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مقدمةال
،محمد سيدنا المرسلين، أشرف على والسالم والصالة العالمين، رب هللا الحمد

:وعلىآلهوصحبهأجمعين،أمابعد
منعصوراالضطراب، عصرًا وأفكارتعيشأمتنا أصواتمتناقضة، علتفيه

وتستعمل الدماء، تختلطفيها لمقوالتالتطرفوالتكفيرصولة وأصبحتفيه متعارضة،
فيالعالمكله جسامًا األسلحة،وتثيرأحداثًا المتطرفونمنمللشتى،.فيها يقومعليها

المغلوطالفهممنمستوحاةشبهاتوتغذيها،متنوعةوأديان،عدةومذاهب،الدينيللتراث
األمر المادية، والصراعات السياسية األطماع وتزيدها التاريخ، لصفحات سوداء وقراءة

ًشرخاأحدثالذيالرابحالرهانهيالتي،الوسطيةوالحصانة،الثقافيةالمنعةجدارفي
.الوحيدوسطالحالةالتينشهدها

واإلنساني والتاريخية الدينية بالمسؤولية المسلمينواستشعارًا على تفرض التي ة
وأمناإلنسانوكرامةاألمةوحدةعلىالحفاظإلىالدعوةخاللمنوالنصيحةالمصارحة

الدولياألوطان المؤتمر عنوان العام اإلفتاء دائرة اختيار كان :التطرف نقضشبهات
والتكفير مجتمعاتنا،، من قطاعاتعريضة وعي في انثلم ما رتق في لإلسهام محاولة

ًأساساالخطاباتتلكتكونكي والبرهان، بمنطقالحجة العقلوالفكر للجدالبمخاطبة
ًومنطلقا،أحسنهيبالتيتشييدهافيوالتكفيرالتطرفمقوالتتسعىالتيالهالةلكسر

.واستغاللها،وتحصينالشباباألمةمناالنجراروراءالشعاراتأوالشبهات
نقضشبهاتالتطرففيالتكفيروالحكم:حاوروقداشتملالمؤتمرعلىعدةم

 وبالردة، والقتال، الجهاد مفهوم في التطرف شبهات فيونقض التطرف شبهات نقض
،الرشيد الدولةوالحكم نقضونقضشبهاتالتطرففيمعاملةغيرالمسلمين،ومفهوم

.شبهاتالتطرففيمحاربةاإلسالم
وأنصفنايوحدأنتعالىاهللانسألاألردنبلدنايجعلوأنالمسلميندماءيحقن

ًمطمئناآمنًاالمسلمينبالدوسائر.


دائرةاإلفتاءالعام
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المحوراألول

نقضشبهاتالتطرف

بالردةوالحكمالتكفيرفي 
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 *درسھاويامربا،. 




:مقدمة
على وبارك وسلم اهللا وصلى الرحيم الرحمن اهللا بسم
تبعهومناألخياروصحابتهاألطهاروآلهمحمد سيدنا

.منالمنتجبيناألبرار
في تقفغصة التي المواضيع من الردة موضوع يعد

باحثينالغيورينعلىحلقكثيرمنالعلماءالمحققينوال
بكتمأنفاسيرمىجهالًدينهمأنيثلمأويتهمظلماأو

،وذلكلتعارض)١الحريةوحقوقاإلنسانلدىالمسلمين
الذكرآياتبين وخاصة القضية، لهذه المتناولة األدلة

.الحكيموالسنةالمطهرةالشريفة
البشريةالنفس كاناهللاتقدسفيعليائهقدعصم وٕاذا

وتوابعمنفإن،الحميدالكتابآياتبنصحرمتهاحفظ
االعتقاد في حريته حفظ لإلنسان تعالى اهللا تكريم
لم ما الطليق الحر بسببفكره يهدر أن دمه وصيانة
جاءحيثجريمةاقترافعلىيحرضأوفتنةإلىيدع
ًمدخال تبقي ال صراحة بذلك مصرحا الكريم القرآن

َالِإْكَراَهِفيالديِنَقْد:}بحانهلمشاكسأومناوئفقالس
اْلَغيِمَنْشُد الرَنَتَبي{]البقرة:٢٥٦.[

أعاليهمنللتاريخوالدارساإلسالميللتراثالناظرلكن
اختارواأناسحقفيتجاوزاتيجدهذاالناسيومإلى
طابت ما المذاهب من وانتحلوا شاؤوا ما العقيدة من

به ،نفوسهم مسلطاًفكان بالردة والحكم التسلط سيف
وقتلوا،علىرقابهم وصودرتأموالهم ونكلبهم فعذبوا

كمافعلبالحالجوغيالن،شرقتلةعلىرؤوساألشهاد
.الدمشقيوأضرابهما

صريحعنيميلونوجدتهمهؤالءمستندإلىنظرتفإذا
الظنية المتواترالقطعيإلىأخباراآلحاد القرآنالكريم

األمورالدال صغار في ذلك فعلوا وليتهم والثبوت، ،لة
المفضلة تعالى اهللا عند والنفوسالغالية األرواح لكنها

.عندهعلىسائرالمخلوقات
كتب استوطنت وٕان يعملونها التي األخبار وهذه

هاانيدتحتاجإلىدراسةمتأنيةفيأسالصحيحإالأنها
و الكريم القرآن آي على وعرضها مقاصدومتونها

ًهدرااألبرياءدميذهبوالحقيقتهاتجلىحتىالشريعة.
محاور أربعة إلى هذه ورقتي قسمت في؛وقد تناولت

ًاختيارا هللا اإلسالم كون قسراًاألول ال ،المقصد هو ،
انتجز إذا حتى والكون، اإلنسان خلق من األعظم

خضتفيالثاني : على"وهو آيالقرآنالكريم تواطؤ
،ثمعرجتبعدهإلى"عتقادقاطعلدابرالخالفحريةاال

الثالث المحور : أن على البشرية"ألؤكد النفس حرمة
اآلحاد بأخبار تهدر ال بالقطع بعده"الثابتة دلفت ثم ،

بعض إلى حيثعرضت واألخير، الرابع المحور إلى
والمنغصة الموضوع هذا على الواردة التشغيبات

.اسبالمقامفرددتعليهابماين،لصفائه
األول المحور :ًاختيارا هللا قسراًاإلسالم ال ،هو ،

المقصداألعظممنخلقاإلنسانوالكون
منوالغايةالمقصدالمرءيعرفأنالحكمةوجوهمنإن
يستقيمحتى،عليهمقبلهوأو،فيهيخوضعملكل

:فيهسيرهويسلممنالهناتوالزالت،لذلكيقولالحكماء
 الطريق درجإن كما بطيئة، الخطى فيه تكون المظلم

أدلةالحكمبالردةبينالقرآنوالسنة
مواليعمرصوصي.د
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الحكمعلىالشيءفرععن:علىلسانالمناطقةقولهم
.تصوره

تعالى اهللا رحمه الغزالي اإلمام "ويقول :األشياء أصل
.وموجدهاومخترعهاهواهللاعزوجلالذيجعلهاأشياء

عرفاآلدمي[فلو [وجلعزاهللايعرف ولم كلشيء
شيئا يعرف لم )٢("فكأنه .نستقرئ أن وجب وعليه

الكون خلق وغايات مقاصد لنعرف الشرع نصوص
.واإلنسان

خمسفي المسألة بهذه يمكنحصراآلياتالمصرحة
:مجموعات

تبينأنالقصدمنإيجاداإلنسانهواالبتالء:األولى
وأكتفيبذكر.واالختبارفيالتسابقعلىحسناألعمال

آيتين : في تعالى اهللا مجدهقال :}اْلِكَتاَب ِإَلْيَك َوَأْنَزْلَنا
َعَلْيِه َوُمَهْيِمًنا اْلِكَتاِب ِمَن َيَدْيِه َبْيَن ِلَما ُمَصدًقا ِباْلَحق
َجاَءَك ا َعم َأْهَواَءُهْم َتتِبْع َوَال اللُه َأْنَزَل ِبَما َبْيَنُهْم َفاْحُكْم

ِشِمْنُكْم َجَعْلَنا ِلُكل اْلَحقِمَنُهالل َوَلْوَشاَء َوِمْنَهاًجا ْرَعًة
َفاْسَتِبُقوا آَتاُكْم َما ِفي ِلَيْبُلَوُكْم َوَلِكْن َواِحَدًة ُأمًة َلَجَعَلُكْم
ِفيِه ُكْنُتْم ِبَما َفُيَنبُئُكْم َجِميًعا َمْرِجُعُكْم اللِه ِإَلى اْلَخْيَراِت

ََتْخَتِلُفون{]المائدة:سلطان]٤٨عزوقال،ه:}ِذيالَتَباَرَك
ٌَقِديرَشْيٍء ُكلَعَلىَوُهَواْلُمْلُكِبَيِدِه.اْلَمْوَتَخَلَقِذيال

ُاْلَغُفور اْلَعِزيُز َوُهَو َعَمًال َأْحَسُن َأيُكْم ِلَيْبُلَوُكْم }َواْلَحَياَة
.]١،٢:الملك[

الثانية :لحمل نفسه رشح من هو اإلنسان كون تبرز
اْألََماَنَة}:الالمولىتباركوتعالىاألمانة،ق َعَرْضَنا ِإنا

َيْحِمْلَنَها َأْن َفَأَبْيَن َواْلِجَباِل َواْألَْرِض السَماَواِت َعَلى
َجُهوًال َظُلوًما َكاَن ِإنُه ْنَساُن اْإلِ َوَحَمَلَها ِمْنَها }َوَأْشَفْقَن

.]٧٢:األحزاب[
الثالثة العدل: تحقيق مركزية مقصداًتوضح والقسط

َلَقْد:}إلرسالالرسلوٕانزالالكتب،قالالباريعزوجل
ِلَيُقوَمَواْلِميَزاَناْلِكَتاَب َأْرَسْلَناُرُسَلَناِباْلَبيَناِتَوَأْنَزْلَناَمَعُهُم

ِِباْلِقْسطاُسالن{]الحديد:٢٥.[
تذكرالعبادبعقدهمالفطريبينهموبينربهمعز:الرابعة

والحققال،بربوبيتهوالشهادةبهاإليمانعلىالقائمجل

تباركوتعالى :}ُظُهوِرِهْم ِمْن َبِنيآَدَم ِمْن َربَك َأَخَذ َوإِْذ
َبَلى َقاُلوا ِبَربُكْم َأَلْسُت َأْنُفِسِهْم َعَلى َوَأْشَهَدُهْم يَتُهْم ُذر

ِإناْلِقَياَمِة َأْو.اُكناَعْنَهَذاَغاِفِلينََشِهْدَناَأْنَتُقوُلواَيْوَم
َبْعِدِهْم ِمْن يًة ُذر َوُكنا َقْبُل ِمْن آَباُؤَنا َأْشَرَك ِإنَما َتُقوُلوا

َاْلُمْبِطُلونَفَعَلِبَماَأَفُتْهِلُكَنا.ُهْمَوَلَعلاْآلَياِتُل ُنَفصَوَكَذِلَك
ََيْرِجُعون األعراف[} :١٧٢-١٧٤[،سب :حانهوقال

}ََيْرُشُدون َلَعلُهْم ِبي َوْلُيْؤِمُنوا ِلي َفْلَيْسَتِجيُبوا :البقرة[}
١٨٦[.

الخامسة :عز قال تعالى، هللا العبودية بمقصد تصرح
ِلَيْعُبُدون}ِ:سلطانه ِإال ْنَس َواْإلِ اْلِجن َخَلْقُت }َوَما

اْعُبُدواَياَأيَهاالناُس،:}وقولهعزوجل]٥٦:الذاريات[
َُقونَتت َلَعلُكْم َقْبِلُكْم ِمْن َوالِذيَن َخَلَقُكْم الِذي الِذي.َربُكُم

َماِءالس ِمَن َوَأْنَزَل ِبَناًء َوالسَماَء اْألَْرَضِفَراًشا َلُكُم َجَعَل
ِللَتْجَعُلواَفَالَلُكْمِرْزًقاَمَراِتالثِمَنِبِهَفَأْخَرَجَماًءَأْنَداًداِه

ََتْعَلُمونَوَأْنُتْم{]البقرة:٢١،٢٢.[
المكلفحريةهوالخمسالغايات يجمعبينهذه ومما

ًمثالفالحيوان،والقهرالجبرمنذمتهوٕاطالقالالذي
سلممنالتكليفوأمنمن،عقللهوالحريةوالاختيار

انأوالمالئكةالتيجبلتعلىالطاعةواإلذع،العذاب
الحساب،والتسليم عنها وسقط العهدة من برئتذمتها
.والثواب

التكليف، بمناط البشري الجنس تفرد هوفكان الذي
محل جعله لوازمه، من واالختيار الحرية حيث العقل
أن عباده من سبحانه اهللا وأراد لألمانة، وأداء حساب

ًطوعالهينقادواًوشوقاومحبةرغبةبدينهوهذويدينون،ا
كمابالخلف البرهان استعملنا وٕاذا وأعذبه، األيمان أتم

أصحابالرياضياتنقول "يوظفه :عنالحريةنفيإن
مبدأ يفقد مما أفعاله عن لمسؤوليته نفي هو اإلنسان،
الربانية الحكمة تغيب وبالتالي مغزاه، والعقاب الثواب

ًعلواذلكعناهللاتعالىًعلى"كبيراتأكيدنانسجلكما،
الدخولقبلبعضهميدعيكماتعنيالالحريةهذهأن
،ترتكسوالتتقوضالثابتةمستمرةهيبلاإلسالمفي
اهللا رحمه الزحيلي وهبة قال تنسخ، وال تخصص ال
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اعتناقاإلسالمينبغيأنيكونعناقتناعقلبي":تعالى
حر، منواختيار اإلكراه أو للسيف فيه سلطان ال

تأحد، حتى علىوذلك القلب في قائمة العقيدة ظل
والسطوة،الدوام، باإلرغام فرضت زوالهافإن سهل

.)٣("وضاعتالحكمةمنقبولها
َقْد"}:رحمهاهللاوقالالشيخأبوزهرة ِفيالديِن ِإْكَراَه َال
اْلَغيِمَنْشُد الرَنَتَبي{]البقرة:٢٥٦[األولىالجملةنفت

وبينتساميتيناإلكراهفيالدين،منهاتينالجملتينال
النفي، هذا علة الثانية تدركالجملة وكيف

قررتهاألديان، الذي النفي فأما إليها؛ الداعي ومهمة
:الجملةاألولىفهويتضمنأمرين

أحدهما ثابتة،: مقررة حقيقة فيتقرير اإلكراه أن وهو
فكري، إدراك التدين ألن يتأتي؛ َال وٕاذعانالدين

واتجاهبالنفسوالجوارحبإرادةمختارةحرةإلىاهللاي،قلب
إذسبحانهوتعالى، اإلكراه؛ وتلكمعاناليتصورفيها

ملجئة بقوة يكره ما على الشخص حمل اإلكراه
الحرة،حاملة، لإلرادة لالختيارمفسدة ومزيلة
تدين،الكامل، وال إيمان يكون إذعانفال يكون ال إذ
رمختاربالنفسوالجوارحإلىاهللاربوالاتجاهحقلبي،

.العالمين
الثاني األمر :عنالنهي هو نفياإلكراه الذيتضمنه

فاليسوغللداعيإلىالحقأنيكرهالناسحتىوقوعه،
ال نقيضان والتدين اإلكراه ألن مؤمنين، يكونوا

ثمرةيجتمعان، أحدهما يكون أن يمكن وال
لآلخر، كلما ألنه له، أمرونتيجة على اإلنسان حمل

.)٤("بقوةقاهرةغالبةازدادكرًهالهونفوًرامنه



الثاني المحور :حرية على الكريم القرآن آي تواطؤ
االعتقادقاطعلدابرالخالف

للتشريع األول المصدر هو الكريم القرآن كان لما
من دونه ما على والمهيمن القاضي وهو اإلسالمي

إليه وعدممصادرفوجبالنظر أوالالستنباطاألحكام

المباشرالنصيخفىعندماإالدونهماإلىعنهالعدول
وهذا المعينة، النازلة أو الدالعلىالحكمعلىالواقعة

َحدثََناَحْفُصْبُنُعَمَر،َعْن:ماصرحبهالحديثاآلتي
اْبِنَعْمِروْبِناْلَحاِرِثَعِن،َعْوٍنَأِبيَعْن،ُشْعَبَةَأِخي

ِمْن ِحْمٍص، َأْهِل ِمْن ُأَناٍس َعْن ُشْعَبَة، ْبِن اْلُمِغيَرِة
َعَلْيِه َصلىاُهللا اللِه َرُسوَل َأن َجَبٍل، ْبِن ُمَعاِذ َأْصَحاِب

ََقال اْلَيَمِن ِإَلى ُمَعاًذا َيْبَعَث َأْن َأَراَد ا َلم َوَسلَم :َكْيَف
َأْقِضيِبِكَتاِباللِه،،:َقالَ)ٌء؟َتْقِضيِإَذاَعَرَضَلَكَقَضا

ََقال) اللِه؟: ِفيِكَتاِب َتِجْد َلْم َقالَ)َفِإْن ، :َرُسوِل َفِبُسنِة
ََقال َوَسلَم، َعَلْيِه َصلىاُهللا (اللِه :ِةُسنِفي َتِجْد َلْم َفِإْن

 ِفي َوَال َوَسلَم، َعَلْيِه اُهللا َصلى اللِه اللِه؟َرُسوِل )ِكَتاِب
ََقال :اُهللاىَصل اللِه آُلوَفَضَرَبَرُسوُل َوَال َرْأِيي، َأْجَتِهُد

ََوَقال َصْدَرُه، َوَسلَم (َعَلْيِه :،َرُسوَل الِذيَوفَق ِللِه اْلَحْمُد
ِهاللَرُسوَلُيْرِضيِلَماِهالل٥()َرُسوِل(.
اآلي استقراء منهج أعملنا الشاطبيات،فإذا خط كما

العقيدة حرية مسألة في األفذاذ، العلماء من وأضرابه
من وجهها في يقوم وما القطع، درجة تبلغ أنها نجد
يكدرال،الورقةهذهتضاعيففيسنرىكما،مشوشات

.صفاءهاواليخدشنقاءهاوحياءها
ًجانباوسأعرضاآليات منهذه وٕاالفهيبالعشرات، ،
حريةالمرءفياعتقادماينحلهمنملةالمصرحةبجالء

:ومايدينبهمندينمعلقاعليهابمايناسبالمقام
١ تعالى. قوله نجد اآليات رأس على :}ِفي ِإْكَراَه َال

اْلَغي ِمَن ْشُد الر َتَبيَن َقْد الديِن البقرة[} :٢٥٦[فقد ،
على اإلكراه تنفي الجنس، النافية بال اآلية استهلت
قواعد في ومعلوم لبسه، على والقهر الدين اعتناق
دلتالنفيسياقفي وقعتالنكرة إذا أنه أصولالفقه

)٦(.علىالعموم،ممايجعلهذهاآليةعامة
الدين" في إكراه ال " الرشد"ألنه تبين (قد "طريق أي

أيطريقالباطلوالخسران"(منالغي"،)الحقوالصواب
-علىاإلطالق-بديعغيرقابل،تعليلرباني)والهالك

أو تخصيص أو نسخ بدعوى المعارضة أو لإلبطال
 جملة يزيد قطعي منطقي عقلي تعليل ألنه ال"تقييد،
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الدين في إكراه "على وقطعية إحكام، على إحكامًا
)٧(."قطعية

٢.تعالىوقوله:}اْألَْرِضِفي َمْن َآلَمَن َربَك َشاَء َوَلْو
َجِمي ُكلُهْم ُمْؤِمِنيَن َيُكوُنوا َحتى الناَس ُتْكِرُه َأَفَأْنَت }ًعا

تؤكدحقيقةناصعة]٩٩:يونس[ ،فهذهاآليةومثيالتها
ال وعقولهم قلوبهم عباده من يريد تعالى اهللا أن وهي

تعالى قال كما وأجسادهم، أعناقهم :}الل َشاَء ُهَوَلْو
َعَلىاْلُهَدى َلَجَمَعُهْم األنعام[} وقالتعالى]٣٥: ، :}ُقْل

ََأْجَمِعين َلَهَداُكْم َشاَء َفَلْو اْلَباِلَغُة ُة اْلُحج َفِللِه :األنعام[}
وقوله]١٤٩ ، :}َواِحَدًة ُأمًة الناَس َلَجَعَل َربَك َشاَء َوَلْو

َُمْخَتِلِفين َيَزاُلوَن َوَال *َُخَلَقه َوِلَذِلَك َربَك َرِحَم َمْن ِإالْم
اِسَوالن اْلِجنِة ِمَن َجَهنَم َألَْمَألَن َربَك َكِلَمُة َوَتمْت

ََأْجَمِعين{]هود:١١٨،١١٩.[
٣.تعالىوقوله:}َفْلُيْؤِمْنَشاَءَفَمْنُكْمَربِمْن اْلَحقَوُقِل

َفْلَيْكُفْرَشاَءَوَمْن{]الكهف:٢٩[اآليةهذهمننستشف،
تب المولى عبادهأن على نفسه يعرض وتعالى ارك

الرضىفلهرضيفمن،والنكوصاإلذعانبينويخيرهم
تعالى قوله ومثلها السخط، فله سخط ِإنَها}:ومن

ِاْلُكَبرْحَدى َأْو.َنِذيًراِلْلَبَشرِ.إلَِ َأْنَيَتَقدَم ِمْنُكْم ِلَمْنَشاَء
َر َيَتَأخ.َِره َكَسَبْت ِبَما َنْفٍس ُكلٌيَنة المدثر[} :٣٥-

٣٨.[
٤.تعالىوقوله:}َواِحَدًةًةُأماَسالنَلَجَعَلَكَربَشاَءَوَلْو

َُمْخَتِلِفين َيَزاُلوَن َخَلَقُهمْ.َوَال َوِلَذِلَك َربَك َرِحَم َمْن ِإال{
هود[ :١١٨ ،١١٩ .[سنة االختالف أن بجالء تبين

و،الخلقمقاصدمنهيبلكونيةوالتدافعالتزاحملوال
سبحانه قال األرض، لفسدت :}اَسالن اللِه َدْفُع َوَلْوَال

َفْضٍل ُذو اللَه َوَلِكن اْألَْرُض َلَفَسَدِت ِبَبْعٍض َبْعَضُهْم
َاْلَعاَلِمينَعَلى{]البقرة:٢٥١.[

٥ تعالى. وقوله :}ِإَلْيَنا ُكْفُرُه َيْحُزْنَك َفَال َكَفَر َوَمْن
َمُِدور الصِبَذاِت اللَهَعِليٌم ِإنَعِمُلواِبَما َفُنَنبُئُهْم }ْرِجُعُهْم
،مرمىاآليةهوأناالختالفبينالناس]٢٣:لقمان[

يومفيهالفصليكون إنما فيمسائلالعقيدة فيالدنيا
،شيءمنهماهللاعلىيخفىالبارزونهميومالتالقي

و لالختبار الدنيا للثوابفدار اآلخرة ودار االعتبار
سبحانه قال وكذلك والعقاب، :}ِمْن َبيَنٍة َعَلى ِإني ُقْل

 ِإالاْلُحْكُمِإِنِبِهَتْسَتْعِجُلوَنَماِعْنِديَماِبِهْبُتْمَوَكذيَرب
َاْلَفاِصِلين َخْيُر َوُهَو اْلَحق َيُقص ِعْنِدي*ِللِه َأن َلْو ُقْل

 َأْعَلُمَما َواللُه َوَبْيَنُكْم َبْيِني اْألَْمُر َلُقِضَي ِبِه َتْسَتْعِجُلوَن
َاِلِمينِبالظ{]األنعام:٥٧،٥٨.[

٦ تعالى. وقوله :}َعَلْيِهْم َأْرَسْلَناَك َفَما َأْعَرُضوا َفِإْن
 اْلَبَالغَُحِفيًظا ِإال َعَلْيَك ِإْن الشورى[} :٤٨[هذهتبرز،

وأت وسلماآلية عليه اهللا صلى الرسول وظيفة أن رابها
فقط، والنذارة البشارة إلى وتنحاز البالغ في تنحصر

ًطوعاربهميأتواحتىًواستسالماتعبيدإلىتتجاوزهاال،
شاءلوبذلكأولىربهمإذالخضوععلىوقهرهمالناس

َماَنْحُنَأْعَلُمِبَماَيُقوُلوَنو:}َسبحانه،ومثلهاقولهتعالى
َِوِعيد َيَخاُف َمْن ِباْلُقْرآِن َفَذكْر ِبَجباٍر َعَلْيِهْم َأْنَت :ق[}

علوه]٤٥ في تقدس وقوله ،:}ََفذٌرُمَذك َأْنَت ِإنَما .كْر
ٍِبُمَصْيِطر َمْنَتَولىَوَكَفرَ.َلْسَتَعَلْيِهْم ِإال.ُهالل َفُيَعذُبُه

َاْألَْكَبر ِإَياَبُهمْإِ.اْلَعَذاَب ِإَلْيَنا ن.ِْحَساَبُهم َعَلْيَنا ِإن ثُم{
].٢٦،٢١:الغاشية[
٧.تعالىوقوله:}َوَلْمِذْكِرَناَعْنىَتَولَمْنَعْنَفَأْعِرْض

الدْنَيا اْلَحَياَة ِإال اْلِعْلمِ.ُيِرْد ِمَن َمْبَلُغُهْم َذِلَك :النجم[}
٢٩ ،٣٠[ اآلية هذه تدعو ،عليه اهللا صلى الرسول

الحقعرفمنعنواإلعراضالطرفغضإلىوسلم
إماابتداءأوبعدثمولىدبره،معماتحتملهمنالتولي

بالمنافقين خاص هو ما ومثلها اإلسالم، في الدخول
ُأوَلِئَكالِذيَنَيْعَلُماللُهَما:}ومنشاكلهمنحوقولهتعالى

َِفَأْعر َأْنُفِسِهْمِفيُقُلوِبِهْم ِفي َلُهْم َوُقْل َوِعْظُهْم ْضَعْنُهْم
].٦٣:النساء[}َقْوًالَبِليًغا

حقيقةإلى اآلياتوتظاهرتلتسلمنا إذنتضافرتهذه
ديناإلسالميالدينأنوهيأال محكمة وكلية قطعية
مستمرة سواءبصفة وجبر، إقناعواختيارالدينإكراه

ياإلسالمأوبعدهلمنعنلهدائمةسواءقبلالدخولف
أو الشبهات واحتوشته حقائقه عنه ُغمت إذا النكوص
كان لذلك التثبيت، له يكتب فلم إبليس عليه لبس
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عنهترويهفيمايكثروسلمعليهاهللاصلىمحمدالحبيب
منالثبات طلب دعاء من عنها، اهللا رضي سلمة أم

وجل عز ث)َ:الحق الُقُلوِب ُمَقلَب َعَلىَيا َقْلِبي بْت
َ٨()ِديِنك(.

التيالكريمالقرآنمناآلياتبعضبسطعلىنعرجثم
كفر:"تناولتصراحةالردة،وهيكماعرفهاابنعرفة

تقرر إسالم التشيرإلى)٩("بعد معالتأكيدعلىأنها ،
إال،خفيوالجليطرفمنال،الدنيافيالردةعقوبة

:ومنها.خرةمنحبوطالعملوعذاباآل
١ تعالى. قوله :}َْفَيُمت ِديِنِه َعْن ِمْنُكْم َيْرَتِدْد )١٠(َوَمْن

َواْآلِخَرِة الدْنَيا ِفي َأْعَماُلُهْم َحِبَطْت َفُأوَلِئَك َكاِفٌر َوُهَو
ََخاِلُدونِفيَهاُهْماِرالنَأْصَحاُبَوُأوَلِئَك{]البقرة:٢١٧[،

.نسخهاوهيآيةمدنيةممايضعفدعوى
٢.تعالىوقوله:}َعْنِمْنُكْمَيْرَتدَمْنآَمُنواِذيَنالَهاَأيَيا

ِْبَقو اللُه َيْأِتي َفَسْوَف َوُيِحبوَنهُِديِنِه ُيِحبُهْم ٍم :المائدة[}
٥٤[،ارتدلمنيأبهاهللاأنيفهمومنها،مدنيةآيةوهي،

قلبيحببه بمنله يستبدله بذلكنأهالًويكو،ألنه
.بمحبةالربعزوجل

٣.سبحانهوقوله:}ثُمآَمُنوا ثُمَكَفُروا ثُمآَمُنواِذيَنال ِإن
ِلَيْهِدَيُهْمَوَال َلُهْم ِلَيْغِفَر َيُكِناللُه َلْم ُكْفًرا اْزَداُدوا ثُم َكَفُروا

 َسِبيًال النساء[} :١٣٧[ًأيضا مدنية وهي ،وهي ،
ب السيفصارخة تدخل دون أصحابها من الردة تكرر

منلإليمانأخرىفرصةلهمأعطيتماوٕاالحقهمفي
.جديد

٤.تعالىوقوله:}َبْعِدِمْنَأْدَباِرِهْمَعَلىوااْرَتدِذيَنال ِإن
َْلُهمَوَأْمَلى َلُهْم َل َسوْيَطاُنالشاْلُهَدى َلُهُم َتَبيَن َذِلَك.َما

ِبَأنَبْعِضِفيَسُنِطيُعُكْمُهاللَل َنزَماَكِرُهواِذيَنِللَقاُلواُهْم
ِْإْسَراَرُهم َيْعَلُم َواللُه اْلَمَالِئَكُة.اْألَْمِر َتَوفْتُهُم ِإَذا َفَكْيَف
َْوَأْدَباَرُهم ُوُجوَهُهْم َأْسَخَط.َيْضِرُبوَن َما اتَبُعوا ِبَأنُهُم َذِلَك

َهاللَْأْعَماَلُهم َفَأْحَبَط ِرْضَواَنُه َوَكِرُهوا محمد[} :٢٥-
يعذ]٢٨ المرتدون فهؤالء مدنية، وهي بأيديب، ون

وتضيعأعمالهمالتيجنوافياإلسالم،مالئكةالرحمن
.كالرمادتذروهالرياح

٥.سبحانهوقوله:}َنَتَبيَماَبْعِدِمْنُسوَل الرُيَشاِقِقَوَمْن
 َتَولىَلُه َما ُنَولِه اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيِل َغْيَر َوَيتِبْع اْلُهَدى

َمِصيًرا َوَساَءْت َجَهنَم َوُنْصِلِه النساء[} :١١٥[وهي ،
خبروقدالمؤمنينمسلكغيرنحلمنأنوفيها،مدنية
اليوم يأتي حتى اختار وما اهللا يتركه وعرفه الحق

ماقبلهفيالدنيافالعقابأ،الموعودالخاصبالمجازاة
 لذكر يكن لم َتَولى{وٕاال َما ُنَولِه {أعلم واهللا معنى،

.بمراده
في بالحساب المرتدين تتوعد التي  اآليات هذه وغير

.اآلخرةكثير،وفيماذكرناهكفايةلذينهيةولب
حرمةالنفسالبشريةالثابتةبالقطعال:المحورالثالث

حادتهدربأخباراآل
وتشتبكالوطيس يحمى وفيه المحور، هذا نعرضفي
تدمع وهي األقالم صريف ويسمع بكثافة السيوف
،النبوية السنة خالل من الردة مسألة إلى زخات،

بمسلمةوهي الثابتة":ونصدره النفسالبشرية إنحرمة
."بدليلقطعيالتزهقإالبدليلقطعيمثله

مومبينين،المقامهذافيونحننردال،األخبارمنقفنا
الجرح رجال فعل إذا إال نضعفها وال المطهرة السنة
يفيد ومعظمها العلم يفيد بعضها أن ونقر والتعديل،
،الكريمالقرآنجنبفي حققدرها نقدرها لكننا العمل،
على العين تعلو وال والحاجب العين بمثابة معه فهي

و،التشبيهوسلمالتمثيلصحإن،الحاجبًجرياهذاعلى
بقولهم الحديث أهل أثله ما ":الحديث خالف إذا

ًشاذايعتبرفهذاالمتواترالحديثالصحيحمخالفةوهو،
ًعدداإمامنهأوثقهولمنالثقةحديثًضبطاأوفإذا،

ًصحيحاالحديثيكنلمًضعيفاوكانوهو،المنكرفهو
إذاخال".مخالفةحديثالضعيفلحديثالثقات فهذا

ًحديثاحديثبلقرآنيبنصحديثتعارض فكيفلو
اإلكراه منع على دالة قاطعة متآزرة قرآنية بنصوص
ويفلت الناكثغزلهفيهبعذابيمسهفياآلخرة وتوعد
تصحبهلماعتقادمحضردتهكانت إذا منهفيالدنيا
:حرابةأوسفكللدماءأوخيانةللوطن،قالاهللاتعالى
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}َنَقَتَلَمْنَقَتَلَماَفَكَأناْألَْرِضِفيَفَساٍدَأْوَنْفٍسِبَغْيِرْفًسا
َجِميًعا الناَس َأْحَيا َفَكَأنَما َأْحَياَها َوَمْن َجِميًعا }الناَس

].٣٢:المائدة[
إنالجزيئاتينبغيأنتفتل:وكمايقررعلماءالمقاصد

متجبرة، الحاكمة منكسرة الكلياتتابعة فإذافيحبل
زمانيظرفبسببذلكيكونفإنماندتأووشذتقدر

ونحن.أومكانيأوحالةأوعادةموقوتةتقدربقدرها
هذا عن تخرج ال الردة في الواردة األحاديث أن نرى

.المسلك
القرآن ينص أن يتصور كيف السماء، بحق إنه ثم

أيكيفينصصراحة،المجيدعنالجزءويهملالكل
 قطع  فرعاًعلى الفاحشة مرتكب جلد أو السارق يد

.ويعزبعنه،ولوإيماء،ذكرإزهاقالنفسجملة
ًواستنادااألحاديثندرسبهوالتوطئةفرشهتم علىما

وفي الحديثالتالي، ويأتيعلىرأسها بالردة، المتعلقة
أحاديث من يشاكله ما ينسلك عليه القول بسط ثنايا

أ ذاته، للموضوع البخاريفيصحيحهالمتعرضة خرج
ََقال ِعْكِرَمَة، َعْن :ِبَزَناِدَقٍة َعْنُه، اللُه َرِضَي َعِلي ُأِتَي

ََفَقال َعباٍس، اْبَن َذِلَك َفَبَلَغ َفَأْحَرَقُهْم، :َلْم َأَنا ُكْنُت َلْو
َمَوَسل َعَلْيِه اُهللا َصلى اللِه َرُسوِل ِلَنْهِي (ُأْحِرْقُهْم، :َال

ُتِهالل ِبَعَذاِب َعذُبوا (اُهللاىَصل اللِه َرُسوِل ِلَقْوِل َوَلَقَتْلُتُهْم،
َمَوَسل (َعَلْيِه :َُفاْقُتُلوه ِديَنُه َبدَل وباهللا)١١()َمْن فنقول، ،

:إنهذاالحديثيحتملوجوهاثالثة:نتأيد
األول :اإلسالمعلىبالخروجمرتبطسياسي إجراء أنه

:روليسحداًفهوتعزي
ًقائدا بصفته وسلم وذلكأنرسولاهللاصلىاهللاعليه

ً١٢(عسكريا(ًوحاكماتالعب يرى قد المسلمين، على
ًصباحا فيحظيرته يدخلون بالدين يمرقونبعضهم ثم

َوَقاَلْتَطاِئَفٌة:}منهمساء،كماتصفذلكاآليةالتالية
ُأِذيِبالآِمُنوااْلِكَتاِبَأْهِلِمْنَوْجَهآَمُنواِذيَنالَعَلىْنِزَل

ََيْرِجُعون َلَعلُهْم آِخَرُه َواْكُفُروا عمران[)١٣(}النَهاِر :آل
٧٢.[ًغضابعديزالالالدينأنالعلممعًطريايحتاج

تنفيرهم ال بالعطاء قلوبهم تأليف إلى فيه الداخلون

مادة حسم فيكون عقيدتهم، وزعزعة إيمانهم وخلخلة
بالقتل عليهم الحكم هو وأضرابهم هؤالء مع الخالف

ورغمهذافإنكتبالتفاسيرلمتذكرأن،حكماسياسيا
.رسولاهللاصلىاهللاعليهموسلمأخذهمبهذهالجريرة

ًأيضا إليه ذهبنا ما يعضد اختالفاًومما نجد بينأن
حمل على قادر غير وهو ارتد فيمن أنفسهم الفقهاء

األحنافحيثالسالحمثلال والصبيخاصةعند مرأة
السالح غيرحاملة قتلالمرتدة بعدم إلىالقول جنحوا

ًسابقاعابدينابنعند رأينا فيكما أيضا اختلفوا ،كما
دليلإالاالختالفهذاوما،قومهفيالمنعةذيالمرتد
السرقةحدفينجدهلمحيثبالحرابةالردةاقترانعلى

.أوالزنا
انتعقوبةالردةحدالماتوانىرسولاهللاصلىثملوك

،ولمتنفععندهفيهاشفاعة،اهللاعليهوسلمفيتطبيقها
ينفذلموالسالمالصالةعليهأنهتبينأحاديثوردتوقد

الردةعنالمرتدوقبلالشفاعةعنه،فاألوليجليه"حد"
َِعْبد ْبِن َجاِبِر َعْن البخاري فيصحيح الحديثالوارد

ِهالل :َمَوَسل َعَلْيِه اُهللا َصلى اللِه َرُسوَل َباَيَع َأْعَراِبيا َأن
َفَأَتى ِباْلَمِديَنِة، َوْعٌك اَألْعَراِبي َفَأَصاَب اِإلْسَالِم، َعَلى

ََفَقال،َمَوَسلَعَلْيِهاُهللاىَصلِهاللَرُسوِلِإَلى اَألْعَراِبي:َيا
الل اُهللاَرُسوَل َصلى اللِه َرُسوُل َفَأَبى َبْيَعِتي، َأِقْلِني ِه،

ََفَقالَجاَءُه ثُم،َمَوَسلَعَلْيِه:َجاَءُه ثُم،َفَأَبى،َبْيَعِتيَأِقْلِني
ََفَقال :َرُسوُل َفَقاَل ، اَألْعَراِبي َفَخَرَج َفَأَبى، َأِقْلِنيَبْيَعِتي،

َْعَلي اُهللا َصلى َوَسلمَاللِه (ِه :َتْنِفي َكالِكيِر، الَمِديَنُة ِإنَما
،وهوفيولميأمربقتلهحداً)١٤()َخَبَثَها،َوَيْنَصُعِطيُبَها

،آنفا أشرنا كما فيه بالنسخ يضعفالقول مما المدينة
بايععلىاإلسالم ألنه تركه العثر)١٥(وٕانما لكنحظه

لكنهلميحمل،)١٦(دفعهللتشاؤمبعدأنأصابتهالحمى
ًسالحاالصحراء بادية في وجهه على سيهيم وٕانما

ًباحثابأغنامهمنشغالًكفافا،والماءالكألعنواللهال
ًغالبااألعرابشأنهوكما،وأهلهاالدياناتمنعليه.

ْبِنُمْصَعِبَعْنسننهفيالنسائيأخرجفقدالثانيوأما
ََقال،َسْعٍدَعْن،َسْعٍد:َلمَرُسوُلَنَأمَةَمكَفْتِح اَكاَنَيْوُم
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َواْمَرَأَتْيِن َنَفٍر َأْرَبَعَة ِإالاَسالن َوَسلَم َصلىاُهللاَعَلْيِه اللِه
ْاُهم َوَسم.-اْلَحِديَثَفَذَكَر،َسْرٍحَأِبيَواْبُن-ََقال:اَوَأم

َِعْنداْخَتَبَأُهَفِإنَسْرٍحَأِبياْبُنَدَعاا َفَلم،اَنَعفْبِنُعْثَماَن
َجاَء الناَسِإَلىاْلَبْيَعِة َوَسلَم َعَلْيِه َصلىاُهللا اللِه َرُسوُل
،َمَوَسل َعَلْيِه اُهللا َصلى اللِه َرُسوِل َعَلى َأْوَقَفُه َحتى ِبِه

ََفَقال :َف اللِه، َعْبَد َباِيْع اللِه َنِبي ِإَلْيِهَيا َفَنَظَر َرْأَسُه َرَفَع
َعَلى َأْقَبَل ثُم َثَالٍث، َبْعَد َفَباَيَعُه َيْأَبى َذِلَك ُكل َثَالثًا

ََفَقال (َأْصَحاِبِه :ََهذِإَلى َيُقوُم َرِشيٌد َرُجٌل ِفيُكْم َكاَن اَأَما
َماَنْدِري:َفَقاُلوا)َحْيُثَرآِنيَكَفْفُتَيِديَعْنَبْيَعِتِهَفَيْقُتُلُه؟

َِبَعْيِنكِإَلْيَناَأْوَمْأَتَأَالَنْفِسَكِفيَما،ِهاللَرُسوَلَيا.ََقال:
)ِاْألَْعُينَخاِئَنُةَلُهَتُكوَنَأْن ِلَنِبيَيْنَبِغيَالُه١٧()ِإن(.

منفنفهماهللاعبدفي،الردةعقوبةكانتلوأنهالحديث
علىانقلب ثم الوحي كتبة كانمن أبيسرحوقد بن
اهللارضيعفانابنعثمانشفاعةقبللماحدا،عقبيه
فيشفاعةالأنالعلممع،أمهمنأخوهوهو،فيهعنه
وسلمعليهماهللاصلىاهللارسولبذلكصرحكماالحدود

ًمعاتباأسامةعلىالمخزوميةالمرأةفيشفاعتهزيدبن:
ِمْنُحُدوِدالله:ِ(فقال َحدِفيَأَتْشَفُع(،َفاْخَتَطَبَقاَم ثُم،

ََقال ثُم):ِفيِهُمَسَرَقِإَذاَكاُنواُهْمَأن،َقْبَلُكْمِذيَنالَأْهَلَكَماِإن
ِع الض ِفيِهُم َسَرَق َوإَِذا َتَرُكوُه، َعَلْيِهالشِريُف َأَقاُموا يُف

َو،أالَحدَلَقَطْعُتَسَرَقْت ٍد ُمَحمِبْنَت َفاِطَمَة َأنَلْو اللِه ْيُم
.)١٨()َيَدَها

بكفرهم يصرحون وهم ببعيد عنا المنافقين حال وما
ًجهاراًنهاراوسلم فمنقائللرسولاهللاصلىاهللاعليه

َلِئْنَرَجْعَناِإَلىاْلَمِديَنِةَيُقوُلوَن}:كمايحكيهالقرآنالكريم
َوِلْلُمْؤِمِنيَنَوِلَرُسوِلِهُةاْلِعزِهَوِلل اْألََذلِمْنَها اْألََعز َلُيْخِرَجن

ََيْعَلُمونَالاْلُمَناِفِقيَن َوَلِكن{]المنافقون:٨.[صرحتوقد
المقالة هذه صاحب أن النزول وأسباب التفسير كتب

وهوعبداهللابنأبيبنسلول،ومن)١٩(نمعروفمعي
َلِقْسَمٌةَماُعِدَلِفيَها:"قائل َهِذِه ِإن،َواِهللا،ِفيَهاُأِريَدَوَما

ِاهللا٢٠("َوْجُه(.
فيالبخاريصحيحفيوردبمامحتجعلينااحتجفإذا
،عنهما اهللا رضي األشعري موسى وأبي معاذ قصة

اهللاصلىالرسول بعثهما عليهوسلمإلىاليمن،عندما
"ََفَقال ُموَثٌق، َرُجٌل َفِإَذا ُموَسى َأَبا ُمَعاٌذ َفَزاَر :َهَذا؟ َما

ُموَسى َأُبو َفَقاَل :ٌُمَعاذ َفَقاَل ،اْرَتد ثُم َأْسَلَم َيُهوِدي:
ُُعُنَقه َألَْضِرَبن َأْجِلُسَحتىُيْقَتَل،:وفيروايةمسلم. َال

ِهاللَقَضاُءٍاتَمرَثَالَث،َوَرُسوِلِه.ََفُقِتلِبِه٢١("َفَأَمَر(.
الطبريأخرجحيث نفسها القصة يشاكل بما عارضناه

َتَبيَن:}فيسببنزولقولهتعالى َالِإْكَراَهِفيالديِنَقْد
اْلَغي ِمَن ْشُد الر البقرة[} :٢٥٦[بن موسى حدثنـي

قال هارون، قال: عمرو، ثنا السديثنا: عن أسبـاط،
ْشُدِمَناْلَغي:}قوله الرَنَتَبيَقْديِنالدِفيِإْكَراَهَال{إلـى:

نزلتفـيرجلمناألنصاريقال:قال}َالٱنِفَصاَمَلَها{
الـحصين أبو له :الشام من تـجار فقدم ابنان، له كان

أنوأرادوابـاعوافلـماالزيت؛يحملونالـمدينةإلـىيرجعوا
النصرانـية إلـى فدعوهما الـحصين، أبـي ابنا أتاهم

فأتـىأبوهماإلـىرسول.فتنصرا،فرجعاإلـىالشاممعهم
إنابنـّيتنصراوخرجا،:اهللاصلىاهللاعليهوسلم،فقال

فقال ِمَن{فأطلبهما؟ ْشُد الر َتَبيَن َقْد الديِن ِفي ِإْكَراَه َال
اْلَغي{ يؤمر الكتابولـم أهل بقتال .يومئذ
فوجدأبوالـحصين"أْبَعَدُهمااهللاهماأّولمنَكَفر"َ:وقال

يبعثلـمحينوسلمعليهاهللاصلىالنبـّيعلـىنفسهفـي
فنزلت طلبهما، :فـي }ىَحت ُيْؤِمُنوَن َال َوَرّبَك َفَال

ِف َالَيِجُدوْا ثُمَبْيَنُهْمَشَجَرِفيَماُيَحّكُموَكَحَرجًاَأنُفِسِهْمي
ًَتْسِليماَوُيَسّلُموْاَقَضْيَتا ّمم{]النساء:٢٢(]٦٥(.

الثاني حديث: على المطلق الحديث هذا مقيديحمل
:بجامعنفسالعلة

رسول:قال:روىالبخاريفيصحيحهعنعبداهللاقال
اْمِرٍئُمْسِلٍم،َيْشَهد:ُ(اهللاصلىاهللاعليه َدُم َيِحل َأْنَال

ٍَثَالثِبِإْحَدى ِإال،ِهاللَرُسوُليَوَأنُهالل ِإالِإَلَهَال:ْفُسالن
اِرُكالت الديِن ِمَن َوالَماِرُق الزاِني، َوالثيُب ِبالنْفِس،

ِ٢٣()ِلْلَجَماَعة(.
عنها اهللا رضي عائشة عن سننه في النسائي وروى

:(هللاعليهوسلمقالمرفوعاأنرسولاهللاصلىا َيِحلَال
ٍِخَصال ِبِإْحَدىَثَالِث ِإال ُمْسِلٍم اْمِرٍئ َدُم :ُمْحَصٌن َزاٍن
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َيْخُرُج َرُجٌل َأْو َفُيْقَتُل، ًدا ُمَتَعم َرُجًال َقَتَل َرُجٌل َأْو ُيْرَجُم،
ََفُيْقت َوَرُسوَلُه َوَجل َعز اللَه ُيَحاِرُب ْسَالِم اْإلِ َأْوِمَن ُل

ِاْألَْرضِمَنُيْنَفىَأْو٢٤()ُيْصَلُب(.
هو والجمع بعضها، إلى األحاديث هذه جمعنا فإذا
يشيركماالنصوصمعللتعاملواألهدىاألسلمالمنهج
هو بينها المشترك القاسم أن نرى األصوليين، جمهور
عنالخروججمععلىالدالةالرواياتتقيدهالدينتغيير

.ةالجماعةومماألتهاومحاربتهاالدينبمفارق
الدينعنالخروجبينالجامعيستفيدأنيعقلكيفبل
أنلإلمامالموكولةالخياراتبينمنالجماعةومحاربة
التخفيف ظروف باعتبار قتل، دون األرض من ينفى
بالردة المكتفي يجد وال القانون، فقهاء يسميها كما

و المسلمين عداء شوائب عن إالالخالصة دولتهم،
.السيفيتجرعهبالرحمةوالهوادة

ًبحثا الفقه مصنفاتوكتب بطون في النظر قلبنا وٕاذا
كتاب في إما يدرجونها الفقهاء غالب نجد الردة عن
فطنته من وهذا رشد، ابن الوليد أبي عند كما الحرابة

بالموسوم فيكتابه المجتهد"ونباهتهفيرأينا، بداية
أو)٢٥("دونهايةالمقتص ،كماوالمغازيالجهادكتبفي

ابنعابدين عند مناألحناف)٢٦(نراه .إشارة وفيهذا
عضوية بصورة األولمتالزمة فيالعهد الردة إلىأن
نظرنافييعزىوهذا،حرابةأوحرباإماالسالحبحمل
الذي النهج نفس على يسيرون الفقهاء سائر أن إلى

أسالفهم المصاختطه ويكونوناألوائل الفقه في نفين
فال منهم الخلف على يلتبس أنه حتى عليهم، عالة
الصرفة المحضة الردة بين ويميزون يزايلون يكادون
خاصة العداء، ومناصبة  السالح لحمل المرافقة وبين
معسكرين إال فيه يكن لم لإلسالم األول العصر أن

اثنين :وغير جهة من وحلفائهم العرب المسلمين
القوةالمسل باعتباره وأهله باإلسالم المتربصين مين

.الصاعدةاألولىمنجهةأخرى
:الحكمبردالحديث:الثالث

ولكن المآل، والتنطعالسيرنحوهذا لمنالجسارة وٕانه
:ماجرأناعليهاألمورالتالية

١.أنهاعنهااهللارضيعائشةأمناصنيعمنثبتما
ًخبرا لمردت اآلحاد أخبار قطعيمن مع تعارض ا

ففيصحيحالبخاريأنابنعباسذكرلعائشة:القرآن
َرِحَماللُهُعَمَر،َواللِهَما:"ماقالهعمربعدوفاته،فقالت

َمَوَسلَعَلْيِهاُهللاىَصلِهاللَرُسوُلَثَحد):ُبَلُيَعذَهالل ِإن
َِعَلْيه َأْهِلِه ِبُبَكاِء اُهللا،)الُمْؤِمَن َصلى اللِه َرُسوَل َوَلِكن

ََقال َوَسلَم َأْهِلِه:(َعَلْيِه ِبُبَكاِء الَكاِفَرَعَذاًبا َلَيِزيُد اللَه ِإن
َِعَلْيه(َْوَقاَلت ، :ُالُقْرآن َحْسُبُكُم :}ِوْزَر َواِزَرٌة َتِزُر َوَال
رده)٢٧("}ُأْخَرى عنه اهللا رضي عمر عن ثبت كما ،

لحديثوال يعارضالقرآن وجده بنتقيسلما فاطمة
.سبيلللجمع

٢ .ًأمرا وليست البشرية، النفوس هيهيناًإنها ،
واحدة منها نفسا قتل ومن المحك على الموضوعة
البشريةأحيىكمنأحياهاومنجميعاالناسقتلفكأنما
ومخلوقات اإللهي التكريم موضوع وهي جمعاء،

قال يديه، صنيعة َبِني}:سبحانهالرحمن، ْمَنا َكر َوَلَقْد
َباِتيالط َن م َوَرَزْقَناُهم َواْلَبْحِر اْلَبر ِفي َوَحَمْلَناُهْم آَدَم

َتْفِضيًالَخَلْقَناْن ممَكِثيٍرَعَلىْلَناُهْم َوَفض{]اإلسراء:٧[،
حرمتهابحقاآلدميةحيةدعاالشارعالحكيمإلىحفظ

ومسلمةوميتةالفقهاءعدهالذيالحفظهذا،مسلمةغير
كمابالقطعصيانتهاوجبالتيالخمسالضرورياتمن
والحكيمالشاطبي اإلمام المقاصد إلىذلكحجة أشار
ذلكفييقول،وغيرهموالقرافيالشاشيوالقفالالترمذي

:إنمقصودالشرعمنالخلقخمسة:"أبوحامدالغزالي
ون دينهم ومالهم،أنيحفظعليهم ونسلهم وعقلهم فسهم

فهو الخمسة األصول هذه حفظ يتضمن ما فكل
ودفعهامفسدةفهواألصولهذهيفوتماوكلمصلحة

،وكممناألرواحقدأزهقتوجماجمعلقت)٢٨("مصلحة
القول في التساهل جراء صلبت وأجساد الرماح فوق
السلطانرأيمخالفخالفكلماحيثالردةحدبعقوبة

لألقرانتحرقهألسنةلهبالحسدغالباًانمجتهداًأوك
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عنه تتقاصر بفهم يقول أو الزندقة، أو بالردة فيرمى
ومثل.األحالمفتصبعليهلعنةاأللسنةوالسيوفصبا

والحسين الدمشقيالمعتزلي، لكلمنغيالن ذلكوقع
.ابنمنصورالحالج،وغيرهمكثير

٣ . بالظن، يذهب ال بالقطع ثبت أنما نؤكد حيث
ينبغي ال الكريمة بالقرآن الثابتة النفوسالبشرية حرمة
الصحيح الحديث كان فإذا اآلحاد، بأخبار تهدر أن
تعذر مع منه أقوى بحديث عورض إذا ويرد يطرح
وجهفيذلكبهيفعلأنأولىاآلحادخبرفإن،الجمع

ًسابقاصدرناكماالكريمالقرآن.
٤.قيالحديث دالدراسةوالنظرقدتكلمفيثمإنهذا

حلقاته إحدى في والتعديل الجرح رجال وافترق سنده
بعضهم وثقه حيث البربري عكرمة فيه،وهو وقال

نقلحيث،مسلموامتنعالبخاريلهوروىمقاالآخرون
عليابنقال:"هذهاالختالفاتفيهالحافظالذهبيقال

".ييرىرأينجدةالحرورعكرمةكان:المديني
إنما:يقوليحيىبنمعينسمعت":أحمدبنزهيروقال

مالك يذكر -عكرمةلم في :قال-"الموطأ"يعني
.كانينتحلرأيالصفريةعكرمةألن

عنوروى المكي، قيس بن :قالعطاءعمر
.ياإباضعكرمةكان

وعنمريمأبيقال:كانعكرمةبيهسيا.
أنهالمسيب بن عنسعيد أبيه، عن بنسعد، إبراهيم

له كانيقوللغالم :يكذب التكذبعليكما برد، يا
.)٢٩("عكرمةعلىابنعباس

٥.للذنبمكفراتالحدودأنوهي،فقهيةقاعدةلديناثم
فإنقتلالمرتدحدا فيالدنيا، فأيمطهراتلصاحبها

مطهرايلقاههلربه؟يلقىوكيفللتوبةأعطيناهفرصة
ربه فضل جحود بها عهده آخر كان وقد الذنب من
اإللحاد أوحال في غارقا يلقاه أو ألوهيته ونكران

والنكوص؟
المذكورالردةلحديثالثالثاالحتماالتبهذهأتيناوقد

القووهاءباستماتةلنبين  لولمنكتفبوجهواحدمنها

ردتهمعيجمعلمالمرتدكانإنهذا،وتهافتهالردةبحد
زماننا في وخاصة والمسلمين، لإلسالم العداء مناصبة
تدعو التي األقليات حقوق وحفظ المواطنة دولة حيث
على  بينهم التمييز وعدم دياناتمواطنيها إلىاحترام
منعليهمما أدوا أساسالجنسأوالدينأوالعرقما

.تنحووطنهمونافحواعنرايتهواجبا
:تشغيباتتقتضيالرد:المحورالرابع

إليهنذهب المحورأهمالمكدراتعلىما نوردفيهذا
فيلهقدمناماعلىزيادةالبيانببعضإليهاونتصدى

:بحثنا
١.اإلجماعدعوى:

ًحدا الردة عقوبة أن البعض بإطباقيرى حظي قد
وهذه واتفاقهم فيالفقهاء أما بينة، إلى تحتاج دعوى

نفى حتى متعذر إلى قليل اإلجماع فإن الفقه أصول
وجود اهللا، عبد ابنه عنه يرويه فيما أحمد، اإلمام
اآلخرينأقواليبلغهلملعلهبهالقائلإذنظريااإلجماع

وأمافيالفقه.أوالساكتينتحتطائلةالخوفأوغيره
 قتل عدم رأينا فقد قبولواألخبار أو المرتد األعرابي

المنافقينقتل شفاعةعثمانفيابنأبيسرحأوعدم
الفقهاءمنبعضانجدكما،بأعيانهمبعضهمعرفوقد
النخعيإبراهيممثلمذهبهمفياآلخريننحلةينحلوالم
مثل المتأخرين من وخاصة وغيرهما الثوري وسفيان

يالصعيديمحمدعبدهوتلميذهرشيدرضاوعبدالمتعال
لقدأغلقجمهرةالفقهاء:"وطهجابرالعلوانيالذيقال

القضية هذه عن الحديث الردة-باب بسيف-أي
وسيلةاتخذت،بعيدوقتمنذاإلجماعفدعوى،اإلجماع
هذهمثل،الخطيرةالقضايابعضمراجعةدونللحيلولة
القرون في الردة حكم الخالففي وجود مع القضية،

ا العصورالثالثة تلك في اإلجماع تحقق وعدم لخيرة،
.)٣٠("علىحكمها

يمثلون بل كثر الردة بحد القائلين أن ننكر ال ونحن
ًسابقابينتوكماأنهإالالجمهورالعهدفيالردةكانت

معظمجعلمماالسالحلحملبالضرورةمصاحبةاألول
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اعتقاد عن كانت إذا بالحديث يفردونها ال الفقهاء
إذاتكلمعنهاالمصنفاألولفيالفقهتذهبمحض،ف

الذيالتمييزإلى واليلتفتبعد علىمراألزمانسنة
إليه وجلالفقهاءيكونونعالةعلىالسابقينإذ.أشرنا

العلمية المسائل في حتى القرون، خير أن يرون
يليه الذي ثم يليه الذي ثم األول القرن هو الصرفة،

من"يفتحتحقيقا"دأنينازعأوفاليجرؤأحدبع.وهكذا
.جديد

٢.القرآنفيتظهرلمالردةعقوبةأنيضرال:
القول يذهبالبعضإلى :في الردة حد ورود إنعدم

تردأنيكفيبل غيرثابتة اليعنيأنها القرآنالكريم
ليسأنه بينا فيالسنةوهيصنوالقرآنوشقيقته،وقد

أن،أعلمواهللا،المعقولمنالحديثالكريمالقرآنيبسط
الكل ويترك جزء وهي اليد بقطع مثال السرقة حد في

ثمإنالنفسمعصومةمحرمة.وهوإزهاقالروحبالكلية
.بنصالقرآنفكيفتقضيعليهاأخباراآلحادالظنية

٣.النصوصبينالجمعإمكانيةكانتإذا،اللجوءفلم
:إهمالبعضهاإلى

الدعو هذه أصحاب يرى آية عموم تعارض أن َال{ى
ِينالد ِفي ِإْكَراَه حديث} (يخصصه :ِديَنُه َبدَل َمْن

َُفاْقُتُلوه(ًجمعا،النصوصبين.
إنآيةنفياإلكراهآيةكليةقاطعةومحكمة:ولردهنقول

من الكثير رأي للتخصيصعلى وال للنسخ قابلة غير
دالريسونيالفقهاءوخاصةالمتأخرينأمثالالدكتورأحم

هيقضيةكلية{َالِإْكَراَهِفيالدينِ{فقضية":حيثقال
،وآخره الزمان أول على سارية تامة، عامة محكمة،
الرجال على سارية والكتابي، المشرك على سارية
أي وبعده، اإلسالم، في الدخول قبل سارية والنساء،

كراهساريةفياالبتداءوفياإلبقاء،فالديناليكونباإل
.)٣١("ابتداء،كمااليكونباإلكراهإبقاء

٤.المسلمينلعقائدزعزعةفيهالمحضةالردةمجردإن:
لبث كاف أمر ردته المرتد إعالن أن البعض يرى

فنقول المسلمين، من نفوسالضعفاء في الشكوك :إن

ال قوي خطابه وٕان وشوكة منعة في اليوم الدين هذا
:لمشككين،ألميقلاهللاتعالىيفزعهنعاقمنينعقمنا

يخاف إنما الخوفإذن؟ فلم منالغي، تبينالرشد قد
من منالتجارفيالسوقصاحبالسلعةالرديئة،هذا
بالحجة الحجة مقارعة إن أخرى جهة ومن جهة،
كفيلة ناد كل في والمناظرة الحجاج موائد ونصب
ومحاربة المسلمين عند العلمي بالجانب بالنهوض

والخاصة،الخ فيصفوفالعامة والجمود والكسل مول
على البقاء على الناس إكراه يأتي ال ثالثة جهة ومن

ًمجتمعاإالينتجالإذبخيرالدينًمريضاًمنافقايألوال
،وٕارهاقهمعنتهمويودونخباالالمسلمينفيهالمنافقون
فاألولىمنهأشدمنكرإلىالمنكرعنالنهيأدى فإذا

،.كمايؤثرعنجلةمنالفقهاءتركه
:خاتمة

والقلبالعقلدين سبقأنديناإلسالم نستخلصمما
وهذاماتتضافرآيالقرآنالكريم،الديناإلكراهوالقسر

الالذيبالقطعوجاهتهوبيانعليهلالحتجاجوتتظاهر
األمر تعلق إذا وخاصة هوادة أو تهاون معه يقبل

المعصو البشرية أخباربالنفس أطلت فإذا المكرمة، مة
حقوتقدرالميزانفيتوضعأنبدفالبرؤوسهااآلحاد

.قدرهاألناألمرجدوالمتالعبونبنصوصالشرعكثر
كانحديث َفاْقُتُلوه:)ُوٕاذا ِديَنُه َبدَل أهمحديثفي)َمْن

الردة معه،باب وتفهم سياقه في يفهم أن يجب فإنه
تع باعتباره سلمناسياسياًوحكماًزيراًمالبساته إذا ،
ًواردا باعتباره اهللابصحته رحمه البخاري صحيح في

يرونفيتركف،تعالى إنقدامىفقهاءالمسلمينكانوا
تسميتهيمكنماالحديثهذافيعليهالمنصوصالدين
يعاقبكانتالتيالجريمةوهي،العظمىبالخيانةاآلن

بالقتل، الدساتير كل في العقوبةوماعليها هذه زالت
بمعنى اإلعدام، إالفيالدولالتيألغتعقوبة سارية
السياسية النتائج هو الفقهاء بال يشغل كان ما أن
كانوا أيأنهم العقيدة، وليسحرية الردة على المترتبة
حكمهم وأن العقيدة، حرية غير أخرى قضية يعالجون
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ومرالجماعةعلىالخروجعلىمنصببالعقاب،بهتبط
وليسبتغييرالدين غيرمنفكعنه، .اإلطار وفيهذا

األول الخليفة التيخاضها حروبالردة تفهم أن البد
تفهم ينبغيأن كما الصديقرضياهللاعنه، بكر أبو

.دعوىإجماعهمعلىسفكدمالمرتد
حتىونخلهاالفقهكتبفيالنظرإعادةمنبدالوعليه

النريدبذلك،ةرونقهاوبهجتهانحفظللشريعةاإلسالمي
منشرعنافينسلموال،شرقيةوالغربيةأطرافإرضاء

الدنيا حطام والحقيقة،أجل الحقيقة أجل من وٕانما
لذاتها مقدسة أسماء،فحسبفهي من ربناولذلكورد

الحسنىوجلالحق"عز."
كبدإلىالوصولفيهندعيالالعمل إذنقدمهذا وٕاننا

وندافع،الحقيقة اآلخرين حجج إلى حجتنا نبسط وٕانما
كانفإن،المقلجهدبإقرارناوهو،صحيحالنابداعما

ًصواباوجل الحقعز هنات،فبمعية ظهرتمنه وٕان
هيمنتقصيرالعبادالمتصفينبالعجز،وفلتات فإنما

.والقصوروجلمناليخطئسبحانه
هوصحبهوصلىاهللاوسلموباركعلىسيدنامحمدوآل

.الطيبينالطاهرينوالحمدهللاربالعالمين


)١(ج األمر كان وٕان الطرفة، بهذه آتي أن يحتملارتأيت ال د
وٕان الدراسة، قيد القضية وصعوبة مرارة عن معبرة ألنها الهزل،

ًحقاوقعتأنهاالمواقعبعضفيقرأتًوصدقافيالمرتدينألحد
للقائمين كان فما المسجد في إسالمه أحدهم حيثأعلن أمريكا،

ًفرحا كبروا أن بعد لمصاحبتهمعليه، دعوه أن جهلهم من به،
أج من ورأىللمستشفى الختان عملية خافمن فلما اإلعذار، ل

ليجد الردة، فطولببحد جملة عناإلسالم تخليه أعلن إصرارهم
.قطعحشفةالفرجنفسهبينقطعالرأسأو

)٢(المكتبة،الدينعلومإحياء،حامدأبومحمدبنمحمد،الغزالي
،أجزاءخمسة،تاريخبدون،القاهرة،٣/٨٨التوقيفية.

)٣(الزحوأدلتهاإلسالميالفقه،٨/٦٢٠٩يلي.
)٤(التفاسير،٢/٩٤٥زهرة.
)٥(،القضاءفيالرأياجتهادباب،األقضيةكتاب،داودأبيسنن

٣٥٩٢رقم.رقم١٣٢٧والترمذي.وغيرهما.
)٦(بدليليخصصالاألحنافعندقطعيالنصوصفيوالعموم

.ظني



)٧(بعنوانلهمقال،رضايحيى،جاد":االعتقادالروحريةدة:رؤية
جديدة إسالمية " عدد المعاصر المسلم مجلة أكتوبر١٤٣في ،

ذاتها٢٠١٢ المجلة وفيموقع ،.}أتوفر لم إذ الموقع من أخذته
.}علىنسخةللعددالمذكور

)٨(برقم،األنصاريموسىأبوحدثناباب،الدعواتكتاب،الترمذي
٣٥٢٢ وأحمد، ،١٨/١٠٠ برقم ،١٢١٠٧و ، ،١/٥٢٥الحاكم،

صحيح٥٢٨و في األلباني وصححه الذهبي، ووافقه وصححه ،
،٦/٣٠٩الجامع،الترمذيوصحيح،٣/١٧١.سلمةأمقالتوقد

."كانأكثردعائهصلىاهللاعليهوسلم":َرِضَياللُهَعْنَها
)٩(أبي تحقيق الرصاع، اهللا عبد ألبي عرفة، ابن حدود شرح

المع والطاهر األجفان ط اإلسالمي، الغرب دار لسنة١موري، ،
١٩٩٣ص،األولالقسم ،٦٣٤.ابنتعريفعلى وقداقتصرنا

ًتبعا أخرى تعاريف فلها وٕاال معينة،عرفة عقيدة أو مذهب لكل
التفصيلبعضنزيدأنويمكن،ومصنفاتهالفقهكتبذلكومظان

اإلسالمالردةفياألصلهيالخروجمنعقيدة:نختارهفنقولالتالي
اإلسالمأعمال وترُك منالعقيدة والخروُج المسلمين؛ جمهور عند
ويدل مرتكبالكبيرة، بكفر القائلين وبعضالمعتزلة الخوارج عند
ضمنًاأو علىخروجالمسلممناإلسالمتصريحهبهبإقرارهنّصًا
الذلكيتضمنفعلأوبلفظأحديأتيأنوالضمن،ظاهرفالنص

 أوأجمعالمسلمونيحتملغيره بحيثيكونقدنصاهللاورسوله
إلىوالتردد،للصنمالسجودمثلكافرعنإّاليصدرالأنهعلى
بالضرورةعلمماإنكاربذلكوألحقوادينهاأصحاببحالةالكنائس

.مجيءالرسولبه
)١٠( الفعل في فيمت"الفاء "،للتعقيب عاشور بن الطاهر جعلها

أنهمنهاقالفاستنبط،شرعيةعقوبةالموتيأتياالرتدادبعد:"وقد
بالفاءالمفيدةللتعقيبإلىأنالموت"فيمت:"أشارالعطففيقوله

تحضر ال المرتدين معظم أن أحد كل علم وقد االرتداد يعقب
بالموتيعاقبالمرتدأن آجالهمعقباالرتدادفيعلمالسامعحينئٍذ

بهااآليةفتكون،شرعيةالمرتدعقوبةقتلوجوبعلىدليًال".وهذا
الفور على يدل ال التعقيب أن نجد إذ صحيحا بالضرورة ليس

تعالى نحوقوله والمباشرة، :}َماًء السَماِء ِمَن َأْنَزَل اللَه َأن َتَر َأَلْم
ٌَخِبير َلِطيٌف اللَه ِإن اْألَْرُضُمْخَضرًة َفُتْصِبُح الحج[} :٦٣[فإنه ،

زلالمطرويتراخىاخضراراألرض،ثمإناهللاتعالىيفرقفيين
تعالى قوله ومنها الموتوالقتل بين آياتكثيرة :}ِفي ُقِتْلُتْم َوَلِئْن

ََيْجَمُعون ِمما َخْيٌر َوَرْحَمٌة اللِه ِمَن َلَمْغِفَرٌة ُمتْم َأْو اللِه َسِبيِل {]آل
شورأنيجنحإلىهذاالقول،وربماماحملابنعا]١٥٧:عمران

هوالردةعقوبةأنالفقهمصنفاتخاللمنذهنهفياستقرماهو
.القتل
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)١١(،وقتالهم والمعاندين المرتدين كتاباستتابة البخاري، صحيح
رقم،واستتابتهموالمرتدةالمرتدحكم٦٥٢٤باب.

)١٢(وغيرالقرافياإلمامحددهاكماالكثيرةاختصاصاتهبينهمن.
)١٣(اآلية تفسير في عاشور ابن حاولت":قال األولى فالطائفة

قيلأشيرإلى:اإلضاللبالمجاهرة،وهذهالطائفةحاولتهبالمخادعة
،الصيف بن ومالك األْشَرف، بن َكْعب منهم اليهود من طائفة
قدوة أنهم فتوهموا العجببدينهم أغواهم منيهودخيبر، وغيرهما

المجاهرةبالمكابرةدبرواللكيدمكيدةأخرى،فقالواللناسفلماأعيتهم
أتباعهم من "لطائفة :أنكم مظهرين النهار أوَل بمحمد آِمنوا

بصيرةعن به كفرتم أنكم ليظهر النهار آخر اكُفروا ثم صّدقتموه
منلهمانكشفماإّالعناهؤالءصرفَماالمسلمونفيقولوتجربة

 وأّنه الدين، هذا أمر الكتبحقيقة في به المبشر الدين ليسهو
،تفسيره،التحريروالتنوير،دارسحنونللنشر،"ففعلواذلك"السالفة

سنةتونس،١٩٩٧والتوزيع،٢٨٠-٣/٢٧٩.
)١٤(استقال ثم بايع من باب األحكام، كتاب البخاري، صحيح

.٦٧٨٥رقم.البيعة
)١٥(أنيرونغيرهألن،عياضالقاضيذلكإلىيذهبكماالبيعة

.موضوعهاهوالجهادالاإلسالم
)١٦(تعالىاهللاقوليصدقمثلهوعلى:}َهالل َيْعُبُد الناِسَمْن َوِمَن

َعَلىاْنَقَلَبِفْتَنٌةَأَصاَبْتُهَوإِْنِبِه اْطَمَأنَخْيٌرَأَصاَبُهَفِإْنَحْرٍفَعَلى
ُهَذِلَكَواْآلِخَرَةْنَياالدَخِسَرَوْجِهِهُاْلُمِبيناْلُخْسَراُنَو{]الحج:١١.[

)١٧(رقمالنسائي رواه وأبوداودرقم٤٠٦٧: ، :٢٦٨٣وصححه،
فيالنسائي"األلبانيصحيح."

)١٨(كتاب األحكام، عمدة شرح األحكام إحكام العيد، دقيق ابن
.٣٥٧:الحدود،بابحدالسرقة،رقمالحديث

)١٩(يراهحزمابنألنذلكقلناوٕانمايكونوالمالمنافقينأنعلىن
.معروفينبأعيانهملذلكلميطبقعليهمحدالردة

)٢٠(بتمامهوالحديث:قال،عنهاهللارضيمسعودبناهللاعبدعن:
ِفي َناًسا َوَسلَم َعَلْيِه َصلىاُهللا اِهللا َرُسوُل آَثَر ُحَنْيٍن َيْوُم َكاَن َلما

ْاْألَقَفَأْعَطى ُعَيْيَنَةاْلِقْسَمِة، َوَأْعَطى ِبِل، اْإلِ ِمَن ِماَئًة َحاِبٍس ْبَن َرَع
ِفي َيْوَمِئٍذ َوآَثَرُهْم اْلَعَرِب، َأْشَراِف ِمْن ُأَناًسا َوَأْعَطى َذِلَك، ِمْثَل

ٌَرُجلَفَقاَل،اْلِقْسَمِة:ِفيَهاُأِريَدَوَماِفيَهاُعِدَلَماَلِقْسَمٌةَهِذِه ِإن،َواِهللا
َْوجَُفُقْلتَقاَل،اِهللاُه:،َمَوَسلَعَلْيِهاُهللاىَصلاِهللاَرُسوَل َألُْخِبَرن،َواِهللا
ََقال:ََقال،َقاَلِبَماَفَأْخَبْرُتُهَفَأَتْيُتُه:،ْرِف َكالصَكاَنىَحتَوْجُهُهَرَفَتَغي

ََقال ثُم):ََوراُهللاَيْعِدِل َقال،:ََقالَ)ُسوُلهَُفَمْنَيْعِدُلِإْنَلْم ثُم):َيْرَحُم
ََفَصَبر َهَذا ِمْن ِبَأْكَثَر ُأوِذَي َقْد ُموَسى، اُهللا البخاري). ،صحيح

.٢/٧٣٩،،وصحيحمسلم٣/١١٤٨
)٢١(،األحكام كتاب وفي المغازي كتاب في  البخاري، صحيح

.١٧٣٣،صحيحمسلم،كتاباألشربة٢١٢٤:وكتاباألدببرقم



)٢٢(لآليةينظالطبريتفسيرر:الدينفيإكراهال.
)٢٣(النفسأنتعالىاهللاقولباب،الدياتكتاب،البخاريصحيح

،بالسنوالسنباألذنواألذنباألنفواألنفبالعينوالعينبالنفس
 ٦٤٨٤رقم مسلم. رواية "وفي للجماعة: المفارق لدينه ،"والتارك

يباحبهدمكتابالقسامةوالمحاربينوالقصاصوا لديات،بابما
رقم،٣١٧٦المسلم.

)٢٤(،الصلبباب الدم، كتابتحريم الصغرى، النسائيفيسننه
 ٤٠٠٤رقم . أبوداود٣٤٠٣.فيالسننالكبرىرقم وكذلكرواه

.وأحمدوالحاكمبألفاظمتقاربة
)٢٥(الكتبدار،المرتد ينظرهناك،كتابالحرابة،بابفيحكم

بير،طالعلمية،٢وتسنة،٢٠٠٠،٢/٦٧٣م.
)٢٦(تنويرشرحالمختارالدرعلىالمحتاررد،عابدينابنينظر

،الكتبعالمدار،المرتدباب،الجهادكتاب،عابدينالبناألبصار
وكلمسلمارتدفإنهيقتلإنلم":الرياضطبعةخاصة،وفيهيقول

أسلموالمكرهيتبإالالمرأةوالخنثىومنإسالمهتبعاوالصبيإذا
٦/٣٨٨.،"ومنثبتإسالمهبشهادةرجلينثمرجعا

)٢٧(رقمالبخاري١٢٨٦صحيح.
)٢٨(حامد أبو الغزالي، :،التوفيقية المكتبة الدين، علوم إحياء

،أجزاءخمسة،تاريخبدون،١/٢٨٤القاهرة.
)٢٩(الطبقة،النبالءأعالمسير،عثمانبنأحمدبنمحمد،الذهبي

طالثانية الرسالة، مؤسسة عكرمة، األجزاء٢٠٠١ترجمة عدد م،
٢٤،٢٣و٥/٢٢.

)٣٠(الدينفيإكراهال،جابرطه،العلواني:والمرتدينالردةإشكالية
،القاهرة الدولية، الشروق مكتبة اليوم، إلى اإلسالم صدر من

ط اإلسالمي، للفكر العالمي المعهد ٢منشورات سنة ،٢٠٠٦،
١٩.ص

)٣١(الريسوأونالينإسالم،األصوليواإلشكالالردةحد،أحمد،ني
،م٢٩/٠٨/٢٠٠٧نت.
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*د.غاوشأحمد،مراكش،عياضالقاضيجامعة،المغرب


:مقدمة

قواعد المختصونفيأصولالدينوالفقه سطرالعلماء
والموانع؛ الشروط بقانون التكفير مسألة لضبط محكمة
الحكمةميزانعناالستعمالفيتشطأنمنلهاصونا

م القبلة أهل إخراج إلى فتفضي دائرةواالعتدال، ن
...اإلسالمإلىدائرةالكفروعدماإليمان

مسلكأضاعتاألمةأناألسفأشدلهيؤسفمماوٕان
في واألسماء األحكام إطالق في واالحتياط التحري
بالكفر االتهام حتىصار تاريخها، من مختلفة مراحل
يأمنوال،وصمتهلحوقمنيسلمالهينايسيراوالمروق

علم كبار نعته عمنشين فضال وفقهائها األمة اء
فيالتجنيبشواهدناطقةوالتراجمالتاريخوكتب،سواهم

.تكفيرالناس،واتهامهمفيدينهموعقيدتهم
الكامنة فيالدرر لنا العسقالنييصور ابنحجر وهذا
فاضالشيخاأناالنحطاطمنبلغالذيالواقعهذاكآبة

الشيخعالءأفنىعمرهفيخدمةالشريعةوعلومهاهو
بسببعصرهفقهاءمنجماعةكفرته،العطارابنالدين

 عنه صدرت ومخالفة"فتاوى تخبيطا، فيها أن ادعوا
الشافعي من١"لمذهب كتاب استصدار إلى فاضطر ،

كل من والبراءة االعتقاد، بصحة له يشهد القاضي
ذلك؛ من شيء عليه يثبت أن من تخوفا المكفرات؛

ًكفرادمهفيهرق!
من المعاصرة اإلسالمية يعتملفيالساحة لما والمتتبع
الوعيغياب بوضوح يلحظ حركاتوطروحاتوأفكار
يمتنعالتي أعنياألمور الفقه، من البابالعظيم بهذا

عليه انطبقت من على الكفر اسم إطالق شرعا بها
األمر ظاهر في أوصافه بعض .إلى أدى ما وذلك

بيلالتسرعفيإكفارأهلظهورتياراتفكريةتنتهجس
دخلوه الذي اإلسالم من بخروجهم والحكم الشهادتين،
،متكلفةوٕالزامات،متهافتةشبهاتعلىبناءيقينبأوثق

.وظنونبعيدةمتوهمة
التوسعلمسلك السبيلإلىنقضالشبهاتالمؤسسة فما
وشروطهالتكفيرموانعمفهوموماالمسلمين؟إكفارفي

أه وما علماءوحدوده؟ قدمها التي التأصيلية الجهود م
األمةلتقريرهذاالمفهومواالستداللالشرعيعليه؟

اإلشكاالتالتيسنعملعلىاإلجابة/تلكبعضاألسئلة
إلىينقسمالذيالبحثهذافي،وتوفيقهاهللابعون،عنها
القواعد بعض استعراض إلى ينصرف أولهما قسمين

التراثكتب معالنظرإليهاالتيتزخربها اإلسالمي،
على بها الوعي يساعد للتكفير موانع كونها زاوية من
القسمينوثاني،بهوالحكم التقليلمنالزللفيتصوره
التوقفوجودهامنيلزمالتيالموانعمنجملةيتضمن
.فيإصدارحكمالتكفيروٕانتوافرتالشروطواألسباب

ويتينكفيلبأنوأحسبأندرسالقضيةمنهاتينالزا
مما اآلن، نفس في وتطبيقيا تصوريا وضوحا يكسبها
اإلسالمي العمل ترشيد في اإلسهام معه يرجى
مواجهة وأيضا فيه، العاملين مسار وتسديد المعاصر،
الشرعيةالمفاهيمهذهتوسلتالتيوالتطرفالغلوتيارات
ومعاول،والتخريبللهدمعواملإلى وتحويلها لتحويرها

.دميرطاقاتاألمةوٕامكاناتهالت

فقهموانعالتكفيروأثرهفيمواجهةالغلووالتطرف

أحمدغاوش.د



19

ارةدارواطرفاتضرؤرداماء








موانعالتكفيرمنجهةالحكموالتصور:أوال
الرامية العامة القواعد من عددا والعلماء الفقهاء وضع
واالقتصاد،دائرتهوتضييق،التكفيرفيالقولضبطإلى
الشروط عنوان تحت يدرسونها إطالقه، حاالت في

تالوقتموانعوالضوابط،وهيعندتأملهانجدهافيذا
جهة من ال والنظر، التصور جهة من ولكن للتكفير،
تلك الفصل هذا في سنتناوله ولهذا والتنزيل، اإليقاع
إليها وسنضم موانع، كونها على التركيز مع الشروط

.قواعدأخرىتندرجمعهافينفسالغايةوالمعنى
١.االعتقاداتبابمنالاألحكاممنبالتكفيرالحكم

جماعاتإصدا أو كانوا أفرادا المعينين بتكفير حكم ر
التكليفيالخطاب التييتوجه ليسمنمسائلاالعتقاد
مسائل من هو وٕانما الناس، من الكافة إلى فيها
النظر مسائل وأعسر أبوابه، أضيق من بل االجتهاد،
الناس منقبلآحاد واالستداللالتياليسوغاقتحامها

حظويمتلكوالمالذينيؤتواولم،المتينالفقهمنوافرةظا
من يرتووا ولم ومقاصدها، الشريعة بأدلة نافذا بصرا

وفروعها وأصولها في...قواعدها وٕاالكانالمآلتخبطا
وٕايقاع،الحقيقيةمسمياتهابغيراألسماءبإلصاقالعماية

.األحكامعلىغيرالواقعاتالشرعية
وأوضحواألصلهذاالفقهاءقررولقدحينعبارةبأجلىه

أقوال بغير فيه عبرة ال التكفير حكم أن على نصوا
الكمال قال هؤالء، من حصرا بالمجتهدين بل الفقهاء،

الهمام "ابن :،كثير تكفير المذاهب أهل كالم في يقع
منبلالمجتهدونهمالذينالفقهاءكالممنليسولكن

بغيرالفقهاء،والمنقولعنا لمجتهدينغيرهم،والعبرة
.٢"ماذكرنا،وابنالمنذرأعرفبنقلمذاهبالمجتهدين

عن نقل فإنه المنذر؛ ابن كالم من يفهم التقرير وهذا
في االبتداع طوائف بعض إكفار المحدثين بعض
أهلوافقأحدًايعلمالبأنهتعقبهمثم،كالخوارجاالعتقاد

لالحديثعلىتكفيرهم،والحالأنهفيمثلهذهالمسائ
.٣يطلبنقلإجماعالفقهاء

معلقاكانوٕان،الخطيرالحكمهذاأنيرىالمنذرفابن
ظاهرها يفيد كثيرة أحاديث شأنها في ورد بطائفة
أن ينبغي ال الدين، من بمروقهم والجزم إكفارهم،
عنصادرةبأحكامُيعتدأنوال،الفقهاءغيرفيهيخوض

ف االحتياط باب من إال ذلك وما األحكام،غيرهم، ي
دائرة عن جماعة أو أحد بإخراج الظلم من والتوقي

.اإلسالم
من الطوائف بعض على الغزالي حامد أبو أنكر لقد

 من عندهم ما والتعصبات"المسلمين "المبالغات
لمنالتكفيرفيإسرافمن عليه ساروا وما لمذاهبهم،
بعضهمإنحتىواالعتقادالرأيمن اختاروه خالفما

انتهى إلى "يعزى التي الفرقة سوى فرقة كل تكفير
الوضعالمختلحاولأبوحامد٤"إليها لهذا ،وتصحيحا

من تخفف أن شأنها من التي القواعد بعض اقتراح
عليهانص قاعدة وكانتأول وتعصبهم، هؤالء غلواء

قوله ":قبل فاعلم أردتأنتعرفسبيلالحقفيه؛ إذا
،أعنيالحكمبتكفيرمنكلشيء،أنهذهمسألةفقهية

بأدلة تكونمعلومة تارة فإنها وتعاطىفعًال؛ قالقوًال،
لدليلمجالوال،باالجتهاد تكونمظنونة وتارة سمعية،

.٥"العقلفيهاالبتة
إلىموكولفقهياجتهادالتكفيرحكمإصدارأنوالمعنى
ومن،األصولكتبفيشروطهمعلىالمنصوصأهله

للشروطمحصالألهليةاالجتهادكانلميكنمستجمعا
المسائل هذه في الخوض عن االمتناع به حريا
على تطاوال سيكون ذلك ألن أصال؛ بها واالشتغال
بالباطلللخلق ورميا وقوالعلىاهللابغيرعلم، الشرع،

.وزورالقول
فيواحتياطهمالمجتهدينالفقهاءكبارورعمنبلغولقد

يمس كونعناإلفتاءفيهذهالمسائل؛الدينأنهمكانوا
الزللمهلكةفيالوقوعمنواحترازا،لخطورتهااستشعارا
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علما هو من وهو الجويني، المعالي أبو فهذا فيها،
مسألة في الرأي إبداء عن يعتذر وتحصيال، واطالعا

 بسبب القبلة أهل من المتأولين فيها"تكفير الغلط أن
ة،وٕاخراجمسلمعنهايصعب؛ألنإدخالكافرفيالمل

.٦"عظيمفيالدين
أمرهيوكلقضائيفقهيحكمالتكفيرأنعلىالتأكيدإن
االعتقاداتاألمورمنليسوأنه،المجتهدينالفقهاءإلى
يحقق أن شأنه من المسلمين عموم بها يخاطب التي

:جملةمنالمصالحالشرعيةفيمقدمتها
أ المس) بهذه المشتغلين فيتضييقدائرة وحصرها ائل،

أهلالعلمواالجتهادوالتحقيق؛
ب (علوم ألوليات والمحصلين المسلمين عوام صرف

التجربة فإن األبواب؛ هذه في الخوض عن الشريعة
شاهدةهذاالناسزمنوٕالىالصحابةزمنمنذالتاريخية
جلب التكفير بمسائل المحققين غير اشتغال أن على

 متتابعة، كوارث األمة لحقتعلى متراكمة ومصائب
.األبدانواألوطانواألديان

منومستقبال وبناءعلىذلك،فإنإخراجاألمةحاضرا
إغالق يتم لم ما يتحقق لن العقيدة باسم التفرقة وهدة
،الفكريةاألهليةافتقدمنكلعلىبإحكامالتكفيرباب

.وافتقدآلياتاالجتهادوالنظرالفقهيالعاِلم
٢.الالكفرضرورةمراتببينتفريق

حينواإليمانالكفر يخطئكثيرمنالمتعاطينلقضايا
الكفر بلفظ الواردة الشرعية النصوص جميع يحملون
،الملة من الناقل الكفر هو علىمعنىواحد ومشتقاته

.والمخرجمنمسمىاإليمان
الخطيرالبابهذافيالنصوصأنوالحق-وأثرامآال

-الناظمنتقتضيعنالفهمبأصولثاقبابصرافيهار
تجنبا والمقايسة؛ الجمع لقواعد حكيما وٕاعماال الشارع،
الشرع بعض ضرب أو االستنباط، في لالضطراب

.ببعضهاآلخر

 المصطفى لسنة المتتبع ص(إن (على فيها يقف
أقوال على الكفر اسم إطالق فيها ورد نصوصوافرة

 فيكلعصر المسلمون يجمع غيروأفعال أنها على
قارف عمن اإليمان السم رافعة وال الملة، من مخرجة

:شيئامنها،ومنأمثلةذلك
(أ ،هريرةأبيعنالصحيحفيمسلمأخرجه ما

اثنتانفيالناس:(قالرسولاهللاصلىاهللاعليهوسلم:قال
.٧)الطعنفيالنسب،والنياحةعلىالميت:همابهمكفر

(ب صحيحفيالشيخانأخرجهماجريرعنيهما
الوداع :أنالنبيصلىاهللاعليهوسلمقاللهفيحجة

الترجعوابعديكفارا،يضرب:(فقال»استنصتالناس«
.٨)بعضكمرقاببعض

في توقعصاحبها قد النصين العجلىلهذين القراءة إن
مقترفي على والحكم النبوي، المراد غير فهم محذور

برالمستلزمللخروجبعضمنتلكاألعمالبالكفراألك
هذهأمثال قرأوا قد والصوابأنأهلالعلم عنالربقة،
التجزيئية القراءة من مبرأة مغايرة قراءة النصوص

إنمعنىجعل:الخاطئةحتما؛ففيالحديثاألولقالوا
يتم بها نعمة؛ أناهللاجعلها الطعنفياألنسابكفرا،

و،قطعهاتجرأعلىفمن،والتواصلالتعارف،فيهاالطعن
بهاوالتمنن،إيجادهامنمرادهوخالفربهنعمةكفرفقد

خلقه على .،الحديث في الكفر من الثاني النوع وأما
أمر تعالى أنه الصابرين،فمعناه على وأثنى بالصبر،

فمنمخلوق؛كلنهايةوجعله،عبادهعلىالموَتوَحَتم
نهاه ما وفعل ربه، لقضاء والكراهة السخط عنهأبدى

،بموعوده كفر فقد النياحة، في الجاهلية أعمال من
.٩التيأعدهالعبادهالصابرينونعمته

هبيرة ابن "قال : اهللا رسول تسمية اهللا-ومعنى صلى
:الخصلتينكفرا،أنالكفرفيأصلاللغة-عليهوسلم

يريد فإنه وأنالطاعنفينسبإنسان التغطية، معناه
هويكفرمنهذهالجهة؛وكذلكتغطيةالحقفينسبه،ف

وٕاظهار القدر، على التشنيع قبيل من فإنها النياحة
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عنالنائحةإعراضمع،اهللاحكممنكانلماالتسخط
وتعالى سبحانه له يجب وعما البواقي، تعالى اهللا نعم
فتكون لعبده؛ نظره وحسن لحكمته تسليما الصبر، من

.١٠"النياحةكفرامنهذاالوجه
ضووفييستفاد فال النصالثاني، يفهم المنهج ذات ء

مناقتتلتالتيالطوائفعلىويحكم،الكفرحقيقةمنه
أنهمنهيفهم )ص(المسلمينبالمروقمنالدين،وٕانما

إخاللهم أو إياه، خولهم التي النعم كفران ممن حذره
بطال ابن قال أخيه، على للمسلم الواجبة :بالحقوق

قوله" "وليسمعنى بعدىكفاًرا: ترجعوا ال "عنالنهى
المراد وٕانما باهللاورسوله، اإليمان الذيهوضد الكفر
النبيبهأمرالذيالمسلمحقكفرعنالنهيبالحديث

منالتناصروالتعاضد،والكفر-صلىاهللاعليهوسلم-
.١١"التغطية:فيلسانالعرب

ضومنالتغطيةالمناسبةلسياقالحديثماتأولهبهبع
 قوله معنى أن من العلم "ص(أهل "كفارا): ،"أي

متستر والمتسلح التستر، الكفر وأصل متسلحين،
.١٢"بسالحه

٣.المحاملأحسنعلىوالحملالظنإحسان
منصدرعنهما:"ينسبإلىاإلماممالكبنأنسقوله

اإليمانويحتمل،وجهاوتسعينتسعةمنالكفريحتمل
.١٣"إليمانمنوجه،حملأمرهعلىا

دارإمام وهيمقولةالتعبرعنمسلكخاصارتضاه
تربويلتوجيهعمليتطبيقهيوٕانما،اهللارحمهالهجرة
إحسانوجوبعلى قائم اإلسالمية الشريعة دعتإليه
اآلثمةالظنونإضمارواجتناب،المسلمينبعمومالظن
يسير بأمور متعلقة كانت ولو اهللا، عباد حق في

فك التيخطرها، القضايا أمثال في الحال يكون يف
ممتدة الشأن خطيرة وأوصاف أحكام عليها تترتب

...التأثير
ثبوتها عن النظر بقطع أعاله، المقولة كانت ولذلك
األمةعلماءسلكهالذي للمنهجالعام عنوانا ومخرجها،

ولقد:"منمختلفاالتجاهات،قالعبدالعظيمالزرقاني
علماؤنا قرر ا: تسعةأن من الكفر احتملت إذا لكلمة

،واحد وجه من اإليمان احتملت ثم وجها، وتسعين
.١٤"حملتعلىأحسنالمحامل،وهواإليمان

من جمال كتبهم من الردة أبواب في الفقهاء أورد ولقد
في العظيم األصل هذا تتأسسعلى العلم أهل أقوال
من شرعيتها وتستقي اإلسالمية، األخالق منظومة

صدالشريعةوأهدافهاالكبرىالداعيةإلىتوسيعدائرةمقا
منتجلذلكإذ المؤمنين،والتقليلمنفريقالهالكين؛

...تجلياتالرحمةالعامةفيهذاالدين
المعنى هذا على المخرجة أقوالهم "ومن :شيء الكفر

الأنهروايةوجدتمتىكافراالمؤمنأجعلفالعظيم
إذا:"عنفقهاءالمذهبقولهمونقلابننجيم.١٥"يكفر

يمنعواحدووجه،التكفيرتوجبوجوهالمسألةفيكان
يمنع الذي الوجه إلى يميل أن المفتي فعلى التكفير،

.١٦"التكفير،تحسيناللظنبالمسلم
الفتاوى صاحب بها افتتح التي القواعد أول وهي
،المرتدين أحكام لبيان المعقودة الفصول التاتارخانية

"صعبارتهون :المسألةفيكان إذا أنه يجبأنيعلم
فعلى التكفير، يمنع واحد ووجه التكفير، توجب وجوه
تحسينا التكفير؛ الذىيمنع إلىالوجه المفتيأنيميل

.١٧"للظنبالمسلم
في بالمسلم الظن بحسن التزامهم عظيم من بلغ ولقد

بالمنعمنالفتوىبكفر الفقهيأنهمقالوا أحداجتهادهم
على كالمه حمل اإلمكان في دام ما المسلمين، من
في محملحسنأوكانفيكفرهخالف،ولميشترطوا
بل،قائلينكثرةوال،شهرةوال،قوةعليهالمحمولالوجه
الحمل وجب مهجورة ضعيفة رواية ذلك كان لو

.؛تخلصامنتكفيرالمنتسبينلديناإلسالم١٨عليها
٤.الاإليمانينقضمظنونبكفرالمتيقن

دخله إذا الذي اإلسالم حصن الشهادتين إعالن إن
،قطعيبموجبإالمنهوٕاخراجه اإلنسانامتنعتكفيره،
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،الصريحالتكذيب بحصول يفيد فيه وبرهانالاحتمال
:والدليلعلىذلكنصوصمنها

أ-قالأنهزيدبنأسامةحديث":صلىاهللارسولبعثنا
 وسلم عليه قالاهللا جهينة، من الحرقة إلى :فصبحنا

قال فهزمناهم، القوم :األنصار من ورجل أنا ولحقت
:الإلهإالاهللا،قال:فلماغشيناهقال:رجالمنهم،قال

:فكفعنهاألنصاري،فطعنتهبرمحيحتىقتلته،قال
قال وسلم، عليه اهللا النبيصلى ذلك بلغ قدمنا :فلما

(فقاللي أقتل: أسامة، قالالإلهإالاهللايا ما بعد )ته
أقتلته:(يارسولاهللا،إنماكانمتعوذا،قال:قلت:قال

قالالإلهإالاهللا ما بعد قال) :،علي زاليكررها فما
.١٩"حتىتمنيتأنيلمأكنأسلمتقبلذلكاليوم

هذا الحديثأنالنبياستفسره وفيروايةاألعمشلهذا
الم االستنكاري علىاالستفسار االطالع الستحالة فيد

القلوبقلبه"بواطنعنشققت٢٠"أفالهناالشقوذكر،
واستحالته؛االطالعامتناععنوكناية،ذلكعلىتنبيه
القلب شق إمكان تصور مع حتى إليه سبيل ال إذ
حمل وجوب على الدليل كل ذلك وفي فيه، والتنقيب

منغيرتقصف منهم المعلنة يماالناسعلىالظواهر
يعلموال،فيهاماإلىُيوَصلالالبواطنألنذلك؛وراء

.٢١ماانطوتعليهعلىالحقيقةإالعالمالسرائر
 أن-ب على الداللة في أسامة حديث من وأصرح

بشعارها واالحتماء لصاحبه، عاصم الشهادة إعالن
أنه األسود، بن المقداد حديث دخله لمن مانع حصن

قال أ: اهللا، رسول الكفاريا من رجال لقيت إن رأيت
الذ ثم فقطعها، بالسيف يدي إحدى فضرب فقاتلني،

أسلمتهللا،أفأقتلهيارسولاهللا،بعد:منيبشجرة،فقال
قال قالها؟ أن وسلم: عليه اهللا صلى اهللا (رسول :ال

تقتله قال) فقلت: :ثم قطعيدي، قد إنه رسولاهللا، يا
أفأقتله أنقطعها، قالرسولاهللاصلىقالذلكبعد ؟

وسلم اهللاعليه :»قبلبمنزلتك فإنه فإنقتلته التقتله،
.٢٢»أنتقتله،وٕانكبمنزلتهقبلأنيقولكلمتهالتيقال

من المستنبط الفقه من عليه التوكيد ينبغي ما وأهم
وأهمل القرائن، إلى النظر ألغى الشارع أن النصين

ظواهرهامفيدةاعتبارالظنونفيهذاالموضع،معأن
الشهادةأعلناإنماالرجلينتعوذا"بأن"الموتمنوفرارا،

في المدافعة عن والعجز والقدرة، التمكن بعد المحقق
وجنايةاعتداءسبقهالذيالقتال"إحدىفضربفقاتلني

"...يديبالسيففقطعها
الجماعة أو الفرد كون أعني المتيقن المقدار وهذا

إعال بمجرد يظلمعصوما أن يتعين التوحيد شهادة ن
وأن،منهذكرعلىاألمورهذهأمثالفيالحاكمالفقيه
وتركيبا التأويالت مع جريا ناظريه عن يغيب ال
عندماالحاالتمنالكثيرفييحصلكما،لالستلزامات
،التكذيب بتهمة مخالفيهم رمي إلى األخصام يعمد

إلىإسقاطوٕالصاقوصفالمحادةوالعنادبهم؛توصال
وقد،المكذبيندائرةفيوٕادخالهم،عنهمالشهادةعصمة

فقال المسلكوخطورته الغزاليعلىسوءهذا "نبه :إن
واتباع التعصب يحركهم إنما هذا في الخائضين أكثر
ولمأصًالمكذبين تكفيرالمكذبللرسول،وهؤالءليسوا
فال فيالتأويلموجبللتكفير، أنالخطأ بديثبتلنا
ال:مندليلعليه،وثبتأنالعصمةمستفادةمنقول

إلهإالاهللاقطعًا،فاليدفعذلكإالبقاطع .القدر وهذا
التكفير في بالغ إسرافمن أن على التنبيه كاففي
علىقياسأو،أصلإماالبرهانفإنبرهان؛عنليس
ليس ومن الصريح، التكذيب هو واألصل أصل،

مع في فليس تحتبمكذب، فيبقى أصال؛ الكذب نى
٢٣."عمومالعصمةبكلمةالشهادة

ال العصمة صفة أورثه لما المكذبالجاحد فغير وٕاذن
علىمتفقونالفقهاءمنوالجلة،بردتهالحكمإلىسبيل

الُيخرج:"هذا؛فقدنقلالطحاويعنأصحابهأنهمقالوا
تيقن فما فيه، أدخله ما إالجحود الرجلمناإليمان،
إذ بها؛ يحكم ال ردة يشكأنه وما بها، يحكم ردة أنه

بشكيزولالالثابت٢٤"اإلسالم.
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المحققينعننقالالشفاكتابهفيعياضالقاضيونقل
الذييجب،االحترازمنالتكفير:"منالمتقدمينقولهم

الموحدينالمصليندماءاستباحةفإنالتأويل؛أهلفي
افرأهونمنالخطأفيخطر،والخطأفيتركألفك

اهللا صلى قال وقد واحد، مسلم دم من محجمة سفك
(عليهوسلم : قالوها مني-يعنيالشهادة-فإذا عصموا

٢٥.)دماءهم،وأموالهم،إالبحقها،وحسابهمعلىاهللا
دائرة دخال إذا الفعل أو القول أن على نصوا ولذلك
ق الكفر، على دليال اعتبارهما يصح لم الاالحتمال

"الدهلويفيالتتارخانية :الكفرألنبالمحتمل؛يكفرال
ومع الجناية، في نهاية فيستدعي العقوبة، في نهاية

.٢٦"االحتمالالنهاية
هذه وأمثال اليقين وعدم الريب أمارة االحتمال ألن
الظن إلى المستندة باالجتهادات فيها يقبل ال األحكام

فيب بلالغالبواالحتمالالراجحكما أبوابالفقه، قية
بطالابنقال،بشكالمخلوطغيراليقينعليهالمعول
فيهم للنصالوارد الخوارج تكفير في الخالف :موجها

"الكلىبالخروجعليهميقطعلم،ذلكفيالشكوقعوٕاذا
لم بيقين، اإلسالم عقد له ثبت من ألن اإلسالم، من

.٢٧"يحكملهبالخروجمنه،إالبيقين
 بتكفيرهم؛فألجل القول قوة مع ولو أمرهم، في الشك

الجمهورحكم،النبويباإلخبارالدينمنيمرقونألنهم
من خارجين غير ذلك خروجهم في بأنهم العلماء من

٢٨.جملةالمؤمنين
٥ .والمذاهب لآلراء المخالفة ال التكفير التكذيبمناط

والرجال
ي به منضبط مدرك إيجاد بأن الغزالي تميزاعترف

اإليمان بين الحد يوضع وعنده الكفر، عن اإلسالم
عسير أمر استنباط٢٩والشرك حاول ذلك مع لكنه ،

،أولنقلقانونيلجأإلىإعماله"عالمةمطردةمنعكسة"
...منأنيطبهشرعاتبيانحالالناسوالحكمفيهم

اهللا صلى للرسول التكذيب هي المقترحة العالمة وتلك
فيم وسلم عليه به؛ جاء المللا أهل من كافر فكل

معترفغيرللرسولمكذببالضرورةهومثالاألخرى
بهكافرفهوللرسولمكذبوكل،بالبالغوالبالنبوةله
هنافمن،التخالفيقبلالبدهيأمروهذا،ولزوماحتما

.صحاعتبارهقانونامطرداومنعكسا
دها،غيروغيرخافأنتقريرهذهالعالمةوٕاثباتاطرا

مكفركلألنالمجال؛هذافياإلشكاللرفعوحدهكاف
مكذبصاحبهبأنالزعمعلىتلكدعواهيقيملخصمه
منالمخرجيكونفكيف،الوحيلصريحجاحدللرسول

المأزق؟
 التكذيبللرسول حد بمعرفة ذلكيكون صلىالحقأن

ومعناه،وأنحقيقتهتنطبقعلىمنزعماهللاعليهوسلم
أن الرسول به جاء كذب"ما هو وٕانما له، معنى ال

،الدنيا أومصلحة التلبيس، قاله فيما وغرضه محض،
واليلزمكلالمؤولين.وذلكهوالكفرالمحض،والزندقة

.٣٠..."ماداموايالزمونقانونالتأويل
،كفرا بها اإلتيان يكون التي الصور الفقهاء ضبط وقد

ال إلكفار الباب يفتح ال حتى فقال :"السبكيمؤمنين،
،الوحدانيةأو،الربوبيةجحدسببه،شرعيحكمالتكفير

.٣١"أوالرسالة،أوقول،أوفعلحكمالشارعبأنهكفر
بعيدةبدتوٕان،التأويالتألوانمنالرتبةهذهسوىوما
تجعلال،ألهلهاالمخالفالناظررأيبادئفيمتعسفة

يهوصفالتكذيبالذيالمنتحللهامكذبا،والتسبغعل
.بهيكفر،وتسقطعنهعصمةالشهادة

آية إليه تشير العويصة المسألة لهذه الراشد الفهم وهذا
بردةللحكمفيهااشترطقداهللاإنحيثمنالنحلسورة
،بذلك صدره يشرح أن اإلسالم، عن ونكوصه المسلم

فقال :}ََفَعل َصْدًرا ِباْلُكْفِر َشَرَح َمْن ِمَنَوَلِكْن َغَضٌب ْيِهْم
ٌَعِظيمَعَذاٌب َوَلُهْم وانشراحالصدر١٠٦[:النحل[}اللِه

معناه للكفر ":به وباح اإليمان، على وآثره اختاره،
،وهذامكنونفيالقلوب؛فهومنالغيوبالتي٣٢"طائعا
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،الخلق من ألحد يجوز فال وٕاذن، اهللا، إال يعلمها ال
،بالوحياهللااختصهممنغيرإذاإال،مسلمايكفرأن

على العالمة هو الذي الصريح التكذيب منه صدر
.انشراحالصدروانفساحهللكفرومعاندةالشريعة

النبيعدلوسلمولذلكعليهاهللاصلىالرجلعقوبةعن
رجعثم،قلبهفياإليماندخلماأنهيفيدبماسارهالذي

 الشهادة؛ من أعلنه ما بظاهر اكتفاء ذلك ففيعن
:الحديثالذيأخرجهالنسائيوابنماجهجاءماسياقه

 ..."عليهاهللاصلىاهللا رسول دعاه الرجل، ولى فلما
فقال (وسلم، أنالإلهإالاهللا؟: قال)هلتشهد :،نعم

(قال :الناس أقاتل أمرتأن فإنما سبيله، فخلوا اذهبوا
حتىيقولوا حرم: ذلك، فعلوا فإذا إالاهللا، عليالإله

.٣٣)دماؤهموأموالهم
بماالالمكلفيعلنهبماالعبرةأنالحديثمنوالمستفاد
اإليمان الشرع منه قبل فقد االعتقادات؛ من يسره
ماإلىااللتفاتوألغى،عنهالشهادةتعبرالذيالظاهر
ألنه فؤاده؛ ودخيلة منمكنونصدره، اهللاعليه أطلعه

ليس وهي ألمته، التشريع مقام الحكمفي مقدورها في
.بغيرماتنطقبهاأللسنة،ويظهرعلىالجوارح

فيه جاء لطيفا توجيها الحديث السندي وجه :وقد
يقال" واألقربأن :،بالباطن العمل في له أذن قد إنه

لكونهبالظاهر؛العملعندهترجحثم،بهيعملأنفأراد
العمل وترك إليه، فمال وألمته؛ له وأشمل أعم

.٣٤"طنبالبا
ًثانيا:والتطبيقالتنزيلجهةمنالتكفيرموانع

من السالمة وطريق للدين، االحتياط مسلك أن اعلم
كانممنيقتضيالموحدينمناألبرياءذنوباحتقاب
قولوالنظرالبحثفيرائدهيجعلأنالمتحرينمنله

"الغزالي :االحترازإليهالمحصليميلأنينبغيوالذي
 التكفير الدماءمن استباحة فإن سبيال؛ إليه وجد ما

بقول المصرحين القبلة إلى المصلين من واألموال :ال
ألفتركفيوالخطأ،خطأاهللارسولمحمداهللاإالإله

منمحجمةسفكفيالخطأمنأهون،الحياةفيكافر
٣٥."دممسلم

عنهيتحدثماواالحتياطاالحترازهذاعلىيساعدومما
والفقهاءموانععنوانتحتأمورمنالدينأصولعلماء

يتمأنالبابهذافياألقدامزللمواقعمنفإنالتكفير؛
الغفلة مع الموجباتواألسباب، على النظر كل تركيز
وٕاعمال الموجب، إجراء من المانعات الحواجز عن

...القواعدعلىجزئياتهاوأفرادها
موانعتمثيالوفيمايأتيمنمباحثعرضلبعضتلكال

ًناجعاعلميًادواءبهاالتفقهلكونوبيان،غيرهاعلىبها
المولى– والتشدد–بإذن والتطرف، الغلو لمشكالت

الفكر في انحرافات تنشأ ما أول تنشأ التي والتنطع
بها تشقى تصرفات إلى تتحول أن قبل والمعتقد،

.المجتمعاتواألوطان
١.التكليفزوال

اإلس الشرع العقلناط ملكة بحصول التكليفات المي
،إليه الخطابالموجه اإلنسان يعقل بها التي واإلدراك
النبينّصولذلك،الواقعفيمجسدةتمثالتإلىويحوله
لممااإلنسانعلىيجريالالتكليفقلمأنعلىاألكرم
كما البلوغ، وعدم الصغر بسبب العقلية القوة يحقق

ا مؤقتايتوقفبسببزوالالقوة إما لعاقلةفيالمكلف؛
الدائمكالجنوناالستمرارسبيلعلى وٕاما كحالالنائم،

:رفعالقلمعنثالث:"مثال،فقالعليهالصالةوالسالم
وعن،يكبرحتىالصغيروعن،يستيقظحتىالنائمعن

.٣٦"المجنونحتىيعقلأويفيق
مييزوالخالفبينالفقهاءفيأنمنفقدملكةالعقلوالت

قدامةابنقال،كفرًاكانولوعنهيصدربمااعتدادال
"فيالمغني :المن فأما التصحإالمنعاقل، الردة

زالومن،والمجنون،لهعقلالالذيكالطفل،لهعقل
يباح شربدواء أو مرض، أو نوم، أو بإغماء، عقله

.٣٧"شربه،فالتصحردته،والحكملكالمه،بغيرخالف
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بنالمنذراإلجماعممنيحفظقولهمنأهلالعلمونقلا
"مسلم أنه جنونه، فيحال ارتد إذا المجنون أن على

كان،عمداقاتلقتلهولو،ذلكقبلعليهكان علىما
.٣٨"عليهالقود

فإنه التكليفالشرعي؛ أولياتخطاب في ظاهر وذلك
فيالمفترضةالشروطوأول،العقولأصحابإلىموجه

المكلفاألصوليينعند"الخطاب؛يفهمعاقاليكونأن
،المجنونخطاببل،والبهيمةالجمادخطابيصحفال
الطاعة مقتضاه التكليف ألن يميز؛ ال الذي والصبي
وشرط االمتثال، بقصد إال ذلك يمكن وال واالمتثال،
خطاب فكل للتكليف، والفهم بالمقصود، العلم القصد

افهم؟:يفهمكيفيقاللهمتضمنلألمربالفهم،فمنال
 (...)وال،يعقلاللكنه ما، ومنيسمعوقديفهمفهما

لكن ممكنة، فمخاطبته المميز؛ وغير يثبتكالمجنون،
صحيحقصدمنهيصحالأنهمعمنهاالمتثالاقتضاء

٣٩."غيرممكن
صح،كذلكاألمركانريب-وٕاذابال-زواليجعلأن
ت منموانع فمنتكلمالتكليفمانعا التكفير؛ نزيلحكم

أو،العقليللتكليففاقدوهو،كفريافعالأتىأو،بكفر
يتوقف النفسيوجبأن موصوفباالضطرابوالخلل
معذور بسببأنه عليه، الخطير الحكم هذا إجراء في
مخالفات من يأتيه ما على دينًا مؤاخذ غير شرعا

.ومناقضاتللشريعة
 لقاعدة ي"وٕاعماال ال واجبما فهو به إال الواجب "تم

بالكفر المتهمون يخضع أن المطلوبشرعًا من يكون
من به يتمتعون ما مقدار تبين التي الطبية لالستشارة
اختالالتمنيعانونكانواإنبهاويظهر،عقليةسالمة
االعتبارمن مطرحًا يصدرعنهم تجعلكلما نفسية

.فيميزانأوليالفقهوالنظر
٢.التمييزغلبةطورعنوالخروجالمشاعر

 النبي المصنفأن في الصنعاني الرزاق عبد -أخرج
الغيرانمايدريأينأعلى:(قال-صلىاهللاعليهوسلم

الغيرة"واستنبطأهلالعلممنهأن٤٠.)الواديمنأسفله
بالجنون على٤١"أشبه طاغيًا شعورًا كونها حيث من ،

يدفعهقدأحيانا–اإلنسان-إلىلهيعقلالبماالتصريح
سياقفيوردالتيالمرأةمعحصلكما،أثراوالمعنى

...قصتهاالحديثالمذكورأعاله
ماكلبل،وحدهالغيرةشعورعلىمقصورااألمروليس
اإلنسانيةالخبرةتشهدالتياإلنسانيةالمشاعرمنيماثله
عنهزالمنحاليشابهحاالبأصحابهاتبلغ علىأنها
معنى تحت داخلة وتكون حكمها، تأخذ التكليف،
وجودها مع يمتنع التي العقل على الغالبة المشاعر
ومن،الحالتلكعلىبهتلبسبمنالتكفيرحكمإلصاق
فيبهواالعتدادالمانعهذااعتبارعلىالشرعيةاألدلة
اهللارسولقال أخرجهمسلموغيره، ما شريعةاإلسالم،

و عليه اهللا (سلمصلى :حين عبده بتوبة فرحًا أشد هللا
،فالةبأرض راحلته على كان أحدكم من إليه، يتوب
فأتى منها، فأيس وشرابه، طعامه وعليها منه فانفلتت
فبينا راحلته، أيسمن قد فيظلها، فاضطجع شجرة،
ثم بخطامها، فأخذ عنده، قائمة بها، هو كذلكإذا هو

يوأناربك،أخطأمناللهمأنتعبد:قالمنشدةالفرح
.٤٢)شدةالفرح

الرجلتكفيردونحالالذيالمانع قالابنبطالمبينا
الكفر بكلمة تصريحه من الرغم على براحلته :الفرح

"،كفًراكانيقول بما منه علىفهم قاله لو القول فهذا
الفرح استخفه وقد قاله، ألنه كفًرا؛ منه يكن لم وٕانما

تربيوأناعبدك،فلميكنمأخوًذاأن:مريًدابهأنيقول
:ويشهدلصحةهذاالمعنىقولهتعالى.بماقالمنذلك

)َدْت َتَعم ا م َوَلِكن ِبِه َأْخَطْأُتم ِفيَما ُجَناٌح َعَلْيُكْم َوَلْيَس
ُْقُلوُبُكم](األحزاب:٤٣]"٥.

فزاد بالحديث االستدالل دائرة عياض القاضي ووسع
:امنالمشاعرالمشابهة،فقالالدهشوالذهولونحوهم

" هذا مثل من اإلنسان قاله ما أن دهش،-فيه من
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غيرمؤاخذبهإنشاءاهللا،وكذلكحكايتهعنه-وذهول
.٤٤..."علىطريقعلميوفائدةشرعية


٣.الشبهةإلىواالستنادالتأويل

،الصحيح جامع من المتأولين في بابًا البخاري عقد
نق على الشراح وتتابع أن العلماء اتفاق متأول"ل كل

لسانفيسائغاتأويلهكانإذا،بآثمليس،بتأويلهمعذور
.٤٥"العرب،وكانلهوجهفيالعلم

غيرمعنىعلىالكالميحملأنللتأويلالعلميوالمفهوم
أناقتضىموجبلوجودالظاهر؛يقتضيهالذيالمعنى

المر اللفظعلىالمعنى يحمل وأن جوح؛يتركالظاهر،
لم ما ألناألصلفياأللفاظأنتجرىعلىظواهرها
فيالتأويلمنمرادهمأنإال،ذلكخالفالدليليقتض

.أكثراالستعماالتأعممنهذاوأشمل
ومسائلالفروعمسائلبينالتفريقالناسبعضراموقد
دوناألولالبابفي فجوزه التأويل فيجواز االعتقاد

التفري اليشهدلهالدليل،فلذلكردهالثاني،وهذا قمما
إنالمتأولالذيقصدهمتابعةالرسول:"ابنتيميةفقال

فأخطأ اجتهد بلواليفسقإذا اليكفر، .مشهور وهذا
العملية المسائل في الناس عند .،العقائد مسائل وأما

ال القول وهذا فيها، المخطئين كفر الناس من فكثير
والتابعينلهمبإحسان،واليعرفعنأحدمنالصحابة
.٤٦"عنأحدمنأئمةالمسلمين

قضيةفيالمحزأصابتاألمفيشهيرةعبارةوللشافعي
بينوقعماإلىواإلنصافالعدلنظرةونظرت،التأويل
منمستندمنهالكلوتبايناتاختالفاتمناإلسالمأهل

فقال بعد، أو قرب "التأويل :تأويل من الناس ذهب
اختلفواأمورإلى أومنذهبمنهم القرآنواألحاديث،

ينوافيهاتباينًاشديدًا،واستحلفيهابعضهممنفيها،فتبا
مامنهمتقادمًامنهمذلكوكان،حكايتهتطولمابعض
أحدا نعلم فلم إلىاليوم؛ السلفوبعدهم كانفيعهد
بعدهمالتابعينمنوال يقتدىبه، األمة منسلفهذه

استحلورآه،وضلله،خطأهوٕان،بتأويلأحدشهادة رّد
حرممافيه،التأويلمنبشيءأحدشهادةردوال،عليه

،والمال،الدماستحاللفيهبلغوٕان،يحتملهوجهلهكان
.٤٧"أوالمفرطمنالقول

يكفرال بهعلىأنالتأويلوٕانكانبعيدًا يستدّل ومما
،عنهاهللارضيمظعونبنعثمانحديث،صاحبهبه

فعن المائدة، سورة آية بتأويل الخمر ابنواستحالله
لوشربت:"عباسرضياهللاعنهأنعثمانقاللعمر

»لم؟«:،فقالعمر"كمايقولونماكانلكمأنتجلدوني
قدامة قال تعالى: اهللا قال :}آمنوا الذين على ليس

}وعملواالصالحاتجناحفيماطعمواإذامااتقواوآمنوا
المائدة[ :٩٣ فقالعمر] اآلية، :»إنكالتأويلأخطأت
.٤٨»اتقيتاجتنبتماحرماهللاعليكإذا

تيمية ابن "قال :الخمر أّن بعضالسلفظن كان وقد
ليسعلىالذينآمنوا:}تباحللخاصةمتأّوًالقولهتعالى

وآمنوا اتقوا ما إذا طعموا الصالحاتجناحفيما وعملوا
،فلما}وعملواالصالحاتثماتقواوآمنواثماتقواوأحسنوا

إلى أمرهم الصحابةرفع وتشاور الخطاب، بن عمر
الصحابة علماء من وغيرهما وعلي عمر اتفق فيهم
وٕان،جلدوابالتحريمأقرواإنأنهمعلى،عنهماهللارضي

.٤٩"أصرواعلىاالستحالل
الدين من المعلوم للمحرم استحالل هذا أن ترى فأنت
سابقيمنعنهاهللارضيوعثمان بالضرورة،والسيما

الذينشهدواالمشاهدمعرسولاهللاصلىاهللاالمهاجرين
:عليهوسلم،بلإنهعدذلكحجةإلباحةالمسكر،فقال

)،بدر ومنأهل المهاجريناألولين، أيمن منهم وأنا
.٥٠)وأهلأحد

على الخليفةعمررضياهللاعنه يزد ومعكلذلكلم
على دالة اآلية وكون استدالله، فساد وبيان تخطئته،

م بأنخالف صرحت حين المذهب، من إليه مال ا
استثناء وليست اهللا، حرمه عما الناس أبعد المتقين
عدمسوغالذي المانع واإلحسان، بذويالسابقة خاصا
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فيمتأوالكانأنه،السكرعقوبةمنأكبرهوبماالحكم
...فعله،ومتمسكابشبهةوطرفدليل

فصيره التأويل، مانع فكرة حزم ابن طور أكثروقد ا
ضمن لتجعلها بل االجتهادات، مختلف لتسعل رحابة

منتأولمن:"القسمالمأجورعنهالالمأزورعليهفقال
وال،الحجةعليهتقملمكانفإنفأخطأ؛،اإلسالمأهل
لطلبه واحدا؛ أجرا مأجور معذور فهو الحق، له تبين

.٥١"الحق،وقصدهإليهمغفورلهخطؤه؛إذلميعتمده
فليسبنفس الوزروالالتأثيم،فضًالعنالتكفير،متعلقًا

وهل،للناظراألوليبالقصدمرتبطهو االجتهاد،وٕانما
،ويجحدهالحقيعرفمعاندمجردأم،للحقطالبهو
بأسطع عليه الحجة قامت ولو حتى واستعالء بطرا
ماخالفعلىالحقأنبيانبأجلى وتبينله برهان،

التأوالرأيمن٥٢يلصار.
األقوال من أن يقرر تيمية ابن نجد االتجاه ذات وفي
كفراتكونقدوالمقاالتاآلراءأصحابإلىتنسبالتي
النصوص ألن إما معذور؛ قائلها لكن نفسها، في
ولكن،بلغتهتكونقدأو،تبلغهلمالحقلمعرفةالموجبة
،غيرهفهمهاكمافهمهامنيتمكنلمأو،عندهتثبتلم

ع وبذلهأو الجتهاده بها؛ اهللا يعذره شبهات له رضت
فمنكانمنالمؤمنين"الوسعفيالنظروالفهموالتأويل؛

،خطأهلهيغفراهللافإنوأخطأ؛،الحقطلبفيمجتهدا
،العمليةأو،النظريةالمسائلفيكانسواءكانماكائنا
،وسلم عليه اهللا صلى النبي أصحاب عليه الذي هذا

المسائلإلىمسائلوجماهيرأ قسموا وما ئمةاإلسالم،
يكفر ال فروع ومسائل بإنكارها، يكفر أصول

.٥٣..."بإنكارها
بينوتسليماتفاقمحل إننظريةعذرالمتأّولمعأنها
الذي العملي، تطبيقها تجد لم أنها إال العلم، أهل
حامدأبيعندإال،المجردةالتصوراتحيزمنيخرجها

يصلالتفرقة،عندمااجتهدفيوضعقانونالغزاليفيف
،شرعامعذوراكان،درجاتهإحدىإلىانتمىمنللتأويل

إلىالناظرجزموٕان،والمروقالكفرتهمةمنومحصنا
طريقالحقوالصواب ومجافاته بخطئه، لكنه...قوله ،

دامما،الواسعةاإلسالملدائرة معذلككلهيظلمنتميًا
متمسكًامتأوًالإنماألنهضعف؛وٕان،بطرفالدليلمن

مابموافقةالخيرزيادةفيراغباللحقطالباقالماقال
.ظنهالمقصوداألصليللشارع

علىيقومالقانونوهذاالذيالتصديقأنعنوانهامقدمة
هو مكذب غير مؤمنا اإلنسان يكون "به :االعتراف

عن وسلم عليه اهللا صلى الرسول أخبر ما بوجود
نحو٥٤"وجوده على يكون ال بالوجود االعتراف وهذا ،

وٕان الناس، جميع عليها يتفق متحدة وصورة واحد
العكس على بل العقلية، وملكاتهم مدركاتهم اختلفت
فإن للوجود، للمراتبالخمسة يتنوعذاكاالعترافتبعا

إما الوجود :أو أوعقلي، خيالي، أو أوحسي، ذاتي،
٥٥.شبهي

يخلصالغ سلفإلىأنالمذاهبثم تقريرما زاليبعد
 اعترفت التي "واالتجاهات الرسول أخبر ما -بوجود

 والسالم الصالة هذه-عليه من بوجه وجوده، عن
فليسبمكذبعلىاإلطالق الخمسة وألجل٥٦"الوجوه ،

في المراتب هذه عن وذهولهم القانون هذا عن الغفلة
التفرقةالمسلمينبينظهرتالتصديقونسبت،والعداوة
.كلفرقةمخالفيهاإلىالتكذيبثمالكفر

٤.العرفوغلبةالعادةجريان
القول في معينة وعادات أعراف الناس على تغلب

مناقضة الحاالت من كثير في تكون قد والفعل
متضمنة أو وجل، الخالصهللاعز لمقتضياتالتوحيد

ومقص الشريعة منطق عن تنبو ودها،لدالالتومعاني
فيالتعجل والفقه الديانة اليسوغألهل ذلككله ومع
ألنهاالتصرفات؛تلكأصحابعلىالكفاراسمإطالق
المخاطبة في عادتهم مقتضى على منهم واقعة

...والتكلم
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أتباعه علم قد الشرع أن المعنى هذا على الدليل ومن
باب من سبحانه الحلفبغيره وعد الحلفباهللاوحده،

؛لمايقتضيهذلكمنتعظيمغيرالخالقتعظيماالشرك
وسلم عليه اهللا صلى فقال مشروع، (غير :َحَلَف َمْن

ََأْشَرك َفَقْد اللِه الرحمة٥٧)ِبَغْيِر نبي يعد ذلكلم ومع ،
استحكام مع سيما وال باهللا، كافرا مشركا ذلك فاعل
اعتاد فقد اإلنسان، على منها التخلص وشدة العادة

العربواستمر،وأجدادهمبآبائهمالحلفمتطاولةألزمان
بعدحتى بعضهم ألسنة تجريعلى كالمية ذلكعادة
اهللا الخطابرضي بن عمر مع حصل كما اإلسالم،
ما ومنها المتون، كتب في نجده القصة وبيان عنه،
اهللارسولأن ابنعمر؛ عن الموطأ مالكفي أخرجه

ب عمر أدرك وسلم، عليه اهللا وهوصلى الخطاب، ن
.يسيرفيركب،وهويحلفبأبيه

إناهللاينهاكمأن:(فقالرسولاهللاصلىاهللاعليهوسلم
بآبائكم تحلفوا .أو باهللا، فليحلف حالفا، كان من

.٥٨)ليصمت
على جاريًا إال يكن لم حلفه في الخطاب بن وعمر
فيالبخاريروىفقد،القسمفيوعادتهم،قومهمعهود

أن بآبائهاالصحيح تحلف كانت لم٥٩قريشا ثم فمن ،
أللسنجرىقولكليقاسذلكوعلى،قولهعلىيؤاخذ

.اعتياداممااليرادبهالمعاندةوالخالفألمرالشارع
إنماجرىذلكفياللسانمن:"قالأبوبكربنالعربي

عن نهي وٕانما العادة، بمجرى اليمين، إلى قصد غير
ََوجعزاهللابغيرالحلفإلىترىأالالقسم؛قصدعلى ل

تعالى اهللا قول :}َْأْيَماِنُكم ِفي ِباللْغِو اللُه ُيَؤاِخُذُكُم }َال
البقرة[ قالتعائشةرضياهللاعنها]٢٢٥: ،:قولهي

الرجل :لم إذا الكالم، أثناء في َواهللا، َوَبَلى واهللا، َال
إال يمينا، تكون ال أنها ورأت اليمين، بها معيقصد

.٦٠"القصدإلىذلك
روى داود أبا أن المورد هذا في ذكره يجدر ومما

فيشركاهللابغيرالحلفأنعلىينصالذيالحديث

بابفيكراهية:"سننه،لكنهبوبلهبترجمةجاءفيها
،فلميستنتجمنالحديثأنهذاالقول٦١"الحلفباآلباء

مكروها أمرا بلعده فيكفرمحضمخرجمنالملة،
 العلماء اصطالح في الكراهة وغاية متقدمين-الدين،

الحرمة،وماكانلهأنيستجيزلنفسههذا-ومتأخرين
جريانأصلعلىمخرجةقلناكماالمسألةألنإالالفهم

.العادة،واعتياداللسانمنغيرقصدونية
مشكلةعلى إلىالتنبيه المقام فيهذا وأجدنيمضطرا

 من كثير لهاتشهدها المعاصرة المسلمين مجتمعات
شرائح عند نلحظه ما وهي المانع، بهذا التعلق كبير
سبمن،والكالمالتخاطبفيسلبيةعاداتمنمعينة
سيماوال ولعنالرموزالدينية، المقدسات، وشتم الدين،
ذلك يجري قد بل والخصومات، المنازعات أحوال في

ليعدذلككلهكفراأحياناعلىسبيلالتفكهوالمزاح،فه
يصحوهلالملة؟منمخرجا-وعقالشرعا-هذاإجراء

ووصفها المجتمع، من واسعة قطاعات على الحكم
يلتفتواأن والمروق؟أمأنواجبالعلماءوالدعاة بالردة
هذه يعدوا وأن األصيل، اإلسالمي الفقه هذا إلى
يج التي القبيحة العوائد قبيل من المنكرة بالمخالفات

معولكنها،وتغييرهامنهاالتخلصإلىوالدعوة،إنكارها
يحولشرعيامانعاتعد،لسانيةعادةكونوبسبب،ذلك
،محصورين غير أفراد على التكفير حكم تطبيق دون

...وجماعاتكبيرةمنعامةالمسلمين
األثرمنيتضمنهماوحدهاهللاإاليعلمالماذلكوفي

 العائدة وحسن قبيلالمحمود من وأهله، الدين :على
،والتشرذموالتنازع الفرقة من المجتمعاتالمسلمة وقاية
بينالخالف وتضييقشقة وتأليفالقلوبعلىالدين،

.طوائفالمسلمينوطبقاتهم
الالتكفيرموانعمن علىأنجعلالعادةوالعرفمانعًا
،والفعلالقولفيالشريعةمخالفةتسويغحالبكليعني

باعتبارهاوا هللا واالنقياد التوحيد مناقضات إلى لنظر
أو عنها، السكوت أو إقرارها، ينبغي مبرر أعماال
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الذي الواجب بل كال، وٕادامتها، باستمرارها السماح
المنكرات إنكار العلم أهل همم له تنهض أن يتعين
أمرتعظيممنعليهميجبماالعامةوتعليم،بضروبها

ابالشريعةومحاسنها،ومجانبةالمخالفةاهللاوااللتزامبآد
لربالتوحيدبإخالصمنهاتعلقماسيماوال،لمأموراتها

...العالمين
فقهًا به يمتنع أمر في ينحصر إنما هنا ها فالحديث
تسويغ إلى يتعداه وال المعين، على الكفر إلصاقاسم
بين الكبير الفارق إلى فلينتبه عنها، الدفاع أو القولة،

.مريناأل
٥.الحجةبلوغوعدمالجهل

األنبياء لبعثة أساس مقصد الناس على الحجة إقامة
والتأييد الكتب وتنزيل واألقوام، األمم إلى والرسل
قوله منها كثيرة المعنى هذا في واآليات بالمعجزات،

تعالى :}َعَلى ِللناِس َيُكوَن ِلَئال َوُمْنِذِريَن ُمَبشِريَن ُرُسًال
َحِكيًماالل َعِزيًزا اللُه َوَكاَن ُسِل الر َبْعَد ٌة ُحج ِه :النساء[}

سبحانه]١٦٥ وقوله ، :}َنْبَعَث َحتى ُمَعذِبيَن ُكنا َوَما
َرُسوًال اللُه{:،وقولهجلوعال]١٥:اإلسراء[} َكاَن َوَما

َل ُيَبيَن َحتى َهَداُهْم ِإْذ َبْعَد َقْوًما ِلُيِضلَُقونَيت َما }ُهْم
].١١٥:التوبة[

الرسولسنةفيوسلم-وجاءعليهاهللاصلى–وتطبيقاته
ومخالفينموافقينالناسمعسيرتهفيوردوما،العملية
وعدمالجهلأنعلىأقربالقطعإلىهيداللةيدلما
التأثيم بلوغالحجةعذرشرعيمعتبريمتنعمعوجوده

،والعقوبةفمنهوالتكفير،طرفًاذلكمنولنورد:
١ . المؤمنينعائشة حين–رضياهللاعنها-حديثأم

اهللا علم فيباباالعتقاداتمتصالبسعة جهلتأمرًا
اهللارسول لها فبين العالنية، كما السر أحوال وشموله
أو يكفرها ولم يجباعتقاده، ما صلىاهللاعليهوسلم،

بج معذورة العقدعليها،ألنها فقديجد األمر، بهذه هلها
فقالت اهللا رسول سألت :اهللا؟ يعلمه الناس يكتم مهما

.(نعم:(قال

الجهلأنيفيد،أحمدروايةعلىسيماوال،النصوظاهر
من مانعًا يصح لذلك وهو الحجة، بلوغ عدم أمارة
:التكفير،قالابنتيميةمستدالبالحديثفيهذااالتجاه

..."المأمعائشةؤمنينفهذه:النبيسألت-اهللاصلى
:هليعلماهللاكلمايكتمالناس؟فقاللها-عليهوسلم

نعم" ."تكن ولم ذلك، تكنتعلم لم يدلعلىأنها وهذا
،كافرةالناسيكتمهشيءبكلعالماهللابأنمعرفتهاقبل
أصول من الحجة، قيام بعد بذلك، اإلقرار كان وٕان

ءكإنكارقدرتهعلىكلاإليمان،وٕانكارعلمهبكلشي
 هذا ولكن(...)شيء كفر، القول هذا أن تبين فقد ،

ماالعلممنبلغهقديكونحتى،بهيحكمالقائلهتكفير
٦٢."تقومبهعليهالحجةالتييكفرتاركها

٢ .اهللا أنهجهلقدرة حديثالرجلالذيكانمنأمره
إمك وتصوره والفناء، الموت بعد الخلق إعادة انعلى

واعتقاده به، جهله له اهللا فغفر اهللا، قدرة من الفرار
النبيأنصحيحيهمافيالشيخانأخرجفقد،فيهالباطل

ص( "قال) :حضره فلما يسرفعلىنفسه، كانرجل
إذاأنامتفأحرقوني،ثماطحنوني،:الموت،قاللبنيه

ليعذبني،ربيعليقدرلئن،فواهللا،الريحفيذرونيثم
ًعذابااهللافأمر،ذلكبهفعلمات فلما عذبهأحدا، ما

فقال األرض :هو فإذا ففعلت، منه، فيك ما اجمعي
فقال قائم، قال: صنعت؟ ما على حملك ما :رب يا

.٦٣"خشيتك،فغفرله
أشكلقدأنهيجدالحديث ومنيطالعكالمالشراحلهذا
كلمةقالالرجلأنإلىاستنادا،ظاهرهمنهمكثيرعلى

بها؛إذظنأنهسيتمكنمنالعزوبعنا لكفرمعتقدًا
،الريح بإحراقالجسدوتذريتهفيوجه علماهللاسبحانه
الفاسدمعتقدهعنإفصاحالشيخينغيرعندروايةوفي

وخرجوامنالظاهرالمشكلللحديثلجأواإلى:"إذقال
سليم الرجل كون يفيد ما على لفظه وحمل تأويله،

ليصحالمازريالمعتقدقال،اإللهيةبالمغفرةشموله":ال
بقولهأرادأنهعلىالحديثهذاحمليِصح"عليقدر"
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قادًرا منشكفيكونالباريسبحانه ألّنه منالقدرة؛
آخر في ذكر وقد به، عارف غير كافر فهو عليه،

له قال اهللا أن "الحديث :صنعت؟ ما على َحَمَلك ما
فغفرلهبذلك،والكافر"ّب،أوَمَخاَفتكََخْشَيُتكَيار:َقال

.٦٤"اليخشىاهللا،واليغفراهللاله
المعنىهذاعلىالحديثحملكانإذا،الشيخرأيفعلى
تأويلين اقترح وقد تأويله، فيتعين ليسبسديد، الظاهر
رقدبمعَنى َعَلي لئنقدَر به المراد أنيكون فإما له؛

َوَقدربمعنىواحٍد،أويكونأرادَقَدر:عليالعذابيقال
قالاهللاتعالى عليقَضيبمعنى عليقدر:}َعَلْيِهَفَقَدَر

ُِرْزَقه{تعالى القولفيقوله وهكذا ،}َنْقِدَر َلْن َأْن َفَظن
ِ٦٥}َعَلْيه.

كان وقد اللغة، حيث من وجيهان التأويلين أن وأرى
با والعضعليهما بهما، الفرح منيسهل هروبا لنواجذ

يساعد ال السياق أن لوال للحديث، الظاهرة الداللة
المعاكس االتجاه في يسير القصة ومجمل عليهما،
بصفة مؤمنًا موقنًا الرجل كان لو إذ منها؛ للمفهوم
خشي وٕانما النشأة، البعثوٕاعادة بعقيدة وموقنًا القدرة،
بهذه يوصي أن إلى سيدعوه كان الذي ما العذاب،

اهللا،ا من سيفر بذلك أنه ظن بأنه المصرحة لوصية
فيوالبحرالبرفيذريهوإنربهإعجازفيوسيبالغ

...يومعاصفشديدالرياح
التأويالت من جملة اإلكمال القاضيعياضفي وأورد

قولمنقال بموضوعنا للحديثألصقها :رجل إنهذا
،الصفةوجاهل،وعالجلالباريصفاتمنصفةجهل

هليعدكافرا،أماليخرجهجهلهعنمسمىاإليمان؟
الراجحولعل،السؤالهذاعنالجوابفيالعلماءاختلف

 إن قال من اسم"قول عن يخرجه ال بالصفة الجهل
ألنه:اإليمان،بخالفجحدها،وٕاليهرجعاألشعري،قال

وٕانما،وشرعًادينًاورآه،بصوابهفقطع،اعتقادًايعتقدلم
حقيكفرمقالهأناعتقد٦٦"من.

الحسن أبي قولي من إليه المرجوع المذهب فعلى
الجحودبل،للتكفير األشعريليسالجهلبالصفةسببا
واتضاح الحجة، بلوغ بعد الحق وٕانكار العلم، بعد

وبناءعليهفالجهلمانعمنتكفيرالمعين؛ألنه.الدليل
إلىسوءالمعتقدلميخالفالحقعنادًاوتعنتًا،وٕانماأداه

صاغوقد،عنهالصوابوخفاء،العلمفيبضاعتهقلة
فيها جاء محكمة عبارة في الفكرة هذه حزم "ابن :ال

اهللارسولعنأمربلغهمنإالأحدريكفأنيجوز-
،وصّحعنده؛فاستجازمخالفته،-صلىاهللاعليهوسلم

أو فتيا، أو منعقد، شيئا نحاشي ال كان، أيشيء
خبر(...)النبيعناألمريبلغهلممن صلى،-وأما

وسلم عليه شيء-اهللا أي باعتقاده، كافرًا فليس
.٦٧..."اعتقد

الخاتمة
في واالستعجال التكفير، في التسرع أّن البعض يرى
قد الشبهةومحضالتهمة المروقبمجرد إلصاقتهمة
،العقيدةعلىالغيرةعنصادقتعبيرألنه يكونمبررا
مواضعفياإللهيةللشرائعالفوريةوالنصرة،لهاوالحمية
يكونربماأنهآخرونيرىوقد،عليهاوالتعدياالنتهاك

...فرارامنوصمةاإلرجاءوالتهاونفيالدين
يقوم ال الظاهرة وجاهته من الرغم على المنطق وهذا
ولو الظلم ألن الشرعية؛ الناحية من علىأساسسليم

لقولهصورعلىأنه مصداقًا شرعا، للدينحرام نصرة
تعالى :}ُشَهَداَء ِللِه َقواِميَن ُكوُنوا آَمُنوا الِذيَن َياَأيَها

ُهَواْعِدُلواَتْعِدُلوا َأالَعَلىَقْوٍمَشَنآُنُكْمَيْجِرَمنَوَالِباْلِقْسِط
َخ اللَه ِإن اللَه َواتُقوا ِللتْقَوى َتْعَمُلونََأْقَرُب ِبَما }ِبيٌر

].٨:المائدة[
وقعتكثيرةانحرافاتأنتعلمنااإلسالميالتاريخوتجربة
إلى أفضى مما بالتعصب، الدين نصرة توهم بسبب
المروقبزعمبريئةأرواحوٕازهاق،محترمةحقوقإهدار
المغفلين من أقوام ذلك أوزار بحمل وتبرع الدين، من

نص أن مضلوهم لهم كذبزين إلى تحتاج الدين رة
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طرفا قالالقاسميمصورا واختالقاألفاكين، الكاذبين،
هذا "من :على يحملهم قد بالشهادة المتطوعة إن

،المساكينهؤالءبقتلالدينبنصرةاألجرظن،اختالقها
،والمتمفقرين المتصولحين بتشويق دفعوا إذا سيما ال

للمغ وقنصا احتياال البكائين، فلينوالحشوية .ولقد
اإلغراءالمضلينالضالينهؤالءمنكثيرعناستفيض
في والمجاهدين والسنة، الكتاب إلى الداعين بقتل

.٦٨"اإلصالحالعاملين
األحكام إصدار في والتسرع للتعصب إذن مسوغ ال
على العمل المتعين الواجب بل الدينية، الغيرة بدعوى

ب للقول المؤطرة الشرعية القواعد إطالقًاتطبيق التكفير
فارغًا المجال ترك على المترتبة للمفاسد دفعا وتعيينًا؛
،األغرار اصطياد تجيد غالية فكرية اتجاهات أمام
نصوص من شباك بنصب صفوفها، في وتجنيدهم
بفقهها الصلة ومقطوعة سياقها، من مجتزأة شرعية
قرونعبرالراسخونالعلماءقررهالذيتوجيههاوحسن

اإلسالميةمتطاولةالمعرفةتاريخمن.
قائمةالمصادروالمراجع

المظفر أبو الصحاح، معاني عن اإلفصاح
 بنهبيرة تحقيقفؤادعبد(هـ٥٦٠ت(يحيبنمحمد
،الوطندار،أحمدهـ١٤١٧المنعم

،الغزالي حامد أبو االعتقاد، في االقتصاد
.م٢٠٠٤دارالكتبالعلمية،،:بيروت١ط
بالمعلمإكمالعيـاضالفضـلأبو،مسلمفوائد

 اليحصبي موسـى بن ) ٥٤٤ت يحيى)هـ تحقيق ،
 المنصورة الوفاء، دار الطبعة-إسماعيل، مصر،

،١٤١٩األولىهـ-م١٩٩٨.
إدريس بن محمد اهللا عبد أبو الشافعي األم،

 المكي القرشي (المطلبي )هـ٢٠٤ت المعرفة دار ،-
،م١٩٩٠/هـ١٤١٠بيروت.

الر الرائقالبحر البحر الدقائق ائقشرحكنز
نجيمبنإبراهيـمبنالعابـدينلزين،الدقائقكنزشرح)

 ٩٧٠ت ونشر)هـ إلحياء اإلسالمي الكتاب دار ،
الثانيةالطبعة،اإلسالميت.د(التراث(

فيوالتعليلوالتوجيهوالشرحوالتحصيلالبيان
بنأحمدبنمحمدالوليدأبو،المستخرجةمسائلمحمد

 القرطبي رشد (بن هـ٥٢٠ت (محمد الدكتور تحقيق
بيروت،اإلسالميالغربدار،وآخرونحجي–،لبنان

،الثانيةهـ١٤٠٨ط.
آي تأويل عن البيان جامع الطبري، تفسير

الطبريجريربنمحمدجعفرأبو،القرآن)هـ٣١٠ت(
الرسالة دار شاكر، محمود وتعليق بيروت،-ضبط

.م٢٠٠٠،١ط
الالملقن ابن الصحيح، الجامع لشرح توضيح

الشافعيأحمدبنعليبنعمرحفصأبوالدينسراج
المصري)هـ٨٠٤ت( دمشق النوادر، دار ،-،سوريا

،األولى١٤٢٩الطبعةهـ-٢٠٠٨م.
محمدبنالدينجمالمحمد،والتعديلالجرح

القاسميالحالققاسمبنسعيد)هـ١٣٣٢ت(بيروت:
الرمؤسسة،١٣٩٩سالةهـ-م١٩٧٩

 السنديعلىسننابنماجه كفاية=حاشية
الهاديعبدبنمحمد،ماجهابنسننشرحفيالحاجة

السنديالديننور،الحسنأبو ،)هـ١١٣٨ت(التتوي،
الجيلدار-،ت.د(بيروت.(

فقه في األبصار تنوير شرح المختار الدر
الدينبنعليمذهباإلمامأبيحنيفةالنعمان،لعالء

الحصفكيمحمدبن)١٠٨٨تهـ(معمطبوعوهو،
الطبعة مكة، التجـارية، المكتبة عابدين، ابن حـاشية

،١٣٨٦الثانيةهـ-م١٩٦٦.
بن علي محمد أبو يجباعتقاده، فيما الدرة

األندلسيحزمبنأحمد)٤٥٦تهـ(الحقعبدتحقيق،
بيروت األولى، الطبعة التركماني، حزم،دا: ابن ر

.م٢٠٠٩
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أبو الثامنة، المائة أعيان في الكامنة الدرر
حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل

 المتوفى(العسقالني تحقيق)هـ٨٥٢: ، :عبد محمد
.دائرةالمعارفالعثمانية:،الهند٢المعيدضان،ط

األشعث بن سليمان داود، أبي سنن
تحقيق السجستاني، الد: محيي الحميدمحمد عبد .ين

صيدا،العصريةالمكتبة–،ت.د(بيروت.(
بن أحمد الرحمن عبد أبو النسائي، سنن

 النسائي (شعيب ٣٠٣ت هـ (أبو الفتاح عبد تحقيق
الثانيةط،المطبوعات١٤٠٦غدةمكتب،حلب،هـ.

بنيحيى زكريا أبو النوويعلىمسلم، شرح
بيروت النووي، شرف الع: التراث إحياء ربي،دار

.هـ١٣٩٢
الحسنأبو،بطالالبنالبخاريصحيحشرح

عبدالملكبنخـلفعلي )٤٤٩ت ضبطنصه)هـ ،
عليه وعلق :،الرشد مكتبة إبراهيم، بن ياسر تميم أبو

،الثانيةا،١٤٢٣الرياضهـ-م٢٠٠٣
القاضي المصطفى، حقوق بتعريف الشفاء

شرعياضبنموسىاليحصبي،دارالفكرالطباعةوالن
،١٤٠٩والتوزيعهـ-م١٩٨٨.

 البخاري صحيح ) الصحيح الجامع (ألبي
محمد تحقيق البخاري، إسماعيل بن محمد اهللا عبد

هـ١٤٢٢،دارطوقالنجاة،١الناصر،ط
بن مسلم الحسين أبي لإلمام مسلم، صحيح

،بيروت،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق،القشيريالحجاج
(ت.د(يدارإحياءالتراثالعرب

العالء ابن الدين فريد التتارخانية، الفتاوى
ترتيب)هـ٧٨٦( ، الهند: القاسمي، شبير :،زكريا مكتبة

م٢٠١٠
بنعليالدينتقيالحسنأبو،السبكيفتاوى

السبكيالكافيعبد)هـ٧٥٦ت(،المعارفدار،)ت.د(
الفضلأبو،البخاريصحيحبشرحالباريفتح

حجربنعليبنأحمدالعسقالني)هـ٨٥٢ت(تحقيق
،بيروت،المعرفةدار،الخطيبالدينهـ١٣٧٩محب.

الواحدعبدبنمحمدالدينكمال،القديرفتح
 السيواسي الهمام( (ابن  ( هـ٦٨١ت (،الفكر دار

،الثانيةطت.د(بيروت.(
محمد أبو والنحل، الفصلفيالمللواألهواء

األند حزم بن سعيد بن أحمد بن القرطبيعلي لسي
الظاهري)هـ٤٥٦ت(الخانجيمكتبة،–القاهرة)ت.د(

سابق السيد السنة، الكتابالعربي،فقه دار ،
،الثالثةالطبعة،١٣٩٧بيروتهـ-١٩٧٧م.

حامدأبو،والزندقةاإلسالمبينالتفرقةفيصل
،األولىالطبعة،بيجومحمودتحقيق،م١٩٩٢الغزالي.

مموطأشرحفيالقبسالقاضي،أنسبنالك
االشبيليالمعافريالعربيبنبكرأبواهللاعبدبنمحمد

المالكي)هـ٥٤٣ت(ولداهللاعبدمحمدالدكتورتحقيق،
،األولىالطبعة،اإلسالميالغربدار،١٩٩٢كريمم،

،تيمية ابن أحمد اإلسالم فتاوىشيخ مجموع
المل مجمع محمد، وابنه قاسم بن الرحمن عبد كجمع

المملكة،النبويةالمدينة،الشريفالمصحفلطباعةفهد
،السعوديةم١٩٩٥/هـ١٤١٦العربية

محمدحامدأبو،األصولعلممنالمستصفى
 الغزالي محمد (بن هـ٥٠٥ت (عبد بن محمد تحقيق

األولىطبيروت،العلميةالكتبدارالشافيعبدالسالم
.هـ١٤١٣

ح بن أحمد اهللا عبد أبو المسند، ت(نبل
هـ٢٤١ (نعيم ومحمد األرناؤوط شعيب تحقيق

رضوانومحمدالزيبقوٕابراهيممرشدوعادلالعرقسوسي
،األولى ط بيروت، الرسالة، مؤسسة الخراط، وكامل

.هـ١٤٢١
شيبةأبيابنمصنفبناهللاعبدشيبةأبو ،

ط الحوت، كمال تحقيق الكوفي، الرياض١محمد ،:
،الرشدهـ١٤٠٦مكتبة.
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المهمام بن الرزاق عبد بكر أبو صنف،
الصنعاني)هـ٢١١ت(،األعظميالرحمنحبيبتحقيق

،الثانيةط،بيروت،اإلسالميه١٤٠٣المكتب.
عليبنمحمداهللاعبدأبو،مسلمبفوائدالُمْعلم

المالكيالمازريِميميالتعمربن)هـ٥٣٦ت(تحقيق،
لل التونسية الدار النيفر، الشاذلي المؤّسسةمحمد نشر؛

للترجمة الوطنية المؤّسسة بالجزائر؛ للكتاب الوطنية
الطبعة الحكمة، بيت والّدراسات والتحقيق :،الثانية

١٩٨٨بتاريخصدرالثالثوالجزء،م١٩٩١م.
أبي الدين موفق المغني، قدامة البن المغني

المقدسي قدامة بن بنمحمد أحمد اهللابن عبد محـمد
)مكتبة)٦٢٠ت،،م١٩٦٨القاهرة.
عبد محمد القرآن، علوم في العرفان مناهل

مطبعة العربية، الكتب إحيـاء دار الزرقاني، العظيم
الثالثةالطبعة،وشركاهالحلبيالباديد(عيسى.ت(

بنالحليمعبدبنأحمد،النبويةالسنةمنهاج
محمدرشادسالم،مطابعجامعةاإلمام.تيمية،تحقيقد

.هـ١٤٠٦سعود،الطبعةاألولى،محمدبن
بنمالكبنأنسبنمالك،مالكاإلمامموطأ

المدنياألصبحيعامر)هـ١٧٩ت(مصطفىمحمد ،
لألعمال نهيان آل بنسلطان زايد مؤسسة األعظمي،

 واإلنسانية -الخيرية ظبي الطبعة-أبو اإلمارات،
،١٤٢٥األولىهـ-٢٠٠٤م.


)١(الثامنةالمائةأعيانفيالكامنةالدرر)٤/٥.(
)٢(الهمامابنللكمالالقديرفتح)٦/١٠٠.(
)٣ انظر) :و المختار الدر عابدين ابن المحتار(حاشية (رد (٤/

٢٣٧(
)٤(للغزالياالعتقادفياالقتصاد)ص:١٣٣(
)٥(للغزالياالعتقادفياالقتصاد)ص:١٣٣(
)٦(المصطفىحقوقبتعريفالشفا)٢/٢٧٧(
)٧(رقم،مسلم٦٧صحيح،)١/برقم)٨٢أحمدمسند؛:١٠٤٣٤،
)١٦/٢٧٠.(



)٨ ( قول باب البخاري، وسلمأخرجه عليه اهللا صلى النبي :ال
رقم بعض، رقاب بعضكم يضرب كفارا، بعدي ترجعوا :٧٠٨٠

البخاري٩(صحيح برقم)٥٠/ ومسلم ، :٦٥ صحيحمسلم ،)١/
٨١(
)٩(انظر:مسلمبفوائدالمعلمإكمال)١/٣٢٦.(
)١٠(الصحاحمعانيعناإلفصاح)٨/٦٤.(
)١١(بطالالبنالبخاريصحيحشرح)١٠/١٨.(
)١٢(مسلمبفوائدالمعلم)١/٢٩٨.(
)١٣(السنةفقه)٢/٤٥٤.(
)١٤(القرآنعلومفيالعرفانمناهل)٢/٣٥.(
)١٥(الدقائقكنزشرحالرائقالبحر)٥/١٣٤.(
)١٦(الدقائقكنزشرحالرائقالبحر)٥/١٣٤.(
)١٧(العالءابنالدين :،ترتيب)هـ٧٨٦(الفتاوىالتتارخانية،فريد

).٧/٢٨١(م٢٠١٠مكتبةزكريا،:القاسمي،الهندشبير
)١٨(انظر:األبصارتنويرشرحالمختارالدر)١/٣٤٥.(
)١٩ تعالى) اهللا بابقول البخاري، صحيح أحياها{: رقم}ومن ،:

٦٨٧٢)٩/٤(رقم،مسلمصحيح١٥٩:؛،)١/٩٧.(
)٢٠(رقم،مسلمصحيح:١٥٨)١/٩٦(،شيبةأبيابنمصنف؛

١٣٣.(/٣٦(٢١٨٠٢:؛مسندأحمد،رقم)١١٧/١(١٥٠:رقم
)٢١ انظر) : مسلم بفوائد المعلم ١(إكمال /٣٧٣(النووي وشرح ؛

مسلم٢(على/١٠٤.(
)٢٢(مسلمصحيح)١/٩٥.(
)٢٣(للغزالياالعتقادفياالقتصاد)١٣٦.(
)٢٤(الدقائقكنزشرحالرائقالبحر)٥/١٣٤.(
)٢٥(المصطفىحقوقبتعريفالشفا)٢/٢٧٧(
)٢٦(العالءابنالدينفريد،التتارخانيةالفتاوى)٧/٢٨٢.(
)٢٧(بطالالبنالبخارىصحيحشرح)٨/٥٨٥.(
)٢٨(انظر:الصحيحالجامعلشرحالتوضيح)٣١/٥٦٤.(
)٢٩(انظر:،والزندقةاإلسالمبينالتفرقةفيصل)٥:ص.(
)٣٠(،والزندقةاإلسالمبينالتفرقةفيصل)٤١:ص.(
)٣١(السبكيفتاوى)٢/٥٨٦.(
)٣٢(الطبريتفسير=البيانجامع)١٧/٣٠٥(.
)٣٣(رقم،النسائيسنن:٣٩٨٢)٧/رقم)٨٠،ماجهابنسنن؛:

٣٩٢٩)٥/٨٢.(
)٣٤(ماجهابنسننعلىالسنديحاشية)٢/٤٥٨.(
)٣٥(للغزالياالعتقادفياالقتصاد)١٣٥.(
)٣٦(رقم،النسائيسنن:٣٤٣٢)٦/سن)١٥٦رقم؛،داودأبين:

٤٣٩٨)٤/١٤٠(رقم،ماجهابنسنن؛:٢٠٤١)١/٦٥٨.(
)٣٧(قدامةالبنالمغني)٩/٤.(
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)٣٨(قدامةالبنالمغني)٩/٤.(
)٣٩(المستصفى)٦٧.(
)٤٠(رقم،الصنعانيالرزاقعبدمصنف:١٣٢٦٣)٧/٢٩٩.(
)٤١ انظر) المالكي، قولأصبغ هذا :رشدابن البيانوالتحصيل،
)٩١٦/٣٥٥.(
)٤٢(رقم،مسلمصحيح:٧)٤/٢١٠٤.(
)٤٣(بطالالبنالبخارىصحيحشرح)١٠/١٩٣.(
)٤٤(مسلمبفوائدالمعلمإكمال)٨/٢٤٥.(
)٤٥ ( حجر الباريالبن ١٢(فتح بطال)٣٠٤/ ابن وقال ، :قال

المهلبوغيره :بتأولهمعذورمتأولكلأنالعلماءبينخالفال
كان إذا فيه مأثوم لسانغير في ويجوز يسوغ مما ذلك تأويله

العرب ."... ٨(شرحصحيحالبخارىالبنبطال /٥٩٥ :وانظر)
 البخاري صحيح شرح في الدراري ٢٤(الكواكب /٦٠(عمدة ؛

البخاريصحيحشرح٢٤(القاري/٩٠.(
)٤٦(النبويةالسنةمنهاج)٥/٢٣٩.(
)٤٧(للشافعياألم)٦/٢٢٢.(
)٤٨ للنس) الكبرى السنن ٥(ائي /١٣٨(الرزاق عبد مصنف ؛

٩(الصنعاني/٢٤٢.(
)٤٩(الفتاوىمجموع)٣٤/٢١٣.(
)٥٠(للنسائيالكبرىالسنن)٥/١٣٨.(
)٥١(والنحلواألهواءالمللفيالفصل)٣/١٤٤.(
)٥٢(انظر:والنحلواألهواءالمللفيالفصل)٣/١٤٤.(
)٥٣(الفتاوىمجموع)٢٣/٣٤٦.(
)٥٤(،التفرقةفيصل،الغزالي)٢٨:ص.(
)٥٥(فياإلسالمأهلتأويالتفيوأمثلتهاالمراتبهذهمعنىانظر

.٣١إلىص٢٨:فيصلالتفرقة،منص
)٥٦(،الغزالي،التفرقةفيصل)٢٨:ص.(
)٥٧(رقم،داودأبيسنن:٣٢٥١)٣/٢٢٣.(
)٥٨(رقم،مالكموطأ:١٧٤٩)٣/٦٨٤.(
)٥٩(انظر:البخاريصحيح)٥/٤٢.(
)٦٠(الأنسبنمالكموطأشرحفيقبس)٣٧٠.(
)٦١(داودأبيسنن)٣/٢٢٢.(
)٦٢(الفتاوىمجموع)١١/٤١٢٤١٣و.(
)٦٣(رقم،البخاري٣٤٨١:صحيح)٤/رقم)١٧٦،مسلمصحيح؛:

٢٧٥٦)٤/٢١١٠.(
)٦٤(المازري،مسلمبفوائدالمعلم)٣/٣٣٤.(
)٦٥(انظر:مسلمبفوائدالمعلم)٣/٣٣٤.(
)٦٦(إكمالمسلمبفوائدالمعلم)٨/٢٥٦.(
)٦٧(حزمابن،اعتقادهيجبفيماالدرة)٥٤٣٥٤٤و.(



)٦٨(للقاسميوالتعديلالجرح)٤١.(
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 *الفاشربجامعةالمشاركاألستاذ-اإلسالميةالدراساتقسمالتربيةكلية 
ًحالياوالمتعاقدالقصيمجامعةمع-اإلسالميةوالدراساتالشريعةكلية. 


المقدمة

أشرف على والسالم والصالة العالمين رب هللا الحمد
:المرسليننبينامحمدوعلىآلهوصحبهأجمعين،وبعد

الزالالمسلمونيعانونمنشرأهلالغلووالتطرف،ف
غاية وسلم رسولاهللاصلىاهللاعليه الذينحذرمنهم

وأمربدرءشرهمعنالمسلمين التحذير، . كفروا –فهم
الحكام،ثمعممواالقولبالتكفيرعلىكل–بادئاألمر

بسبب وأموالهم؛ دماءهم، واستحلوا الكبائر، أصحاب
اتنصوصالشرع،واشتباهاألمورعليهمجهلهمبمقتضي

.بمحتمالتاألدلة،التيساءفيهافهمهم
 البحث بهذا أتقدم أن لي يطيب غالة(لذلك شبهات

)التكفيرفيتكفيرهمالمجتمعاتالمسلمةعرضونقض
والتكفيرالتطرفشبهاتنقضمؤتمرفيبهللمشاركة

ا المملكة في العام اإلفتاء دائرة تنظمه ألردنيةالذي
علىالقائميناهللاوفق وقد ــــ، اهللا حرسها ــــــــ الهاشمية
مناسبا الذيجاء العنوان هذا فياختيار المؤتمر أمر

ًفتنا حيثتعيشاألمة المناسبة؛ غاية متالحقةلزمانه
األعراضوهتكوا،الدماءسفكواالذينالغالةهؤالءبسبب

سببشبهاتواهيةوشوهواصورةاإلسالملدىأعدائه،ب
ًواجباكانولذلك فينصوصالكتابوالسنة، توهموها

ًجاهدايسعىأنالعلممنشيءأعطيمنكلعلىفي
بهم يغتر حتىال ونقضها، الغالة شبهاتهؤالء بيان
بشبهاتهم منهم كثير انخدع لطالما الذين األمة شباب

.الواهية

الموضوعمن:أهميةالموضوع خاللتظهرأهميةهذا
:اآلتي
١ .الفتبشكل العصر فيهذا التكفير حركة فشو

.للنظر
٢.الغالةهؤالءبشبهاتاألمةشبابمنكثيرانخداع

.األمرالذيينذربخطرعلىمستقبلشباباألمة
٣ .وجعلهم األغمار لهؤالء اإلسالم أعداء استغالل

غباءبسبب اإلسالمية الدول فيشؤون للتدخل مطية
.لغالةوجهلمهؤالءا
٤ .بسبب المسلمين لدىغير اإلسالم صورة تشويه

.أفعالهؤالءالغالة
:تكمنمشكلةالبحثفياآلتي:مشكلةالبحث

١ .في التكفير غالة بها يتشبث التي الشبهات ما
درجة إلى ترقى التكفير المسلمة؟ المجتمعات تكفيرهم

تكفيرالمجتمعاتالمسلمة؟
٢ هذ. عن اإلجابة بينما يثيرونها التي الشبهات ه

الفينةواألخرىيضللونبهاالشبابالمسلم؟
:منهجالبحث

المنهج البحث لهذا العلمية المادة جمع في سلكت
أهم تتبعت االستقرائي بالمنهج والنقدي، االستقرائي
النقدي وبالمنهج التكفير، غالة يثيرها التي الشبهات

.قمتبالردعلىهذهالشبهات
:افالبحثأهد

ةالتكفيرفيتكفيرهمالمجتمعاتالمسلمةعرضونقضشبهاتغال

*عبداهللاموسىيعقوبأمين.د
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١.فيالتكفيرغالةبهايستدلالتيالشبهاتأهمعرض
.تكفيرهمالمجتمعاتالمسلمة

٢.ًنصحاالشبهاتهذهعناإلجابةاهللاصلىالنبيألمة
.عليهوسلم
سيكونالبحثفيمقدمةوتمهيدومبحثين:خطةالبحث

:علىالنحوالتالي
وفيها المقدمة :اختيار وسبب الموضوع، ه،أهمية

.وفروضالبحث،ومنهجه
.التعريفبالتكفير،وغالةوالتكفير:التمهيدوفيه

األول المبحث :السنة أهل عند التكفير ضوابط
.والجماعة

.التكفيرحكمشرعي:المطلباألول
.الحكمبالظاهر:المطلبالثاني
.إطالقالحكمالعامفيالكفر:المطلبالثالث
المطلبالرابع المع: التكفيرتكفير وبين ينوالفرقبينه

.العام
.ضوابطتكفيرالمعين:المطلبالخامس
الثاني المبحث :تكفير في التكفير غالة شبهات

:المجتمعاتالمسلمة
األول المطلب :اهللا أنزل ما بغير الحاكم تكفير شبهة

.بإطالق
المطلبالثاني :بالتبعالمجتمعاتتكفير منلم(شبهة
).كافريكفرالكافرفهو
.شبهةالتكفيرباإلقامةفيديارالكفر:المطلبالثالث
.شبهةالتكفيربالوالءوالبراء:المطلبالرابع

.شبهةالتكفيربالتعاونمعالكفار:المطلبالخامس
.الخاتمةوأهمالنتائج

.قائمةالمصادروالمراجع
التمهيد:والتكفيرغالة،بالتكفيرالتعريف.

:رلغةواصطالحاتعريفالتكفي
الَكفر بالفتح: يقال: الستروالتغطية، :البذرالزارعَكَفر

فياألرض بالتراب: غطاه إذا وبالضم. :،اإليمان ِضد

ًوكفرانا ُكُفورًا وبها اهللا نعمة وكفر :،وسترها جحدها،
حقه وكافره َكُمَعظم: والمكفُر جحده، :عمِةالن المجُحوُد
.)١(وكافٌرجاحٌدألْنُعِماهللاتعالىمعإحساِنِه،

فياالصطالح أما :والردة الكفر العلم عرفأهل فقد
ألصول تكذيبه أو العبد، جحود حول تدور بمعان
اإليماننواقضمنناقضهو لما أوارتكابه اإلسالم،

.)٢(واإلسالم
اهللا رحمه حزم ابن "يقول الدين: في وهو :من صفة
افترض مما شيئًا قيامجحد بعد اهللاتعالىاإليمانبه،

بلسانهأو،لسانهدونبقلبهإليهالحقببلوغعليهالحجة
بأنهالنصجاءعمًالعملأو،معًابهماأو،قلبهدون

.)٣("مخرجلهبذلكعناسماإليمان
فالكفر والكافر: الحقوٕانكاره، وجحود الستر هو :ضّد

والمرتد المسلم، بعد: الذيكفر أوهو بقوٍل، إسالمه؛
لجميع الجامع الكفر وحّد ، شك أو اعتقاٍد، أو فعٍل،

وأفراده وأنواعه أجناسه :الرسول به جاء ما جحد هو
:صلىاهللاعليهوسلم،أوجحدبعضه،كماأناإليمان

،والتزامهوسلمعليهاهللاصلىالرسولبهجاءمااعتقاد
ًوتفصيالجملةبه٤(والعمل(.

 فيبحثناوالمراد بالتكفير :حاالتمن معينة حالة هو
ال،اإلسالمفيوالدخولاإليمانبعدالكفروهو،الكفر
المنافقيسرهالذياالعتقاديالنفاقوال،األصليالكفر
العلماء الذييسميه وهذا خالفه، لنا ويظهر قلبه، في

لغة فالمرتد بالردة، تعالى: ومنهقوله هوالراجع، :}َوَال
َْترََخاِسِرينَفَتْنَقِلُبواَأْدَباِرُكْمَعَلىواَتد{]المائدة:٢١.[

:المرادبغالةالتكفير
فياللغة الغلو :المعتاد الحد ومجاوزة والزيادة االرتفاع

.)٥(واألصلالطبيعي
الشرعيالواجب،:وهوفيالشرع الحد ومجاوزة الزيادة
قالتعالى ِفيِديِنك:}ُكما َتْغُلوا َعَلىاللِهَال َتُقوُلوا َوَال ْم

اْلَحق ِإال النساء[} :١٧١[عباس ابن حديث وفي ،
َقال:َرضياهللاعنهقال :اُهللاىَصلاِهللا ِليَرُسوُل َقاَل
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َِناَقِته َعَلى َوُهَو اْلَعَقَبِة َغَداَة َوَسلَم (َعَلْيِه :اْلُقْط َهاِت
،َفَلَقْطُتَلُهَحَصَياٍت)ِلي َفَوَضَعُهن،اْلَخْذِفَحَصى ُهن

ََفَقال َيِدِه، (ِفي :َِهؤَُالء ِبَأْمثَاِل ( ِبَيِدِه َوَقاَل َتْيِن، َمر-
 َرَفَعَها َأنُه َيْحَيى (َوَقالَ-َفَأَشاَر :َماَفِإن ؛ َواْلُغُلو ِإياُكْم

ِينالدِفي ِباْلُغُلوَقْبَلُكْمَكاَنَمْن٦()َهَلَك(.
البحث هذا في التكفير بغالة والمراد :المجموعات

تكفيرمنواتخذتالعصرهذافيظهرتالتيالتكفيرية
لها منهجا وحكامها جماعة:مثل.المجتمعاتالمسلمة

مجموعاتمنشابههاوماالدولةوتنظيموالتكفيرالهجرة
المجتمعاتتكفيرفيالخطرالمسلك وأفرادسلكتهذا

.المسلمة
األول المبحث :السنة أهل عند التكفير ضوابط

.والجماعة
التكفيرغالةشبهاتبذكرالبداءةقبلالمناسبمنلعله

ًعموماالتكفيرفيالمهمةالضوابطبعضنذكرأنوفي
السنة أهل عند الخصوص وجه على المعين تكفير

:والجماعةمنخاللالمطالبالتالية
شرعيالتكفيرحكم:المطلباألول

أن فكما ورسوله اهللا إلى مرّده شرعي، حكم التكفير
فكذلك ورسوله، اهللا إلى واإليجاب والتحريم التحليل

منكانأنيكفرإالفاليجوزأليأحدكائناً،التكفير
صريحة،َمنَدلالكتابوالسنةعلىكْفِرهداللةواضحة

بعلىفاليكفيفيذلكمجردالشبهةوالظن؛ِلَمايترت
تْدَرأ الحدود كانت وٕاذا الخطيرة، األحكام من ذلك
علىيترتبمماأقلعليهايترتبماأنمع،بالشبهات
رحذولذلك بالشبهات؛ ُيْدَرأ أن أولى فالتكفير التكفير،
على بالتكفير الحكم من وسلم عليه اهللا صلى النبي

فقال بكافر، (شخصليس :ِِألَخ َقاَل اْمِرٍئ يهَِأيَما :َيا
َرَجَعْت َوإِال،َقاَلَكَماَكاَنِإْن،َأَحُدُهَماِبَهاَباَءَفَقْد،َكاِفُر

ِ٧()َعَلْيه(.
والمعنىفيهعندأهلالفقه:"قالابنعبدالبررحمهاهللا
النهيعنأنيكفرالمسلم:واألثرأهلالسنةوالجماعة

المعندأخاهالمسلمبذنبأوبتأويلاليخرجهمناإلس
.)٨("الجميعووردالنهيعنتكفيرالمسلم

الفتح في الحافظ "...قال :سيق الحديث أن والتحقيق
المسلم منأنيقولذلكألخيه وقيل،...لزجرالمسلم

تكفيره ومعصية ألخيه نقيصته عليه رجعت ...معناه
الالتكفيرفالراجع،تكفيرهعليهرجعفقدالحديثفمعنى

فكأنه،مثلهالكفرهومنكفرلكونهنفسه٩("كفر(.
بوجود إال تتم ال التي األحكام من كغيره الحكم وهذا
سببه،اإلرثفيكماموانعهاوانتفاء،وشروطهاأسبابها

 كاختالف-مثالً-القرابة مانع لوجود يرثبها ال وقد
.)١٠(الدين،وهكذاالكفريكرهعليهالمؤمنفاليكفربه

األمة سلف فقه هذاوقد خطورة بعدهم من وعلماؤها
عنفيهالخروجمن الشريعة،وحذروا الحكممنأحكام
ونصوا والتشفي والرأي الهوى إلى المعتبرة الشرع أدلة

.علىذلكفيكتبهم
الغزالي حامد أبو "يقول :كالرق شرعي حكم الكفر

في بالخلود والحكم الدم إباحة معناه إذ مثًال، والحرية
ومدرك بقياسالنار، وٕاما بنص، إما فيدرك شرعي، ه

.)١١("علىمنصوص
لما الشفاء كتابه اهللافي القاضيعياضرحمه ويؤكد

كشفاللبسفيه،:"أوردفصالعنالمكفراتالقوليةقال
.)١٢("موردهالشرع،والمجالللعقلفيه

الكفرحكمشرعيمتلقىعنصاحب:"ويقولابنتيمية
مبهصوابالقولوخطؤه،وليسالشريعة،والعقلقدُيعل

كما،الشرعفي فيالعقل،يكونكفرًا كلماكانخطًأ
الشرعفيتجب،العقلفي أنهليسكلماكانصوابًا

.)١٣("معرفته
إنالتكفيرسمعيمحضالمدخل:"ويقولابنالوزير

فيه ويقول"للعقل ،" :ال والفسق الكفر على الدليل إن
ًقطعياسمعيًاإال١٤("يكون(.
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الحكمبالظاهر:المطلبالثاني
فيوالجماعةالسنةأهلعندالعظيمةالمسائلمنوهذه
منهظهر بما عليه فاإلنسانيحكم علىالناس، الحكم
والسرائر؛ البواطن عن بغضالنظر عمل أو قول من

هذا في واألصل :الصالة عليه النبي وسنة اهللا كتاب
يَهاالِذيَنآَمُنواِإَذاَضَرْبُتْمِفيَياأ:}َوالسالم،قالتعالى

َلْسَت السَالَم ِلَمْنَأْلَقىِإَلْيُكُم َتُقوُلوا َوَال َفَتَبيُنوا اللِه َسِبيِل
الدْنَيا اْلَحَياِة َعَرَض َتْبَتُغوَن ُمْؤِمًنا النساء[} :٩٤[قال ،

اهللا رحمه "الشوكاني هنا: والمراد أ: لمن تقولوا لقىال
كالهما والسالم فالسلم مؤمنًا لست واستسلم إليكم بيده

اإلسالم بمعنى هما وقيل االستسالم، بمعنى :ال أي
التسليمفقالالسالمعليكم لمنألقىإليكم تقولوا :لست

به جاء ما نهيالمسلمينعنأنيهملوا والمراد مؤمنًا
جاءإنهإنما:الكافرممايستدلبهعلىإسالمهويقولوا

.)١٥("بذلكتعوذًاوتقية
ألسامةوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولقولالسنةومن
إالإلهالقالأن بعد قتلرجًال رضياهللاعنهعندما

(اهللا َوَقَتْلَتُه؟: اُهللا ِإال ِإَلَه َال َأَقاَل (ََقال :ُُقْلت :َرُسوَل َيا
َِالحالسِمَنَخْوًفاَقاَلَهاَماِإن،اِهللاََقال،):َعْنَشَقْقَتَأَفَال

َأَقاَلَهاَأْمَال؟ َحتى(َقْلِبِهَحتىَتْعَلَم َعَليُرَها ُيَكرَزاَلَفَما
ٍَيْوَمِئذ َأْسَلْمُت َأني على)١٦("َتَمنْيُت دليل فيه وهذا ،

يعمل األحكام أن واألصول الفقه في المعروفة القاعدة
.ولىالسرائرفيهابالظاهر،واهللايت

البررحمهاهللا "قالاإلمامابنعبد :النظرجهةومن
عقد له ثبت من كل أن له مدفع ال الذي الصحيح

ًذنباأذنبثم،المسلمينمنبإجماعوقتفياإلسالمأو
ًتأويال لمتأول اإلسالم، من خروجه في بعد فاختلفوا

وال حجة، يوجب معنى إجماعهم بعد الختالفهم يكن
المتفقعليهإالباتفاقآخرأوسنةيخ رجمناإلسالم

.)١٧("ثابتةالمعارضلها
مناإلسالم فإنالتجاسرعلىتكفيرمنظاهره وعليه
عليه يخالفما مرضي برهان وال شرعي مستند غير

هيالطريقة وهذه والجماعة، العلممنأهلالسنِة أئمة
الخش ومنعدم البدعوالضالل، أهل والتقوىطريقة ية

.فيمايصدرعنهمناألقوالواألفعال
الثالث المطلب :والفرق الكفر في العام الحكم إطالق

بينهوبينالتعيين
التفريقوهوالبابهذافياألهميةغايةفيأمروههنا
وعدمالمعينالحكمذلكوتنزيلالعامالحكمإطالقبين

ًكثيرا أوقع الضابط هذا فيمعرفة الغالة فتنةمن
.التكفير؛لعدمإلمامهمبهذاالضابطالمهم

المطلق التكفير :السبب على بالكفر الحكم تنزيل هو
فيقال المجرد : كفر، كذا قال الحكم(من معرفة

ً١٨()مطلقا(.
الشخص على بالكفر الحكم فهو المعين التكفير أما

السبب فعل الذي ال)١٩(المعين توافروهذا من له بد
تفاءالموانع؛ألنهالتالزمبينفعلالمكفراتالشروطوان

.والتكفيروعلىهذاإجماعأهلالسنةوالجماعة
فقديكونالفعل:"قالشيخاإلسالمابنتيميهرحمهاهللا

تلك قال من بتكفير القول ويطلق كفرًا، المقالة أو
ويقال الفعل، ذلك فعل أو المقالة، :فهو كذا، قال من

فعلمنأو،كافركافرفهو،ذلك.المعينالشخصلكن
بكفره الذيقالذلكالقولأوفعلذلكالفعلاليحكم

تاركها يكفر التي الحجة عليه تقوم حتى .األمر وهذا
فال،والجماعةالسنةأهلعندالوعيدنصوصفيمطرد
،النار أهل من بأنه القبلة أهل من معين على يشهد

.)٢٠("ولثبوتمانعلجوازأناليلحقه،لفواتشرطأ
الحنفي العز أبي ابن ")٢١(قال :،المعينالشخص وأما

قيل إذا :كافر؟ وأنه الوعيد أهل من أنه تشهدون هل
منفإنه،الشهادةمعهتجوزبأمرإالعليهنشهدالفهذا
واللهيغفرالاهللاأنمعينعلىيشهدأنالبغيأعظم

ا حكم هذا فإن النار، في يخلده بل بعديرحمه لكافر
األدبكتابفيسننهفيداودأبوذكر الموت،ولهذا

وذكرفيهعنأبيهريرةرضي"بابالنهيعنالبغي"
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اهللايقول قالسمعترسول اهللاعنه :في كانرجالن
واآلخر يذنب، أحدهما فكان متواخيين، إسرائيل بني
علىاآلخريرىالمجتهديزالالفكانالعبادةفيمجتهد

فيقولالذنب :له فقال ذنب، على يومًا فوجده أقصر،
واهللا:أقصر،فقالخلنيوربي،أبعثتعلَيرقيبًا؟فقال

فقبض الجنة، اهللا يدخلك ال أو لك، اهللا يغفر ال
:أرواحهما،فاجتمعاعندربالعالمينفقاللهذاالمجتهد

وقالقادرًا؟يديفيماعلىكنتأوعالمًا؟بيأكنت
اذهب برحمتيللمذنب الجنة فادخل لآلخر. :وقال

بهإلىالنار اذهبوا قالأبوهريرة. :،بيدهنفسيوالذي
".لتكلمبكلمةأوبقتدنياهوآخرته

)٢٢(ضوابطتكفيرالمعين:المطلبالرابع
انطباق:هناكضوابطتجبمراعاتهافيتكفيرالمعين

.الشروطوانتفاءالموانع
الشروط أما فهي: :ٌأربعة الموانع؛ت، من أربٌع قابلها

:وهي
١.الجهلوانتفاءالعلمتوفر.
٢.الخطأوانتفاءالقصدوتوفر.
٣.اإلكراهوانتفاءاالختياروتوفر.
٤.السائغالتأويلوانعدام،هولهالمقابلوالمانع:وجود

.التأويلالسائغ
وسطالسنةأهلمذهبفإنالمعين؛تكفيرفياالحتياط

بينمنيقول :رُنكفالمنوبين منأهلالقبلةأحدًا،
شروط توفر إلى النظر دون ذنٍب بكل المسلم يكفر

:التكفير،وانتفاءموانعه،فأهلالسنةيقولون استحلمن
القرآن:ماهومعلوممنالدينبالضرورةكفر،ومنقال

لكن كفر، اآلخرة في ُيرى ال اهللا إن أو مخلوق،
وفعلفعلالكفر،الالشخصالذيقالمقالةالكفر،أ

.)٢٣(يحكمبكفرهحتىتتوفرشروطالكفر،وتنتفيموانعه
الثاني المبحث :تكفير في التكفير غالة شبهات

المجتمعاتالمسلمة

المطلباألول :اهللاأنزل بغيرما الحاكم تكفير شبهة
بإطالق

ويعنيالحاكميةبشركيسمى الزمانما انتشرفيهذا
من كل كفر أصحابه اإلسالميةبه بالشريعة يحكم ال

،الحكم قضايا من قضية أي في المسلمين حكام من
الوضعية بالقوانين التيتحكم الدول تكفير عليه ورتبوا
تلك شعوب بكفر فحكم بعضهم وغال تفصيل، دون

لقداستدار:"الدوللخضوعهالسلطانهحتىقالبعضهم
ةبالإلهإالالزمانكهيئتهيومجاءهذاالدينإلىالبشري

اهللا .جور وٕالى العباد، عبادة إلى البشرية ارتدت فقد
منهافريقظلوٕان،اهللاإالإلهالعنونكصتاألديان

دونأنيدركمدلولها،"الإلهإالاهللا:"يرددعلىالمآذن
أن ودون يرددها، وهو المدلول هذا يعني أن ودون

شرعيةالحاكمية"يرفض"العبايدعيهاالتيألنفسهمد-
األلوهية مرادف أو-وهي كأفراد، ادعوها سواء

فاألفراد،كالتشكيالت،.كتشكيالتتشريعية،أوكشعوب
إذنحقالحاكمية فليسلها ليستآلهة، ..كالشعوب،

إلهالعنوارتدت،الجاهليةإلىعادتالبشريةأنإال
اهللا إال خصائصاأللوهية. العباد فأعطتلهؤالء .ولم
الوالءتعدلهوتخلص،اهللاتوحد..بما،بجملتهاالبشرية

مشارق في المآذن على يرددون الذين أولئك فيها
بالمدلولوال"الإلهإالاهللا:"األرضومغاربهاكلمات

.)٢٤("واقع
"القضايا أهم من اهللا أنزل ما بغير الحكم قضية لعل

أدت إذ التكفير، مسألة في األقدام بها زلت التي
ضهمإلىتكفيركلحاكمبغيرماأنزلاهللامنغيرببع

تكفيرإلىذلك واستجرهم المختلفة، تفريقبينصنوفه
المجتمع أفراد سائر ثم شرطتهم، ثم ووزرائهم والتهم

.)٢٥("الذينرضوابحكمهمولميثورواعليهم
في وحديثا قديما الخوارج عمدة هي القضية وهذه

،المسلمةالمجتمعاتتكفيرهمبهيستدلونماأعظمومن
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تعالى القضيةقوله َأْنَزَل:}علىهذه ِبَما َيْحُكْم َلْم َوَمْن
َاْلَكاِفُرونُهُمَفُأوَلِئَكُهالل{]المائدة:٤٤.[

وممايتبعالحروريةمنالمتشابهقولاهللا:"قالاآلجري
 وجل َفُأوَلئِ{عز اللُه َأْنَزَل ِبَما َيْحُكْم َلْم ُهُمَوَمْن َك
َاْلَكاِفُرون{معهاويقرؤون}ََيْعِدُلون الِذيَنَكَفُرواِبَربِهْم ثُم{

اإلمامالحاكميحكمبغيرالحققالوا قدكفر،:فإذارأوا
،مشركوناألئمةفهؤالء،أشركفقدبربهعدلكفرومن

ـ)٢٦("فيخرجونفيفعلونمارأيت؛ألنهميتأولونهذهاآلية
الجصاص على":وقال اآلية هذه الخوارج تأولت وقد

.)٢٧("تكفيرمنتركالحكمبماأنزلاهللامنغيرجحود
اهللا األندلسيرحمه حيان أبو "وقال :الخوارجواحتجت

ٌ،بهذهاآليةعلىأنكلمنعصىاهللاتعالىفهوكافر
فهواهللاأنزلمابغيرحكممنكلفينصهيوقالوا

.)٢٨("كافر
:لشبهةيقالوفينقضهذها

ًأوال :لسان على تعالى قال كما تعالى هللا الحكم إن
السالم عليه يوسف :}َأْسَماًء ِإال ُدوِنِه ِمْن َتْعُبُدوَن َما

ِإِن ُسْلَطاٍن ِمْن ِبَها اللُه َأْنَزَل َما َوآَباُؤُكْم َأْنُتْم ْيُتُموَها َسم
َُتْعب َأال َأَمَر ِللِه ِإال اْلَقيُماْلُحْكُم الديُن َذِلَك ِإياُه ِإال ُدوا
ََيْعَلُمونَالاِسالنَأْكَثَر َوَلِكن{]يوسف:٤٠[مسلموهذا،

.بهفيالجملةبينطوائفجميعالمسلمين
ًثانيا :من وكبيرة جريمة اهللا أنزل ما بغير الحكم إن

َيْحُكمب:}ِكبائرالذنوب،وقدقالتعالى َأنَزَلَوَمنلْم َما
َاْلَكاِفُرون ُهُم َفُأْوَلِئَك الّلُه المائدة[} تعالى]٤٤: وقال ،:

}َاِلُمونالظ ُهُم َفُأوَلِئَك اللُه َأْنَزَل ِبَما َيْحُكْم َلْم }َوَمْن
َوَمْنَلْمَيْحُكْمِبَماَأْنَزَلاللُه،:}وقالتعالى]٤٥:المائدة[

ُاْلَفاِسقُهُمَفُأوَلِئَكَون{]المائدة:٤٧.[
ًكفراليسولكنأهلعندتفصيلفيهاألمربلبإطالق

ولهذاثبتعنابنعباسرضياهللاعنهماحبر،العلم
بأنه المائدة؛ فيآية الكفر فسر القرآن وترجمان األمة
يستحلهلموٕان،كفرفقداستحلهإنأيكفردونكفر

تالق أن بعد قالرضياهللاعنه يكفر، تعالىلم :وله

}َاْلَكاِفُرون َفُأْوَلِئَكُهُم َأنَزَلالّلُه َيْحُكمِبَما ،قال}َوَمنلْم
فهويحكمولمبهأقرومنكفرفقداهللاأنزلماجحدمن

.)٢٩(ظالمفاسق
ًأيضاوقال:ليسإنه،إليهيذهبونالذيبالكفرليسإنه

اَأنَزَلالّلُهَفُأْوَلِئَكَوَمنلْمَيْحُكمِبم.}َكفرًاينقلعنالملة
َاْلَكاِفُرونُهُم{كفردونالترمذي)٣٠(كفروقال،:رويقد

أهلمنواحدوغير،وعطاء،وطاووس،عباسابنعن
.)٣١(كفردونكفر،وفسوقدونفسوق:العلمقالوا

قال:وهومارجحهاإلمامالطبريرحمهاهللافيتفسيره
عنديبالصواب،قوُلمنوأولىهذهاألقوال:"أبوجعفر

قال :ما ألن الكتاب، أهل اآلياتفيكّفار نزلتهذه
ونالمعني وهم نزلت، مناآلياتففيهم بعدها وما قبلها

عنهموهذهاآلياتسياُقالخبرعنهم،فكوُنهاخبرا.ًبها
بالخبر:فإنقالقائل.أولى عمقدذكرهتعالىاهللافإن

كمبماأنزلاهللا،فكيفجعلتهبذلكعنجميعمْنلميح
ًقيلخاّصا ؟ :قوٍم عن بذلك بالخبر َعم تعالى اهللا إن

فأخبر،جاحدينكتابهفيبهحكمالذياهللابحكمكانوا
.عنهمأنهمبتركهمالحكَم،علىسبيلماتركوه،كافرون
ًجاحدااهللاأنزل بما يحكم فيكلمنلم وكذلكالقوُل

ك باهللاكافر، هو بجحودهبه، ألنه ابنعباس، قال ما
نبّوةجحودهنظير،كتابهفيأنزلهأنهعلمهبعَداهللاحكم

نبيأنهعلمهبعد٣٢("نبّيه(.
اهللا القرطبيرحمه "ويقولاإلمام :مابغير به إنحكم

على المغفرة ذنبتدركه فهو أنزلاهللاهوىومعصية،
.)٣٣("أصلأهلالسنةفيالغفرانللمذنبين

اهللاوي رحمه ابنتيمية "قول :لحكم منكانملتزمًا أما
فهذا،هواهواتبععصىلكن،وظاهرًاباطنًاورسولهاهللا

.)٣٤("بمنزلةأمثالهمنالعصاة
والصحيحأنالحكمبغيرماأنزلاهللا":ويقولابنالقيم

،الحاكم بحسبحال واألكبر، األصغر الكفرين يتناول
ب وجوبالحكم الواقعة،فإناعتقد أنزلاهللافيهذه ما

،للعقوبة مستحق بأنه اعترافه مع عصيانًا عنه وعدل
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مخيروأنه،واجبغيرأنهاعتقدوٕان،أصغركفرفهذا
جهلهوٕان،أكبركفر فيه،معتيقنهأنهحكماهللا،فهذا

.)٣٥("فهذامخطئ،لهحكمالمخطئين:وأخطأه
ما بغير الحاكم في العلم أهل فصل اهللاولهذا أنزل

:تعالىالتفصيلاآلتي
١.الشريعة من أفضل ألنه بهذا؛ أحكم أنا قال من

.اإلسالميةفهذاكافركفرًاأكبر
٢.الشريعة مثل ألنه بهذا؛ أحكم أنا قال ومن

فهو،جائزوبالشريعةجائزبهذافالحكم،اإلسالمية
.كافركفرًاأكبر

٣.اإلسالبالشريعةوالحكمبهذاأحكمأناقالومنمية
كافرفهوجائزاهللاأنزلمابغيرالحكملكنأفضل

.كفرًاأكبر
٤.بغيرالحكمأنيعتقدوهوبهذاأحكم ومنقالأنا

بالشريعة الحكم ويقول يجوز ال اهللا أنزل ما
ولكنه بغيرها الحكم يجوز وال أفضل اإلسالمية
فهوحكامهمنصادرألمر متساهلأويفعلهذا

يخرجمنالملةويعتبرمنأكبركافركفرًاأصغرال
.الكبائر

ًثانيا:فيالراسخينالعلمأهلبحكمالحاكمكفرثبتإذا
يلزمالإذ،أعوانهوال،رعيتهتكفيرمنهيلزمفال،العلم
،بجرمهمقرون لهأنهمراضونبفعله، منكونهمرعية
منهم وقاية سكوتهم كون الحتمال سكتوا ولو حتى

م،والحتمالجهلهمبالحكم،ولغيرذلكلدمائهموأعراضه
عنهينف لم بيقين ومنثبتإسالمه مناالحتماالت،

.إالبيقينمثله
ًثالثا :صور من صورٍة بكّل مطلقًا بالتكفير القول إن

ما منها فاسدة؛ لوازم منه أنزلاهللايلزم بغيرما الحكم
:يلي
ًأوال:بتختّصالاهللاأنزل الحاكممسألةالحكمبغيرما

بين الحكم تولى من كل فيها يدخل بل القاضي؛ أو

وكل:"اثنين؛لذلكقالشيخاإلسالمابنتيميةرحمهاهللا
ٍقاض فهو اثنين بين حكم من كان، سواًء :صاحب

ِديوان متولي أو حرٍب، ،باألمرلالحتساب منتِصبًا أو
المنكر عن والنهي بالمعروف ،بين يحكم الذي حتى

منالصبيان يعدونه كانوا الصحابة فإن الخطوط؛ في
.)٣٦("الحكام
ًثانيا:أنهعليهيصُدُقأيضامعصيٍةأّيفيالواقعالمرء

ًفمثال اهللا؛ أنزل ما بغير حاكٌم :يكون الخمر شارب
ال وأن الحرمة الخمر في تعالى اِهللا ُحْكَم ألن كذلك؛

ش في هواه حكم قد الخمر شارب َثّم فمن أنتشرب،
.نفسهولميأخذبحكماهللاتعالىوهكذاسائرالمعاصي

َمن كّل تكفير به القائلين عند اإلطالق هذا من فيلزم
المعصية في وقع السابق! المثال في الخمر !كشارب

آية عن العلماء قال فقد اإلطالق هذا فساد وألجل
المائدة :}َِفُأْوَلئ الّلُه َأنَزَل ِبَما َيْحُكم لْم ُهُمَوَمن َك

َاْلَكاِفُرون المائدة[} :٤٤[ال وأنه بمراٍد؛ ليس ظاهرها ،
.يجوزأخذهاعلىإطالقها

منلم(شبهةتكفيرالمجتمعاتبالتبع:المطلبالثاني
)يكفرالكافرفهوكافر

التكفيرغالةمنهاينطلقالتيالشبهاتإحدىأيضاهذه
لما أنهم وذلك المجتمعاتالمسلمة؛ تكفيرهم كفروافي

آخر؛هوىالهوىذلكلهمولدبأهوائهمالمسلمينحكام
بعضذكرهاالتيالقاعدةبهذهالمجتمعبقيةتكفيروهو
عليقالكماباطلبهاأريدحقكلمةولكنها،العلمأهل

.)٣٧(بنأبيطالبللخوارج
عن تتحدث القاعدة هذه أن يعلم أن ينبغي والذي

:صنفينمنالكفار
الكفاروالمشركوناألصليون،كالوثنيين:الصنفاألول

ًكافرا اهللا سماه ومن والنصارى، القرآنواليهود في
فهؤالء كفرعونوأبيلهب، الكريم، :فهويكفرهم منلم

يكفرهملممنألنفيه؛إشكالالواضحأمروهذاكافر
.يكذبكتاباهللاتعالىالذينصعلىكفرهم
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يردةقطعيةأجمععليهاالذينوقعواف:الصنفالثاني
أنكركمن،بالضرورةالدينمنبالمعلومتتعلق،العلماء
ذلكونحو أوأنكرآيةمنكتاباهللا، البعثوالقيامة،
وال فيها، شبهة ال التي الصريحة الردة أسباب من
ومن،تكفيرهميجب األنظار،فهؤالءأيضا تختلففيها

شأنهممنقبلتبينلهحالهم،وأقيمتعليهالحجةفي
.فهوكافر:العلماءوالفقهاء،فأصرعلىعدمكفرهم

عليهالعلماءإجماعاهللارحمهعياضالقاضينقلوقد
"فقال :من أحدًا يكفر لم من كفر على اإلجماع

أو المسلمين، دين فارق من وكل واليهود، النصارى
.)٣٨("وقففيتكفيرهم،أوشك

ال الفرق بعض اإلسالم شيخ ثبتوذكر التي باطنية
وأقوالهؤالءشرمنأقوالالنصارى،:"كفرهايقينافقال

،النصارى أقوال في ما جنس التناقضمن من وفيها
وبالوحدة أخرى، وباالتحاد تارة، بالحلول يقولون ولهذا
علىيلبسونولهذا،نفسهفيمتناقضمذهبفإنه،تارة

ًوظاهراباطنًا،كفركلهفهذا،يفهمهلممنكلبإجماع،
،قولهم معرفة بعد هؤالء كفر في شك ومن مسلم،

اإلسالم دين ومعرفة :كفر في يشك كمن كافر، فهو
.)٣٩("اليهودوالنصارىوالمشركين

أواألصليونالكفاربهامقصودالعلمأهلعندفالقاعدة
.المرتدونردةظاهرةبينةالاختالففيها

:تشملوعليهفإنهذهالقاعدةال
١.ماكاختالفهم منالمكفرات؛ اختلفالعلماءفيعده

مخرجًاكفرًاهعدمنفمنهم،تكاسًالالصالةتاركفي
يقال فال ذلك، إلى يوصله لم من ومنهم الملة، من

ًكسالالصالةتاركيكفرلمفيمن:كافرإنه.
٢.ناقضًاارتكبلكونهنمعيمسلمتكفيرمنامتنعمن

 نواقضاإلسالم، ألنمن بكفره؛ ُيحكم ال هذا فمثل
،بهمقطوًعاليسبعينهشخٍصعلىالكفرحكمتنزيل
،خطًأأو صواًبا بالردة عليه والحكم يكونتكفيره فقد

توفرعدمأو،مانعلوجودتكفيرهفيفالتوقيكونوقد
ة،ونحوذلك حجقيامعدمأو،شرط.

ارالكفرشبهةالتكفيرباإلقامةفيدي:المطلبالثالث
من كثير حولها يدندن التي الشبهات من أيضا وهذه
اعتبروا المسلمين حكام كفروا لما فإنهم الغالة؛ هؤالء
يهاجرواأنالمسلمينعلىواجبكفرديارالديار هذه
وبينالكافرينوسطفيباإلقامةيكفرونفإنهموٕاالمنها

اللِهرضيوربمااستدلوابحديثَجِريِرْبِنَعْبدِ،أظهرهم
ََقال عنه، اهللا :َمَوَسل َعَلْيِه اُهللا َصلى اللِه َرُسوُل َبَعَث

َفَأْسَرَع ِبالسُجوِد، ِمْنُهْم َناٌس َفاْعَتَصَم َخْثَعٍم ِإَلى َسِريًة
ََقال اْلَقْتَل، ِفيِهُم :َمَوَسل َعَلْيِه َصلىاُهللا ِبيالن َذِلَك َفَبَلَغ

(فقال :َأَأْظُهِر َبْيَن ُيِقيُم ُمْسِلٍم ُكل ِمْن َبِريٌء َنا
ََقاُلوا)اْلُمْشِرِكين ، :ََقال ِلَم؟، اللِه َرُسوَل (َيا :َتَراَءى َال
:فيقالفيالجوابعلىهذهالشبهة.)٤٠()َناَراُهَما

ًأوال:العلمأهلمنكثيرعليهحكمقدالحديث إنهذا
 "مرسل"بأنه أحد والمرسل الضعيف،؛ الحديث أنواع

اهللا رحمه األلباني كالشيخ العلماء؛ بعض وصححه
.)٤١(تعالى
ًثانيا لفظة: فإن الحديث، بصحة القول على :أنا
اليلزممنهاكفرمنصدرتفيحقه؛فقدورد...بريء

،باإلجماع اليكفرصاحبها فيذنوبكثيرة استعمالها
مثل عنأبيموسىاألشعريرضيا: ورد هللاعنهما
"قال :َمَوَسل َعَلْيِه اُهللا َصلى اللِه َرُسوَل ِإن :ِمَن َبِرَئ

ِةاقَوالش َوالَحاِلَقِة اِلَقِة الص"كفرًا ليست المعاصي وهذه ،
.باإلجماع
ًكثيرا وسلم،وهذا فيألفاظهصلىاهللاعليه يجيء ما

منها ومقصده حتى: األمر هذا لشأن واإلكبار التفظيع
تركمنهيتبرأُبمخالفتهأنهعلمإذااإلنسانوأن،يجتنب

.ذلك
الكفردارفياإلقامةأنيجببليعلمأنينبغيومما
حالباختالفيختلف بلحكمها واحد حكم ليستلها

اإلقامة وبلد العلم،المقيم أهل بعض ذهب وقد
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قال حيث التفريق هذا إلى "المعاصرين (حديث: :َمن
ْال ِمثلهَجاَمَع فهَو َمَعه َسكن َأو مشِرك (وحديث) :َأنا

اْلمشِرِكين ظهَراني َبين َبات مسِلم ِمن َبِريٌء (هذان
تحريم غلظ المفيد الشديد الوعيد من هما الحديثان
وجوبَأدلةمنهماكما،ومجامعتهمالمشركينمساكنة
منحقفيوهذا،اإلسالمبلدإلىالشركبلدمنالهجرة

 يقدر إظهارلم على قدر من وَأما دينه، إظهار على
.فالتجبعليهالهجرة،بلهيمستحبةفيحقه:دينه

مصلحةَأظهرهمبين كانفيبقائه وقدالتستحبإذا
الشركمنوتحذير والسنة إلىالتوحيد مندعوة دينية

.)٤٢("والبدعةعالوةعلىإظهارهدينه
البراءشبهةالتكفيربالوالءو:المطلبالرابع

حيثالمعاصرةالتكفيرغالةشبهاتإحدىأيضاوهذه
والمجتمعات المسلمين حكام تكفير على يستدلون
اليهوديواليالمسلمينحكاممنكثيراأنبحجةالمسلمة
ًكفارا صاروا وبذلك بينهم الموجود للتعاون والنصارى
ذلكعلىاستدلواوربما،كافرفهوالكافريكفرلمومن

م استهوتبمثل التي التنظيمات بعض به صرحت ا
بلدكلبتكفيرالعصرهذافياإلسالمشبابمن كثيرًا

فيعضويةالمتحدة(لهاألممهيئة(يجعلونتارةوهم،
التكفير علة يجعلون وتارة الكفار، مواالة التكفير علة
التكفيريطلقونماوغالبًا،اهللاأنزلماغيرإلىالتحاكم

.ممجردًاعنالعلةبهذااالنضما
بدمنالتعريفبالوالءوقبلالجوابعنهذهالشبهةال

.بدمنمعرفةمناطالتكفيرفيالوالءوالبراءوالبراء،وال
ًوشرعالغةوالبراءالوالءتعريف:
الُقْربهذا هو فياللغة الذيترجُعهوالَوْلُي األصل

وأماَبِرئ،.)٤٣(إليهبقيةالمعانيالمشتّقةمنهذااألصل
فبمعنى :هو ومزايلُته الشيء من فالتباُعُد وتباَعَد َتَنزَه

هو الثاني واألصل الكلمة هذه معنى َأْصَلْي :أحُد
تعالىاسمهومنه،٤٤()البارئ(الَخْلُق(.

االصطالح في والبراء الوالء تعريف :أّدلة في بالنظر
 والبراء الوالء معتقد أن نجد والسّنة إلىالكتاب يرجع

هما معنييناثنينبالتحديد، :،الوالءفي والنْصرُة الُحب
البراء في وِضدهما .من المعنيين هِذين أن يخفى وال

.معانيهمافياللغة،كماسبقبيانه
هو شرعًا، فالوالء وعلىهذا :،ورسولهتعالىاهللا ُحب

تعال اهللا وُنْصرُة المسلمين، وأتباِعه اإلسالم ىودين
.ورسوِلهوديِناإلسالموأتباِعهالمسلمين

هو والبراء :اهللا دون من ُتعَبُد التي الطواغيت ُبْغُض
 والمعنوّية(تعالى المادّية األصنام من :كاألهواء
وُبْغُضالكفر)واآلراء بجميعملله(، (،الكافرين وأتباِعه

.)٤٥(ومعاداةذلكُكله
نقول عندما أننا نعلم، وبذلك :ر والبراءإن الوالء كني

هما :في والبغضوالعداوة الوالء، في والنصرة الحب
القلبّيَة النصرة البراء،فنحننعنيبالنصرةوبالعداوةهنا
يوتمنوأهلهاإلسالمانتصاريتمنأي،القلبّية والعداوَة
العملّيةوالعداوةالعمليةالنصرةأّما،وأهلهالكفراندحار

المعتقد،الُبّدمنظهورهاعلىالجوارح،فهماثمرٌةلذلك
.كماسبق

فيالتكفيرفمناطهذا؛علموالبراء(إذاالوالء(َعَمُلهو
فُحّبالكافرلُكْفره،أوتمني:القلبوليسعملالجوارح

فيالكفرهوهذا،المسلميندينعلىالكفارديننصرة
والبراء( العمليّ)الوالء النصرة مجّرد أّما ،على للكفار ة

الحتمالبها؛رُيَكفأنُيمكنال المسلمين،فهيوحدها
،نصرتهويتمّنى اإلسالم دين ُيحب مازال أنصاحبها
ومصلحًة دنيويا أمرًا ُيقدُم جعله إيمانه َضْعَف لكن

.عاجلةعلىاآلخرة
بلتعة أبي بن حاطب قصُة التقرير هذا على والدليل

عنهاهللاق(رضيمشهورةوهيصة(كفاَركاتبعندما،
ًِسّرامّكةوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولبعزميخبرهم،

،بذلك وسلم عليه اهللا صلى النبي وعلم يغزوهم، أن
كفارإلى به الكتابِمّمنخرجليصل َمنأخذ فأرسل
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مكة .َعَلْيِه اُهللا َصلى اِهللا َرُسوُل َفَقاَل حاطًبا، ودعا
َمَوَسل):َهَذا؟َياَماَحاِطُب(ََقال:َرُسوَلَيا َعَليَتْعَجْلَال

ُقَرْيٍشِفي ُمْلَصًقا اْمَرًأ ِإنيُكْنُت ُسْفَيانُ-اِهللا َقاَل :َكاَن
َأْنُفِسَها ِمْن َيُكْن َوَلْم َلُهْم، َمَعَك-َحِليًفا َكاَن ْن ِمم َوَكاَن
َْيحَقَراَباٌتَلُهْماْلُمَهاِجِريَنِمَنِإْذَفَأْحَبْبُت،َأْهِليِهْمِبَهاُموَن

َيْحُموَن َيًدا ِفيِهْم َأتِخَذ َأْن ِفيِهْم، النَسِب ِمَن َذِلَك َفاَتِني
ِرًضاَوَال،ِديِنيَعْناْرِتَداًداَوَالُكْفًراَأْفَعْلُهَوَلْم،َقَراَبِتيِبَها

ِبالن َفَقاَل ْسَالِم، اْإلِ َبْعَد َوَسلمَِباْلُكْفِر َعَلْيِه اُهللا َصلى ي:
)ََصَدق (ُُعَمر َفَقاَل :ُعُنَق َأْضِرْب اِهللا َرُسوَل َيا َدْعِني،

ََفَقال،اْلُمَناِفِقَهَذا):اَهللا َلَعلُيْدِريَكَوَما،َبْدًراَشِهَدَقْدُهِإن
ََفَقال َبْدٍر َعَلىَأْهِل اطَلَع ِشْئُتْم،: َما َغَفْرُتاْعَمُلوا َفَقْد

َْلُكم()تيمّية)٤٦ابناإلسالمشيُخَصّرَحوقد،:وقعماأّن
ًكفراوليسذنٌببلتعةأبيبنحاطب٤٧(من(.

ليست لكنها العمليةذنب، الحديثأنالنصرة هذا فدل
ُنْصرٌةحاطبمنوقعماألنوحدها؛ا(كفرًاُحبوليس(،

ومعذلكلميكنذلكمنهكفرًا؛أل َتَمنعنيكنلمنه
.)٤٨(لنصرةدينالكفارعلىاإلسالم

إنقولالنبيصلىاهللاعليهوسلملعمر:اليقال:تنبيه
ومايدريكلعلاهللااطلععلىأهلبدر:(رضياهللاعنه

فقال غفرتلكم: فقد شئتم ما من)اعملوا المانع هو ؛
:تكفيره؛ألنانقول

ًأوال بقيمنحسنا: لما كفر لحاقلو من يمنعه ما ته
تعالى لقوله قبله ما يهدم الكفر فإن وأحكامه، :الكفر

}َُعَمُلهَحِبَطَفَقْديَماِن ،وقوله]٥:المائدة[}َوَمْنَيْكُفْرِباْإلِ
تعالى :}ََيْعَمُلون َكاُنوا َما َعْنُهْم َلَحِبَط َأْشَرُكوا }َوَلْو

األنعام[ واإليم]٨٨: للحسنات محبط والكفر ،ان
.باإلجماعفاليظنهذا

،]٥١:المائدة[}َوَمْنَيَتَولُهْمِمْنُكْمَفِإنُهِمْنُهم:}ْوأماقوله
وقوله :}وَنُيَواد اْآلِخِر َواْلَيْوِم ِباللِه ُيْؤِمُنوَن َقْوًما َتِجُد َال

َُوَرُسوَلهَهالل َحادَمْن{]المجادلة:تعالى]٢٢وقوله،:}َيا
َأيَوَلِعًباُهُزًواِديَنُكْمَخُذوااتِذيَنالِخُذواَتتَالآَمُنواِذيَنالَها

َهاللُقواَواتَأْوِلَياَءاَرَواْلُكفَقْبِلُكْمِمْناْلِكَتاَبُأوُتواِذيَنالِمَن

َُمْؤِمِنينُكْنُتْمِإْن{]المائدة:٥٧[دتهوقيةالسنرتهفسفقد،
هووخص المواالة وأصل العامة، المطلقة بالمواالة ته

ولكل،متعددٌةمراتبذلكودونوالصداقةصرةوالن الحب
السلف عند وهذا والذم، الوعيد من وقسطه حظه ذنٍب
في والتابعينمعروٌف منالصحابة الراسخينفيالعلم

.)٤٩(هذاالبابوغيره
ًثانيا:حاطبقول:ًكفراوالردةأفعلهلمأنفيصريح

ًكفراليسحاطبفعل د مجر،وال أفعلهكفرًا قاللم لذا
لما كفرًا حاطب فعل مجرد كان ولو الدين عن ردًة
كماكفٌرالفعلمجردألنكفرًاأفعلهلمقولهإلىاحتاج
ألن كفرًا أقله لم يقول أن باهللا لمستهزئ يصح ال أنه

ٌكفراالستهزاءمجرد.
للضابطالكفريثمفيكالمحاطبب نأبيبلتعةإبانٌة

.والرضًابالكفربعداإلسالم:إذقال
ًثالثا :ما بدر شهود كفره من المنع مناط كان لو ثم

ًمعلوماذلكفإن النبيصلىاهللاعليهوسلم، استفصله
.لهعليهالصالةوالسالم

التقرير هذا على يدل ومما :،بيضاء بن حديثسهل
ًمسلماكانأنهوهومعخرجإنهثم،إسالمهُيخفيبمكة

اهللاصلىالنبيفقال،األسرفيووقع،ببدرالمشركين
وسلم (عليه :َضْرَبِة َأْو ِبِفَداٍء، ِإال َأَحٌد ِمْنُهْم َيْنَفِلَتن َال

ٍُعُنق مسعود). ابن فقال :بن سهل إال اهللا، رسول يا
فقالصلى فإنيقدسمعتهيذكراإلسالم، اهللابيضاء،

ُسَهُلاْبُنَبْيَضاء:َ(عليهوسلمبعدسكتة ٥٠()ِإال(.
السنة أهل من قاطبة العلم أهل كالم هو وهذا
من أن بوضوح صرح القرطبي اإلمام فإن والجماعة؛
إذايكفرالالمسلمينعوراتعلىالكفارإطالعهكثر
إعانةهذهأنمع دنيويًا ودافعهأمرًا كاناعتقادهسليمًا

للكفارقو اهللا،ية رحمه "قال :على تطلعه كثر من
لمبأخبارهمعدوهمويعرفعليهموينبهالمسلمينعورات

ًكافرا بذلك يكن :واعتقاده لغرضدنيوي فعله كان إذا
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اتخاذبذلكقصدحينحاطبفعلكماسليم؛ذلكعلى
)٥١(هـ.ا"اليدولمينوالردةعنالدين

ابنالجوزي "قال تعالى: َفِإنُه}:قوله ِمْنُكْم َيَتَولُهْم َوَمْن
ِْمْنُهم قوالن} فيه أحدهما: :فإنه الدين، في يتولهم من

منيتولهمفيالعهدفإنهمنهم:والثاني.منهمفيالكفر
.)٥٢("فيمخالفةالعهد

األمم إلى انضمت لكونها اإلسالمية الدول تكفير أما
:)٥٣(المتحدة

التكفيرغايةفيالبط الن،وٕاسراففيالغلو؛ألنههذا
صلىالنبيأنقطعيًاعلمًاعلمقدإذ،مباحبفعلتكفير
فدل وحالفهم واليهود المشركين عاهد وسلم عليه اهللا

جائز وللدولة-علىأنه يوافقعلىفعلمنكر، لم إذا
ًمالئماتراهاللماالرفضحريةالعضو-أنعنفضًال

الملة من مخرجًا كفرًا يكون .عدة هذا على يدل ومما
:)٥٤(أمورمنها

١. قوانينتنظيمية-أعنيهيئةاألمم–أنقوانينها غالبًا
تنظم التي كالقوانين تشريعية، ال الدنيوية للمنافع
المقصود إذ واإلدارةونحوها، والتجارة شؤونالمرور،
،أعضائها بين السلم إحالل الهيئة هذه من األكبر

السلمية العالقات السياسيةوتنظيم بأنواعها
وغيرها والثقافية واالقتصادية .فتندرج هذا وعلى

المعامالتفيواألصلالمعامالتبابتحتعقودها
بحظره الشرع ورد ما إال اإلباحة .إبرام يحرم فال

لكن هو حيث من المنظمات هذه إطار في العقود
محرم االتفاقعلىأمر يمنع .عليهاهللاصلى لقوله

(وسلم ِفيَما: َلْيَسْت ُشُروًطا َيْشَتِرُطوَن َأْقَواٍم َباُل
 َعز اِهللا َلْيَسِفيِكَتاِب َشْرٍط ِمْن َكاَن َما اِهللا، ِكَتاِب
 َأَحقاِهللاِكَتاُب،َشْرٍطِماَئَةَكاَنَوإِْن،َباِطٌلَفُهَو َوَجل

َُأْوَثقاِهللا٥٥()َوَشْرُط(.
٢.دخلاإلسالميةالدولةأنفرضولوالتنظيمهذافيت

ماالتي للشرع ووافقتعلىبعضالقراراتالمخالفة

القول يسوغ فال عليها توافق أن لها ينبغي كان
تقدم إالبشروطمعينةالبدمنتوافرهاكما بتكفيرها

.فيضوابطالتكفيروشروطه
٣.،معاملتهمال،الكفارمواالةالمسلمينعلىالمحرمإن

واإلج والشراء وحسنبالبيع والصلح، والهدنة ارة،
.الجوار،ونحوذلكممادلتالنصوصعلىجوازه

،الكفارمعيتعاملوسلمعليهاهللاصلىالنبيكانوقد
الصلحوعقودوالمزارعةواإلجارةالبيععقودمعهمويبرم
على آنذاك وهي خزاعة، حالف كما والحلف والهدنة

المدينة مقدمه عند اليهود ووادع معهمالشرك، وأبرم ،
أحدعلىيبغيمنعلىوالتناصر،الجوارحسناتفاقية
في قريشًا وصالح وشركهم، كفرهم على وهم منهم
المسلمين على ضيم شروطه في صلحًا الحديبية
وسلمعليهاهللاصلىيرجوهكانلماوذلك،بهموٕاجحاف
المصالحوجلب التيهيأكبروأشد، المفاسد مندرء

أعظمهيآنذاكالتيقريشجهادمصلحةمن.الفهذا
.ينكرهإالجاهلأومضل

عهود وسلم عليه اهللا صلى النبي إبرام إلى وٕاضافة
اهللاصلىأمرفقدالمشركينوبينبينهوالحلفالصلح
علىأسستالتي بأحالفالجاهلية بالوفاء وسلم عليه
علىدليلبهابالوفاءاألمروفي،المظلومونصرالعدل

بنإباح اهللا عبد فعن ذكره المتقدم بالشرط محالفتهم ة
صلىاهللارسولأنعنهمااهللارضيالعاصبنعمرو

فيخطبته قال وسلم (اهللاعليه :ِةالَجاِهِلي ِبِحْلِف َأْوُفوا
 ِشدًة،َوَالُتْحِدُثواِحْلًفا-َيْعِنياِإلْسَالم-ََفِإنُهَالَيِزيُدُه ِإال
اِإلْسَال فيالصحيحعنجبير)٥٦()مِِفي وأخرجمسلم ،

مرفوعا مطعم (بن :ِحْلٍف َوَأيَما ْسَالِم، اْإلِ ِفي ِحْلَف َال
ًةِشد ِإال ْسَالُم اْإلِ َيِزْدُه َلْم اْلَجاِهِليِة ِفي فنهى)٥٧()َكاَن ،

.عنالحلففياإلسالموأمربالوفاءبأحالفالجاهلية
بقولهوالمقصود)فيحلفاإلسالمال(الذيالحلفأي

مالكبنأنساألحولعاصمسألفقد،محظورًايتضمن
َصلىاُهللاَعَلْيِهَوَسلَمَقال:َ"فقالله ِبيالن َأنَأَبَلَغَك):َال
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ِاِإلْسَالم ِفي َفَقالَ)ِحْلَف ، :اُهللا َصلى ِبيالن َحاَلَف َقْد
ٍُقَرْيشَبْيَنَمَوَسلَعَلْيِهَداِريِفي٥٨("َواَألْنَصاِر(.

بأحالف الوفاء وجوب في واضحة النصوص فهذه
على يحث اإلسالم ألن العدل؛ على المبنية الجاهلية
إذا الحلفمعهم ابتداء منهجواز فيستفاد ذلكويؤيده،

و للمسلمين مصلحة فيه المتحدة(كان األمم )هيئة
األصلفي بها يظهر-منظمةدوليةقصد منحسبما

ميثاقها في المعلنة على-مقاصدها أعضائها اتفاق
السلم وتجنبالحروبوٕاشاعة الظالم،  علىيد األخذ
مبادئوهي،السلميةبالطرقالنزاعاتوحل،العالمفي

.يقرهااإلسالمفيالجملة،ويؤيدها
التيالفقراتبعضاألممهيئةقراراتفيأنينكروال

يج ال ما مقاصدها ليستتتضمنها ولكنها شرعا، وز
دينهايوافق فللدولةحقالرفضمعالتبريربما ملزمة،

كماهوالحالفيكثيرمنالدولاإلسالمية،ومعتقداتها
إالالهيئةلهذهانضمامهامنالرغمعلىفإنها،والعربية

.أنهالمتقمبتنفيذكافةقوانينهذهالمنظمة
 لدينا معلومًا صار ذلك علمنا قضيةفإذا أن جميعًا

على يعود ما بمثابة المتحدة األمم لهيئة االنضمام
هذاوكان،الدينيخالفماورفض،بالمصالحالمسلمين
العهودأوتحالفأوتصالحأوهدنةبمثابةاالنضمام

.تمسالدين،وهذهمسؤوليةوالةاألمر
فإنبنيآدماليمكنعيشهمإالبما:"قالشيخاإلسالم

يشتركوفاتفاقهممضرتهم؛ودفعمنفعتهمجلبمنفيهن
والتحالف التعاقد هو ذلك على ...القول كان إذا فأما

ودنياهمدينهمفيرسولهبهااهللابعثالتيالشريعةعلى
يكون فعليها عليها، التحالفإال عن يغنيهم ذلك فإن

وتناصرهم وتعاونهم وتعاقدهم إنما...تحالفهم هذا لكن
ًظاهرا كثرتكان وبعدهم الراشدين، الخلفاء أيام في

فال أخرى، لها والمخالفة تارة للشريعة الموافقة العقود
يجب أنه العقود هذه جميع في العام الحكم أن جرم
بمافيهاالوفاءيجوزوال،هللاطاعةكانبمافيهاالوفاء

فيوالسالمالصالةعليهالنبيقالكماهللامعصيةكان
الص (حيحةاألحاديث :شروطًا يشترطون أقوام بال ما

كتابفيليسشرطمنكان ما ليستفيكتاباهللا،
أحق اهللا كتاب شرط، مائة كان وٕان باطل، فهو اهللا

.)٥٩()"وشرطاهللاأوثق
الخاتمة

هذاكتابةإلىوفقنيالذيتعالىاهللا أحمد وفيالختام
الموضوعالمهم وحاولتجاهداً،البحثالوجيزفيهذا

الطوائف أهمالشبهاتالتيتتمسكبها أنأعرضفيه
بإيجاز نقضها مع العصر هذا في التكفير في الغالية
ألكثر تسمح للبحثال المحددة المساحة إذ واختصار
إلىتحتاجالشبهاتهذهمنشبهةكلفإنوٕاال،هذامن

واللبيبتكفيهاإلشارة،مصنفكامل .فيهتوصلتوقد
:تاليةإلىالنتائجال

١.التي القضايا أخطر من التكفير في الغلو قضية
ًقديمااألمةشغلتًوحديثا.

٢.لفكر امتداد إال هو ما التكفير في المعاصر الغلو
وسلم عليه اهللا النبيصلى منه حذر الذي الخوارج

.غايةالتحذيرلمافيهمنضررعظيمعلىاألمة
٣.تعاهللاكتابإلىومردهشرعيحكمالتكفيروسنةالى

فيهالخوض ينبغي وال وسلم، اهللاعليه النبيصلى
والعقول باألهواء .العلم أهل إلى الرجوع فيه ويجب

.العدولالراسخينفيالعلم
٤.ًوشروطاضوابطللتكفيروضعواوالجماعةالسنةأهل

غالةهؤالءأوقعالذيهواألمورهذهإغفال،وموانع
.وٕافسادالتكفيرفيماوقعوافيهمنفتنة

٥.هذافيالتكفيرغالةبهايتمسكالتيالشبهاتمعظم
قديماالعلمأهلعنهاأجابواهيةشبهاتهيالعصر
العلم عنأهل بعدهم هو فيه والذيأوقعهم وحديثا،

.الراسخين
٦.
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:قائمةالمراجع
١.نشر،الجصاصالرازيعليبنألحمدالقرآنأحكام:

.دارإحياءالتراثالعربي،بيروت
٢.اأحمدبنعليمحمدألبياألحكامأصولفيإلحكام

،الظاهري القرطبي األندلسي حزم بن سعيد بن
داراآلفاق:الشيخأحمدمحمدشاكر،الناشر:تحقيق

.الجديدة،بيروت
٣.الطرقبأقربالفقهلنيلواأللبابالبصائرأوليإرشاد

.وأيسراألسباب،للسعدي
١.منا أحاديث تخريج في الغليل السبيل،إرواء ر

المؤلف إشراف: األلباني الدين ناصر محمد :زهير
الناشر الشاويش، اإلسالمي: بيروت،–المكتب

م١٩٨٥-هـ١٤٠٥الثانية:الطبعة
٤.حيانألبي التفسير في المحيط البحر الناشر. :دار

.هـ١٤٢٠:بيروت،الطبعة–الفكر
٥.للدكتور التكفيروضوابطه، :،السقارمحمودبنمنقذ

.رابطةالعالماإلسالمي:ناشرال
٦.ألبي واألسانيد، المعاني من الموطأ في لما التمهيد

البرالنمري،نشر :عمريوسفبنعبداهللابنعبد
اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم المغرب،–وزارة

تحقيق:العلويأحمدبنمصطفى،الكبيرعبدمحمد
البكري

٧.نشر الطبري لإلمام البيان جامع الرسالةم: ؤسسة
األولىه١٤٢٠الطبعة.

٨.الكبيرالجامع-تحقيق،الترمذيلإلمامالترمذيسنن:
نشر معروف، عواد بشار اإلسالمي: الغرب –دار

،١٩٩٨بيروتم.
٩.الكبير المؤلف-الجامع الترمذي، سنن :بن محمد

أبو،الترمذي،الضحاكبنموسىبنَسْورةبنعيسى
تحقيق عيسى، م: عواد الناشربشار عروف، :دار
.م١٩٩٨:بيروت،سنةالنشر–الغرباإلسالمي

١٠.أحمد بن اهللامحمد القرآنألبيعبد ألحكام الجامع
الدينشمسالخزرجياألنصاريفرحبنبكرأبيبن

تحقيق القرطبي، :،أطفيش وٕابراهيم البردوني أحمد
الناشر المصرية: الكتب الطبعة–دار :القاهرة،
،١٣٨٤الثانيةهـ-١٩٦٤م.

١١.ينشأ وما بالتفجير والقيام التكفير في التسرع خطورة
المؤلف للمنشآت وتخريب للدماء سفك من :عنهما

الناشر العلماء، من جماعة :على منشور الكتاب
موقعوزارةاألوقافالسعوديةبدونبيانات

١٢.،تيمية ابن اإلسالم لشيخ والنقل تعارضالعقل درء
نشر مح: اإلمام اإلسالمية،جامعة سعود بن مد

.الثانية:المملكةالعربيةالسعودية،الطبعة
١٣.نشر،الجوزيالبنالتفسيرعلمفيالمسيرزاد:دار

.بيروت،الطبعةاألولى–الكتابالعربي
١٤.الحنفيالعزأبيالبنالطحاويةالعقيدةشرح.تحقيق:

األرنؤوط التركي،-شعيب المحسن بن اهللا عبد
.بيروتالطبعةالعاشرة–الرسالةمؤسسة:الناشر

١٥.،اآلجري الحسين بن محمد أبيبكر لإلمام الشريعة
.دارالوطنالرياض:نشر

١٦. بتعريف عياض،حقوقالشفا للقاضي المصطفى
.عمانالطبعةالثانية:دارالفيحاء:نشر

١٧.البخاريصحيح:المختصرالصحيحالمسندالجامع
وعليهاهللاصلىاهللارسولأمورمنوأيامهوسننهسلم

البخاري عبداهللا أبو إسماعيل بن محمد لإلمام
تحقيق الجعفي، :،الناصر ناصر بن زهير محمد

.هـ١٤٢٢األولى،:دارطوقالنجاة،الطبعة:الناشر
١٨.مسلمصحيح:العدلبنقلالمختصرالصحيحالمسند

لإلمام،وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولإلىالعدلعن
الحجا بن النيسابوري،مسلم القشيري الحسن أبو ج

.بيروت–دارإحياءالتراثالعربي:الناشر
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١٩.البنالقاسمأبيسنةعنالذبفيوالقواصمالعواصم
نشر الوزير، :والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة

.الثالثة:والتوزيع،بيروت،الطبعة
٢٠.حجرابنللحافظالبخاريصحيحبشرحالباريفتح

.ه١٣٧٩بيروت،-دارالمعرفة:شرالعسقالني،النا
٢١.الشوكاني لإلمام القدير فتح .،كثير ابن دار نشر

.دمشق،بيروت،الطبعةاألولى-دارالكلمالطيب
٢٢.حسين إبراهيم قطب لسيد القرآن، ظالل في

الناشر الشاربي، الشروق: القاهرة،-بيروت-دار
.ه١٤١٢–السابعةعشر:الطبعة

٢٣.تي البن فيالمحبة تحقيققاعدة مية، :رشاد محمد
الناشر سالم، :،اإلسالمي التراث مكتبة
.القاهرة،مصر

٢٤.بن الدينأبوطاهرمحمد لمجد القاموسالمحيط،
الناشر الفيروزآبادي، يعقوب :الرسالة مؤسسة

بيروت والتوزيع، والنشر الطبعة–للطباعة :لبنان،
،١٤٢٦الثامنةهـ-م٢٠٠٥.

٢٥. السنة الجن(كتاب ظالل السنةومعه تخريج في ة
المكتب،:الناشر)محمدناصرالديناأللباني:بقلم

الطبعة اإلسالمي، :،األولى الطبعة
.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

٢٦.جمع تيمية، ابن اإلسالم شيخ فتاوى مجموع
وتحقيق الناشر: بنقاسم، الرحمنبنمحمد :عبد

،الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع
.العربيةالسعوديةالمدينةالنبوية،المملكة

٢٧.نستعينوٕاياكنعبدإياكمنازلبينالسالكينمدارج
نشر القيم، البن العربي: الكتاب بيروت،–دار

.الطبعةالثالثة
٢٨.أحمدالكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباح

أبو الحموي، ثم الفيومي علي بن محمد بن
.بيروت–المكتبةالعلمية:العباس،الناشر

٢٩.الوسالمؤلفالمعجم،يط:،بالقاهرةالعربيةاللغةمجمع
.دارالدعوة:الناشر

٣٠.زكريا بن فارس بن ألحمد اللغة مقاييس معجم
دارالفكر،عام:القزوينيالرازي،أبوالحسين،الناشر

.م١٩٧٩-هـ١٣٩٩:النشر
٣١.تحقيق،تيميةابناإلسالملشيخالنبويةالسنةمنهاج:

ماممحمدبنسعودجامعةاإل:محمدرشادسالمنشر
األولىنشر الطبعة اإلسالمية، :األوقاف وزارة موقع

.السعودية
٣٢.عند التكفير وضوابط االعتقادية اإليمان نواقض

.السلفللدكتورمحمدبنعبداهللاالوهيبي
٣٣.العزيز عبد للدكتور والعملية القولية نواقضاإليمان

.آلعبداللطيف
٣٤.والجفا الغلو بين والبراء الكتابالوالء ضوء في ء

المؤلف والسنة، :الشريفناصربنعارفبن حاتم
.العوني

٣٥.السلف عقيدة مفاهيم من اإلسالم في والبراء الوالء
الناشر القحطاني، بنسالم بنسعيد :للدكتورمحمد

الرياض طيبة، السعودية،-دار العربية المملكة
.األولى:الطبعة




)١(مادة،المحيطالقاموس:ص،الوسيطوالمعجم،٧٩١كفر.
)٢ انظر) للدكتور: التكفيروضوابطه، :،السقار بنمحمود منقذ

.١٠لعالماإلسالمي،صرابطةا:الناشر
)٣(األحكامأصولفي١/٤٩اإلحكام.
)٤(وأيسر بأقربالطرق الفقه واأللبابلنيل البصائر أولي إرشاد

.١٩١األسباب،للسعديرحمهاهللا،ص
)٥(انظر:للفيوميالمنيرالمحيط٢/٤٥٢المصباحوالقاموس ،،

.مادةغلو
)٦(الرالفتحفيكماالمسندفيأحمدبانيرواه،١٢/١٦٩،كتاب

وحكمها الجمار رمي مشروعية سبب باب والعمرة الحج ،ورواه
وكذاابنماجةفي،النسائيكتابالمناسكبابقدرحصىالقذف

بابالتقاطالحصى فيمستدركه، الحاكم ١،ورواه /٤٦٦وقال:
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ووافقهالذهبيفي،حديثصحيحعلىشرطالشيخينولميخرجاه
.صهعليهيتلخ
)٧ مسلم،أخرجه) رقم ابنعنالبخاريوأخرجه،)٦٠(حديث

فيوكالهماهريرة،أبيحديثمنوأخرجهآخر،طريقمنعمر
حديث،قالكمافهوتأويل،بغيرأخاهأكفرمنباب،األدبكتاب

)٦١٠٤(و)٦١٠٥.(
)٨ (عمر ألبي واألسانيد، المعاني من الموطأ في لما التمهيد

اهللاعبدبننشريوسف،النمريالبرعبدبن:األوقافعموموزارة
تحقيق–والشؤوناإلسالمية المغرب، العلوي: ،مصطفىبنأحمد

،البكريالكبيرعبد١٧/١٤محمد.
)٩(العسقالنيحجرابنللحافظالبخاريصحيحبشرحالباريفتح

١٠/٤٦٦.
)١٠(انظر:ينش بالتفجيروما التسرعفيالتكفيروالقيام أخطورة

للمنشآت وتخريب للدماء سفك من المؤلف،عنهما :من جماعة
العلماءالناشر :السعوديةاألوقافوزارةموقععلىمنشورالكتاب
.بدونبيانات

)١١(والزندقةاإلسالمبينالتفرقةفيصل)١٢٨.(
)١٢(عياضللقاضيالمصطفىحقوقبتعريفالشفا،نشر:دار

.٢٨٢/٢،الطبعةالثانية،عمان:الفيحاء
)١٣ نشر) تيمية، ابن اإلسالم لشيخ والنقل تعارضالعقل :درء

،السعوديةالعربيةالمملكة،اإلسالميةسعودبنمحمداإلمامجامعة
.٢٤٢/١الثانية،:الطبعة

)١٤(البن القاسم أبي سنة عن الذب في والقواصم العواصم
نشرالوزير، بيروت،والتوزيع،والنشرللطباعةالرسالةمؤسسة:
.١٧٩،١٧٨/٤،الثالثة:الطبعة

)١٥(الشوكانيلإلمامالقديرفتح،الكلمدار،كثيرابندارنشر
الطيب-األولىالطبعة،بيروت،١/٥٧٩،دمشق.

)١٦(أنبعدالكافرقتلتحريمباب،اإليمانكتاب،مسلمأخرجه
.٩٦الإلهإالاهللا،برقم:قال
)١٧(التمهيدمالموطأفيعبدلماالبنواألسانيدالمعانينالبر

،١٧/٢١األندلسي.
)١٨(إلىفيهوينظر،الفاعلعنالنظربغضللفعلهنافالتجريم

ًمجردا المكفر السبب وهو واحد لشروطأمر استيفاؤه حيث من
ًمكفرابكونهوصفه.

)١٩(أمرينإلىفيهوينظر،الفاعلبتجريميعرفماوهو:تجريم
والنظر،الفاعلالفعلحالفي.

)٢٠(الفتاوى٣٥/١٦٥مجموع،ابناإلسالمشيخعننقلتوٕانما
ًكثيرا ألن تعالى؛ اهللا رحمه أنهمتيمية يدعون الغالة هؤالء من



براءة منهم بريء وهو اهللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ يتبعون
.الذئبمندمابنيعقوب

)٢١(العزأبيالبنالطحاويةالعقيدةالحنفيشرح،تحقيق:شعيب
األرناؤوط-الناشر،التركيالمحسنبناهللاعبد:الرسالةمؤسسة

–العاشرةالطبعةبيروت،٢/٤٣٦.
)٢٢(هذافيانظر:ابناإلسالمشيخعندالمعينتكفيرضوابط

عبد وابن العالتيمية ألبي اإلصالحية الدعوة وعلماء الوهاب
للسقار، وضوابطه التكفير السنةالراشد، أهل بين التكفير قضية

وهف بن سعيد للدكتور والسنة الكتاب ضوء في الضالل وفرق
.القحطاني،ونواقضاإليماناالعتقاديةللوهيبي

)٢٣(انظر:،تيميةابنفتاوى٣٥/١٦٥مجموعاإليمانونواقض،
اهللاعبدبنمحمدللدكتورالسلفعندالتكفيروضوابطاالعتقادية

 عبد١/٢٠٩الوهيبي، للدكتور والعملية القولية ونواقضاإليمان ،
.٥٢العزيزآلعبداللطيف،ص

)٢٤(ا،رااھإ،آنالظ:
 اوق ااھة،وتدار :  ا

ثلهذهالعباراتالمجملةبغضالنظرم:٢/١٠٥٧،ھـ،١٤١٢
ستفيدمنهاالجماعاتالغاليةفيتكفيرالمجتمعاتعننيةقائلهات

تنازع أنزلاهللاولم بغيرما لكونهارضيتالحكم المسلمةبالجملة
.الحكامفيماهمفيهمنحكمبغيرماأنزلاهللا

)٢٥(ا اوا ار: د ،ا:

اارا،١٠٣ص.
)٢٦(ياااأم،ن:درا

.٢٧اطاض،ص
)٢٧ (ن اازياص، آنا أم :دار

ااثاءإ،وت٤/٩٤،ه١٤٠٥.

)٢٨(حيانألبيالتفسيرفيالمحيطالبحر،الناشر:الفكردار–
٤/٤٧٠هـ،١٤٢٠:بيروت،الطبعة

)٢٩(الطبريجام لإلمام البيان نشر،ع الرسالة: الطبعة،مؤسسة
١٤٢٠األولى،١٠/٣٥٧ه.

)٣٠(الحاكمأخرجهفيالصحيحينعلى٢/٣١٣المستدرك،وقال:
فقال الذهبي ووافقه يخرجاه، ولم اإلسناد صحيح حديث :هذا

.صحيح
)٣١(الكبيرالجامع-تحقيق،الترمذيلإلمامالترمذيسنن:بشار

مع نشرعواد روف، : اإلسالمي الغرب –دار ،م١٩٩٨بيروت،
٤/٣١٨.
)٣٢(،للطبريالبيانجامعنشر:الرسالةمؤسسة،األولىالطبعة

.١٠/٣٥٨،ه١٤٢٠
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)٣٣(نشر القرطبي، لإلمام القرآن ألحكام الجامع الكتبدار:
 الطبعة–المصرية القاهرة، : م١٩٦٤-هـ١٣٨٤الثانية، ،٦/

١٩٧.
)٣٤(الالسنةتحقيقمنهاج،تيميةابناإلسالملشيخنبوية:محمد

جامعةاإلماممحمدبنسعوداإلسالمية،الطبعة:رشادسالمنشر
.٥/١٣١،األولى

)٣٥ (البن نستعين وٕاياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج
.١/٣٤٦،بيروت،الطبعةالثالثة–دارالكتابالعربي:نشرالقيم،

)٣٦(مجموع١٨/١٧٠الفتاوى.
)٣٧(الحرورية أن أبيرافع اهللابن ُعبيد عن سعيد بن ُبسر عن

الُحكـــــــم:فقالواهاجتوهومععلّيبنأبيطالبرضياهللاعنه
هللا عليّ،إال فقال باطل": بهــــــا أريد حق كلمـــــــة .اهللا رسول إن

خلقأبغضمنخلقإلىوأشارناسًاوصفوسلمعليهاهللاصلى
،قالعبيد"إليه،فيهمأسَود،إحدىيديهطْبُيشاةأوَحلَمُةثدياهللا
قالاأللباني."وأناحاضٌرذلكمنأمورهم،وقولعلّيفيهم:"اهللا

اهللا رحمه :وأخرجه البخاري، شرط على صحيح إسناده الحديث
.٢/٤٥٣ظاللالجنة:مسلموالنسائي،انظر

)٣٨(للقاضالمصطفىحقوقبتعريفعياض،الشفاينشر:دار
.٢/٦٠٣الطبعةالثانية،،عمان:الفيحاء

)٣٩(مجموعوتحقيقجمع،تيميةابناإلسالمشيخالفتاوى:عبد
نشربنمحمدبنالرحمن قاسم، لطباعةفهدالملكمجمع:

.٢/٣٦٨،النبويةالمدينةالشريف،المصحف
)٤٠(رواهأبوداودبرقم٢٦٤٥،والترمذي١٦٠٤برقم.
)٤١(فيكماإرواءلأللبانيالغليل،٥/٣٠.
)٤٢(إبراهيمبنمحمدالشيخورسائلفتاوى،٩٢-١/٩١.
)٤٣(انظر:مادةفارسالبناللغةمقاييس:،٦/١٤١ولي.
)٤٤(مادةنفسهالمرجع:١/٢٣٦برأ.
)٤٥(انظر:السلف عقيدة مفاهيم من اإلسالم في والبراء الوالء

ا سالم بن سعيد بن محمد لناشرالقحطاني،للدكتور :،طيبة دار
.٩٠األولى،ص:الطبعة،المملكةالعربيةالسعودية-الرياض

)٤٦(الجاسوسباب،والسيرالجهادكتابفيالبخاريعليه؛متفق
٣٠٠٧برقم،عنهماهللارضيالصحابةفضائلكتابفيومسلم،

بلتعةأبيبنحاطبوقصةعنهماهللارضيبدرأهلفضائلباب
٢٤٩٤برقم.

)٤٧(انظر فياإليماناألوسط: السالم ،شرححديثجبريلعليه
٤٠٢-الفتاوى٤٠٣ومجموع،،٥٢٣-٧/٥٢٢.

)٤٨(الوالءوالبراءبينالغلووالجفاءفيضوءالكتاب،والسنة
المؤلف الناشرالشريفناصربنعارفبنحاتم: :العوني،
.١٧السعودية،صاألوقافوزارةموقععلىمنشورالكتاب



)٤٩(انظر : النجدية والمسائل الدرر،١٠-٣/٩الرسائل وانظر
١/٤٧٤السنية.

)٥٠(أخرجهاإلمامأحمد٣٦٣٢برقم،٣٦٣٣،٣٦٣٤،والترمذي
رقم١٧١٤وحسنه،٣٠٨٤،والحاكموصححه،٣/٢٢-٢١،وهو

وهوأبيه،عنمسعودبناهللاعبدبنعامرعبيدةأبيحديثمن
المحدثونجرىلذلكبحديثه؛عالماًكانلكنهأبيه،منيسمعلم

قّررهماوهذامنكر،بخبريأتلمماأبيه،عنحديثهقبولعلى
١،العللشرحفيرجبابن /٢٩٨ًنقالعنعليبنالمديني

معهذا،لحديثهالترمذيتحسينيفسرماوهذا.شيبةبنويعقوب
.أبيهمنسماعهبعدمعليهتعليقه

)٥١(ألحكاالجامعللقرطبيالقرآن١٨/٥٢م.
)٥٢(نشر،الجوزيالبنالتفسيرعلمفيالمسيرزاد:الكتابدار

العربي–األولىالطبعة،١/٥٥٨،بيروت.
)٥٣(من الدولية والمنظمات والمواثيق للمعاهدات االنضمام

،استغاللهاواإلرهابوالغلوالتكفيرجماعاتحاولتالتي القضايا
الدوضدالشبابوٕاثارةأنهادعاوىتحت،اإلسالميةوالحكوماتل

أنواعمنيعدالمنظماتهذهإلىاالنضمامألن،اهللابشرعتحكمال
بهاتكفرالتيالمسائلأشهرمنصارتإنهابل للكفار، المواالة
،المتحدةاألممهيئةإلىاالنضمامخاصة،الدولالتكفيرجماعات

ال ورموز مشايخ فتاوى في نجده ما كتبهموهذا في أو تكفير
.ومذكراتهمالتييتداولونها

)٥٤(بعنوان مقاال انظر :بانضمامها المسلمة الدولة تكفر هل
العنكبوتية الشبكة في الموقع هذا على المتحدة األمم :لهيئة
http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?p=

٢٤١٢٣
)٥٥(قمتفالبيعبابالبيوعكتابفيالبخاريعليه؛معوالشراء

برقمالنساءمعوالشراء٢١٥٥البيعباب،العتقكتابفيومسلم،
برقمأعتقلمنالوالء١٥٠٤إنما.

)٥٦ (،الحلف في جاء ما باب السير، أبواب في الترمذي رواه
.وقالحسنصحيح،١٥٨٥برقم
)٥٧(باب،عنهماهللارضيالصحابةفضائلكتابفيمسلمرواه

صلىالنبي بينأصحابهرضياهللاتعالىمؤاخاة وسلم اهللاعليه
برقم٢٥٢٩عنهم.

)٥٨(رواهتعالىاهللاقولباب،الكفالةكتابفيالبخاري:}َِذينَوال
َْعَقَدتَْأْيَماُنُكمَْفآُتوُهمَْنِصيَبُهم{٢٢٩٤برقم.

)٥٩(تيميةالبنالمحبةفيقاعدة،١٢١ص-١٢٩تقدموالحديث،
.تخريجه
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 *العراقيةالجامعة،اإلسالميةوالِفرقالعقيدةمادةُأستاذ 
التربيةكليةعميد،اإلسالميةالعلومكلية/العراقيةالجامعة–ًسابقا-. 


:المقّدمة

سيد على والسالم والصالة العالمين، رب هللا الحمد
 وبعد"ُمَحّمد"المرسلين أجمعين، وصحبه آله وعلى ،:

 دواعي البحثفمن بهذا أتقدم أن واالعتزاز الفخر
 اإلسالمية(الموسوم الفرق بين العقائدية الخالفات أثر

 التكفير شبهات والعالج–في -األسباب (المؤتمر إلى
 اإلفتاءالعام دائرة األردن،–الدوليالثانيالذيتقيمه

من١٨-١٧للمدة٢٠١٦مايو.
البحث هدف أ: على الوقوف إلى البحث ثريهدف

إلقاء في اإلسالمية الفرق بين العقائدية الخالفات
أهموبيان،اآلخرالبعضعلىبعضهاالتكفيرشبهات
أسبابهاأهموبيان،ومناقشتهاعليهاوالرد،الشبهاتهذه
المعالجات هي وما عليها، والرّد المسألة هذه ودوافعها
التكفيرشبهاتمنللتخلص إليها التييمكنالوصول

.رفوالعنففيعصرناالحاضروالتط
:أهميةالبحث

وقتومنذاإلسالمي الخالفالعقائديوقعفيتاريخنا
جّرالخالفهذاألن،بالهّينةليستمسألةوهي،مبكر
،األرواحإزهاقذلكعلىوترتب الُمخالف، إلىتكفير
فيالبحثأهميةتكمنلذا،واألموالاألعراضواستباحة

 على الضوء علىتسليط وتأثيرها المسألة هذه خطورة
.واقعاألمةداخليًاوخارجيًا،والرّدعلىمنيتبناها

:فرضيةالبحث
آثارمنواإلسالميةالعربيةوالمجتمعاتالشعوبُتعاني
إلى أفضت التي التكفير ظاهرة سببتها وخطيرة سلبية

،الداخلي المجتمعي السلم وضياع والعنف، التطرف
تكالب هذهونتجعنها من متخذًة عليها، والدول األمم

واستباحة الداخلية، شؤونها في للتدخل وسيلة الظاهرة
فلعل  التحتية، ُبنيتها وتدمير ونهبثرواتها، سيادتها،

هذهمنجانبمعالجةفيُيسهمالبحثاإلشكاليةهذا.
:منهجالبحث

والمرويات النصوص جمع على البحث منهج يقوم
تالتكفيربينالفرقاإلسالميةوتحليلها،المتعلقةبشبها

ما ودحض منها، اإلسالمية الشريعة موقف وبيان
القاطعوالدليلبالحجةالسمحاءالشريعةهذهيخالف.

:خطةالبحثونطاقه
وثالثة،المقدمةهذهفيينتظمأنالبحثطبيعةاقتضت

.المصادروالمراجعمباحث،وخاتمة،فضًالعنقائمة
األولالمبحث :البحث عنوان مصطلحات تعريف في

.وتحديدمفاهيمها،كونهامدخلالبحث
الثاني والمبحث األول: مطلبين؛ في جاء :فيه تحدثنا

عليهاوالرّد،والعنفوالتطرفالتكفيردعاةشبهاتعن
والثاني ومناقشتها، :والعنف التكفير وأسباب دوافع في

.لدىبعضالفرقاإلسالمية
الم الثالثوأما بحث :الحلول لذكر ُخصص فقد

والتطرف التكفير ظاهرة لتجنب الممكنة والمعالجات
.والعنف

صفحات في مختصرًة الهوامش تكون أن آثرنا وقد
،األخيرةالقائمةفيوالمراجعالمصادروتفصيل،البحث

األسبابوالعالج..أثرالخالفاتالعقائديةبينالفرقاإلسالميةفيشبهاتالتكفير

عدنانعليالفّراجي.د.أ
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بالعدد  نلتزم ولكي تفاصيلها، تكرار علىعدم حرصًا
.المستطاعالمقررمنصفحاتالبحثقدر

بيانأهمماتوصلناإليهمناالستنتاجات:وفيالخاتمة
.والتوصيات

المؤتمرُعقدالذيللهدف نتمنىأنيكونبحثنامناسبًا
للقائمين والسؤدد بالتوفيق تعالى اهللا داعين أجله، من

.عليه،وآخردعواناأنالحمدهللاربالعالمين
األّول المبحث المصطلحا: تعريف وتحديدفي ت

المفاهيم
التيالمفرداتمعانيأهمعلىالمبحث سنقففيهذا
تحديدعلىمفهومهاتحديدويساعدنا،البحثمفاتيحُتعد

.ُأطرهالعامة
ًأوال:األثر:

.أ ًلغة بالتحريك-:األثر اَألثُر :رْسم من بقي ما
:واَألثر.(١)إبقاءاالثرفيالشيء:ِوالتأثير..الشيء

:وَأثَرفيالشيء،..ِوالجمعآثاٌروُأثور،بقيُةالشيء
ًَأثرافيه(٢)..ترَك.

اصطالحا.ًب األثر :يختلف ال االصطالح في األثر
يعنيفهواللغوي عنمعناه كثيرًا "ماحصول

فاألثرإذنبقية.)٣("يدلعلىوجودالشيءوالنتيجة
.الشيءونتيجته

ًثانيا:العقائديةالخالفات:
١.خالفاتال:
.أ اللغةفيالخالف:قال،وضّدهالشيءهوالخالف

َشْيَئْيِناختَلَفا:األزهري لكلُيَقال:ِوِخْلَفتانِخْلَفاِنهما.
ِإذاَكاَنَأحدهَماَطويال..َلُهاْبَناِنِخْلَفاِن،:َوُيَقال

واآلخُر َأبيَض َأحدهما كان َأو َقِصيرا، َواْآلخر
َ٤(َأْسود(.

.ب والخالًاصطالحاف اْختلف: :َواْلخالف اّتفق، ضد
ضدين كل ِألَن ّد، الض من َأعم اْلُمَخالَفة ِبَمْعنى

ِ٥(ُمْخَتِلَفان( الجرجاني. ٦(وذكر ( الخالف منازعة"أن

أوإلبطالباطل حقلتحقيقالمتعارضينبينتجري.
.مضاّدةواختالفومنازعة:فالخالفإذن

٢.العقائد:
.أ الل في غةالعقيدة : العقد عقدًا،"من يعقده عقده

،واعتقدالشيء الحلنقيضوالعقد:،واشتدَصُلَب
اإلخاء وتعقد و)٧("استحكم: ،"يديُن ما العقيدُة
به، اِالنساُن ..ٌحَسنة عقيدٌة وله :من سالمٌة

ك٨("الش(،عقائدالعقيدةوجمع.
اصطالحا.ًب العقيدة :عّدة تعاريف العلماء ذكر

بأنهاللعقيدة فُعرّفت ،" :أن يجب التي األمور
وتكون نفسك، إليها وتطمئن قلبك، بها ُيصّدق

،)٩("يقينًاعندك،اليمازجهريب،واليخالطهشك
بأنها العقيدة ُعرفت "كما :قضايا من مجموعة

يعقد،والفطرةوالسمعبالعقلمةالمسلالبدهيةالحق
صدر عليها ويثني قلبه، اإلنسان جزمًاعليها ه

خالفهايرىال،وثبوتهابوجودها بصحتها،قاطعًا
ًأبدايكونأويصح١٠("أنه(.

ًثالثا:الِفرق:
التفريقبين"بمعنى:(بفتحالفاء(الَفْرق:الفرقلغة.أ

ينفرق حتى الشيئيِن و" "َتْنفرق َأن الغنم، فريقة
فتذهبشياهثالثَأوشاتانَأوشاٌةَأوقطعٌةمنها

 الليلعن تحت الغنم ،"جماعة بكسر(الِفْرق
.)١١("طائفٌةمنالناس):"الفاء

اللغوي،.ب معناها عن تختلف ال اصطالحًا الِفَرق
والتشتت التفرق على تدل جمع...فهي وعند ؛

اإلسالمية(لفظتي،الفرق(المركبالمصطلحيدل
.علىالطوائفوالجماعاتالتيتنتسبلإلسالم

ًرابعا:التكفيرشبهات:
١.الشبهات:

.أ لغة اُألمور: من الُمْشبهات وتقول: :الُمشكالت،
فالن يا علّي واشتبه:َشبهَت عليك، خلط ِإذا
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...إنيلفيُشبهٍةمنه:وتقول...ِإذااختلط:اَألمر
.)١٢("ُشَبه:وجمعالشبهة

وقال...الظنالمشتبهبالعلم:الشبهة:فياالصطالح.ب
الشبهة بعضهم الحقللباطلوالباطلللحقمش: ابهة

ذهب فيه النظر حقق إذا وجه من وهو. :الشيء
حلهيتيقنلمما،الحقيقةعلىوحرمتهحلهالمجهول

.)١٣(والحرمته
٢.التكفير:
اْلكفرلغة.ًأ يَمان: نِقيضاْإلِ ..ِبَمْعنى َويكوناْلكْفرَأْيضا

البراَءة والتكفير.. تف: َكَما الناَس علالخوارُجأنُيَكفُر
كاَفرنيفالٌن:َوُيقال...ِإذااستعرضواالناَسفيكفروهم

.)١٤(حقيِإذاجحدهحقه
"التكفيراصطالحا.ًب :جحد سببه شرعي، التكفيرحكم

بأنه الشارع حكم فعل أو قول أو والرسالة، الربوبية
)١٥("كفر اْلُفَقَهاء"و. من الّسنة أهل ُجْمُهور مختار

 عدم اْلقْبَلةوالمتكلمين أهل َما...إكفار َأن العتقادهم
َدِليلِبَنْوعَذِلكِفيوتمسكهماْلحقالّدينُهَوِإَلْيِهَذَهُبوا

)١٦("مناْلكتابَوالّسنةوتأويلهعلىوْفقهواهم .بعد
منالغايةأنلنايتبينالمفاهيموتحديدالتعاريفهذه

قائدالبحثهيالوقوفعلىنتائجتضاّدواختالفالع
بسبب اإلسالمية والفرق الجماعات بها تدين التي
إلخراج حرمتها أو بحلها مقطوع غير شبهاتظنية

.بعضهمالبعضمناإلسالمإلىالكفر
المبحثالثاني :والتطرفوالعنف التكفير شبهاتدعاة

ومناقشتهاوبياندوافعها
كانالناسفيظلماتالجاهليةفجاءاهللاتعالى:تمهيد
َجاَءُكمَْقد}ْ:سالمهدايةورحمةللعالمين،قالتعالىباإل
َِمنِهاللٌُنورٌَوِكَتابٌُمِبين*َيْهِديِِبهُهاللَِمنََبعات

ُِرْضَواَنهَُسُبلَِالمالسَْوُيْخِرُجُهمَِمنُِلَماتالظِإَلىِورالن
ِِبِإْذِنهَْوَيْهِديِهمِإَلىٍِصَراطٍُمْسَتِقيم المائدة[} :١٥،١٦[،

ذلكوكل فرقة، بعد وتجمعوا شتات، الناسبعد فتوحّد
وهذه وسلم عليه اهللا صلى محمد اهللا رسول عهد في

اهللا أشار تاريخها، في األمة تشهدها لم عظيمة نعمة
بقوله إليها :تعالى }َواْذُكُرواَِنْعَمتِهاللَْعَلْيُكمِْإذُْكْنُتم

ًَأْعَداءَفَألَفََبْينُْقُلوِبُكمَْفَأْصَبْحُتمِِبِنْعَمِتهِإْخَواًناَْوُكْنُتم
َلُكمْاللهُُيَبينَُكَذِلكَِمْنَهاَفَأْنَقَذُكمْالنارِِمنَُحْفَرةٍَشَفاَعَلى
ِآَياِتهُْكمَلَعلََتْهَتُدون{]آلعمران:١٠٣.[

عقائ خالف ثمة يكن لم الرسالة عهد بينوطيلة دي
أومشركأومسلمإماآنذاكفالناس،منافق(المسلمين(

الصالة عليه الرسول تعامل وقد الظاهر، في مسلم
الحسنة والموعظة بالحكمة المسلمين غير مع والسالم

القائل تعالى اهللا ِباْلِحْكَمةَِربكََسِبيلِِإَلىاْدع}ُ:بأمر
َِواْلَمْوِعَظةِاْلَحَسَنةَُوَجاِدْلهْمِتيِبالَِهيَُأْحَسنِإنَكَربَُهو

َُأْعَلمِْبَمنَضلَْعنَِسِبيِلهََوُهوَُأْعَلمَِباْلُمْهَتِدين{]النحل:
١٢٥.[

دخلت وسلم عليه اهللا صلى الكريم الرسول وفاة وبعد
،الراشدة الخالفة عصر هي جديدة مرحلة في األمة

عن اهللا رضي الصديق بكر أبو الخلفاءوكان أول ه
علىبالقضاءالكلمةلجمعاألولويةأعطىقدالراشدين
جهد توجيه ثم العربية، الجزيرة داخل حركاتالمرتدين
،وغيرها والشام العراق في اإلسالم نشر إلى األمة
رضيالخطاببنعمرخالفةفي الجهد واستمرهذا

رضياهللاعنهما،فتماهللاعنهوشطٍرمنخالفةعثمان
تحالعراقوالشامومصروتوجهتجيوشالفاتحينإلىف

مستقرًااألمرفكان،والمغربالمشرق–كبيرحٍدإلى-
.لمتكنهناكفتنأوخالفات

ولكن!ظهرتعنهاهللارضيعثمانخالفةنهايةفي
بن علي كانتخالفة إذا حتى والسبأية، الغوغاء فتنة

لذيأدىإلىأبيطالبرضياهللاعنه،وقعالخالفا
،الِفرق نشأة وبداية اإلسالمي الداخلي الصف انشقاق
واستخدموابالتكفيرصّرحوامنأولالذينالخوارجفبرز

العنف .التكفير شبهات ألقت أخرى فرٌق تبعتهم ثم
.بعضهاعلىالبعضاآلخر
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،عليها والرد التكفير، بيانشبهاتدعاة من البد وهنا
 علمية مناقشة منومناقشتها الحق ليتميز أصيلة،

:الباطل،وسنقفعلىمانراهمهمًامنها،وكاآلتي
المطلباألول :والتطرفوالعنف التكفير شبهاتدعاة

ومناقشتها
نفسهاتنسبالتيالِفرق تعددتشبهاتالتكفيريينمن
،وحكامهم المسلمين وخلفاء أئمة تكفير في لإلسالم،

وا اإلسالمية، المجتمعات والحكموتكفير بالذنب لتكفير
المسلمين دماء واستحالل بالنار، صاحبه على
تتعلقمعينةنصوصتأويلإماهؤالءوتبنى،وحرماتهم
في أومواقفاجتهاديةخاطئة،وسنقفعليها بالحكم،

:اآلتي
ًأوال:فيالجتهادهموحّكامهمالمسلمينأئمةتكفيرشبهة

روالتطرف،ومنوهذهمنأكثرُشبهدعاةالتكفي:الحكم
وٕامامهمالمسلمينخليفِةعهدفيالخوارجفعلهماذلك
رضي حين عنه، اهللا رضي طالب أبي بن علي

 المعروف شعارهم بوجهه فرفعوا إال(بالتحكيم حكم ال
بالكفر)هللا واتهموه اهللا(، حاشاه (بقولهم السبب لهذا
فإنشهدتعلىنفسكبالكفر،واستقبلتالتوبة،:"...له
ن ِإنسواءعلىنابذناك وٕاالفقد وبينك، بيننا ِفيَما ظرنا

َاْلخاِئِنين ُيِحبالَه١٧("الل(.
*أهون عندهم سواه الدليلألنما بهذا نحننستشهد

اهللارضيطالبأبيبنعليسيدناعليهمرّدوقد،منه
بقوله ف"َ:عنه الَلِة ِبالض َنْفِسي َعَلى َأْشَهَد َأْن ا َأمَمَعاَذ

ُمْنُذ َضَلْلُت َأْو َأْسَلْمُت، ُمْنُذ اْرَتْبُت َأُكوَن َأْن اللِه
ِمَن الَلِة،َواْسَتْنَقَذُكْم الضِمَن اللُه اْهَتَدْيُت،َبْلِبَناَهَداُكُم
اْلَحَكَمْيِن َحكْمُت َوإِنَما اْلَجَهاَلِة، ِمَن َوَعَصَمُكْم اْلُكْفِر،

ِهالل َحَكَماِبِكَتاِب َفِإْن َقِة، اْلُمَفر َغْيِر اْلَجاِمَعِة َوالسنِة
َحَكَما َوإِْن ُحْكِمِهَما، ِمْن ِباَألْمِر َأْوَلى ُكْنُت اللِه ِبِكَتاِب

ٌُحْكموعليكمعلّيلهمايكنَلْمَذِلَك١٨("ِبَغْيِر(،عنوأما
"قولهم الحكمإالهللا: عليهمبقوله" "فقدرّد :كلمةحق

باطل بها )١٩("أريد .على العلماء عديد رّدود وتتابعت

أبوقالهمامنهانختار،العصورمّرعلىهذهشبهتهم
"ُيقاللهممنأينُقلتم:"رحمهاهللاالحسينالَمَلطي :ال

هللا ِإال حكم ك" في الَناس اهللا حّكم غيرتوقد في ابه
الّصيد َقالعزوجلفيجزاء موضع، :}َُيْحُكمِِبهَذَوا

ٍَعْدلِْمْنُكم{]المائدة:٩٥[تعالىوقال:}َِوإِنٌاْمَرَأةَْخاَفت
ِْمنَبْعِلَهاُنُشوًزاَْأوِإْعَراًضاَفَالَُجَناحَعَلْيِهَماَْأنُيْصِلَحا

ُصْلًحاَبْيَنُهَما النساء[} :١٢٨[،قالو:}َْوإِنِْخْفُتمَِشَقاق
:النساء[}َأْهِلَهاِمنَْوَحَكًماَأْهِلهِِمنًْماَحكََفاْبَعُثواَبْيِنِهَما

ُسوِل،:}وقالة،يعنيالَزوجوالَزوج]٣٥ الرِإَلىوُهردَوَلو
َوَلْوَالِمْنُهمَيسَتنبطوَنهذينالَلعلمُهِمْنُهماْألَمِرأوليَوإَِلى

ِإال الشْيَطاَن تبعُتم َال َوَرحمُته َعَلْيُكم اِهللا }َقِليالفضُل
النساء[ م]٨٣: القرآنقدجعلأحكاماًح،فهذا كثيَرةكم

ُاألوإِلىالعلماءِإلىفمرينظُروناسالنمنيهاءلممّما
ُقلتمَفكيف،اهللاعندمنبيانههللا"ينزل ِإالحكمَال"فِإن

ِبِهَقالواوإِن،جهلهمظهرالكتابومحكمرحالشهَذاَأبوا
قولهم الحقروترُكوا ِإلى )٢٠("جُعوا .دعاة دأب وقد

والحكام الخلفاء سائر تكفير على والتطرف التكفير
  الالحقة العصور في األموية،(ومقاتلتهم،

...).والعباسية
ًثانيا تطبيقالشريعة: بالكفربدعوىعدم الحّكام :اّتهام

النصوصببعض هذه التكفيرفيدعواهم تشبثدعاة
الحديث أو باآليةالقرآنية مثالذلكاستداللهم َوَمن}ْ:ية،

َْلمَْيْحُكمِبَماََأْنَزلُهاللََفُأوَلِئكُُهمَاْلَكاِفُرون :المائدة[}
٤٤.[
*وحديثًا أخطأدعاةالتكفيرمنالخوارجوغيرهمقديمًا

الصحابي  هذا خطأهم رّد وممن النص، هذا بتأويل
ََرِضي َعباٍس َقالَالجليلعبُداهللابُن حيُث َعْنُهَما :اللُه

"َيْنِقُل َلْيَسُكْفًرا ِإنُه ِإَلْيِه الِذيَيْذَهُبوَن َلْيَسِباْلُكْفِر  ِإنُه
 اْلِملِة ُهُم{َعِن َفُأوَلِئَك اللُه َأْنَزَل ِبَما َيْحُكْم َلْم َوَمْن

َاْلَكاِفُرون المائدة[} :٤٤ [ٍُكْفر ُدوَن لقا،)٢١("ُكْفٌر
.صحيح:الذهبي
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ُحذيفة ومنالصحابةالذينرّدواخطأهذاالتأويلأيضًا
أبيحاتم ابن ففيتفسير اليمانرضياهللاعنه، :بن

"َِلُحَذْيَفة ِقيَل :ُهُم َفُأوَلِئَك اللُه َأْنَزَل ِبَما َيْحُكْم َلْم َوَمْن
ََقال اْلَكاِفُروَن ِفيَبِنيِإْسَراِئيل: )٢٢("َنَزَلْت .هذهفتفسير

.اآليةيشيرإلىأنهاالتعنيالمسلمين
رحمهاهللاإذوممنأوضحخطأهماإلمامسعيُدبُنُجبير

اَيتِبُعاْلَحُروِريُةِمَناْلُمَتَشاِبِهَقْوَلاللِهَتَعاَلى:"يقول ِمم:
"ِاْلَكاف ُهُم َفُأوَلِئَك اللُه َأْنَزَل ِبَما َيْحُكْم َلْم }ُرونََوَمْن
المائدة[ :٤٤ َمَعَها] َوَيْقِرُنوَن :}ِهْمِبَرب َكَفُروا الِذيَن ثُم

ََيْعِدُلون األنعام[} :١ [الحق بغيِر يحكُم اِالماَم رَأوا فِإذا
فقد:قالوا ومنَعَدَلبربِه ِبربِه َعَدَل قدَكَفَر،ومنَكَفَر

في فيخُرجوَن ُمشرُكوَن اُألمة رَأيُت،َأشركفهذه ما قُتُلوَن
َاآليةهذهلوَن يتَأوهم٢٣("الن(.

اإلمامالتأويل هذا خطأ المسلمينالذينرّدوا ومنأئمة
المذكور ُسئلعنالكفر اهللافقد بنحنبلرحمه أحمد

ُكْفٌرَالَيْنُقُلَعْن:"ماهذاالكفر؟فقال:عناآليةأعاله
َُبْعضيَماِن ُهُدوَنَبْعٍض؛َفَكَذِلَكاْلُكْفُرَحتىاْلِملِةِمْثَلاْإلِ

ِِفيهُيْخَتَلُفَالَأْمٌرَذِلَكِمْن٢٤("َيِجيَء(.
ًثالثا :أمور ووالة خلفاء حكم بشرعية اعترافهم عدم

المسلمين :والعنفالتكفير ومنالمواقفالخاطئةلدعاة
ذلكفمن األمرألهوائهم، هذا وأخضعوا بلومقاتلتهم،

 ذكره الشهرستانيما "عنهم :برأيهم نصبوه من كل
واجتناب العدل من له مثلوا ما على الناس وعاشر
القتالنصبيجب خرجعليه ومن إماما، كان الجور

)٢٥("معه .حاكمحاكمهم(فكل ويجب)عدا خارجًا ُيعّد ،
.قتاله

*الحكام على خرج من هم ألنهم مردود هذا ورأيهم
 المسلمين أئمة من الذينالشرعيين وامرائهم، وخلفائهم
فقال بطاعتهم تعالى اهللا أمر :}آَمُنوا الِذيَن َأيَها َيا

ِْمْنُكم اْألَْمِر َوُأوِلي ُسوَل الر َوَأِطيُعوا اللَه }...َأِطيُعوا
].١٥٩:النساء[

أئمِة على الخروج َعِن نهٌي النبوي الهدي وفي
ا هذا بأمر القائمين وحكاِمهم اْبِنالمسلمين فعِن لدين،

ََقالَمَوَسلَعَلْيِهاُهللاىَصل ِبيالنَعِن،ُعَمَر:)َيًداَنَزَعَمْن
ُمَفاِرًقا َماَت َوَمْن اْلِقَياَمِة، َيْوَم َلُه َة ُحج َفَال َطاَعٍة، ِمْن

ًةَجاِهِلي ِميَتًة َماَت َفَقْد )٢٦()ِلْلَجَماَعِة، .ْبِن َعْوِف وَعْن
ٍَماِلكََقال َوَسلَم ِخَياُر،:)َعْنَرُسوِلاِهللاَصلىاُهللاَعَلْيِه

َعَلْيُكْم َوُيَصلوَن َوُيِحبوَنُكْم، ُتِحبوَنُهْم الِذيَن ِتُكُم َأِئم
تُْبِغُضوَنُهْم الِذيَن ِتُكُم َأِئم َوِشَراُر َعَلْيِهْم، َوُتَصلوَن

ََوَتْلَعُنون َوَيْلَعُنوَنُكمَْوُيْبِغُضوَنُكْم، ِقيلَ)ُهْم ، :،اِهللا َرُسوَل َيا
ََفَقالْيِف؟ِبالسُنَناِبُذُهْمَأَفَال:)،َالَة الصِفيُكُمَأَقاُمواَما،َال

وََال َعَمَلُه، َفاْكَرُهوا َتْكَرُهوَنُه، َشْيًئا وَُالِتُكْم ِمْن َرَأْيُتْم َوإَِذا
ٍَطاَعةِمْنَيًداَتْنِزُعوا(كثيرةواذلكعلىألدلة.

سلطانعلى عنخروجهم الفتنوالتكفيرفضًال ودعاة
على لهم الشرعفينصبحكاٍم خالفوا فقد المسلمين،

فيالعصراألمويأقامالخوارج:فمثالذلك،)٢٧(أهوائهم
الظرفمستغلينوالمشرقالعراقمنأجزاءفيلهمكيانًا

 بين ما الدولة به مرت ولكنهمهجري٧٥-٦٥الذي ة،
بين حدث كما بينهم، فيما وتقاتلوا اختلفوا ما سرعان

قادتهم :أسهم وقد الكبير، ربه وعبد الَفجاءة قَطريبن
أبيبنالمهلب علىيد القضاءعليهم ذلكفيسرعة
في قامت تكفيرية كيانات وثمة  اهللا، رحمه صفرة

كلهاذابتوذهب...المشرقوالمغربالعربياإلسالمي
التكفيريوالتطرفأثره الفكر تبنتفيمناهجها ألنها ا

.)٢٨(وحباالنتقاموعدماستيعاباآلخر
ًرابعا المجتمع: تكفير شبهة :أنهم بالدين جهلهم ومن

يؤكد ومما بكافةطوائفه، يكفّرونأبناءالمجتمعالمسلم
كاَن:"رضياهللاعنهماشبهتهمهذهأنعبَداهللابَنعمر

خ شراَر وقالَيراُهم اللِه، "لق :آياٍت ِإَلى انطلُقوا ِإنهُم
.)٢٩("نزلتفيالُكفاِر،فجعلوهاعلىالمْؤمنين

"وقالنافع :الَحُرورية؟عن ُسِئَل ُعمركانِإذا ابَن ِإن
قال :،وَأمواَلُهم دماَءُهم ويستحُلوَن المسلمين، ُيكفُرون

ُوَتأتيهم ، ِعددهن في النساَء فينِكُحهاوينِكُحوَن المرَأُة
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بالقتاِل َأحق َأحًدا َأعلُم فال زوٌج، ولها منهم الرجُل
.)٣٠("منهم

*الأفضع من للمجتمع العام التكفير هذا أن شك
َوِمْناْلِبَدِعاْلُمْنَكَرِة:"عقائدهمالباطلة،يقولشيخاإلسالم

ْاْلُمس َطَواِئِف ِمْن َغْيَرَها الطاِئَفِة َواْسِتْحَالُلَتْكِفيُر ِلِميَن
َْوَأْمَواِلِهم ِدَماِئِهْم ...اْألُْخَرى ُتَكفُر إْحَدىالطاِئَفَتْيِن َفَكْوُن

ِذيَنالِمْنَوَهؤَُالِءْلِمَوالظاْلَجْهِلِمْنُهَوَطاِئَفَتَهاُرُتَكفَوَال
ِْفيِهمَتَعاَلىُهاللَقاَل:}ِدُقوا َفرِذيَنال إنِشَيًعاَوَكاُنوايَنُهْم
ٍَشْيءِفيِمْنُهْمَلْسَت{]٣١(]١٥٩:األنعام(.

حرب دار المسلمين بالد عّدو أنهم جهلهم سوء ومن
كان فإذا فيها، تقام الدين شعائر أن رغم ورّدة وكفر

ْسَالم"اآلذان اْإلِ َداَر الداُر تصيُر بالكإذا،)٣٢("به فما
!شعائروهميكّفروهم؛فتأملكانالناسيقيمونجميعال

وجدت الفرق هذه ألحوال وتتبعي دراستي خالل ومن
السبب هو ودعاتهم رؤوسهم لدى السياسي الطموح
واستحالل ومحاربتهم المسلمين تكفير في األكبر

.حرماتهم
ًخامسا:المخالف على والحكم بالذنب التكفير شبهة

النارفيوالخلودوالرّدةبالشرك
إن:"هذاالرأي،وقالوا)قديمًاوحديثاً(بنىدعاةالتكفيرت

من"و،)٣٣("َأْصَحابالذُنوبمشركون ارتكبكبيرة من
،جملة اإلسالم عن به خرج مّلة، ُكْفَر َكفَر الكبائر

الكفار سائِر مع النار في مخلدًا يقول،)٣٤("ويكون
هذه أن":السفارينيفيوصفشبهتهم الخوارج طريق

منعندهمألن،والصغيرةبلالذنوبمنكبيرةارتكب
ُكفركبيرٍةوكل،عصىمنلعظمِةنظرًاكبيرًةذنٍبكل
في وُيخّلد الكفر، وُيدخل اإليمان من ُيخرج

وطريُقالُمعتزلِةَأنهيخرُجمناِإليماِنواليدخُل...النار،
ومن واِإليماِن، الُكفِر بيَن منزلٍة في فهو الُكفِر، في
ذلك ومع المنزلتين، بيَن المنزلِة ِإثباُت الُمعتزلِة ُأصوِل

هذاُكلهعنَدالطائفتينِإذالم..هوخالٌدُمخلٌدفيالناِر،
.)٣٥("يتوبواقبَلُمعاينةالموت

*،الدينفيالتكفيردعاةجهلعنالحكمهذانتجلقد
النبوي والحديث الكريم القرآن نصوص ومخالفتهم

ريفالعقدية،فهماليفرقونبينالكفراألكبروالكفرالش
بذلكوردتوقد فاألخيرالُيخرجمنالمّلة، األصغر،

:آياتقرآنيةمنها
١.}ِفي اْلِقَصاُص َعَلْيُكُم ُكِتَب آَمُنوا الِذيَن َأيَها َيا

ُِباْأل َواْألُْنَثى ِباْلَعْبِد َواْلَعْبُد ِباْلُحر اْلُحر ْنَثىاْلَقْتَلى
َوَأَداٌءِباْلَمْعُروِفَباٌعَفاتَشْيٌءَأِخيِهِمْنَلُهُعِفَيَفَمْن

ٍِبِإْحَسان ِإَلْيِه أنالقاتَل١٧٨[:البقرة[} فنالحظهنا
.ألخيهالُمسلمسماهالقرآُنالكريمأخًاللمقتول

٢.قال،اإليمانأهلِعدادفيالمقَتِتَلتيِنالطائفتينوأن
تعالى :}َفَأْصِلُحوا اْقَتَتُلوا اْلُمْؤِمِنيَن ِمَن َطاِئَفَتاِن َوإِْن
].٩:الحجرات[}َبْيَنُهَما

٣.وُقصد ذكرتالكفر صريحة ووردتأحاديثنبوية
كقوله المّلة، من ُيخرج ال الذي األصغر الكفر فيها

وسلم عليه اهللا المسلمينصلى بين االقتتال عن :)ال
ُكفبعدي بعضٍترِجُعوا رقاَب بعُضُكْم يضِرُب ،)٣٦()ارًا،

والسالم الصالة عليه وقوله :)،ُفُسوٌق الُمسِلِم ِسَباُب
ٌُكفر٣٧()وقتاُلُه(،ففي،كفرتعالىاهللابغيرالحلفوأن

َُعَمرْبَنعبداهللاأنالحديثقالعنهاهللارضي:َسِمْعُت
َي َوَسلَم َمْنَحَلَفِبَغْيِر:)ُقولَُرُسوَلاللِهَصلىاُهللاَعَلْيِه

ََأْشَركَفَقْدِه٣٨()الل(.
َهَذاَحِديٌثَحَسٌنَوُفسَر":وقدعّلقعليهالترمذيبقوله

ِالِعْلمَأْهِلَبْعِضِعْنَدالَحِديُثَهَذا:َقْوَلُه َأن"َأْوَكَفَرَفَقْد
ََأْشَرك"ْغِليِظالت٣٩("َعَلى(.

مسلمبالكفرفهذامنأشّدماحّذرمنهأماالحكمعلىال
عن الحديث ففي وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسوُل

َرُسوَلاللِهَصلى:عبداهللابنعمرَرِضَياللُهَعْنُهَما َأن
ََقالَمَوَسل َياَكاِفُر،َفَقْد:)اُهللاَعَلْيِه َأيَماَرُجٍلَقاَلِألَِخيِه

َُأَحُدهِبَها٤٠()َماَباَء(.
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من َوَسلَم َعَلْيِه َصلىاُهللا اللِه تحذيرَرُسوِل ومنوجوه
ََقال َأنه التكفير :)...َفُهَو ِبُكْفٍر ُمْؤِمًنا َقَذَف َوَمْن

ِ٤١()َكَقْتِله(.
حتى اإليمان، من صاحبه يخرج ال فهو الذنب وأما
عناإليمانانتفاءبخصوصبهيحتجونالذيالحديث

ذّرالزاني أبو رواه الذي بالحديث محجوج والسارق
:رضياهللاعنهأنَرُسوَلاللِهَصلىاُهللاَعَلْيِهَوَسلَمقال

)ََقالَعْبٍدِمْنَما: ِإالَذِلَكَعَلىَماَت ثُم،ُهالل ِإالِإَلَهَال
َةالَجن ُقْلتُ)َدَخَل :ََقالَسَرَق؟ َزَنىَوإِْن َوإِْن :)َوَزَنى إِْن
ََسَرق ُقْلتُ)َوإِْن :ََقال َسَرَق؟ َوإِْن َزَنى َوإِْن :)َزَنى َوإِْن
ََسَرق ُقْلتُ)َوإِْن :ََقال َسَرَق؟ َوإِْن َزَنى َوإِْن :)َزَنى َوإِْن

َذرَأِبيَأْنِفَرْغِمَعَلىَسَرَق٤٢()َوإِْن(.
الذينالصحابةأومنالشركإنكرواأوالكفرلفظطالق

عبداهللا بن جابر الصحابي المسلمين، اهللاعلى رضي
رجل سأله فقد َأْهِل":عنه ِمْن َأَحًدا ُتَسموَن ُكْنُتْم َهْل

ََفَقال؟َكاِفًرااْلِقْبَلِة:ِهاللَمَعاَذ!ََقال:مشركًا؟وَنُهُتَسمَفَهْل
قال )٤٣("ال: .لدعاة النصوصمنحجة هذه بعد فهل

؟التكفيروالتطرف
،القبلةأهلتكفير أجمععلماءاألصولعلىعدم وقد

ّالعزأبيابنقال":،ُمْؤِمِنيَنُمْسِلِميَنِقْبَلِتَناَأْهَليَوُنَسم
َمَوَسل َعَلْيِه اللُه َصلى ِبيالن ِبِه َجاَء ِبَما َداُموا َما

َُمصَوَأْخَبَر َقاَلُه َما ِبُكل كماال.)٤٤("دِقينَُمْعَتِرِفيَن،َوَلُه
 إذ النار في بخلوده يقولون وال المعّين، ِمْن"يكفرون

َوَالَلُهَيْغِفُرَالَهالل َأنٍنُمَعيَعَلىُيْشَهَدَأْناْلَبْغِيَأْعَظِم
َبْعَد اْلَكاِفِر ُحْكُم َهَذا َفِإن الناِر، ِفي ُيَخلُدُه َبْل َيْرَحُمُه

ِ٤٥("اْلَمْوت(.
ًسادسا:المسلمين وحرمات دماء استحالل في شبهتهم

النصوصالشرعية تأويل في لخطأ :من التكفير دعاة
 القرآنية النصوص وضعوا المنحرفة واألحاديثالفرق

ليبّررواأهوائهمحسبَلوها وأومواضعهاغيرفيالنبوية
ويحاربوا المسلمين على للبغي بها ويحتجون أعمالهم،

األمة، بالكفرعموم المتعلقة الكريم القرآن آيات فأما

وهي المسلمين من مخالفيهم على أنزلوها فقد والشرك
 جدًا لذكرها(كثيرة مجال النبوية)ال األحاديث  وأما ،

:التيتشدقوابهاوأخطأوافيتأويلها،فمنها
١.قالعنهاهللارضيثوباَنَعْنرويما:رسوُلقال

اُهللاىصلِهوسّلماللعليه:)استقاُموامالقريٍشاستقيُموا
فَأِبيُدوا،َأعناِقُكمعلىُسُيوَفُكمفضُعوايفعلوالمفِإن،لكم

.)٤٦()خضراَءُهم
٢ . ِبيالن أن رضياهللاعنه رويعنأبيهريرة وما

ََقال َوَسلَم َعَلْيِه َصلىاُهللا :)َيْزِني ِحيَن الزاِني َيْزِني َال
َُوه،ُمْؤِمٌن َوُهَو َيْشَرُبَها ِحيَن َيْشَرُبالَخْمَر َوَال ُمْؤِمٌن، َو

ٌُمْؤِمنَوُهَوَيْسِرُقِحيَناِرُقالسَيْسِرُق٤٧()َوَال(.
٣.جابَرسمعأنهالُزبيِرَأُبورواهالذيالنبويوالحديث

ُيقول اهللا، عبِد بَن :موسلعليه صلىاُهللا بيالن سمعُت
وليق :الحق على ُيقاتلوَن ُأمتي من طائفٌة تزاُل ال

.)٤٨()ظاهريَنِإلىيوِمالقيامة
*يفعلمنوتوّعد،النفسقتلعنتعالىاهللانهىلقد

،ذلكفيكثيرةقرآنيةآياتوثمة،الوعيدأنواعبأشدذلك
:نختارمنها

١.القتل النهيعن تعالىفي قوله :}الن َتْقُتُلوْا ْفَسَوَال
َجَعْلَنا َفَقْد َمْظُلوًما ُقِتَل َوَمن ِباْلَحق ِإال اللُه َم َحر الِتي

َمْنُصوًرا َكاَن ِإنُه اْلَقْتِل ُيْسِرففي َفَال ُسْلَطاًنا [}ِلَوِليِه
].٣٣:سراءاإل
٢.واللعن والغضب بالنار القتلة هؤالء اهللا وتوّعد

تعالى فقال والعذاب :}َوَفَجَزاُؤُه ًدا َتَعم م ُمْؤِمًنا َيْقُتْل َمن
َعَذاًباَلُه َوَأَعدَوَلَعَنُهَعَلْيِهُهاللَوَغِضَبِفيَهاَخاِلًداُمَجَهن

].٩٣:النساء[}َعِظيًما
٣.في الفساد من العمل هذا أن تعالى اهللا وبّين

سبحانه فقال الَحرابة، بحّد عليه وحَكَم األرض، :}ِإَمان
اَألْرِض ِفي َوَيْسَعْوَن َوَرُسوَلُه اللَه ُيَحاِرُبوَن الِذيَن َجَزاء
ْن م َوَأْرُجُلُهم َأْيِديِهْم ُتَقطَع َأْو ُيَصلُبوْا َأْو َأنُيَقتُلوْا َفَساًدا
َوَلُهْمْنَياالدِفيِخْزٌيَلُهْمَذِلَكاَألْرِضِمَنُينَفْواَأْوِخالٍف

ِفٌَعِظيمَعَذاٌباآلِخَرِةي{]المائدة:٣٣.[
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عن والنهي النفس، ُحرمة في النبوية األحاديث ومن
:القتلواإلفسادفياألرض

١.َعْن يذكران كانا ُهَرْيَرَة َوَأَبا ، الُخْدِري َسِعيٍد َأَبا أن
َقوَله َوَسلَم َعَلْيِه اللُه َصلى اِهللا َرُسوِل :)َْأه َأن َلَلْو

ِفي اللُه َألَكبُهُم ُمْؤِمٍن َدِم ِفي اْشَتَرُكوا َواَألْرِض السَماِء
.)٤٩()النار

٢.الحديثفي ورد المسلم، وفيالنهيعنقتلغير
ِبيالن َعِن َعْنُهَما، اللُه َرِضَي َعْمٍرو ْبِن اللِه َعْبِد َعْن

ََقالَمَوَسلَعَلْيِهاُهللاىَصل:)َراِئَحَةَيِرْحَلْمُمَعاَهًداَقَتَلَمْن
ِريَحَهاُتوَجُدِمْنَمِسيَرِةَأْرَبِعيَنَعاًما َوإِن،ِة٥٠()الَجن(.

٣.َعْبِدَعْنالحديثفيجاء،المسلمقتلُجرمولعظيم
ََقال َأِبيِه َعْن ُبَرْيَدَة، ْبِن اِهللا :اُهللا َصلى اِهللا َرُسوُل َقاَل

َِعَلْيهَمَوَسل :)َزَواِل ِمْن اِهللا ِعْنَد َأْعَظُم اْلُمْؤِمِن َقْتُل
.)٥١()الدْنَيا

٤.وأعراضوأموالدماءحرمةفيالنبويالهديومن
اٍسَعب اْبِن رويَعِن علىبعضما المسلمينبعضهم
َوَسل َصلىاُهللاَعَلْيِه اللِه َرُسوَل َأن َعْنُهَما، اللُه َمَرِضَي

ََفَقال النْحِر َيْوَم الناَس َخَطَب :)َوَأْمَواَلُكْم ِدَماَءُكْم ِإن
َبَلِدُكْم ِفي َهَذا، َيْوِمُكْم َكُحْرَمِة َحَراٌم، َعَلْيُكْم َوَأْعَراَضُكْم

.)٥٢()َهَذا،ِفيَشْهِرُكْمَهَذا
التوجيه هذا من اآلخر على بالتكفير ُيلقي من فأين

.ديالنبوي؟القرآنيواله
فالخوارج بالدماء، ملطخ التكفيريين تاريخ ولألسففإن
بينهمالحروبفيوتسببوا،لهمالمخالفينبقتالاشتهروا
منُيحصىالمافيهاُقتلطوالسنينالمسلمينوبين

،والقرامطةالباطنية،ارتكبواأعماًالوحشيةفي)٥٣(البشر
،والحرماتواألموالالدماءاستباحةالقاهرعبدذكرفقد

قادتهمأحدأنالبغدادي"الحرموسبىالحجيجأكثَرقتَل
َمكة...والذراري دخل وثلثمائة عشَرة سبع سنة وفى

َثَالَثة بَها قتل إنه َوقيل الّطواف، في وجده من َوقتل
اْلحجرواقتلع،بكرَسْبعِمائة األسودآَالف،َوأخرجِمْنَها

الىاْلَبْحرين وأيمروق)٥٤("َوحمله هذه؟ فأيوحشية ،

التكفير دعاة يفعله ما واقع هذا لكن هذا؟ الدين من
وٕان ومقدساتهم وحرماتهم المسلمين دماء في والعنف

.اختلفتمسمياتهمإلىيومناهذا
الثاني المطلب :التكفير دعاة ودوافع أسباب أهم
والتطرفوالعنف

جعلتودوافعأسبابثمةأنالقول العنفيمكننا دعاة
الدول على ويحكمون بعقائدهم، ينحرفون والتطرف
واستحالل قتلهم ويبيحون والرّدة، بالكفر والشعوب

:حرماتهم،نوجزهاباآلتي
ًأوال:الرأي في والسفه السن حداثة :التكفير فدعاة

ولقد،العاطفةتدفعهمشبابغالبهمفيوالعنفوالتطرف
 اهللا صلى اهللا رسوُل أحاديثهَشخّصهم في وسلم عليه

َرِضَياللُهَعْنُهقال عليرواهماذلكفمن،الصحيحة:
َُيُقولَمَوَسلعليهاُهللاىَصلهاللرُسوَلسمعُت:)فييْأتي

،اَألحالِم ُسفهاُء اَألسناِن، ُحدثاُء قوٌم، الزماِن آخِر
 اِإلسالِم من يمُرُقون البرية، قول خيِر من كمايقولون

.)٥٥()..يمُرُقالسهُممنالرمية
ًثانيا:الهوى اتباع :التكفير دعاة شبهات يدرس من

،العواطفوراءواالنجرارالتهّورمنجانبعلىيجدها
موضعه والحماسفيغير بل .الشاطبي وصفهم وقد

ِإنهمُمتبعوَنللهوى،ولماتشابهمن:"مناألقَدمينبقوله
ابتغ تأويلهالكتاِب وابتغاَء الفتنِة المحَدثين.)٥٦("اَء ومن

بقوله منوصفهم :"وسيلة التكفير وجْعل الهوى، َأْتباع
على مسلطًا سيفًا وٕاشهاره المخالفين، من االنتقام في

رقة...رقابهم على ودليل الجهل عن فرع وهو ،
.وهذااألمرينطبقعليهمقديمًاوحديثا.ً)٥٧("الدين
ًثالثا:الماضياجتر وأخطاء أفكار ار :،اآلفات آفُة

من أفكاَر يجتّرون التكفيريين أن الطامات، وطامُة
فياألمةبهابتليتالذينهجهمعلىويسيرون،سبقهم
،الكبيرة مرتكب بتكفير ُعرف فيما تاريخها، صدر
في بخلوده والحكم عمومًا، الذنب مرتكب وتكفير
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)٥٨(النار أه. منهج األعمى وسبيلهمفالتقليد التكفير ل
.الذييسيرونعليه

ًرابعا:بالتهميشالمجتمعشرائحبعضواإلقصاءشعور،
؛ باالنتقام شعورًا ولد مما واالعتقال للسجن وتعرضها
في وضوحًا الظاهرة الحديثازدادتهذه وفيالعصر
لذلكالباحثينأحديشير،واإلسالميةالعربيةالمجتمعات

"بقوله ا: أواسط وفيوفي العشرين، الميالدي لقرن
فبدأ جديد، من الظاهرة هذه عادت السجون غياهب

الحكام بتكفير كل...شررها ليعم التكفير بهم امتد ثم ،
،ويعم يطم البالء ومازال الدولة، أجهزة في يعمل من
قال من إال كله، المجتمع بتكفير قائلهم قال حتى

يجا لم ولو فكرهم، إلى انتمى أو عددبقولهم، وزوا
اليدين )٥٩("أصابع .هذا التطرفيلتقطونشواهد فدعاة

العنف إلى وجّرهم الناقمين، من المزيد ألغراء الواقع
.والتكفير

ًخامسا:األوضاع سوء بسبب وأهله، الواقع سلبيات
وقلة،المسلمينبالدمنكثيرفيوالسياسيةاالقتصادية

الكث وشعور خاصة، الشباب بشريحة منهماالهتمام ير
المؤدية أسباب أحد البطالة، انتشار نتيجة باإلحباط

تقريرلمنظمة"للتطرفوالعنف،فعلىسبيلالمثالذكر
العاطلينعنالعملفيالعراقاألمم أننسبة المتحدة

ب و%٣٠تقدر مليون وهنالك ،٢٢٥عاطل ألف
االجتماعية والشؤون العمل وزارة  في مسجلين

وهن)٦٠("العراقية ،البلدان بعض في مقاربة نسب اك
 العاطلين هؤالء جعل وغيرها، غياب–العربية مع

خبرتهم وقلة العنف-تعليمهم، لدعاة سائغة لقمة
.والتطرف

فيذكربعضالحلولالممكنةلتجنب:المبحثالثالث
ظاهرةالتكفيروشبهاته

وجعلت،والعنفالتطرفإلىأفضتالتكفيرظاهرةإن
ُتعانيمنآثارهاالدولوالمج واإلسالمية تمعاتالعربية

السلم بضياع بدورها تسببت والتي والخطيرة، السلبية

والدول األمم تكالب عنها ونتج الداخلي، المجتمعي
شؤونهافيللتدخلوسيلةالظاهرةهذهمنمتخذًة،عليها
وتدمير ثرواتها، ونهب سيادتها، واستباحة الداخلية،

 التحتية، هيالحلولوالمعالجاتالممكنةُبنيتها فما لذا
؟الظاهرةلهذه

،نطرحها ومعالجاتكثيرة حلول ثمة أن القول يمكننا
:ونرىأهمهامايأتي

١ اإلسالم. ووسطية وسماحة واقعية على :التأكيد
بهتعالىاهللاأنعم اإلسالمدينالواقعيةوالسماحة،ديٌن

الوسطي إلى بالهداية األمة هذه ؛على واالعتدال  ة
تعالى قال كما وسًطا أمة بذلك فكانوا :} ...وَكَذِلَك

وَسًطا ًة ُأم َجَعْلَناُكْم البقرة[} :١٤٣ فالوسطية] :تعني
الميلمنوالحذر،عليهوالثبات،المستقيمالصراطاتباع

.إلىأحدجانبيه
وسل عليه اهللا النبيصلى ضرب مثًالمولقد للوسطية

َفع،محسوًساََقال،َمْسعوٍدبناِهللاَعْبِدْن:اِهللاَرُسوُلَخط
ََقال ثُم،ِبَيِدِهاَخط،َمَوَسلَعَلْيِهاُهللاىَصل:)اِهللاَسِبيُلَهَذا

َقالَ)ُمْسَتِقيًما ، :ََقال ثُم َوِشَماِلِه، َيِميِنِه، َعْن َخط ثُم:
َسِبي( ِمْنَها َلْيَس السُبُل، َيْدُعوَهِذِه َشْيَطاٌن َعَلْيِه ِإال ٌل

ِ٦١(ِإَلْيه(ََقَرأ ثُم :}َوَال َفاتِبُعوُه ُمْسَتِقيًما ِصَراِطي َهَذا َوَأن
َُبلالسِبُعواَتت{]األنعام:١٥٣[(للمسلمتضمنفالوسطية،

بأسسالتفريطوعدم،جهةمنواإلفراطالغلوعنالبعد
.الشرعيةمنجهةُأخرىالدينوضرورياتهومتطلباته

ضوابط هي بل مزاجية، قضية ليست الوسطية وهذه
ابن يقول عليها، يسير أن الطريق لهذا للسالك البد

القيم " : المستقيم الذيالصراط هوبإتباعهوصانا
الذيالصراطعليهتعالىاهللاصلىاهللارسولعليهكان

خرج وما السبيل، عنهوآلهوسلموأصحابه،وهوقصد
.)٦٢(..."فهومنالسبلالجائرة،وٕانقالهمنقاله

٢ . العودةاألطرافالحوارمع منأجل به التيتقبل
إلىالطريقالصحيح :بهر ُغرممن كبيرة هناكأعداد

أنمنهظنًا،والتكفيريةالمتطرفةالفرققائمةإلىوانضم
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وبالحوار العصور كل في حصل وهذا معها، الحق
ذعنإلىالصواب،مثالذلكماحصلمنتراجعمنأ

أبيبنعليالمؤمنينأمير الخوارجفيخالفة محاورة
في والنصوص بعضهم ورجوع عنه اهللا رضي طالب
الصحابيبينالحوارمقاطعبعضنختار،طويلةذلك

قالابنعباس:"الجليلعبداهللابنعباسوبينالخوارج
اهللاعنه .رضي قلت.. نقمت: ما علىأصحابهاتوا م

َوَسلموابنعمه َعَلْيِه وبعدأن"...رسولاهللاَصلىاللُه
لهم قال األسباب من":ذكروا عليكم قرأُت إن أرأيتكم

ِنبيه ماكتاِباهللاجّلثناؤهوسنِة َوَسلَم َصلىاللُهَعَلْيِه
قالوا أترجعون؟ قولكم يرد نعم: "...أقواَلهم أنفّند وبعد

دلةباأل "على فقاتلوا سائُرهم، وخرج ألفان منهم رجع
أمر،)٦٣(..."ضاللِتهم بالحوار يقنع من بعض فرجوع

أمروذلك،النواياصدقتإنبهالقياممنبأسوالجيد
.ممكن

٣.إلزامبالحجةوالجهادالقتالإلىتدعوالتياألطراف
بإجماعبللألهواءتخضعالتلكدعواهمبأنوالبرهان

حاكمأه إمرة وتحت المسلمين، علماء من االعتبار ل
 عليه اإلجماع يتم وضرورة(مسلم متطلبات بحسب

الحديث)الحال بدليل والضالل، اإلثم في وقعوا وٕاال ،
َُهَرْيَرةَأِبيَعْنالصحيحالنبويََقالعنهاهللارضي:َقاَل

َمَوَسل َعَلْيِه َصلىاُهللا اللِه َرُسوُل :)َق َراَيٍةَمْن َتْحَت اَتَل
َفِقْتَلُتُه ِلَعَصِبيٍة، َيْغَضُب َأْو َعَصِبيٍة، ِإَلى َيْدُعو ِعميٍة،

ٌة٦٤()َجاِهِلي( .في عبدالباقي فؤاد محمد العّالمة يقول
ِعمية:")ٍشرحهللحديث ).الضاللة(منالعماء)...َراَيٍة

ا األمر وهي واألهواء العصبية في الكالقتال لذي
وجهه لعصبته...يستبين يغضب الذي هو والعصبي
عنهم )٦٥("ويحامى .وعصبيات أهواء من هناك وهل

أكثرممايقومبهأهلالتكفير؟
٤ .والعقدية الفكرية بالمناهج المسلمة الدول التزام

اإلسالم دول عليها سارت التي والفقهية :خالل من
 التاريخ في المتواضعة والعقائدياإلسالمدراساتي

فيهاإلسالمية أقول الحظته مهم أمر ثمة :يقرأ الذي
الفّعالةالقويةاإلسالميةالدولتاريخ)،العباسية،األموية

االقليمية..العثمانية الدويالت عن فضًال ، :،األيوبية
في والغزنوية والسامانية الشام، بالد في والزنكية

ا بالد في والموحدون والمرابطون ..لمغربالمشرق،
التكفير)وغيرها تتبن ولم االعتدال تبنت الدول هذه ،

مكوناتهافعاشت،والعقديةالفقهيةمناهجهافيوالتطرف
وشهدت،متآلفةمنسجمة–محدودةحاالتعدا–حرية

ضوابطها ضمن والفقه والعقيدة الفكر مجال في
والداني القاصي لها شهد حضارة فأنتجت .المعروفة،

حفالكياناتوالدويالتالتيتتبنىالتكفيروالعكسصحي
فيمااختالفهاوسرعةتطرفهابسبب،بعضًابعضهايأكل
في حَسن ذكر لها يكون وال ومنّظريها، قادتها بين

.التاريخأوشأنفيالحضارة
علىالسيراإلسالميةالعربيةالدولعاتقعلىيقعلذا

الوسطي الفكر وتبني المعتدلة الدول  خطا فيه لما
.مصلحتهاالداخليةوالخارجية

٥ الدراسّية. المناهج وتقويم التعليم :أن الَبدهي من
نقول :إلى األولى المراحل من أشكاله بكل التعليم إن

،المتخصصة البحثية الدراسات عن فضًال الجامعية،
،وغيرها اإلجازة، بنظام تعمل التي الدينية والدراسات

للعملجميعًامطالبةوالتوجيه،المعتدلالفكرنشرعلى
.بنبذالتطرفوالتكفير

شخصية تذيب التي المناهج أو التعليم نريد ال فنحن
البالد ورثتها التي  التغريبية باألفكار وتربطه المسلم

نجيًال...العربيةواإلسالميةمنعهداالستعمار فُيكو ،
الشخص لتكوين الضرورية األصلية قيمه من يةمسلوبًا

وفيالوقتذاتهالنريد.)٦٦(العربيةواإلسالميةالمتميزة
مما لآلخرضمنمجتمعه التيتزرعالكراهية المناهج

والتكفير والعنف التطرف هو،يولد الوسطية فمنهاج
الخير فيغرسقيم  والمنهجية التعليمية أعدلالسبل
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تماسكعلىالمحافظةوبالتالي،اآلخرومحبةوالفضيلة
.تمعالمسلمالمج

٦.على والمعالجات الحلول وتأثير نجاح يتوقف
،والمقروءة والمسموعة المرئية اإلعالم وسائل استخدام

العنكبوتيةالشبكةاستخدامعنالنت(فضًال(فيلنشرها
ترويجعلىوالدؤوبالجادوالعمل،كافةالمجتمعأوساط

 المساجد، بمنابر المتمثل المعتدل الديني أوالخطاب
الحديثة التواصل مواقع أو التدريس، أومحاضرات

الخطاب أو الهادف اإلعالم ترويج ولضمان غيرها،
:)٦٧(المعتدلالبدمنمراعاةجملةأمورمنها

١.ما االنسجاممعالواقعوالبعدعنالمثالية،ومراعاة
.يستجدمنحوادثومشكالت

٢.المجتمأطيافكلوالخطاباإلعالمشموليةدونع
.أوتهميشلفئةأومكّونمجتمعيإقصاء

٣.وتجنب،االنفعاليةعنوالبعداالتزانإصدارمراعاة
.األحكامالسريعةضداآلخر

٤.التيسيريراعيالذيالمعتدلالوسطيالفكرتسويق
إفراطدونتفريطأو.

٥.يحقق بما المواقف مع بحكمة والتعامل المرونة
.وغيرهاكثير...المصلحةالعامة

٧.ويستخدم  المسلمين يكّفر من على بالمثل الرد
كانوا سواء معهم، والعنف الدماء وسفك القتل أساليب
بلباستسربلواوٕانالتكفيردعاةفإن،جماعاتأوأفرادًا
ففي له، وانتسابهم بمسمياتهم إليه أساءوا فإنهم الدين،

الربانيوالن بالتوجيه التزامهم عدم بويبالكفعنحال
منهم القصاص أوجب  الشارع فإن والدماء، المحارم

أقسىوٕانزالوتعالىسبحانهقال َوَلُكم}ْ:العقوباتبهم،
:البقرة[}َتتُقونََلَعلُكمْاْألَْلَبابَِياُأوِليَحَياةٌاْلِقَصاصِِفي

١٧٩[.
رُسوُليقولشّرهممنالناسوتخليصقتلهمجوازوفي

ِهاللَمَوَسلعليِهاُهللاىَصل:) َفِإن،َفاْقُتُلوُهْمَلِقيُتُموُهْمَفَأْيَنَما
ِالِقَياَمة َيْوَم َقَتَلُهْم ِلَمْن َأْجٌر )٦٨()َقْتَلُهْم .آخرفإن وهكذا

أساءمنلكل اهللاتعالىبالمرصاد وشرُع الكي، الدواء
.لهذاالدين،وشّوهتاريخوواقعهذهاألمة

الخاتمة
انجازبهتعالىاهللايّسرالذيالمتواضعالجهدهذابعد
والتوصياتاالستنتاجاتبعضعلىنقف البحث، هذا

:التينراهاكاآلتي
١.ُأمتنا واقع في بّين واضح العقدي الخالف أثَر إن

عن ناتٌج وهو األشياء، في الرسم كوضوح وتاريخنا
استقرالتيالعقديةاألمورفيوالتنازع تعندالتضاّد

.الِفرقوالجماعاتاإلسالمية
٢.ُشبهة إلقاء إلى اإلسالمية الِفرق من الكثير لجأت

ليست المسألة أن مع البعض، بعضها على التكفير
،غيرهامنالبراءةإلىببعضهااألمرفوصل،بالهّينة

اإلسالم دائرة من وٕاخراجه .جمهور حكم أن مع
إكفارعدمعلىيقوموالمتكلمينالقبلةالفقهاءأهل.

٣.عليه اهللا صلى نبيها عهد في كانت األمة هذه إن
،ُمشتّتة متفّرقة كانت أن بعد مجتمعة، دة موح وسلم
والمروقالتفرقسبلركبواوالشقاقاألهواءأهلولكن
في المارقين أولئك أول الخوارج وكان الدين، من

أميرالمؤمنينعليبنأبيطالب رضياهللاخالفة
.عنه

٤.دلت،الشريفالنبويوالحديثالكريمالقرآننصوص
على المعتبرين، العلم أهل وأئمة الصحابة وأقوال
في والعنف والتطرف التكفير دعاة شبهات بطالن
،مختلفة بدعاوى وأئمتهم المسلمين أمور والة تكفير
،اإلسالمية للمجتمعات تكفيرهم بطالن عن فضًال

ّوالرد بالشرك المسلمين على فيوالحكم والخلود ة
.النار،واستباحةدمائهموحرماتهم

٥.إللقاءوالمارقيناألهواءأهلدفعتعديدةأسباٌبثمة
ومنها التكفيرعلىَمنسواهم، شبهة :والغلوالتنّطع

الدين في .أصحابها استغل التي السياسية والدوافع
العقائدي الجانب .بالهوى المرتبط المركب والجهل
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وقّلةالبصيرة .للقائلينالرأيفيوالسفهالسن وحداثة
بالتكفير الماضي. أفكاروأخطاء واجترارهم .وتأويلهم

للنصوصعلىغيرمقاصدها .تصرفاتعن فضًال
ًوحديثاقديمًاالمسلمينببالدألمتوأمنّيةاقتصادية.

٦.المجالهذافيُتطرحأنيمكنومعالجاتحلوٌلثمة
تفعيلدوروسائلاإلعال المقروءة،(مالمختلفةأهمها

،لنشر)النت(فضًالعنشبكة)والمسموعة،والمرئية
تقوم والتي السمحاء، اإلسالم وتعاليم عقيدة وترويج

ًوعمالقوًالواالعتدالوالوسطيةالواقعيةعلى.والعمل
ُمخطئًا كان وٕان اآلخر مع الحوار قنوات فتح على

الصحيح الطريق إلى للعودة عل. حرمةوالتأكيد ى
بنصوص وعرضه، وماله دمه وحرمة المسلم، تكفير

.القرآنالكريموالحديثالنبويالشريف
٧.بأن والجهاد القتال إلى تدعو التي األطراف التزام

أهل إلجماع بل لألهواء، تخضع ال تلك دعواهم
مسلمحاكمإمرةوتحت،المسلمينعلماءمناالعتبار

اإلجماعيتمعليهوضمتطلباتحسبوٕاالالحالرورة
.وقعوافياإلثموالضالل

٨.والعقديةالفكريةبالمناهج التزامالدولالمسلمة
تلكوبخاصة،اإلسالمدولعليهاسارتالتيوالفقهية
التاريخ في شأنها لها يزال وال كان التي الدول
الفكر مجال في لالعتدال تبنيها فإن اإلسالمي؛

.متميزةحضارياًوالعقيدةوالفقهجعلهافيمكانة
٩.خطضمنالدراسيةوالمناهجالتعليمجعلعلىالعمل

بناء لضمان والتكفير، التطرف عن بعيدًا االعتدال،
.الشخصيةالملتزمةبالقيماإلسالميةالهادفة

١٠.منابر طريق عن المعتدل الديني الخطاب ترويج
التواصل ومواقع الدرس، ومحاضرات المساجد،

تهبشكلمنسجممعالواقعدونالحديثة،ليؤديرسال
المصلحة ليحقق بحكمة يتعامل تفريط، أو إفراط

.العامة

١١.دماء يستحلون الذين التكفيريين على بالمثل الرد
عليهماهللاحّدوٕاقامة،بالشبهاتوحرماتهمالمسلمين

 األرض(كونهم في تعالى)مفسدون اهللا فشرع ،
تار وشّوه الدين، لهذا أساء لمن هذهبالمرصاد يخ

.األمة
وحل،التكفيرشبهاتبشرور ُأوذينا أننا اللهمإنكتعلم
بهذاوعملناقولنافيأصبنافإن،للعيانماثلهومابنا
وٕان وفضلك، توفيقك من هو فإنما غيره أو البحث

منونرجو بشيءمنذلكفنعتذرإليك، القارئقّصرنا
واهللا أردنا، ما الخير فإن يعذرنا أن وراءالكريم من

.القصد،وهوحسبناونعمالوكيل
المصادروالمراجع

١. الرازي محمد بن الرحمن عبد حاتم، أبي :ت(ابن
تحقيق)هـ٣٢٧ العظيم، القرآن تفسير ، :محمد أسعد

.٣،١٤١٩الرياض،ط-الطيب،مكتبةنزارالباز
٢.الحنفي بنمحمد بنعلّي محمد :ت(ابنأبيالعز،

هـ٧٩٢ ا) العقيدة تحقيقشرح لطحاوية، :شعيب
بيروت،–عبداهللاالتركي،مؤسسةالرسالة-األرنؤوط

م،١٩٩٧-هـ١٤١٧،١٠ط
٣.الحليمعبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقي،تيميةابن

 ت(الحراني هـ٧٢٨: الفتاوى،) تحقيقمجموع :عبد
،المنورة المدينة قاسم، بن محمد بن الرحمن

.م١٩٩٥/هـ١٤١٦
٤.م أبو حزم، ابن القرطبي أحمد بن علي :ت(حمد

مكتبة)هـ٤٥٦ والِنحل، واألهواِء الِملل في الِفصل ،
.ت.القاهرة،بال–الخانجي

٥.الشيباني بنمحمد اهللاأحمد أبوعبد :ت(ابنحنبل،
شعيباألرناؤوطوآخرون،،:المسند،تحقيق)ه٢٤١

.م٢٠٠١-هـ١٤٢١،١مؤسسةالرسالة،ط
٦.الدشمس،الجوزيةقيمابنبنبكرأبيبنمحمدين

ت(أيوب مصايد)هـ٧٥١: من اللهفان إغاثة ،



63

رواطرفاتضرؤرداماءارةدا





تحقيق الشيطان، :مكتبة الفقي، حامد محمد
.ت.بال.المعارف،الرياض

٧.كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو كثير، ابن
ت(الدمشقي:هـ٧٧٤(،الفكردار،والنهايةالبداية

١٤٠٧هـ-١٩٨٦م.
٨.اهللاعبدأبو،ماجةابن،القزوينييزيدبنمحمد)ت:

هـ٢٧٣ تحقيق)  السنن، :،الباقي عبد فؤاد محمد
 العربية الكتب إحياء البابي-دار عيسى فيصل

.ت.الحلبيبال
٩.مكرم بن محمد منظور، ت(ابن لسان)هـ٧١١: ،

.هـ١٤١٤،٣العرب،دارصادر،بيروت،ط
١٠. األشعث بن سليمان داود، ت(أبو ،)هـ٢٧٥:

تح قيقالسنن، :،الحميد عبد الدين محيي محمد
.ت.المكتبةالعصرية،صيدا،بيروت،بال

١١. سّالم بن القاسم عبيد، ت(أبو كتاب)ه٢٢٤: ،
محمدناصرالديناأللباني،مكتبة:األيمان،تحقيق

.م٢٠٠٠-ه١٤٢١،١المعارفللنشروالتوزيع،ط
١٢.منصورأبو،أحمدبنمحمد،ت(األزهري:٣٧٠هـ

محمدعوضمرعب،دار:لغة،تحقيق،تهذيبال)
.م٢٠٠١،١بيروت،ط–إحياءالتراثالعربي

١٣.عبداهللا أبو إسماعيل بن محمد البخاري،
محمدزهير،:الجامعالصحيح،تحقيق)ه٢٥٦:ت(

 دارطوقالنجاة عنالسلطانية(الناصر، )مصورة
.هـ١٤٢٢،١ط

١٤.أبو التميمي، طاهر بن القاهر عبد البغدادي،
 دار)هـ٤٢٩:ت(منصور الِفرق، بين الَفرق ،

.م١٩٧٧،٢بيروت،ط-اآلفاقالجديدة
١٥. يحيى بن أحمد ت(الَبَالُذري، أنساب)ه٢٧٩: ،

سهيلزكارورياضالزركلي،دار:األشراف،تحقيق
.م١٩٩٦-هـ١٤١٧،١بيروت،ط–الفكر
١٦.الرسائلمجموعة،حسن،البنا)العقائدرسالة

(،بيروت،القلمدارط،بال.ت.

١٧. الحسين بن أحمد بكر أبو ت(البيهقي، )هـ٤٥٨:
عبدالعليعبدالحميدحامد،:شعباإليمان،تحقيق
-هـ١٤٢٣،١الهند،ط/بومباي-مكتبةالرشدالرياض

٢٠٠٣م.
١٨.عيسى بن محمد ت(الترمذي، الجامع)هـ٢٧٩: ،

تحقيق)السنن(الكبير ، أ: د. .،معروف عواد بشار
.م١٩٩٨مي،بيروت،دارالغرباإلسال

١٩. الشريف محمد بن علي :ت(الجرجاني،
)ه٨١٦ بيروت العلمية الكتب دار التعريفات، ،–

.م-١٩٨٣هـ١٤٠٣،١لبنان،ط
٢٠.ط،المؤمنعقيدة،جابربكرأبو،١الجزائري،

،المنورةالمدينة،والحكمالعلومهـ١٤٢٠دار.
٢١.حماد بن إسماعيل ت(الجوهري، ،)هـ٣٩٣:

 تاج تحقيقالصحاح العربية، وصحاح اللغة :أحمد
للماليين العلم دار عطار، الغفور بيروت،–عبد

.م١٩٨٧-هـ٤،١٤٠٧ط
٢٢.الرحيمعبدبنأحمد،ت(الدهلوي:هـ١١٧٦(حجة،

تحقيق اهللاالبالغة، :بيروت دارالجيل، السيدسابق،
–ط،١لبنان،هـ١٤٢٦-م٢٠٠٥.

٢٣.عبدبنعليالدين تقي الحسن أبو السبكي،
ت(الكافي دارالمعارف،)هـ٧٥٦: فتاوىالسبكي، ،

.ت.مصر،بال
٢٤.الحنبليأحمدبنمحمدالدينشمس،ت(السفاريني:

األسرار)هـ١١٨٨ وسواطع البهية األنوار لوامع ،
ط دمشق، الخافقين، مؤسسة ٢األثرية، -هـ١٤٠٢:

.م١٩٨٢
٢٥.رابطة وضوابطه، التكفير محمود، بن منقذ السقار،

بالالعالم،المكرمةمكة،اإلسالمي.ت.
٢٦.الغرناطيموسىبنإبراهيم،ت(الشاطبي:هـ٧٩٠(،

تحقيق االعتصام، :،عفان ابن دار  الهاللي، سليم
.م١٩٩٢-هـ١٤١٢،١السعودية،ط
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٢٧.أبىبن الكريم بنعبد أبوالفتحمحمد الشهرستاني،
 أحمد ت(بكر :٥٤٨ مؤسسة)هـ والِنحل، الِملل ،
.ت.الحلبي،بال

٢٨.الحميريهمامبنالرزاقعبدبكرأبو،ت(الصنعاني:
تحقيق)هـ٢١١ المصنف، ، :الرحمن حبيب

العلمي المجلس الهند-األعظمي، /المكتب
١٤٠٣.،٢بيروت،ط–اإلسالمي

٢٩. أبوالقاسمسليمانبنأحمد )هـ٣٦٠:ت(الطبراني،
تحقيق األوسط، المعجم :عبد اهللا، عوض طارق

.ت.القاهرة،بال–حسيني،دارالحرمينالمحسنال
٣٠.جرير بن محمد جعفر أبو ت(الطبري، ،)هـ٣١٠:

التراث دار والملوك، الرسل ط–تاريخ ،٢بيروت،
.هـ١٣٨٧

٣١.د،الفراجي.المعتدلاإلسالميالخطاب،عليعدنان
ط التحديات، مواجهة العراق١في البرهان، دار ،-

،م٢٠١٤بغداد.
٣٢.محمبنأحمد،الحمويالفيوميعليبند)ت:نحو

الكبير،)هـ٧٧٠ الشرح غريب في المنير المصباح ،
.ت.بال.المكتبةالعلمية،بيروت

٣٣.العسقالني الرحمن بنعبد بنأحمد محمد الَمَلطي،
،التنبيهوالردعلىأهلاألهواءوالبدع،)هـ٣٧٧:ت(

تحقيق :األزهرية المكتبة الكوثري، زاهد محمد
.ت.للتراث،مصر،بال

٣٤.الرتفاعرئيسسببوالعنف البطالة كوكباألوسي،
١٠جريدةدارالسالم،األربعاء،العنففيالعراق،

 ٢٠١٥حزيران .http://www.darussalam-
np.com.

٣٥.القلمدار،والقيادةالعقيدةبين،خطاْبشيتمحمود-
الشامية الدار ط–دمشق، ١بيروت ،١٤١٩ -هـ

.م١٩٩٨

٣٦. الحجاج بن ت(مسلم الصحيح،)هـ٢٦١: الجامع ،
تحقيق :التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد

العربي–بيروت.بال.ت.
٣٧.بن الرؤوف عبد محمد الدين زين المناوي،

 ت(علي مهمات)هـ١٠٣١: على التوقيف ،
الكتب عالم ط-التعاريف، ١القاهرة، -هـ١٤١٠،

.م١٩٩٠
٣٨. علي، بن شعيب بن أحمد ت(النسائي، )هـ٣٠٣:

تحقيق الكبرى، السنن :،شلبي المنعم عبد حسن
١٤٢١،١بيروت،ط–مؤسسةالرسالة -٢٠٠١هـ

.م


)١(،العربيةوصحاحاللغةتاجالصحاح،٢/٥٧٤الجوهري.
)٢(،العربلسان،منظور١/٧٥٣ابن٤/٥و.
)٣(ص،التعريفات،٣٨الجرجاني.
)٢(،اللغةتهذيب،٧/١٧٠األزهري.
)٣(،الكليات،٤٢٧-٤٢٦الكفوي.
)٤(ص،١٠١التعريفات.
)٥(مادة،العربلسان)عقد(،٣/٢٩٦٢٩٨و.
)٦(،الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباح،٢/٤٢١الفيومي.
)٧(الرسائلمجموعة،حسن،البنا)العقائدص)رسالة،٤٢٩.
)٨(ص،المؤمنعقيدة،جابربكرأبو،١٤الجزائري.
)١ ينظر) : اللغة، تهذيب والجوهري،١٠٠و٩/٩٦األزهري، ،

،٤/١٥٤٠الصحاح١٥٤٢و.
)٢(اللتهذيب،األزهري،٦/٥٩غة
)٣(،التعاريفمهماتعلىالتوقيف،١/٢٠١المناوي.
)٤(،اللغةتهذيب،١٠األزهري/١١٤-١١٠.
)٥(،السبكيفتاوى،٢/٥٨٦السبكي.
)٦(ص،الكليات،٧٦٤الكفوي-٧٦٥ص.
)١(،والملوكالرسلتاريخ،٥/٧٨الطبري.
)٢(،األشرافأنساب،٢/٣٥٤الَبَالُذري.
)٣(الشهرستاني،والِنحلالِملل،١/١١٦.
)١ ص) ، والبدع األهواء أهل على والرد التنبيه .٤٨الَمَلطي،

.٣/٢٧٤الشاطبي،االعتصام،:وينظر
)٢ ( المستدرك، عطا(الحاكم، )تحقيق ،٢/٣٤٢رقم ،

.٣٢١٩:الحديث
)٣(،العظيمالقرآنتفسير،حاتمأبي١١٤٣-٤/١١٤٢ابن.
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)٤(،االعتصام٢/٦٩٢الشاطبي.
)٥(،الفتاوىمجموع،تيمية٧/٢٥٤ابن.
)١(،والِنحلالِملل،١/١١٦الشهرستاني.
)٢ ( المسند، الحديث٩/٢٨٤أحمد، رقم ،:٥٣٨٦ .الجامع مسلم،

،الحديث٣/١٤٧٨الصحيحرقم،:١٨٥١.
)٣(ينظر:،والِنحلالِملل،١/٩١الشهرستاني،١١٦،١٤٣.
)٤(ذلكتفاصيلينظر:ت،الطبري،والملوكالرسل٦/٣٠٣اريخ-

٣٠٩.
)٥ ( الصحيح، الجامع الخوارج٩/١٩)البخاري، قتل باب

عليهمالحجةإقامةبعدوالملحدين.(،االعتصام،الشاطبي)تحقيق
.٢/٦٩٢)الهاللي

)١(االعتصام،الشاطبي)الهالليت(،٦٩٣-٢/٦٩٢.
)٢(،الفتاوىمجموع،تيمية٧/٦٨٤ابن.
)٣(،الدهلوي،البالغةاهللا١/٣٢٣حجة.
)٤(ص،الفرقبينالفرق،٧٠البغدادي.
)٥(،والِنحلالملل،١/١٢٢الشهرستاني.
)٦(،البهيةاألنوارلوامع،١/٣٦٨السفاريني.
)١ ( الصحيح، الجامع برقم١/٣٥البخاري، ، و١٢١: ،٢/١٧٦،
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)٢ ( د(السنن،الترمذي، تحقيق )بشار. ،٣/٦٩رقم ،
.١٣٩٨:الحديث

)٣(،الصحيح،الحديث٤/٩٩البخاريرقم،:٣١٦٦.
)٤(،الكبرىالسنن،الحديث٣/٤١٧النسائيرقم،:٣٤٣٨.
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 األربعاء، السالم، دار  ١٠العراق،جريدة .٢٠١٥حزيران
http://www.darussalam-np.com.

)١(،المسند،برقم٧/٤٣٦أحمد،:٤٤٣٧.
)٢(،اللهفانإغاثة،الجوزيةقيم١/١٣١ابن.
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.بتصرف
)٣(،الصحيحالجامع،برقم٢٠١-٤/٢٠٠البخاري،:٣٦١١.
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 *أوبساالجامعةفياألديانوتاريخالالهوتقسمفيوالباحثاٍإلسالميةالدراساتأستاذ. 


:المقدمة
أشرف على والسالم والصالة العالمين، رب هللا الحمد
أجمعين وصحبه آله وعلى محمد، سيدنا المرسلين،

وبعد،
العامالمفتيسماحة،خصاونةالكريمعبدالدكتورالشيخ

لمملكةاألردنيةالهاشميةل
لدارالعاماألمينعطوفة،الخاليلةمحمدالدكتورالشيخ

الهاشميةاألردنيةالمملكةفياإلفتاء
.العلماءوالباحثون،اإلخوةواألخواتالحضور

.السالمعليكمورحمةاهللاوبركاته
الدولي المؤتمر هذا حضور ويشرفني، ليسرني فإنه

 بعنوان والتكفير(الهام، التطرف شبهات وكما)نقض ،
فيللمشاركةالفرصةإلتاحتكم،الشكربجزيللكمأتقدم
تمر عصيبة، فيفترة الذييعقد المميز، المؤتمر هذا
غرووال،أجمعالعالموشعوببل،اإلسالميةاألمةبها
من كريمة، سامية ملكية برعاية المؤتمر، هذا أنيعقد

داهللاالثاني،حفظهاهللاتعالىصاحبالجاللة،الملكعب
،الهاشمية النبوية الدوحة سليل وهو وكيفال، ورعاه،
كل في العالم، حكومات مناشدة عن يتوانى ال الذي
على واإلقليمية، الدولية المحافل في سانحة، فرصة
،اإلسالموفوبيا التعاضد،ألجلمكافحةظاهرة ضرورة

و تصبفيخدمةالتيتتغذىعلىاألفكارالمغلوطة،
.غاياتالمتطرفين

.وأتمنىلهذاالمؤتمر،النجاحفيتحقيقأهدافهالمرجوة




:تمهيد

،ثرية متنوعة هيعالقة والغرب، اإلسالم بين العالقة
مر طويل، تاريخي إرث على تقوم ومعقدة، وشائكة
وعدم،والتنافرالتناقضمنالكثيرشابها،عديدةبمراحل

بل القوى، األغلب،تكافيء على الموضوعية وعدم
فيها يقع التي والتبسيط، التعميم آفة عن ناهيك

فمتالزمة.الكثيرون،عندالحديثعناإلسالموالغرب
اإلسالم" و التساؤالت،"الغرب من العديد تطرح ،

وتدخلنا ومنكلاألطراف، واإلشكالياتبلواألغاليط،
تائجظالمة،فيمقدماتخاطئة،تؤديبناحتمًا،إلىن

واإلنصاف المنطق عن بعيدة .تقوم المتالزمة، فتلك
فيه بما رباني، كدين اإلسالم بين مقارنة، عقد على
وبين واستيعاب، وحيوية وتنوع تعددية، من يحتويه

.الغربوٕاشكالياتحدوده،الجغرافيةوالثقافيةوالدينية
،المتوسط البحر حوض شرق في ازدهرت المسيحية

ا اليوملمئات نسميه ما إلى تصل أن قبل لسنين،
أوروبا(بــــ .(أوروبية أديان عدة من واحدًا كان اإلسالم

١٣٠٠لفترةاألجزاءتنصرقبلأوروبافيواتنشر،عام
،)فرنسا(أقدممسجدفيمايعرفاليومبــ.الشماليةمنها

مافي كنيسة، وأقدم الميالدي، التاسع القرن إلى يعود
عليه بــنطلق الحادي)السويد(اليوم القرن إلى تعود ،

 عام القسطنطينة سقوط وبعد الميالدي، ١٤٥٣عشر
عليهنطلق ما فيربع تقريبا، اإلسالم تواجد ميالدية،

لفظأوروبا(اليوم.(
إشكالية من بالرغم والغرب، اإلسالم عن فالحديث

،ثنائية بين العالقة ناحية من أيضًا مشكل المقارنة،

ظاهرةاإلسالموفوبيافيالبيئةاإلسكندنافيةالسويدية
مفهومهاوواقعهاوسبلعالجها

عثمانالطوالبة.د
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ننح" " ما"هم"و لديها فأغلبالمجتمعاتاألوروبية، ،
 ١٥-١٠نسبته %غير أصول من السكان، عدد من

.أوروبية،والنسبةفيتزايدمستمر
 عن يزيد ما اليوم، األوروبي االتحاد دول ٢٠وفي

البروتستانت أعداد يفوق الذي العدد مسلم، مليون
للتزاي مرشحة واألعداد جميعًا، بفعلاإلسكندنافيين د

وصول المراقبون يتوقع حيث الحالية، الهجرة موجات
إلىأوروبافيالمسلمين٦٥أعدادخالل،مسلممليون

القادمة سنة الثالثين .من الكثير، يولد بدوره وهذا
اليوم؟والغرب أوروبا ماهية عن المشروعة، التساؤالت
اإلسالم وعنمكانة أنتكونأوروبيا؟ الذييعنيه وما

وروبا؟وعنتعريفاألوروبي؟فهليمكنللمرءأنفيأ
،دوماإليهُينظرأمالوقت؟بنفس وأوروبيا يكونمسلمًا

اآلخر"بأنهاألوروبي."
النشأةوالتاريخ:اإلسالموفوبيا

علىتغذت،والمسلمينلإلسالمالغربيةالنمطيةالصورة
وازدهرت،الغربيةوالهيمنة،االستعمارمنطويلتاريخ
الحقبة إبان عشر، التاسع القرن خالل كبير، بشكل
القومية الدولة مفهوم تشكل وبدايات االستعمارية،
غير عالقات يشهد الذي اليوم، بواقع مرورا الحديثة،

بين،اليهودي"متكافئةالمسيحيوالعالماإلسالميالعالم"
إشكاليات إلى إضافة بعضالباحثين، تعبير حد على

ا بين اإلمبراطوريةالعالقة عهد إبان والغرب، لشرق
بين،واالنقساماتبالتناقضاتمليءعهدوهو،العثمانية

.القوةوالدبلوماسيةوالعالقاتالتجارية
اإلسالمقدمقديم،كأمةوللمسلمين،كدينلإلسالمالعداء
بدأ للغاية، جديد اإلسالموفوبيا، مصطلح ولكن نفسه،

 من األول الربع في قبلاستعماله من العشرين القرن
 لمصطلح مواز بشكل الفرنسيين، معاداة"المثقفين

المسلمين"السامية كراهية مدى عن الكشف بغرض ،
وفي،الغربيالتاريخفيالمسيحيةأنتجتهاالتي،واليهود
قبلمنالمصطلحاستخدمالغرضهذامعيتناغمسياق

ففينص سعيد، لهالمفكرالفلسطينياألمريكيإدوارد

عامإلى١٩٨٥يعوداإلسالممعاداةأن،سعيدالحظ،
العادة في مصادرها الغربية المسيحية في والسامية

.واحدة
على للداللة المصطلح استخدم التسعينيات، بداية وفي
في،بحدةتتبلوربدأتوالتي،لإلسالمالمعاديةالمواقف

حي الحربالباردة، نهاية مع الغربي، ثالخطابالعام
يحل قادم، أخضر خطر تشكل بداية الحديثعن بدأ
،مضتولعقودتمثلتوالتي،التقليديةالعدوصورةمكان

.بالخطرالشيوعياألحمر
عام١٩٩٦وفيرونيميدالبريطانياإلبحاثمركزشكل

ترست)RunnemydeTrust(البحثيالمركزوهو،
العنصرية عن مختلفة، تقارير يعد الذي المشهورة،
فيللنظربحثيةلجنةشكل،المتساويةوالحقوقوالتمييز
اإلفتراضات مكافحة بهدف لإلسالم، العداء تاريخ
،جامد واحد أحادي، نظام اإلسالم بأن اإلسالموفوبية،
أوتعدديةأو،داخليةديناميكيةدون،للتطورقابلغير

.تفسيراتأومناقشات
،١٩٩٧موخلصتاللجنةإلىتقريرمفصل،صدرعا

 جميعا"بعنوان لنا تحد التقرير"اإلسالموفوبيا وهذا ،
،فيإطاراآلراءالسلبيةالشديدة،)١(وضعاٍإلسالموفوبيا

ضد تمييز من يرافقها وما والمسلمين، اإلسالم تجاه
.المسلمين،فيالنواحياإلقتصاديةواإلجتماعيةوغيرها
السي علىصعيد هياألولىمننوعها اسةوفيخطوة

عام المتحدة باألمم اإلعالم، إدارة نظمت الدولية،
دوليا٢٠٠٤ مؤتمرًا ،)٢( عنوان تحت ،"مواجهة

،األمر"اإلسالموفوبيا؛التعليممنأجلالتسامحوالتفاهم
شرعية المصطلح إعطاء إلى كبير، بحد ساهم الذي

.دولية،وقبوالأكثرفياألوساطالسياسيةبلوالبحثية
بيااإلسالموفو:والتحدياتالمفهوم

يستهدف أنه يلحظ رونيميد، مؤسسة تقرير في الناظر
لإلسالم المعادية اآلراء األولى اثنتين، ظاهرتين
التي والتمييز، الكراهية جرائم والثانية والمسلمين،

بريطانيا مسلمو لها يتعرض .لم رونيميد، تقرير وقبل
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شائع أو معروفا اإلسالموفوبيا، مصطلح بكثرة،يكن ًا
فمن الغربية، اإلجتماعية العلوم مجال في خاصة
و،إشكالياتمنالمصطلحيخلوال،العلومتلكمنظور
مدى بهدفدراسة يكن لم له، رونيميد تقرير إستخدام
أو بريطانيا في والمسلمين، لإلسالم العداء انتشار
جاءوٕانما،خلفياتهعلىالوقوفألجلحتىوال،الغرب

الجهود،التيتبذلهاجماعاتالحقوقالمدنيةفيسياق
اجتماعية مشكلة اعتبرته ما ضوء في البريطانية،

.متزايدة
مجالفي،اإلسالموفوبيامصطلحاستخدامشاعوعندما
،ماهيته في الباحثين كلمة اختلفت المختلفة، البحوث
من فكثير مختلفة، طرق بعدة تعريفه جرى حيث

ا الدوليين، تعريفالباحثين دون المصطلح، ستخدموا
ضيقأو ضمنسياقغامض، أورده وبعضهم محدد،

المعنى بوريل. السويديكالس الباحث أشار ،)٣(وكما
السويدية، ميتين جامعة البحثيةمن اإلشكاليات فإن

،معهاوالتعامل حولمصطلحاإلسالموفوبيا المنهجية،
.لميتمالتغلبعليها،إلىيومناهذا

ته،يرىالباحثوعالمالسياسيةاألمريكي،إريكومنجه
،الذيكتبعدةدراساتعناإلسالموفوبيا،أن)٤(بليش

من ويقلل للمصطلحمضلل، روينميد مؤسسة استخدام
بين مطلقة، عالقة يستدعي ألنه تحديده، إمكانيات
أخرى جهة من التمييزية واألفعال جهة، من .األفكار

يهذا،تقليدابحثيًاراسخًا،فيويرىبليش،الذييتبعف
فك ضرورة االجتماعي، النفس وعلم االجتماع علم
اإلجراءات وبين المسبقة، المواقف بين االرتباط،

فاإلسالموفوبيا.التمييزية،التيقدتنتجعنتلكالمواقف
جرائمإلى،بالضرورةتؤديال،األخرىالمسبقةواألفكار

تمييز أفعال إلى أو مختلفةكراهية، ية .،الوقت وبنفس
،التمييزيةاألعمالجميعأن،مفادهاعكسيةعالقةلدينا
ناتجةليست الغربية، المسلمونفيأوروبا التييواجها

اإلسالموفوبيا عن رئيسي، وبشكل بالضرورة .فعلى
يلحظ السويدي، العمل فيسوق الناظر المثال، سبيل

يمكن وهذا فيه، للمسلمين ضعيفًا إلىتواجد عزوه،
،األجنبية وخلفياتهم االجتماعيةواالقتصادية، أوضاعهم
النابعة تجاههم، السلبية المعاملة الحديثعن بدالمن

الديني انتماءهم من .عن الغربية البحوث في والناظر
على متزايد، إجماع شبه وجود يلحظ اإلسالموفوبيا،

.)٥(اعتبارالمصطلح،كمفهوممفتاحيتحليلي
المسبقة)٦(الموفوبيااإلس األفكار في الحال هي كما

،النمطيةالصورعلى المبنية تتعلقبالكراهية األخرى،
السلبية بالتعميمات أخرى وبعبارة .لجميع يعزى حيث

بعضومواقفسلوكيات علىسبيلالمثال، المسلمين،
أنمنبالرغم،إرهابيونالمسلمينكلبأنكالقول،منهم

العظم تشجبالغالبية األرض، في للمسلمين ى
يعارضون)٧(اإلرهاب المسلمين جميع بأن القول أو ،

تؤيدها غالبيتهم، أن من بالرغم )٨(الديمقراطية، .فهذه
السلبية التعميمات تلك من بعض على تدل أمثلة،
سلبي وصفي بشكل المسلمين، التيتصور العشوائية،

.متجانسظالم
ٍاإلمصطلحفيالثانيةسالموفوبياالكلمة،الفوبياهي،

 تعني يونانية، أصول من كلمة والهلع"وهي ،"الخوف
الطب ضمنسياقعلوم الكلمة، فياستخدام والناظر

علىتدل خوفشديدغير"والصحةالنفسية،يجدأنها
،منبعضالمواقف،كالخوفمنالتواجدفي"عقالني

من كالخوف بعينها، أشياء من أو منفردًا، ما غرفة
من أو الحيوانات، من نوع من أو اإلبرة، أو السكين
أماكن من أو مثًال، بالجو كالسفر األنشطة، بعض

.طبيعية،كالبحارأوالمرتفعاتالشاهقة
في الشديد اإلفراط بها، يقصد هنا العقالنية غير
الفعلية الخطر درجة مع يتناسب، ال بشكل الخوف،

الرهاب،تنتميإلىكلمةالفوبيا،أو.للظرفأوالشيء
في،تتسببأنلهايمكنالتي،االضطرابمؤشراتفئة
ذاكالمرءيتجنببحيث،وعدوانيةهلعاضطرابحالة
القلق حالة استدعى الذي الشيء، أو الموقف

.واالضطراب
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يمكن،الفوبياأنواعأغلبأنإلى،النفسعلماءويشير
وسائلالعالجا باستخدام حيثالتغلبعليها، لسلوكي،

،طرقبعدة،الفوبيالمسببات،بالفوبياالمصابيتعرض
الهلع خلقشعور لما ممكنة فترة ألكبر تعريضه منها
انحسارأوتقليلوبالتالي،لهالتعرضيألفحتى،لديه

الذعر )٩(ذاك .عن الحديث سياق في الفوبيا، ولكن
الفرد باالضطراباتالنفسية تتعلق ال ية،اإلسالموفوبيا،

أو بعينها أشياء من المحتملة، المفرطة بالمخاوف وال
عن نتج رمزي، بمعنى تتعلق وٕانما محددة، أوضاع
فئة ضد وتاريخيًا، واجتماعيا سياسيا متنافرة ترسبات،
،إقصاء أو وتمييز العتداءات يتعرضون الناس، من

.بسببانتمائهملتلكالفئة
اإلسالموفوبيافيالبيئةالسويدية

بأمريناثنين،مصط داللية لهعالقة لحاإلسالموفوبيا،
الناحية فمن أيديولجي، والثاني مصطلحي، أحدهما
مفهوم في اإلسالموفوبيا، لفظ يدخل المصطلحية،

 اَألَكزنوفوييا Xénophobi أي ،"،اآلخر من الخوف
سياق"الغريب ضمن ُيفَهُم األيديولجية، الناحية ومن ،

ع تقوم التي مكانةالعنصرية، من التقليل مبدأ، لى
فهومصطلح،يعبر.اآلخر،وانتقاصكرامتهاإلنسانية

وتحامل مواقفعداء ضمن نظرية، تفكير عنطرائق
على تأتي السلوكية، اإلسالموفوبيا ومظاهر عنصرية،

.شكلجرائمكراهيةوتمييز
شهر ففي السويد، في مستمر تزايد في اإلسالموفوبيا

،أصدرتلجنةحقوقاإلنسان،التابعةمارسلهذاالعام
تقريرا المتحدة، من)١٠(لألمم قلقها، عن فيه تعرب

ضدبخاصةالموجه،لألجانبالمعاديوالعنفالتمييز
.السويدالمسلمين،الرومر،األفارقة،واليهودفي


القرنينفترةإلى،أوروبافيالعنصريةاألفكارنشأةتعود
العائالتكانتحيث،الميالديينعشروالسابعالسادس
الفكرولعب،إفريقيامنبالعبيدتتاجر،المالكةاألوروبية
ُنظرحيث،التجارةتلكتبريرفي،بارزًا العنصريدورا

نص أنهم على تمامًاللسود، ليسوا فهم حيوان، نوع ف
.كباقيالبشر،ولذايمكنمعاملتهمكماتعاملالحيوانات

،الرقيق تجارة وليدة كذلك هي السويد، في العنصرية
الرقيق تجارة في سويدية، شركات عملت حيث
ولكن الكاريبي، ومنطقة إفريقيا من كل في والعبودية،

.العنصريةلمتنته،بتحريرالرقيق
نالعنصريةالبيولوجيةإلىالعنصريةالثقافيةم

معهدًا أنشأ الذي العالم، في األول البلد السويد يعد
العرقتفوقإثباتبهدف،البيولوجيةللعنصرية،حكوميًا
ذاكتأسيس سنة ففي األعراق، من علىغيره اآلري،

 عام البروفيسور١٩٢٢المعهد، المعهد، مدير نشر ،
ك وندبورغ، هيرمان ونقاؤه"تابه العرق ودعا"بيولوجيا ،

ذاكوأدى،األجانبضدصرامةأكثر،قوانينلسنفيه
قانون ألول السويدية، الحكومة سن إلى النقاش،

 عام البالد، في اإلعالن١٩٢٧لألجانب في وجاء ،
 أن وقتها، عرق"الحكومي من أنه بلدنا، شعب قيمة

ولذل تقديره، يصعب مختلط، غير عرق منواحد، ك
منليس والتي المختلفة، الشعوب هجرة مراقبة المهم،

شعبنا مع بدمجها السماح الحرب"صالحنا، وبعد ،
حيث،البيولوجيالمعهدذاكإغالقتم،الثانيةالعالمية

أسماههرؤية،ألبنباراالشتراكيالسياسيأطلق"بيت
الشعب-هيمتفولك."

ال نظام تصدع السبعينيات، بداية السويدي،في رفاهية
علىظهرت،عنصريةمجموعاتنشاطالبالدوشهدت
تشكلت الثمانينات، بداية وفي بريدية، رسائل شكل

 سويدية(BSSمجموعة السويد على الذي)الحفاظ ،
قسمين؛إلىالسويد"انقسمديمقراطيو"،لإلسالمالمعادي

."الديقراطيونالوطنيون"و
 الحديثة العنصرية في على)١١(السويديةوالناظر ،

ال فهي البيولوجية، سابقتها تشبه ال أنها يجد العموم،
على تقوم وٕانما بيولوجي، عرقي أساس على تقوم
عنيتكلمونالالعنصريينمنفكثير،الثقافيةالعنصرية
االختالط له، ينبغي ال والذي األبيض، العرق تفوق
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،عنباألعراقاألخرىالتيهيدونه،ولكنالحديثيتم
خاللمنتدميرهايتمالتيالغربيةالحضارةثقافةتفوق

األخرىبالثقافاتالبدائية"اختالطها."
نظاممعرفيمبنيعلىالخوف:اإلسالموفوبيا

،أجنبيةأصولمناآلخرإلى،دومًاالسويديوننظرلقد
،اليهود مهاجري وصف تم فلقد والشك، الريبة بعين

النا اضطهاد من عنالهاربين مختلفين كآخرين زيين،
.الشعبالسويدي،وبالتالياليمكنإذابتهمفيالمجتمع

اليونانيين انتقاء تم الماضي، القرن خسمينيات وفي
وفي المنطق، بنفس عنهم والحديث واإليطاليين،
وفي الريبة، بأصابع األتراك إلى أشير الستينيات

،والصوماليينكوسوفاألبانوصفالتسيعينياتكمشكلة
وٕالى العشرين، القرن بداية وفي مختلفون، أنهم بسبب
والمسلمين بالعرب والشك، الخوف تعلق هذا، يومنا

.بشكلعام
 فيأكتوبر الصادر استطالع٢٠١٣فيتقريرها بين ،

المعروفة،المدنيةللطوارئالسويديةالوكالةأجرته،للرأي
بــاختصارًاMSBهم،واإلرهابالحرببأن،ماأكثرا

ممن وٕاناثًا، ذكورًا السويديين، الناشئة وأخاف أقلق
 سن ١٨يبلغون لعام ٢٠١٣سنة .االستطالع فأشار

 أن الحرب،٣٤إلى أن يرون المشاركين، نسبة من ٪
معاناتها يخشون التي األولى، المجتمعية األزمة هي

 والوقوعفيها،ويشيرماركوسأورسكوقمنوكالةالــ
MSBمأن،،الحربفظائعمن،اإلعالمفيُيعرض ا

خوف في األساسي، السبب شكل سوريا، في الدائرة
السويديين الناشئة وقلق .جاء الثانية، المرتبة وفي

.)١٢(الخوفمناألعمالاإلرهابية
،السويدية النوردية اإلسكندنافية فيالبيئة اإلسالموفوبيا

علىنظريات يقوم معرفي، مبنية)١٣(تحولتإلىنظام
فالهلعوالعنصرية،تدفعبعضأبناء.علىفكرالمؤامرة

،اآلخر بعضه ضد للتحالف السويدي، المجتمع
الجميع التيتوقع واالصطفافحولنظرياتالمؤامرة،

وتفكك،االجتماعيالبرودمنحالةإلىيؤدي،فخفي
.لعرىالمجتمعوتماسكه

اإلسالمكراهيةفيالمؤثرةالعواملأهمالسويدفي
١.االجتماعيالتواصلووسائلاإلنترنت

انتشارحجمهي،السويدمسلميتواجهمشكلةأكبرلعل
الشبكة عبر لإلسالم، المعادي والخطاب الكراهية

الجديد واإلعالم العنكبوتية، .رسمية لمصادر فوفقًا
 من أكثر السويد في يوجد موقع١٥سويدية، ألف

تحتو اإلنترنت، في مضامينعنصري، على ي
اإلسالم ضد الكراهية وتنشر عنصرية، إسالموفوبية
،األخباروفبركة،األكاذيبترويجخاللمنوالمسلمين

.وٕاشاعةنظرياتمؤامرةمختلفة،معاديةللمسلمين
٢.والمسلمينلإلسالمالمعاديةالقوى

المتطرف اليمين :المتطرف اليمين مصطلح يضم
الجديدة،والقوميةاالشتراكية،الحركاتالفاشية،والنازية

على القوى، هذه فلسفة وتقوم للديمقراطية، المعادية
علىواألجانب الخصوص، علىوجه اإلسالم، معاداة

ثقافية قومية، إثنية، عنصرية، بدوافع العموم، .وجه
ضمن لتصنيفها، محاولة أي الحركات، هذه وترفض

.سياقحركاتاليمينأوحركاتاليسار
الشعبويةاألح )١٤(زاب :المتطرف اليمين أحزاب تلتقي

لألجانب المعادية الشعبوية، األحزاب من العديد مع
و عام الخصوص/بشكل وجه على االمسلمين .أو

بالالتينية،مأخوذمنPopulusومصطلحالشعبوي،
الشعب كلمة .،النخبة أنها تدعي الشعبوية، فاألحزاب

قيقة،سياسيًاواجتماعيًاالتيتمثلالشعب،علىوجهالح
.واقتصاديًا،وأنلهاكلالسلطةفيالمجتمع

واألحزاب المتطرفة، اليمنية األحزاب بين االختالفات
العنصرية اليمينية الحقيقة)١٥(الشعبوية هيعلىوجه ،

.تجميليةوليستجوهرية
٣.الدراسيةالمناهج

،المختلفة مراحلها في السويدية، المدرسية النصوص
وكدين اإلسالم بين تميز ال التعليمية، الوسائل كذلك
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سياقفي،سلبيبشكلاإلسالموتصور،السياسةوبين
الداراساتمنكثيرإليهأشارتماوهذا،غريبعدواني
للبروفيسور دراسة المثال، سبيل على ومنها السويدية،

.)١٦(السويدي،يوناسأوتربك
الدراسية، المناهج في يوصف األغلب،فاإلسالم على

والمتطلبات الشدة كدين .،بعنوان التحليلي كتابه وفي
منأوائلمنيعدوالذي،الدراسيةالمناهجفياإلسالم
،السويديةالتعليميةالموادفياإلسالمصورةعن،كتب

السويدي، هارينستامبحث العلوم)١٧(شيل بروفيسور ،
المدرسي الكتب في يوتوبوري، جامعة في ة،الدينية،

بمختلف اإلسالم، عن السويدية المدارس في المعتمدة
:المراحل،وقسمهاإلىثالثفتراتزمنيةرئيسية

األولى الفترة عام لغاية ووجد١٩٦٢استمرت ،
صورة هي هنا، المسيطرة الصورة أن هارينستام،

.المسلمالمتعصبالعدواني
الثانيةالفترةبين ،حيث١٩٦٨-١٩٦٢امتدتما

ا علىركزت الحقبة، هذه في المدرسية، لكتب
مختلف غريب، كشيء اإلسالمي، الدين وصف

ًتماما .احترام مدى على بالغ، سلبي أثر له وهذا
وأكدهارينستام.الطلبة،وتقديرهملإلسالموالمسلمين

تصوير على ركزت الفترة، هذه في المناهج أن
،كبير لحد منشغلة متجانسة، كوحدة المسلمين

الغامضةبالطقووالسلوكياتس.
الثالثة بينعاميالفترة حيث١٩٨٠-١٩٦٩ما ،

،المرأةيضطهدالذيالمسلمصورة،المناهجأبرزت
يعادي كدين اإلسالمي، الدين صورة طغت حيث

.المرأةوبشكلكبير
فأبحاث هارينستام، عند السويدية البحوث تتوقف لم

لباحث اآلن، لذكرها مجال ال حديثة، منجديدة ين
أن إلى أشاروا وأوبساال، استوكهولم لوند، جامعات
أيامنا في كثيرًا، تتحسن لم والمسلمين اإلسالم صورة
هارينستامعرضهاالتي،النمطيةالصورتلكعن،هذه
أشار بعضهم الثالث، الفترات تلك أثناء كتابه، في

من تنطلق زالت ال السويدية، المناهج أن بوضوح
ومحددا عنمصطلحات حديثها أثناء مسيحية، فهم ت
.اإلسالموالمسلمين

٤.السويديةاإلعالم١٨(وسائل(
ترسيخ في فعال، وبشكل السويدي، اإلعالم يساهم
أجريت وقد والمسلمين، اإلسالم عن النمطية، الصورة
،السلبي الدور ذاك عن متعددة، سويدية دراسات

 والمقاالت، الرئيسية، األخبار قطاع في حيثوخاصة
والجريمة جانب، من المسلمين بين اإلعالم يربط

آخر جانب من والتطرف، والتهديد والعنف .واإلرهاب
،ضيقها على للنقاش، المتاحة المساحات عكس على
االسالموفوبية المواضيع تذكر حيث الصحف، في

.العنصرية،فيسياقالنقدوالنقاش
 هوكان السويدي، الباحث بروفيسأجرى ورهفيتفلت،

تحليلة دارسة استوكهولم، جامعة في هي)١٩(اإلعالم ،
عن مضمونها، حيث من واألهم نوعها، من األولى
،والمسلمين اإلسالم لقضايا السويدي، التلفزيون تغطية
،الباحثينمنللكثيرإلهاممصدر،الدراسةشكلتحيث

.لطرقهذاالموضوع
الت في اإلسالم، صورة بدراسة هيفتفلت قام لفزيونلقد

 عام بين ما الرسمي، ،١٩٩٥-١٩٩١السويدي
أن،الدراسة٣٩وأظهرت%،المسلمينعناألخبارمن

 بالحروب، ٢٣تعلقت % باإلرهاب، تعلق %٨٥منها
وأشار.منهاتعلقبالعنف،بشكلمباشرأوغيرمباشر

اإلسالم اإلعالمي اإلهتمام تزايد أن بوضوح، هفيتفلت
إثر على جاء الدولية،والمسلمين، السياسة تطورات

 سقوط"وخاصة خلفه الذي اإلعالمي الفراغ نتيجة
."الشيوعيةفيالعالم

اإلعالم وسائل تغطية حول لها، حديثة دراسة وفي
خالل والمسلمين، اإلسالم حول المختلفة، السويدية

أكتوبر بين ما أسابيع، –سبعة لعام ،٢٠١٤نوفمبر،
السووالزميلةالباحثةبينتمركزمن،آكسنيرمارتا،يدية

،أوبساال لجامعة التابع والمجتمع، الدين حول البحوث
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بينتهعما،كثيرًاتتغيرلم،والمسلميناإلسالمصورةأن
فمعظم وغيره، هيتفيلت كدراسة السابقة، الدراسات
،الداخلية بالحروب تتعلق المسلمين، عن التغطيات

وبالهج وسوريا، العراق في علىالدائرة اإلرهابية مات
المساجدعلىواالعتداءات،الساخرةإيبدوشارليجريدة
،ليبيا اليمن، الصومال، نيجيريا، كوباني، السويدية،
في إرهابية هجمات وقوع من القلق وكذلك تونس،
فيالمسلمينتبرزوبالتالي،وبريطانياالدنمارك،أمريكا

حقوقي تقرير أكده ما وهذا مشكل، سلبي ،)٢٠(سياق
حقوق لجنة عن العام، هذا مارس شهر في صدر
عن،فيهاللجنةأعربت،المتحدةلألممالتابعة،اإلنسان

.قلقهامنصورةالمسلمينالسلبية،فياإلعالمالسويدي
٥.التطرفواإلرهاب

،للعنصرية المناهضة السويدية، إكسبو أشارتمؤسسة
عامصدرلهاتقريراالع٢٠١٤فيتناميإلى،تداءات

عام،والمساجدالمسلمين٢٠١٤علىحيث،أوروبافي
،المختلفةوالمضايقاتالعنفحاالتمنالعديدسجلت
،الغربفي اإلسالموفوبيا وأشارتالتقاريرإلىتصاعد
أعمال إلى اإلعتداءات، تلك سبب المؤسسة وعزت

.تنظيمداعشاإلرهابي
 على االعتداءت أن إلى أشار، إكسبو المساجدتقرير

٢٠١٤لعامفيمسجدعلىواحداعتداءبمعدلجاءت،
،المساجدعلىالعنصريةاالعتداءاتواتخذت،شهركل
،النوافذكسر،بالحرقاالعتداءمنها،آنذاكعدةأشكاال
أو بعضالمساجد داخل الخنزير، لحم من قطع إلقاء

أو النازية شارة رسم محيطها، في /الصليب و
وتزامنتقرير.درانالمساجدومداخلهاالمعكوف،علىج

المؤسسات قبل من رفع تقرير مع إكسبو، مؤسسة
المساجدأحوالعن،السويدية إلىالحكومة اإلسالمية،

.فيالسويد،وماتعانيهمنانتهاكات،وأوضاعمزرية
الجمعيات أغلب أن إلى تشير أخرى، رسمية تقارير

تتعرضلمضايقا السويدية، وأناإلسالمية تعنصرية،
٤٠حوالي%نتيجة تعرضالعتداءاتعنصرية، منها

 سبتمبر من عشر كالحادي دولية، ٢٠٠١أحداث
.وغيره

هذه الكراهية جرائم أن شك ما،)٢١(ال نوعًا ترتبط ،
فظائع وخاصة حولنا، من الجارية الدولية باألحداث

الدولة"أعمالتنظيم"و،وسورياالعرقفيالواردةاألنباء
في سويدي، مسلم شباب مشاركة بل تعاطف، عن

وهذا.القتالفيصفوفذاكالتنظيمفيالعراقوسوريا
اإلسالمي التعاون منظمة تقرير له أشار بربط)٢٢(ما ،

.تزايداإلسالموفوبيا،معالخوفمنالتطرفالعنيف
الهجرةواللجوء

حيث،بامتيازالمهاجرينبلدهياالسويد١٦٠ستقبلت
والعرق سوريا من أغلبهم الماضي، العام الجئ ألف
دائرة مؤشرات حسب العام، هذا وتستقبل وأفغانستان،

 السويدية، الجئ١٤٠الهجرة ألف .١٢ %من
 عام وبحلول السويد، خارج ولدوا ٢٠٥٠السويديين

 إلى نسبتهم %٢٢تصل .وبعض حسب الهجرة
ا القوى لتنامي تؤدي قد للمسلمين،المحللين، لمعادية

االندماج فإشكاليات إهماله، ينبغي ال عامل وهذا
ثقافية تصادمات إلى تؤدي قد والتعايش

(kulturkrockar)وسلوكيات كراهية، إلى تؤدي قد ،
عنصرية .تقوية إلى بالضرورة، تؤدي ال الهجرة ولكن

،الحاضنة الشعبية تصاعد أو المتطرف، اليمين
فإسبانياشهدتهجرةعالية.سالملألحزابالمعاديةلإل

عداء من اتخذت أحزاب، وجود عدم مع نسبيًا،
السياسي برنامجها من جزءًا األجانب، .الحالة وفي

هذا ومع للغاية، منخفض هجرة معدل لدينا، الفنلندية
 حزب الحقيقيون"احتل لألجانب،"الفنلنديون المعادي ،

.ةالفنلنديةموقعًابارزًامؤثرًافيالحياةالسياسي
والحلولوسبلالعالجيةاإلجراءات

في هامشيًا وجودًا يعد ال السويد، مسلمي وجود إن
في األهم، الداخلي العامل وهم السويدي، المجتمع
في والمسلمين لإلسالم النمطية، الصورة مناهضة
،السويديةالبيئةفي،هامادورًايلعبوناليومفهم،السويد
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،فعشراتاآلالفمنهم،يسهمونبشكللميسبقلهمثيل
التعليم مؤسسات طريق عن أفضل؛ سويد في يومي،
اإلبداعية المشاريع المدارس، في العمل الشعبي،
العمل،الصحةمجالفي،األكثريةمجتمعمعالتفاعلية
.األكاديمي،وظائفرسميةفيالدولةوالبلدياتوغيرها

ويد،خلقتمساحاتولدينامشاريعحواريةعديدةفيالس
المسلمين بين المشترك، والتواصل للحوار واسعة

.وغيرهم
الصعيد على المتعددة، الرأي إحصاءات وتشير
بأن السويدي، النوردي اإلسكندنافي وكذا األووربي،
أي له يوجد ال من لدى أشد اإلسالموفوبية، اآلراء
أحدامنالمسلمين، عالقةمعأيمسلم،ولميلتقيومًا
اآلراء أن إلى اإلحصاءات، تلك تشير حين في
مع اإليجابي االحتكاك عند تنحسر اإلسالموفوبية،

.المسلمينأومقابلتهم
المراكزاإلسالمية:دورالمؤسساتاإلسالميةاإليجابي

ففي السويدي، المجتمع في هاما تلعبدورا السويدية،
زلهما،أجريتعلىأكثرمنمئةمرك)٢٣(دراسةبحثية

 عام باإلندماج٢٠١١إسالمي، عالقتها حيث من ،
السويدي االجتماع عالمي بين المجتمعية، والقضايا

KlasBorellوزميلهArneGerdnerجامعةمن،
Mittuniversitetet منطقة في ،Östersund،

 إلىأن يقوم٢٥%خلصتالدراسة تلكالمراكز، من
بأنشطةخدماتيةتستهدفالالجئينالجد منها٢٠%د،
 للمحتاجين، مؤقتة مساكن بتأمين تلك٥٠%يقوم من

 للمستشفيات، تفقدية بزياراتدورية تقوم %١٥المراكز
،السن وكبار العجزة مأوى لبيوت زيارات، ينظم منها

٢٥ %للنزالء دورية، زيارات ينظم المراكز، تلك من
الجريمةمنالوقايةفيويشارك،السجونفيالمسلمين

%٢٠.خدراتوأحيانابالتعاونمعالشرطةالمحليةوالم
،االجتماعية السلطات مع يتعاون الجمعيات تلك من
وأشارت المحليين، السياسيين مع طيبة عالقات ولديه

أن منفتحعلىغير٩٨%الدارسة، منتلكالمراكز،

و،٥٠المسلمين%ويحدث،للمدارسزياراتينظممنها
.الطلبةعناإلسالم

الكنيسةوأ مع المشتركة واألنشطة األديان فيحوار ما
 فإن ٣٥السويدية، %مشاريع له المراكز، تلك من

وكماأشارتالدراسة،.وأنشطةمختلفةفيهذاالمضمار
تقوم أنها إلى إمكانياتتلكالمراكز، منقلة وبالرغم،
واألمن،االجتماعيةالجسوربناءفي،للغايةفعالبدور

.المناطقالسكنية،المجاورةلهاوالثقة،في
األكثرية مجتمع تفاعل مشكلة:ضرورة اإلسالموفوبيا

وال األغلبية، مجتمع داخل معالجتها، من بد ال كبيرة
مسلميأي،األقليةمجتمعساحةفي،الكرةرميينبغي
أمر،الضحيةعلىالجماعياللومفإلقاء،وحدهمالسويد

الخطورة غاية في .فاإلسالمومن نوع هي فوبيا
على مبنية أنها لها، األساسي والتشخيص العنصرية،
هذا على معها التعامل من بد وال المرضي، الخوف

األساس .،الذاتية المسلمين صورة تعزيز من بد وال
العب شك وال فهم وتنميته، السويد في دورهم وٕاذكاء

.هامفيالحياةالسويدية
ادةدورممثليمسلميالبدمنزي:لجنةأزمةمشتركة

تشكيلوربما،الرسميةالمؤسساتمعبالتواصل،السويد
جرائم لحاالت السريعة، لإلستجابة مشتركة أزمة لجنة

.الكراهيةضدالمسلمين
حملةتثقيفيةفي:الحمالتالتثقيفيةللتعبئةالديمقراطية

مفهوم حول السويدية، والمقاطعات البلديات
ومظا النفسياإلسالموفوبيا، العملي، وأثرها هرها

كظاهرة وخطورتها السويد، مسلمي على والحسي،
للديمقراطية األساسية المفاهيم على إقصائية، عنصرية

السويدية .البلديات في المسؤولين حث وضرورة
كيفية عن عمل، خطط صياغة على والمقاطعات،

ومعالجتها الخطيرة الظاهرة هذه مع التعامل .فالفهم
كشف،الصحيح على يساعد اإلسالموفوبيا، لمصطلح

عن النمطية المواقف وراء الكامن، النسيج وفضح
خالل من تداولها يجري والتي والمسلمين، اإلسالم
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والتغطيات الساخرة، الرسوم األفالم، الرسمية، الكلمات
بتعبئة القيام، من يمكن الذي األمر اإلعالمية،

.يالكرامةوالمساواةديمقراطية،تؤكدحقجميعالناسف
ويقترحالدبلوماسي:مركزوطنيلمكافحةاإلسالموفوبيا

دارسة في هننينغسون، يان سبل)٢٤(السابق، حول له
وطني مركز تشكيل السويد، في اإلسالموفوبيا مكافحة
الحلول ووضع بجدية، الظاهرة مع للتعامل سويدي،

وعل السويدية، المملكة مستوى على لها، ىالالزمة
.مستوىالبلدياتوالمقاطعات

إيجابية إعالمية يشير:تقارير اإلعالم، قضايا وفي
إمكانية في النظر من بد ال بأن هننينغسون، السيد
عن النمطية، الصورة لموازنة إيجابية، تقارير تمويل
قد الرسمي فاإلعالم وتصحيحها، والمسلمين، اإلسالم
العنصرية مناهضة في كبير، وبشكل يسهم

وخاصةفيظلالنقدالذيوجهمؤخرًا،.واإلسالموفوبيا
بحثية دراسة قبل من السويدي، الرسمي ،)٢٥(للتلفزيون

،المسلمينضدمتعصبالتلفزيونبأن،أوبسااللجامعة
،متوازنةغيرلوثائقيات،مهولةمساحةإتاحةخاللمن
التلفزيون إنتاج من اإلرهابي، داعش تنظيم حول

أو،دوليةالسويديإعالميةمصادرمنمشتراة.
،السويدي الرسمي لإلعالم األكبر التحدي أّن شك وال
على وتحهثم بالمسلمين ترحب بيئة خلق في يكمن
يقاطعالمسلمينفبعض،التلفزيونبرامجفي،المشاركة
األسئلة طبيعة بسبب الحوارية، التلفزيون برامج

المعلو ضعف إلى إضافة المشكلة، ماتوصياغتها
لدى المسلمين، عن والعملية اإلسالم، عن النظرية

.مقدميالبرامجالحوارية،فيالتلفزيونالسويدي
التطرف ومكافحة لإلسالم الصحيحة الصورة :نشر

،اإلسالمعنالخاطئةالمفاهيمعلىتقوم اإلسالموفوبيا
عنالصحيحةالصورةبنشر،مالحدهذامعالجةويمكن

الحنيف، التعاوناإلسالم منظمة إليه دعت ما وهذا
عامصدرلهاتقريرفي،٢٠٠٧/٢٠٠٨اٍإلسالمي.وال

،اٍإلسالمعن المعلوماتالصحيحة نشر شكأنزيادة

ففهم السهولة، بتلك ليس األمر ولكن جيد، أمر
،أحيانا متناقض بل متفاوت، نفسه لإلسالم المسلمين

ذا،إضافةوتاريخالمسلمينوواقعهم،خيرشاهدعلىه
يقوله ما إلى تأبه ال اإلسالموفوبيا، ظاهرة أن إلى
،بها يفكرون التي الطريقة إلى حتى أو المسلمون،
بالتعصب وٕانما نفسه، باإلسالم تتعلق ال فالظاهرة
ضمن،النقاشفيالمسلمونُأشركوٕان،المسبقةواآلراء
عن يقال ما يؤكدوا أن بد فال اإلسالموفوبي، السياق

الوجوباإلس علىسبيل الحقيقة، يخفون فهم وٕاال الم،
.عمًالبمبدأالتقية

إال،اإلسالموفوبياظاهرةاحتواءمحاوالتكلمنبالرغم
،يوم بعد يوما الغربية، البيئة في وتتزايد تتجذر أنها
أشرت كما تسميته، يمكن ما بناء من تمكنت بحيث

ا حددتفيه إسالموفوبي، معرفي بنظام لمواقفسابقًا،
المسلمين وطبيعة اإلسالم ماهية عن .مسبقًا،

تصحيحهايمكن وال اإلسالم، يسببها ال فاإلسالموفوبيا
.عنطريقاٍإلسالمفقط

التياراألوسعبينمسلمي:ضرورةالمشاركةالسياسية
،متردد والبعض السياسية، للمشاركة مؤيد السويد،

ممانع والقليل أ. يرى هنا، العام المشاركةفالتيار ن
لهاينظروال،لغيرهمالوالءتعنيال،للمسلمينالسياسية
حق هي بل االسالم، تعاليم عن خروج أنها على
،الضرورة وتوجبه المواطنة، مفهوم بتضمنه مشروع،

واجتهاداتالكثيرمن.يدخلفيبابالسياسةالشرعية
تقول ال الغرب، في وخاصة اليوم، الفقهية المجامع

 فقط،بجواز الغرب في للمسلمين االنتخابية المشاركة
بوجوبها وٕانما !النصوص من الكثير إلى وتستند

اهللا صلى نبيه وسنة تعالى، اهللا كتاب من الشرعية،
الفقهية والقواعد ، وسلم عليه .تحريم إلى ذهب ومن

شبهاتإلىاستند،الغربفياالنتخاباتفيالمشاركة
.ها،وتردهااألدلةالشرعيةضعيفة،الترقىلإلحتجاجب
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:الخاتمة

الجغرافي بأنالبعد إالأننؤكد وفيالنهاية،اليسعنا
يومًايقفلم،القاسيالباردومناخها،اإلسكندنافيةللبالد

فمنذالقرنالثامن.كعائق،يحولدونالتواصلالمشترك
معدائمتواصلفي،العالممنالمنطقةوهذه،الميالدي

 العربيواإلسالمي،محيطها والذيشكلالعالم الدولي،
،اإلسالميالعالمعالقةتحددتحيث،فيهأساسيةركيزة

أولها:معالغربالمسيحيآنذاك،منخاللأمورثالثة
المسيحيين الحجاج رحالت وثانيها الصليبية، الحروب
الذي القوي األثر وثالثها المقدسة، للديار الغرب من

الم علماء والعلميةتركه الحضارية بإسهاماتهم سلمين،
الممالككانتالتيالحقبةتلكفي،المسيحيالغربفي
مفهومنحوالتشكلطورفي،فيهاالنورديةاإلسكندنافية

.الدولة،فيإطارالثقافةالالتينية،الرومانيةاأللمانية
اإلسالموفوبيا تحديات من ذكرنا، ما كل من وبالرغم

إال اإلسالمية،والعنصرية، أنتجاربالتواصلالعربية
،ُرسته وابن فضالن، ابن منذ الشمالية، اإلسكندنافية
متعدد متبادل ثقافي إرث لها يشهد هذه، أيامنا وٕالى
قصصه وزينت التاريخ، كتب سطوره أغنت الجوانب،
المسيرمعالميرسمأن،اإلرثهذامنوالمؤمل،واقعنا

يقو أفضل، إيجابي المشترك،لمستقبل التفاهم على م
التحديات بصعوبة وعينا مع المتبادل، واالحترام

.والمنغصاتومنكلاألطراف
واهللاومنوراءالقصدوهويهديالسبيل




)١(إسالموفوبيموقفهي،ترست حسبرونيميد اإلسالموفوبيا
بنقاط التيُيعربعنها مسبق،ضمنمجموعةمتنوعةمناآلراء

:كالتالي
مستجيبة وغير جامدة معزولة، وحدانية كتلة اإلسالم

.للتغيير
وأهدافقيملديهوليس،وغريبمميزاإلسالممشتركة

.اليتأثربها،ولكنهيؤثرفيها.معالثقافاتاألخرى



بدائي،عقالنيغير،وحشي،الغربمنأدنىاإلسالم
.ومتحيزضدالنساء

يدعم مهدد، والعدوانية، بالعنف يتسم دين اإلسالم
.اإلرهابوفعالفيحربالثقافات

)٢( كوف. يكتفيالسيد لم للمؤتمر، اإلفتتاحية يعنان،فيكلمته
باإلشارةإلىالمصطلح،بلانتقداألمينالعاملألممالمتحدةآنذاك،

تحركضرورةعلىوشدد،الغربفياإلسالمضدالمتزايدالتعصب
عنانأكدحيث،الظاهرةهذهلمعالجة،اإلعالمووسائلالحكومات

إدخالعلمي"بأنلتقدمكنتيجةعادةيأتي،اللغةفيجديدةكلمة
...إض،التعاملعلىقادر،جديدمصطلحإيجادإلى،العالمطرار

ومثيرمحزنتطور،النطاقوالواسعة،المتزايدةالبيضتحيزاتمع
".للقلق،كماهوالحالمعمصطلحاإلسالموفوبيا

(٣)KlasBorellIslamofobiskafördomarochhatbrott:
EnkunskapsöversiktSST:sskriftserie,nr12012.

(٤)Bleich,E.2012.WhatisIslamophobiaandhow
Much Is There? Theorizing and Measuring an
Emergent Comparative Concept. American

BehavioralScientist55(12):1581–1600.
)٥(اقترححيث بليش، تعريفالباحث في بوضوح نراه ما وهذا

بأ اإلسالموفوبيا تعريف العشوائية،"نها السلبية والمشاعر المواقف
وهنانلحظأنتأكيدبليشعلى."التيتستهدفاإلسالموالمسلمين

،العشوائية السلبية بالمواقفوالمشاعر تتعلق اإلسالم، كراهية أن
.أمرمحوريلتعريفالظاهرةوفهمها

)٦( البروفيسور مؤخرًا، اإلسالموفوبيا كتبعن من أفضل من
الباحثفيقسمالالهوتوتاريخاألديان،جامعةما تياسكارديل،

بعنوانكتابلهصدرحيث،اإلسالموفوبيا"أوبساال"٢٠١٠عام.
)٧(لعامياألمريكيبيومعهدتقريراأشار٢٠٠٦كما٢٠٠٧و
)٨(لعامبيومعهدتقريرأشار٢٠١٢كما
)٩(امنالنوعهذامن،اإلسالموفوبياكانتلوالمرءلتمكن،لفوبيا

نعرض كأن المعرفي، السلوكي العالج طريق عن عالجها، من
مجسمات نعرض ثم ومن المصاب، على للمسلم صورة مثًال،
،محجباتلنساء لمسلمين،علىشكلدمىوألعاب،ونمررصورا
إلىننتقل العالجية، المرحلة نهايةهذه وبعد مختلفة، يتقلدنمهنًا

المص إخبار أنمرحلة أو المبنى، خارج مسلمًا هناك بأن اب،
التغلبفي،المصابينجحأنوبعد،الغرفةإلىطريقهفيالمسلم

!علىذعره،بالوصولبحذرشديدإلىالمسلم،بلوربمابمصافحته
معوالحديث منالقهوة، وشربشيء الجلوس، يمكنلهما بعدها

البعض بعضهما !بعض يساعد قد هذا، العالج شكل
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على والحصول حياتهم، إثراء على فردي، بشكل اإلسالموفوبيين
.أصدقاءجدد،وهوقدينجحوالشكفيعالجبعضالمصابين

(١٠)



)١١( سؤال عن إجابتهما تزايدفي بسبب تعلق

أثناءالعنصرية فيالسويد، برنامج،يتلفزيونالحوارهما
 بتاريخ السويدي، التلفزيون في المسائي ٧اكتولت

 ٢٠١٥سبتمبر ، حزب تقدم مؤشرات ديمقراطيو"عن
رئيسالوزراءالمعاديلإلسالموالمسلمين،قال،"السويد

آنذاك،دالسويديراينفيل معاداةأنذلكيعودإلىزيادة
بكل،وٕالىفقدانثقةالبعض،بينالسويديين،األجانب

وأمازعيمالمعارضةالسويدية.األحزابالسياسيةالحالية
الذي،ستيفانلوفين،فأوعزذلكإلىعاملالخوآنذاك

ينتشرفيالمجتمعالسويدي
)١٢(للطوارالسويديةالوكالةإستطالعاتلعام ،٢٠١٢ئالمدنية،

 بنسبة السويديون، منه خاف ما أكثر أن هو٧٣أظهرت ٪
بمقارنة،٥٨اإلسالملعام٪٢٠١١منالخوفأنيعني ،وهذا

وبشدة السويد في يتصاعد والمسلمين، اإلسالم .عام بداية وفي
٢٠١٦،السويدفي يتصاعد أنالتشاؤم أشارإستطالعللوكالة، ،
 ال%٥٢فنسبة مجتمعمن في سيعيشون أنهم يعتقدون سويديين،

بعد،٥أسوأقدرهابزيادةأي،١٢سنوات%المتشائميننسبةعن
٢٠١٤عام!المعاديةالقوىصالحفيويصب،مقلقمؤشروهذا

منالظروف الشعبية،فيظلهذه لألجانب،التيتنموحاضنتها
والقلقالخوف!السوالحكومةأعلنتهذاألجلوربماصيف،يدية

٢٠١٣األجانبومعاداة،العنصريةمكافحةميزانيةدعمزيادةعن،
قدرهابزيادة،خاصةاإلسالموفوبياوظاهرة،٢٠عامةكرونةمليون

سنواتثالثلمدة٢٠١٧-٢٠١٤(سويدية(االندماجوزيروقال،
،آنذاكالشعب(السويديحزبمنأولنهاج)يمينيإريك،Erik

Ullenhagأن ، المسلمين، ضد التعصب أولويًة"مكافحة يعد
."للحكومةالسويدية

ي دنمرك، رأي فإستطالع هذا، في وحيدة ليست السويد مملكة
يونيوفي،٢٠١٢مشابهإلىينظرون،الدنماركيينغالبيةأنبين،

الدنماركي القومي لألمن تهديد كمصدر اإلسالم، .أشارت وكما
نوفيصدرت،فنلنديةدارسة٢٠١٥فمبر،المستقبلمنالقلقبأن

.!لدىالفنلنديين،أثرفيرغبتهم،علىإنجاباألطفالأوتكثيرهم




)١٣(إكسبومؤسسةحسب،السويديةاإلسالموفوبيةالبيئاتتتداول
منوالخوفالكراهية السويدية،نظرياتومصطلحات،لنشرثقافة

وتتخلصالنظرية،"ابياأور"نظرية:اإلسالم،منهاعلىسبيلالمثال
إنشاءإلىتهدف،وأوروباالسويدفيالمسلمون فيمؤامرةيحيكها

األوروبية" اإلسالمية العربية ."المملكة الديمغرافية"نظرية ،"القنبلة
في أغلبية إلى المستقبل، في الغرب، مسلمي صيرورة مفادها

،"األسلمة"ةنظري"ومنها.البلداناألوروبية،ومنثمالسيطرةعليها
أو،السويدفيللمسلميننشاطكلأنعلىتقوم،مؤامرةإلىإشارة

ًمستقبالاألوروبيةالقارةعلىللسيطرة،خطةضمنهو،أوروبا.
)١٤(إلى يشير والشمالية، الغربية فيأوروبا السياسي، المشهد

األخيرين، العقدين خالل جذرية الحركاتتغيرات فظهور
لجديدة،وأحزابالبيئةواليسارالجديد،تزامنمعظهوراإلجتماعيةا

التغييراتالجذرية تحتل.أحزاباليمينالمتطرفكأحدأهم واليوم
الحياة في بارزة مواقع الشعبوية، المتطرفة اليمينية األحزاب
،أيسلندا باستثناء اإلسكندنافي، النورد بلدان جميع في السياسية،

عالملها،ولعقودمضت،نظرةمدنالرخاءتلكالبلدانالتينظرال
،الرفاهيةفيشيءيماثلهالالذي،الفريداألنموذجذات،الفاضلة
بلغيرتها،قاتلةضربةالصورةلتلكوجه،المتطرفاليمينولكن
علىالقريبالمدىفي،عودةغيرإلىوربما،األذهانمنومحتها

..األقل
)١٥(وأكثره األحزاب، هذه حزبأخطر شعبية،  ا "ديمقراطيو

المعاديلإلسالموالمسلمين،وتقومفلسفةالحزب،علىأن"السويد
الحربمنذ،الغربيوالعالمالسويديواجهتهديدأخطرهواإلسالم
المعادية العنصرية المواقع الحزب قياديو ويمول الثانية، العالمية

حزبفيالبالد،وهذاالحزبهوثالثأكبر.للمسلمينفيالسويد
 ٤٠ولديه السويدي البرلمان في ومئات)الريكسداغ(نائب ،

السويدية والمقاطعات البلديات مجالس في المنتخبين السياسيين
،السويد مملكة في إسالمي مظهر كل يكافحون والذين المختلفة،

 األسلمة"بحجة وقف ."منصب السابق الحزب سكرتير ويحتل
،الثانيالرسميالناطقأعلىوهذا،السويديالنوابمجلسلرئيس

مباشرة فيأتيفيالمرتبة، يختارلهشخصفيالسويد، منصب،
رئيسالوزراء وقبل السويدي، الملك بعد .حزب ديقراطيو"تأسس

عام١٩٨٨السويدالعنصريهالحمالتمنظمةفيضاربةبجذور،
BSSالــ سويديه"، علىالسويد التيجمعتمجمو"حافظوا ،عات

متطرفة يمنية خلفياتمهمشة، من السويديين، من صغيرة .وفي
الــ١٩٨٧عاممنظمةاتحدت،BSSالشعبويالتقدميالحزبمع،

 اسم عليه أطلق جديدًا، حزبًا وكونوا لألجانب، حزب"المعادي
السويد ."داخليةتصدعاتإلىوأدى وكانمخاضالدمجعسيرًا،

 جديدًا أفرزتتيارًا الـــكبيرة، حزبBSSداخل خرجمنرحمه ،
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السويد" للمتطوعين"ديمقراطيو تجمع نقطة آنذاك، الحزب وكان ،
حليقي الشباب من السويدية، النازية المقاومة حركة في النازيين

المتطرفالسويدي الناشطينفيتياراتاليمين الرؤوس، .والعديد
ن أهم من كانوا اليوم، السويد ديمقراطيو ممثلي اشطيمن

الجديدة السويدية النازية أندرس.المجموعات العنصري
 لحزب رئيس أول منصب تقلد السويد"كالرستروم، ،"ديمقراطيو

 عام الحزب رئاسة في حزب١٩٩٥وخلفه في السابق العضو ،
يانسون ميكائيل السويدي، الوسط .العنصري اليوم ويرأسالحزب

.يميأوكيسون
)١٦(أيوناس فيالبروفيسور اإلسالم، باحثفيعلوم وتربك،

المدارس والمسلمونفي اإلسالم بعنوان، وألفكتابًا لوند، جامعة
عامصدر،٢٠٠٠السويدية.

(١٧) Härenstam, Kjell. (1993) Skolboks- islam:
analys av bilden av islam i läroböcker i
religionskunskap. Göteborg: Vasastadens

boktryckeri
)١٨( مستهلكي أكثر بين من السويديون بأن الدراسات تشير

فيكلبلدةصحيفةمحلية .الصحففيالعالمحيثتوجدتقريبًا
داجنزهييومكلصباحتصدرالتيالبالدفيالرئيسيةالصحف

 ليبرالية(نيهيتير ( بوستن ليبرالية(وجوتبورجز ( ليبرالية(وسفنسكا
محافظة داجبال) وسيدسفنسكا ليبرالية(ديت .(جريدتان أكبر

 بالدت أفتون هما اشتراكية(مسائيتان ديمقراطية (واكسبريسن
ليبرالية( .(تمولها المجانية انترناشيونالالصباحية مترو جريدة أما

ستوكهولم في وتأسست اإلعالنات .لوكال ذا جريدة توجد كما
ليبرالية( باإلنكليزية) تنشر ا.التي البث شركات إلذاعياحتكرت

بدأترخيصالبث.العاماإلذاعةوالتلفزيونلفترةطويلةفيالسويد
عامفيالممول١٩٢٥اإلذاعي.عامفيثانيةراديوشبكةنشأت

١٩٥٤عام١٩٦٢وثالثةالقراصنةإذاعةمحطاتعلىكرد.سمح
 عام في للربح هادفة غير عام١٩٧٩باإلذاعات في والتجارية

١٩٩٣.الت رخصة بدأت عام في رسميًا الممول .١٩٥٦لفزيون
أخرى قناة ظهرت TV2 عام ١٩٦٩في .السويد تلفزيون أدار

حتى المشهد واحتكرتا السبعينات أواخر منذ القناتين هاتين
ًمتاحاالصناعيةواألقمارالكابلتلفزيونأصبح .الثمانيناتعندما

التيTV3كانتأولخدمةباألقمارالصناعيةباللغةالسويديةفي
عامفيلندنمنالبث١٩٨٧بدأت.قناة٥تلتهاعام١٩٨٩في

الشمال( قناة آنذاكباسم المعروفة TV4و) في.١٩٩٠فيعام
 من١٩٩١عام الطلبات تلقي في ستبدأ أنها الحكومة أعلنت

.شركاتالتلفزيونالخاصةالراغبةفيالبثعلىالشبكةاألرضية
منحت TV4عب تبث كانت علىالتي االصطناعية األقمار ر



 عام في األرضية برامجها بث وبدأت بذلك ،١٩٩٢ترخيص
.لتصبحبذلكأولقناةخاصةتبثمحتوىتلفزيونيمنداخلالبلد

التلفزيوني الكابل يستخدم حوالينصفالسكان .الرقميالبث بدأ
 فيعام وألغيآخربثتماثليفي١٩٩٩التلفزيونيفيالسويد

٢٠٠٧عام.
)١٩( بعنوان جاء كتاب شكل على صدرت السحر"الدراسة

،وصدر"األسودفياإلعالمالسويدي،صورةاإلسالمفياإلعالم
١٩٩٨عام.

)٢٠(
http://ccprcentre.org/files/documents/INT_CCPR_

E_23074_E.pdfCSS_SW
)٢١(،للعنصرية عرضة أكثر هن السويد، المحجباتفي النساء

وكذلكلفظية،عنصريةمختلفةبأشكل،اإلسالموفوبيةواإلعتداءت
السويدي التلفزيون بين كما جسدية، تقصي/اعتداءات برنامج

٢٦الحقائق٢٠١٥يناير.
(٢٢) OIC-CS-8 4 thOBS-REP-Draft1-May-2015,

s4.
http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Document)٢٣(

s/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/2011/Musl
imska%20f%C3%B6rsamlingar%20i%20lokalsamh

-%C3%A4llet
%20samverkan%20eller%20isoloering%20av%20
as%20Borell,%20Arne%20Gerdner,%20Anna%2Kl

0S%C3%A4llstr%C3%B6m,%20Johanna%20Nordl
ander%20och%20Elisabeth%20Lundkvist.pdf

)٢٤(صيف،هنينغسونيانالسيد٢٠١٥كلفعملخطةبعمل،
قبلمن،السويدفياإلسالموفوبياتزايدمعللتعامل،المعالمواضحة

السويدي الثقافة مقترحهوزيرة هنينغسون يقدم أن المتوقع ومن ة،
.للوزيرةخاللصيفهذاالعام

(٢٥) Marta Axners granskning av muslimer i
svenska medier (DO 2015) handlar uteslutande
om själva nyhetsrapporteringen och berör inte
dokumentärernas roll som (förstärkande/
problematiserande) komplement till bilden i

nyhetsprogrammen






 

المحورالثاني

التطرفشبهاتنقض

والقتالالجهادمفهومفي
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 *بالرباطالحسنيةالحديثدارخريج 
.رئيسجمعيةالبحثفيالفكرالمقاصديبالمغرب 






المقدمة
،نفهم لم ما وأفهمنا نعلم، لم ما الذيعلمنا هللا الحمد
بلسان الناطق محمد سيدنا على والسالم والصالة

ًتسليماوسّلموصحبهآلهوعلى،الكمالًوبعد،،،كثيرا،
ي مفهومال إلى اليوم العالم نظرة أن في اثنان ختلف

والتطرف باإلرهاب ارتبطت حيث تغّيرت قد الجهاد
العالم في حصلت التي واألحداث التطورات نتيجة
هذا عن المغلوطة التصورات هذه بناء في وأسهمت
األحداث هذه أفقدتهم فقد األصيل، اإلسالمي المفهوم

عقال أكثر يكونوا أن على التمييزالقدرة في واّتزان نية
،حوله تحوم التي الشبهات وبين األصيل المفهوم بين

.وتسهمفيضاللالناسوتخويفهممنه
الفكرية البنية مستوى على الجهاد مفهوم عرَف لقد
سياقه عن به خرجت مختلفة، وتفسيرات تأويالت
،أجله من شرع الذي الِحكمي معناه وعن الشرعي،

متطر إخراجفظهرتأفكار تحاول وشبهاتمغرضة فة
فكرية سياقات إلى المقاصدي سياقه من المصطلح
عقيدتهوبصفاءاإلسالميبالدين متطّرفةالعالقةلها

.ونقاءشريعتهالغّراء
ال،الرصيناإلسالميالفكرفيالجهادمفهومأنذلك
فهو التعّديعليهم، أو بترهيبالناسوتخويفهم يرتبط

يرتبطب إلىمفهوم بجانبإصالحالنفسثمالدعوة دءا
 سبحانه الحق يقول والحسنى بالحكمة ِإَلىاْدعُ{اهللا

َِسِبيلَكَربِِباْلِحْكَمةَِواْلَمْوِعَظةِاْلَحَسَنةَْوَجاِدْلُهمِتيِبالَِهي

َُأْحَسنِإنَكَربَُهوَُأْعَلمِْبَمنَضلَْعنَِسِبيِلهََوُهوَُأْعَلم
ِبَاْلُمْهَتِدين النحل[} :١٢٥[المعنى هذا عند فالوقوف ،

النبوية منمعانينصوصالقرآنوالسّنة القرآنيوغيره
منها مراتب، الجهاد أن يتبّين :،باللسان الجهاد مرتبة

يستمد والذي النوايا على المبني القلبي الجهاد وهناك
العنكبوتسورةفيوجلعزقولهمنأصله}َْوَمنَجاََهد

}اْلَعاَلِمينََعنَِلَغِنياللهَِإنِلَنْفِسهُِيَجاِهدَُفِإنَما
العنكبوت[ :٦[،بالمال والجهاد بالقلم، الجهاد وكذا

.والجهادبالسالح
بهذهالمباركالمؤتمر ارتأيتأنأشاركفيهذا لذلك،
المغرضة الشبهات من المفهوم تنقية بقصد المداخلة

التصقت دحضاًالتي الجهاد، مراتب ولتوضيح به،
ببيان،السالححملعلىالجهادقصَرتالتيللشبهات
،تشريعه من نستنبطها التي والِحكم مرتبة كل مقاصد
سوءيرتبهماباعتبارالدفاعيالجهادمقاصدببيانوكذا

.فهممقاصدهمنمفاسدعلىاألفرادواألمة
 فيارتباطبهذا جاءتالمداخلة، فيتمهيدوقد البيان

وخاتمةاثنينومبحثين
والفقهياللغويالبيانبينبالجهادوسمتهالتمهيد

األول الطلب:المبحث جهاد مقاصد لبيان خّصصته
خمسة ويشمل التطرف نقضشبهات في فهمها وأثره

.مطالب
تناولتفيهمقاصدالجهادالدفاعيوأثر:المبحثالثاني

.رفويضمأربعةمطالبفهمهافينقضشبهاتالتط

مقاربةمقاصديةفينقضشبهاتالتطرففي:لجهادبينالمقصدالشرعيوالتطرفالفكريا
مفهومالجهاد

*عبدالكريمبنمحمدبناني.د
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الخاتمةتضمنتالنتائجوالتوصيات


الجهادبينالبياناللغويوالفقهي:تمهيد
العلمإلىالموصلةالطرقأهّممنأنفيشكال"معرفة

وأنالمصطلحهو)١("اصطالحاتأهله ،"األولىاللبنة
وٕاليه يبدأ به علم، كل مدار هو بما علم، كل من

المصطلحهوالعلم"اشئناالحقيقةفإن،بلإذ)٢("ينتهي
وللعلم،العلومجميعفيالقاعدةمجرىيجريقولذلك
ينفردحيثمن خصوص، أيخصوص الشرعيمنها

ًاكتنازا أكثر تجعله ِبَميَزاٍت المصطلح هوفيه بما
.)٣("تصوراتوقضاياوٕاشكاالت

مقاصده ببيان شرعي مصطلح عن نتحدث أننا وبما
ّوالعامةالخاصةاللغويالمعنىمراجعةالالزممنفكان،

.لفهمالترابطبينالمعنيين
خالصةالمعنىاللغويللجهاد:أوال

لغة الجهاد :ًِجهادا يجاهد جاهد ِمن رباعي ،مصدر
(ومادته :ََجَهد( على، "وتطلق :الوسع في ما استفراغ

:ولهاعّدةمعانمنها،)٤("والطاقةمنقولأوفعل
لمشقةا* : فارس ابن أصله:"قال والدال والهاء الجيم

يقاربه ما عليه يحمل ثم )٥("المشقة، الراغب، :وقال
والُجهد" الَجهد وقيل: والمشقة، الطاقة بالفتح: :الَجهد

.)٦("الوسع:المشقة،والُجهدبالضم
والطاقة* الوسع لسان:استفراغ في منظور ابن قال

بالضم:"العرب الُجْهد، بالفتحلطاقة،ا: والَجْهد، :من
غايتك ابلغ َأي اَألمر هذا في َجْهدك اْجَهد ....قولك

المشقة من مجهود فهو الرجل وُجِهَد :والجهاد...
.)٧("المبالغة

المنير المصباح في من:"وقال َجهدًا، األمر في َجَهد
.)٨("بابنفع،إذاطلبحتىبلغغايتهفيالطلب

المصب:القتال* في المنيرجاء "اح : أي(وبالكسر
الِجهاد كالمجاهدة) العدو مع اللسان)٩("القتال وفي ،:

"ًوِجهادا ُمجاَهدة العدو وجاَهَد :سبيل في وجاَهد قاتله

الجهادمصدرجاهد":وفيمطالبأوليالنهى،)١٠("اهللا
ًومجاهدةجهادا،:عدوهقتلفيبالغ١١("إذا(.

،أنهيشمل"جهد"لمادةفيتبّينمنسردالمعانياللغوية
.مراتبمتعددة،واليمكنحصرهفيفهممستقلواحد

ثانيا:اإلسالميالفقهفيالجهادمفهومخالصة
إلنعرج الجهاد، لمصطلح اللغوية الداللة بيان ىبعد

عنهالحديثفيمكن،الجهادلمفهومالشرعيالمعنىبيان
:منخاللتنوعالمذاهبالفقهية

رحمهاهللافي(هـ١١٩١ت(قالالكاساني:الحنفيةعند*
 الصنائع في:"بدائع يستعمل الشرع عرف في الجهاد

وجل عز اهللا سبيل في بالقتال والطاقة الوسع بذل
 ذلك غير أو واللسان والمال فيبالنفس المبالغة أو

.)١٢("ذلك
مراتب يبين أنصاحبه التعريف، داللة من ويظهر

غيردبالنفسأوالمالأواللسانأوالجهاد،فيالجها
.ذلك
الشافعية* وعند حجر: ابن الحافظ )هـ٨٥٢ت(عّرفه

الباري فتح في اهللا قتال":رحمه في الجهد بذل
والشيطان"وأيضاً،)١٣("الكفار النفس مجاهدة
البيانالتعريفييتبينأنالشارح)١٤("والفساق ،وفيهذا

بيانه في يقف لم البخاري الجهادلصحيح لمصطلح
ًشرعاالنفس مجاهدة أن بّين بل العدو قتال أمر عند

ينبغيالذي بابمنأبوابالجهاد الشيطانهو وغلبة
.الوقوفعندهواالجتهادفيه

المالكية وعند عرفة: ابن هـ٨٠٨ت(قال اهللا) :رحمه
"ًكافرامسلمقتالتعالىاهللاكلمةإلعالءعهدذيغير

 أو له، حضوره أرضهأو والتعريفقصر)١٥("دخول ،
مراتب من غيره دون القتال، جهاد مرتبة بيان على
مقاصد الحد بهذا أوضح أنه كما العدوان، ورّد الدفاع

ًمعتبرا،بهوالمشمولالجهادأن"المقاتلةمنأعمالجهاد
.)١٦("أوالحضورللقتال
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عندوالحنابلة:تيميةابناإلسالمشيخهـ٧٢٨ت(عرفه(
بقوله اهللا، "رحمه :ِمن تعالى اهللا سبيل في الجهاد

،والطاقةالقدرةبكمالاهللاسبيلفيالمغالبةوهي،الجهد
:فيتضمنشيئين

.استفراغالوسعوالطاقة:أحدهما
أْنيكونذلكفيتحصيلمحبوباتاهللا،ودفع:والثاني

.)١٧("مكروهاته،والقدرةواإلرادةبهمايتماألمر
:م،يمكنإيرادالمالحظاتاآلتيةومماتقد

:اليخرجالجهادفيمعناهالشرعيعنالمعانياللغوية
.بذلالجهدوالطاقة،والمغالبةواستفراغالوسع

تعاريفبعضفقهاءالمذاهبالفقهيةللجهادتميزتإ ن
المعنىالعامالذييتناول:ببيانمعنيينشرعيينللجهاد

بالمال الجهاد أنواع الخاص والمعنى واللسان، والنفس
هذا عن يترتب وما والعدو، الكافر قتال في المتمثل

.المعنىمنمعاهداتوصلحوغيرها
العامالمفهوملبيانبلللحصرليستالتعاريفهذهأن
مراتب تتناول تعاريفأخرى وهناك الجهاد، من المراد

 خلوها مع الشرع عليها أطلقها الجهاد من منأخرى
 واإلصالح بالتهذيب النفس كجهاد يتّسعالقتال وهو

الدعوة وجهاد والقلب، واللسان باليد الجهاد فيه ليدخل
،األكمل وجهها على العبادات أداء جهاد والموعظة،

.وغيرها....جهادتغييرالمنكر
 رشد ابن أقسام):"هـ٥٩٥ت(قال أربعة ينقسم :الجهاد،

،ومجاهدةالنفسعنجهادبالقلب،وهوجهادالشيطان
وهواألمربالمعروفوالنهي:الشهوات،وجهادباللسان
باليد وجهاد المنكر، عن :وتعزيرالمنكرات تغيير وهو

بالسيف وجهاد يقتضيه، بما أهلها :قتال وهو
.)١٨("المشركين

القيم ابن مراتب):"هـ٧٥١ت(وقال أربع الجهاد :جهاد
 وجهاد الشيطان، وجهاد وجهادالنفس، الكفار،

.)١٩("المنافقين

وبيان الجهاد مقاصد عن الحديث أن يتضح وبذلك
مرتبةكل ومقاصد يرتبطببيانمراتبــــه، وغاياته ِحكمه

.منها
األول المبحث :في فهمها وأثر الطلب جهاد مقاصد

نقضشبهاتالتطرف
فهذا،للسالحوحملقتالأنهعلىالجهادفهميمكنال

ع بعيد منالفهم المستنبطة والمقاصد المعاني ن
الشرعية المعاني من تبّين فقد الجهاد، مقارباتمفهوم

رئيسيين قسمين في ُتضّم مراتب، أّنه للجهاد :القسم
الثانيوالقسم،اإلصالحجهادأوالطلبجهادهواألول

.جهادالدفاعأوجهادالقتال
ادوسأتناولفيهذاالمبحثمراتبجهادالطلبأوجه

ًمحاوال مرتبةاإلصالح، لكل السليم الفهم أثر توضيح
مقاصدببيانونقضها،حولهاتحومالتيالشبهاترّدفي

.الشريعةاإلسالميةفيها
مقاصدجهادالذاتأوإصالحالنفس:المطلباألول

يتعين التي الضرورية األولى المرتبة هو الذات جهاد
 نفسه بنقل بها القيام مسلم كل إلىعلى الرذيلة من

هو الخلق خلق من الغاية باعتبار والعبادة، الطاعة
الطاعة لزوم أي ْنَساْلِجنَخَلْقتَُوَما{العبادة ِإالَواْإلِ

ِِلَيْعُبُدون{]الذاريات:٥٦[يكونالنفسأوالذاتفجهاد،
،الناس وينفع ينفعها بما وتهذيبها وٕاصالحها بتزكيتها

سبحانهالحقيقول}ٍَوَنْفسَوَمااَهاَسو.َفَأْلَهَمَهاُفُجوَرَها
}َدساَهاَمنَْخابََوَقد.َْزكاَهاَمنَْأْفَلحََقد.َْوَتْقَواَها

الشمس[ :٧-١٠[ القرطبي قال من"():هـ٦٧١ت(،
زكاها بالطاعة) نفسه اهللا زكى من وتزكية)٢٠("أي ،

 وٕانمائها تأتيبمجاهدتها والعمل،النفسبالطاعة بالعلم
البيضاوي (يقول هـ٦٨٥ت تفسيره) من:"(في أفلح قد

والعملأنماها):زكاها الحّث....بالعلم به أراد لما كأنه
يدلّهم بما عليه أقسم فيه والمبالغة النفس تكميل على
صفاته وكمال ذاته ووجوب الصانع بوجود العلم على

ع ويذكرهم النظرية القّوة درجات أقصى هو ظائمالذي
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هوالذينعمائهشكرفياالستغراقعلىليحملهمآالئه
.)٢١(..."منتهىكماالتالقوةالعملية

اهللارحمهالقيمابنيؤكدهالذيالمعنىهـ٧٥١ت(وهو(
أحدهاأنتجاهدهاعلى:النفسعلىأربعمراتب:"بقوله

لهافالحالالذيالحقودينالهدى٢٢(...."تعّلم(.
الت الشبهات المتطرفين،ومن بعض بفكر التصقت ي

مراتبمنوتهذيبهاوتزكيتهاالنفسإصالحاعتبارعدم
وهو العدو، بقتال يرتبط نظره في الجهاد ألن الجهاد،
الشريعة مبادئ استيعاب عن وقاصر خاطئ فهم
بالنفس الشمولي، الجهاد عن تتحدث التي اإلسالمية

سبحانه الحق قول في ِفيَناَوالِذين)َ:والمال، َجاَهُدوا
َاْلُمْحِسِنين َلَمَع اللَه َوإِن ُسُبَلَنا قال)٢٣()َلَنْهِدَينُهْم ،

وهوالجوهرالنفيسالذيهوغاية"):هـ٥٠٥ت(الغزالي
الذي بالسّر اإلشارة وٕاليه والمقربين، الصديقين إيمان
حيث،عنهاهللارضيالصديقبكرأبيصدرفيوَقر

كشافذلكالسر،بلتلكاألسرار،فضلبهالخلق،وان
فيالباطنودرجاتالمجاهدةدرجاتبحسبدرجاتله
االستضاءةوفيتعالىاهللاسوى عما والطهارة النظافة
والفقهالطبأسرارفيالخلقكتفاوتوذلك،اليقينبنور
االجتهاد باختالف ذلك يختلف إذ العلوم، وسائر

والفطنة، الذكاء في الفطرة تنحصرواختالف ال وكما
.)٢٤("تلكالدرجاتفكذلكهذه

كلعلىعينفرضهيالذاتجهادمنالمرتبةوهذه
المعصية منحال نفسه ونقل فيها انتصر فإذا مسلم،

المعركةربحقدفيكون،الطاعةحالا{إلى َوَأمَْمنََخاف
ََمَقامِهَربَوَنَهىْفَسالنَِعناْلَهَوى .َفِإنَاْلجَةنَِهي

اْلَمْأَوى النازعات[} :٤٠،٤١ [اهللاصلىالنبي ويقول
الكّيسمنداننفسهوعمللمابعدالموت،:"عليهوسلم

،فهذه)٢٥("والعاجزمنأتبعنفسههواهاوتمنىعلىاهللا
والوعاظللدعاةينبغيالتيالضروريةالقيممنالمبادئ

 عنها، ودحضالشبهات توضيحها لهاوالمرشدين ألن
المتطرفة األفكار فأغلب الجهاد، مراتب بباقي ارتباط

إلىقوتهمتدفعهمممناليومشباببعضيعتقدهاالتي
يستطيعوالم،المقاتلينبصفوفوااللتحاقالسالححمل
نفسهم وغلبتهم الذات، جهاد معركة في االنتصار
أطاعوهالذينالكثيرالخلقأغوىكماالشيطانوأغواهم

وعصوسبحانهالخالقا}َْوَلَقدَأَضلِْمْنُكمِجِبالَكِثيًراَْأَفَلم
،فكثيرمنالشباباستعجلوا٦٢[:يس[}َتْعِقُلونََتُكوُنوا

عملهم فصار الجهاد، بطلب واإلنابة والتوبة المغفرة
البريئة النفس قتل عنه ترتب فهم سوء على مبني

اإل أنيجاهد القصد بينما بتزكيتهاوٕارهابها، نساننفسه
طريق إلى وحين وقت كل في بها والرجوع وتهذيبها
طريقها من والتوبة المغفرة يطلب وأن والهداية، الحق

وجل،باليأسوالالصحيحبالندموالعودةإلىاهللاعز
الحق لقول مصداقا وجل، عز اهللا رحمة من قْنط

 الََأْنُفِسِهمَْعَلىَأْسَرُفواالِذينَِعَباِديََياُقلْ{سبحانه
ُهوَِإنهَُجِميًعاالذُنوبََيْغِفرُاللهَِإناللهَِرْحَمةِِمنَْتْقَنُطوا
ُاْلَغُفورُِحيمالر{]الزمر:٥٣[.

الجوزي ابن جهاد):"هـ٥٩٧ت(قال كان إنما أنه اعلم
وما،محبوبةالنفسألن،األعداءجهادمنأكبرالنفس

إليه تشتهي،تدعو إالإلىما التدعو ألنها محبوب،
دعا فكيفإذا ، محبوبة المحبوبفيالمكروه وموافقة
فيماالمحبوبوخولفالحالعكستفإذامحبوب؟إلى
وصعب الجهاد، اشتد المحبوب من إليه يدعو

.)٢٦("األمر
اهللاعنجاءبماالمسلميلتزمأنتعني،الطاعةفلزوم

رسولهوعن،وجلعزالفهممع،والسالمالصالةعليه
بما األحكام أسرار في والبحث الشريعة، لروح السليم
التنزيل الشرعي الخطاب لتنزيل الروح هذه مع يتوافق

ًودفعا،للفتنة للهالكوقتلالنفسبغيروجهالسليم،درًأ
.الحق

مقاصدجهاداللسان:المطلبالثاني
ا مجاهدة عند يقف ال الشرعي ولزومهاالجهاد لنفس

ورد األعداء قتال في ينحصر وال واالمتثال، الطاعة
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على،المقاصديةمقاربتهفييقومبل،بالسالحعدوانهم
 الدعوةالنصيحةالمبادرة فيها تسترشد التي والرسالية،

يدّلك بالحسنى، والجدال والموعظة بالحكمة اإلسالمية
 اهللا صلى النبي به قام عمل أول أّن ذلك عليهعلى

للمدينة هجرته بعد وسلم، :سّميت اتفاقية بنود وضع
المدينة"ب صحيفة "المسلمين تعايش سبل توضح

،المنورة المدينة في األخرى الديانات من وغيرهم
االتفاقيةهذهبنود٥٢"وتضّمنتًبندا"النبيرأيمنكلها

النصح أن فيها جاء ومما وسلم، عليه اهللا صلى
.)٢٧(مينواليهودبالبّردوناإلثموالنصيحةبينالمسل

نصحهممنيمنعالهذاولكنديانتهملليهودأنبمعنى
وٕانقاذ العتناقه السمح اإلسالم محاسن إلى وٕارشادهم
وفي،بهالقيام أفضلجهاديمكنللمسلم أنفسهم،وهذا
اليهودي النبيصلىاهللاعليهوسلمللغالم قصةعيادة

فقدخرجالذيكانيخدمهأفضلتنزي لوتبيينلألمر،
يقول وهو منعنده والسالم الصالة "عليه :هللا الحمد

.)٢٨("الذيأنقذهمنالنار
بضوابطهبالسالحالعدوان فهذهمرتبةمتقدمةتسبقرّد
للدخول اآلخر دعوة على تحرص ألنها الشرعية،
اهللالدينالدعوةتعنيفهي،الدينهذاواعتناقوالتعايش

ّبعنمحارماهللاباللسانثانيا،جاءفيسننأوال،والذ
قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن "النسائي :َجاِهُدوا

َْوَأْلِسَنِتُكم َوَأْنُفِسُكْم ِبَأْمَواِلُكْم فتبين)٢٩("اْلُمْشِرِكيَن ،
هذامحاسنبيان منخالل باللسان، الجهاد مشروعية

الع عليها يحصل التي الفوائد وعظيم فيالدين، باد
الحق وصدق اإلسالم، لدين اعتناقهم من آخرتهم

َأْدُعوَسِبيِليَهِذهُِقل:}ْسبحانهإذيقولفيمحكمالتنزيل
َوَمااللهَِوُسْبَحانَاتَبَعِنيَوَمنَِأَناَبِصيَرةٍَعَلىاللهِِإَلى
.)٣٠(]١٠٨:يوسف[}اْلُمْشِرِكينَِمنََأَنا

رحمهاهللافيتفسير(هـ١٤١٥ت(يقولالمكيالناصري
يبلغ":اآلية بأن رسوله اهللا يأمر الخطاب هذا وفي

إلى الوحيد هيالسبيل اإلسالم الناسأجمعينأنمّلة

سبيلي(اهللا ْسَالمَِغْيرََيْبَتغَِوَمن}ْ)قلهذه َفَلنِْديًنااْإلِ
َُيْقَبلُِمْنهََوُهوِفيِاْآلِخَرةَِمنَاْلَخاِسِرين :عمرانلآ[}
٨٥[التيالدعوةأنأجمعينالناسيبلغبأنأمرهكما،

إال،غرضكلمنمجردة،اهللاإلىدعوةهيبهاجاء
اهللامرضاةاهللا(ابتغاءإلىأدعوا(عنمنبثقةدعوتهوأن

علىمنهافهو،قائمةوحّجة،تامويقين،صحيحإيمان
بصيرة(بينةيق)على،مستمرةخالدةالدعوةوأن،بهاوم

منبهاويقوم،الحياةقيدعلىدامماالناسإلىويبلغها
الدينيومإلىوأتباعهورثتهاتبعني(بعدهومنأنا(أي

.)٣١("أدعوإلىاهللاأناومناتبعني
وسلمعليهاهللاصلىالنبيأتباع،األتباعدعوةأنغير

اآليات فهم يستقيم حتى بضوابط، تقوم أن ينبغي
و،فـــــيالقرآنيةوتتمثل،الشرعيةضوابطها:

-منافعكلمنالنفسوتجريدوجلعزهللااإلخالص
التشريف من العبد يلحق ما إال الدعوة هذه ومكاسب

.والمكانةالتيهيمنالمقاصدالتبعية
-فال العلمالعلــم، في البلوغ من الدعوة فيكمال بد

فـ السعي، إليه يصل أقصى حّد "إلى كانت الدعوةإذا
وأفضلها وأجّلها إلىاهللاأشرفمقاماتالعبد :الفهي

 وٕاليه، به يدعو الذي بالعلم إال فيتحصل بد ال بل
إليه يصل حّد إلى العلـم في البلوغ من الدعوة كمال

.)٣٢("السعي
ًمقاصديايرتبط اللسان، جهاد اليمكنفمقام بمرتبتين،

 األول ومرتبة اآلخر، عن أحدهما لكلاًدفع–فصل
باإلخالص-شبهة اإلسالم اعتناق إلى الدعوة هي

،بهتقومأنلألّمةالبدالكفايةعلىفرضوهو،والعلم
ًتأسيساًجميعاللناسالخير شرعيفيحّب ،وردلمبدأ

بمحاسن وتعريفهم بدعوتهم المشركين من العدوان
أساسعلىيقوم،الثانيةمرتبتهوفي،الدينهذاومقاصد

عن والالذب الوسيلة، بهذه أيضاًالدين فيه منبد
.اإلخالصوالعلم:الضابطين

مقاصدجهادالقلم:المطلبالثالث
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بيان إلى تحتاج والتي المهمة الجهاد مراتب من
تكتنفها شبهة كل ودحض العامة، مقاصدها :الجهاد

وتنقيةالعلميةوالدروسوالمحاضراتالعلمفكتابة،بالقلم
إلعطاءالفكرشبهةكلودفع،اإلسالمعنطيبةصورة

المجاهدةبابمنوأعدائهخصومهطرفمنبهتعَلق
أهميةوبّينالسليمبالفكر والمشقة،فاهللاعزوجلأشاد
الذيالعلمخيوطونسج،اهللاآياتوفهمتدبرفيالفكر

لَُكَذِلك}َيفيداألمة ُنَفصاْآلَياِتٍِلَقْومَُرونَيَتَفك :يونس[}
٢٤[وخدمتها،األمةلنفعوفكرهمنظرهميعملون،.

ساحةفيالمجاهدعنمسؤوليتهتقلالبقلمهوالمجاهد
ووطنهدينهنصرةاتجاهكاملةمسئوليةفيتحمل،المعركة

ودبالنسبةللكاتببقلمهالذودعنهما،وتبعاتهذاالذوال
،بسالحهالميدانفيالمقاتلتبعاتعنم"تقلإنبلن

ال قد التي المخاطر من لكثير معّرض بقلمه يكتب
في المواجهة فزاوية الميدان، في المجاهد يتعرضلها
ال استراتيجية خطورة ُتَمثُل َبَدت والبحث الفكر ميدان
بنفقاتولنعتبر الدمارالشامل، أسلحة تقلعنخطورة
على بنفقاتها البحثمقارنة العظمىعلىمراكز الدول

ونفقاتاألسلحة السالح نفقات بين تقاربا فسنجد ،
.)٣٣("األبحاث

بل باللسان، عنالتبليغ التقلأهميته بالكتابة فالتبليغ
أن ينبغي لذلك المفاهيم، تصحيح في تكمن أهميته
عنها تحّدث بخصائص، الجهاد لغاية الكتابة تتميز

 كتابه في القرضاوي اإلسالمي"الدكتور خطابنا
المعاصر الخطاب":فقال" أن هي الخصائص هذه

بالوحي يؤمن باإلنسان، يكفر باهللاوال اإلسالمييؤمن
،الماديةيهملوالالروحانيةإلىيدعو،العقليغيبوال
،األخالقية القيم يغفل وال الشعائرية بالعبادات يعنى
،والحبالتسامحإشاعةوٕالىبالعقيدةاالعتزازإلىيدعو

يتجاه وال بالمثال الجديغرى إلى يدعو الواقع، ل
وال يتبنىالعالمية والترويح، والينسىاللهو واالستقامة
ويتمسك المعاصرة على يحرص المحلية، يغفل

يتبنى،للماضييتنكروالالمستقبليستشرف،باألصالة
باالجتهادينادي،الدعوةفيوالتبشيرالفتوىفيالتيسير

ممنوعويؤيدالجهادواليتعدىالثوابت،ينكراإلرهابال
يحفظ الرجل، على يجور وال المرأة ينصف المشروع،

األكثرية يحيفعلى وال األقلية وذلكألن)٣٤("حقوق ،
ألنه إرهابالسالح، يفوقفيحجمه قد إرهابالكلمة

.يخاطبالفكرالذييعتقدويقتنعويؤمنويصّدق
ًسالحايملكحاملهأنفيتكمن،بالقلمالجهادفخطورة
والصدق اإلخالص غياب فعند الناس، في به يؤثر
إلى القلم حامَل الجهل يدفع األمور، بحقائق والعلم
في الناسفيظهر التشويشعلى السلبيوخلق التفكير

ًانطالقاوالقتالالتطرفالمجتمعلذلك،الكلمةتأثيرمن
قضايا عن للدفاع العلم غياب في القلم خطورة تظهر

ش بحكمة عناألّمة وتذود األمة، وحدة تحفظ رعية،
لذلكال الشرعيحدودها، العلم من القلم فيجهاد بد

ومعرفة اإلسالمية، للشريعة السليم الفهم على المبني
المفاهيمتصحيحيمكنحتى،وحكمها يقينيةبمقاصدها

.الشرعيةوالوقوفعندالمعانييمايخدماألمةوينفعها
دالمالمقاصدجها:المطلبالرابع

المجاهدين المالعلىنصرة قصربعضالناسجهاد
مقاصدمنمقصدفهذا،والمجاهدينبالثغوروالمرابطين
ًأيضا تشمل المال جهاد مقاصد لكن بالمال، الجهاد
ألن األّمة، به تنتفع الذي العلم لخدمة المال إنفاق
،الخلق إيجاد من سامية لغايات تحقيق بانتفاعها

كما،تحونفعهمفيإنفاقهقيتضمنالخيريةالمشاريعيق
ومساعدة العجزة وٕايواء لأليتام ودور المساجد كبناء
ًامتثاال،عنهموالظلمالحيفورفع،والمحتاجينالالجئين

البروجوهفياإلنفاقفيوجلعزاهللاَوَأْنِفُقوا{ألمرا ِمم
َْجَعَلُكمَُمْسَتْخَلِفينِِفيه{]الحديد:٧[.
،بمعنى)٣٥(لهارتباطبفقهاألولوياتقالمالجهاداًوٕانفا

التيواألماكنالمناطقفيالمساجدبناءفياإلنفاقأن
ًوحفاظا للدين خدمة ذلك إلى بيضةتحتاج على
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أولوية تقدم قد كما غيرها، على تقّدم قد المسلمين
للديننصرةإيفادهاشأنمنعلميةبعثاتعلىاإلنفاق

ن أو العلماإلسالمي، نفع....)٣٦(شر ألن وذلك وهكذا،
جاءت ولهذا متعددة، مناح ويشمل متعّدد األموال
على المال بجهاد األمر تقديم في القرآنية النصوص

سبحانه الباري قول في َوِثَقاًالِخَفاًفااْنِفُروا{:النفس
َلُكمَْخْيرٌَذِلُكمْاللهَِسِبيلِِفيَوَأْنُفِسُكمِْبَأْمَواِلُكمَْوَجاِهُدوا

ِْإنُْكْنُتمََتْعَلُمون التوبة[} :٤١ [قائل من عّز وقوله
}َُتْؤِمُنونِهِباللَِوَرُسوِلهََوُتَجاِهُدونِفيَِسِبيلِهاللِْبَأْمَواِلُكم

َْوَأْنُفِسُكمَْذِلُكمٌَخْيرَْلُكمِْإنُْكْنُتمََتْعَلُمون{]الصف:١١[،
 ل"فهذا اهللا من أعدائهأمر قتال في يجاهدوا بأن هم

كالجهاد واجب بالمال والجهاد وأنفسهم، بأموالهم
يدلاآليةوظاهر،اهللاسبيلفياإلنفاقوهو،باألنفس
الجهاديطقلمفمن،اإلمكانبحسبذلكوجوبعلى

.)٣٧("إالبالمالفعليهذلكيعينبهمنليسلهمال
لمراتبهذاالنوعكماأنفيتقديمالجهادبالمال،تأكيد

الدين وخدمة العدوان رّد في أهميته وبيان الجهاد من
ًعمومابناء في ينفق فمن الجهاد، به يرتبط الذي

جانبه من الدين حفظ مقصد يخدم فإنه المساجد
العدمي جانبه من المقصد بهذا االعتناء الوجوديقبل

مايةفيتزويدالمجاهدينبالزادوالسالحوالعتادالالزملح
.بيضةالدينووحدةاألمة

أنمفادها،اآلياتهذهبفهمترتبطشبهةرّدينبغيوهنا
ًانطالقا،غيرهعلىويقدماألولويةلهبالنفسالجهادمن
سبحانهقولهفيالبذلفيللنفسوجلعزاهللاتقديم}ِإن

َهاللاْشَتَرىَِمنَاْلُمْؤِمِنينَْأْنُفَسُهمَْوَأْمَواَلُهمِبَأنَُلُهمَةاْلَجن{
.)٣٨(]١١١:التوبة[

فيها الشارع يقدم التي الوحيدة اآلية هذه أن والواقع
ًشوقاالنفستقديموفيها،المالعلىالنفسعزاهللاإلى

دفعه فياآليتينالسابقتينتقديمللمالألّن بينما وجل،
)هـ٥٠٥ت(أهون،ليسفيهتضحيةبالنفس،قالالغزالي

الجهادفيفيالنفس وهو":معنىتقديم وذلكالجهاد،

ًشوقابالمهجةمسامحةوالمسامحةوجلعزاهللالقاءإلى
،والينبغيأنيفهممنهذاالكالمأن)٣٩("بالمالأهون

ًدائما األولوية له المال األغلب،تقديم فياألعم ألنه ،
لماءألنبالمالقدتشتريالعتادوالسالحوالزادوتهّيأالع

منتشتريلنلكنك،العلميالبحثوتشجع،والمفكرين
سبحانهفالحّق،العدوانحالفيلدينهنصرةنفسهيقّدم

 العباد من طاعته،"اشترى في وأموالهم أنفسهم إتالف
ًعوضا الجّنة سبحانه وأعطاهم مرضاته، في وٕاهالكها
يدانيه ال عظيم ِعوض وهو ذلك، فعلوا إذا عنها

وال ماالمعوض مجاز على ذلك فأجرى به، يقاس
النفس تسليم العبد فمن والشراء البيع في يتعارفونه

.)٤٠("والمال،ومناهللاالثوابوالنوالفسميهذاشراء
،تخفىالأهميتهلكن،النفسبذلمنأهونالمالفبذل
الخاطئ الفهم على يترتب ما ذلك، بيان في ويكفي

 عكسية، آثار من بالمال للجهاد في ظهورتتمثل
على المسلح تمارسالعدوان التي المتطرفة الجماعات
يقوموقوامهاقيامهافإن،النصرةبدافعوغيرهمالمسلمين
لخدمة به وتتزّود تتلقاه الذي المالي الدعم على
الذي المال لها يقدم لم فلو المتطرف، مشروعها
أشخاص يقدر فهل والعتاد السالح شراء في يساعدها

علىبدعوىالدولأمنوترويعاألبرياء قتلكلهؤالء
لغياب الحقفيذلك، دونوجه فيسبيلاهللا، الجهاد
هنا من اإلسالمية، الشريعة ومقاصد لروح سليم فهم
مقاصد فهم أن وكيف بالمال الجهاد خطورة يتبين
وانتفاعها األمة نفع شأنه من اهللا سبيل في اإلنفاق

.بأموالأغنيائها
مقاصدالجهاداالقتصادي:الخامسالمطلب

رّد بها يتحقق الذي الجهاد مراتب من مرتبة هذه
الدولعلىالدولالبعضبهتتجّبرالذيوالكيد،العدوان
التعامالتتوقيفومعناه،اإلسالمدولمنالمستضعفة
أو المعتدية الدولة مع اقتصادية والماكرو االقتصادية
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لرؤوساألموالالقادمةمنتوقيفاالستثماراتاألجنبية
.هذهالدولة

يتحققالالجهادهذامثلأنالمتطرفالفكريتوهموقد
ُيؤتيأنيمكنوال المرجوة اليحققالغاية أم العّزة به
على التضييق رفع أو العدوان رّد في يكفي وال أكله،
المعامالتهذهأهميةباليقينثبتحيث،المسلمينبالد

ا بين العالقاتالمالية في كبير تأثير لها وأن لدول،
كل لرّد قوية أداة فهي وبالتالي، المتميزة، االقتصادية
أمبالدهمفيالمسلمينعلىتضييقأممحتملعدوان

.فيبالداألجانبمنحيثالممارسةالشعائرية
بينوبروتوكوالتاتفاقياتهناك،الدوليةالعالقاتففي

ادلالمصالح،يعقبهااتفاقياتالدول،تقومعلىأساستب
درجة بحسب وغيرها، وثقافية واجتماعية اقتصادية
،المشتركة الدولفيتحقيقالمصالح التقارببينهذه
العالقات هذه في انخرطت كغيرها اإلسالمية والدول

.واالتفاقيات
بالحديث مقاصده، وبيان الجهاد لهذا التأصيل ويمكن

 رضي هريرة أبو رواه قالالذي أنه عنه تعالى :"اهللا
،َنْجٍد ِقَبَل َخْيًال َوَسلَم َعَلْيِه اُهللا َصلى اِهللا َرُسوُل َبَعَث

َُله ُيَقاُل َبِنيَحِنيَفَة ِمْن ِبَرُجٍل َفَجاَءْت :،ُأثَاٍل ْبُن ثَُماَمُة
ِاْلَمْسِجد َسَواِري ِمْن ِبَساِرَيٍة َفَرَبُطوُه اْلَيَماَمِة، َأْهِل ،َسيُد

ََفَقال،َمَوَسل َرُسوُلاِهللاَصلىاُهللاَعَلْيِه َماَذا:"َفَخَرَجِإَلْيِه
ثَُماَمُة؟ َيا ِعْنَدَك "ََفَقال :َتْقُتْل ِإْن َخْيٌر، ُد ُمَحم ِعْنِديَيا

ُتِريُد ُكْنَت َوإِْن َعَلىَشاِكٍر، تُْنِعْم تُْنِعْم َوإِْن َدٍم، َذا َتْقُتْل
ََفس َصلىاْلَماَل اِهللا َرُسوُل َفَتَرَكُه ِشْئَت، َما ِمْنُه ُتْعَط ْل

ََفَقال،اْلَغِد َماِعْنَدَكَيا:»اُهللاَعَلْيِهَوَسلَمَحتىَكاَنَبْعَد
ثَُماَمُة؟ «ََقال :،َشاِكٍر َعَلى تُْنِعْم تُْنِعْم ِإْن َلَك، ُقْلُت َما

َِٕوا،َدٍمَذاَتْقُتْلَتْقُتْلَوإِْنِمْنُهُتْعَطَفَسْلاْلَماَلُتِريُدُكْنَتْن
ىَحت َوَسلَم َعَلْيِه اُهللا َصلى اِهللا َرُسوُل َفَتَرَكُه ِشْئَت، َما

ََفَقال،اْلَغِدِمَنَكاَن":ثَُماَمُة؟َياِعْنَدَكَماَذا"ََفَقال:ِعْنِدي
ٍَشاِكرَعَلىتُْنِعْمتُْنِعْمِإْن،َلَكُقْلُتَماَذاَتْقُتْلَتْقُتْلَوإِْن،

َفَقاَل،ِشْئَت َما ِمْنُه ُتْعَط َفَسْل اْلَماَل ُكْنَتُتِريُد َدٍم،َوإِْن

َمَوَسلَعَلْيِهاُهللاىَصلاِهللاَرُسوُل":َثَُماَمةَأْطِلُقوا"َفاْنَطَلَق،
ََدَخل ثُم،َفاْغَتَسَل،اْلَمْسِجِدِمَنَقِريٍبَنْخٍلِإَلى،اْلَمْسِجَد

ََفَقال :َعْبُدُه ًدا ُمَحم َأن َوَأْشَهُد اُهللا، ِإال ِإَلَه َال َأْن َأْشَهُد
َوْجٌه اْألَْرِض َعَلى َكاَن َما َواِهللا، ُد، ُمَحم َيا َوَرُسوُلُه،
اْلُوُجوِه َأَحب َوْجُهَك َأْصَبَح َفَقْد َوْجِهَك، ِمْن ِإَليَأْبَغَض

ِإ ِمْنِديِنَك،ُكلَها ِإَليَأْبَغَضِديٍنِمْنَكاَنَما،َواِهللا، َلي
َبَلٍدِمْنَكاَنَما،َواِهللا، ِإَليِهُكليِنالد َأَحبِديُنَكَفَأْصَبَح
َهاُكل اْلِبَالِد َأَحب َبَلُدَك َفَأْصَبَح َبَلِدَك، ِمْن ِإَلي َأْبَغَض

ََخْيَلك َوإِن، ِإَليَرُهَفَبشَتَرى؟َفَماَذااْلُعْمَرَةُأِريُدَوَأَناَأَخَذْتِني
َقِدَما َفَلم،َيْعَتِمَرَأْنَوَأَمَرُهَمَوَسلَعَلْيِهاُهللاىَصلاِهللاَرُسوُل

ٌَقاِئلَلُهَقاَلَةَمك:ََفَقال،َأَصَبْوَت:َمَعَأْسَلْمُتيَوَلِكن،َال
َصاِهللاَرُسوِلِمَن لىاُهللاَعَلْيِهَوَسلَم،َوَالَواِهللا،َالَيْأِتيُكْم

اُهللاىَصلاِهللاَرُسوُلِفيَهاَيْأَذَنىَحت ِحْنَطٍة َحبُة اْلَيَماَمِة
َمَوَسل هشام)٤١("َعَلْيِه ابن النبوية صاحبالسيرة زاد ،:

"جهدتحتىمكةإلىالحملومنعبالدهإلىفانصرف
وسلمقريش عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى فكتبوا ،

حملإليهمُيَخّليثمامةإلىيكتبأنبأرحامهميسألونه
.)٤٢("الطعامففعل

وهومكةإلىالحملمنعثمامةأنالحديثمنوالشاهد
إذنيتقدمهلمأنهمعلهماالقتصاديةالمقاطعةمننوع

 لما ورسوله هللا حمّية قاله وٕانما بذلك، لهنبوي :قالوا
.)٤٣(صبوت،كماهوظاهرالحديث

 عنهم"فما الحنطة بقطع للكفار منتهديده ثمامة فعله
هذا كان ولو االقتصادية، المقاطعة صور من صورة

،وٕانجازمقاطعة)٤٤("الفعلغيرمشروعلماأقرهعليه
أولى منهم السلع شراء فعدم عنهم، السلع بمنع الكفار

.بالجواز
النب أن هذاكما استعمل وسلم، عليه اهللا صلى ي

،عليهم والتضييق الكفار على للضغط كقّوة المعنى
السرايا خالل من التجارية قريش لقوافل فمهاجمته

.والبعوثخيرتأكيدلذلك
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وسلمعليهاهللاصلىطلبهسببهاكانإنمابدروغزوة
أبيسفيان )٤٥(لعير وسلم فالنبيصلىاهللاعليه ،"لما

منالشام،ندبالمسلمينإليهميسفيانمقبالًسمعبأب
اهللالعلإليهافاخرجواأموالهمفيهاقريشعيرهذهوقال
،بعضهم وثقل فانتدبالناسفخفبعضهم ينفلكموها،
وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولأنيظنوالمأنهموذلك

ًحربا الحجازيلقى من دنا حين سفيان أبو وكان
علىألمنلقيمنالركبانتخوفاًيتحسساألخبارويس

ًخبراأصاب حتى الناس، بعضالركبانأمر من :أن
ًمحمدا،ذلكعندفحذرولعيركلكأصحابهاستنفرقد

،مكة إلى فبعثه الغفاري، عمرو بن ضمضم فاستأجر
ًقريشايأتيأنوأمرأنويخبرهم،أموالهمإلىفيستنفرهم

ًمحمدافخر فيأصحابه، عرضلها بنقد جضمضم
ًسريعاعمرومكة٤٦("إلى(الشواهدمنذلكغيرإلى،

.الكثيرةالتيتبينحقيقةهذاالمقصد
بمقاطعةالعلماءمنواحدغيرأفتىالمرتبةهذهوألهمية

المقاطعةهذهباعتبارالمنتجات"أركانمنعظيمركن
وجهاد سلمي جهاد وهو األكبر النفع وله الجهاد،

.)٤٧("حربي
فإذًجهادا اعتبرناه وليحربياًا سلطة من فيه فالبّد ،

ينفعهم وما المسلمين، مصلحة في ينظر الذي األمر،
منألن،لألمةالنفعويحّقق"التيالمهاموحدودطبيعة

وهي المسلمة، الدولة في بالحاكم تُناط :علىالحرص
ًحراما يحّل ال بما الدنيا، أمور وسياسة الدين، ،شؤون

ّيحروالًحالال٤٨("م(ًجهاداكونهأما،ًسلميا-الراجحوهو
األمر ألن-في العلماء، إجماع فيه يقع أن فينبغي

اهللا صلى والنبي الِحّل، هو والشراء البيع في األصل
مصلحة فتحقيق لذلك اليهود من اشترى وسلم عليه
الذين العلماء فتوى على تتوقف عدمها من المقاطعة

 يضّرهم،يستطيعونالموازنة ينفعالمسلمينوما بينما
فال،الشرعيبالنصثبتمباحبتقييديتعلقاألمروألن
العلماءإجماعفييتمّثل،تشريعيمصدرمنلتقييدهبد

التقييدإالبموجب،والموجبإالبإثبات،والإثبات"فــ
.)٤٩("إالبالشواهدوالبينات

رفهمهافيمقاصدالجهادالدفاعيوأث:المبحثالثاني
نقضالشبهات

حكمة هي إنما الشريعة أن على األمة علماء أجمع
وأن وآخرتهم، دنياهم في للعباد ومصلحة ورحمة
وماذلكمن علمنا المنوال،ما علىهذا كلها أحكامها

وجل عز اهللا قال نعلم، (لم :َرْحَمًة ِإال َأْرَسْلَناَك َوَما
َْلَعاَلِمين٥٠()ل(القرطبيقال،)هـ٦٧١ت(تفسيرهفي":وال

مصالحبهاقصداألنبياءشرائعأنالعقالءبينخالف
والدنيوية الدينية اإلمام)٥١("الخلق وقال ،

"هـ٧٩٠ت(الشاطبي :(على الشريعة وضع الشارع
ينبغي)٥٢("اعتبارالمصالحباتفاق بمعنىأنأحكامها ،

هذاومن،اإلطارهذاوضمن،السياقهذافيتفهمأن
الشريعة"بأن(هـ٧٥٦ت(منطلقجزمالعالمةابنالقيمال

المعاشفيالعبادومصالحالِحكمعلىوأساسهامبناها
،كلها ومصالح كلها ورحمة كلها عدل وهي والمعاد،
الرحمةوعنالجورإلىالعدلعنخرجتمسألةفكل
الحكمةوعن إلىالمفسدة، وعنالمصلحة إلىضدها،

 من فليست العبث، فيهاإلى دخلت وٕان الشريعة
.)٥٣("بالتأويل

الدفاعيالجهادتشريعأنتبّين،ذلكاألمراقتضىفإذا
فيه-)٥٤(معتضّمنهلمشقةالمخاطرةباألرواح–خاصة

عندهاالوقوفيتوجبماوالمصالحوالمعانيالِحكممن
الحرفي بالفهم تلتصق شبهة لدحضكل معانيها وفهم

 السنة بينشبابلنصوصالقرآنأو يروج مما النبوية
هذاولصفاءالشرعلنصوصوتحريفجهلعناألمة

.المفهوماإلسالمي
التيالمقاصد المبحثالوقوفعلىأهّم وسأحاولبهذا
الجهاد مننصوصالشرعفيتشريعه يمكناستقراؤها
واألفكار الشبهات رّد في تنزيلها وبيان الدفاعي،

.همعنغايتهوحكمتهالمتطرفةالتيتحيدبهذاالف
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األول المطلب :من الّدين حفظ في الجهاد مقاصد
جانبهالعدمي

أحكامها واستقراء الشريعة نصوص في بالنظر
وأمهات الشريعة مقاصد كبريات أن اتضح ودالالتها،
حفظها على الشرعية األحكام تدور التي المصالح
ورعايتها،هيالتياشُتهرتباسمالضرورياتالخمس،
أو الخمس بالكليات والفقهاء األصوليون ويسّميها
والعقل والنسل والنفس الدين وهي الخمسة، األصول

.والمال
،إليها الناس يضطر التي هي الضرورية فالمصالح
،والدنيا الدين مصالح تقوم وبها حياتهم وتتوقفعليها
اإلمام يقول لهما، ضياع تفويتها وفي

هـ٢٠٤ت(الشافعي اهللا) الرجل":تعالىرحمه المضطر
فورة يسد والشيء معه، فيه الطعام بالموضع يكون
منهيخاف أشبهه،ويبلغهالجوعما جوعهمنلبنوما

المرضأوالموت-الموتيخفلموٕان-أويضعفهأو
ًماشيايكونأو،يعتلأو،يريدحيثبلوغعنفيضعف

ًراكباالمع فيهذا نىفيضعفعنركوبدابته،أوما
.)٥٥("منالضررالبين

جانبين الضرورياتله بهذه والعناية :،وعدميوجودي
أنبأمرين"بمعنىيكونالحفظ:

عبارة:أحدهما وذلك قواعدها، ويثبت أركانها يقيم ما
.عنمراعاتهامنجانبالوجود

والثاني :،فيها المتوقع االختاللالواقعأو عنها يدرأ ما
مراعاتهاعنعبارةالعدموذلكجانب٥٦("من(.

الفروضتشريعإلىراجعالضرورياتفيالحفظفوجه
،الدينجانبيقّوي والطاعات،والدعوةإلىالتمسكبما
وتزكية العقول، وتطهير واألرواح، المهج وصيانة

.األموال،وحفظاألنسابواألعراض
شرعالدفاعيالجهادأنيجد،المعانيهذهفيوالمتأمل

أيبدرءألجلحفظهذه العَدمي، منجانبها الضرورة

ارتباطه أن بمعنى الّدين، في المتوقع أو الواقع الخلل
بحصولمحاربتهوهيمنهاينطلقزاويةلهالدينبكّلية
ًانطالقاتحصيلهيمكنالأمروهو،وٕافساده،فيهالخلل
المفهوم مراعاة من فيه  بد ال بل النفس هوى من

انالجهاد،وهوارتباطهبالسياسةالشاملالذييقيمأرك
منمرجعيتهاتأخذالدينكليةحفظأنباعتبار،الشرعية
حبيب ابن فهمه الذي المعنى وهو المنطلق، هذا

هـ٢٣٨ت( (مخالفة عن نهى حين المالكية فقهاء من
أطرافعلىيغيرالذيالعدو السلطانبالخروجلجهاد

أنيستأذنوهمراكزالعدوالذيصالحهالسلطان،وأحب
،ألنفهممعنىفواتالدينووقوعالخللفيه)٥٧(فيذلك

.فيهمرتبطبمجموعاألمةوليسبالفردالواحد
،أمـور جملة في وٕافساده الدين محاربة معنى وتظهر

:منها
-القياممنبمنعهم،بالدهمفيالمسلمينعلىالتضييق

.بشعائرهمالدينية
-ومحار لإلسالم العداء عنإظهار يضيق بما بته

.الدعوةإلىسماحتهوتبيينُيسِرشريعته
التي المحاوالت كل أّن له، المنصفيتأّكد والباحث

أداءفيالتضييقإلىتصلالاإلسالمأعداءبهايدفع
الدعوة منع إلى وال بالدهم، في الدينية الشعائر
بدخول وتتحقق اآلفاق، صداها يصل التي اإلسالمية
تقرير ففي اإلسالم، في الغربي الشباب من الكثير

 سنة ٢٠١٢لرويترز فيه، المسلمين"جاء عدد أّن
اليهودعددليفوقالماضيالعقدأثناءارتفعاألمريكيين
منوجزءاألوسطالغربمناطقمعظمفياألولىللمرة
أتباعهاالرئيسيةالكنائسمعظمفقدتحينفيالجنوب
التي الدراسة في الذيشارك الباحث جونز ديل وقال

لدينيةاألمريكيةأنأجرتهاجمعيةاإلحصائيينللهيئاتا
 إلى زاد اإلسالم معتنقي عام٢.٦عدد في مليون

٢٠١٠عامفيواحدمليون٢٠٠٠منبالهجرةمدعوما
اإلسالمواعتناق")٥٨(.
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بعض من تقع التي االستفزازات يتعّدى ال فاألمر
،الدفاعيالجهادفتشريعلذلك،المؤسساتأواألشخاص

العدورّدوهو،وغايةمقِصدلهإفسادإلىيؤّديالذيان
وبهذا المسلمين، على وتجبر تسلط لكل دفعا الّدين،

تتبينلنا "وبضدها،وأهلهالّدينحفظفيالجهادأهمية
.)٥٩("تتبيناألشياء

مقاصدالجهادفيإعالءكلمةاهللا:المطلبالثاني
ًعموماالجهادأن،التشريعيالمقصدبهذاونعني،ومنه

ليسلهمنغايةوحكمةإالابتغاءوجهالجهادبالقتال،
والسنة الكريم القرآن ربطه لهذا كلمته، وٕاعالء اهللا،

 في بكونه اهللا"النبوية "سبيل ،"ليس أنه ذلك ومعنى
مشاعروتفريغللتشفي أو دنيئة، إلشباعرغباتبشرية
وٕانما،فاجرةشخصيةمصالحتحقيقأو،ذميمةإنسانية

 شرعية لبلوغمقاصد وتحقيقأهدافإنسانيةهو نبيلة،
،بهالقائمينأمامونصبهاالحكيمالشارعحددها،عظيمة

.)٦٠("وذلكلكييكونفيسبيلاهللا
الَحمّيةمعانمنمعنىأيالجهاديتضمنأنيجبفال
أولحزباالنتصاربهيقصدأنوال،اهللالغيرالتقربأو

وٕانما معين، تنظيم أو معينة، طائفة أو يكونجماعة
على ويقضي الدين يهدم الذي العدوان رّد به القصد

 على"فمعاقله، السيطرة أجل من كان إذا الجهاد
ًجهادا كان رغبةفياآلخرين وٕاشباع الشيطان سبيل

اآلخرين شئون في التمدد أجل من كان وٕاذا النفس،
 يكنفيوالتدخل لم لشطرين الشعوب وتقسيم أمورهم

وٕانم والظلمجهاًدا، التسلط من نوٌع َأِبى)٦١("ا َعْن ،
ََقال،َعْنُهُهاللَرِضيُموَسى:ىَصلِبيالنإلىَرُجٌلَجاَء
ُُجلالرَفَقاَل،َموَسلَعَلْيِهُهالل:ُيَقاِتُلُجُلَوالر،ِلْلَمْغَنِمُيَقاِتُل

 ِلُيَرىَمَكانه، ُيَقاِتُل َوالرُجُل اللِه؟ِللذْكِر، َسِبيِل ِفى َفَمْن
ََقال":َسِبيِلفيَفُهَوالُعْلَياِهيِهاللَكِلَمُةِلَتُكوَنَقاَتَلَمْن
ِهالحديث)٦٢("اللفي والقتالالمقصود ، :الدفاعيالقتال

معانالحديثوفي،السالحبحملالعدوانبه الذييرّد

ا"منها، لحظ القتال وعلى الدنيا الحرصعلى لنفسذم
.)٦٣("فيغيرالطاعة

صلىفيهقالالذي،الهجرةحديث،المقصدهذاويؤكد
اْمِرٍئَما:"اهللاعليهوسلم ِلُكلَماَوإِن،اِتيِبالناْألَْعَماُلَماِإن

ِإَلى َفِهْجَرُتُه َوَرُسوِلِه اللِه ِإَلى ِهْجَرُتُه َكاَنْت َفَمْن َنَوى،
َو،َوَرُسوِلِه اْمَرَأٍةاللِه َأِو ُيِصيُبَها، ِلُدْنَيا َكاَنْتِهْجَرُتُه َمْن

ِِإَلْيه َهاَجَر َما ِإَلى َفِهْجَرُتُه الحق)٦٤("َيَتَزوُجَها، ولقوله ،
َوَقاِتُلواِفيَسِبيِلاللِهالِذيَنُيَقاِتُلوَنُكْمَوالَتْعَتُدوا):سبحانه

اْلُمْعَتِدي ُيِحب ال اللَه ِإنَ٦٥()ن(الطبري عند جاء ،
):وقاتلوا():"هـ٣١٠ت( في المؤمنون اهللا(أيها ،)سبيل

يعني :الشيطان له،الفيطاعة الذيهداكم فيدينه
.)٦٦("أعداءدينكم،الصاّدينعنسبيلربكم

يكونبأنأوًّالالقتالعّللت،القرآنيةفنصوص"َسِبيِلِفي
ِهالل"ًثانياونهت،اليكونأنعنفيهلماذلكلغيرقتال

.منمفسدةعلىصاحبهوعلىالجماعة
ًرّدا يتضمن المقصدي، المعنى منصريحاًوهذا لكل

ًسببا أوطائفته أوحزبه جماعته ويتخذ هواه فييّتخذ
وقتالهمالكفار بدعوىجهاد بينالمسلمين، خلقالفتنة

ف المعينة، الفئة أو الجماعة هذه كلمة في"إلعالء
اهللاسبيل "تحققشرعيةرايةتحتتقاتلالتيالفئة هم

وبشروط،األمرولّيبأمرالعدوانلرّدالخروجمعنىلها
.اإلخالصوالنيةوالتقربإلىاهللاتعالىبهذاالعمل

الثالث المطلب :وليس العدوان رّد في الجهاد مقاصد
للتعديعلىاآلخر

مفكريبعضألصقهابشبهةالمقصدهذايرتبطالغرب
وأن بالسيف، انتشر اإلسالم أن ومفادها باإلسالم،
الشبهةهذهوجدتوقد،األصلهوفيهوالحربالجهاد
،عنهاويدافع منمتطرفيالفكرالحديثمنيؤمنبها
،االشتراكي الفكر تبناها قديمة فلسلفة أساسها بينما

 أن نتيجة"َتعتبر إال ميدان أي في يحدث ال التغيير
ق علىلتصارع منها كل تقضي متشابكة متضادة وى

ًنتاجاتخرجبحيثاألخرىًجديدا٦٧("يفوقها(.
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اشتراكية ينابيع من البداية في تغّذى وٕان الفكر وهذا
إلىويسعى،عنهويدافعبهيؤمنمنوجدفإنهمحضة

ًتنظيراالفكر المعارفوتنزيالًتأكيدهذا ،جاءفيدائرة
 اإلسال:"اإلسالمية نشر هوإن والقوة السيف بحّد م

.)٦٨("الواجبالدينيعلىكلمسلم
ممن وأبناءه أعداءاإلسالم، المعنىالذياقتبسه وهو

الغربي الفكر ناحية بها فمالوا المبنيتطرفتأفكارهم
.علىضالل

يبينأنالمنصفالباحثعلىالسهلمنالشبهةوهذه
ا إلى بالرجوع وذلك أركانها، ووهن لفهماعوجاجها

ومعانيه لروحه سليم فهم على المبني السليم القرآني
الحربآياتفيالمتضمنةالحكمبيانوٕالى،ومقاصده

.والقتال
المهادنةعلىالمسلمينغيرمعالعالقةأّسسفاإلسالم
لمجرد يقتلهم الناسوال يقاتل ال فهو والتعاون واألمان

ِإْكَراهََال}يأنهمعلىغيرديناإلسالم،ألنالمبدأالكل
ْشدَُتَبينََقدْالدينِِفي الرَِمناْلَغيَْفَمنَيْكُفْرِاُغوتِبالط

َْوُيْؤِمنِهِباللَِفَقدَاْسَتْمَسكِِباْلُعْرَوةاْلُوْثَقىَالَاْنِفَصامَلَها
ُهَواللٌَسِميعٌَعِليم{]البقرة:٢٥٦[فيواضحأمروهو،

ل الشارع بالحسنىأمر المسلمين غير بمعاملة لمسلمين
والعدل}َالَُيْنَهاُكمُهاللَِعنَِذينالَْلمُْيَقاِتُلوُكمِفيِينالد

َْوَلمُْيْخِرُجوُكمِْمنِْدَياِرُكمَْأنْوُهم َتَبرَوتُْقِسُطواِْإَلْيِهمِإن
َهاللُيِحبَاْلُمْقِسِطين{]الممتحنة:٨[،وروقد،اآليةفيد

 تعالى بقوله نسخت َحْيثُاْلُمْشِرِكينََفاْقُتُلوا{أنها
َْوَجْدُتُموُهم التوبة[} :٥[مكة بأهل مخصوصة وأّنها ،

ولميهاجروا أولىاألقوالفي،"لكن)٦٩(منالذينآمنوا
الينهاكماهللا:(عنيبذلك:ذلكبالصوابقولمنقال

 لم الذين فعن الدينيقاتلوكم أصناف،)ي جميع من
إن،إليهم المللواألديانأنتبروهموتصلوهم،وتقسطوا

بقولهعّموجلعزاهللا)ولمالدينفييقاتلوكملمالذين
دياركم من يخرجوكم (فلم ذلكصفته، كان من جميع

بعض دون بعضا ال)٧٠("يخصصبه والقسط والبر ،

يقوموالمما،أعداءواعتبارهمعليهمالتعدييعنيبعمل
.يهددأمنوسالمةالمسلمين

لزوم خوضالحربوعلى أحرصعلىعدم فاإلسالم
فيالدخولإلىالناس منهجالسلمواألمانوعلىدعوة

ًانطالقا شرائعه، منتهى تعالى قوله الِذينََأيَهاَيا{من
ْلمِِفياْدُخُلواآَمُنوا السًةَكافَوَالِبُعواتَتُِخُطَواتالشِْيَطان
ُهِإنَْلُكمَعُدوٌُمِبين البقرة[} :٢٠٨[فالمسلمون ،
"اإلسالم بملة يلتزموا أن اآلية هذه في مخاطبون

كذلك وهم إبدال، أو انتقاص أو زيغ دون وبشريعته
وحيثماكانتكيفماالشيطانمسالكيتجنبواأنمأمورون
إلىالضاللوالغواية جميعها وهيمسالكيقود كانت،

وٕاذالل)٧١("والخسران تدمير كلها والحرب ال فكيف ،
،صادقةونوايا،حازمةموجباتلهاتكنلمما،وخسران
وٕاعالءاهللا ابتغاءوجه بها ويقينحقيقيفيأنالمراد

.كلمتهبضوابطهاالشرعية
في القويم السلوك لهذا العملي التطبيق وجدنا ولهـــذا،

وسلم عليه اهللا صلى النبي منهج فما ،"النبي حارب
فتنوا أن بعد إال المشركين وسلم وآله عليه اله صلى
وشردوا،وأموالهمديارهممنوأخرجوهم،دينهمعنالناس
منويمنعوهم،ليقعدوهمالقتالمنبدالفكان،المؤمنين
فقد الفتنة، عن وامتنعوا للسلم، جنحوا فإذا الظلم، هذا

إلىاألمروعاد،القتالسببزالهوالذيالسالمأصل
.)٧٢("أساسالعالقةاإلنسانيةبينالمسلمينوغيرهم

وٕاعالن الحرب المسلمين دخول حال في حتى بل
هاممعنىإلى المسلمينوأرشدهم فإناهللانّبه الجهاد،
والمسالمةالسّلمهوالذياألصلالمبدأإلىالعودةوهو

والمصالحة}َْوإِنَجَنُحواِْلم ِللسَْفاجَْنحَلَهاْلَوَتَوكَعَلىِهالل
ُهِإنَُهوُِميعالسُاْلَعِليم{]األنفال:٦١[اآليةمنوالمراد،
"وطلبوها وَوّدوها السلم إلى اهللا نبي يا الكفار مال إن

أي لها، فاجنح :السلم إلى وِمل ذلك، في وافقهم
منك ذلك طلبوا كما وسالمهم ألن)٧٣("وصالحهم ،

الجهادفياإلسالم"فالسلموليسالحرب،األصلهو
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والأغراضهمنأنبلالمؤرخونيشهدلم جهادإنساني،
للسلميجنحفهو،مقاصدهمنأرفعوالأهدافهمنأسمى
علىيأخذواليعتديالرفيقرحيموهو،العدوطلبإن

ًشيخايقتلوال،غّرةحينًمسناًطفالوالامرأةوالًآمناوال
باغ شريعةغير الجهاد في اإلسالم وشريعة آثم، وال

التي اإلسالمية الشرائع من كغيرها معتدية غير عادلة
لتفرقالولتوحدلتبغيالولتعدللتبدداللتحميجاءت

الضعيفاآلمن لترهب ال واألمن السالم ،)٧٤("ولتنشر
بتوحيد لألمة منفعة الجهاد تشريع في كان ولذلك

وجم شمله ولّم كيانهصفوفه، عن بالدود كلمته ع
.وحرماتهوشعائره

فهمفياإلسالميبالمنهجتميلشبهةكلتزولوبذلك
يعتبر فاإلسالم معنىالجهادعنغيرمعانيهوغاياته،
السلمعلىحريصفهو،بالحسنىالدعوةهواألصلأن
مواردهااستثماروحسناألرضإعمارومنهجهوالسالم

َأْنَشَأُكمُْهوَ{ياتهمويهيئهمللرشادبماينفعالناسويقيمح
َِمنِاْألَْرضَْواْسَتْعَمَرُكمِفيَها هود[} :٦١ [جعلكم أي

الحديثوفي،وسكانهاعمارها"يدوفيالساعةقامتإذا
يغرسها حتى تقوم أال استطاع فإن فسيلة أحدكم

.)٧٥("فيلفعل
مقاصدالجهادفيخضوعهلسلطةولّي:المطلبالرابع

مراأل
البعض به قام إذا الدفاعيمنفروضالكفاية، الجهاد
عنسقطبالبعضالعدوانردتحّققوٕاذاالكلعنسقط
لم إذا مسلم كل على فرضعين صار وٕاال الباقي،
على الجيوش برباط المتعلق وهو بالبعض، يتحقق
على والتعدي األعداء غزو من للحدود حماية الثغور

حالوفي،البلدحرماتأناألمرلولّيفإنذلكحصل
القادرعلىفيهيتعينفحينئذ،العدوانلرّدبالجهاديأمر
الشرعية إنتوفرتأسبابه األمر لهذا أنيستجيبفيه

.وشروطهالمرعية

ال بل لهوىاألفراد يخضع الدفاعيال أنفالجهاد بد
المصالح بين يوازن الذي السلطان ألمر فيه يمتثل

فلو،والمفاسد،الفوضىإلىذلكألدىلألفرادالبابفتح
ًسببا العدوولكان وتسّلط المسلمين، تفرق أسباب من
 الناس"عليهم، يرجع والية من الجهاد في البد ألنه

أحكام في وتجتهد ويستأذنونها، ويستأمرونها، إليها،
السّيئاتيلحقوما،المسلمينُيْصلحماوتنظر،الجهاد

م،ويعرفمكامنالعدو،ولولميكنوالعواقبالرديئةبه
على ويدل جهاد، هناك يكون فال وٕامامة والية هناك

منها الثابتة النصوصالشرعية ذلك :صلىالنبي قول
َماُمُجنٌة،ُيَقاَتُلِمْنَوَراِئِه،َوُيتَقى:"اهللاعليهوسلم ِإنَمااْإلِ

ََوج َعز ِبَتْقَوىاِهللا َأَمَر َفِإْن ِبَذِلَكِبِه، َلُه َكاَن َوَعَدَل، ل
ُِمْنهَعَلْيِهَكاَنِبَغْيِرِهَيْأُمْرَوإِْن،٧٦("َأْجٌر(علىذلكفدّل،

منإمام فيه القتالالبّد تكونفيكل...."أن والوالية
عنبلدكلإماماستقلمتى،اآلخرالبلدعنمستقلبلد

ًمقيمايكونإلنسان فاليصّح اآلخرين، فيبلداألئمة
أنيقول :إمام ألنلكل اآلخر، البلد إمام إنيسأطيع

فيه هو الذي البلد على )٧٧("الوالية ،أخذ الرأي وبهذا
حبيبابنالملكعبدمنهموالفقهاءهـ٢٣٨ت(العلماء(،

سمعتأهلالعلميقولونإننهىاإلمامعن":الذيقال
 مخالفته حّرمت لمصلحة، رآه)٧٨(..."القتال فما ،

.السلطانمصلحةفعلىالعمومطاعتهفيه
حال والمصالحة الهدنة في النظر لإلمام كان وٕان
ألنه إعالنها، في النظر له يكون أن فاألولى الحرب،

الفرس ابن رّد وقد المسلمين، مصالح )هـ٥٩٥ت(من
قال من علىقول :ذلكفي نظر من ليسلإلمام أنه

أنهذامنمصالحوالدليلعلىفسادهذاالقول":بقوله
.)٧٩("المسلمينفالبّدمننظراإلمامفيه

،اإلسالمية الخاطئلنصوصالشريعة الفهم أن والواقع
،للجهاد واّتباعالهوىوغيابالوعيبالضوابطالشرعية
ويتبعون ينساقونوراءأهوائهم جعلبعضشباباليوم
وهدم األمة، تخريب إلى تسعى مضّلة ضالة فتاوى
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و المبادئهويتها على قامت التي ثقافتها، طمس
بلد في يعيش الذي للمسلم فكيف السمحة، اإلسالمية

ًمجاهدا نفسه يعلن أن وأمانه، أمنه له فيمستقل
شرعيةبيعةالمنعليهاتؤّمرجماعةأوطائفةصفوف
إليهنّبهالذيالتطرفمنفهذا،سلطانيأساسوال،له

ح  وسلم عليه اهللا صلى قالالرسول َهَذا:"ين َيْحِمُل
،اْلَغاِليَنَتْحِريَف َعْنُه َخْلٍفُعُدوُلُه،َيْنُفوَن ُكلِمْن اْلِعْلَم

َاْلَجاِهِلينَوَتْأِويَل،اْلُمْبِطِليَنَواْنِتَحاَل")٨٠(.
الحديث فقه في "جاء :ًقوال اتخذ إذا المبطل منأن

ل ليستدلبهعلىباطلهأواعتزىإليهما ميكنعلمنا
كأنه...منهنفواعنهذاالعلمقوله،ونزهوهعماينتحله

بأنهم:لماخصهؤالءبهذهالمنقبةالعلية؟فأجيب:قيل
يغلونالذينتحريفمنالرواياتومتونالشريعةيحمون
منوالمتشابه،واالنتحالالقلبمنواألسانيد،الدينفي

النصوصالمح بنقل المبتدعين الزائغين لردتأويل كمة
.)٨١("المتشابهإليها

نصوصه بتأويل إال الدين، في التفسق لهذا معنى فال
ًتأويال المحكمة وآياته عنالواضحة الفكر فيه يضيق

سماحة في المتمثلة للشريعة العليا المقاصد استيعاب
.الدينويسرهومرونته

مصالح في تنظر شرعية، بوالية إال دفاعي جهاد فال
و وفي يحققالمسلمين ما وتراعي وتماسكهم، حدتهم

اإلمام باجتهاد يتحقق وهذا للدين، والعلو الرفعة
العلم بين جمعوا ممن والعقد الحّل ألهل واستشارته
حدوده عند ووقفوا الشرع نصوص وفهموا والحكمة،

.ومقاصده
بنصوصالبابهذافيردهايمكنالتيالشبهاتومن

قولهم القرآنوالحديث، ظهرمنأنالبيع: تنقضإذا ة
الشريعةنصوصأن،ذلكرّدفيويكفي،يكرهمااألمير
،األمر ولّي طاعة وجوب على تظافرتا وسنة، قرآن
يتحققالتيللوحدةوحمايةللفتنةدرأ،عليهالخروجوعدم

للمسلمين، النصر سبحانهبها الحق َأيَهاَيا{(:يقول

َِذينالآَمُنواَأِطيُعواَهاللَوَأِطيُعواَُسولالرَوُأوِليِاْألَْمر
ِْمْنُكم{]النساء:٥٩[،تفسيراألمر"وفيأولي"ابنذكر،
هـ٧٧٤ت(كثير وقالعليبنأبيطلحة،:"أقوالمنها)

عباس ابن يعني:عن :قال وكذا والدين، الفقه أهل
،مجاهد،وعطاء،البصريالعاليةوالحسنوأبو:يعني:
.العلماء

والظاهر-أعلمواهللا-األمرأوليجميعفياآليةأن
.)٨٢("مناألمراءوالعلماء

أل بينها التوفيق يصّح األقوال العلماءوهذه طاعة ن
الخروجوعدم،األمراءطاعةإلىتؤّديوعلمهمبخشيتهم

.عليهم،درأللفتنة
،الردلهذاتأكيد،وسلمعليهاهللاصلىالنبيحديثوفي

من:"عنابنعباسأنالنبيصلىاهللاعليهوسلمقال
ًشيئاأميرهمنرأىأحدليسفإنه،عليهفليصبريكرهه
ًشبراالجماعةيفارقجاهليةميتةماتإال٨٣("فيموت(،

الحصين أّم عن اآلخر الحديث الناس":وفي أيها يا
له اهللاوٕانأمرعليكمعبدحبشيمجدعفاسمعوا اتقوا

.)٨٤("وأطيعواماأقاملكمكتاباهللا
في يقوم الدفاعي الجهاد أن تأكد األمر، تبّين فإذا

 العدوان رّد ألمر األمر ولّي رؤية على بهذهمقاصده
ومنافعمصالحبهااألمرمنيتحصلقدالتي،المرتبة
فهم في لشمولية معناه في يخضع ألنه للمسلمين،

المصالح :البيضة عن والدفاع العدوان رد حيثيمكن
أمالدبلوماسيةبالعالقاتأمبالصلحالمسلمينحوزةوعن
يدع ال والتيثبتبما واالقتصادية بالعالقاتالتجارية

 العدوانمجاال من الكثير رد في أثمرت أنها للشك
أن كما وقوتهم، هيبتهم على للمسلمين والحفاظ
أنينبغيالدفاع منهذا التييرادتحصيلها المصلحة
الدين مقاصد من مقصد من بأكثر أعّم تكون

"الدين على وبالخير إيجابًا تنعكس التي فالمصلحة
تن التي المصلحة على مقدمة مثًال علىوالنفس عكس

 وحسب الّدين ..كانت كلما المفاسد في ُيقال وكذلك
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 دفعها ُيراد التي المفسدة ..من ألكثر وشاملة عامة
 أوكد دفعها كان كلما الشريعة مقاصد من ..مقصد

.)٨٥("ومرغوبًافيهأكثر
هذه حول تصورات بناء في االنحراف أن كما

ينالناس،ومنالمرتبة،تؤديإلىخلقالفتنةوالتفرقةب
توحيدإلىتدعواإلسالميةالشريعةأنالبيانعنالغني
سبحانهالحق لقول والتمزق التفرق الصفوتنهىعن

ْثمَِعَلىَتَعاَوُنواَوَالَوالتْقَوىاْلِبرَعَلىَوَتَعاَوُنوا{ اْإلِ
َِواْلُعْدَوان{]المائدة:٢[.
خالصةوتوصيات:الخاتمة

بّينتأنبعدمنتفهمالتياللغويةالمعانيالتمهيدفي
استفراغالوسع:مصطلحالجهادوالتييمكنجمعهافي

بعضعندووقفت والطاقةوبلوغالمشقةوالقتالللعدو،
المذاهبإطارفيالجهادمفهومتناولتالتيالتعاريف

أنالجهاد:الفقهية،والتيخرجتفيهابمالحظاتمنها
الفقهي اللغويمنبذلفيتعريفه اليخرجعنسياقه

.الجهدوالطاقةواستفراغالوسع
 بمقاصد الموسوم األول المبحث في جهادحاولت

توضيَح فينقضشبهاتالتطرف، الطلبوأثرفهمها
جهاد أو الطلب جهاد مراتب من مرتبة كل مقاصِد
كل حول تحوم نقضالشبهاتالتي بقصد  اإلصالح

بمرتب بدءا مرتبة، الذاتباعتباره جهاد األولىة المرتبة
بنقل بها القيام مسلم كل على يتعين التي الضرورية
بيانخاللومن،والعبادةالطاعةإلىالرذيلةمننفسه
اعتبارعدمشبهةعلىالرّدآثرتالمرتبةهذهمقصدية
المطلبوفي،الجهادمراتبمنوٕاصالحهاالنفستزكية

هاداللسانالذييقومعلىأساسالثاني،بيّنتمقاصدج
الدعوة فيها تسترشد التي والرسالية، النصحية المبادرة

بالحسنى والجدال والموعظة بالحكمة ألنهااإلسالمية
هذاواعتناقوالتعايشللدخولاآلخردعوةعلىتحرص

الدين،والذييتطلبتوفرضابطين :،والعلماإلخالص
المطلبالثالثالذي جاء لبيانمقاصدفيما خّصصته

الشبهاتبدحض المرتبة هذه عن للحديث القلم جهاد
أنفيتكمنالقلمجهادخطورةأنخاصة،تكتنفهاالتي
في وتناولت األمة، في مؤثرا سالحا يحمل حامله
من بينت الذي المال، جهاد مقاصد الرابع، المطلب
ادخاللهأهميةهذهالمرتبة،والمتمثلفيتوسعدائرةجه

المحتاجين ومساعدة والعلماء العلم خدمة لتشمل المال
ًرّداوفي،الجهادفيالمالعلىالنفستقديمشبهةعلى

الجهاد مقاصد عن تحدثت الخامس، والمطلب
ضابطهامبّينا،العدوان التييتحققبهرّد االقتصادي،
على بناء بالبلد العلماء إجماع في والمتمثل الشرعي

للمصلح منفهمهم بالمقاطعة تتحقق التي والمنفعة ة
.عدمها

الجهاد مقاصد لبيان فخصصته الثاني، المبحث أما
عن للحديث منه، األّول المطلب فجاء الدفاعي،
جانبه الدينمن فيحفظكلية الجهاد تشريع مقصدية

 الكليةالعدمي، هذه حفظ شرعألجل الدفاعي فالجهاد
المتوق أو الواقع الخلل حصول األمربعد وهو فيها، ع

فيما،الصحيحإطارفيالمقصدهذافهميستدعيالذي
في الجهاد كون مقصدية الثاني، المطلب في تناولت

،اهللاسبيلأو،دنيئةبشريةرغباتإلشباعليسأنهأي
مصالحتحقيقأو،ذميمةإنسانيةمشاعروتفريغللتشفي

نبي شرعية مقاصد لبلوغ هو وٕانما فاجرة، لة،شخصية
،المقِصديالمعنىوهذا،عظيمةإنسانيةأهدافوتحقيق

ًرّدايتضمنجماعتهويتخذ لكلمنيّتخذهواه صريحا
،المسلمينبينالفتنةخلقفيسبباطائفتهأوحزبهأو
أو الجماعة كلمة إلعالء وقتالهم الكفار جهاد بدعوى
بمقاصدوَسمتهالذيالثالثالمطلبوفي،المعينةالفئة

حاولا التي الشبهة بينتخطأ العدوان، رّد في لجهاد
 ومفادها باإلسالم، إلصاقها الغربيون أنالمفكرون

هو فيه والحرب الجهاد وأن بالسيف، انتشر اإلسالم
،والمهادنة األصلفياإلسالمهوالسلم بينما األصل،
الدولةعلىالتعديحالفياستثناءوالحربالجهادوأن
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 الذياإلسالمية، الرابع بالمطلب المبحث ختمت بينما
الدفاعي الجهاد خضوع وهو مهم لمقصد خصصته
،والمفاسد المصالح بين يوازن الذي األمر ولّي لسلطة
بواليةإالدفاعيجهادفال،والتفرقوالفوضىللفتنة درأ
وحدتهم وفي المسلمين مصالح في تنظر شرعية،

والرفعةيحققماوتراعي،للدينوتماسكهمالعلو.
بنتائج العالقة ذات التوصيات عن الحديث ويمكن

:الدراسةكاآلتــي
بحّدللخروج تحريرالقولفيمصطلحالجهاد، ضرورة
اإلشكاالت دفع ويمّكنمن الغبش، يزيل وبّين، واضح

.البحثيةالتيترتبطبهذاالمفهوم
أسباب من سبب الجهاد عن الحديث من التهيب أن

بعضظهورعناإلسالميبالمفهومتحيُدالتيالشبهات
الموضوعطرقمنمناصفال،الشرعيةوغايتهحقيقته
شبهة كل إلزالة مناسبة كل في والتوضيح بالبيان

.تلتصقبهمنطرفبعضالمتطرفين
اتجاه في السعي والعلماء والمثقفين الباحثين على
المنظمات خالل من اإلسالمية، المفاهيم تصحيح

دحضاًالث الفكرية، والندوات العلمية والمؤتمرات قافية
تغييرإلىبالغربتدفعالتيالمتطرفةواألفكارللشبهات

ًتأسيسا الفكري، اإلسالميخطابه للفكر فهمه على
.الرصين،البعيدعنالتطرفوالغلو

دينهلخدمةالجميعُيوّفقأناهللاأسألالبحثنهايةوفي
،وأنينفعالبحثالمتواضعكاتبهالقويم،وأنينفعبهذا

الندوة فيهمنخللأوتقصير،بهذه وأنيغفرليما ،
وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسّلم اهللا وصلى

،،،أجمعين



)١( الشاطبي، إسحاق أبو عبد١/٩٧الموافقات، الشيخ تحقيق ،

.م٢٠٠١/هـ١٤٢٢،دارالكتبالعلمية،لبنان،١اهللادراز،ط



)٢(ص،األنصاري فريد الشاطبي، ،١١المصطلحاألصوليعند
،١اإلسالمي،طمعهدالدراساتالمصطلحيةوالمعهدالعلميللفكر

.م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤
)٣(ص األنصاري، فريد الشاطبي، عند األصولي ،١١المصطلح

.مرجعسابق
)٤(أبي الدين مجد األثير، البن الحديث غريب في النهاية

 األثير، بن المبارك ١السعادات /٣١٩،الهاء مع الجيم باب ،
،العلميةالمكتبة)،ت،د(.

)٥(،اللغةمقاييسابنمعجم،١/٤٨٦فارسمادة)ََجَهد :تحقيق)
،الفكردار،بيروت،هارونمحمدالسالم١٩٧٩عبد.

)٦(أبو القرآن، غريب في محمدالمفردات بن الحسين القاسم
بالراغبصاألصفهانيالمعروف تحقيق١٠١، ، :عدنان صفوان
.هـ١/١٤١٢لبنان،ط-بيروت-الدارالشامية-الداودي،دارالقلم

)٧(ال لسان منظور ابن اإلفريقيعرب، ،٣ /١٣٥-١٣٣مادة
)ََجَهد(،ط،١،ت،د،لبنان،بيروت،والنشرللطباعةصادردار،
)٨( الفيومي، المنير، ١المصباح /١١٢ المكتبة)َجَهدَ(مادة ،

.العلمية،بيروت،د،ت
)٩( الفيروزآبادي، المحيط، ١القاموس /٣٥١ دار)َجَهدَ(مادة ،

.م١٩٧٩بيروت،الكتبالعلمية،
)١٠(،العربسابق٣/١٣٦لسانمرجع،.
)١١(الغايةالزوائدوتجريدالمنتهىغايةشرحفيالنهىأوليمطالب

الرحيباني السيوطي مصطفى الشطي-والشرح، ،٢/٤٩٧حسن
،اإلسالمي١٩٦١/ه١٣٨١المكتب.

)١٢(أحمد بكربنمسعود أبو فيترتيبالشرائع، الصنائع بدائع
.١٩٨٦-هـ٢/١٤٠٦،دارالكتبالعلمية،ط٧/٩٧،الكاساني

)١٣(حجر بن علي بن أحمد البخاري، صحيح الباريشرح فتح
،٣/٦العسقالني،للتراثالرياندار،١٩٨٧-هـ١٤٠٧.

)١٤(،الباريسابق٣/٦فتحمرجع،.
)١٥(الوافية عرفة ابن اإلمام حقائق لبيان الشافية الكافية الهداية
عرف( ابن حدود للرصاعشرح األنصاري،)ة قاسم بن محمد ،
،.المكتبةالعلمية،د،ت١/١٣٩
)١٦(،سابق١/١٤٠الهدايةمرجع،.
)١٧(تيمية بن الحليم عبد أحمد المحبة، في تحقيققاعدة ، :،د

،سالمرشاداإلسالمي١/٩٥محمدالتراثمكتبة،-ت،د،القاهرة.
)١٨(رسوماقتضتهمالبيانالممهداتالمدونةالمقدماتمناألحكام

،ابنوالتحصيالتالمحكماتألمهاتمسائلهاالمشكالتالشرعيات
تحقيق الجد، رشد : حجي، محمد الغرب١/١٤٣د، دار ،

.١٩٨٨-هـ١/١٤٠٨اإلسالمي،بيروت،لبنان،ط
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)١٩( الجوزية، القيم ابن العباد، خير هدي في المعاد ،٣/٩زاد
،الرسالة١٩٩٨-هـ١٤١٨مؤسسة.

)٢٠(ا،القرطبي األنصاري أحمد بن محمد القرآن، ألحكام لجامع
٢٠/٦٩،ط،بيروتالفكر١دار،م١٩٨٧.

)٢١(،البيضاويناصرتفسيرالدينأبييرالخعبداهللابنعمربن
،.دارإحياءالتراثالعربي،د،ت٥/٣١٦،البيضاويعلي

)٢٢( الجوزية، القيم ابن العباد، خير هدي في المعاد ،٣/٩زاد
.مرجعسابق

)٢٣(،٥٩العنكبوت،
)٢٤( الغزالي، حامد أبو الدين، علوم تحقيق٨١-١/٨٠إحياء ،:

.١٩٨٥/هـ٢/١٤٠٥لبنان،ط-موسىمحمدعلي،عالمالكتب
)٢٥(سننالترمذي،ابكتصفةالقيامةوالرقائقوالورععنرسول

.٢٤٥٩،بابمنه،حوسلمعليهاهللاصلىاهللا
)٢٦( الهوى، الجوزي،ذم الحسن أبي بن الرحمن عبد الفرج أبو

تحقيق٤٠ص ،  : عاطف مكتبة الواحد، عبد دار-مصطفى
األنصار-ط١القاهرة.

)٢٧( هشام، ابن النبوية،  السيرة ٥٠٤-١/٥٠٣انظر :حقيقت،
النبوية والسيرة للتراث، الصحابة دار السيد، فتحي مجدي

 العمري، ضياء أكرم والحكم،١/٢٧٥الصحيحة، العلوم مكتبة ،
.١٩٩٤-هـ٦/١٤١٥ط
)٢٨(ََقال،َعْنُهُهاللَرِضَيَأَنٍسَعْن: ِبيالنَيْخُدُم َيُهوِديُغَالٌمَكاَن

َف َوَسلَم، َعَلْيِه اُهللا َوَسلَمَصلى َعَلْيِه اُهللا َصلى ِبيالن َفَأتَاُه َمِرَض،
َُلهَفَقاَل،َرْأِسِهِعْنَدَفَقَعَد،َيُعوُدُه":َْأْسِلم"ِعْنَدُهَوُهَوَأِبيِهِإَلىَفَنَظَر،

َُلهَفَقاَل:ََفَخَرج،َفَأْسَلَم،َمَوَسلَعَلْيِهاُهللاىَصلالَقاِسِمَأَباَأِطْع ِبيالن
َُيُقولَوُهَوَمَوَسلَعَلْيِهاُهللاىَصل":ِارالنِمَنَأْنَقَذُهِذيالِهِللالَحْمُد"،

١٣٥٦،صحيحالبخاري،بابإذاأسلمالصبيفمات،ح
)٢٩(الدارميسنن،الجهادكتابباللسانالمشركينجهادفيباب،

.٢٤٣١واليد،ح
)٣٠(،١٠٨يوسف،
)٣١(ا أحاديث في سورةالتيسير الناصري، المكي محمد لتفسير،

اآلية بيروت،١٠٨يوسف، اإلسالمي، الغرب دار طبعة ،
.)الكتابعبارةعنسلسلةدروسإذاعية(،١٩٨٥هــ١/١٤٠٥ط
)٣٢( السعادة دار واإلرادةمفتاح العلم والية القيمومنشور ابن ،

،ت١/١٥٤الجوزية،د،بيروتالعلميةالكتبدار،.
)٣٣(مقال" :الالشريعة مقاصد بين العراق في الجهادي مشروع

،:http:رضاأحمدصمدي،منشوربموقع"ومقاصدالمجاهدين
//www ،saaid ،net/Doat/rida-samadi/11،

htm?print_it=1



)٣٤(،القرضاوي يوسف العولمة، عصر في اإلسالمي خطابنا
.٢٠٠٤-هـ١٤٢٤،دارالشروق،الطبعةاألولى،١٥ص

)٣٥(أ يوسفمن الدكتور تعريف األولويات، فقه تعاريف شمل
وأعنيبهوضعكلشيءفيمرتبتهبالعدلمن:"القرضاوي،بقوله

معاييرعلىبناءفاألولىاألولى يقدم ثم واألعمال والقيم األحكام
العقل ونور الوحي نور إليها يهدي صحيحة فقه"شرعية في ،

والقرآنضوءفيجديدةدراسةصاألولويات،٩السنة،وهبةمكتبة،
الثانيةم١٩٩٦الطبعة.

)٣٦(مقدمةفيوالزنادقةالجهميةعلىالردكتابمحققمثاليقول
التحقيق " :من لهو مغاليقه وفتح وتحقيقه الكتاب هذا نشر إن

الجهاد عن عجزت أو حرمت كنت وٕان اهللا، سبيل في الجهاد
،الرد"دبالقلمواللسانبالسيفوالسنانفالأحرمأوأعجزعنالجها

صبريبنسالمة:علىالجهميةوالزنادقة،أحمدبنحنبل،تحقيق
،التحقيقمقدمة،ط١/٩شاهين،والتوزيعللنشرالثباتدار،١/،د

.ت
)٣٧(الحسن بن محمد جعفر أبي القرآن، تفسير في التبيان

 تحقيق٥/٢٢٤الطوسي، ، :اإلعالممكتب العاملي، حبيب أحمد
.هـ١٤٠٩المي،الطبعةاألولى،اإلس

)٣٨(،١١١التوبة،
)٣٩(،الغزاليحامدأبو،الدينعلومسابق١/٢١٤إحياءمرجع،.
)٤٠(،القرآنألحكامسابق٨/١٨٧الجامعمرجع،.
)٤١(ح بابربطاألسير، سننأبيداوود،١٧٦٤صحيحمسلم، ،

.٢٦٧٩بابفياألسيريوثق،ح
)٤٢(اب،النبويةالسيرة،هشام٢/٢٨٤نزادفيوجاء،سابقمرجع،

"المعاد :جهدتحتىمكةإلىالحملومنع،بالدهإلىفانصرف
بأرحامهميسألونهوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولإلىفكتبوا،قريش
اهللا رسول ففعل الطعام، حمل إليهم يخلي ثمامة إلى يكتب أن

،.مرجعسابق٣/٢٤٧،"صلىاهللاعليهوسلم
)٤٣(الكفار بضائع مقاطعة الشريعة في دراسات :،شرعية نظرة

بموقع منشور جبير، بن محمد اهللابن عبد بن هاني  :http:
//www،saaid،net/mktarat/qatea/6،htm

)٤٤(االقتصادية المقاطعة : وحكمها، اهللاحقيقتها عبد بن خالد
،٧٠صالشمراني،األولىالطبعة،الجوزيابندار،هـ١٤٢٦.

)٤٥(مسلم للشهيد،صحيح الجنة ثبوت باب اإلمارة، كتاب ،
َبَعَثَرُسوُلاِهللاَصلى:َعْنَأَنِسْبِنَماِلٍك،َقال،":َومنه١٩٠١ح

ُسْفَياَن،َفَجاَءاُهللاَعَلْيِهَوَسلَمُبَسْيَسَةَعْيًناَيْنُظُرَماَصَنَعْتِعيُرَأِبي
،،،َمَوَسلَعَلْيِهاُهللاىَصلاِهللاَرُسوِلَوَغْيُر،َغْيِريَأَحٌداْلَبْيِتِفيَوَما

."الحديث
)٤٦(،هشامابن،النبويةسابق٦٠٨ـ١/٦٠٧السيرةمرجع،.
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)٤٧(عليبن نبيل االقتصادية، فيالمقاطعة فتاوىالعلماء انظر
ب منشور مقال موقعالعوضي، :http: //ar ،islamway،

net/article/5075/
)٤٨(ص،تهتاه هشام المباح، فيتقييد الحاكم كتاب١٢٤سلطة ،

 الثاني، العدد مقاصدية تصدرها٢٠١٦/هـ١٤٣٧قضايا سلسلة ،
.جمعيةالبحثفيالفكرالمقاصديبالمغرب

)٤٩(ص،المباحتقييدفيالحاكمسابق١٢٥سلطةمرجع،.
)٥٠(سوراآلية،األنبياء١٠٧ة،
)٥١(،القرطبي،القرآنألحكام٢/٦٤الجامع،سابقمرجع.
)٥٢(،الشاطبي،سابق١/٩٨الموافقاتمرجع،.
)٥٣(دراسة الجوزية، القيم ابن الموقعينعنربالعالمين، إعالم

وتحقيق  : الرؤوفسعد، عبد الكلياتاألزهرية،٣/٣طه مكتبة ،
،مصر،م١٩٦٨/ـه١٣٨٨القاهرة.

)٥٤(السالم العزبنعبد هـ٦٦٠ت(يقول المعنى) :فيبيانهذا
لكونهاالتباحأوبهافيؤمرمفاسدالمصالحأسبابكانتوربما"

المتآكلةاأليديكقطعوذلكالمصالح،إلىمؤديةلكونهابلمفاسد،
في،"الجهادفيباألرواحوالمخاطرةلألرواح،حفظا األحكام قواعد
نزيه.د:،تحقيق١/١٤حاألنام،عزالدينبنعبدالسالم،مصال

 ط، خمرية، عثمانجمعة ود، دمشق،١كمالحّماد القلم، دار ،
.م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

)٥٥(،الشافعي،٢/٢٧٦األمط،٢،الفكردار،م١٩٨٣/هـ١٤٠٣.
)٥٦(انظر:،الشاطبي،سابق٢/٧الموافقاتمرجع،.
)٥٧(و حبيب بن الملك عبد ص، المالكي، الفقه في -٢٠٨أثره

٢٠٩ د، الحسنية،إدريس، الحديث بدار مرقونة رسالة جويلل
،الرباط

)٥٨(منالتقريرالعربيةللنشرةاليمانيمحمدإعداد-محمدتحرير
موقع العال، عبد  :http: //ara ،reuters،

com/article/worldNews/idARACAE84101G201205
02

)٥٩(الشريصمقاصد،الشرعيةباألدلةوعالقتهااإلسالمية٢٠٦عة،
األولى،٢٠٦ص الطبعة والتوزيع، للنشر الهجرة دار ،

م،١٩٩٨/هـ١٤١٨
)٦٠(،زيدأبوعاشوروصفي وآثار، فيسبيلاهللامقاصد الجهاد

،.نشرموقعاأللوكة٢ص
)٦١(بموقع األزهر شيخ كلمة  :http: //www ،youm7،

com/story/2015/4/9
)٦٢(البخاريصحيح،والسير كتابالجهاد ،لتكونقاتل بابمن

.٢٦٥٥كلمةاهللاهيالعليا،ح



)٦٣(،العسقالني حجر ابن البخاري، صحيح شرح الباري فتح
٦/٣٤األولىالطبعة،للتراثالرياندار،١٩٨٦/هـ١٤٠٧.
)٦٤(البخاريصحيح،الوحيبدءكتابعمرعن،الوحيبدءباب،

.١بنالخطاب،ح
)٦٥(،١٩٠البقرة،
)٦٦(جريربنمحمدجعفرأبو،القرآنآيتأويلعنالبيانجامع

 اآلية٥/٢٦٨الطبري، البقرة، سورة تفسير تح١٩٠، قيق، :أحمد
،شاكراألولىمحمدالطبعة،الرسالة٢٠٠٠/هـ١٤٢٠مؤسسة.

،٣٩٥انظرروحالديناالسالمي،عفيفعبدالفتاحطبارة،ص)٦٧(
.٣٠/١٩٩٥دارالعلمللماليين،بيروت،لبنان،ط

)٦٨(ص،العربيةالترجمة المعارفاالسالمية، انظر٢٧٧٨،دائرة
،٣/١٦١٩محمدخيرهيكل،الجهادوالقتالفيالسياسةالشرعية،

.١٩٩٦/هـ٢/١٤١٧دارالبيارق،ط
)٦٩(اآلية،التوبةسورةتفسير،الطبري،البيانجامع٥انظرمرجع،

.سابق
)٧٠(السابقالمرجعنفس.
)٧١(البقرة سورة تفسير العزيز، عبد أمير الشامل، التفسير انظر

.٢٠٠٠/هـ١٤٢٠،دارالسالم،القاهرة،٨اآلية
)٧٢(زهرةاآليةاألنفال ،٦١التفاسير،محمدأبوزهرة،تفسيرسورة

،ت،د،القاهرة،العربيالفكركامل(دارغيرتفسير(.
)٧٣(،الشنقيطياألمينمحمد،الشنقيطيمجالسمنالتنميرالعذب

،دارابنالقيمودارابنعفان،الطبعة٦١تفسيرةسورةاألنفالاآلية
،٢٠٠٣/هـ١٤٢٤األولى.

،٢٧٣ضواءعلىالثقافةاإلسالمية،ناديةشريفالعمري،صأ)٧٤(
.م٢٠٠١-هـ١٤٢٢/٩مؤسسةالرسالة،ط

)٧٥(،المفرداألدب،٤٧٩البخاري.
)٧٦(مسلمصحيح،اإلمارةكتابورائهمنيقاتلجنةاإلمامباب،

.١٨٤١ويتقىبه،ح
)٧٧(محاضرة" وضوابطه: وشروطه اإلسالم في الجهاد ،"مفهوم

اإلمام بجامع ألقيت الشثري، ناصر بن اهللاسعد عبد بن تركي
،بموقع١٤٢٩الرياضمنشورة،هـ:http://www،assakina،

com/mohadrat/19969،html
)٧٨(جويللادريس،د،المالكيالفقهفيوأثرهحبيببنالملكعبد

،سابق٢٠٩-٢٠٨صمرجع،.
)٧٩(اآلية،األنفالسورةتفسير،الفرسابن،القرآنأحكام٦١انظر،

تحقيق الهادي،صالحالدينبوعفيف،طهع: منجية ليبوسريح،
،حزمابن٢٠٠٦/هـ١٤٢٧دار.
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)٨٠(ح هريرة، أبي عن الطبراني، الشاميين، اإلبانة٥٩٩مسند ،
عبدبنابراهيمعن،واآلثاراألخبارذكرباب،بطةابن الكبرى،

.٤٤الرحمنالعذري،ح
)٨١(،المصابيحمشكاةشرحالمفاتيحعليمرقاةبنسلطانمحمد

.م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢دارالفكر،١/٣٤٢،،القاري
)٨٢( الدمشقي، كثير ابن العظيم، القرآن تفسير٢/٣٤٤تفسير ،

.٢٠٠٢/هـ١٤٢٢دارطيبة،٥٩،سورةالنساء،اآلية
)٨٣(الدينجالل،الصغيرالجامعإلىالزيادةضمفيالكبيرالفتح

،تحقيق٣/١٨٣السيوطي،:الفكردار،النبهانييوسف-بيروت
/الطبعة،لبنان:،١٤٢٣األولى م،الحديثصححه٢٠٠٣-هـ

.٦٢٤٩:األلبانيفيصحيحوضعيفالجامعالصغير،حديثرقم
)٨٤(كالهندي الشاذلي واألفعال، األقوال سنن في العمال نز

 تحقيق٦/٥٣البرهانفوري ، :مؤسسة السقا، صفوة ـ يحياني بكر
.١٩٨١هـ٥/١٤٠١الرسالة،ط

)٨٥(الشرعيةوالسياسةالجهادبحث:للجماعاتومكاشفةمناصحة
ص حليمة، مصطفى المنعم عبد المعاصرة، منشور٧الجهادية ،

:http://www،abubaseer،bizland،com/بموقع
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 *األوقـافبوزارةاإلسالميـةالـدراساتبـإدارةوأصولهالفقهقسمفـيأستاذ. 



المقدمـة
منباهللاونعوذ،ونستغفره،ونستعينه،نحمدههللاالحمدإن
فال اهللا يهده من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا، شرور
إالإلهالأنوأشهد،لههاديفاليضللومن،لهمضل

 ورسولهاهللا عبده محمدًا أن وأشهد له، شريك ال وحده
إلىبهديهاهتدىومنوصحبهآلهوعلىعليهاهللاصلى

ًكثيراتسليمًاموسلالدينيوم.
:أمابعد

وجود هو دينها في اإلسالمية األمة به ابتليت ما إن
 المتطرفة الخوارج(الجماعات (الصدر خرجتفي والتي

 إلى ترج زالت وال الجماعاتاألول وهذه هذا، يومنا
،براء منها الدين إن بل الدين، مبدأ تطبق ال المتطرفة
المسلميندماءاستحاللأساسعلىتقومالجماعاتفهذه
تقوم الديناإلسالمي،وهيتبرركلما وتشويهلسماحة
وما الشبهات يروجون أنهم فتجد ذريعة؛ أي تحت به

اطلهم،ولكييقعفييتخللهامنتأصيالتفاسدةلتأييدب
.شباكهمأكبرعددمنالشبابالمسلم

تطبيق شبهة بترويجها يقومون التي الشبهات هذه ومن
في المسلمين قتل بها يستحل والتي التترس مسألة
الجماعاتوأقوالالشبهةهذهولعرض،اإلرهابيةعملياتهم
عليهاالردهو عندهم،وما وكيفيةتطبيقها المتطرفةفيها

كاناختياربذ العلم؛ أهل أقوال من الصحيح هو ما كر
بعنوان هو الذي البحث [هذا :وشبهة التترس مسألة
].التطبيقعندالجماعاتالمتطرفة

خطةالبحث
و،مباحث وأربعة مقدمة، على البحث خطة تشتمل

.وخاتمة
المقدمة :،البحث ومنهج الموضوع، أهمية فيها أعرض

.وخطةالبحث
األولالمبحث:التترسمفهوم.

.تعريفالتترسلغةواصطالحا:المطلباألول
.صورةمسألةالتترسعندالفقهاء:المطلبالثاني
الثاني المبحث :في األربعة المذاهب الفقهاء نصوص
.مسألةالتترس
.نصوصفقهاءالحنفيةفيمسألةالتترس:المطلباألول

الثاني المطلب مسأ: في المالكية فقهاء لةنصوص
.التترس

الثالث المطلب :مسألة في الشافعية فقهاء نصوص
.التترس

.نصوصفقهاءالحنابلةفيمسألةالتترس:المطلبالرابع
الثالث المبحث :عند القتال التترسلجواز مسألة شروط

.الفقهاء
الرابع المبحث :عند التترس لمسألة التطبيق شبهة

.الجماعاتالمتطرفةوالردعليها
األولالمطل ب :مسألة في المتطرفة الجماعات أقوال
.التترس

المطلبالثاني :الجماعات بها قامت التي حوادثالقتل
.المتطرفةتطبيقالمسألةالتترس

مسألةالتترسوشبهةالتطبيقعندالجماعاتالمتطرفة
*فراجمحمدفراجرداسالمطيري.د
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المطلبالثالث :التترس التطبيقلمسألة علىشبهة الرد
.عندالجماعاتالمتطرفة

.وفيهاأهمالنتائجوالتوصيات:الخاتمة
:مفهومالتترس،وفيه:المبحثاألول
تعريفالتترسلغةواصطالحا:ًالمطلباألول

ًأوال:لغةالتترستعريف:
وجمعها بها، المتوقى وهو السالح، من يعتبر الترس

ويقال وتروس، أتراسوتراسوترسة :أي تترسبالترس؛
.)١(توقىأوتستر

ًثانيا:ًاصطالحاالتترستعريف:
مينحالالحرب،ليتقوابذلكوهيأنيتترسالكفاربالمسل

.)٢(زحفجيوشالمسلمينورميهمبالمنجنيق
عن يخرج لم الفقهاء عند لتترس االصطالحي فالمعنى

هو اللغويكليًا،بلأنالفرقالجوهريبينهما أن:معناه
.التترسفياللغةيكونبالسالحلتقاءالسالح

وهم بالبشر يكون الفقهاء ذكره الذي التترس أسارىأما
المسلمينجيوشزحف الكفار بهم يتقي لكي المسلمين؛

.عليهمورميهمبالمنجنيق
صورةمسألةالتترسعندالفقهاء:المطلبالثاني

قالالتيالتترسمسألةصورةشوهتالمتطرفةالجماعات
دماء استحالل في بها استدلوا أنهم حيث الفقهاء؛ بها

 اإلرهابية، عملياتهم في ذكرالمسلمين من بد ال فكان
شبهة الخوضفي قبل المسألة لهذه الصحيحة الصورة
:الجماعاتالمتطرفةوالردعليها،فصورةهذهالمسألةهي

ليتقوا الحرب؛ حال المسلمين بأسارى الكفار يتترس أن
فرمي بالمنجنيق، رميهم أو عليهم زحفالمسلمين بذلك

،التحريمفيهاألصلالحالةهذهفيالكفارحالفيويجوز
.الضرورة؛كماقررذلكالفقهاء،وسيأتيتفصيله

وقداتفقالعلماء:"قالشيخاإلسالمابنتيميةرحمهاهللا
أسرى من عندهم بمن تترسوا إذا جيشالكفار أن على
،يقاتلوا لم إذا الضرر، المسلمين وخيفعلى المسلمين،

 المسلمين قتل ذلكإلى أفضى وٕان يقاتلون؛ الذينفإنهم
.)١("تترسوابهم

الثاني المبحث :في األربعة المذاهب فقهاء نصوص
مسألةالتترس

ًأوال:التترسمسألةفيالحنفيةفقهاءنصوص:
١.السرخسي اإلمام اهللا)٢(قال "رحمه :تترس لو

أن يرميهم من فعلى المسلمين بأطفال المشركون
.)٣("يقصدالمشركينوٕانكانيعلمأنهيصيبالمسلم

٢.الهمام ابن اهللا)١(قال "رحمه :بأسارى تتراسوا ولو
عن كفوا إن أنهم على سواء وصبيانهم المسلمين
ال ذلكإالأنه يعلموا لم المسلمونأم انهزموا رميهم
المسلمينمنأحدأصيبفإنالكفارإالبرميهميقصد

.)٢("فالديةوالكفارة
ًثانيا:التمسألةفيالمالكيةفقهاءترسنصوص:
١.القرافي اهللا)٣(قال "رحمه :،تركوا بمسلم ُسوا َتَتر فإن

يباح ال المسلم دم ألن أنفسنا؛ على خفنا وٕان
النهزم تركوا ولو الصف في تترسوا فإن بالخوف،
أو اإلسالم، قاعدة استئصال وخيف المسلمون،
،الدفع وجب منهم، القوة وأهل المسلمين، جمهور

.)٤("وسقطمراعاةالترس
٢.جزي ابن كالم القتال،)٥(ومن وجوه عن اهللا رحمه

"حيثقال :فإن الماء، وقطع المنجنيق واختلففي
أقوال فأربعة وصبيان؛ نساء معهم كان :جواز

،المشهور وهو والتغريق، التحريق دون المنجنيق
ولو التحريق ومنع الجميع، ومنع الجميع، وجواز

والصبيانتركناه بالنساء ُسوا َتَترمنيخافأنإال م؛
.)١("تركهمعلىالمسلمين؛فيقاتلونوٕاناتقوابهم

٣.إسحاق بن خليل الشيخ اهللا)٢(وقال "رحمه :وٕان
ُسوابذرية،تركواإاللخوف ٣("َتَتر(.

ًثالثا:التترسمسألةفيالشافعيةفقهاءنصوص:
١.اهللا رحمه الشافعي اإلمام "قال :،بمسلم ُسوا َتَتر ولو

ُسوابه؛إالأنيكونالمسلمونرأي َتَترعمنيكفأنت
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،المشركويضرب،سالُمَتَترعنيكففال ُمْلَتِحِمين،
هذهمن فإنأصابفيشيٍء َجْهَدُه، ويتوقىالمسلم

ًرقبةأعتق،مسلًما٤("الحاالت(.
أيًضا الشافعي اإلمام "وقال :بالصبيان ُسوا تتر وٕاذا

لمين،والمسلمونملتحمون،فالالمسلمين،أوغيرالمس
وٕان المسلمينوالصبيان، دون الُمَقاَتَلة بأسأنيعمدوا
ُيْمِكُنُهْمحتىعنهم الكفلهأحببت،ملتحمينغيركانوا

.)٥("أنيقاتلوهمغيرُمَتَترسين
٢.الماوردي اهللا)٦(وقال "رحمه :بأسارى ُسوا َتَتر ولو

إ يوصلإلىقتلهم ولم لمالمسلمين، البقتلاألسارى،
اإلحاطة إلى عنهم الكف أفضى فإن قتلهم، يجز
،أمكنهم كيف الخالصمنهم إلى توصلوا بالمسلمين،
قتلفإن،أيديهمفيمسلمقتلإلى أنيعمدوا وتحرزوا
وضمن،مسلمأنهعرفإنوالكفارة؛بالديةقاتلهضمنه

.)١("الكفارةوحدها؛إنلميعرفه
٣.الشر الخطيب اهللا)٢(بينيوقال "رحمه :ُسوا َتَتر وٕان

تدع لم فإن كذلك، ذميين أو واحًدا، ولو بمسلمين
وأهلللمسلمينصيانةوجوًباتركناهمرميهمإلىضرورة

ُسوا...الذمة َتَتربأنرميهمإلىضرورةدعتبأنوٕاال؛
،بناظفرواعنهمكففنالوبحيث،القتالالتحامحالبهم

،نكايتهماألصحوكثرتفيحينئذرميهم٣("جاز(.
ًرابعا:التترسمسألةفيالحنابلةفقهاءنصوص:

١.قدامةابن٤(قال(اهللارحمه":تدعولم،بمسلمُسوا َتَتروٕان
إلمكانأو،قائمةغيرالحربلكون،رميهمإلىحاجة
،رميهميجزلم،شرهممنلألمنأو،بدونهعليهمالقدرة

مسلم فأصاب رماهم دعتفإن وٕان ضمانه، فعليه ًا،
رميهم؛جازالمسلمين؛علىللخوفرميهمإلىالحاجة

.ألنهاحالضرورة،ويقصدالكفار
إال عليهم يقدر لم لكن المسلمين، يخفعلى لم وٕان

بالرمي األوزاعي: )٢(والليث)١(فقال :رميهم؛ يجوز ال
تعالى لقوله :}َُمْؤِمُنون ِرَجاٌل )٤(يةاآل)٣(}...َوَلْوَال .قال

ترُكفتححصنيقدرعلىفتحه،أفضلمنقتل:الليث

حق بغير مسلم األوزاعي. وقال :ال من كيفيرمون
يرونه؟ المسلمين! أطفال يرمون إنما .القاضي وقال

والشافعي :ألن قائمة؛ الحرب كانت إذا رميهم يجوز
.)٥("تركهيفضيإلىتعطيلالجهاد

٢.اهللارحمهالمرداوي٦(وقال(" :لمبمسلمين ُسوا َتَتروٕان
،فيرميهم المسلمين يخافعلى أن إال رميهم؛ يجز

.)٧("ويقصدالكفار،هذابالنزاع
٣.اهللا رحمه البهوتي ")١(وقال :ال بمسلم ُسوا َتَتر وٕان

القدرة إمكان مع قتله إلى يؤول ألنه رميه؛ يجوز
،فيرمون،رميهمبتركعليناخيفإنإال،بغيرهعليهم

للضرورة نّصًا؛ .،المسلم دون بالرمي الكفار ويقصد
لم يخفعلينا، ولم بالرمي، إال عليهم ُيْقدر لم فإن

تعالى لقوه يجز؛ :}َوِنَساٌء ُمْؤِمُنوَن ِرَجاٌل َوَلْوال
ٌُمْؤِمَنات{٣(")٢(اآلية(.

شروطمسألةالتترسلجوازالقتالعند:المبحثالثالث
الفقهاء

التترسالت علىمسألة الجماعاتالمتطرفة بها يتستدل
هذهليستالمسلميندماءواستحاللقتلفيباطلهمتقرير
قدشروط لها بل الفقهاء؛ جمهور عند الحقيقية صورتها
عدا الفقهاء جمهور قرر حيث بها، القول فصلوا

)٤(الحنفية :إذا الكفار رمي فيها التييجوز الضرورة أن
:يهامنتحققعدةشروط،هيتترسوابالمسلمينالبدف

.أنتكونهناكحرببينالمسلمينوالكفار:الشرطاألول
الثاني الشرط :المسلمين بين الحربالتي هذه تكون أن
.والكفارقائمة
الثالث الشرط :المسلمين على خوف هناك يكون أن

قتالهمتركأنأو،المحاربينالكفارشرمنبهمالمتترس
.)١(همبالمسلمينسيفضيإلىإحاطت

مسألةفيالمتطرفةالجماعاتأقوالعرضالحقًاوسيأتي
جمهور ذكرها التي الشروط هذه تحقق ومدى التترس

.الفقهاء
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الرابع عند:المبحث التترس لمسألة التطبيق شبهة
،:وفيهالجماعاتالمتطرفةوالردعليها

األول المطلب :مسألة في المتطرفة الجماعات أقوال
رسالتت

التترسمسألةتطبيقفيالمتطرفةالجماعاتأقوالومن
:ماقالبهتنظيمالقاعدة

١.الدن بن أسامة ")٢(قال :وال بالعموم، نكفـر ال ونحن
أثناءالمسلمينبعضُقِتلفإن،المسلميندماءنستبيح
هو وٕانما يرحمهم، أن اهللا فنرجوا عملياتالمجاهدين،

لالخطأ،ونستغفراهللامنه،كمافيمسألةالتترس،والقت
.)١("ونتحملالمسؤوليةعنه

٢.الظواهريأيمنالدكتور٢(وقال(":،األبرياءنقتللم إننا
فيوال،الجزائرفيوال،المغربفيوال،بغدادفيال
عمليات في قتل قد بريء من كان وٕان مكان، أي
اضطرارًا؛ أو غيرمقصود، خطأ إما فهو المجاهدين،

.)٣("االتالتترسكمافيح
٣.المتستر الحزبي "وقال : الثانية الشبهة أن–وأما وهي

–بينالقتلىمسلمين عنهافالجواب :منقتلمنأن
قتلوا وٕانما ابتداًء، بالقتل يقصدوا لم فهم المسلمين
فيهاترتكبأماكنفياألمريكانبالنصارى الختالطهم

عنه تميزهم يمكن فلم باهللا، فيجريالفواحشوالعياذ م،
.)٤("عليهمماذكرهأهلالعلمفيمسألةالتترس

٤.أحمد رفاعي ")١(وقال :القول إلى أميل فإني ولذلك
فيهـمكانوٕان،بهـمالمتترسالمسلمينقتلبجوازالقائل

اهللادينإقامةأجلمنواألطفال؛عزوجلالنساءوهو،
.)٢("قولأكثرأهلالعلم

المطلبالثاني :القتلحوادثالجماعات التيقامتبها
المتطرفةتطبيقالمسألةالتترس

تطبيقًا المتطرفة الجماعات بها قامت القتل حوادث من
العربيةالمملكةفيالقاعدةتنظيمبهقامماالتترسلمسألة

:السعودية،ومنذلك
١.١٥فيم٢٠٠٣مارس:

أمامبالرياضانفجارإثربجروحوبريطانيمصريأصيب
.رعلىشارعالعلياالعاممكتبةجري

٢.٧فيم٢٠٠١أكتوبر:
آخرون ستة وأصيب أمريكي، أحدهما شخصان قتل
على قنبلة فيه ألقيطرد الخبرعندما بجروحفيمدينة

.المنطقةالتجاريةبالمدينة
٣.١٢فيم٢٠٠٣مايو:

بالرياض سكنية مجمعات في تفجيرات سلسلة وقعت
مقتـل إلى ذلك وأدى أجانب، وثالثينيقطنها خمسة

إلى باإلضافة أمريكيينعلىاألقل، تسعة منهم شخصًا،
.أجانبوسعوديين

٤.٩فيم٢٠٠٣نوفمبر:
في السكني المحيا مجمع في تفجيرات سلسلة وقعت
مائة وأصيب شخصًا، عشر سبعة فيها قتل الرياض
،طفًالوثالثونخمسةبينهممن،آخرونوعشرونوثالثة

القتلىمناللبن وبعضاألجانب،وكان انيينوالمصريين،
حدث ما واعتبروا السعودي، الشارع استياء أثار مما

.)١(جريمةالعالقةلهاباستهدافاألجانب
المطلبالثالث :التترس التطبيقلمسألة علىشبهة الرد

عندالجماعاتالمتطرفة
ُسوا َتَترإذاالكفاررميلجوازالفقهاءاشترطهماتتبعنافلو

تنظيمبا بها التترسالتياستدل فيمسألة كما لمسلمين
ينبطق ال القاعدة تنظيم به يقوم ما أن لوجدنا القاعدة؛

:عليهتترس،المنقريبوالمنبعيد،وذلكلعدةأمور
١.الفقهاءبهقالالذياألولاألمر:هناكتكونأنوهو

إنحيث غيرمتحقق؛ المسلمينوالكفار؛ حرببين
ا أصًال،المملكة حرب دار ليست السعودية لعربية

بهاقالالتيالتترسمسألةالقاعدةتنظيميطبقحتى
.الفقهاء

٢.الفقهاءبهقالالذيالثانيواألمر:هذهتكونأنوهو
متحققغيرقائمة؛والكفارالمسلمينبينالتيالحرب



102

رواطرفاتضرؤرداماءارةدا





وكفارمسلمينبين الحربالقائمة لعدموجود أيضًا؛
.ربيةالسعوديةفيالمملكةالع

٣.الفقهاء به قال الذي الثالث واألمر :هناك يكون أن
الكفار شر من بهم المتترس المسلمين على خوف
إحاطهمإلى سيفضي تركقتالهم يكون أو المحاربين،
الذينالمسلمينألنأيضًا؛متحققغيروهوبالمسلمين؛
،أصًالبهممتترسغيرالقاعدةتنظيمأيديعلىيقتلون

سبمانصعليهالفقهاءفيأقوالهمالتياستدلبهابح
الكفار يتخذ أن هو التترس ألن القاعدة؛ تنظيم
عند أسارى مجرد كونهم أو بشرية، دروعًا المسلمين
رميأجازواالفقهاءإنحيث،متحققغيروهذاالكفار؛
،وكفارمسلمينبينقائمةحربهناككانتإذاالكافر

بالمس الكفار المسلمينوتترس على وخيف لمين،
.المتترسبهمالضرر

الخاتمـة
النتائج أهم فيها أذكر بخاتمة البحثأختمه لهذا تتويجًا

:والتوصيات
ًأوال:النتائج
١.الفقهاء هيأنيتترس:إنصورةمسألةالتترسعند

بذلك ليتقوا الحرب؛ حال المسلمين بأسارى الكفار
بالم رميهم أو عليهم المسلمين فرميزحف نجنيق،

فيويجوز،التحريمفيهاألصلالحالةهذهفيالكفار
.حالالضرورةبشروط

٢.المتطرفة الجماعات عند التترس مسألة تطبيق :إن
عملياتهم في المسلمين دماء استحالل تعني هي

.اإلرهابية
٣.تترسوا إذا الكفار رمي فيها يجوز التي الضرورة إن

بالمسلمين بي: حرب هناك تكون المسلمينأن ن
.والكفار

٤.تترسوا إذا الكفار رمي فيها يجوز التي الضرورة إن
بالمسلمين :المسلمينبينالتيالحرب أنتكونهذه

.والكفارقائمة

٥.تترسوا إذا الكفار رمي فيها يجوز التي الضرورة إن
بالمسلمين :المسلمين على خوف هناك يكون أن

أ المحاربين، الكفار شر من تركالمتترسبهم أن و
.قتالهمسيفضيإلىإحاطتهمبالمسلمين

٦.اإلسالمسماحةشوهتقدالمتطرفةالجماعاتهذهإن
.بترويجالشبهاتلتأييدباطلهم

ًثانيا:التوصيات
:أهمالتوصيات،وهيكمايلي

١.التي المتطرفة الجماعات لهذه التصدي من بد ال
.شوهتسماحةالدينكلفيمجالتخصصه

٢.كشمنبدالحتىالمتطرفةالجماعاتهذهشبهاتف
من شبابنا وعلى التشويه، من ديننا على نحافظ

.االنحراف،وعلىأوطاننامنانعداماألمنواألمان
٣.عالجيةوأخرى،للشبابوقائيةدوراتعملمنبدال

وتأثر المتطرفة الجماعات هذه شباك في وقع لمن
.بشبهاتهم

٤.المتخصصالجهودتوحيدمنبدالالردمجالفيين
مركزبإنشاءوذلك،المتطرفةالجماعاتشبهاتعلى
،عليها والرد الشبهات بحصر يعنى عالمي إسالمي

.ونشرذلكفيوسائلاإلعالموالتواصلاالجتماعي
لوجهه وأسالاهللاتعالىأنيجعلعمليهذاخالصًا هذا

داهللاوالحم.الكريم،وأنيوفقنيللعلمالنافعوالعملالصالح
.الذيبنعمتهتتمالصالحات
فهرسالمصادروالمراجع

١.الكريمالقرآن.
٢.غرناطةأخبارفياإلحاطة:محمدعبداهللاألبي

 األندلسي الغرناطي عبداهللا الدين"بن بلسان  الشهير
(الخطيب تحقيق)هـ٧٧٦ت" ، :علي يوسف الدكتور

نشر طويل، بيروت: العلمية، الكتب لبنان،–دار
الطبعة،هـ١٤٢٤األولى-م٢٠٠٣.

٣.،وأرقام تواريخ المملكة في اإلرهابية األحداث
نشر العنوان: السعودية، الوطني، الحوار :موقع
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http://www.alhewar-
alwatni.net/vb/showthread.php?t=5780

٤.الدينيةوالوالياتالسلطانيةاألحكام:الحسنألبي
 الماوردي حبيب بن محمد بن نشر)هـ٤٥٠ت(علي ،:

.لبنان–دارالكتبالعلمية،بيروت
٥.المختارلتعليلاالختيار:بنمحمودبنلعبداهللا

الموصلي تحقيق)هـ٦٨٣ت(مودود ، :محمدعبداللطيف
نشر عبدالرحمن، :بيروت الكتبالعلمية، لبنان،–دار
،الثالثة١٤٢٦الطبعةم٢٠٠٥-هـ.

٦.،الحرةالموسوعةويكيبيديانشر،الدنبنأسامة
:نوانالع

http://ar.wikipedia.org/wiki/الدن_بن_أسامة
٧.منوالنساءالرجالألشهرتراجمقاموساألعالم

والمستشرقين والمستعربين العرب :،الزركلي الدين لخير
لبنان،الطبعةالخامسة–دارالعلمللماليين،بيروت:نشر

،م٢٠٠٢عشرة.
٨.سنام ذروة أحكام بعض عن اللثام إماطة

 نشراإلسالم، طه، رفاعيأحمد والجهاد: :منبرالتوحيد
http://www.tawhed.ws

٩.األم :الشافعي إدريس بن محمد لإلمام
لبنان،الطبعة–دارالمعرفة،بيروت،:نشر)هـ٢٠٤ت(

،هـ١٣٩٣الثانية.
١٠.الخالف من الراجح معرفة في اإلنصاف

ألبيالحسنعليبن:علىمذهباإلمامأحمدبنحنبل
محمدحامدالفقي،،:تحقيق)هـ٨٨٥ت(نالمرداويسليما
.لبنان–دارإحياءالتراثالعربي،بيروت:نشر
١١.نشر الظواهري، أيمن :الموسوعة ويكيبيديا

:http://ar.wikipedia.org/wikiالحرة،العنوان
/الظواهري_أيمن
١٢.الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع :لعالء

:،نشر)هـ٥٨٧ت(مسعودالكاسانيالدينأبيبكربن

بيروت العربي، الكتاب الثانية،–دار الطبعة لبنان،
.م١٩٨٢
١٣.والنهاية البداية :بن إسماعيل الفداء ألبي

 الشافعي الدمشقي كثير بن نشر)هـ٧٧٤ت(عمر ،:
.لبنان–مكتبةالمعارف،بيروت

١٤.السنة أهل ميزان في أسامة الدن ابن
عبدالعزيزبنحمدبنعتيق،للشيخحمدبن:والجماعة

نشر العنوان: العتيق، اإلسالم :موقع
www.islamancient.net

١٥.الحنفيةطبقاتفي التراجم تاج :الفداء ألبي
 السودوني قطلوبغا بن قاسم الدين ،)هـ٨٧٩ت(زين

تحقيق نشر: دمشق:محمدخيررمضان، –دارالقلم،
،األولىالطبعة،١٤١٣سوريام١٩٩٢-هـ.

١٦.الحفاظتذك رة :أحمد بن محمد عبداهللا ألبي
 الذهبي عثمان نشر)هـ٧٤٨ت(بن ، :الكتب دار

.لبنان،الطبعةاألولى–العلمية،بيروت
١٧.الحنابلة لمتأخري تراجم :بن سليمان للشيخ

 حمدان بن تحقيق)هـ١٣٩٧ت(عبدالرحمن ، :الشيخ
–دارابنالجوزي،الدمام:بكربنعبداهللاأبوزيد،نشر

.هـ١٤٢٠ودية،الطبعةاألولى،السع
١٨.الحنابلة معرفة لمريد السابلة تسهيل :للشيخ

  عثيمين آل عبدالعزيز بن ،)هـ١٤١٠ت(صالح
تحقيق نشر: زيد، للشيخبكربنعبداهللاأبو :مؤسسة

بيروت –الرسالة، األولى، الطبعة -هـ١٤٢١لبنان،
.م٢٠٠٠
١٩.في البخاري له خرج لمن والتجريح التعديل

ألبيالوليدسليمانبنخلفبنسعد:الصحيحالجامع
تحقيق)هـ٤٧٤ت(الباجي ، :،حسين لبابة أبو الدكتور

السعودية،الطبعةاألولى،–داراللواء،الرياض:نشر
.م١٩٨٦-هـ١٤٠٦
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٢٠.التهذيب تهذيب :بن علي بن أحمد للحافظ
 العسقالني نشر)هـ٨٥٢ت(حجر ، :،الفكر دار

بيروت–األالطبعة،لبنان،هـ١٤٠٤ولى-م١٩٨٤.
٢١.القرآنألحكامالجامع:بنمحمدعبداهللاألبي

 القرطبي األنصاري نشر)هـ٦٧١ت(أحمد ، :دار
.مصر–الشعب،القاهرة

٢٢. العدد الكويت، الرأي، ،١١٦٢٨جريدة
،٣٠الثالثاءاألولىجمادى١٤٣٢من،٣هـمايومن
.م٢٠١١
٢٣. العدد الكويت، القبس، ،١٣٦٢٣جريدة

منمايو٣هـ،١٤٣٢منجمادىاألولى٣٠،الثالثاء
.م٢٠١١
٢٤. العدد الكويت، القبس، ،١٣٦٩٨جريدة

 ١٦األحد، شعبان ١٤٣٢من يوليو١٧هـ، من
.م٢٠١١
٢٥. العدد الكويت، اليوم، عالم ،١٣٢٧جريدة

 ١٦الخميس، اآلخرة جمادى ١٤٣٢من من١٩هـ،
م٢٠١١مايو.
٢٦.الحنفية طبقات في المضية الجواهر :ألبي
الحنفيم الوفاء أبي ابن محمد بن عبدالقادر حمد
تحقيق)هـ٧٧٥ت( ، :،الحلو محمد عبدالفتاح الدكتور

نشر : الثانية، الطبعة مصر، هجر، ١٤١٣دار -هـ
.م١٩٩٣
٢٧.األصفياء وطبقات األولياء حلية :نعيم ألبي

 األصبهاني عبداهللا بن نشر)هـ٤٣٠ت(أحمد ، :دار
بيروت العربي، –الكتاب الرابعة،لبنان، الطبعة

.هـ١٤٠٥
٢٨.عشرالحاديالقرنأعيانفياألثرخالصة:

المحبياهللافضلبنأميننشر)هـ١١١١ت(لمحمد،:
.لبنان–دارصادر،بيروت

٢٩.الثامنةالمئةأعيانفيالكامنةالدرر:للحافظ
العسقالنيحجربنعليبننشر)هـ٨٥٢ت(أحمد،:

حيدر العثمانية، المعارف دائرة الهند،–أبادمجلس
،الثانيةهـ١٣٩٢الطبعة-م١٩٧٢.

٣٠.في المجاهدين عملية عن االمتعاض دفع
موقعصوتالجهاد:الحزبيالمتستر،نشر:الرياض

حقيبة أسطوانة ضمن والكتاب العرب، جزيرة في
العنوان الثالث، اإلصدار :المجاهد،
http://www.archive.org/details/Haqeeba

3
٣١.ف المذهب المذهبالديباج أعيان معرفة :ي

المالكي فرحون بن علي بن إبراهيم للقاضي
نشر)هـ٧٩٩ت( ، بيروت: العلمية، الكتب –دار

.لبنان
٣٢.الذخيرة :إدريس بن أحمد الدين لشهاب

تحقيق)هـ٦٨٤ت(القرافي،:نشر،حجيمحمد:دار
بيروت،المغرب–،م١٩٩٤لبنان.

٣٣.بالفيالمسلمينإلىالدنبنأسامةرسالةد
عامة غيرها في المسلمين وٕالى خاصة الحرمين

"مفرغة" األربعاء، فييوم نشرتالكلمة ،١٣ /١١/
١٤٢٥،١٥هـ/١٢/٢٠٠٤،نشربياناتتوجدال،م

اإلصدار المجاهد، حقيبة أسطوانة ضمن والرسالة
العنوان :الثالث،
http://www.archive.org/details/Haqeeba

3
٣٤.النبالء أعالم سير بنألب: محمد عبداهللا ي

الذهبـيعثمانبنهـ٧٤٨ت(أحمد(،تحقيق:شعيب
نشر العرقسوسي، نعيم ومحمد األرنؤوط :مؤسسة

.هـ١٤١٣لبنان،الطبعةالتاسعة،–الرسالة،بيروت
٣٥.ذهبمنأخبارفيالذهبشذرات:لعبدالحي

 الحنبلي العكري محمد بن أحمد ،)هـ١٠٨٩ت(بن
:،ومحموداألرنؤوط،نشرعبدالقادراألرنؤوط:تحقيق

دمشق كثير، ابن األولى،–دار الطبعة سوريا،
.هـ١٤٠٦
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٣٦.بن محمد الدين لكمال القدير فتح شرح
 السيواسي الهمام"عبدالواحد بابن "المعروف

هـ٨٦١ت( (لبرهان المبتدي بداية شرح الهداية على
 المرغيناني بكر أبي ابن علي ،)هـ٥٩٣ت(الدين

.لبنان،الطبعةالثانية–يروتدارالفكر،ب:نشر
٣٧.الحسن بن لمحمد الكبير، شرحكتابالسير

 الدين)هـ١٩٨ت(الشيباني صالح الدكتور تحقيق ،
.مصر–المنجد،نشرمعهدالمخطوطات،القاهرة

٣٨.اإلراداتمنتهىشرح"لشرحالنهىأوليدقائق
المنتهى :"البهوتي إدريس ابن يونس بن لمنصور

نشر)هـ١٠٥١ت( ، بيروتعا: الكتب، لبنان،–لم
،الثانيةم١٩٩٦الطبعة.

٣٩.الشافعية طبقات :بن أحمد بن بكر ألبي
تحقيق شهبة، قاضي بن عمر بن محمد :الدكتور

نشر خان، عبدالعليم الحافظ بيروت: الكتب، –عالم
،األولىالطبعة،هـ١٤٠٧لبنان.

٤٠.الكبرىالطبقات:سعدبنمحمدعبداهللاألبي
 البصري منيع بن نشر)هـ٢٣٠ت(الزهري ، :دار

.لبنان–صادر،بيروت
٤١.الحنابلة علماء :أبو عبداهللا بن بكر للشيخ

نشر زيد، :،األولى الطبعة الجوزي، ابن دار
.هـ١٤٢٢
٤٢.الفقهيةالقوانين :أحمدبن ألبيالقاسممحمد

 الكلبي جزي نشر)هـ٧٤١ت(بن ، :الكتب دار
بيروت،العلمية–لبنان.

٤٣.والفنون الكتب أسامي عن الظنون :كشف
الحنفي الرومي القسطنطيني عبداهللا بن لمصطفى

نشر)هـ١٠٦٧ت( ، بيروت: العلمية، الكتب –دار
،م١٩٩٢-هـ١٤١٣لبنان.
٤٤.العرب لسان :منظور بن مكرم بن لمحمد

نشر المصري، األفريقي بيروت: صادر، –دار
.لبنان،الطبعةاألولى

٤٥.المبسوط أبيسهللشمسالدي: بن محمد ن
 نشر)٤٨٣ت(السرخسي ، بيروت: المعرفة، –دار

.لبنان
٤٦.وتوجيهات ورسائل أبحاث مجموع :الدكتور

وتفريغنخبةاإلعالمالجهادي،:أيمنالظواهري،نشر
 األولى، ضمن٢٠١٠-هـ١٤٣١الطبعة والكتاب م،

العنوان الثالث، اإلصدار المجاهد، حقيبة :أسطوانة
http://www.archive.org/details/Haqeeba

3
٤٧.الفتاوى مجموع :بن أحمد اإلسالم لشيخ

 تيمية بن جمع)هـ٧٢٨ت(عبدالحليم ، :الشيخ
،النجدي العاصمي قاسم بن محمد بن عبدالرحمن

.مكتبةابنتيمية،الطبعةالثانية:نشر
٤٨.الصحاح مختار :بكر أبي بن محمد لإلمام

تحقيق الرازي، نشر: خاطر، محمود : لبنان،مكتبة
.م١٩٩٥-هـ١٤١٥لبنان،الطبعةالثانية،–بيروت
٤٩.الهجرة دار إمام فقه في خليل :مختصر

المالكيإسحاقبنخليلهـ٧٦٧ت(للشيخ(صححه،
عليه وعلق :دار نشر الزاوي، أحمد الطاهر الشيخ

بيروت اإلسالمي، الثانية،–المدار الطبعة لبنان،
.م٢٠٠٤
٥٠.األمصار علماء مشاهير ح: محمدألبي اتم

البستيالتميميأحمدبنحباننشر)هـ٣٥٤ت(بن،:
.م١٩٥٩لبنان،–دارالكتبالعلمية،بيروت

٥١.ليوسف والمعربة، العربية المطبوعات معجم
المرعشيالعظمىاهللاآيةمكتبةنشر،سركيسإليان

.هـ١٤١٠إيران،–النجفي،قم
٥٢.المنهاج ألفاظ معرفة إلى المحتاج :مغني

الخط لمحمد الشربيني نشر)هـ٩٧٧ت(يب ،  :دار
.لبنان–الفكر،بيروت
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٥٣.الخرقي مختصر شرح المغني :محمد ألبي
المقدسيقدامةبنأحمدبننشر)هـ٦٢٠ت(عبداهللا،:

.هـ١٤٠٥لبنان،الطبعةاألولى،–دارالفكر،بيروت
٥٤.نشر طه، أحمد الملفالخاصبرفاعي :منبر

:التوحيدوالجهاد،العنوان
http://www.tawhed.ws/a?a=scgcbg6q

٥٥.التفسير أئمة تراجم في الميسرة الموسوعة
واللغة والنحو واإلقراء :وٕاياد الزبيري أحمد ابن لوليد

الحبيبقحطانبنومصطفىالقيسيعبداللطيفبن
،البغدادي محمد بن وعماد القيسي جواد بن وبشير
،األولى الطبعة بريطانيا، الحكمة، مجلة إصدار

١٤٢٤م٢٠٠٣-هـ.
٥٦.عنوان المصرية، األوقاف وزارة :موقع

http://www.islamic-council.com
٥٧.الرطيب األندلس غصن من الطيب :نفح

،التلمساني المقري محمد بن أحمد العباس ألبي
تحقيق نشر: عباس، إحسان الدكتور :،صادر دار
.هـ١٣٨٨لبنان،–بيروت
٥٨.بالوفياتالوافي:بخليلالدينلصالحأيبكن

 تحقيق)هـ٧٦٤ت(الصفدي ، :،األرناؤوط أحمد
نشر مصطفى، وتركي بيروت: التراث، إحياء –دار
،األولىالطبعة،هـ١٤٢٠لبنان-م٢٠٠٠.

٥٩.الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات :ألبي
بنبكرأبيبنمحمدبنأحمدالدينشمسالعباس

 تحقيق)هـ٦٨١ت(خلكان ، :،عباس إحسان الدكتور
رنش بيروت: صادر، –دار -هـ١٤١٤لبنان،

.م١٩٩٤


)١(انظر األفريقي: منظور بن مكرم بن لمحمد العرب، لسان
لبنان،،–نشردارصادر،بيروت)ترس(،مادة٦/٣٢،المصري

،ومختارالصحاح،لإلماممحمدبنأبيبكرالرازي.الطبعةاألولى
٣٢صمادة،)سرت(،لبنانمكتبةنشر،خاطرمحمودتحقيق،

بيروت–،الثانيةالطبعة،١٤١٥لبنانم١٩٩٥-هـ.



)٢(انظر : ألبي القرآن، ألحكام أحمدالجامع بن محمد عبداهللا
القرطبي القاهرة١٦/٢٨٧،األنصاري الشعب، دار نشر ،–مصر.

،نشردارالمعرفة،٤/٢٤٤،واألم،لإلماممحمدبنإدريسالشافعي
 –بيروت الثانية، الطبعة هـ١٣٩٣لبنان، .لشيخ الفتاوى، ومجموع

تيمية بن عبدالحليم بن أحمد الشيخ٢٨/٥٤٦،اإلسالم جمع ،
ابنعبدال مكتبة نشر النجدي، العاصمي قاسم بن محمد بن رحمن

الثانية الطبعة تيمية، .،المستقنع زاد شرح المربع الروض وحاشية
النجدي العاصمي قاسم بن محمد بن عبدالرحمن للشيخ ،٤/٢٧١،

،األولىنشر١٣٩٧الطبعةدارتوجدال،هـ.
)١(تيميةابناإلسالملشيخ،الفتاوىمجموع،٢٨/٥٤٦.
)٢(هو:يلقب،بكرأبوكنيته،السرخسيسهلأبيبنأحمدبنمحمد

ًإماماكان،األئمةبشمسًعاِلماًفقيهامتكلًماًأصولياأبيمذهبعلى
شرحمختصر،"و"المبسوطفيالفقه:"حنيفة،لهعدةمصنفات،منها

،توفيفيحدود"شرحكتابالمكاسبلمحمدبنالحسن"،و"الطحاوي
.هـ٥٠٠توفيفيحدودسنة:هـ،وقيل٤٩٠ةسن

الجواهرالمضيةفيطبقاتالحنفية،ألبيمحمدعبدالقادربن:انظر
،تحقيقالدكتورعبدالفتاح٨٢-٣/٧٨،محمدابنأبيالوفاءالحنفي

 الثانية، الطبعة مصر، هجر، دار نشر الحلو، ١٤١٣محمد -هـ
م١٩٩٣ الحنفية. طبقات في التراجم الدينوتاج زين الفداء ألبي ،

السودوني بنقطلوبغا خير٢٣٥-٢٣٤ص،قاسم تحقيقمحمد ،
دمشق،القلمدارنشر،رمضان–،األولىالطبعة،١٤١٣سورياهـ-

.م١٩٩٢
)٣(السرخسي سهل أبي بن محمد الدين لشمس /١٠،المبسوط،

١٩٨بيروت،المعرفةدارنشر،–لبنان.
)١(هو:عببنمحمدثم،السيواسىمسعودبنالحميدعبدبندالواحد

علماء من إمام الهمام، بابن المعروف الدين كمال اإلسكندرى،
من والفقه، والفرائض والتفسير الديانات بأصول عارف الحنفية،
كان ثم وجاوربالحرمين، فىالقاهرة ونبغ باإلسكندرية ولد سيواس،

بمص بالشيخونية بالخانقاه الشيوخ شيخ تالميذه أشهر من شرفر،
.الدينيحيىبنسعدالدينمحمدالمناوي

انظر :بن أحمد بن لعبدالحي ذهب، من أخبار الذهبفي شذرات
،تحقيقعبدالقادراألرنؤوط،٧/٢٧٨-٢٧٩،محمدالعكريالحنبلي

نشر األرنؤوط، ومحمود : دمشق كثير، ابن الطبعة–دار سوريا،
 هـ١٤٠٦األولى، .و عنوانوموقع المصرية، األوقاف :زارة

http://www.islamic-council.com
)٢(السيواسي عبدالواحد بن محمد الدين لكمال القدير فتح شرح
علىالهدايةشرحبدايةالمبتديلبرهانالدين"المعروفبابنالهمام"

المرغيناني بكر أبي ابن بيروت٥/٤٤٧،علي الفكر، دار نشر ،–
.ثانيةلبنان،الطبعةال
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)٣(هو :عبداهللا بن عبدالرحمن بن إدريس العالء أبي بن أحمد
عدةله،المذهبمالكيفقيه،العباسأبوكنيته،المصريالصنهاجي

منها "مصنفات، الفقه: أصول في و"التنقيح ،"عن الفاخرة األجوبة
الفاجرة و"األسئلة النية"، إدراك في و"األمنية ،"أحكام في االستغناء

.هـ٦٨٤،توفيسنة"ثناءاالست
الديباجالمذهبفيمعرفةأعيانالمذهب،للقاضيإبراهيمبن:انظر

ص المالكي، فرحون بن العلمية،٦٦-٦٢علي الكتب دار نشر ،
 لبنان–بيروت .أيبك بن خليل الدين لصالح بالوفيات، والوافي
،تحقيقأحمداألرناؤوط،وتركيمصطفى،١٤٧-٦/١٤٦،الصفدي
بيروتنشردا الطبعةاألولى،–رإحياءالتراث، -هـ١٤٢٠لبنان،
.م٢٠٠٠

)٤(الكلبيجزيبنأحمدبنمحمدالقاسمألبي،الفقهيةالقوانين)ص
٩٨(بيروت،العلميةالكتبدارنشر،–لبنان.

)٥(هو:أبوكنيته،الكلبيجزيبنأحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمد
علىمذهبالمالكية،لهحافظاًفقيهاًالقاسم،منأهلغرناطة،كان

منها مصنفات، عدة مسلم:" صحيح تهذيب في المسلم ،"وسيلة
السنية"و الكلمات في السنية و"األقوال ،"علم إلى الوصول تقريب

.هـ٧٤١،توفيسنة"األصول
انظر :عبداهللا بن محمد عبداهللا ألبي غرناطة، أخبار في اإلحاطة

األندلسيالخطيبال"الغرناطي الدين بلسان  ٣،"شهير /١٣-١٠،
بيروت،العلميةالكتبدارنشر،طويلعلييوسفالدكتورتحقيق–

 األولى، الطبعة م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤لبنان، .البن المذهب، والديباج
ونفحالطيبمنغصناألندلسالرطيب،٢٩٦.-٢٩٥ص،فرحون

التلمساني المقري محمد بن أحمد العباس ،٥١٦-٥/٥١٤،ألبي
بيروت صادر، دار نشر عباس، إحسان الدكتور لبنان،–تحقيق

.هـ١٣٨٨
)١(القرافيإدريسبنأحمدالدينلشهاب،الذخيرة،٣/٤٠٨تحقيق،

.م١٩٩٤لبنان،–محمدحجي،نشردارالمغرب،بيروت
)٢(هو:كان،الدينبضياءيلقب،الجنديموسىبنإسحاقبنخليل

فيمذهباإلم اممالك،كانمدرسالمالكيةبالشيخونية؛وهيفقيًها
له مصر، في مدرسة "أكبر الحاجب: ابن مختصر وكتابه"شرح ،

 خليل"المسمى مختصر "اهللا ووضع الحاوي، منوال على فيه نسج
سنة توفي وتوضيًحا، شرًحا العلماء عليه فأقبل القبول، له تعالى

.هـ٧٦٧
الثامنة،للحافظأحمدبنعليالدررالكامنةفيأعيانالمئة:انظر

،نشرمجلسدائرةالمعارفالعثمانية،٢/٢٠٧،بنحجرالعسقالني
.م١٩٧٢-هـ١٣٩٢الهند،الطبعةالثانية،–حيدرأباد



)٣(إسحاقبنخليلللشيخ مختصرخليلفيفقهإمامدارالهجرة،
الزاوي،٩٠ص،المالكي أحمد الطاهر الشيخ عليه وعلق صححه ،
.م٢٠٠٤لبنان،الطبعةالثانية،–المداراإلسالمي،بيروتنشردار

)٤(للشافعي،األم،٤/٢٤٤.
)٥(السابقالمرجع،٤/٢٨٧.
)٦(هو:فقيه،الحسنأبوكنيته،الماورديحبيببنمحمدبنعلي

حامد وأبي الصيمري، القاسم أبي على تفقه المذهب، شافعي
ًحافظاوكان،اإلسفراينيله،منهاللمذهبتصانيفعدة":فيالحاوي

و"الفقه النكت"، سماه القرآن و"تفسير والدين"، الدنيا "أدب ،"قوانين
.هـ٤٥٠،وليالقضاءفيبلدانكثيرة،توفيسنة"الوزارة
انظر :بنعمربن بنمحمد ألبيبكربنأحمد طبقاتالشافعية،

،نشر،تحقيقالدكتورالحافظعبدالعليمخان١/٢٣٠،قاضيشهبة
بيروت الكتب، –عالم األولى، الطبعة هـ١٤٠٧لبنان، .وطبقات

السيوطي بكر أبي بن عبدالرحمن الدين جالل للحافظ ،المفسرين،
مصر،،–تحقيقعليمحمدعمر،نشرمكتبةوهبة،القاهرة٨٤ص

،األولىهـ١٣٩٦الطبعة.ألبي،الزمانأبناءوأنباءاألعيانووفيات
الدين شمس خلكانالعباس بن بكر أبي بن محمد بن ،أحمد

٢٨٤-٣/٢٨٢،صادر دار نشر عباس، إحسان الدكتور تحقيق ،
.م١٩٩٤-هـ١٤١٤لبنان،–بيروت

)١(محمدبنعليالحسنألبي،الدينيةوالوالياتالسلطانيةاألحكام
الماوردي حبيب بيروت٥١ص،بن العلمية، الكتب دار نشر ،–

.لبنان
)٢(هو أح: بن شافعيمحمد فقيه القاهرة، أهل من الشربيني، مد

أحمد الشيخ عن العلم أخذ الشربيني، بالخطيب اشتهر المذهب،
وغيرهم الرملي، والشمس المحلي، والنور عميرة، الملقب البرلسي
،أشياخه حياة في وأفتى فدرس والتدريس، باإلفتاء وأجازوه كثير،

اإلقناعفيحلألفاظ:"وانتفعبهخلقكثير،لهعدةمصنفاتمنها
السراجالمنيرفياإلعانةعلىمعرفة،"و"مناسكالحج"،و"أبيشجاع

.هـ٩٧٧،توفيسنة"بعضكالمربناالحكيمالخبير
انظر :العرب من والنساء الرجال ألشهر تراجم قاموس األعـالم

،نشردارالعلم٦/٦،والمستعربينوالمستشرقين،لخيرالدينالزركلي
بيروتللمالي –ين، عشرة، الخامسة الطبعة م٢٠٠٢لبنان، .ومعجم

سركيس إليان ليوسف والمعربة، العربية -١/١١٠٨،المطبوعات
١١٠٩قم،النجفيالمرعشيالعظمىاهللاآيةمكتبةنشر،–،إيران
والموسوعةالميسرةفيتراجمأئمةالتفسيرواإلقراءوالنحو.هـ١٤١٠

يريوٕايادبنعبداللطيفالقيسيومصطفىواللغة،لوليدبنأحمدالزب
،بنقحطانالحبيبوبشيربنجوادالقيسيوعمادبنمحمدالبغدادي

٢/١٩٦١،األولى الطبعة بريطانيا، الحكمة، مجلة إصدار ،
.م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤
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)٣(الخطيب لمحمد المنهاج، ألفاظ معرفة إلى المحتاج مغني
.لبنان–وت،نشردارالفكر،بير٤/٢٢٤،الشربيني

)٤(هو:فقيه،محمدأبو عبداهللابنأحمدبنقدامةالمقدسي،كنيته
ًإماما كان المذهب، بارعاًعالماًحنبلي سنة ولد ،٥٤١مع قدم هـ،

إلىمرتينورحل،العلماءمنالحديثوسمعالقرآنوقرأدمشقأهله
:االعراقوتفقهببغدادعلىمذهباإلمامأحمد،لهعدةمصنفاتمنه

.هـ٦٢٠،توفيسنة"الروضةفيأصولالفقه"،و"المقنع"،و"الشافي"
انظر : والنهاية، كثيرالبداية بن عمر بن إسماعيل الفداء ألبي

الشافعي بيروت١٠٠-١٣/٩٩،الدمشقي المعارف، مكتبة نشر ،–
لبنان زيد. أبو عبداهللا بن بكر للشيخ الحنابلة، ،١٦٤ص،وعلماء

.هـ١٤٢٢،الطبعةاألولى،نشردارابنالجوزي
)١(هو:،عمروأبوكنيته،األوزاعييحمدبنعمروبنعبدالرحمن

عطاءبن:أحدالفقهاءاألعالم،حدثعنجملةمنالتابعين،منهم
سنةتوفي،وغيرهم،ومكحول،رباحهـ١٥٧أبي.انظر:األولياءحلية

،٦/١٣٥،هانيوطبقاتاألصفياء،ألبينعيمأحمدبنعبداهللااألصب
بيروت الكتابالعربي، –نشردار الرابعة، الطبعة .هـ١٤٠٥لبنان،

البصري منيع بن سعد بن محمد عبداهللا ألبي الكبرى، والطبقات
ومشاهيرعلماء.لبنان،–نشردارصادر،بيروت٧/٤٨٨،الزهري

 البستياألمصار، التميمي حبان بن محمد حاتم ،١٨٠ص،ألبي
 الكتب دار بيروتنشر –العلمية، م١٩٥٩لبنان، .أعالم وسير

بنعثمانالذهبي بنأحمد ألبيعبداهللامحمد -٧/١٠٧،النبالء،
١٠٨،مؤسسةنشر،العرقسوسينعيمومحمداألرنؤوطشعيبتحقيق

.هـ١٤١٣لبنان،الطبعةالتاسعة،–الرسالة،بيروت
)٢(هو:،الحارثأبوكنيته،عبدالرحمنبنسعدبنالليثبنيمولى

منجملةعنحدث،األعالمالفقهاء أصلهمنأصبهان،أحد فهم،
منهم ، التابعين :،ونافع مليكة، أبي وابن رباح، أبي بن عطاء

سنةتوفي،هـ١٧٥وغيرهم.
،تذكرةالحفـاظ،ألبيعبداهللامحمدبنأحمدبنعثمانالذهبي:انظر
بيروت٢٢٦-١/٢٢٤ العلمية، الكتب دار نشر ،–لبالطبعة نان،

،وتهذيبالتهذيب،للحافظأحمدبنعليبنحجرالعسقالني.األولى
-هـ١٤٠٤لبنان،الطبعةاألولى،،–نشردارالفكر،بيروت٨/٤١٢

م١٩٨٤ .الجامع في البخاري له خرج لمن والتجريح والتعديل
الصحيح الباجي: سليمانبنخلفبنسعد ،٢/٦١٥،ألبيالوليد

السعودية،–بولبابةحسين،نشرداراللواء،الرياضتحقيقالدكتورأ
،األولىهـ١٤٠٦الطبعة-م١٩٨٦.

)٣(الفتح:٢٥.
)٤(كاملةواآلية:}َواْلَهْدَياْلَحَراِماْلَمْسِجِدَعِنوُكْمَوَصدَكَفُرواِذيَنالُهُم

َوُمْؤِمُنوَنِرَجاٌلَوَلْوال َتْعَلُموُهْمَمْعُكوًفاَأْنَيْبُلَغَمِحلُه ِنَساٌءُمْؤِمَناٌتَلْم



َمْن ِفيَرْحَمِتِه اللُه ِلُيْدِخَل ِعْلٍم ِبَغْيِر َمَعرٌة ِمْنُهْم َفُتِصيَبُكْم َتَطُئوُهْم َأْن
.}َيَشاُءَلْوَتَزيُلواَلَعذْبَناالِذيَنَكَفُرواِمْنُهْمَعَذاًباَأِليًما

)٥(الخرق بنالمغنيشرحمختصر عبداهللابنأحمد ألبيمحمد ي،
المقدسي قدامة بيروت٩/٢٣١، الفكر، دار نشر ،–الطبعة لبنان،

،هـ١٤٠٥األولى.
)٦(هو :حنبليفقيه المرداوي، بنمحمد عليبنسليمانبنأحمد

،"تحريرالمنقولوتهذيباألصول:"المذهب،لهعدةمصنفات،منها
المقن"و تحريم في المشبع والتنقيح البن"ع، الفروع كتاب تصحيح

.هـ٨٨٥،توفيسنة"مفلح
كشفالظنونعنأساميالكتبوالفنون،لمصطفىبنعبداهللا:انظر

الحنفي ١/٣٥٧،القسطنطينيالرومي لعبد. الحيوشذراتالذهب،
.٧/٣٤٠،العكري

)٧(أحمداإلماممذهبعلىالخالفمنالراجحمعرفةفياإلنصاف
تحقيق٤/١٢٩،،لحسنعليبنسليمانالمرداويبنحنبل،ألبيا

.لبنان–محمدحامدالفقي،نشردارإحياءالتراثالعربي،بيروت
)١(هو:عليبنأحمدبنحسنالدينصالحبنيونسبنمنصور

كان،بهاعلمائهموخاتمةمصرفيالحنابلةشيخ،البهوتيإدريسبن
ًفقيهاًأصولياوال اإلفتاء المتأخرينانتهىإليه عنأكثر أخذ تدريس،

ومن،الشاميمحمدوالشيخ،البهوتييوسفالجمالمنهمالحنابلةمن
عدة وله البهوتي، حسن بن صالح الفرضي اإلمام تالميذة أشهر

شرحعلى،"و"حاشيةعلىاإلقالع"،و"شرحاإلقناع:"تصانيفمنها
و"منتهىاإلرادات المستقنع"، توفيسنة"شرحزاد وقيل١٠٥١، :هـ،

هـ١٠٥٢سنة.
خالصةاألثرفيأعيانالقرنالحاديعشر،لمحمدأمينبن:انظر

المحبي اهللا بيروت٤/٤٢٦،فضل صادر، دار نشر ،–لبنان.
،الرحمنبنحسنالجبرتيوعجائباآلثارفيالتراجمواألخبار،لعبد

ة،وتراجملمتأخريالحنابل.لبنان،–نشردارالجيل،بيروت١/١٢١
تحقيقالشيخ١٤٤ص،الرحمنبنحمدانللشيخسليمانبنعبد ،

الدمام نشردارابنالجوزي، السعودية،–بكرابنعبداهللاأبوزيد،
 األولى، هـ١٤٢٠الطبعة .،الحنابلة معرفة لمريد السابلة وتسهيل

آلعثيمين بنعبدالعزيز تحقيق١٥٥٧-٢/١٥٥٦،للشيخصالح ،
عبداهللابنبكربيروتالشيخ،الرسالةمؤسسةنشر،زيدأبو–،لبنان

،األولى١٤٢١الطبعةم٢٠٠٠-هـ.
)٢(الفتح:٢٥.
)٣(اإلراداتمنتهىالمنتهى"شرحلشرحالنهىأوليدقائق"لمنصور،

–نشرعالمالكتب،بيروت،١/٦٢٤،بنيونسابنإدريسالبهوتي
،الثانيةالطبعة،م١٩٩٦لبنان.

)٤(انظر كتا: الشيبانيشرح الحسن بن لمحمد الكبير، السير ،ب
٤/١٤٧٤معهد نشر المنجد، الدين صالح الدكتور تحقيق ،
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 القاهرة مصر–المخطوطات، للسرخسي. .١٠/٦٥،والمبسوط،
مسعودبنبكرأبيالدينلعالء،الشرائعترتيبفيالصنائعوبدائع

ن،الطبعةلبنا،–نشردارالكتابالعربي،بيروت٧/١٠١،الكاساني
 م١٩٨٢الثانية، .بن محمود بن لعبداهللا المختار، لتعليل واالختيار

الموصلي عبدالرحمن،٤/١٢٧،مودود محمد عبداللطيف تحقيق ،
١٤٢٦لبنان،الطبعةالثالثة،–نشردارالكتبالعلمية،بيروت -هـ

٥/٤٤٧.،وشرحفتحالقديرالبنالهمام.م٢٠٠٥
)١(ال،الفقهيةجزيالقوانينبن،٩٨ص.للقرافي،والذخيرة،٣/٤٠٨.

للشافعي ٤/٢٤٤،واألم، ،٢٨٧ للماوردي. السلطانية، ،األحكام
،والمغني،البنقدامة.٤/٢٢٤،ومغنيالمحتاج،للشربيني.٥١ص
٩/٢٣١ للمرداوي. ٤/١٢٩،اإلنصاف، .اإلرادات منتهى وشرح

١/٦٢٤.،للبهوتي
)٢(هو:بنعوضبنمحمدبنأسامةولد،الجنسيةسعودي،الدن

عامالرياض١٩٥٧فيًثرياأبوهكان،موأعمالالمقاوالتفييعمل
فيهاوتخرج،جدهفيعبدالعزيزالملكجامعةفيأسامةدرس،البناء

وقيل بتخصصاالقتصاد، :عام وفي مدنية، هندسة تخصصه إن
١٩٧٩المسؤوليةمتحمًالالدنابنشركةأعمالإدارةتولىمأبيهعن

األفغانالمجاهديندعمإلىأسامهاتجهوالدهوفاةوبعد،إدارتهافي
 عام وفي السوفييتي، الغزو القوات١٩٨٨ضد انسحاب وبعد م

منأفغانستانأنشأأسامةالنواةاألولىلتنظيمالقاعدة،وقتلةالسوفيتي
فيالدن٢ابن٢٠١١مايوفياألمريكيةالقواتمعمواجهاتفيم

قالعنهمحدثاليمنالشيخمقبلبنهاديالوادعيرحمه.كستانبا
أبرأإلىاهللامنابنالدن،فهوشؤموبالءعلىاألمة،وأعماله:"اهللا
نقًالعن:وبعدمقتلابنالدنذكرتصحيفةواشنطنتايمز."...شر

الباكستانية األنباء وكالة :المصريالقيادي اختار القاعدة تنظيم أن
ا أيسيف بالوكالة؛ الدن بن أسامة السابق زعيمها ليخلف لعدل

قيل والعدل مؤقتة، زعامة :القوات في يخدم كان سابق قائد إنه
انضمثم،اإلسالميالجهادتنظيمفيعضًواوكان،المصريةالخاصة

.للقاعدة،والتوجدمعلوماتمؤكدةعنحقيقةاسمه،وتاريخميالده
انظر للشيخحمدابنالدنأسامةفي: ميزانأهلالسنةوالجماعة،

،نشرموقعاإلسالمالعتيق،٨ص،بنعبدالعزيزبنحمدبنعتيق
العنوان :www.islamancient.net .نشر الدن، بن وأسامة

العنوان الحرة، الموسوعة :ويكيبيديا
http://ar.wikipedia.org/wiki/بن_أسامة_الدن

الع الكويت، الرأي، وجريدة ١١٦٢٨دد الثالثاء، ،٣٠جمادى من
 ١٤٣٢األولى ٣هـ، مايو عنوان٢٠١١من تحت م، :قتل أوباما

،الثالثاء،١٣٦٢٣وجريدةالقبس،الكويت،العدد٥٤.،١أسامة،ص
٣٠األولىجمادى١٤٣٢من،٣هـمايوعنوان٢٠١١منتحت،م:

ويت،وجريدةعالماليوم،الك.٥٦،٥٢-٤٦،١القاعدةبالرأس،ص



 ١٣٢٧العدد الخميس، ،١٦ ١٤٣٢منجمادىاآلخرة من١٩هـ،
 تحتعنوان٢٠١١مايو م، :الخاصةبالقوات ضابطمصريسابق

ص،مؤقًتاالقاعدةقيادة١٨يتولى.
)١(وٕالىخاصةالحرمينبالدفيالمسلمينإلىالدنبنأسامةرسالة

عامة الكلمةفييوم،نشرت١٣ص،"مفرغة"المسلمينفيغيرها
 بيانات٢٠٠٤/١٢/١٥هـ،١٤٢٥/١١/١٣األربعاء، م،التوجد

،الثالث اإلصدار المجاهد، حقيبة أسطوانة ضمن والكتاب نشر،
:http://www.archive.org/details/Haqeeba3العنوان

)٢(هو :في الدوار كفر مدينة في ولد الظواهري، محمد بن أيمن
م،كانجدهمنوالدهأحدشيوخ١٩٥١ممحافظةالبحيرةبمصرعا

األدبرجالمن فهوعبدالوهابعزام منوالدته جده وأما األزهر،
العربية، للجامعة عام أمين أول عزام عبدالرحمن أمه وعم بمصر،
جامعة من الجراحة في الماجستير على الطبوحصل درسأيمن

عامع١٩٧٨القاهرةوحصلباكستانفيدراستهوتابع،مالدكتوراهلى
تنظيمفيقياديأبرزثانييعدوهو،بيصورفيالهدىمدرسةمن
القاعدةتنظيمأعلنالدنابنمقتلوبعد،الدنبنأسامةبعدالقاعدة

ًرسمياقيادتهالظواهريتولي.
انظر العنوان: الحرة، الموسوعة ويكيبيديا نشر الظواهري، :أيمن

http://ar.wikipedia.org/wiki/الظواهري_منأي
 العدد الكويت، القبس، ١٣٦٩٨وجريدة األحد، ،١٦شعبان من

١٤٣٢،١٧هـيوليوعنوان٢٠١١منتحت م، :تولييعلن القاعدة
٣٨.أيمنالظواهريقيادته،ص

)٣(انظر:الظواهريأيمنالدكتور،وتوجيهاتورسائلأبحاثمجموع،
الطب٤٥٩ص الجهادي، اإلعالم نخبة وتفريغ نشر ،،األولى عة

م،والكتابضمنأسطوانةحقيبةالمجاهد،اإلصدار٢٠١٠-هـ١٤٣١
العنوان :الثالث،

http://www.archive.org/details/Haqeeba3
)٤(انظر:الحزبي،الرياضفيالمجاهدينعمليةعناالمتعاضدفع

،نشرموقعصوتالجهادفيجزيرةالعرب،والكتاب٦ص،المتستر
أسطوانةالعنوانضمن،الثالثاإلصدار،المجاهدحقيبة:

http://www.archive.org/details/Haqeeba3
)١(هو:عامبمصرولد،ياسرأبوكنيته،طهأحمد١٣٧٥رفاعي،هـ

مسؤولية تولى بمصر، اإلسالمية الجماعة شورى مجلس عضو
عاموفي،الجماعةفيالعسكري١٤٠١الجناحبالسجنعليهحكمهـ

خمسعاموفي،الساداتاغتيالقضيةفي١٤١٨سنواتشارك هـ
اإلسالميةالجبهةتأسيسإعالنفيالظواهريوأيمنالدنبنأسامة

 وفيعام والصليبيين، اليهود لمقاتلة القبض١٤٢٢العالمية ألقي هـ
.عليهفيسوريا،ثمتمتسليمةلمصر
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دوالجهاد،الملفالخاصبرفاعيأحمدطه،نشرمنبرالتوحي:انظر
:العنوان

http://www.tawhed.ws/a?a=scgcbg6q
)٢(انظر:رفاعي،اإلسالمسنامذروةأحكامبعضعناللثامإماطة

طه والجهاد٢٥٤ص،أحمد التوحيد منبر نشر ،:
http://www.tawhed.ws

)١(الحوار موقع نشر تواريخوأرقام، فيالمملكة األحداثاإلرهابية
:ة،العنوانالوطني،السعودي

http://www.alhewar-
alwatni.net/vb/showthread.php?t=5780
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 *المساعدالمقارنالفقهأستاذ،حائلجامعة،السعوديةالعربيةالمملكة. 



المقدمة

سيدنا على والسالم والصالة العالمين، رب هللا الحمد
:محمدوعلىآلهوصحبهأجمعين،وبعد

من النفس حفظ اإلسالمية الشريعة اعتبرت فقد
التدابي من الكثير فوضعت الضرورية رمقاصدها

النفس عصمة وقررت عليها، للمحافظة الشرعية
وجعلت األصل اعتبرته حيث القتل، من اإلنسانية
عليهاهللاصلىاهللارسولقالكمااستثنائيًاأمرًاإهدارها

َدُماْمِرٍئُمْسِلٍم،َيْشَهُدَأْنَالِإلَهِإالاللُه:(وسلم َيِحلَال
ِب ِإال اللِه، َرُسوُل َثَالثٍَوَأني ِإْحَدى :،ْفِسِبالن النْفُس

ِِلْلَجَماَعةاِرُكالتيِنالدِمَنَوالَماِرُق،اِنيالزُبيَوالث(وقد،
استدلبالقتل متعلقة الشرعيةنصوصًا تضمنتاألدلة
القتل مسالة ومنها مختلفة، مسائل على الفقهاء بها

ك الفقهاء بين خالف محل مسألة وهي ماسياسة،
.سيأتي

إقدام بعد بالنار اإلحراق قضية مؤخرًا أثيرت وقد
على واحتجوا الفعل، هذا على إرهابية مجموعة
اقتضىالذياألمر،الفقهيةالنصوصببعضصنيعهم

.بحثهذهالمسألةدفعًالاللتباسالذيوقعفيها
المباحث خالل من الموضوع هذا عرض تم وقد

:التالية
المبحثاألول :تعرثالثة في وجاء سياسة، يفالقتل

:مطالب
تعريفالقتل:المطلباألول

تعريفالسياسة:المطلبالثاني
تعريفالقتلسياسة:المطلبالثالث
.اختالفالفقهاءفيحكمالقتلسياسة:المبحثالثاني
.ضوابطالقتلسياسة:المبحثالثالث
الرابع المبحث بالنا: باإلحراق سياسة القتل ر،حكم

:وجاءفيمطلبين
.قتلاألعداءسياسةباإلحراقبالنار:المطلباألول
.حكمالقتلسياسةباإلحراقبالنار:المطلبالثاني

الخامس المبحث :إليها استندت التي الشبهات رد
سياسة القتل بجواز قولها في اإلرهابية الجماعات

.باإلحراقبالنار
.همننتائجوفيالخاتمةذكرتأهمماتوصلتإلي

تعريفالقتلسياسة:المبحثاألول
تعريفالقتل:المطلباألول

أن علينا مصطلح أي معنى حقيقة على نقف لكي
أصل نتبين لكي األول؛ اللغوي وضعه إلى به نعود
داللته تطور نفهم ثم ومن له، اللغوي الوضع

.االصطالحية
ًأوال:لغةالقتلتعريف:

القتل : الروح إزهاق أماتههو إذا قتًال، قتله فنقول
فيوهو،قاتلةوالمنية،علٍةأوسٍمأوحجٍرأوبضرٍب

فيقال اإلماتة، على يدل األصل والقتلة: قتًال، :قتله
ومقتل الواحدة المرة والقتلة بها، يقتل التي الحال

).١(الموضعالذيإذاأصيبقتلهذلك:اإلنسان

سياسةباإلحراقالقتلبالناراإلسالميالفقهفي

تشبليأحمدعيسىعبيدا.د
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اللعن به ويراد القتل قا)٢(ويطلق تعالى، اهللا ل :}ُقِتَل
َُأْكَفَره َما ْنَساُن اْإلِ عبس[} أي]١٧: ، :،اإلنسان ُلعن

اهللا وقاتله تعالى)٣(لعنه: وقال ، :}ىَأن اللُه َقاَتَلُهُم
َُيْؤَفُكون{]التوبة:أي]٣٠،:اهللالعنهم)٤(،القتلفحقيقة

.اإلماتةبأيوسيلةكانت
ًثانيا:اصطالحًاالقتل

مناختلفت فمنهم القتل، تعريف في الفقهاء عبارات
فهبأنه عر":الحياةبهتزولالعبادمن٥("فعل(ومنهم،

بأنه "منعرفه أي: النفس، أيفعلتزهقبه :تفارق
البدن بأنه،)٦("الروح أيضًا "وعرفوه :النفس إزهاق

.)٧("الناشئعنفعٍلولوحكمًاكالسحر
فعٌلمنالعباِدتزولبه:"وعرفهعبدالقادرعودهبأنه

أي الحياة، آخر: آدمي بفعل آدمي روح .)٨(إزهاق
فهمحمودشلتوتبأنه وعر":،الحياةمحققروحإزهاق

إنسان به يقوم الروح، يزهق أن عادة شأنه من بفعل
٩(.("مؤاخذبعمله

األخير؛ التعريفاتهو ليأنأفضلهذه والذييبدو
شمول،فقدبينأنالفقهاءلمايتصفبهمنالدقةوال

ألن إنسان؛ بفعل وقع إذا إال قتًال القتل يسمون ال
أوجمادبفعليحدث المشهورعندالفقهاءأنكلما

ًقتالالموتًايسمى١٠(حيوان(.
منصادرًايكونأنبدالالقتلفعلأنإلىباإلضافة
هذاألنحق؛وجهبغيرالفعلمنهواقع،مكلفإنسان

،وهوالواقعمن"مؤاخذبعمله:"صودمنقولههوالمق
المجنون فعل عد وٕاال حق، بغير مكلف إنسان
قتل  مكلفين، غير وهما للموت، الموصل والصغير

 ويؤاخذ،)١١(أيضًا جناية يعد الذي القتل هنا فالمراد
.)١٢(عليهاإلنسانويعاقب

تعريفالسياسة:المطلبالثاني
بتعريفالسي منقبلأننبدأ لنا البد اسةاصطالحًا

ارتباط من المعنيين بين لما لغة؛ نعرفالسياسة أن
.وثيق

ًأوال:لغةالسياسةتعريف
والسوس وسياسة، سوسًا يسوس ساس من السياسة

يقال وأساسوهم،:الرياسة، رأسوهم إذا سوسًا، ساسوهم
.وساساألمرقامبه

السياسة يصلحه: بما الشيء على و)١٣(القيام ،ساس
الناسسياسة :األموروساس وقيادتهم، تولىرئاستهم

بإصالحها وقام تدبير)١٤(دبرها السياسة فأصل ،
.األمور،والقيامبإصالحها

ًثانيا:اصطالحًاالسياسة
من فمنهم الشرعية، للسياسة العلماء تعريفات تعددت

بأنها بأنها،)١٥("شرعمغلظ:"عرفها :ومنهممنعرفها
،)١٦("ةلهاحكمشرعي؛حسمًالمادةالفسادتغليظجناي"

فعلشيءمنالحاكملمصلحة:"وعرفهابعضهمبأنها
جزئي دليل الفعل بذلك يرد لم وٕان وقال).١٧("يراها،

السياسة بتعريفها "آخرون :معه يكون فعًال كان ما
لم وٕان الفساد، عن وأبعد الصالح، إلى الناسأقرب

وس عليه اهللا صلى الرسول بهيضعه نزل وال لم،
).١٨("وحي

في لقصورها النقد من تسلم لم التعريفات هذه وكل
.الداللةعلىمعنىالسياسةالشرعية

أنها أو مغلظ، شرع بأنها الشرعية السياسة فتعريف
السياسة إجراء من جزء على داللة فيه جناية تغليظ
أن مع الجنائي، بالجانب تعلق ما وهو الشرعية،

ف تدخل تختصالسياسة ال الحياة، جوانب جميع ي
).١٩(بجانبمعين

بأنها الشرعية السياسة "وتعريف :يكون فعًال كان ما
..."الناس أو على.."فعلشيءمنالحاكم"، ويؤخذ ،

الناحية على السياسة قصرا أنهما التعريفين هذين
الجانبينتشملالشرعيةالسياسةأنمع،فقطالوضعية

فيهورد لمالتطبيقيلما والتنظيميالمتعلقبما نص،
).٢٠("يردفيهأصل
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بأنها الشرعية السياسة عرف من المحدثين :ومن
"مختص من الصادرة واإلجراءات األوامر مجموعة

اإلسالميةالشريعةأحكامخاللمنتطبقوالتي،شرعًا
المعتبرة بشروطها المحكومين على فيه نص ال فيما

")٢١.(
من األخير التعريف فيوهذا التعريفات هذه أدق

أن بين ألنه الشرعية؛ السياسة معنى على الداللة
له ممن صادرة تكون أن بد واإلجراءاتال  األوامر
مقامه؛ يقوم من أو األمر ولي وهو شرعية، والية
،فيه نص ال فيما اإلسالمية الشريعة أحكام لتطبيق
حكامًا جميعًا المكلفين على يكون التطبيق وهذا

اإلسالميةومحك الشريعة مع يتعارض ال بما ومين،
).٢٢(الكليةومبادئهااألساسية

تعريفالقتلسياسة:المطلبالثالث
هو اللقبي باعتباره سياسة "القتل :لدى ثبت من قتل

لجريمةارتكابه،عنهينوبمنأوالشرعياألمرولي
لها حدد التي الجريمة أثرها وعظم خطرها في تفوق

عقو قتلهالشارع المصلحة اقتضاء مع القتل، بة
".لفساده

-:شرحالتعريف
١.األحكام إصدار صالحية أن على التعريف يدل

واليته بحكم األمر لولي تكون المجرمين ومعاقبة
واليته تثبت لم من خالف على الشرعية، العامة
وال ذلك، له يجوز ال فإنه شرعية، بطريقة وٕامامته

.أحكاميستحقالطاعةفيمايصدرمن
٢.وليلدىيكونالجريمةثبوتأنعلىالتعريفدل

.األمر،أومنينيبهمنالقضاةوالوالةوغيرهم
٣.على خطير أثر الجريمة لهذه يكون أن بد وال

بابفيتدخلحتىالعقوبة المجتمع،وغيرمحدده
.أيالنصعلىعقوبتهاشرعا:ًالسياسةالشرعية

٤.الجريمةمرتكبقتلفييكونأنللمجتمعمصلحة
.المسلمودفعالفساد

اختالفالفقهاءفيحكمالقتلسياسة:المبحثالثاني
:اختلفالفقهاءفيجوازالقتلسياسةعلىقولينهما

األول القول :والشافعية وبعضالمالكية ذهبالحنفية
).٢٣(والحنابلةإلىجوازالقتلسياسة

-:واستدلواعلىرأيهمباآلتي
١.ت اهللا عالىبقول :}اْقَتَتُلوا اْلُمْؤِمِنيَن ِمَن َطاِئَفَتاِن َوإِْن

اْألُْخَرى َعَلى ِإْحَداُهَما َبَغْت َفِإْن َبْيَنُهَما َفَأْصِلُحوا
َفاَءْتَفِإْنِهاللَأْمِرِإَلىَتِفيَءىَحتَتْبِغيِتيالَفَقاِتُلوا

َوَأْقِسُطوا ِباْلَعْدِل َبْيَنُهَما َفَأْصِلُحوا ُيِحب اللَه ِإن
َاْلُمْقِسِطين{]الحجرات:٩.[
بقتالالفئة:وجهةالداللة أناهللاسبحانهوتعالىأمرنا

دليل بقتالهم واألمر اهللا، إلىأمر تفيء حتى الباغية
ًغالباالقتالأثارمنالقتلألنقتلهم؛ِحل٢٤("على.(

٢.عنهمااهللارضيسفيانأبىبنمعاويةرواهرويما
قال أنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول (عن :َمْن

 َيُشق َأْن ُيِريُد َواِحٍد، َرُجٍل َعَلى َجِميٌع َوَأْمُرُكْم َأَتاُكْم
َُفاْقُتُلوه،َجَماَعَتُكْمَق ُيَفرَأْو،َعَصاُكْم)(٢٥.(

إنمنشربالخمرفيالمرةالرابعةيقتل:وجهالداللة
الحدًا؛ألنحد فلو)٢٦(شاربالخمرالجلدتعزيرًا ،

المرة وتعالىفي اهللاسبحانه به ألمر حدًا القتل كان
).٢٧(األولى

٣.سمعت قال عنه اهللا رضي عرفجة عن روي ما
يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا (رسول :َأَتاُكْم َمْن

َيُشق َأْن ُيِريُد َواِحٍد، َرُجٍل َعَلى َجِميٌع َوَأْمُرُكْم
َْأو،َعَصاُكْمَُفاْقُتُلوه،َجَماَعَتُكْمَق ٢٨)(ُيَفر.(

المسلمين،بتفريق:وجهالداللة أنمنأرادشقعصا
شرهيندفعلمإن،بالقتليعاقبنفوسهموتنافركلمتهم

).٢٩(إالبذلك
٤.قالأنهعنهاهللارضيهريرةأبيعنرويما:َجاَء

ََوس اِهللاَصلىاُهللاَعَلْيِه ِإَلىَرُسوِل لَم،َفَقالََرُجٌل :َيا
ََقالَماِلي؟َأْخَذُيِريُدَرُجٌلَجاَءِإْنَأَرَأْيَت،اِهللاَرُسوَل:

)ََماَلك ُتْعِطِه َقالَ)َفال ، :ََقال َقاَتَلِني؟ ِإْن :َأَرَأْيَت



114

رداماءارةداطاتضرؤروارف





)َُقاِتْله(ََقال ، :ََقال َقَتَلِني؟ ِإْن (َأَرَأْيَت :ٌَشِهيد ،)َفَأْنَت
ََقال:ِإَأَرَأْيَتََقالَقَتْلُتُه؟ْن):ِارالنِفي٣٠)(ُهَو.(

الداللة وجه :كان حق بغير المال أخذ قصد من إن
).٣١(مهدورالدم؛ألنهلميندفعشرهإالبالقتل

عنسياسةالقتل الحديثعلىجواز بهذا واالستدالل
شرهيندفعلمإنالذي،الصائلدفععلىالقياسطريق

والحال،ُقتلبالقتلإالشرهيندفعالمنكلفيكذلك
).٣٢(إالبالقتل،فإنهيقتل

الثاني القول :إلى والحنابلة والشافعية المالكية ذهب
).٣٣(عدمجوازالقتلسياسة

-:واستدلواعلىرأيهمباآلتي
١.قالعنهاهللارضيمسعودبناهللاعبدعنرويما:

وسلم عليه اهللا اهللاصلى رسول (قال :َدُم َيِحل َال
ْمِرٍئُمْسِلٍم،َيْشَهُدَأْنَالِإَلَهِإالاللُهَوَأنيَرُسوُلاللِه،ا

ٍَثَالث ِبِإْحَدى ِإال :،اِنيالز َوالثيُب ِبالنْفِس، النْفُس
ِِلْلَجَماَعةاِرُكالتيِنالدِمَنَوالَماِرُق)(٣٤.(

الداللة وجه :ثالثة في تنحصر القتل عقوبة إن
هيأس باب :بعد والزنى العدوان، العمد القتل

غيرهم قتل فيحرم، والردة فحصرها)٣٥(إحصان، ،
في القتل جواز عدم على دليل األسباب هذه في

.غيرها
٢.النبيكانقالعنهاهللارضيبردةأبيعنرويما

يقول وسلم عليه اهللا (صلى :َعْشِر َفْوَق ُيْجَلُد َال
ِمَحدِفيِإالَجَلَداٍتِهاللُحُدوِدْن)(٣٦.(

أنالعقوبةفوقعشرضرباتأوأسواط:وجهالداللة
منفيهوردمابالحدوالمراد،اهللاحدودمنحدفيإال
عقوبة أو يضرب أو الجلد من عدد الشارع

)٣٧(مخصوصة .ألنه سياسة؛ القتل يجوز فال وعليه،
.أعظممنالجلدوفيهإزهاقللروح

-:مناقشةاألدلة
:مناقشةأدلةمنقالبجوازالقتلسياسة

١.تعالىبقولهالرأيهذاأصحاباستدل:}طاِئَفتاِنَوإِْن
}ِمَناْلُمْؤِمِنيَناْقَتَتُلواَفَأْصِلُحواَبْيَنُهما

يجاب :أن ال يقاتل، أن الباغي في اآلية حكم بأن
).٣٨(تقصدقتله

باغيأنأمراهللاسبحانهوتعالىبقتالال:يردعلىذلك
ألن اهللا؛ إلىحكم يرجع إنلم قتله دليلعلىإباحة
يكون وال القتل، إلى تؤدي ما الغالب في المقاتلة

.)٣٩(المقصودالسعيإلىقتله
٢.اهللارضيسفيانأبىبنمعاويةرواهبمااستداللهم

:عنهماعنرسولاهللاصلىاهللاعليهوسلمأنهقال
)َِفاْجل اْلَخْمَر َشِرُبوا َفاْجِلُدوُهْم،ِإَذا َشِرُبوا ِإْن ثُم ُدوُهْم،

َْفاْقُتُلوُهمَشِرُبواِإْنثُم،َفاْجِلُدوُهْمَشِرُبواِإْن ثُم.(
نسخه،-:يجاب على العلماء اتفق الحديث هذا بأن

بنقبيصةعنالزهريعنرويماذلكعلىيدلومما
َمْن:(قالرسولاهللاصلىاهللاعليهوسلم:"ذؤيبقال

ِإْن ثُم َفاْجِلُدوُه، َشِرَب ِإْن ثُم َفاْجِلُدوُه، اْلَخْمَر َشِرَب
َُفاْقُتُلوهَشِرَبِإْن ثُم،َفاْجِلُدوُهَشِرَب(اِلَثِةالثَبْعَدَيْدِريَال

َقْدِبِهُأِتَي ثُم،َفَجَلَدُهَشِرَبَقْدِبَرُجٍلُأِتَي ثُم،اِبَعِةالرَأِو
َِشر،اْلَقْتَلَوَوَضَع،َفَجَلَدُهَشِرَبَقْدِبِهُأِتَي ثُم،َفَجَلَدُهَب

ًُرْخَصةَوَصاَرْت")٤٠.(
القتلمنسوخبهذاالحديث،وهذامماال:وقالالشافعي

بينأهلالعلم )٤١(اختالففيه .هذاأنالنووي وذكر
نسخه على اإلجماع دل منسوخ وبين)٤٢(الحديث ،

ذل أن بعدالترمذي نسخ ثم األمر أول في كان ك
).٤٣(ذلك

ذلك على يرد :بها مسلم غير اإلجماع دعوى أن
قبيصةحديث إن ثم دليل، يعضده ال بالنسخ والقول
النبي وفاة عند الفتحفكانعمره يوم مرسل؛ألنهولد
شيئًا يدرك فلم وأشهر سنتين وسلم عليه اهللا صلى

ًصحيحامتصًالكانلوإنهثم،يرويهاألحاديثلكانت
عليه؛مقدمةالرابعةفيالخمرشارببقتلتقولالتي

٤٤((ألنهاأصح
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٣.صلىاهللارسولأنعرفجةعنرويبمااستداللهم
قال وسلم (اهللاعليه :َعَلى َجِميٌع َوَأْمُرُكْم َأَتاُكْم َمْن

َق ُيَفر َأْو َعَصاُكْم، َيُشق َأْن ُيِريُد َواِحٍد، َرُجٍل
ََجَماعَُفاْقُتُلوه يجاب)َتُكْم، ، :فيالقتلمنالمرادبأن

).٤٥(الحديثهوالحبسومنعهمنالخروج
القتلوليسالحبس،:يردعلىذلك بأنالمقصودهنا

لمأنالجماعةمفرقألنيقبل؛الفاسدالتأويل وهذا
).٤٦("يندفعشرهإالبالقتلقتل

٤.عنهاهللارضيهريرةأبيعنرويبمااستدلأنه
:جاءرجلإلىالنبيصلىاهللاعليهوسلمَفَقال:َقال

َماِلي؟ َأْخَذ ُيِريُد َرُجٌل َجاَء ِإْن َأَرَأْيَت اِهللا، َرُسوَل َيا
ََقال):ََماَلكُتْعِطِهَفال(ََقال،:ََقالَقاَتَلِني؟ِإْنَأَرَأْيَت:

)َُقاِتْله(ََقال ، :ََقال َقَتَلِني؟ ِإْن (َأَرَأْيَت :َفٌَشِهيد ،)َأْنَت
ََقال:ََقالَقَتْلُتُه؟ِإْنَأَرَأْيَت):ِارالنِفيُهَو.(
يجاب :اهللا صلى قوله تحت داخل الصائل قتل بأن

أوأنالمرادمنهؤالء(المفارقللجماعة:(عليهوسلم
بل قصدًا يقتل ال والصائل قصدًا، قتلهم يجوز من

ً٤٧(دفعا.(
ذلك على يرد : المقصود جماعةأن بالجماعة

فهي باالرتداد يكون تركهم أو ومعارضتهم المسلمين،
كانت وٕاال مستقلة، صفة ال المفارق أو للتارك صفة

ًأربعا٤٨(الخصال.(
:مناقشةأدلةمنقالبعدمجوازالقتلسياسة

١-رضي اهللابنمسعود رويعنعبد بما استداللهم
وسلم اهللاصلىاهللاعليه قالرسول اهللاعنه :)َال

يَوَأن ِإالاللُه ِإَلَه َال َأْن َيْشَهُد ُمْسِلٍم، اْمِرٍئ َدُم َيِحل
ٍَثَالثِبِإْحَدى ِإال،ِهاللَرُسوُل:ُبيَوالث،ْفِسِبالنْفُسالن

ِِلْلَجَماَعةاِرُكالتيِنالدِمَنَوالَماِرُق،اِنيالز.(
علىحصرعقوبةأنمفهومهذاالحديثيدل:يجاب

وٕابطال رد يقتضي وهذا فقط، أحوال ثالثة في القتل
في القتل جواز على دلت التي األخرى النصوص
وعدم األدلة هذه لقوة به؛ مسلم غير وهو غيرها،

المفهوم هذا عموم فيكون وعليه ردها، أمكانية
غيرفيالقتلجوازعلىأدلةمنورد بما مخصصًا

).٤٩(هذهاألحوال
كثيرةواألد األحوال هذه غير في القتل جواز على لة

-:نذكرمنهااآلتي
تعالىقوله:}َوَرُسوَلُهَهاللُيَحاِرُبوَنِذيَنالَجَزاُءَماِإن

َأْوُبواُيَصلَأْوُلواُيَقتَأْنَفَساًدااْألَْرِضِفيَوَيْسَعْوَن
ِخَال ِمْن َوَأْرُجُلُهْم َأْيِديِهْم ِمَنتَُقطَع ُيْنَفْوا َأْو ٍف

اْآلِخَرِةِفي َوَلُهْم ِفيالدْنَيا ِخْزٌي َلُهْم اْألَْرِضَذِلَك
َعَذاٌب}ٌَعِظيم{]المائدة:٣٣.[

فييسعىلمنالقتلجوازعلى داللة اآلية ففيهذه
في داخًال الحالة هذه في وليسالقتل األرضفساًد،

).٥٠(األحوالالثالثةالمذكورةفيالحديث
تعالى قوله :}اْقَتَتُلوا اْلُمْؤِمِنيَن ِمَن طاِئَفتاِن َوإِْن

.}َفَأْصِلُحواَبْيَنُهما
أنه عنه اهللا رضي هريرة أبي عن روي بما ما

قال :وسلم عليه اهللا صلى النبي إلى رجل جاء
:،َقالَ)َقاِتْله:ُ(َأَرَأْيَتِإْنَقاَتَلِني؟َقال:َياَقال:َفقال

ََأَرَأْيتََقال َقَتَلِني؟ (ِإْن :ٌَشِهيد َقالَ)َفَأْنَت ، :َأَرَأْيَت
ََقالَقَتْلُتُه؟ِإْن):ِارالنِفيُهَو.(

عليهاهللاصلىاهللارسولأنعرفجةعنرويبما
قال (وسلم :َرُجٍل َعَلى َجِميٌع َوَأْمُرُكْم َأَتاُكْم َمْن

َْأو،َعَصاُكْم َيُشق َأْن َقَجَماَعَتُكْم،َواِحٍد،ُيِريُد ُيَفر
َُفاْقُتُلوه.(

اهللا رضي سفيان أبى بن معاوية رواه روي ما
أنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن عنهما

(قال :،َواِحٍد َرُجٍل َعَلى َجِميٌع َوَأْمُرُكْم َأَتاُكْم َمْن
،َجَماَعَتُكْم َق ُيَفر َأْو َعَصاُكْم، َيُشق َأْن ُيِريُد

َْفاقُُتُلوه.(
٢-عنهاهللارضي رويعنأبيبرده بما استداللهم

َالُيْجَلُدَفْوَق:(أنالنبيصلىاهللاعليهوسلمقال
ِهاللُحُدوِدِمْنَحدِفيِإالَجَلَداٍتَعْشِر.(
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يجاب :هي التي الحقوق بالحدود هنا المقصود أن
المقدرة العقوبات وليس ونواهيه، اهللا أوامر

فاليزادعلىالعشرةفيالتأديبكتأديب:المخصوصة
.)٥١(األبولدهالصغير

الترجيح
وأدلتهم الفقهاء آلراء العرض هذا بعد ونخلص
قالمنرأيرجحانسياسةالقتلحكمفيومناقشاتهم
على به استدلوا ما لقوة وذلك سياسة؛ القتل بجواز
،االستداللهذايدفعأويعارضماوجودولعدم،رأيهم
أثرها وعظم تفوقفيخطرها قد هناكجرائم أن كما
علىالشارعرتبالتيالجرائمتلكوالمجتمعالفردعلى

.فعلهاعقوبةالقتل
الثالث المبحث :الفقه في سياسة القتل ضوابط

اإلسالمي
بالعظم القتل أحكام باقي عن سياسة القتل يتميز

القصاصوجرا وذلكأنالقتلفيجناية ئموالخطورة؛
متى الشارع، قبل من لعقوبات تطبيق هو الحدود
سياسةالقتل توافرتأركانهذهالجناياتوالجرائم،أما
،وتقديرهاإلمامالجتهادمتروكةاستثنائيةعقوباتفهو
اإلسالمية الشريعة اشترطت فقد العقوبة هذه ولعظم
هذهومن،فيهاتوافرهامنبدالالضوابطمنمجموعة

-:تيالضوابطاآل
١-مختص من صادرًا سياسة بالقتل الحكم يكون أن

فسلطة مقامه، يقوم من أو األمر ولي وهو شرعًا،
أنبدالالشرعيةبالسياسةيتعلقفيمااألحكامإصدار
التي العامة بحكمواليته تكونممنلهواليةشرعية،
وتدابير إجراءات من مناسبًا يراه ما باتخاذ تخوله

 أمن على القتلللحفاظ ومنها واستقراره المجتمع
.)٥٢(سياسة

الجرائمعنحديثهمعندالفقهاءأنذلكعلىيدلومما
صاحب أن بينوا سياسة، بالقتل فاعلها يعاقب التي

.)٥٣(الحقفيإصدارالحكمبالقتلسياسةهواإلمام

٢-الخطيرة بالجرائم القتلسياسةخاصة أنتكونعقوبة
اإلس الدولة أمن تهدد وجرائمالتي كالتجسس، المية،

األمة مصلحة ضد األعداء مع والتعامل المخدرات،
فتأتيبالتكرارتتعاظمالتيالجرائموكذلك،اإلسالمية
وزعزعتهاالعقيدةيمسماوكل،فتزهقهااألنفسعلى

.)٥٤(فينفوسأبناءاألمة
٣-مجرمًا سياسة القتل عقوبة عليه تقع من يكون أن

عن يرتدع لم أوخطيرًا، المقررة بالحدود إجرامه
أوالحبسمناألمرولياتخذهاالتياألخرىالتدابير
وعم أمره استفحل بحيث المال، مصادرة أو الجلد
خطره؛منوالحدإصالحهمنميؤوسًاوأصبح،خطره
كانفمن،منهواألفرادالمجتمعحمايةمنبدالفكان

.)٥٥(سياسةاليندفعشرهوفسادهإالبالقتلفإنهيقتل
بعد ضيق، نطاق في إال العقوبة هذه إلى يلجأ فال
المجرم خطر من للحد المتاحة الوسائل كل استنفاذ
إلى يلجأ وفسادهوالعودةبهإلىجادةالصوابفعندها

.قتلهسياسة
٤-سياسةبالقتلالحكممنمعتبرهمصلحةاإلماميرىأن

المجتم علىأمن أثرها بحيثيظهر الجاني، ععلى
.)٥٦(واستقراره

٥-الشريعة ألحكام موافقًا سياسة بالقتل الحكم يكون أن
.)٥٧(اإلسالمية،معتمدًاعلىأصلمنأصولهاالعامة

٦-الجريمة عقوبة على يدل خاص نص وجود عدم
هوكما،سياسةبالقتلبهااإلمامحكموالتيالمرتكبة
فهي القصاص، وجنايات الحدود جرائم في الحال

التنف عقوبةواجبة على نص فيه يرد لم ما أما يذ
.)٥٨(مقدره،فهوالذييدخلفيبابالقتلسياسة

٧-فقيه من صادرًا سياسة بالقتل الحكم في يكون أن
كان فإن اإلسالمية، الشريعة بأحكام عالم مجتهد
منالحكموٕاال منه، الصفةصدرالحكم بهذه اإلمام
شريطة الفقهاء، من منهم يوثق من اختصاص

.)٥٩(دقةولياألمرعليهبحكمواليتهالعامةمصا
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الحتىاألهمية؛غايةفيأمرالضوابط فالعملبهذه
الحكام ظلمة من الدنيوية المصالح أصحاب يتخذ
يعارضمنكلعلىللحكم األمرذريعة هذا وغيرهم

ًوجوراظلمًااألرضفيملؤون،سياسةبالقتلمصالحهم.
سةباإلحراقبالنارحكمالقتلسيا:المبحثالرابع
:وفيهمطلبان

قتلاألعداءسياسةباإلحراقبالنار:المطلباألول
أنفإما،أحواللهبالنارباإلحراقسياسةاألعداءقتل
يكون أن وٕاما منهم، والتمكن عليهم القدرة بعد يكون
فيذلك وبيان أخذهم، من والتمكن عليهم القدرة قبل

-:اآلتي
ًأوال : األعداء القدرةقتل بعد بالنار باإلحراق سياسة

عليهم
بعد األعداء مقاتلي قتل مشروعية على الفقهاء اتفق
كانأنالعنقبضربوذلكمنهموالتمكنعليهمالقدرة
بالناربالتحريق قتلهم أما للمسلمين، فيذلكمصلحة
بعد بالنار األعداء تحريق جواز عدم على اتفقوا فقد

.)٦٠(القدرةعليهم
وذلكرويقاللماعنهاهللارضيهريرةأبيعن:َبَعثََنا

ِإْن:(َرُسوُلاللِهَصلىاُهللاَعَلْيِهَوَسلَمِفيَبْعٍثَوَقاَلَلَنا
 َوُفَالنًا ُفَالنًا اُهَما-َلِقيُتْم َسم ُقَرْيٍش ِمْن -ِلَرُجَلْيِن

ِارِبالن ُقوُهَما َفَحر(ََقال ، :ُن َأَتْيَناُه ثُمَأَرْدَنا ِحيَن َودُعُه
ََفَقال،الُخُروَج):َوُفَالنًاُفَالنًاُقوا ُتَحرَأْنَأَمْرُتُكْمُكْنُتيِإن

َأَخْذُتُموُهَماَفِإْن،ُهاللِإالِبَهاُبُيَعذَالاَرالن َوإِن،اِرِبالن
.)٦١(")َفاْقُتُلوُهَما

الداللة نهىعنأنالنبيصلىاهللاعليه:وجه وسلم
.)٦٢(القتلبالنار

ًثانيا :والتمكن عليهم القدرة قبل سياسة األعداء قتل
منهم

-:اختلفالفقهاءفيهذهالمسألةعلىرأيين
األول الرأي :إحراق جواز إلى الحنفية بعض ذهب

منذلكفيلمامطلقًا؛عليهمالقدرةقبلبالناراألعداء

يمنعرميهمغلققهرالعدووكبتهموغيظهم،وألنف
على عصية وقالعهم حصونهم واستبقاء لبابالجهاد

.)٦٣(المسلمين
-:واستدلوالرأيهمباآلتي

١.تعالىاهللابقول:}َفاْقُتُلوا اْنَسَلَخاْألَْشُهُراْلُحُرُم َفِإَذا
َحْيُثاْلُمْشِرِكيَن}َْوَجْدُتُموُهم{]التوبة:٥.[

الداللة وجه المشركي: قتل يجوز وسيلةأنه بأي ن
.)٦٤(كانت،فهوعامفيجميعأنواعالقتل

٢.لشوكتهم وكسر لهم، ترويع تحريقهم في وٕان
باب من ذلك وألن عليهم، للمسلمين ونصر

.)٦٥(القتال
الثاني الرأي :المالكية من الفقهاء جمهور ذهب

جوازإلى الحنفية من ومنوافقهم والحنابلة والشافعية
ذ فعلوا بالمثلحرقهمبالنارإذا لكبالمسلمين،فيعاملوا

إالباإلحراق قتلهم يمكن لم وٕان .منهم أنتمكنوا أما
المسلمين على خطر هناك يكن ولم اإلحراق بدون
في النارلحرقهم؛ألنهفساد بتركهفاليجوزاستخدام

.)٦٦(غيرمحلالحاجة
-:واستدلواعلىرأيهم

ال نشر حرية حماية الكفار قتل من الغاية دعوةبأن
فإن بهم، الغيظ وٕالحاق شوكتهم، وكسر اإلسالمية،
حرقأوإتالفغيرمنذلكحصولالظنعلىغلب

.)٦٧(فاليلجأإليه
وهم،بدونهاممكنأخذهمألنبالنار؛إحراقهميجوزوال
باإلحراق قتله يجوز الذيال عليه المقدور فيمعنى

عنهبداللةمارويعنأبيهريرةرضياهللا)٦٨(بالنار
:(السابقبأنرسولاهللاصلىاهللاعليهوسلمقال َوإِن

ُهاللِإالِبَهاُبُيَعذَالاَرالن.(
-:المناقشةوالترجيح

قبلبالنار منقالبجوازإحراقاألعداء أدلة مناقشة
ًمطلقاعليهمالقدرة
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١ تعالى. بقوله استداللهم :}اْألَْشُهُر اْنَسَلَخ َفِإَذا
ُاْلُحرَْوَجْدُتُموُهمَحْيُثاْلُمْشِرِكيَنَفاْقُتُلواُم{.
بأنهعاموردتخصيصهباألخبارالواردةعن-:يجاب

بقولهموهمبالنارإحراقهمومنها،المثليةعنالنهى
الحكمعلى بالنارقداعتمدوا بجوازقتلهمبإحراقهم

.)٦٩(بعمومهذهاآلية
٢.وكسرلهمترويعبالنارقتلهمفيأناستداللهم

.لشوكتهم
أنهإنأمكنكسرشوكتهموتخويفهموأخذهم-:يجاب

الغايةألنالستخدامه؛مسوغفالبالناراإلحراقبغير
الغاية وٕانما منالقتالليساإلتالفواإلحراقوالقتل،
وصولهاوضماناإلسالمدعوهالبشرحريةحمايةمنه

معوقاتلجميعدون٧٠(الناس(.
تكنولم،بذلكالعدوابتدأإذاإاليكونالذلكإنثم
تركفيألنبالنار؛بقتلهمإالبهمللظفروسيلههناك
لترك ذريعة األسباب هذه وجود عند بالنار أخذهم

.)٧١(قتالهموالظفربهم
هوالراجحإنأعلمواهللالييظهرسبقماخاللومن

بجوا القائلين المسلمينقول بدأوا إذا بالنار إحراقهم ز
إال بهم والظفر قتلهم من يتمكن لم أو باإلحراق،
فييكونألنهذلك؛إلى يلجأ فعندها بالنار، بإحراقهم

.حكمالضرورةلكسرشوكتهموالظفربهم
عليهم والظهور شوكتهم كسر باإلمكان كان إذا أما

إ يلجأ فال بالنار إحراقهم بغير بهم ألنهوالظفر ليه؛
ألنهمالحاجة؛محلغيرفي يكونبابالفساد حينها

.فيحكمالمقدورعليهالذيُحرمقتلهبالنار
الثاني المطلب :باإلحراق سياسة القتل عقوبة حكم

بالنار
دليل على أقف لم أدلة من لدي توفر ما على بناء
أحدًاتعاقب الناسأن من للمجموعة أو لإلمام يجيز

عنعليبنأبىباإلحراق ورد إالما بالنارسياسة،

فيذلكوبيان،عنهمااهللارضيالوليدبنوخالدطالب
-:اآلتي

١.ََقال،ِعكِرَمَةَعن:ِبَزَناِدَقٍة،َعْنُهُهاللَرِضَي َعِليُأِتَي
ََفَقال،اٍسَعباْبَنَذِلَكَفَبَلَغ،َفَأْحَرَقُهْم:َلْمَأَناُكْنُتَلْو

ُْأحَمَوَسلَعَلْيِهاُهللاىَصلِهاللَرُسوِلِلَنْهِي،ِرْقُهْم):َال
ِهاللِبَعَذاِبُبواُتَعذ(ىَصلِهاللَرُسوِلِلَقْوِلَوَلَقَتْلُتُهْم؛،

َمَوَسلَعَلْيِهاُهللا):َُفاْقُتُلوهِديَنُهَلَبد٧٢)(َمْن.(
 على بزيادة الترمذي الحديث هذا ذكرهوروى ما

"البخاري،حيثوردفيه "ََفَقال َعِلّيًا، َذِلَك َفَبَلَغ :َصَدَق
ٍاسَعب٧٣"(اْبُن.(

بإحراقرأيهعنعنهاهللارضيرجوعهعلىذلكفدل
الاالجتهادمسائلفيالصحابيقولإنثم،الزنادقة

.)٧٤(يكونحجةعلىغيرهأنكانلهمخالف
٢.ا رضي الوليد بن خالد عن ورد أنهما عنه، هللا

منهم عددًا جمع باليمامة الردة أهل قاتل عندما
.)٧٥(واحرقهمبالنار

النهييبلغهلمعنهاهللارضيخالدًابأنذلكعلىويرد
عنده؛ السياسة حكم اقتضاه مما وفعله التحريق، عن

.)٧٦(ألنهكانمتقدمًافياإلسالم
دون بالنار التحريق منع ذلكعلى بعد اإلجماع وٕان

مخالفو٧٧(جود(لوجودالنقدمنتسلملماألدلةفهذه،
.أدلهكثيرةتدفعهاوتعارضها

اإلسالميةالشريعةفرضتهاالتيللعقوباتالمتتبعفإن
عقوبةأيفيهايردلمأنهيجد،والجناياتالجرائمعلى
ومساسًاخطورةالجرائمأشدفيحتى،بالنارباإلحراق

علىالعكسمنذلكفقدبأمنالمجتمعواستقراره،بل
ومن بالنار باإلحراق القتل تحرم كثيرة أدلة وردت

:أهمها
١ . روي قالما عنه اهللا رضي هريرة أبي :عن

َوَقاَلَبْعٍثِفيَمَوَسلَعَلْيِهاُهللاىَصلِهاللَرُسوُلَبَعثََنا
(َلَنا : َوُفَالنًا ُفَالنًا َلِقيُتْم -ِإْن ِمْن ُقَرْيٍشِلَرُجَلْيِن

اُهَما َسم-ِارِبالن ُقوُهَما َفَحر(ََقال ، :ُعُهُنَود َأَتْيَناُه ثُم
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ََفَقال الُخُروَج، َأَرْدَنا (ِحيَن :َأْن َأَمْرُتُكْم ُكْنُت ِإني
ِبَها ُيَعذُب َال الناَر َوإِن ِبالناِر، َوُفَالنًا ُفَالنًا ُقوا ُتَحر

َِفإ،ُهاللَفاْقُتُلوُهَماِإالَأَخْذُتُموُهَماْن()٧٨(.
الداللة عنه-:وجه منهي بالنار باإلحراق القتل إن

فظاهر،سياسةأم أمقتاًال مطلقًا،سواءكانقصاصًا
).٧٩(النهيالتحريم

٢ .َحِفْظُتُهَما ِثْنَتاِن أوسقال بن شداد وريعن ما
ََوس َعَلْيِه اُهللا َصلى اِهللا َرُسوِل َقالََعْن (لَم، :اَهللا ِإن

َفَأْحِسُنوا َقَتْلُتْم َفِإَذا َشْيٍء، ُكل َعَلى اِإلْحَساَن َكَتَب
،َشْفَرَتُهَأَحُدُكْمَوْلُيِحد،ْبَحالذَفَأْحِسُنواَذَبْحُتْمَوإَِذا،اْلِقْتَلَة

َُذِبيَحَته٨٠)(َفْلُيِرْح.(
فيكلقتل،إناإلحسانفيالقتلةعام-:وجهالداللة

).٨١(سواءكانالقتلقصاصًاأمحدًاأمسياسةونحوه
٣ قال. األنصاري زيد بن اهللا عبد عن روي :بما
"ْهَبىالن َعِن َوَسلَم َعَلْيِه اُهللا َصلى ِبيالن َنَهى

ِ٨٢"(َوالُمْثَلة.(
الداللة وجه :-،عام والتعذيب الُمثلة عن النهي إن

.)٨٣(نارمثلهمحرمةوالقتلباإلحراقبال
٤.وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولعنيردلمإنه

بالنارباإلحراقبالقتلالناسمنأحدعلىحكمأنه
ماإال،عليهماهللارضوانصحابتهمنوال،سياسة

.ذكروثمدفعهباألدلة
لنهي محرم؛ فإنالقتلباإلحراقبالنارسياسة وعليه،

وسلمعليهاهللاصلىالنبي،بالنارباإلحراقالقتلعن
القتل في باإلحسان وألمره المثلة، عن أيضًا ولنهيه

.مهماكانسببهقصاصًاأمحدًاأمسياسة
ولكن،سياسةالقتللتنفيذخاصةوسيلةتحديديتمولم
مهمابالجناةالقتلعقوبةتنفيذأنعليهالمتعارفمن

.)٨٤(كانسببقتلهميكونبالسيفكالقصاصوغيره
المقصدفيهايتحققأنبدالسياسةالقتلتنفيذفوسيلة
سهولة بكل عليه المجني روح إزهاق من الشرعي
هذهكانت مهما أومثلة إيال، دونتعذيبأو ويسر،

يكونمابأسرعالجانيموتبهايحصلمما،الوسيلة
منشرعيمانعهناكيكونالأنشريطة،العذابمن

.استخدامها
اخت يكونوأمر بالقتل المستخدمة الوسيلة هذه يار

الموت يحصلبه مما لولياألمرأوالحاكم، متروكًا
هومماأخرىوسيلهبأيأو،كالسيفيكونمابأسرع
والرمي،الشنقأو،كالمقصلةالعصرهذافيمعروف

.بالرصاصوغيره
يكون أن بد ال سياسة بالقتل العقوبات تنفيذ أن كما

األمر،أومنينيبه؛حتىيؤمنفيهتحتإشرافولي
في الحال هو كما والعبث، والمثلة والتعذيب التعدي

.)٨٥(بقيةالعقوباتبالقتل
الخامس المبحث :إليها استندت التي الشبهات رد

باإلحراق سياسة القتل فيجواز الجماعاتاإلرهابية
بالنار

إنِلمنيرأسهمواليةشرعيةتمكنهمن:ىالشبهةاألول
بحكم العباد وحفظحقوق الحدود وٕاقامة األمة سياسة
منطريقالتغلببأنذلكعلىمستدلين،العامةواليته
حتى بسيفه الناس غلب فمن اإلمام، تنصيب طرق

.)٨٦(أمروالهوأذعنوا،صارإمامًاواجبالطاعة
ذلك على يرد :اعتبر من الفقهاء من أن صحيح

مام،ولكنالبدمنالتغلبطريقًامنطرقتنصيباإل
توافرتإذاإالاإلمامةلهتثبتفال،ذلكلتحققشروط

وهى شروطها فيه :،والتكليف والذكورة، اإلسالم،
من وغيرها والطاعة، والشجاعة، واالجتهاد، والعدل،

أنيستقراألمر)٨٧(الشروط إلىأنهالبد باإلضافة ،
إجماعإلىباإلضافةالمسلمينشملوينتظم،لهالناس

مقيمًايكونوأن عليه،ودخولعمومهمتحتطاعته،
.)٨٨(لشرعاهللا

فال،اإلرهابيةالجماعاتهذهفيمتحققغيركلهوهذا
المسلمين أمر يستقر ولم الوالية، صفات فيهم تتوفر
تسيطرعصابةإالهمفما،اهللاشرعيقيمواولم،عليهم



120

رداماءارةداطاتضرؤروارف





الدوكلمنمحاربون،السالحبقوةالشعبعلىلمال
وتسليم والتخريب، والفساد اإلجرام من به يتصفون
الناس دماء بها استحلوا الذين الناس، لسفهاء الفتوى

.وأموالهموأعراضهم
الثانية الشبهة :وخالدطالبأبيبنعليعنورد ما

باإلحراقبالقتلقاماأنهما،عنهمااهللارضيالوليدبن
.بالنار

علىذلك يرد : ورد اإلحراقبالنار،صحيحإنه عنهم
اإلحراقيحرمالذيبالدليلعلمهماقبلكانذلكولكن
أبيبنعليفعلعلىعباسابنأعترضفقد،بالنار
صلىاهللارسولقولهلهوذكر،عنهمااهللارضيطالب

النار:(اهللاعليهوسلم َربِإالاِرِبالنُبُيَعذوقال)ال،ِ:
"ٍاسَعب اْبُن ،وكانخالدرضياهللاعنهحديث"َصَدَق

العلم قبل منه اجتهادا كان فعله وما باإلسالم، العهد
ًسابقابيناناكمابالتحريم.

بكالمشيخاإلسالمابنتيمية-:الشبهةالثالثة استدلوا
فعل إذا بالنار، باإلحراق المثلة جواز في اهللا رحمه

.األعداءذلكبالمسلمينمعاملةلهمبالمثل
اهللافق رحمه تيمية ابن قال "د :الكفار مثل وٕان

وأخذلالستيفاء فلهمفعلها بالمسلمينفالمثلةحقلهم،
يكونالحيثوهذا،أفضلوالصبر،تركهاولهم،الثأر
لهم وحرز إلىاإليمان، دعاء لهم السائغ التمثيل في
ولم والجهاد الحدود إقامة من هنا فإنه العدوان، عن

فيالقضيةتكن،أفضلالصبركانفلهذا،كذلكأحد
هناك فالصبر تعالى اهللا حق المثلة كانت إن فأما
ويحرم االنتصار، يمكن ال حيث يجب كما واجب

.)٨٩("الجزع
إنالمقصودبكالمابنتيميةإنالكفار:يردعلىذلك

جاز األعضاء، من عضو بقطع بالمسلمين مثلوا إن
بقطع منه القصاص استيفاء أسره باببعد من يده

ابن إن ثم أفضل، والصبر تركه أن وبين المماثلة،
ألنبجوازه؛يقلولم،كالمهفيالحرقيذكرلمتيمية

كافرًاأممسلمًاكانسواءلألسيراإلحراقبجوازالقول
وسلم صلىاهللاعليه (مخالفلقوله :اِرِبالن ُيَعذُب ال

النار َربِإال(أنهإلىباإلضافة،اهللارسولعنيردلم
باإلحراقالقتلصحابتهعنوال،وسلمعليهاهللاصلى

.بالنار
الرابعة قصاصًا،-:الشبهة مثبت بالنار اإلحراق أن

.فيقاسعليهاإلحراقبالنارسياسة
أناألحاديثالتيأوردهامنقالبجواز:يردعلىذلك

اء،استيفاءالقصاصباإلحراقبالنارلمتسلممناالنتف
-:وبيانذلكفياآلتي

١-قولهوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولعنرويما
)ُْقَناه َغرَق َغرَوَمْن،َحَرْقَناُهَحَرَق٩٠)(َوَمْن(
يجاب :من الحديثضعيف؛ألنفيإسناده بأنهذا
).٩١(يجهل

٢-ََقال،َماِلٍك َأَنِسْبِن ُأَناٌس:"مارويَعْن َقِدَم
ُع َأْو ُعْكٍل ِمْن ِبيالن َفَأَمَرُهُم الَمِديَنَة، َفاْجَتَوْوا َرْيَنَة،

َأْبَواِلَها ِمْن َيْشَرُبوا َوَأْن ِبِلَقاٍح، َوَسلَم، َعَلْيِه اُهللا َصلى
ىَصل ِبيالنَراِعَيَقَتُلوا،وا َصحاَفَلم،َفاْنَطَلُقوا،َوَأْلَباِنَها

َْواس َوَسلَم، َعَلْيِه ِلاُهللا َأو ِفي الَخَبُر َفَجاَء النَعَم، َتاُقوا
،ِبِهْمِجيَءَهاُرالناْرَتَفَعا َفَلم،آثَاِرِهْمِفيَفَبَعَث،َهاِرالن
ِفيَوُأْلُقوا،َأْعُيُنُهْمَوُسِمَرْت،َوَأْرُجَلُهْم َفَأَمَرَفَقَطَعَأْيِدَيُهْم

َُيْسَقْون َفَال َيْسَتْسُقوَن الَحرِة، .َِقَالَبة َأُبو َقاَل :َفَهؤَُالِء
َهالل َوَحاَرُبوا ِإيَماِنِهْم، َبْعَد َوَكَفُروا َوَقَتُلوا، َسَرُقوا

ُ٩٢"(َوَرُسوَله.(
لسمر،بالنارالتعذيبجوازعلىالحديثبهذافاستدل
بمسامير ألعينهم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

٩٣.((محماة
يجاب الحديثمن: هذا روىعنرسول)٩٤(سوخبأن ،

وسلم عليه اهللا صلى (اهللا : َرب ِإال ِبالناِر ُيَعذُب ال
،ولنهيالرسولصلىاهللاعليهوسلمعنالمثلة،)النار

.كمابيناسابقًا،فالحجةباالستداللبهذاالحديث
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عليها اعتمدت التي الشبه جميع رد يتبين وبذلك
.راقبالنارالجماعاتاإلرهابيةبجوازاإلح


-:أهمالنتائج

١.هواللقبيباعتبارهسياسةالقتلإن":ثبتمنقتل
،عنه ينوب من أو الشرعي األمر ولي لدى
أثرها وعظم خطرها في تفوق لجريمة ارتكابه
اقتضاءمع،عقوباتالشارعلهاحددالتيالجرائم

".المصلحةقتلهلفساده
٢.وا سياسة، القتل جواز في الفقهاء ختاراختلف

.الباحثجوازالقتلسياسة
٣.الوالية صاحب إال به يحكم ال سياسة القتل إن

.الشرعيةبحكمواليةالعامة
٤.،الخطيرةالجرائمفيإاليكونالسياسةالقتلإن

وعقيدته واستقراره المجتمع أمن تمس التي
.اإلسالمية

٥.شرهيندفعالمنعلىإالسياسةبالقتليحكمال
نتوطنبهاإلجراممععدمفاعليةإالبالقتل،مم

.العقوباتاألخرىفيردعه،ودفعفساده
٦.القدرة بعد بالنار باإلحراق األعداء قتل يجوز ال

.عليهم
٧.فمنهم،بالنارالعدوأخذجوازفيالفقهاءاختلف

أخذهمجوازالباحثواختار،حيدمنومنهمأطلق
بدأ أو بها، إال عليهم القدرة عدم عند همبالنار

.للمسلمينبذلك
٨.أهلبإجماع باإلحراقبالنار، القتلسياسة حرمة

.العلم
٩.والية أي وقياداتهم اإلرهابية للجماعات ليس

.شرعيةإلصداراألحكام



)١(ط،بيروت،صادردار،العربلسان،منظور٢ابن،

.مادةقتل)١١/٥٤٧(هـ،١٤١٤



)٢(،السابقالمصدر)١١/٥٤٧.(
)٣(،القرآنألحكامالجامع،أحمدبنمحمداهللاعبدأبو،القرطبي

).١٩/٢١٧(هـ،١٣٨٤،٢دارالكتبالمصرية،القاهرة،ط
)٤(،القرآنألحكامالجامع،القرطبي)١٨/١٢٦.(
)٥(كنزشرحالرائقالبحر،إبراهيمبنالدينزين،نجيمابن

).٨/٣٢٦(ت،.،د٢الدقائق،دارالكتاباإلسالمي،ط
)٦(المنتهىشرحالنهىأوليدقائق،يونسبنمنصور،البهوتي

هـ،١٤١٤،١المعروفبشرحمنتهىاإلرادات،عالمالكتب،ط
)٣/٢٥٣.(
)٧(ابنالعالمةشرحعلىالباجوريحاشية،إبراهيم،الباجوري

،دارالكتبالعلمية،٢القاسمالغزيعلىمتنأبيشجاع،ط
).٢/٣٨١(هـ،١٤٢٠

)٨(مقارنًااإلسالميالجنائيالتشريع،القادرعبد،عوده
).٢/٩(هـ،١٤٣٠ط.بالوضعي،دارالحديث،القاهرة،د

)٩(دشلت،القصاصقسموالسنةالقرآنفقه،محمود،وت.،ط
مصر،العلوم١٣٦٥مطبعة،١/١٥٤(هـ.(

)١٠(مطبوعالشلبيحاشية،محمدبنأحمدالدينشهاب،الشلبي
،١بهامشتبيينالحقائق،المطبعةالكبرىاألميرية،القاهرة،ط

١٣١٣،٦/٩٧(هـ.(
)١١(العمالقتلجناية،الديننظام،الحميدعبدالشريعةفيد

ط،مطبعةاليرموك،بغداد،.اإلسالميةوالقانونالوضعي،د
١٣٩٥،٣٠صـ(هـ.(

)١٢(،الشلبيحاشية،الشلبي)٦/٩٧.(
)١٣(،العربلسان،منظورابن)ساس)٦/١٠٨مادة،.
)١٤(د،الدعوةدار،المعجمالوسيط،إبراهيم،مصطفى.د،ط.،ت
)١/٦٢.(
)١٥(عالالحسنأبو،الطرابلسييترددفيماالحكاممعين،الدينء

١/١٦٩.((ت،.ط،د.بينالخصمينمناألحكام،دارالفكر،د
)١٦(دار،عابدينابنحاشية،عمربنأمينمحمد،عابدينابن

).٤/١٥(هـ،١٤١٢،٢الفكرة،بيروت،ط
)١٧(،الرائقالبحر،يجيمابن)٥/١١(بن،حاشية،عابدينابن،

،٤/١٥(عابدين.(
)١٨(،الحكيمةالطرق،أيوببنبكرأبىبنمحمد،القيمابن

).١/١٢(ت.ط،د.مكتبةدارالبيان،د
)١٩(ط،الشرعيةللسياسةالمدخل،أحمدالعالعبد،١عطوة،

،الرياض،سعودالملكجامعة١٤١٤مطبعة،٢٨صـ(هـ.(
)٢٠(،نفسه،السابقالمصدر)٤٤صـ.(
ةفياألحوالالشخصية،عمرو،عبدالفتاح،السياسةالشرعي)٢١(

).٢٤صـ(هـ١٤١٨،١دارالنفائس،عمان،ط
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)٢٢(،نفسهالسابقالمصدر)٢٥صـ–٢٦.(
)٢٣ ( عابدين، ابن حاشية عابدين، فرحون،)٤/٦٣(ابن ابن ،

األقضية أصول في الحكام تبصرة محمد، بن على بن إبراهيم
ط األزهرية، الكليات مكتبة الحكام، ١ومناهج ،١٤٠٦،هـ

اإلمامالش فقه في المهذب علي، بن إبراهيم اسحاق أبو يرازي،
،والمرداوي،)٣/٣٤٠(ت،.ط،د.الشافعي،دارالكتبالعلمية،د

من الراجح معرفة في اإلنصاف علي، الحسن أبو الدين عالء
ط التراثالعربي، إحياء دار ب٢الخالف، ، . ،)١٠/٢٤٩(ت،

متناإلقناع،دارالبهوتي،منصوربنيونس،كشافالقناععن
).٦/١٢٦(ت،.ط،د.الكتبالعلمية،د

)٢٤(،القرآنألحكامالجامع،القرطبي)١٦/٣١٥.(
)٢٥(محمدتحقيق،داودأبيسنن،االشعثبنسليمان،داودأبو

ت،بابإذاتتابع.ط،د.محيالدين،المكتبةالعصرية،بيروت،د
،الخمرشرباهللا)٤/١٦٤(فيعبدأبو،ماجهابن،بنمحمد

الرسالةدار،االرنؤوطشعيبتحقيق،ماجهابنسنن،يزيد
هـ،بابالكبيروالمريضيجبعنالحد،١٤٣٠،١العالمية،ط

)٣/٦٠٤(الحاكماهللاعبدأبو،الحاكم،والذهبيالحاكمصححة،
،القادرعبدمصطفىتحقيقالصحيحينعلىالمستدرك،محمد

هـ،كتابالحدود،١٤١١،١دارالكتبالعلمية،بيروت،ط
)٤/٤١٣.(
)٢٦(علىالمغتذيقوت،بكرأبيبنالرحمنعبد،السيوطي

رسالة،الغرينيجامدبنمحمدبنناصرتحقيق،الترمذيجامع
،المكرمةمكة،القرىأمجامعه١٤٢٤دكتوراه،١/٣٧٩هـ،

دار،الترمذيسننشرحالشذيالعرف،شاهأنورمحمد،الهندي
).٣/١٣٦(هـ،١٤٢٥،١راثالعربي،بيروت،طإحياءالت

)٢٧(،الحكميةالطرق،القيمابن)١/٩٥.(
)٢٨(فؤادمحمدتحقيق،مسلمصحيح،الحجاجبنمسلم،مسلم

ت،باب.ط،د.عبدالباقي،دارإحياءالتراثالعربي،بيروت،د
،مجتمعوهوالمسلمينأمرفرقمن٢١٨٥،ح)٣/١٤٨٠(حكم.

)٢٩(ذأبو،النوويشرحالمنهاج،شرفبنيحيىبنمحيكريا
،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،الحجاجبنمسلمصحيح

).١٢/٢٤٢(هـ،١٢٩٢،٢ط
)٣٠(أخذقصدمنأنعلىالدليلباب،صحيحفيمسلمأخرجه

،حقبغيرغيره١/١٢٤(مال(ح،٢٢٥.
)٣١(،مسلمصحيحشرح،النووي)٢/١٦٣.(
ونس،كشافالقناععلىمتناإلقناع،البهوتي،منصوربني)٣٢(

ابنتيميه،تقيالدين٣/٤٠٥.((ت،.ط،د.دارالكتبالعلمية،د
إصالح في الشرعية السياسة الحليم، عبد بن العباسأحمد أبو



والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة والرعية، الراعي
).١/٩٤(هـ،١٤١٨،١واإلرشاد،المملكةالعربيةالسعودية،ط

)٣٣(علىالدسوقيحاشية،عرفهبناحمدبنمحمد،الدسوقي
،الجمل،سليمان)٤/٣٥٥(ت،.ط،د.الشرحالكبير،دارالفكر،د

منهجشرحبتوضيحالوهابفتوحات،منصوربنعمربن
ت.ط،د.الطالبالمعروفبحاشيةالجمل،دارالفكر،د

)٥/١٦٤(،المهذب،الشيرازي،)٣/٣٧٤.(قدامابنمحمدأبو،ة
هـ،١٣٨٨ط،.موفقالدينعبداهللاالمغني،مكتبةالقاهرة،د

)٩/١٧٧.(
)٣٤(محمدتحقيق،البخاريصحيح،إسماعيلبنمحمد،البخاري

أن"هـ،بابقولهتعالي١٤٢٢،١زهير،دارطوقالنجاة،ط
.٦٨٧٨ج٩/٥((،...."النفسبالنفسوالعينبالعين

،فتحالباريشرحصحيحالبخاري،ابنحجر،احمدبنعلى)٣٥(
).١٢/٢٠١(هـ،١٢٧٩ط،.دارالمعرفة،بيروت،د

)٣٦(،واألدبالتعزيركمباب،البخاريصحيح،البخاري
)٨/١٧٤(ح،٦٨٤٨.
)٣٧(،الباريفتح،حجرابن)١٢/١٧٧.(
)٣٨(،السابقالمصدر)١٢/٢٠٤.(
)٣٩(،القرآنألحكامالجامع،القرطبي)١٦/٣١٥.(
)٤٠(الشوتحقيق،األوطارنيل،محمدبنعلىبنمحمد،كاني

هـ،١٤١٢،١عصامالدينالصبابطي،دارالحديث،مصر،ط
)٧/١٧٥(٣١٧٦ج.همامبنالرزاقعبدبكرأبو،الصنعاني

المجلس،األعظميالرحمنحبيبتحقيق،المصنف،نافعبن
.٣٥٥٣ح٧/٣٨١((هـ،١٤٠٣،٢العلمي،الهند،ط

)٤١(،الشافعي،بيروت،المعرفةدار،األم،إدريسبنمحمد
)٦/١٥٦(هـ،١٤١٠ط،.د
)٤٢(،مسلمصحيحشرح،النووي)١٢/٢١٧.(
)٤٣(محمدأحمدتحقيق،الترمذيسنن،عيسىبنمحمد،الترمذي

،مكتبةومطبعةمصطفىالباريالحلبي،مصر،٢شاكر،ط
١٣٩٥،٤/٤٨(هـ.(

)٤٤(،المغتذيقوت،السيوطي)١/٣٨١.(
).٢٠٤/١٢(ابنحجر،فتحالباري،)٤٥(
)٤٦(،مسلمصحيحشرح،النووي)١٢/٢٤٢.(
)٤٧(،السابقالمصدر)١١/١٦٤.(
)٤٨(،الباريفتح،حجرابن)١٢/٢٠٢–٢٠٣.(
)٥٢(،األوطارنيل،الشوكاني)٧/١٠.(
)٥٠(،القرآنألحكامالجامع،القرطبي)٦/١٥١.(
)٥١(،الباريفتح،حجرابن)١٢/١٧٨.(
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)٥٢(،الشرعيةالسياسة،القيمابن)١/٩٣(الطرق،القيمابن،
،١/٩٤(الحكمية.(

)٥٣(،عابدينابنحاشية،عابدينابن)٤/٦٢(حاشية،الدسوقي،
)٤/٣٥٥(الدسوقي، الخرشي، حاشية الخرشي، ،)٧/١١٠ (ابن

خير هدي في المعاد زاد أيوب، بن بكر أبي بن محمد القيم،
).٣/٣٧٢(هـ،٢٧،١٤١٥يروت،طالعباد،مؤسسةالرسالة،ب

)٥٤( عابدين، ابن حاشية عابدين، ٤/٦٢(ابن .(،فرحون ابن
األقضية أصول في الحكام تبصرة محمد، بن على بن إبراهيم

ط األزهرية، الكليات كلية ١واألحكام، ).٢/٢٩٧(هـ١٤٠٦،
 الرملي،شمسالدينمحمد٣/١١٩.((الخرشي،شرحالخرشي،

نهاية العباس، أبى الفكر،بن دار المنهاج، شرح إلى المحتاج
 أخيرة، ٧/٤٠٣(هـ،١٤٠٤بيروت،ط (،والمرداوي

).١/٢٤٩(اإلنصاف،
البهوتي،كشاف١/٩٤((ابنتيميه،السياسةالشرعية،)٥٥(

).٦/١٢٤(القناع،
)٥٦(،الحقائقتبين،الزيلعي)٣/١٨١(الطرق،القيمابن،

).١/٩٤(الحكمية،
).١٤-١/١٢(ة،ابنالقيم،الطرقالحكمي)٥٧(
البهوتي،كشاف).١/٣٤٤(الماوردي،األحكامالسلطانية،)٥٨(

،٦/١٢١(القناع.(،الحكميةالطرق،القيمابن)١/٩٣.(
)٥٩(فياألممغياث،يوسفبناهللاعبدبنالملكعبد،الجويني

،الحرمينإماممكتبة،الديبالعظيمعبدتحقيق،الظلمالتياث
).١/٣٨٠(هـ،١٤٠١،٢ط
)٦٠(،عابدينابنحاشية،عابدينابن)٤/١٢٩(بداية،رشدابن،

،٢/١٤٨(المجتهد(،الحاوي،الماوردي،)١٤/١٧٦(،الرملي،
،المنهاجشرحليالمحتاج٧/٦٨(نهاية(،المغني،قدامهابن،

)٩/٢٨٦.(
)٦١(،اهللابعذابيعذبالباب،صحيحهفيالبخاريأخرجه
)٤/٦١(ح،٣٠١٦.
).٦/١٥٠(تحالباري،ابنحجر،ف)٦٢(
)٦٣(،المبسوط،السرخسي)_١٠/٣٢(أبوالدينعالء،الكاساني

،دارالكتب٢بكربنمسعود،بدائعالصنائعفيترتيبالشرائع،ط
،١٤٠٦العالمية،٧/١٠٠(هـ.(

)٦٤(،القرآنألحكامالجامع،القرطبي)٨/٧٢.(
)٦٥(،الضائعبدائع،الكاساني)٧/١٠١.(
،ابنالهمام،)٤/١٢٩(شيةابنعابدين،ابنعابدين،حا)٦٦(

ط،.كمالالدينمحمدبنعبدالواحد،فتحالقدير،دارالفكر،د
،ابنرشد،)٣/١١٣(،الخرشي،شرحالخرشي،)٥/٤٤٧(ت،.د

،المجتهد٢/١٤٨(بداية.(



)٦٧(،عابدينابنحاشية،عابدينابن)٤/١٢٩.(
)٦٨(،المغني،قدامةابن)٩/٢٨٧.(
،ابنرشد،بداية)٨/٧١(الجامعألحكامالقرآن،القرطبي،)٦٩(

،٢/١٤٨(المجتهد.(
)٧٠(،عابدينابنحاشية،عابدينابن)٤/١٢٩.(
)٧١(،المجتهدبداية،رشدابن)٢/١٤٨.(
)٧٢(والمرتدحكمباب،صحيحهفيالبخاريأخرجه

،ج)٩/١٥(المرتدةواستتابتهم،٦٩٢٢.
)٧٣(جاماباب،سننهفيالترمذيأخرجه،المرتدفيء)٤/٥٩(،
٨/١٢٤((،صححهاأللباني،ينظرأراءالغليل،.١٤٥٨ج
)٧٤(فياألدلةقواطع،محمدبنمنصورالمظفرأبو،المروزي

،العلميةالكتبدار،الشافعيحسنمحمدتحقيق،األصول
،اآلمدي،أبوالحسنسيدالدين)٢/٤(هـ،١٤١٨،١بيروت،ط

ام،تحقيق،عبدالرزاقعفيفي،على،األحكامفيأصولاألحك
).٤/١٤٩(ت،.ط،د.المكتباإلسالمي،بيروت،د

)٧٥(،الباريفتح،حجرابن)٦/١٥٠.(
)٧٦(،الحاوي،الماوردي)١٤/١٧٥.(
)٧٧(،المغني،قدامةابن)٩/٢٨٧.(
.سبقتخريجه)٧٨(
)٧٩(،الباريفتح،حجرابن)٦/١٥٠.(
لذبحوالقتل،أخرجهمسلمفيصحيحه،باباألمرحسانا)٨٠(
)٣/١٥٤٨(ح،١٩٥٥.
)٨١(بنمسلمصحيحشرحالمنهاج،شرفبنيحي،النووي

ه،٣،١٣٩٢الحجاج،دارإحياءالتراثالعربي،بيروت،ط
)١٣/١٠٧(ـ
)٨٢(بغيرالنهبيعنالنهيباب،صحيحهفيالبخاريأخرجه

،صاحبه٣/١٣٥(إذن(٢٤٧٤،ح.
)٨٣(،مسلمصحيحشرح،النووي)١٤/١٠٠.(
)٨٤(،الصنائعبدائع،الكاساني)٧/٢٤٥(كشاف،البهوتي،

،٥/٥٣٨(القناع(،الحكامتبصرة،فرحونابن،)٢/١٨٩.(
)٨٥(،عابدينابنحاشية،عابدينابن)١/٥٤٩.(
)٨٦(،المفتينوعمدةالطالبينروضة،شرفبنيحي،النووي

البهوتي،).١/٤٨(هـ،٣،١٤١٢المكتباإلسالمي،بيروت،ط
).٦/١٥٩(ناع،كشافالق

)٨٧(دار،المقنعشرحالمبدع،محمدبنمحمدإبراهيم،مفلحابن
).٨/١٤٦(هـ،١،١٤١٨الكتبالعلمية،بيروت،ط

)٨٨(،الطالبينروضة،النووي)١٠/٤٦(العباسأبو،الصاوي،
علىالصاويبحاشيةالمسالكألقربالسالكلغة،محمدبناحمد

).٤/٤٢٧(ت،.دط،.الشرحالصغير،دارالمعارف،د
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)٨٩(الكتبدار،الكبرىالفتاوى،العباسأبوالدينتقي،تيميةابن
٥/٥٤٠.((هـ،١٤٠٨،١العلمية،ط

)٩٠(عبدمحمدتحقيق،الكبرىالسنن،الحسينبنأحمد،البيهقي
).٨/٧٩(هـ،٣،١٤٢٤القادر،دارالكتبالعلمية،بيروت،ط

)٩١(التلخيص،محمدبنعلىبنأحمد،حجرابنفيالكبير
الكتبدار،الكبيرالرافعيأحاديثتخريج

).٤/٦٠(هـ،١،١٤١٩العلمية،ط
)٩٢(المرتدونيسقلمباب،صحيحهفيالبخاريأخرجه

،ماتواحتى٨/١٦٣(المحاربون(ح،٦٨٠٤.
)٩٣(،الباريفتح،حجرابن)١/٣٤٠.(
)٩٤(شرحالقارئعمدة،احمدبنمحمودمحمدأبو،المغني

البخاردصحيح،بيروت،العربيالتراثد.ي،دارٕاحياء،ط.،ت
)١٤/٢٢٠.(
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 .إمامومدرسومحاضر،وزارةاألوقافاألردنية* 


المقدمة

وأفضلالصالةوأتمالتسليمعلى،الحمدهللاربالعالمين
.سيدنامحمدوعلىالهوصحبهأجمعين

،لقدجاءاإلسالمبالعدلواإلحسانوالرحمةلكافةالخلق
العظيم الدين هذا بها جاء التي اإلحسان صور ومن

أواإلحس تعذيبهم وعدم بهم والرفق األسرى، إلى ان
.إيذائهم،أواإلساءةلهممعأنهمفياألصلمحاربون

ذلك وعد لمعاملتهم، وقواعد أسسا اإلسالم وضع ولقد
.منبابالقربوالطاعاتالتييتقرببهاالعبدإلىربه

كالتعذيب لألسرى اإلساءة صور من اليوم نراه وما
منبهموالتنكيلنفسهانسبتالتيالجماعاتبعضقبل

لإلسالم ،الشرعيةالنصوصبعضعلى حيثاعتمدوا
تكونأنإماهؤالءبهيستدلماواغلب،أفعالهمإلباحة
صحيحةرواياتأو،لهاأصلالمكذوبةباطلةروايات

.تمتفسيرهاعلىغيروجههاوسياقهاالتيوردتفيه
علىللردالبحث جاءهذا الشبهاتومنهنا مثلهذه

هذهلمثلالشرعيالحكموبيانعليهاواإلجابة،ونقضها
.التصرفات،سائًالالمولىعزوجلالتوفيقوالسداد

أهميةالدراسة
:تظهرأهميةالدراسةمنخاللالبحثبالنقاطالتالية

١.األسير ذبح في عليها اعتمدوا التي الشبهات نقد
.بالسكينأوحرقه

٢ . الذبحالوقوف حكم بيان في الشرعي الرأي على
.والحرقلألسرى
:منهجيةالبحث

وذلكمنخاللاستقراءاألدلة:المنهجاالستقرائي:أوال
.الشرعيةالتياعتمدواعليها

ًثانيا:التحليليالمنهج:ومناقشتهاالشرعيةاألدلةتحليل.
:مخططالدراسة

.اتمةاشتملتالدراسةعلىمقدمةوأربعةمطالبوخ
المقدمة :وأهمية الموضوع اختيار سبب فيها بينت

.الدراسةومنهجيةالبحث
:اشتملتالمطالبعلىالنحوالتالي:المطالب

.حقوقاألسرىفياإلسالم:المطلباألول
.أدلةذبحاألسيربالسكينونقضها:المطلبالثاني
.أدلةحرقاألسيرونقضها:المطلبالثالث
قتلاألسير:المطلبالرابع

.اشتملتعلىأهمالنتائجوالتوصيات:الخاتمة
الملخصباللغةالعربية

مع التعامل توجب واضحة تشريعات اإلسالم وضع
،األسرىبالعدلواإلحسان،رغمأنهممحاربونلإلسالم
،إالأنالنبيصلىاهللاعليهوسلمأمرباإلحسانإليهم

 وقرر معاملتهم كيفية في أسسًا وضع واجباتبل لهم
والكسوة الطعام الحقفي منها المسلمين، على وحقوقًا
النبي فيسيرة شواهد له ذلك وكل الحسنة، والمعاملة

.صلىاهللاعليهوسلم،وحضارةالمسلمين
عن ونهى لألسرى، الحسنة بالمعاملة اإلسالم فأمر
لتعذيبصورمناليومنراهوما،بهمواإلضرارتعذيبهم

ق من جميعاألسرى مع تتنافى الجماعات بعض بل
.المبادئاألخالقيةوالقيمالدينيةوالمواثيقالدولية

ةاألسرىفياإلسالمنقضشبهاتقتلاألسرىبالذبحبالسكينوالحرقمعامل
*حمدالشوابكةأرائدمحمود.د
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فهمهموسوء،الجماعاتتلكشبهاتنقضالبحثتناول
يستدلونالتيالعلماءوأقوال،الشرعيةالنصوصلبعض
أو بالسكين ذبحهم وخاصة األسرى، تعذيب على بها

.حرقهمبالنار
األسرىفياإلسالمحقوق:المطلباألول

إلىاألسرىوالرفقبهم باإلحسان اإلسالم أمر ،ونهى
فقدأوصىالنبيصلىاهللاعليه،عنتعذبيهمأوإيذائهم

فقال رعايتهم بحسن (وسلم :ِباُألَساَرى اْسَتْوُصوا
).١)(َخْيًرا

قريظةبنيأسرىوسلمعليهاهللاصلىالنبيرأىوعندما
الصح على الشمسأنكر ألصحابهفي وقال (ابة، :ال

حتى قّيلوهم السالح، وحر الشمس حر عليهم تجمعوا
.معأنهمنقضواالعهدمعرسولاهللا")٢(يبردوا

فال الطعام، لألسرى اإلسالم كفلها التي الحقوق ومن
شرابحتىيهلك و بدونطعام تركه يجوز ،أمر وقد

فقال بذلك تعالى اهللا :}ََعامالط ُحبِهَوُيْطِعُموَن َعَلى
لقدأمر:"قالقتادة،]٨:اإلنسان[}ِمْسِكيًناَوَيِتيًماَوَأِسيًرا

لهم يحسن أن باألسرى اهللا ،ألهل يومئذ أسراهم وان
الشرك تطعمه، أن أحق المسلم )٣("وأخوك .فإطعام

.)٤(األسيرالمشركقربةإلىاهللاتعالى
اهللاعليهويشهدلهذاأنرسولاهللاصلى:"قالابنكثير

األسارى بدرأنيكرموا أمرأصحابهيوم وسلم ،فكانوا
.)٥("يقدمونهمعلىأنفسهمعندالغداء

الكسوة حق لهم كفل كما ،في البخاري اإلمام وعقد
سماهبابًالألسرى(صحيحهالكسوةباب(علىيدلمما

.أهميةهذااألمر
المعاملة هذه على عنهم اهللا رضي الصحابة وظل

وسلمالح النبيصلىاهللاعليه وفاة بعد سنة ،يؤثر فلم
.عنهمأنهماضطهدواأسيرًاأوعذبوه

وتارة،ومانراهاليوممنقتللألسرىتارةبالذبحبالسكين
كماانه،مخالفلهدياإلسالمفيالقتل،بالحرقبالنار

الدينية والقيم األخالقية المبادئ جميع مع يتناقض
.والمواثيقالدولية
أدلةذبحاألسرىبالسكينونقضها:المطلبالثاني

من أدلة بعدة بالسكين األسرى بذبح يقوم من استدل
اهللا رضي الصحابة وفعل والسنة، الكتاب

واألدلة،)٦(عنهم الشبهات، هذه بنقض أقوم ثم سأذكرها
:التيذكروها

:منالكتاب:أوال
تعالى قوله :}َك الِذيَن َلِقيُتُم َقابَِفِإَذا الر َفَضْرَب }َفُروا

هذهاآليةصريحةالداللةفي،:وجهالداللة]٤:محمد[
هذه يجابعن أسرهم، بعد أو قبل الكفار نحر جواز

:الشبهةبمايلي
١.في لقائهم عند الكفار قتال عن تتحدث اآلية هذه

المعركة التفسير، أهل ذلك على نص كما :قال
لقيتمالذينكفر:"الطبري واباهللاورسولهمنأهلفإذا

".)٧(الحربفاضربوارقابهم
٢.،للقتلأريحألنهالقتل؛هوالرقابضربمنالغاية

المنارصاحبذلكعلىنصكماالتعذيبعنوابعد
:فقال

"بضرب فقاتلوهم المعركة في الكفار أعدائكم لقيتم إذا
التعذيب عن وابعد القتل إلى أريح ألنه ".)٨(الرقاب؛

ابن "تيميةوقال :الرقبة ضرب هو المشروع والقتل
وقالابن،)٩("بالسيفونحوه؛ألنذلكأروحأنواعالقتل

القيم :وأسرعها القتالت أحسن بالسيف العنق وضرب
للنفس فالغايةمنالقتلليسالتعذيب،وٕانما،")١٠(إزهاقًا

دونوروحهوتزهق،المقتولتريحللقتلوسيلةاستخدام
تعذيب ، بالسيفقديمًا القتل كان ،فال زماننا في أما

ال أن شريطة للقتل، الحديثة الوسائل باستخدام حرج
بالرصاص كالرمي للمقتول تعذيب فيها يكون ،فهل

أمتريحهمراتالمقتولرقبةعلىالسكينبإمرارالذبح
.تؤلمهوتعذبه
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ًثانيا:السنةمن:
وسلم (قولهصلىاهللاعليه :َم َيا ُقَرْيٍش،َتْسَمُعوَن ْعَشَر

ِْبحِبالذِجْئُتُكْمَلَقْد،ِبَيِدِهٍد ُمَحمَنْفُسِذيَوال١١"(َأَما.(
الذبحهوبالذبحالمقصودأنالحديثظاهرمن فهموا

وٕاذاعدناإلىمناسبةالحديثومعناهسنجدأن،بالسكين
:هذهالشبهةباطلةويجابعنها

١.القت بالحديثهو قالتعالىالذبحالمقصود كما ل،
فرعون عن :}ِْنَساَءُهم َوَيْسَتْحِيي َأْبَناَءُهْم }ُيَذبُح

القصص[ كثير]٤: ابن قال ،" :ويستحيي أبنائهم يقتل
وقديكونمقصودالحديثأنالنبيصلى.)١٢("نسائهم

بالهالك "قالابناألثير،اهللاعليهوسلمهددهم :الذبح
ىاهللاعليهوسلملمفالنبيصل؛)١٣("مجازعنالهالك

.يقصدالذبحالحقيقيوٕانماقصدالمعنىالمجازي
٢.اهللاصلىالنبيقصدإنماإطالقهعلىليسالحديث

قريشالذينآذوه قادة وسلم عليه ،في مفسرًا جاء كما
بعضالروايات ،عن مسنده في أحمد روىاإلمام فقد

:الَق:َعروةبنالزبيرعنعبداهللابنعمروبنالعاص
"َُلهُقْلُت:،اِهللاَرُسوِلِمْنَأَصاَبْتُقَرْيشًاَرَأْيَتَماَأْكَثَرَما

ََقالَعَداَوِتِه؟ِمْنُتْظِهُرَكاَنتِفيَما:اْجَتَمَعَوَقِدَحَضْرُتُهْم
اُهللا َصلى اِهللا َرُسوَل َفَذَكُروا اْلِحْجِر، ِفي َيْوًما َأْشَراُفُهْم

َمَوَسلَفَقاُلواَعَلْيِه،:َهَذاِمْنَعَلْيِهَصَبْرَناَماِمْثَلَرَأْيَناَما
،ِديَنَنا َوَعاَب آَباَءَنا، َوَشَتَم َأْحالَمَنا، َسفَه ،َقط الرُجِل
َأْمٍرَعَلى ِمْنُه َصَبْرَنا َلَقْد آِلَهَتَنا، َوَسب َجَماَعَتَنا، َق َوَفر

َقاُلوا َكَما َأْو َعِظيٍم، :َقَال :َطَلَع ِإْذ َكَذِلَك، ُهْم َفَبْيَنَما
،َيْمِشي َفَأْقَبَل َوَسلَم، َعَلْيِه اُهللا َصلى اِهللا َرُسوُل َعَلْيِهْم
 َمرَأْنا َفَلم،ِباْلَبْيِتَطاِئفًاِبِهْم َمر ثُم،ْكَن الراْسَتَلَمىَحت

ََقال،َيُقوُلَماِبَبْعِضَغَمُزوُهِبِهْم:،َوْجِهِهِفيَذِلَكَفَعَرْفُت
َفَعَرْفُت ِبِمْثِلَها، َغَمُزوُه الثاِنَيَة، ِبِهُم َمر ا َفَلم َمَضى، ثُم
َفَغَمُزوُه الثاِلَثَة، ِبِهُم َمر ثُم َمَضى، ثُم َوْجِهِه، ِفي َذِلَك

ََفَقال،ِبِمْثِلَها):َأ،ُقَرْيٍشَمْعَشَرَياَتْسَمُعوَنَنْفُسِذيَوالَما
ِْبحِبالذ ِجْئُتُكْم َلَقْد ِبَيِدِه، ٍد ُمَحم(،َكِلَمُتُه اْلَقْوَم َفَأَخَذِت ،

ٌَواِقعَطاِئٌرَرْأِسِهَعَلىَماَكَأنِإالَرُجٌلِمْنُهْمَماى١٤"َحت،

التهديد سبيل على وسلم عليه اهللا صلى النبي فقالها
رهصلىاهللاعليهوسلمعلىوالوعيدلمنغمزوهبعدصب

أذاهم الناس، لكل شعارًا جعله يجوز فال ،ذبح وهل
بالذبح الذينتوعدهم هؤالء وسلم النبيصلىاهللاعليه

بالسكين ،انهوسلمعليهاهللاصلىالنبيعنيثبتفلم
.ذبحأحدًابالسكين

٣.بالذبحيأتلموسلمعليهاهللاصلىالنبي،جاءبل
للناس تعالىبالرحمة قال كما كافة :} ِإال َأْرَسْلَناَك َوَما
َِلْلَعاَلِمينَرْحَمًة{]األنبياء:١٠٧[رضيهريرةأبيوعن،
قال "اهللاعنه :َِقيل :،اْلُمْشِرِكيَنَعَلى اْدُع اِهللا َرُسوَل َيا

ََقال):ًَرْحَمةُبِعْثُتَماَوإِن،انًاَلعُأْبَعْثَلْمي١٥)(ِإن.(
منفالتع يكون أن ينبغي الشرعية النصوص مع امل

به جاءت الذي السياق خالل ،جميع بين والجمع
.النصوصالمتعلقةبالموضوع

ًثالثا:عنهماهللارضيالصحابةأفعال:
فيعنهماهللارضيالصحابةبعضعنوردبمااستدلوا

قاموابجمعهامن،الغزواتمنضربالرقابوالرؤوس
المطهر السيرة كتب منها هشام(ة ابن سيرة الرحيق(و)

:منهذهالروايات)المختوم
١.األشرفبنكعبمقتل:

وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :بابن لي من
االشرف مسلمة، بن محمد فقال آذاني؟ فقد :يا به أنا

اقتله وأنا رسولاهللا، مثلالنهار، مقمرة وفيليلة ،في
األول ربيع من عشرة أربع ليلة ،خمسة رأس على

ًشهراوعشرين،قال:االشرفابنأتواحتىفمضوا،فلما
نائلة أبو به هتف حصنه إلى )١٦(انتهوا ،ابن وكان

فخرجوا...فوثبمنفراشه،األشرفحديثعهدبقريش
:فأدخلأبونائلةيدهفيرأسكعبثمقال...يتماشون

ويحك األشرف، ابن يا هذا أطيبعطرك ما ...وقال
صحابهأل اهللا: عدو اقتلوا بأسيافهم، فضربوه ،فالتفت

ًشيئاتغنفلمعليه،نائلةبأبيولصق.
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بنمسلمة قالمحمد معيكانفي)١٧(فذكرتمعوال:
سرته في فوضعته فانتزعته سيفي ،عليه تحاملت ثم

بقي فقططتهحتىانتهىإلىعانته،فصاحصيحةما
فلمافرغوا...ارأطممنآطاميهودإالقدأوقدتعليهن

معهم ثمحملوه رأسه أخذوا ...النبي حتىأتوا فاحتملوه
فلما،فلمابلغوابقيعالغرقدكبروا،صلىاهللاعليهوسلم

بالبقيع تكبيرهم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سمع
قتلوه وعرفأنقد كبر، ،وجدواحتىيعدون انتهوا ثم

واقفا وسلم عليه اهللا صلى اهللا ،بالمسجدرسول
ورموا!ووجهكيارسولاهللا:فقالوا،أفلحتالوجوه:فقال

).١٨(فحمداهللاعلىقتله،برأسهبينيديه
الشبههذهعنيجاب:الرأسقطعروايةالروايةهذهأن

تخالفها،وسلمعليهاهللاصلىاهللارسوليديبينورميه
واضحة مخالفة األخرى الصحيحة الروايات ،ذكر

ابقتلكعببناألشرفعنجابربنعبدالبخاريب
عنه اهللا رضي اهللا فقتلوه... ،اهللا صلى النبي أتوا ثم
،،وكذاروىمسلمفيصحيحه)١٩(عليهوسلمفاخبروه

اليهود األشرفطاغوت كعببن )٢٠(بابقتل ،ولم
اهللاصلىاهللارسولإلىوحملهالرأسحزحادثةيذكروا

.عليهوسلم
٢.ابوقتلجهلحادثة:

ََقال َمْسُعوٍد، بِن اللِه َعبِد "عن :َلَعَنُه َجْهٍل، َأَبا َوَجْدُت
ِبِه َفِجْئُت َرْأَسُه، َفَحَزْزُت َرَمٌق َوِبِه َبْدٍر َقْتَلى ِفي اللُه،

َُفُقْلتَمَوَسلَعَلْيِهاُهللاىَصلِهاللَرُسوِلِإَلى:الِذيَوالَهَذا
َرُهَوِإالِإَلَهََفَقال،َجْهٍلَأِبيْأُس):ِإالِإَلَهالِذيَوالَهَذا

َِجْهلَأِبيَرْأُسُهَو(ََقال،:ىَصلِهاللَرُسوِلَيِميُنَوَكاَنْت
ُُقْلت َوَسلَم، َعَلْيِه اُهللا :َفَحِمَد َيَدْيِه َبْيَن َفَوَضْعُتُه َنَعْم،

َه٢١"(الل.(
:يجابعنهذهالشبهةبمايلي

١.البزار "قال :ابن يروىعن نعلمه الحديثال وهذا
ًمتصالالوجههذامنإال٢٢(مسعود"(

٢.الصحيحة للروايات مخالفة الرواية هذه ،روى فقد
قال عنه اهللا رضي "أنس :َعَلْيِه اُهللا َصلى ِبيالن َقاَل

َمَوَسل) َجْهٍل؟: َأُبو َصَنَع َما َيْنُظُر َمْن (ََفاْنَطَلقاْبُن
ََعْفَراءاْبَناَضَرَبُهَقْدَفَوَجَدُه٢٣(َمْسُعوٍد(ََقال،َبَرَدىَحت:

ََقالَجْهٍل؟َأُبو،َأَأْنَت:ََقال،ِبِلْحَيِتِهَفَأَخَذ:َرُجٍلَفْوَقَوَهْل
َُقْوُمه َقَتَلُه َرُجٍل َأْو اإلمام)"٢٤(َقَتْلُتُموُه، مسند وفي ،

اْلَحْمُد:(اهللاعليهوسلمفقالقامرسولاهللاصلى:أحمد
َهِذِه ِفْرَعْوَن َكاَن َهَذا اِهللا، َعُدو َيا َأْخَزاَك الِذي ِللِه

ِة ٢٥)(اْألُم."(
:قالابنحجر،أماحادثةمقتلابنمسعودألبيجهل

رمق" وبه وجده أنه مسعود ابن حديث ،على محمول
المقتول،حتىأنهمابلغابهبضربهماإياهبسيفهمامنزلة

وفيتلكالحالةلقيه،لميبقبهإالمثلحركةالمذبوح
".)٢٦(ابنمسعودفضربعنقة

٣.العنسياألسودمقتلحادثة
الديلمي فيروز بن اهللا عبد عن ، أبيه "قالعن :َأَتْيُت

 اْلَعْنِسي اَألْسَوِد ِبَرْأِس َوَسلَم َعَلْيِه اُهللا َصلى ِبيالن
اْلَكذِالشبهة)"٢٧(ابهذهعنيجاب،يليبما:
١.االرنؤوطشعيبقال" :فيروزأنمنروي ما وأما

للمدينة األسود رأس حمل ،بن حمزة رواية من فهو
ربيعة ومناكير، أوهام وعنده ،هذا عن كثير ابن وقال

الحديث نظر: وفيه غريب حجر، ابن وقال :يتابع لم
عليه ونقلابنالملقنع)٢٨("حمزة نالحاكم، :وهمهو

لوجهين أحدهما: :العنسيخروجذكر السالم عليه أنه
الفيحياته بعده الثاني،صاحبصنعاء :األسودأن

أبي عهد في إحدىعشرة سنة قتل العنسي كعب بن
".)٢٩(بكرقتلهفيروزالديلمي

٢. حجرابنقال" :ليس إذ فيه؛ ومعذلكفالحجة
،يهوسلمعلىذلكوتقريرهفيهاطالعالنبيصلىاهللاعل

أي ذلك، إنكار بكر أبي عن ثبت وقد :حمل إنكار
".)٣٠(الرؤوسإليه
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٤.الهذليخالدبنسفيانمقتلحادثة
بناهللا عبد  سرية وسلم بعثالرسولصلىاهللاعليه
وكان،نبيحبنخالدبنسفيانإلىعنهاهللارضيأنيس

ىاهللاعليهفيعرنةحيثجمعالجموعلرسولاهللاصل
فدعارسولاهللاصلىاهللاعليهوسلمعبداهللابن،وسلم
أنيس ليقتله، إليه فبعثهسريهوحدة ،سيفيفأخذتقال

عليه أزد لم ،ونامواالناس هدأ حتىإذا وخرجتإليه،
ثمأقبلتوتركتنساءهليبكين،وهدأقتلته،وأخذترأسه

اهللاصل فوجدترسول حتىجئتالمدينة ىاهللاعليه،
.)٣١("فوضعترأسهبينيديه،عليهوسلمفيالمسجد

الشبهة هذه يجابعن :بعض ذكرتفي الرواية هذه
وذكرتفيصحيحابن،كتبالمغازيوالسيربالإسناد

)٣٢(حيان للبيهقي، النبوة ذكر،)٣٣(ودالئل دون بأسانيد
.قطعالرأس

٥.احدغزوةفيطلحةأبيبنطلحةمقتلحادثة.
لحةبنأبيطلحةحامللواءالمشركينفيغزوةكانط

أحد ،معهصارحتىفوثب الزبيربنالعوام برزإليه
وذبحه عنه فالقاه األرض به اقتحم ثم جمله على

".)٣٤(بسيفه
القصةذكرتفيكثيرمن:يجابعنهذهالشبهة هذه

أنالذيقتلطلحةبنأبيطلحة،كتبالمغازيوالسير
رضي علي سيدنا ابنهو سيرة في كما  عنه اهللا

٣٥(هشام األنف) ٣٦(وروض اليقين) ٣٧(ونور (وابن
.وليسفيالخبرقطعالرأسأوالذبح)٣٨(كثير

عليهاهللاصلىالنبيعنيصحلم تقدم، علىما بناًء
نحر ذبحأو رضياهللاعنهم والعنالصحابة وسلم،

الرؤقطعفيهاالتيالرواياتوجميع،بالسكينالكفاروس
لم ضعيفة وسلم عليه اهللا صلى الرسول إلى وحملها

شيء منها يثبت ،البعض بها ليحتج حجة تصلح فال
في داود أبو قال الطريقة، بهذه الناس ذبح على
إلى علىأحاديثقطعالرؤوسوحملها المراسيلمعلقًا

"رسولاهللاصلىاهللاعليهوسلم :عنأحاديث فيهذا

لمالنبيصلىاهللاعليهوس شيء، ".)٣٩(واليصحمنها
"وقالالزهري :عليهاهللاصلىاهللارسولإلىيحمل لم

وحملإلىأبيبكررأس،واليومبدر،وسلمرأسقط
".)٤٠(فأنكره

أن،وروىالنسائيعنعقبةبنعامررضياهللاعنه
العاص بن عروة ،بريدًا عقبة بعثا وشرحبيلبنحسنة

بطريق برأسيناق بكر أبي الشامإلى ،على قدم فلما
ياخليفةرسولاهللاصلىاهللا:"فقال،أبيبكرأنكرذلك

يصنعونذلكبنا فإنهم وسلم عليه قال، :بفارس تأسيا
برأس إلي يحمل ال والروم ،الكتاب يكفي وٕانما

".)٤٢(إنماهيسنةالعجم:"وفيروايةقال،")٤١(والخبر
ىاهللاعليهلميحملإلىرسولاهللاصل:"وقالابنحجر

،والإلىعمر،والإلىعثمان،وسلموالإلىأبيبكر
".)٤٣(والإلىعليبرأس

أدلةحرقاألسيرونقضها:المطلبالثالث
حجرابنعننقل بحرقاألسرىبما استدلمنيقوم

قال حيث "العسقالني :فعل التحريق جواز على يدل
الصحابة أع، وسلم اهللاعليه النبيصلى سمل ينوقد

المحمى بالحديد العرنيين ،بالنار بنالوليد وحرقخالد
منأهلالردة تنظيمالدولة.)٤٤("ناسًا هذهاألدلةذكرها

اهللارحمهالكساسبةمعاذبحرققامعندمالهبيانفي
:ونحتسبهعنداهللاشهيدًا،وسأقومبذكرأدلتهمونقضها

ًأوال : عنهم اهللا رضي الصحابة بفعل علىاالستدالل
:التحريق

:حديثأسامةبنزيدرضياهللاعنه.أ
ََقال َزْيٍد، ْبِن ُأَساَمَة َعْن :اُهللا َصلى اللِه َرُسوُل َبَعثَِني

ََفَقال ُأْبَنى َلَها ُيَقاُل َقْرَيٍة ِإَلى َوَسلَم (َعَلْيِه :ُأْبَنى اْئِت
َحرق ثُم (َصَباحا، (٤٥(بما الشبهة هذه عن يجاب ،

:يلي
١.الصنعانيقال،ضعيفالحديث":أبيبنصالحفيه

األخضر البخاري، قال لّين: هو العجلي، قال :يكتب
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بالقوي وليس حديثه التقريب، في وقال ،)٤٦("ضعيف:

).٤٧("وضعفهاأللباني

).٤٨("إسنادهضعيف:"وقالشعيباالرنؤوط

٢.ا يقصد الحديثفلم لنبيصلىاهللاعليهولوصح
أهلها تحريق وسلم والزرع، البيوت تحريق قصد ،بل

باب في السنة كتب في روي الحديث أن ذلك ودليل
تحريقأرضالعدو ،اهللاصلىالنبيأنذلكثبت وقد

روى كما النضير بني نخل حرق وسلم عليه
.)٥٠(ومسلم،)٤٩(البخاري

:حرقأبيبكرالصديقلفجاءةالسلمي.ب
"بدالرحمنبنعوفقالعنع :َبْكٍرَأِبيَعَلىَدَخْلُت

،ِفيِه ُتُوفَي الِذي َمَرِضِه ِفي َأُعوُدُه َعْنُه، اُهللا َرِضَي
ًَجاِلسا َفاْسَتَوى َأْصَبْحَت، َكْيَف َوَسَأْلُتُه َعَلْيِه ،َفَسلْمُت

فقال :َثالٍث َعَلى ِإال َشيٍء، َعَلى آَسى ال ِإني َأَما
ََفعَأْفَعْلُهن ،َوِدْدُتَأنيَلْم ْلُتُهن...ُأِتيُت َوَوِدْدُتَأنيَيْوَم

أْطَلْقُتُهَأْو،َسِريحًاَوَقَتْلُتُه،َأْحِرُقُهَأُكْن َلْم َلِمي السِباْلَفَجاِة
ً٥١"(َنِجيحا.(

يليبماالشبهةهذهعنيجاب:
١.حجرابنقال،ضعيفالحديث":الطرواهوفيهبراني

ضعيف وهو داود بن ")٥٢(علوان العقيلي، "وقال :ال
.)٥٣("يعرفعلوانإالبهذامعاضطراباإلسناد

٢.،عنه اهللا رضي بكر أبي من الفعل هذا صح لو
وهذاواضح،أنأبابكرقدندمعلىفعلته:يجابعنه
.أولميبلغهالنهيعنالتحريق،فيالرواية

٣.عازبنالبراءعنهحديثاهللارضيب
جده عن ابيه عن البراء بن يزيد بن عمران عن :أن

ْقَناُهَوَمْن:(النبيصلىاهللاعليهوسلمقال َحرَق َحرَمْن
َُقَطْعَناهيلي)٥٤)(َنَبَشبماالشبههذهعنيجاب،:

قالالبيهقي "الحديثضعيف، :بعض األسناد فيهذا
ابنالجوزيفقالوأما:،"قالابنالملقن)٥٥"(منيجهل
أنهاليثبتعنرسولاهللاصلىاهللاعليه:"فيتحقيقه

قالهزيادفيخطبته :وقالابنحجر،)٥٦("وسلم،وٕانما
.)٥٨(،وضعفهاأللباني)٥٧("هوقولزياد"
٤.ينكحكانلمنعنهاهللارضيالوليدبنخالدحرق

:كالمرأة
َخاِلَدْبَناْلَول،ِعنصفوانبنسليم َأنَأِبيِإَلىَكَتَب،يِد

ُهَأن َلُه َيْذُكُر ِفيِخَالَفِتِه ديِقَرِضَياُهللاَعْنُهَما الص َبْكٍر
ُتْنَكُح َكَما ُيْنَكُح اْلَعَرِب َنَواِحي َبْعِض ِفي َرُجًال َوَجَد
ِمْن الناَس َجَمَع َعْنُه اُهللا َرِضَي َبْكٍر َأَبا َوَأن اْلَمْرَأُة،

َِأْصَحابَعْن َفَسَأَلُهْم َوَسلَم َعَلْيِه اُهللا َصلى اِهللا َرُسوِل
َطاِلٍب َأِبي ْبُن َعِلي َقْوًال َيْوَمِئٍذ َأَشدِهْم ِمْن َفَكاَن َذِلَك،

ََقال ِمَن:َرِضَياُهللاَعْنُه ٌة ُأم َتْعِصِبِه َذْنٌبَلْم َهَذا ِإن
ٌةَواِحَدٌة، ُأم ِإالاْألَُمِمَأْنَنَرى،َعِلْمُتْمَقْدَماِبَهااُهللاَصَنَع

اُهللاىَصلاِهللاَرُسوِلَأْصَحاِبَرْأُيَفاْجَتَمَع،اِرِبالنَقُه ُنَحر
اِرِبالنَقُه ُيَحرَأْنَعَلىَمَوَسل٥٩"(َعَلْيِه(هذهعنيجاب،

:الشبهة
رهذامرسلورويمنوجهآخرعنجعف:"قالالبيهقي

غيرفي عنعليرضياهللاعنه أبيه عن بنمحمد
القصة ٦٠"(هذه حجر). ابن "وقال :ضعيف وهو

ً٦١"(جدا.(
ًثانيا :،التحريق العرنيينعلىجواز بحادثة االستدالل

ََقال،َماِلٍكْبِنَأَنِسَعْن:،ُعَرْيَنَةَأْوُعْكٍلِمْنُأَناٌسَقِدَم
ََفَأم الَمِديَنَة، َوَسلَم،َفاْجَتَوْوا َعَلْيِه اُهللا َصلى ِبيالن َرُهُم

ا َفَلم َفاْنَطَلُقوا، َوَأْلَباِنَها، َأْبَواِلَها ِمْن َيْشَرُبوا َوَأْن ِبِلَقاٍح،
َواْسَتاُقوا،َمَوَسلَعَلْيِهاُهللاىَصل ِبيالنَراِعَيَقَتُلوا،وا َصح

َأو ِفي الَخَبُر َفَجاَء آثَاِرِهْم،النَعَم، ِفي َفَبَعَث النَهاِر، ِل
،َوَأْرُجَلُهْمَأْيِدَيُهْمَفَقَطَعَفَأَمَر،ِبِهْمِجيَءَهاُرالناْرَتَفَعا َفَلم
َفَال َيْسَتْسُقوَن الَحرِة، ِفي َوُأْلُقوا َأْعُيُنُهْم، َوُسِمَرْت

َ٦٢"(ُيْسَقْون.(
ليهوسلمأعينوجهاالستداللتسميرالنبيصلىاهللاع

علىجوازالتحريق داللة العرنيينفيه ،والسملالسمر
أحميت قد بأميال أعينهم )٦٣(كحلو ،هذه عن يجاب

:الشبههبمايلي
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١.الحدودتشرعأنقبلكانالفعلهذا.
٢.منسوخالحديث ،بحديثالنهيعنالتعذيببالنار،

حجر ابن "قال منسوخ: ذلك أن إلى آخرون ،وذهب
البخاريفيالجهادمنحديثأبيويدل رواه عليهما

فيه اإلذن بعد بالنار التعذيب عن النهي في ،هريرة
وقدحضراإلذن،وقصةالعرنيينقبلإسالمأبيهريرة

وروىقتادةعنابنسيرينأنقصتهمكانت،ثمالنهي
عليهاهللاصلىالنبيأن وذكروا قبلأنتنزلالحدود،

 ذلك بعد نهى المثلةوسلم عن ،سورة في التي باآلية
.)٦٤("المائدة

حديثالعرنيينكانهذاقبلنزولالحدود،:"قالالنووي
".وآيةالمحاربةوالنهيعنالمثلةفهومنسوخ

ًثالثا :بالمماثلة التحريق بجواز القائلون استدل كما
بالعقوبة تعالى، بقوله :}َم ِبِمْثِل َفَعاِقُبوا َعاَقْبُتْم اَوإِْن

ِِبه ُعوِقْبُتْم النحل[} :١٢٦[االستدالل هذا يجابعن ،
:بمايلي

١.المعاملةفيبالعدلتأمربهااستدلواالتياآلياتأن
بالمثل ،وموافقةالشرع،ولكنهمشروطبحسباالمكان،

حقًاأوحرامًاكانماالمماثلةمنالعلماءاستثنىولهذا
إالبتوفرفلميكنالقصاصبالمثل،هللاتعالى صحيحًا

:شرطينوهما
١.الحيفيؤمنأن.
٢.بمحرمالقتليكونالأن.
٣.أريدالذيالعاممنهيإنماالبابفيالواردةاآليات

الخصوص به ،في المماثلة فاليعقلأنيكونمنها
القصاصمنكلوجه ،صورذلكمنيستثنى فإنه

.)٦٥(حرمالفقهاءفيهاالمماثلةفيالقصاص
ًرابعا:تيميةاالابناإلسالمشيخبكالمستدالل:

ابن لشيخاإلسالم التحريقبكالم علىجواز استشهدوا
تحريفه تم تيمية قال، أنه عنه نقلوا "حيث :مثل وان

فلهمفعلهالالستيفاء،الكفاربالمسلمينفالمثلةحقلهم
تركها ولهم الثار واخذ أفضل، والصبر ،الحيث وهذا

فيالش"يكونائعالتمثيل"اإليمانإلىدعاءلهم،وحرز
.)٦٦("فإنههنامنإقامةالحدودوالجهاد،لهممنالعدوان

اإلسالمشيخكالم التمثيلالسائغ"فحرفوا "إلى"التمثيل
".الشائع

 محرمة المثلة أن العموم سائغة–وعلى مثلة يوجد ال
ًشرعا-البرعبدابنونقلالمثلةعناإلسالمنهىفقد

ا ذلكإجماع على لعلماء "فقال، :على العلماء اجمع
 الحديث بهذا المثلة-القول عن النهي ولم-حديث

الغدروالالغلولعندهميجوزفال،منهشيءفييختلفوا
.)٦٧("والالمثلة

أدلة إما التحريق علىجواز بها استدلوا التي فاألدلة
أو،أوعامةمقيدة،ضعيفة،الأصللهاوالحجةفيها

بالنارم التعذيب عن النهي بحديث نسوخة ،أبي عن
قال اهللاعنه رضي هريرة :اُهللا َصلى اللِه َرُسوُل َبَعثََنا

َلَنا ِفيَبْعٍثَوَقاَل َوَسلَم :(َعَلْيِه َوُفَالنًا ُفَالنًا َلِقيُتْم -ِإْن
اُهَما َسم ُقَرْيٍش ِمْن ِبالنار-ِِلَرُجَلْيِن ُقوُهَما َفَحر(ََقال ، :ثُم

ََفَقال،الُخُروَجَأَرْدَناِحيَنُعُهُنَودَأَتْيَناُه):َأَمْرُتُكْمُكْنُتيِإن
ِإالِبَهاُبُيَعذَالاَرالن َوإِن،اِرِبالنَوُفَالنًاُفَالنًاُقوا ُتَحرَأْن

).٦٨)(اللُه،َفِإْنَأَخْذُتُموُهَماَفاْقُتُلوُهَما
الشوكانيقال" :التحريقمنععلىدلقدالحديث فهذا

فإنالنبيصلىاهللاعليهوسلمقالهبعد،علىكلحال
لرسولاألذىفيبالغاقد،مشركينرجلينبإحراقاألمر

القتل واستحقا وسلم اهللاعليه اهللاصلى ،ذلك علل ثم
ألحدبالنارالتحريق اليجوز أنه التيتفيد العلة بهذه

أوغيرمشرك،وانبلغمنعباداهللا سواءكانمشركًا
مبلغ أي اهللا على والتمرد العصيان في ،من وقع فما

.)٦٩("بعضالصحابةمحمولعلىانهلميبلغهالدليل
قتلاألسرى:المطلبالرابع
وأكثرالعلماءعلىأناإلماممخيرفي:"قالابنرشد

منها األسارىفيخصال عليهم: يمن أن ومنها، :أن
اليجوز:وقالقوم،أنيأخذمنهمالفداء:ومنها،يقتلهم
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وحكىالحسنبنمحمدالتميميأنهإجماع،قتلاألسير
.)٧٠("الصحابة

بأيسريقتلأناألسرىمنالقتليستحقفيمنواألصل
نص هذا وعلى والتنكيل التعذيب عن بعيدًا الطرق

العلماء الكاساني: "قال ق: على المسلمون عزم تلواذا
فالينبغيأنيعذبوهمبالجوعوالعطش،وغير،األسارى

التعذيب أنواع الشافعي)٧١("ذلكمن وقال ،" :أسر وٕاذا
،المسلمونالمشركينفأردواقتلهمقتلوهمبضرباألعناق

وال والرجل، يد بقطع ذلكإلىأنيمثلوا يجاوزوا ولم
،تغريقوالتحريقوالبطنبقروال،مفصلوالعضو

اهللاوال صلى اهللا رسول ألن وصفت؛ ما يعدو شيء
المثلة نهىعن وسلم )٧٢("عليه ابنقدامة. "وقال :أما

يجوز فال عليه، قدر إذا بالنارالعدو تحريقه ،بغير
.)٧٣("خالفنعلمه

للقتل المستحق األسير ذبح فان تقدم لما تأصيًال
أوالحرقهيطريقهمحرمةشرعًا؛لعدةأمور،بالسكين

:هامن
١.حالة في شرعًا به المأمور اإلحسان تنافي ألنها

اَهللاَكَتَباِإلْحَساَن:(القتل،قالصلىاهللاعليهوسلم ِإن
َذَبْحُتْم َوإَِذا اْلِقْتَلَة، َفَأْحِسُنوا َقَتْلُتْم َفِإَذا َشْيٍء، ُكل َعَلى

َْبحالذ ٧٤(َفَأْحِسُنوا ."(قتله يجوز ما فيقتل واإلحسان
والدواب الناس من :الوجوه أسرع على نفسه إزهاق

فإنهإيالمالحاجة،وأسهلهامنغيرزيادةفيالتعذيب
إليه ،النفوسإزهاقفياإلسراعوجوبعلىيدل وهذا

الوجوه علىأسهل التييباحإزهاقها ،يجتهدأن وعليه
وهذاعامفيكلقتيلمن،فيذلكواليقصدالتعذيب

والقت ذلكالذبائح ونحو حد وفي قصاصًا ل ،وهذا
).٧٥(الحديثمناألحاديثالجامعةلقواعداإلسالم

َأْهُل":وقالصلىاهللاعليهوسلم الناِسِقْتَلًة َأَعف ِإن
٧٦"(اِإليَماِن(فيالعفةمنليسوالحرقبالذبحفالقتل،

عن البعيدين قلوبهم القاسية صفة من هي بل القتل،
 قال "المناويالرحمة، :القاف بكسر قتلة الناس أعف

أرحمالناسبخلقاهللاوأشدهمتحريًا:أهلاإليمان،أي
إجالًال تعذيبه؛ وٕاطالة بالمقتول والتشويه التمثيل عن

قوله من النبوة صدر عن صدر لما وامتثاًال :لخالقهم
)َف َذَبْحُتْم َوإَِذا اْلِقْتَلَة، َفَأْحِسُنوا َقَتْلُتْم َأْحِسُنواَفِإَذا

َْبح٧٧()الذ(ممنالفسوقأهلوبعضالكفرأهلبخالف؛
بلقلقة منمسماه واكتفوا اإليمان، تذققلوبهمحالوة لم
وابعد عنالرحمن، أبعدوا حتى القسوة وأشربوا اللسان،

).٧٨("القلوبمناهللاالقلبالقاسي،ومناليرحماليرحم
الجب وسيلة الحرقوالتعذيبهو ارونوالظلمةأما ،قال

المنار "صاحب :منع قد الرحمة دين اإلسالم إن
منالجبارونالظالمونيفعلكان كما التعذيببالنار،
سورةفيالملعونين الملوكبأعدائهمكأصحاباألخدود

).٧٩("البروج
٢ .اهللا صلى النبي عن تثبت لم الطريقة بهذه القتل

ىالرسولصلىونسبتهإل،عليهوسلم،والعنأصحابه
ًوزوراالقولمنمنكرًاوالصحابةوسلمعليهاهللا،هيبل

.مخالفةإلجماعاألمة
٣.كالتنفيراألفعالهذهعلىتترتبالتيالكثيرالمفاسد

عنه والصد الدين عن األعداء، وتأليب ،في والنظر
هو،شرعيةأحكاممنعليهايترتبوما،األفعالمآالت

كم شرعًا معتبر الشاطبيأمر اإلمام ذلك نصعلى ا
"فقال :مقصود معتبر األفعال مآالت في النظر
.)٨٠("شرعا

الخاتمة
:وفيهاأهمالنتائجوالتوصيات

األسرىباإلحسان.١ علىمعاملة حثاإلسالم ،ونهى
.عنتعذيبهموٕايذائهم

٢.بطريقةاألسرىيقتلونالذينعليهااعتمدالتياألدلة
با أو بالسكين لحرقالذبح ،حجة ال ضعيفة أدلة هي

فيها ،وجهها غير على باطًال تفسيرها تم صحيحة أو
.أومنسوخة،وسياقهاالتيجاءتفيه



133

رواطرفاتضرؤرداماءارةدا





٣.عنبعيدًاالطرقبأيسريقتلللقتلالمستحقاألسير
التعذيب ،األسير قتل حرمة على العلماء اجمع وقد

الذيلإلحسانالمنافيبالسكينالذبحأوالحرقبطريق
.اءبهاإلسالمج

:التوصيات
-والمجامع اإلسالمي، العالم في اإلفتاء دور أوصي

بالعنايةالشريعةوكليات،العلميالبحثومراكز،الفقهية
تثار التي والشبهات العصرية، النوازل في واالهتمام
وبيان اإلسالم، عن والدفاع ونقضها، اإلسالم حول

.صورةاإلسالمالناصعة



)١(الطبرانيالكبير،رواهالمعجم،)٢٢/٣٩٣.(
)٢(،والرشادالهدىالشامي،سبل)٥/١٣(المقريزي،امتاع،

).١/٢٥٠(االسماع،
)٣(القرطبي،القرانألحكامالجامع،)١٩/٩٧.(
)٤(السابقالمرجع،)١٩/٩٨.(
)٥(كثيرابن،)٤/٤٨١.(
)٦(تيارمنظريألحدالعنكبوتيةالشبكةموقععلىبيانانشر

ذبحجوازعلىفيهيدافعمحمودبنحسينيدعىالدولةتنظيم
.األسرىبالسكينوذكرهذهاالدلة

)٧(البيانج،الطبريامع،)٢٢/١٥٣.(
)٨(رضارشيدمحمد،المنارتفسير،)٨/٤١١.(
)٩(تيميةابن،الفتاوىمجموع،)٢٨/٣١٣.(
)١٠(القيمابن،الصالة،)٣١.(
)١١(احمدالمسند،رواه،)١١/٦٠٩.(
)١٢(كثيرابن،العظيمالقرانتفسير،)٣/٤١٨.(
)١٣(األثيرواألثر،ابنالحديثغريبفيالنهاية،)٢/١٥٣(.
)١٤(احمدالمسند،رواه،)١١/٦٠٩.(
بابالنهيعنلعن،كتابالبروالصلةواالداب،رواهمسلم)١٥(

).٢٥٩٩(حديث،الدوابوغيرها
)١٦(نائلةأبو:سالمةبنسلكانهو،الرضاعةمناخوه،ابن

).٧/٤٢٣(،الفتح،حجر
)١٧(المعول:ماضحدلهادقيقةحديدة،القسطالني،علىشرح

).٢/١٥(،يةالمواهباللدن
)١٨(المغازي،الواقدي،)١٩٠-١/١٨٧.(
)١٩(البخاريرواه،المغازيكتاب،االشرفبنكعبقتلباب،

).٤٠٣٧(حديث



)٢٠(مسلمرواه،والسيرالجهادكتاب،االشرفبنكعبقتلباب
).١٨٠١(حديث،طاغوتاليهود

)٢١(البزارالمسند،رواه،)٤/٢٦٧.(
)٢٢(السابقالمرجع.
)٢٣(عهماابنافراء:الجموحبنعمروبنمعاذ،بنومعاذ

).٧/٣٦٩(،الفتح،ابنحجر،وٕانماأطلقعليهتغليبا،ًعفراء
)٢٤(البخاريالمغازي،رواهكتاب،جهلأبيقتلباب،

،بابقتلأبيجهل،كتابالجهادوالسير،رواهمسلم،)٣٩٦٣(حديث
).١٨٠٠(حديث

)٢٥(احمدالمسند،رواه،حديث)اله،)٤٢٤٦يثميقال:احمدرجال
).٦/٧٩(،مجمعالزوائد،رجالالصحيح

)٢٦(حجرالفتح،ابن،)٣٧٠-٧/٣٦٩.(
)٢٧(النسائيالكبرى،رواهالسنن،)٨/٥١.(
)٢٨(احمدالمسند،اإلمام،)االرنؤوط:تحقيق،)٢٩/٥٧٢شعيب.
)٢٩(الملقنالمنير،ابنالبدر،)٩/١٠٩.(
)٣٠(حجرالحبير،ابنتلخيص،)٢٨٨-٤/٢٨٧.(
)٣١(الحلبية،الحلبيالسيرة،)٣/٢٣٢.(
)٣٢(حيانحيان،ابنابنصحيح،)١٦/١١٦.(
).٤/٤٠(،دالئلالنبوة،البيهقي)٣٣(
)٣٤(كثيرالنبوية،ابنالسيرة،)٣/٤٠.(
)٣٥(هشامالنبوية،ابنالسيرة،)٢/١٢٧.(
)٣٦(االنف،السهيليالروض،)٦/٧١.(
)٣٧(اليقين،الخضرينور،)١٢٢.(
)٣٨(كثيرالنبوية،ابنالسيرة،)٣/٤٠.(
)٣٩(داودالمراسيل،ابو،)٢٣٠.(
)٤٠(الكبير،الطبرائيالمعجم،)١٢/٢٨٩.(
)٤١(النسائيالكبرى،رواهالسنن،)٨/٥١.(
)٤٢(الكبرى،البيهقيالسنن،)٩/٢٢٣.(
)٤٣(حجرالجبير،ابنالتلخيص،)٤/٢٨٨.(
)٤٤(حجرالباري،ابنفتح،)٦/١٨٢.(
)٤٥(ماجهابنالعدو،رواهبأرضالتحريقباب،)٢/٩٤٨(،أبورواه

).٤/٢٥٨(،بابالتحريقبأرضالعدو،داوود
)٤٦(الغفار،الصنعانيفتح،)٤/١٧٧٩.(
)٤٧(داود،األلبانيأبيسننتحقيق،)٣/٣٨.(
)٤٨(ماجه،االرنؤوطابنسننتحقيق،)٤/١٠٨.(
)٤٩(رقمحديث)٢٣٢٦.(
)٥٠(رقمحديث)١٧٤٦.(
)٥١(الطبرائيالكبير،رواهالمعجم،)١/٦٢.(
)٥٢(حجرابن،الزوائدمجمع،)٥/٢٠٣.(
)٥٣(العقيلي،الكبيرالضعفاء،)٣/٤١٩.(
)٥٤(البيهقي،الصغرىالسنن،)٣/٣١٣.(
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)٥٥(البيهقي،واالثارالسننمعرفة،)١٢/٤٠٩.(
)٥٦(الملقنابن،المنيرالبدر،)٨/٣٨٩.(
).٤/٦(،التخليصالحبير،ابنحجر)٥٧(
).٧/٢٩٤(،ارواءالغليل،االلباني)٥٨(
)٥٩(الكبرى،البيهقيالسنن،)٨/٤٠٥.(
)٦٠(السابقالمرجع.
).٢/١٠٣(،الدرايه،ابنحجر)٦١(
)٦٢(البخاريالوضوء،رواهكتاب،والدواباالبلابوالباب

).٢٣٣(حديث،ومرابضها
)٦٣(حجرالفتح،ابن،)١/٤٤٢.(
)٦٤(السابقالمرجع،)١/٤٤٣.(
)٦٥(االلبانياالمامت،مركزفيوالتوفيقالتحقيقدالئلالقتلحريم

).١٢١-١١٩(،بالتحريق
)٦٦(تيميةالكبرى،ابنالفتاوى،)٥/٥٤٠.(
)٦٧(البرعبدالتمهيد،ابن،)٢٤/٢٣٣.(
)٦٨(البخاريوالسير،رواهالجهادكتاب،بعذاباليعذبباب

).٣٠١٦(حديث،اهللا
)٦٩(البخاريوالسير،رواهالجهادكتاب،بعذاباليعذبباب

).٣٠١٦(حديث،اهللا
).٢/٣٠٦(،دايةالمجتهدب،ابنرشد)٧٠(
)٧١(الصنائع،الكاسانيبدائع،)٧/١٢٠.(
).٥٩٨-٥/٥٩٧(،االم)٧٢(
)٧٣(قدامةالمغني،ابن،)١٣/١٣٨.(
)٧٤(مسلمرواه،والذبائحالصيدكتاب،الذبحباحساناالمرباب

).١٩٥٥(حديث،والقتل
شرحاالربعين،ابندقيقالعيد،)١٣/١٠٧(،شرحمسلم،النووي)٧٥(

).٣٨٢(،جامعالعلوموالحكم،ابنرجب،)٧٢(،النووية
)٧٦(ماجه،السننابنرواه،)٣/٦٨٨(ابورواه،

رجالهرجال،":قالالهيثمي)٤/٣٠٠(داود،السنن،
).٩/٣٥٠(،"الصحيح

)٧٧(تخريجهسبق
)٧٨(،القديرالمناوي،فيض)٢/٧.(
)٧٩(رضارشيدالمنار،محمد،)١٠/٥٤.(
)٨٠(الموافقات،الشاطبي،)٥/١٧٧.(









الثالثالمحور

التطرفشبهاتنقض

الرشيدوالحكمالدولةمفهومفي
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 *المصريةالديارمفتي. 






تقديم
كلفيتطبيقهيمكنقويمومنهجواضحإطاراإلسالم

ولقدأقامالمسلمونمجتمعاتهماألولىوفق،زمانومكان
فيالمسلمون منبعدهم وَطبَقُه المنضبط، المنهج هذا
عن والتطور بالتعقيد اتسمت التي الحديثة مجتمعاتهم

بزيادةقبلومؤسساتهاذيالدولةوظائف،اإلسالمفحقق
.الغايةمنهفيكالالدولتين

منقوصة غير كاملة حقوقه للمسلم اإلسالم كفل ،ولقد
ما،والتيمنهاحقوقهالسياسيةفياختيارالحاكم وهذا

ًقديما بالبيعة يعرف كان ،في المشاركة له وضمن
عر ما وهذا األمة، التيتخصسواد العامة فالقضايا

 الشورى"بمبدأ "أعطى كما اإلسالم عليه حث الذي
ًانطالقا الحاكم نصح حق األمرللمسلم مبدأ من

توليفي حقه له وكفل المنكر، بالمعروفوالنهيعن
منإيأوالحكومةفيكانتسواءالسياسيةالمناصب

.مؤسساتالدولة
ًهجوما واألخرى الفينة بين نلحظ علىشديداًولعلنا

وحرباًاإلسالم ،أعداء يسوقها وشبهات فيها، هوادة ال
النظم بعض يقبل ال منغلق، دين بأنه تصفه اإلسالم
في الدول علها تعارفت التي الحكم نظم في الحديثة

و،اليومأالعالموالمبادئالقيمببعضيقبلالاإلسالمن
ومنبينتلكالنظم،الحديثةإذأنهاتعارضماجاءبه

شئون"الديمقراطية" إدارة في الشعوب حق تقرر التي
وهذاللجميعوالحريةوالعدالةالمساواةحقوتكفلحياتهم
تؤكد اإلسالمية فالشريعة وتضليل، كذب محض كله
إعالءشأنهامنالتيللمبادئواتساعهالدينهذاعموم

قالالمجتمعفيواإلحسانوالعدلوالمساواةالتسامحقيم
ْحَسانِِباْلَعْدلَِيْأُمرُهَاللِإن:)تعالى اْلُقْرَبىِذيَوإِيَتاءَِواْإلِ
َلَعلُكمَْيِعُظُكمَْواْلَبْغيَِواْلُمْنَكرِاْلَفْحَشاءَِعنَِوَيْنَهى

َُرونَتَذك(]النحل:٩٠[.
التياإلحكامجميعقبوللناتسوغالتلكشموليتهلكن

 إذ إطالقها، على البشري العقل منيفرزها بد ال إنه
مع وتوافقها الحكم بيناإلبداعالبشريفينظم التميز

الشرع به جاء ما ،الشريعة يصطدم كان ما وبين
.القطعية

مبدأالشورىفياإلسالم
نقف أن بد ال الديمقراطية قضية نخوضفي أن قبل

ًقليالدعنالشورى"مصطلح"الحياةقواعدمنقاعدةفهو
 من وأساس اإلسالماإلسالمية، في الحكم نظام أسس

ًشرعا بها مأمور تنزيله، محكم في تعالى اهللا :قال
)َْبْيَنُهم ُشوَرٰى كمبدأ]٣٨:الشورى[)َوَأْمُرُهْم والشورى ،

"هو :استطالع هي أو له، أهل هو ممن الرأي طلب
المتعلقةالعامةاألمورفيعنهاينوبمنأواألمةرأي

لنبيهالمعصومالمؤيدبالوحيحيثقالاهللاتعالى.١"بها
 وسلم اهللاعليه َعَزْمتََفِإَذااْألَْمرِِفيَوَشاِوْرُهمْ(صلى

ْلَفَتَوكَعَلىِهالل عمرانآل[) :١٥٩[اهللا رسول ونفذ
قال حتى تنفيذ، خير األمر هذا وسلم صلىاهللاعليه

رضياهللاعنه أبوهريرة "عنهصاحبه :ًأحدارأيت ما
مش عليهأكثر اهللا صلى اهللا رسول من ألصحابه ورة

.٢"وسلم
من وسلم اتخذصحابةرسولاهللاصلىاهللاعليه ولقد

ًأصالالشورىبعدهفهذا،الحكمأصولمنوقاعدةلهم

الديمقراطيةوموقفاإلسالممنها

وم.د.أ
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:عليبنأبيطالبرضياهللاتعالىعنهحينماقيلله
"أالتستخلفعلينا؟قال :صلىاهللارسولاستخلف ما

وسلمعليهاهللاَُفَأستخِلف،،خيرًابالناِساُهللاُيِرُدإنولكن
علىَنِبِيِهمبعَدجَمَعُهمَكَماَخيِرِهمَعلىَبعِديفسيجَمَعُهم

.٣َخيِرهم
إنهإذ،بينهم ولقدجعلاإلسالمأمرالناسشورىفيما
والتيالُعلياوالمبادئالعامةالقواعدمنمجموعةوضع

ومك زمان كل في للتطبيق تركتصلح وبعدها ان،
،واألزمانالعصوركلفيوالعملالحركةحريةلإلنسان
الديمقراطيةالنظمسبقتقداإلسالميةالدولةتكونوبهذا
من اختيار على الجماعة موافقة ضرورة في الحديثة
مما شئونها وتدبير مصالحها ورعاية أمورها بوالة يقوم

.٤يؤكدقيمةوفاعليةاإلجماععندالمسلمين
أول أوجباإلسالمطاعة بمايكما يأمروا لم األمرما

تعالى فقال اهللاتعالىونواهيه، َأيَها):يخالفأوامر َيا
اْألَْمِر َوُأْوِلي ُسوَل الر َوَأِطيُعوا اللَه َأِطيُعوا آَمُنوا الِذيَن

ِْمْنُكم وسلم]٥٩:النساء[) وقولالنبيصلىاهللاعليه ،:
مسلمالسمعوالطاعةفيماأحبوكره،أالعلىالمرءال"

وال سمع فال بمعصية، أمر فان بمعصية، يؤمر أن
وسلم٥"طاعة عليه اهللا صلى وقال ،" :في طاعة ال

ِالمعروف في الطاعُة إنما اِهللا لمبدأ،٦"معصية ووفقا
التيالنيابيةالمجالسُينشئواأنللمسلمينيجوزالشورى

شئوامجالسأخرىتراقبعلىتلكُتعيُنولَياألمِر،وين
.المجالسالنيابية،وتراجعماتقرره

هياإلسالمفيالشورىأنفيشكمنليسفانهوعليه
أبناءعليهايتربىأنيجبالتيوهي،ةالحقالديمقراطية

ًدائما صادقين أمناء ليكونوا أقوالهمالمجتمع في
بال سلطات صادق إيمان عن ويحترموا دهموأفعالهم،

بالشورى جاءت التي والتنفيذية والقضائية التشريعية
األمةأفرادبينوواجبةالزمةوالشورى،بينهمالصحيحة
االختيار التشريعية،ألنهذا الختيارعناصرسلطاتهم
تعالى اهللا أمر والتي والشرعية الدينية األمانات من

فقالعزمنقائل وأصحابها، ألهلها بأدائها ا(: ِإنلّلَه
َأْهِلَها ِإَلى اَألَماَناِت ُتؤدوْا َأن َيْأُمُرُكْم ،]٥٨:النساء[)

إلىمنأئتمنك:"وقولهصلىاهللاعليهوسلم أِداألَماَنَة
.٧"والنحنمنخانك

مننسخةالشورىاعتباريمكنالسبقمماالرغموعلى
الديمقراطية في ما كل يأخذ ال فالمسلم الديمقراطية،

عليهأنيقرماالغربي وٕانما بغيرعقلووعي، ةوينفذه
الفهوالخطأعنويبتعدصوابمناآلخرينأفكارفي
الميزانخاللمناآلخرينتجاربمنيستفيدوٕانما،يقلد

.الذيوهبهاهللاتعالىلهوهوميزانالشرعالشريف
الفكر أن معنا يتفقون الغربية الديمقراطية دعاة وحتى

يخضعلإلضافةوالتغيراإلنسانيليس معصومًا،وٕانما
إلىتحتاجالغربيبمفهومهاالديمقراطيةكذلك،واالنتقاء
،عربية إسالمية ديمقراطية جعلها أردنا ما إذا تعديل،
ستطبق التي الشعوب وعادات ثقافات لتناسب وهذا

.عليهم،وتحفظلهماألمنواالستقرار
:الديمقراطيةالمفهومواليةالتطبيق

واصلها اليونانية، اللغة عن معربة كلمة الديمقراطية
لفظين من يتكون : (األول ويعنيDemos(ديموسـ
األمة أو الشعب ، (والثاني ـ ويعنيkratos(كراتوس

عنه نعبر ما الشعبأو أيسلطة السلطة؛ أو الحكم
 بمصطلح السلطات"اليوم مصدر األمة "آخر وبمعنى

بمفهومهإف الديمقراطية الشعبن حكم تعني األساسي ا
بهذا فرد أو جماعة أو طبقة تستأثر أن دون لنفسه
فيصبحوا،حكامًاالشعبأفرادكليصبحأندونالحكم

.٨بحاجةعندئِذإلىشعوٍبيحكمونها
للدكتورالسياسيةالموسوعةفيوردكمامعناهايكونأو

ب الكيالي الوهاب الديمقراطيةأعبد "ن :سياسي نظام
وفقاج والدولة المجتمع أفراد بين العالقة يقيم تماعي

في الحرة ومشاركتهم المواطنين بين المساواة مبدأي
.٩"صنعالتشريعاتالتيتنظمالحياةالعامة
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بعضفيللشورىرديفةالديمقراطيةتأتيالتعريفوبهذا
في للشعوب المشاركة حق إعطاء حيث من الوجوه

شئونوٕادارةالقرارصناعةنظامالشورىأنعدا،الحكم
ًجزءاباعتبارهاإلسالميةالشريعةبهتميزت،العقيدةمن

أيوضعينظامالديمقراطيةبينما-اإلنسانوضعمن-
الغربعرفه،النشأةغربياجتماعيسياسينظامفهي
الحضارة في تطوير عليه ودخل اليونانية الحقبة من

.المعاصرة
بي العالقة تنظم أنها منكما والدولة والمجتمع الفرد ن

حق ومنح المواطنين، بين المساواة مبدأ منطلق
تنظمالتيالقوانينوسن،التشريعاتصنعفيالمشاركة

السلطات مصدر الشعب أن مبدأ وفق العامة ،الحياة
بواسطة للشعب هي الديمقراطي النظام في فالسلطة
صور من صورة فهي اإلسالمية الشورى أما الشعب،
الدين أصول من جذورها تستمد الحكم في المشاركة
عليهايقومالتيالشرعيةالمبادئأهممنوهي،وجذوره
يرىالباحثينبعضإنبل،اإلسالمفيالسياسيالنظام

ًواحداوليس السياسيذاته، منأنالشورىهيالنظام
على يترتب لما نظرًا قواعده، من قاعدة أو مبادئه،

الم في بينالشورى العالقة بيان من اإلسالمي نظور
بالقواعد الدولة والتزام الشورى، وأهل الحاكم

.١٠المشروعة
الديمقراطيةأنمن سلفًا إليه الذياشرنا للمفهوم ووفقا

ف الشعبلنفسه، نالشعبيستطيعممارسةإتعنيحكم
:حقهفيالحكمعبرإحدىصورثالث

١.المباشرةالديمقراطية:أنوتعنيحقالشعبيباشر
تبدوالصورةوهذه،جهةأيوساطةدونبنفسهسيادته
الشعب يباشر أن فيها يفترض ألنه التحقيق صعبة
وقضائية وتنفيذية تشريعية الدولة سلطات جميع بنفسه
أو الشعب ينيبها أن تقبل ال السيادة أن أساس على
فيالديمقراطيةهذهمورستوقد،دونهمنإلىيفوضها

تزالالعه وال والرومان اليونان من بعض في القديم د

الجبلية السويسرية المقاطعات بعض في اآلن تطبق
استحالة العملية الناحية من ويبدو السكان، ضئيلة
صعيدفيكلهالشعبجمعلتعذر النظرية تطبيقهذه
تتطلب مما هي والقضاء التشريع عملية وألن واحد

ًوتخصصافنيةمعرفةًعلمياودجميععنتتوفرالراية
نظام إلى الحديثة الدول لجأت ولهذا الشعب إفراد

.١١الديمقراطيةالنيابية
٢ النيابية. الديمقراطية :منالشعب يختار وتعنيأن

عن التعبير في الحق الممثلين لهؤالء ويكون يمثله،
المناسب البديل هي الصورة وهذه الشعبية، اإلرادة

لصعوبةتطبيقهافيالواقعبشكلهاللديمقراطيةالمباشرة،
ممارسة في يمثله ينتخبالشعبمن الكامل الصحيح
يسمى ما المنتخبون النواب ويشكل السيادة، حق
باسم هؤالء بها التصرفاتالتييقوم وتكون بالبرلمان،
بابمننفسهالشعبعنالصادرةكالتصرفاتالشعب

.الوكالةأوالنيابةالقانونية
وتقومعلىأساسأنيختار:يةغيرالمباشرةالديمقراط

ًمجلسا الشعبنيابياًالشعب يحتفظ أن على يمثله،
بشكلويباشرها،بنفسهيقررهاالتيالحقوقببعضلنفسه
نظامهيالمباشرةغيرفالديمقراطيةذلكوعلى،مباشر

.١٢وسطبينالديمقراطيةالمباشرةوالديمقراطيةالنيابية
هذه أن أساسومعلوم على تقوم الديمقراطية األنظمة

وللشعبترجعالدولةفيالسلطةأنوهوواحدأفكرينه
النهايةفيالديمقراطيةأنأي،السيادةصاحبهووحده
بهايمارسالتيالطريقةولكن،الشعبيةالسيادةمبدأهي

ًواحدا تأخذ المشارالشعبسلطته الثالثة مناإلشكال
االشورىتستمدمشروعيتهامننصوصإليهاآنفًا،بينم

ًاتساعا أكثر وهي والسنة وأكثروشموالًالكتاب ونفعًا
.إلزاميةباعتبارهامنواجباتالشرع

 بعضالعلماء ذكر العالقةأوقد تأخذ ينبغيأن ال نه
أو توافق عالقة أنها على والديمقراطية الشورى بين

تقالًالتاماًعالقةتضادذلكأنكلنظاممنهمايمثلاس
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وومبادئهأسسهآلهأواتفاقمواطنووجود لياتتنفيذه
بتوافقبينهماالعالقةترسمأنيعنيالاختالفمواطن

.١٣أوتضاد
نقولأنيبقىألكنًشرعامانعالنهمناالستفادةمن

والمجتمع الفرد مصلحة يحقق فيما الديمقراطية آليات
ا والفلسفي أصلها عن فصلها حكمبعد على قوم لذي

قامتالتياإلسالميةالشريعةبإحكام الشعبدونتقيد
مراعاة مع اإلسالمية، غير المجتمعات في عليه
الدول من دولة كل وخصوصيات الشرعية الضوابط
أسس من تعتبر التي للمصلحة مراعاة اإلسالمية،

.١٤استنباطالحكمالشرعيفيالفقهاإلسالمي
اإلغريقفالسفةالديمقراطيةوموقفمنهم:

وهذهالنشأةلم،الديمقراطيةنظاماجتماعينشأفيأثينا
وصفوها الذين اليونان فالسفة عند لها تشفع
أرسطو فهذا بالرفضواإلعراض، وقابلوها بالدكتاتورية،
أنواع من نوع إلى تنحدر الديمقراطية أن يرى كان

رفضبل،الفرديةأوالجماعيةأماالديكتاتوريةأفالطون
يدعو وكان الديمقراطية وفكرة الديمقراطي الحكم فكرة
أكثرالفرد إلىنظامحكمالفردالواحد،باعتبارأنهذا
بالنسبةفالديمقراطية معرفةبمصالحالناسمنأنفسهم،

 درجة في البشر من مجموعة حكم هي منأله قل
بصورةالمجتمعمصلحةأومصالحهميعرفونالالحاكم

منعامة، يكونوا لم اإلغريق فالسفة أن نرى وهنا
.أنصارالديمقراطية

أمريكا في رسو جاك جان وهذا :بين العالقة حدد
مهمةتكونبحيثتعاقديأساسعلىوالسلطةالشعب

.السلطةالتنفيذيةموقفغالبيةالشعب
:الحقوقالسياسيةالتيكفلهااإلسالمللمسلم

الديمقراط نشأة من الرغم غيروعلى مجتمعات في ية
ًحاجزاينشئلمذلكفان،أسالمية،المسلمينوبينبينها

ًحائاليقفولمإذ،اجتماعيةكتجربةمنهااالستفادةأمام
اقتباسأو دعوةاإلسالمالتحولبينهموبيناالستفادة

اقتبسفقد،المسلمينغيرمنعمليحلأونظريةفكرة
وسلمعليهاهللاصلىاهللارسول،الفرسمنالخندقفكرة

المسلمين يعلمون المشركين بدر أسرى جعل أنه كما
خاتموسلمعليهاهللاصلىاقتبسوكذلك،والكتابةالقراءة
بن عمر المؤمنين أمير واقتبس الملوك، من كتبه
الخراج ونظام الدواوين نظام عنه اهللا رضي الخطاب

 على تخفى ال التي األمور من والمأوغيرها سلمحد،
التي اآلخرين نظريات من واالستفادة بالبحث مأمور
أنىالمؤمنضالةفالحكمةبالنفعاألمةوعلىعليهتعود

.وجدهافهوأحقبها
حكماعتبارالديمقراطيةإلىالدعوةمنيلزمالهناومن

ًبديال بينهما،الشعب تناقض ال إذا اهللا؛ حكم عن
اإلسال للبالد المبتغاة للحكمفالديمقراطية شكال تعد مية

وٕاقرار،الحاكماختيارفيالسياسيةاإلسالممبادئيجسد
عن والنهي بالمعروف واألمر والنصيحة، الشورى،

المنكر ،يطالب عندما آخر، بمعنى الجور، ومقاومة
تساعدهم بوسيلة يطالبون فهم بالديمقراطية المسلمون
يستطيعونمنخالله كريمة اعلىتحقيقأهدافحياة

ًأبدا يضرهم ولن وتعالى، سبحانه اهللا إلى أنالدعوة
ًلفضا يستخدموا فانمدارالحكم–كالديمقراطية–غربيًا

.ليسعلىاألسماء؛بلعلىالمسمياتوالمضامين
العامة القواعد من مجموعة اإلسالم أرسى ولقد
عصركليوافقلماتطبيقهاوكيفيةالسياسيةللحقوق

:منها
اكموالرضابهوهوماكانيعبرعنهفياختيارالح-

بـالفقهيالبيعة"التراث".
-،األمةعامةتخصالتيالقضايافيالعامةالمشاركة

.وهومبدأالشورىالذيحثعليهاإلسالم
-مؤسساتأوالحكومةفيالسياسيةالمناصبتولي

.الدولة
-المنكرعنوالنهيبالمعروفوأمرهالحاكمنصح.
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وض لقيادةلقد العامة القواعد من مجموعة اإلسالم ح
األخالق مكارم من تستقى الحكم، وألصول الجماعة
العدالة وتحقيق المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر
للحكم مبدأ الشورى جعل إلى والدعوة المنكر، وٕازالة

و طرق أن بيد المسلمين، الشورىآعند تلك ليات
ًوفقا وزمانهم وقتهم في المسلمون لألصلحيحددها

ًوفقاوالمناسبوظروفهموأحوالهمومكانهملزمانهم.
بالمرونةاتسمتاإلسالمقواعدأننجدالبابهذاوفي
طبيعةتستدعيهاالتيالمستجدةلألموروتتسع،والعموم

القض هذه في عامة قواعد أرسى فاإلسالم ية،الحياة،
وفق تطبيقها بيان الذكر أهل من للمسلمين وترك

القر نبه ولقد وأحوالهم وزمانهم فقالآواقعهم إليهم ن
َال):تعالى ُكنُتْم ِإن الذْكِر َأْهَل َفاْسَأُلوْا

َ٤٣:النحل[)َتْعَلُمون[ ،جديدان مصدران ظهر لذلك
القياسوهماالنبويةوالسنةالكريمالقرانبجانبللتشريع

والمسلمين عن أمر استجد ما إذا بحيث اإلجماع،
حكمإليجاداجتهدواوالسنةالكتابفينصًالهويجدوا

أواألقيسةخاللمنإمعقولفقدلذاالذكرأهلجماع
اإلجابةحاولتالتيالمتعددةاإلسالميةالمذاهبنشأت

.عنكلمايعنللمسلمينمسترشدةبالكتابوالسنة
للديمقرالرافضونًكفراباعتبارهااطية:

وهيكفرالديمقراطيةأنالمتطرفالفكرأصحابيرى
وت اإلسالم تعاليم اهللاختنافي كتاب في جاء ما الف

فيوالحكمبنفسهنفسهالشعبحكمتعنيأنهاإذتعالى
ِ)ِإِناْلُحْكُمِإالِلله(:اإلسالمهللامخالفةبذلكقولهتعالى

عزمن،]٤٠:يوسف[ ِبَما):قائلوقوله َيْحُكْم َلْم َوَمْن
َاْلَكاِفُرون ُهُم َفُأوَلِئَك اللُه وقوله]٤٤:المائدة[)َأْنَزَل ،

)َوَمْنَلْمَيْحُكْمِبَماَأْنَزَلاللُهَفُأوَلِئَكُهُماْلَكاِفُرون)َ:تعالى
ْنَأَفُحْكَماْلَجاِهِليِةَيْبُغوَنَوم)َ:وقولهتعالى،]٤٥:المائدة[

َُيوِقُنون ِلَقْوٍم ُحْكًما اللِه ِمَن وأنها،]٥٠:المائدة[)َأْحَسُن
عن البشروبعيدة إلىقوانينوضعيةمنصنع تحتكم

 من اإلسالم تعالىمنهج قال وسنة، َذا):قرآن هَٰ ِأن
]٩:اإلسراء[)اْلُقْرآَنَيْهِديِللِتيِهَيَأْقَوم

الحديثالصحيحوا في قال وسلم لنبيصلىاهللاعليه
)ِِبه اْعَتَصْمُتْم ِإِن َبْعَدُه َتِضلوا َلْن َما ِفيُكْم َتَرْكُت :َقْد

ِهالل١٥)ِكَتاَب.
الشريعة بين تناقض ال انه قولنا من الرغم وعلى
الشريعة إذ منضبطة كأداة الديمقراطية وبين اإلسالمية

 أداة أو قاعدة منتراها يرون ال فإنها الحكم، لتنظيم
فهي،الرجلمنالرجلزوجتبيح الديمقراطيةغيرأنها
وتعالىسبحانهواهللا،والفاسقالصالحبينتساويمسخ

يقول :)َال َفاِسقًا َكاَن َكَمن ُمْؤِمنًا َكاَن َأَفَمن
َ١٨:السجدة[)َيْسَتُوون [واهللا سواء والرجل المرأة وتجعل

يقول وجل َكاْألُْنَثى(:عز الذَكُر آل[)َوَلْيَس
،]٣٦:عمران ضيزى(وقال قسمٌة إذًا ،]٢٢:النجم[)تلك

.نفسهمنهنلمننسبإلىاهللااإلناثونزه
أل الشورى؛ تخالف الديمقراطية أن يرون أنهم نكما

والعقد الحل أهل من مجموعة يجمع أن هي الشورى
وهم والسياسة الخبرة ذوي ومن العلماء الذينومن

قالكماالسنةوالكتابنهجوعلىالناسأحواليديرون
وتعالى سبحانه اهللا َأوِاْألَْمنِِمنََأْمرٌَجاَءُهمَْوإَِذا(:

ِاْلَخْوفَأَذاُعواِِبهَْوَلوُوهَردِإَلىُِسولالرَوإَِلىُأوِليِاْألَْمر
ِْمْنُهمَُلَعِلَمهَِذينالَُيْسَتْنِبُطوَنهِمْْنُهم(]٨٣:النساء[،

بخالف وهذا الكتابوالسنة إلى يرجعون أنهم فالقصد
واهللاعزوجل،الديمقراطيينفإنهميرجعونإلىاألكثرية

ِبُمْؤِمِنين)َ:يقول َحَرْصَت َوَلْو الناِس َأْكَثُر )َوَما
َوإِْنُتِطْعَأْكَثَرَمْنِفياْألَْرِض:)ويقول،]١٠٣:يوسف[

َوكُيِضلِهالل َسِبيِل ]١١٦:األنعام[)َعْن ،أن يرون هم
بالكتابويعتبريأخذواإلسالم،بالكثرةتأخذالديمقراطية

وتعالىسبحانهاهللايقولوالعقدالحلوبأهلوالسنة)َوَما
ِهالل ِإَلى َفُحْكُمُه َشْيٍء ِمْن ِفيِه ]١٠:الشورى[)اْخَتَلْفُتْم

تعالى ويقول :)ََتن اللِهَفِإْن ِإَلى َفُردوُه َشْيٍء ِفي اَزْعُتْم
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ِاْآلِخر َواْلَيْوِم ِباللِه ُتْؤِمُنوَن ُكنُتْم ِإْن ُسوِل َوالر(
.]٥٩:النساء[

:الردعلىمنقالبكفرالديمقراطية
كلهاالحديثةللديمقراطياتالحاكمةالعامة إنالقواعد

قوان استقى الذي اإلسالم، مبادئ من تحتمستقاة ينه
وماالناسصدورتخفي ما رقابةاهللاتعالىالذييعلم
،والمجتمعالفردبينالعالقةيَقِوُماإلسالميوالفقه،تبدي
المصالح بين ويوازن والمحكوم، الحاكم بين أو
العتبارات بعض على بعضها فيغلب المتعارضة،
في الشأن هو كما سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية

 علىالقانون، قواعده في يعتمد تقويمي فقه هو بل
الخلقية والكماالت العليا للمثل تجعل سماوية مصادر
بين المزج نرىهذا ونحن فيتشريعاتها، األول المقام

ًواضحا والتشريع األخالق تراهقواعد إذ أحكامه؛ في
،والتسامح واالقتضاء واإلحسان، العدل بين فيها يجمع

وإلىالتعاونعلىالبرومجانبةوالمقاصةوالعفو،ويدع
علىأنالشريعةاإلسالميةبماهيدين.اإلثموالعدوان

ًحقوقا انتظمت قد وتشريع فيوخلق لها وجود ال
إلىوأدعى القانون،هيأمسبالخلقوالصقبالمروءة

:تمتينروابطاألخوةوالتضامنبيناألفرادمنذلك
قالصلىاهللا،النهيعنخطبةالرجلعنخطبةأخيه

وسلم (عليه :َأْن ِلُمْؤِمٍن َيِحل َفَال اْلُمْؤِمِن، َأُخو اْلُمْؤِمُن
ىَحتَأِخيِهِخْطَبِةَعَلىَيْخُطَبَوَال،َأِخيِهَبْيِعَعَلىَيْبَتاَع

َ١٦)َيَذر،ب الجمهور جزم لقولهأوقد للتحريم النهي ن
عننكاحنهنهىأكما."اليحل:"صلىاهللاعليهوسلم

يذهب الذي المهين التراوض من فيه فلما التحليل
 لذلك الرجال، نخوة وقضيعلى َرُسوَل(المروءة، َلَعَن
َُلهَلَوالُمَحلَلاْلُمَحلَمَوَسلَعَلْيِهُهاللىَصلِه١٧)الل.

عن،الفرديةللمصلحةغلوهو الربا اإلسالم حرم كما
 دون العمل جهود تستغل الجهدأن هذا في تسهم أن

غضبواستجالببالباطلالناسأموالأكل هو فالربا
:اهللاتعالىوسخطهقالرسولاهللاصلىاهللاعليهوسلم

)َوَثَالِثيَن ِمْنِستٍة َأَشد،َيْعَلُم الرُجُلَوُهَو َيْأُكُلُه ِرًبا ِدْرَهٌم
ً١٨)َزْنَية.

الم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ومنولعن رابي
َلَعَنَرُسوُلاِهللاَصلىاُهللا:)يتعامل،كماجاءعندمسلم

ًَعْشَرة َوَسلَم َعَلْيِه :،َوَكاِتَبُه َوُموِكَلُه، َبا، الر آِكَل
َِوَشاِهَدْيه(وقال،:)سواء١٩)هم.

واإلحسان النساء معاملة علىحسن حثاإلسالم كما
تعالى قال بالمعروف ومعاشرتهن ):إليهن َوَعاِشُروُهن

ِ١٩:النساء[)ِباْلَمْعُروف[في اهللا رسول بهن وأوصى ،
وسلم عليه اهللا صلى فقال الوداع خطبة :)اْسَتْوُصوا

٢٠)ِبالنَساِءَخْيًرا
اهللارسولمعهظنالذيالجوارحقاإلسالمينسولم

فقال،جارهيرثبانالجاربأحقيةوسلمعليهاهللاصلى
تعالى :)َْوالاِحِب َوالص اْلُجُنِب َواْلَجاِر اْلُقْرَبى ِذي َجاِر

ِِباْلَجْنب( وقالرسولاهللاصلىاهللاعليه]٣٦:النساء[ ،
وسلم :)ُقْلُت َحتى ِباْلَجاِر ُيوِصيِني ِجْبِريُل َزاَل َما

ُهثَن اإلحياء٢١)َلُيَورفيالغزالياإلماموعلق،":أناعلم
م وراء حقا يقتضي تقتضيهالجوار اإلسالم،ا أخوة

.٢٢"فيستحقالجارالمسلممايستحقهكلمسلموزيادة
األحزاب أو السياسية التعديدية فكرة اإلسالم وأجاز
فالناظر،بضوابطاإلسالميةالدولةنظامداخلالسياسية
الشرعأنيرىاألولالعصرفيالسلطةنقلطريقةفي

ش ذلك، في صريح بشيء يأت فيألم فيكشهنه أنه
تغيرفيذلكويظهر،للتغيرمحتملةهيالتيالقضايا

وسلمعليهاهللاصلىالنبيعهدفيالسلطةلنقللخلفاء
على ينص لم وسلم عليه اهللا صلى فالنبي الراشدين؛
واختار السقيفة في النزاع قام ولذا بعده، من الخليفة
المسلمونأبابكررضياهللاعنه،ثمقامأبوبكربتعين

 بعده، من الخطابخليفة بن بتعينثعمر عمر قام م
فياألمرسعةعلىيدل ستةينتخبمنهمواحد،وهذا

و التعين تخرجأطريقة ال جديدة بدائل إظهار يجوز نه
فطريقة األمر، هذا في الشرعية األحكام جوهر عن
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تبينوالثالثوالثانياألولالخليفةأتعيينهناكليسنه
لكمنِقَبِلالشرع،والفقهاءَبَنواآراءهمنظاممعينفيذ

.الفقهيةعلىماتمحدوثهولميتعدوه
ما ورد بل ينفيها، ما يأت لم السياسية والتعددية

ذلك فمن يعضدها، :يوم الغنائم من األنصار موقف
 عبادة؛ بن سعد وقصة فحنين، اْلُخْدِري َسِعيٍد َأِبي َعْن

ََقال :َرُسو َأْعَطى ا َلمَما َوَسلَم َعَلْيِه اُهللا َصلى اللِه ُل
َوَلْم اْلَعَرِب، َوَقَباِئِل ُقَرْيٍش ِفي اْلَعَطاَيا ِتْلَك ِمْن َأْعَطى
ِمَن اْلَحي َهَذا َوَجَد َشْيٌء ِمْنَها اْألَْنَصاِر ِفي َيُكْن

َح اْلَقاَلُة ِفيِهُم َحتىَكُثَرْت ِفيَأْنُفِسِهْم، تىَقاَلاْألَْنَصاِر
َْقاِئُلُهم:َفَدَخَل،َقْوَمُهَمَوَسلَعَلْيِهاُهللاىَصلِهاللَرُسوُلَلِقَي

ََفَقال،ُعَباَدَةْبُنَسْعُدَعَلْيِه: اْلَحيَهَذا ِإن،ِهاللَرُسوَلَيا
ِاْلَفْيء َصَنْعَتِفيَهَذا ِلَما َعَلْيَكِفيَأْنُفِسِهْم َوَجُدوا َقْد
ِعَظاًماَعَطاَياَوَأْعَطْيَت،َقْوِمَكِفيَقَسْمَت،َأَصْبَتِذيال
اْألَْنَصاِر ِمَن اْلَحي َهَذا ِفي َيُك َوَلْم اْلَعَرِب، َقَباِئِل ِفي

ََقال،َشْيٌء:)َسْعُد؟َياَذِلَكِمْنَأْنَتَفَأْيَن(ََقال:َرُسوَلَيا
ٌاْمُرؤ ِإال َأَنا َما َأَنا؟َقالَاللِه، َوَما َقْوِمي، ِمْن :)َفاْجَمْع

ِاْلَحِظيَرة َهِذِه ِفي َقْوَمَك َقالَ)ِلي ، :َفَجَمَع َسْعٌد، َفَخَرَج
ََقال اْلَحِظيَرِة، ِتْلَك ِفي اْألَْنَصاَر :ِمَن ِرَجاٌل َفَجاَء

َفَردُهْم، آَخُروَن، َوَجاَء َفَدَخُلوا َفَتَرَكُهْم، َفَلمااْلُمَهاِجِريَن،
ََفَقال َسْعٌد َأَتاُه اْجَتَمُعوا :ِمَن اْلَحي َهَذا َلَك اْجَتَمَع َقِد

ََقال اْألَْنَصاِر، :َعَلْيِه اُهللا َصلى اللِه َرُسوُل َفَأَتاُهْم
َمَوَسل .".....مسند في كما الحديث تمام وذكر

٣/٧٦(حمدأ (موقفا اتخذت األنصار أن الداللة ووجه
النبيصلىاهللاعليهوسلمعلىاتخاذأموفأصابه قرهم

.٢٣الموقفثمحاورهمفيلباألمر


نتائجوتوصيات
١.الإليهاويدعواإلسالميقرهاالتيالديمقراطيةنتكر

تجعلهاأوباإللغاءوأعرافعقائدمناألمةثوابتعلى
والعقائد الدينية الثوابت ألن والجدال، للنقاش عرضة

و تجاوزها،اإلسالمية يجوز ال حمراء خطوط األعراف
.بلنجعلمنهاإطارعملللديمقراطية

٢.التيهيأهدافهوتحققالدينتخدمالتيالديمقراطية
،هويتهاعلىالمحافظةفياألمةحقوقعلىتتعدىال
محالاألمةهذهثوابتتجعلوال،وشخصيتها،وعقيدتها

الدي أما الخالف، أو والتغير المفروضةللتبديل مقراطية
الشعوب على للهيمنة الخارج من الشعوب على
االحتالل مظاهر من جديد مظهر فهي واألنظمة

.البغيض
٣.كلخضوعمبدأعلىتقوماإلسالمفيالحكمأنظمة

فمن وبالتالي الشريعة، ألوامر والمحكوم الحاكم من
اإلسالم أخالق مادام االستبداد، قيام إمكانية المستبعد

.شملهذهاألنظمةت
٤.عليهتحرص توليخيارالناسلشئوناألمةمبدأ

ترشيد لمبدأ تبنيها خالل من وذلك اإلسالمية الشريعة
وتطبيع  فيالكيف، الكم بين موازنتها وكذا االختيار،
أمرًا المعارضباعتباره حق وكفالة باألخالق، السياسة

باعتبار وليس المنكر، عن ونهيًا وسيلةبالمعروف ه
.لتصيداألخطاءوتصعيدها

٥ .ًسلميا السلطة لتداول كآلية تنافيالديمقراطية ال
منتستق لم فياإلسالم الحكم أننظرية إذ اإلسالم؛

.نصوصقطعيةبلتركتعلىسبيلالمصالحالمرسلة
٦.يعيش هالبدمنالنظرإلىالديمقراطيةكونهاواقعًا

وم،وليستحقالنظريايتناولهغالبيةاألمةاإلسالميةالي
الانهإلى باإلضافة علماءاالجتماعوالساسةفحسب،
فكرةهيبلدينأوعقيدةأنهاعلىإليهاالنظريجب

ش لتسيير اإلنسان أطلقها وتتوافقؤبشرية العامة، ونه
إدارة في اإلسالمية الشريعة مبادئ مع كبيرة بنسبة

.شئونالدول
٧.كأدا تعاليمالديمقراطية مع كبيرة بنسبة تتوافق ة

إلى ويتشوف يتطلع اإلسالمي التشريع أن إذ اإلسالم
كرامةوٕاعالء،والمساواةواإلخاءوالحريةالعدالةتحقيق
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يحقق بما للجميع، االختيار حرية وكفالة اإلنسان،
.مصالحاألمةالعامة


١-لألستاذاألخرىبالدولوعالقتهااإلسالمفيالدولةنظام

.١٩٩الدكتورجعفرعبدالسالمص
٢-اإلسالميالفقهلمجمعوالعشرينالثانيةالدورةتوصياتمن

مارس-هـ١٤٣٦وليالتيعقدتفيالكويتجمادىاألخرالد
.م٢٠١٥

٣-المستدركفيالحاكم٤٤٦٧رواه.
٤-صالنبراويفتحيةاإلسالميةوالحضارةالنظم٢٥,٢٤(تاريخ.(
٥-مسلم١٨٣٩صحيح.
٦-مسلم١٨٤٠صحيح.
٧-داودأبي٣٥٣٤سنن.
٨-األساسية هانيسل.حقوقاإلنسانوحرياته الطعيماتد يمان

 ٢٤٩ص األولى العربية للنشر٢٠٠١الطبعة الشروق دار م
.والتوزيع

٩-جالكياليالوهابعبدللدكتورالسياسية٧٥١ص،٢موسوعة
١٠-العربية المملكة تجربة ـ نيابية رؤية ـ اإلسالم في الشورى

.٣السعوديةص
١١-د.السياسة موسوعة ـ وآخرون الكيالي الوهاب عبد
وحقوق١/١٩٨١ط٣/٧٥٥ والنشر للدراسات العربية المؤسسة مـ

.اإلنسانفيالوطنالعربي
١٢-د األساسية وحرياته اإلنسان هاني.حقوق

.٢٥١ص:الطعيمات
١٣-صنيابيةرؤيةاإلسالمفي٢الشورىسابقمصدر.
١٤-اإلسالميالفقهلمجمعوالعشرينالثانية منتوصياتالدورة

مارس-هـ١٤٣٦يالكويتفيجمادىاآلخرالدوليالتيعقدتف
.م٢٠١٥

١٥-مسلم١٢١٨صحيح.
١٦-مسلم١٤١٤صحيح.
١٧-ماجهابن١٩٣٤.سنن
١٨-اإلماممسند٢١٩٥٧احمد.
١٩-مسلم١٥٩٨صحيح.
٢٠-ماجهابن١٨٥١سنن.
٢١-البخاري٦٠١٥صحيح.
٢٢-جالغزاليحامدأبواإلمامالدينعلوم٢١١.ص٢إحياء
٢٣-المصريةاإلفتاءدارفتاوىمن.
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 *اإلنسانيةللعلومسيناابنمعهدعميد،فرنسالمسلميالعامةالفدراليةرئيس 

األوروبياإلسالميالمؤتمرعامأمين. 




توطئة
بينانتشرتالتيالخطيرةالظواهرمنالتكفيرظاهرةإن

ألنواعمسبوقةغيرظاهرةهيبلاإلسالميةاألمةأبناء
وأخطرها،اإلسالميةاألمةفوفصبينُزرعتالتيالبدع
والتوترواالختالفالفرقةتأكيدفيمؤثراًعامالًفكانت

ظهورفأنتجتالمسلمة،المجتمعاتبينواالضطراب
مآربهالتنفيذأداةوالتطرفاإلرهابتعتمدمتطرفةحركات

كرامتهمعلىاالعتداءإلىاآلمنةالمجتمعاتوعّرضت
الدينيةمقدساتهموعلىطنيةالوحقوقهموعلىاإلنسانية

لهالخاطئالفهممنطلقومنالدينباسمذلكوكل
التفسيرعلىوالتلفيقالنصوصتفسيربظواهروالتمسك
مآربهممعلتتواءمالنبويةواألحاديثاآلياتبثنيالصحيح

بأخذالفقهاءقوالأاجتزاءوكذلكمعهميكنلممنبتكفير
طبقاًالمعنىليستقيمالباقيركوتالفقهيةرائهمأمنجزاءأ

الحقأنفسهمأعطواالتكفيريينأنكمايريدون،لما
وٕامامهمالمسلمينأمروليليكونيشاؤونمنبتنصيب

معويتمشىبدعهميواكببمااألمةبأمريفتيحتى
.أفعالهم

أنوأئمتهااألمةعلماءمنالباحثينعلىيجبهناومن
والبحثمعالجتهاطرقعلىيقفواوأنهؤالءأفكاريبينوا
تجاهالصحيحةالمفاهيموتحديدزيفهاوبيانأسبابهافي
أساءالتيالمقوالتوتحريرالمضللةاألفكارتلك

يرفعوأناإلرهابية،عملياتهمفيتوظيفهاالمتطرفون

واألفكاروالغلوالتطرفضدعالياًاإلسالميالصوت
.كافةوأنواعهأشكالهبواإلرهابالتكفيرإلىالداعية

المسلحةوالجماعاتالفرقعلىالردأيضاًالواجبومن
واإلرهابالعنفاستعملتالتيالطائفيةوالميليشيات

رافعةاألمةأبناءوجهفيخاطئةومفاهيمتكفيريةبأفكار
اتخذتدينيةرايات التكفيرًمنهجالهاباسماإلسالم

.خاصةلحالصاوالسلفوالتابعينوالصحابة
الفرقبانقراضتنتهلمالتكفيريةاألفكارأنومعلوم

يجدهابلسابقاًالغلومنهجتحملكانتالتيوالطوائف
الدينيةوالمذاهبالجماعاتمنكثيرفيمنتشرةالمرء

التكفيريوالفكرالمنهجنفستتبنىمازالتالتيالمعاصرة
كما،عنفاًوأشدأكثرومنهجهابلالقديمةالطوائفلدى

وعلىاإلسالميالعالمبالدفيحالياًآثارهانشاهد
.العالمفيالمسلمةواألقلياتالمجتمعات

التكفيرمفهومهوالورقةهذهفيبصددههنانحنوما
الفقهيةوأسانيدهموأدلتهمالمكفرينأفكارودراسة

االصطالحيةالمفاهيموتحديدمناقشتهاثموالتأصيلية،
والسنةالكتابفيالمختلفةومراتبهوأقسامهفرالكلمعنى
المغلوطالفهممشكالتبعضبيانوكذلكالعلماءوأقوال

ألنالمسلمة،األقلياتواقععلىذلكوأثرالتكفيرفي
والسنةالكتابفيالكفرالطالقاتالخاطئوالفهمالجهل

فهؤالءالتكفيريةالفرقأصحاببعضفيهيقعماأكثرمن
والسنةالكتابفيوصفواقدالمعاصيأصحابأنرأوا

مرتكببأنويحكمونالنصبظاهريتشبثونوهمبالكفر
المسلمبتكفيرالقولأنمعكافرالكبيرةأوالمعاصي

مفهومالتكفيروأثرهعلىواقعاألقلياتالمسلمة
دمحمدبشاري.أ
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منأحداًنكفرأنلنايجوزوالعظيمخطرفيهالمذنب
وسلمعليهاهللاصلىالرسولألن؛الكبائربسببالمسلمين

منالكبائرارتكبواوٕانالكفارمعاملةجرمينالميعامللم
لوا.الذنوب فأوالنص-كماذكرت-السيماإذاكان
:تعالىقولهوالمثالخرىأوجهأيحتملنأيمكنالتأويل

}َْوإِنَِطاِئَفَتانَِمنَاْلُمْؤِمِنيناْقَتَتُلوا{]الحجرات:٩[فسماها
الظاهر،عنلالتأوييصرفأنلنابدفال،المؤمنينمن

الُمْسِلمِِسَباب)ُ:وسلمعليهاهللاصلىالنبيقولوكمثل
عنالخروجبمعنىليسهنافالكفر)١()ُكْفرٌَوِقَتاُلهُُفُسوٌق،
الظاهركانإذافيماالحالوكذاالظاهرهوكماالدين

ًمعارضابكثيرمناألحاديثالتيشهدتباإلسالمأو
بعضمعمعانيهاضةمعارالنصوصكانتإذافيما

ُيْشَركََأنَْيْغِفرَُالاللهَِإن}:تعالىاهللاقالفمثالًالحقائق
ِِبهَُوَيْغِفرَماَُدونََذِلكِْلَمنَُيَشاء{]النساء:٤٨[،فكل

األساسهذاوعلىتعالىباهللاالشركدونهيالمعاصي
.بكافرليسوفاعلهاالنص،مرادغيرالظاهرفمعناها
وبيانفقهاًالظاهرةلهذهسنؤصلالمنهجهذاوعلى

وأثرالفقهيةالمذاهبأقوالخاللمنومفهومهاأسبابها
:الواردالنحوعلى.المسلمةاألقلياتعلىالظاهرةهذه

واصطالحاًلغةالكفرمفهوم:األولالمبحث
ًأوال:لغة:الكفرهوالتغطيةوالستروالظالموكلشيء

علىويطلقاإليمان،ضدوهو.كفرهفقدشيئاًغطي
وأخفىجحدمنفالكافر،)٢(الشكروضدالنعمةجحود

أعلنمن:وهو.الشاكرومقابلةبالنعمةاالعتراف
ُعرفثمشكران،وزنعلىكفران:وقالوابهااالعتراف

عصرناُكتابعرففيغلبثملإليمانالمقابلبمعنى
المالحدةعلى والمنكريندلوجواهللاعزوجلوصار

.وٕاهانةسباًمتدينكلعلىإطالقه
جحدبمعنىالشرعفيالكفروردوقد":العسقالنيقال

.)٣("بحقهوالقيامالمنعمشكروتركالنعم
يدلصحيحأصلوالراءوالفاءالكاف":فارسابنقال
.)٤("والتغطيةالستروهوواحدمعنىعلى

ًثانيا:ًاصطالحا:إنللكفرسامأقومراتب،مختلفة
معمراتبهبعضينافيالالكفرأقساممنكلهاوالمعاصى

فيالمصحفألقىمنبينوفرقواإليمان،اإلسالم
أشركمنبينوكذلكالخمر،شربمنوبينالقاذورات

مراتبواإلسالملإليمانأنكماالماليسرقمنوبينباهللا
ًوشعبامتعددةكماجاءفيالحديث"اناإليمبضع

وأدناهااهللاإالإلهالأنشهادةأعالهاشعبةوسبعون
.)٥("اإليمانمنشعبةوالحياءالطريقعناألذىإماطة
:قسمينالىينقسمأنهنرىتقسيماتهفيوالكفر
وباليوموبرسولهباهللاالكفروهواعتقاديكفر:األول
هوالذياألكبرالكفرويسمىاإلسالمنقيضوهواآلخر

منمخرجُكْفربأنهالشرعَحَكمفعلأوقولأواعتقادلك
.الملة
أوالنبوةأوالربوبيةكجحداإليماننقيضهو":الليثقال

جحدأووسلمعليهاهللاصلىالنبيبهجاءماجحد
بالكلية،الدينعنواإلعراضاألكبرالشركومنهبعضه
دينالمنمعلومأوالنصوصفيثبتمماقطعيوجحد

.)٦("بالضرورة
مماشيئاًجحدمنصفة:الدينفيوهو":حزمابنقال

ببلوغعليهالحجةقيامبعدبهاإليمانتعالىاهللاافترض
بهماأوقلبهدونبلسانهأولسانهدونبقلبهإليهالحق
ًمعاأوعملًعمالجاءالنصبأنهمخرجلهبذلكعن
.)٧("اإليماناسم
منعلممابإنكارهيكونإنماوالكفر":تيميةابنيقول
عليهاوالمجمعالمتواترةاألْحَكامبإنكارأوضرورةالدين
.)٨("ذلكونحو
كانسواءورسلهباهللااإليمانعدمالكفر":أيضاًويقول
أووريبشكبلتكذيبمعهيكنلمأوتكذيبمعه

لبعضإتباعاًأوكبراًأوحسداًكلههذاعنإعراض
.)٩(..."الرسالةإتباععنالصارفةءاألهوا

الربوبيةجحدسببشرعيحكمالتكفير":السبكيقال
يكنلموٕانكفربأنهالشارعَحَكمَفعلأوقولأووالرسالة

ً١٠("جحدا(.
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لحرمةخاصانتهاك:هوإنماالكفرأصل":القرافيقال
ويكونالعالصفاتهأوالصانعبوجودبالجهلأماالربوبية

السجودأوالقاذوراتفيالمصحفكرميبالفعلكفرال
النصارىبزيأعيادهمفيالكنائسعلىالترددأوللصنم

.)١١("بالضرورةالدينمنعلمماجحدأوأحوالهمومباشرة
اهللاصلىالرسولأنعلمماجحدالكفر":القيمابنقال

علميةيسمونهاالتيالمسائلكانسواءبهجاءوسلمعليه
عليهاهللاصلىالرسولبهجاءماجحدفمنعمليةوأ

الديندقفيكافربهجاءبأنهمعرفتهبعدوسلم
.)١٢("وجّله
هيبلاإلسالممعتلتقيالالكفرمناألنواعهذهوأن

.عكسهوتسيرتناقضه
فيالكفروهو:العمليالكفرأواألصغرالكفر:الثاني
ماأواهللاحكمعلىيتمردكأناألشخاصوسلوكمنهج
الكفرَحدْإلىيصلولمكفراًالذنوبمنوصفهورد

التيالمعاصييشملالنوعوهذاالملة،منالمخرجاألكبر
.عنهنهىمابهايرتكبأوتعالىاهللاأمربهايخالف

للنعمةشاكراًإمااإلنسانألناإلسالممعيتنافىالوهو
ِإماالسِبيلََهَدْيَناهُِإنا{:تعالىقولهفيكمالهاكافراًأو

اَشاِكًرا َوإِمَكُفوًرا{]اإلنسان:٣.[
منالكفرعرفواحيناألجالءعلمائناأنهناويالحظ
بالكفرحصروهاالصطالحيةأوالشرعيةالناحية

والمخرجالمطلقالكفروهواألكبرالكفرأواالعتقادي
هوبلكافراًليسبهفصاحاألصغرالكفرأماالمّلة،من
أوالذنوبمرتكبعليهأطلقوأناإلسالمأصلعلىباق

فيعظيمةجريمةللمعصيةارتكابهيعدّأوعاصي
.اإلسالم
وتصحيحالمغلوطالفكر:التكفيرمفهوم:الثانيالمبحث
المفاهيم

المعتدلالفكريوالمنهجالصحيحالقولتلخيصيمكن
:أهمهانقاطعدةبالتكفيرمفهومفيوالوسطي

١.قالمنأنهواإلسالميالدينفياألصل"إالإلهال
فهومسلم،فتتضمنالشطراألول"اهللامحمدرسولاهللا

وجه على وحاكمية سيادة كل إلغاء الكلمة هذه من
وتنفيذتشريعمناإلنسانحياةأنحاءجميعفياألرض

 إله(وقضاء ال (ًأيضا الثاني الشطر حصروتضمن
اهللاالح في اإلنسان حياة في والسلطة والسيادة اكمية

وتعالىاهللا(سبحانهإالإلهال(،بالربوبيةاإلقراروبعد
وسلم عليه اهللا صلى محمد بنبوة اإلقرار يأتي .فمن

مسلم فهو ،قالها يجوزأقامومن فال اإلسالم أركان
َالة:}َقالتعالى،تكفيره الصَوَأَقاُمواَتاُبواَفِإْنَكاَة الزَوآَتُوا

ٌَرِحيم َغُفوٌر اللَه ِإن َسِبيَلُهْم َفَخلوا التوبة[} :٥[ ،وقال
وسلم عليه اهللا صلى اهللا َوْيَحُكْم،:رسول َأْو َوْيَلُكْم،

ِرَقاَب َبْعُضُكْم َيْضِرُب ُكفاًرا، َبْعِدي َتْرِجُعوا َال اْنُظُروا،
ٍ١٣()َبْعض(،اهللارسولقالوسلموكذلكعليهاهللاصلى:

)ََقال َوَماَلُه،:َمْن ِمنيَنْفَسُه َعَصَم اللُه،َفَقْد ِإال ِإَلَه َال
ِهاللَعَلىَوِحَساُبُهِهِبَحق ١٤()ِإال(.

ال":وكذلكقولابنعمروالسيدةعائشةرضياهللاعنهما
.)١٥("تكفيرألهلالقبلة

٢.الالمسائلأخطرمنالتكفيريعتبرحديثاظهرتتي
،بينالمجتمعاتالمسلمةواألقلياتالمسلمةفيالعالم

معرضفيبيةبنعبداهللاالشيخالمجددالعالمةيقول
التكفير عن اإليمان":حديثة نفى هو الذي والتكفير

باالرتداد والحكم ،من التحذير في الشريعة بالغت
الصالحالسلفمنهوتحرجمستحقيهغيرعلىإيقاعه

جرائموا من اعتبروه بل االحتياط، غاية له حتاطوا
آثار من عنه يترتب ما األرضلخطورة فى الفساد

ودنيوية دينية .المسلمة المجتمعات في يعد لم لكنه
ًمقتصرا االعتقاداليوم صميم من هو ما على ،وال

ًمبنيابلتأويل؛أيتحتملالواضحةعالماتعلى
و بالشبهة يكفرون الناس األقوالأصبح لوازم ،وفى

ًأحكاماتكونأنتعدوالقضاياعمليةفقهية.أنوبما
منهوالتكفيريوجبماحقيقةفىوتوسعتساهلكل

.)١٦("حيثالمآلتوسيعلقاعدةالمستهدفينبالقتل
وحياتهم المسلمين دماء استحالل مؤداه فالتكفير لذا

وحقوقهم وأموالهم حرمتهم الد،وانتهاك هذه ماءوألن
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فقال تعالى اهللا حذر فقد معصومة :}ُمْؤِمًنا َيْقُتْل َوَمْن
َوَلَعَنُه َعَلْيِه اللُه َوَغِضَب ِفيَها َخاِلًدا َجَهنُم َفَجَزاُؤُه ًدا ُمَتَعم

َلُهَعَذاًباَعِظيًما َوَأَعد{]النساء:٩٣[،الكريمالرسولوقال
اَلِألَِخيِهَياَكاِفُر،َفَقْدَأيَماَرُجٍلق)َ:صلىاهللاعليهوسلم

واهللاسبحانهوتعالىقدحذرتحذيراً،)١٧()َباَءِبَهاَأَحُدُهَما
ًشديداًنطقا إسالمه عن َعبَر َمْن َقَتل فقالَمْن :}َفِإِن

َْلُكم َلَمَفَماَجَعَلاللُه الس ِإَلْيُكُم َوَأْلَقْوا ُيَقاِتُلوُكْم َفَلْم اْعَتَزُلوُكْم
َسِبيًالَعَلْيِهْم{]النساء:٩٠.[

الجاررميمنوسلمعليهاهللاصلىالنبيحذروقد
َعَلْيُكمَْأَتَخوفَُماإن(:فقالبالسيفعليهوالسعيبالشرك

ٌَرُجلََقَرأَاْلُقْرآن...ََفاْنَسَلخُِمْنهَُوَنَبَذهََوَراءَِظْهِرهَوَسَعى
سبحانهوقال)١٨()...ِبالشْركَِرَماهُوَِبالسْيفَِجاِرهَِعَلى

اللهَِسِبيلِِفيَضَرْبُتمِْإَذاآَمُنواالِذينََياَأيَها{:وتعالى
َتْبَتُغونَُمْؤِمًناَلْستَالسَالمَِإَلْيُكمَُأْلَقىِلَمنَْتُقوُلواَوَالَفَتَبيُنوا
َعَرَضِاْلَحَياةْنَياالدََفِعْندِهاللَُمَغاِنمٌَكِثيَرةََكَذِلكُْكْنُتمِْمن

َُقْبلَفَمنُهاللَْعَلْيُكمُنواَفَتَبيِإنَهاللََكانِبَماََتْعَمُلونَخِبيًرا{
].٩٤:النساء[

مسلمون؟همهلأسألوهمأي}َفَتَبيُنوا{:تعالىقولهومعنى
فالهمإيمانيمتحنأنيطلبوالبالظاهر،يؤخذوهنا

مقاتلوغيرمسلمغيرإنسانأيبلمسلمقتليجوز
معرفتهمدىفيبامتحانهنقوممسلمأنهيقولوعندما
رجالًقتلعندمازيدبنأسامةقصةفيجاءوقدبدينه،

عليهاهللاصلىاهللارسوللهفقال،"اهللاإالإلهال":قال
َرُسولََيا:ُقْلتُ:َقالَ)َتُه؟َوَقَتلْاهللاُِإالِإَلهََالَأَقال)َ:وسلم
َعنَْشَقْقتََأَفَال):َقالَالسَالِح،ِمنََخْوًفاَقاَلَهاِإنَمااِهللا،
َِقْلِبهىَحتََتْعَلمَأَقاَلَهاَْأم١٩()َال؟(.
الفرقأصحابمنايامنافيعنهونسمعنشاهدهوما

غيرالمدنيينبإيقافتقوموالتيالمسلحةالتكفيرية
وبنطقباإلسالملهمفيقروادينهمعنويسألوهمالمسلحين
وعددهاالصلواتبعضعنبسؤالهميقومواثمالشهادتين

منافيعملوهذابقتلهمفيقوموافيخطئواأدائهاوطريقة
.براءمنهاوهوالدينباسمترتكبمنكرةوجريمةللدين
الميساإلديننافيالطعنعلىتؤثرنماإفعالاألوهذه

خاصةمكانكلفيسالميةاإلأمتنابناءأوعلىالحنيف
بينمسلمةكأقليةتعيشوالتيالعالمفيالمسلمةاألقليات

سالميةإغيروتقاليدوبعاداتباإلسالميدينالعالم
.عليهفرضت

٣.النيةلهادوركبيرفيالفعلفأفعالاإلنسان
ِإنَما(:سلموعليهاهللاصلىاهللارسولقالبنيتهمرتبطة
ُاَألْعَمال،اِتيِبالنَماَوإِنِلُكلٍاْمِرئَما٢٠(...)َنَوى(.وقال

ِإنكََنْشَهدَُقاُلوااْلُمَناِفُقونََجاَءكَِإَذا{:وتعالىتبارك
َُلَرُسولِهاللُهَواللَُيْعَلمَكِإنَُلَرُسوُلهُهَواللَُيْشَهدِإن
ِاْلُمَناِفقَينََلَكاِذُبون{]المنافقون:١.[فاهللاسبحانهوتعالى
الرسولبرسالةيشهدونبأنهمالمنافقينقولوصف
–قاطعةحقيقةوصفقولوهو–وسلمعليهاهللاصلى
مضمونهاكانولوكذبنيةفيقيلتألنهاكذببأنها
ًحقا،فمحلتكذيبهمأنهمقالوابألسنتهمبمايعملاهللاأن

الكفر،نيةيتطلبالكفرأنيعنيفهذا.نكرهتقلوبهم
الحكميجوزفالغافلعملأوسهوقولمجردوليس
،الكفرنيةعليهتثبتأندونبالكفرشخصأيعلى
يكونفقدالنيةهذهمنالتأكدبدونالتكفيريجوزوال

ًُمْكَرَهاأوغيرقاصدأو،جاهًالأوًمجنونا.وقديكون
َكَفرََمن}ْ:تعالىاهللايقول.ماسألةمفهمهفيأخطأقد

ِهِباللِْمنَِبْعدِِإيَماِنهِإالَْمنَُأْكِرهَُوَقْلُبهُمْطَمِئنِيَمان ِباْإلِ
َْوَلِكنَْمنََشَرحِِباْلُكْفرَصْدًراَْفَعَلْيِهمٌَغَضبَِمنِهالل
َْوَلُهمٌَعَذابٌَعِظيم{]النحل:١٠٦.[

صاحبغيربتفسيرعملمقتضىيفسرأنيجوزوال
.المسلمينبيناختالفعليهعمالًكانإذاالعملهذا
علماءبيناختالفعليهامسالةبأيالتكفيريجوزوال

معينيينألناسبالجملةالتكفيريجوزالكما.المسلمين
ذلكوفيونيتههوعملهحسبللشخصهوفالتكفير

}ُأْخَرىِوْزرََواِزَرةٌَتِزرَُوَال}:وتعالىتباركاهللايقول
.]٧:الزمر[
المنأواآلخرينكفرفييشككمنتكفيريجوزوال

الجوزيةقيموابنتيميةابنفيهموبماالعلماءإن.يكفرهم
إنسانمنوقعولو.)٢١(والتكفيرالكافرعملبينفرقوا
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هذاعلىالحكميوجبالفهذاالكفرمنعنصرفيهعمل
عن)٢٢(الذهبينقلوقد.أعالهذكرهلمابالكفرصالشخ
الأنا":أيامهأواخرفييقولكانأنهتيميةابنشيخه
عليهاهللاصلىالنبيقال:ويقول،"األمةمنأحداًأكفر
الزمفمن"مؤمنإالالوضوءعلىيحافظال":وسلم

".مسلمفهوبوضوءالصلوات
عليهاهللاصلىلالرسوأنإلىهناالتوضيحمنبدوال

،الشْرك)ُ:قالوسلم اْلَخِفيَْأنََيُقومُُجلالر،يُيَصلُنَفُيَزي
فيالرياءفوصف)٢٣()َرُجلٍَنَظرِِمنَْيَرىِلَماَصَالَتُه،
الشركأواألصغرالكفروهو"الخفيبالشرك"الصالة

يعتبرالالُعّبادبعضيفعلهالذيالشركفهذااألصغر
شرًكاأكبرواليؤديإلىتكفيروالخروجمنةالمل.

علىتعالىاهللايعبدونوالرسلاألنبياءبعدجميعاًوالناس
:تعالىاهللايقولوتعالىسبحانهقدرهعلىوليسقدرهم

اهللاويقول].٩١:األنعام[}َقْدِرهَِحقاللهََقَدُرواَوَما{
وحُُقلِوحِالرَعنَِوَيْسَأُلوَنك}َ:تعالى الرِْمنَِأْمريَربَوَما
ُْأوِتيُتمَِمنِاْلِعْلمِإالَقِليًال{]اإلسراء:٨٥.[
تدركالوالناسالعبادةهذهيقبلوتعالىسبحانهاهللالكن

،]١١:الشورى[}َشْيءٌَكِمْثِلهَِلْيَس}ألنهتعالىاهللاحقيقة
:األنعام[}...اْألَْبَصارَُيْدِركَُوُهوَاْألَْبَصارُُتْدِرُكهَُال{و

١٠٣[،والُيعرفعنهتعالىإالبماأخبرعننفسه
:وسلمعليهاهللاصلىمحمدسيدناعنهأخبرأوبالوحي

وحَُيْلِقي{ الرِْمنَِأْمِرهَعَلىَْمنَُيَشاءِْمنِِعَباِده...{]غافر:
١٥.[فكيفيكونأليشخصأنيحملالسالحعلى
قدره؟علىجاللهجلاهللايعبدونالأنهمرأىإذاريناآلخ
اهللايشاءأنإالقدرهعلىجاللهجلاهللايعبدأحدفال

واردغيرالشركموضوعاألحوالكلوفيوتعالىتبارك
ِإن):وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولقالفقد.العربعند

َْيَطانالشَْقدَأِيَسَْأنَُيْعُبَدهَاْلُمصَونلِفيَِجِزيَرة،اْلَعَرِب
َْوَلِكنِفيِْحِريشالتْ٢٤()َبْيَنُهم(.
الاإلسالمباسمترتكبالتيالجرائمفإنذلكوعلى

الدينإلىتسيءولكنهافحسبالدينصحيحمعتتعارض
واإلحسانالعدلودينوالوحدةوالسلمالسالمدينهوالذي

باستعمالالجرائمههذيرتكبومن.اإلنسانيةواإلخوة
شاهقمنوالرميوالحرقوالقتلواإلرهابوالسالحالعنف
والميليشياتالمسلحةوالجماعاتالفرقكلمن.والذبح

سلوكاًوعاصيفكراًآثممجرمهوالدينرايةرافعاًالطائفية
فترويعشيء،فيالصحيحاإلسالممنليسوفعله

واألموالاألعراضىعلواالعتداءاألبرياءوقتلاآلمنين
اإلنسانيةضدجرائمكلهاهيالدينيةالمقدساتوانتهاك
استهداففإنوكذلك،وموضوعاًشكالًاإلسالميدينها

التكفيريةاألفكارأصحابهيفعلكمابالتقسيماألوطان
للعالميقدمفإنهاإلسالمدولةباسموتفتيتهاالدولوتقسيم
منافيةأصالًوهياإلسالمعنوكريهةمشوهةصورة

.)٢٥(لإلسالم
:تعالىاهللاقالكمابالمعاصييكفرالالمسلمأنومعلوم

}ُْقلََياِعَباِديَِذينالَأْسَرُفواَعَلىَْأْنُفِسِهمَالَتْقَنُطواِْمن
َِرْحَمةِهاللِإنَهاللَُيْغِفرَُنوبالذَجِميًعا{]الزمر:٥٣.[
يغفرتعالىألنهرحمتهمنأسواييالأنالواجبنعم

الَاللهَِإن}:تعالىلقولهالشركعداماجميًعاالذنوب
َُيْغِفرَْأنَُيْشَركِِبهَُوَيْغِفرَماَُدونََذِلكِْلَمنَُيَشاء{]النساء:
٤٨[.
الوسطيلإلسالمالحقيقيةالصورةنوضحنأيجبوهنا

إنسانألياليحقيالذالتكفيرلمفهومالصحيحوالمنهج
يقومثمومنبالقوةالمسلمينأمرولينفسهينصبأن

وقطعذالكوذبحهذابتكفيرمةاألعلىالقراراتبإصدار
الفقهعلىتستندأسبابوأقضائيةحكامأدونهؤالءرأس

.والقانون
المذاهبعندالتكفيرمفهوم:أوالً:الثالثالمبحث
الفقهية

إالتكونالالكفرإطالقاتأنالفقهيةالمذاهبفقهاءيرى
تكفيريجوزوالجليةوصراحةمبيتةونيةواضحببرهان
فمنارتكبهبخطأأونطقهاألفاظأوفعلهبذنبالمسلم

عددآراءهناوسأوردومالهدمهعصمفقدبالشهادتينأقر
وبعضمنهمالمتقدمينلبعضالفقهيةالمذاهبفقهاءمن

:التاليالنحوعلىالمسلمتكفيرفيالمتأخرين
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:عنداألحناف
ُيخرجال":وغيرهالطحاويعننقالًعابدينابنيقول

أنهتيقنماثمفيهأدخلهماالجحودإالاإليمانمنالرجل
اإلسالمإذبهايحكمالردةأنهيشكومابهايحكمرّده

كانفإذا...يعلواإلسالمنأمعبالشكيزولالالثابت
فعلىيمنعهواحدووجهالتكفيرتوجبوجوهالمسألةيف

تحسبناالتكفير،يمنعالذيالوجهإلىيميلأنالمفتي
فيستدعيالعقوبةفينهايةالكفرألن...بالمسلمللظن
.)٢٦("نهايةالواالحتمالالشكومعالجناية،فينهاية

:عندالمالكية
فياألمةفتاختلقد":المالكيةفقهاءمنالشاطبييقول
الذيولكنالعظمى،البدعأصحابالفرقهؤالءتكفير
بتكفيرهم،القطععدماألثر،فيوبحسبالنظر،فييقوى

صنعترىأال.فيهمالصالحالسلفعملعليهوالدليل
قتالهمفيعاملهموكونهالخوارجفيعنهاهللارضيعلي

َوإِن}ْ:تعالىاهللاقولمقتضىعلىاإلسالم،أهلمعاملة
َِطاِئَفَتانَِمنَاْلُمْؤِمِنيناْقَتَتُلواَفَأْصِلُحواَبْيَنُهَما{]الحجرات:

٩[،فإنهلمااجتمعتالحروريةوفارقتالجماعةلم
لممرتدينبخروجهمكانولوقاتلهموالعلييهاجمهم
،)فاقتلوهدينهبدلمن(:وسلمعليهاهللاصلىلقولهيتركهم

ذلكفدليتركهمولمالردةأهللقتالجخربكرأباوألن
.)٢٧("المسألتينبينمااختالفعلى
:الشافعيةعند
من–منهيبدربماالمسلميكفرال":الشافعياإلمامعن

.)٢٨("كفرأنهابهاالمتلفظيعلمأنإال-الكفرألفاظ
:الحنابلةعند
بذنبالمسلمتكفيريجوزال":تيميةبناإلسالمشيخقال
أهلفيهاتنازعالتيكالمسائلفيه،أخطأبخطأوالفعله
وقاتلهمبقتالهمالنبيعملالذينالمارقونوالخوارج.القبلة
الراشدين،الخلفاءأحدطالبأبيبنعليالمؤمنينأمير
ومنوالتابعينالصحابةمنالدينأئمةقتالهمعلىواتفق
وقاصأبيبنوسعدطالبأبيبنعلييكفرهملمبعدهم

ولمقتالهممعمسلمينجعلوهمبلالصحابةمنوغيرهما

أموالهمعلىوأغارواالحرام،الدمسفكواحتىعلييقاتلهم
ولهذاكفار،ألنهمالوبغيهمظلمهملرفعفقاتلهمالمسلمين

.أموالهميغنمولمحريمهم،يسبَلم
لمواإلجماع،بالنصضاللهمثبتالذينهؤالءكانوٕاذا

المختلفينبالطوائففكيفبقتالهمورسولهاهللاأمرمعيكفروا
أعلمهومنفيهاغلطمسائلفيالحقعليهماشتبهالذين
األخرىتكّفرأنالطوائفهذهإلحدىيحلفال!منهم
ًأيضا...واألصلإندماءالمسلمينوأموالهموأعراضهم

اهللابإذنإالتحلّال.بعضعلىبعضهممنمحترمة
.)٢٩("ورسوله

الالصالةتاركتكفيرعدمترجيح:قولهمن":قدامةابنوقال
والشافعيومالكحنيفةأبيقول:الفقهاءأكثرقولوهذا

قالمنالنارعلىتحرمالتيعليهاالمتفقباألحاديثواستدل
استدلكما.قولهامنالنارمنتخرجوالتي.اهللاإالإلهال

منعصرفينعلمال:قالالمسلميناعوٕاجمالصحابةبآثار
عليهوالصالةتغسيلهتركالصالة،تاركيمنأحًدااألعصار

.ميراثهورثتهمنعوالالمسلمينمقابرفيودفنه
منالصالةلتركزوجينفرقوالمورثهميراثهومنعوال

هذهلثبتتكافراًكانولوالصالة،تاركيكثرةعلىإحداهما
.)٣٠("هاكلاألحكام

:الظاهريةعند
وذهبت":يكّفرواليكّفرفيمنتكلمعندماحزمابنقال

فيقالهبقولمسلميفّسقواليكفرالأنهإلىطائفة
بمافدانذلكمنشيءفيمجتهدكلوأن،فتياًأواعتقاد

الحقأصابإنحالكلعلىمأجورفإنهالحق،أنهرأى
وأبيليلىأبيابنقولاوهذواحدفأجرأخطأوٕانفأجران
قولوهوعليبنوداودالثوريوسفيانوالشافعيحنيفة

الصحابةمنالمسألةهذهفيقوالًلهعرفنامنكل
.)٣١("أصالًذلكفيخالفاًمنهمنعلمالعليهماهللارضوان

:الزيديةعند
الحكمأناعلم":الزيديةأعالممنالشوكانياإلمامقال
فيودخولهاإلسالمدينمنبخروجهسلمالمالرجلعلى
يقّدمأناآلخرواليومباهللايؤمنلمسلمينبغيالالكفر
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فيثبتقدفإنهارالنهشمسمنأوضحببرهانإالعليه
منجماعةطريقمنالمرويةالصحيحةاألحاديث
بهاباءفقدكافر،ياألخيهقالمنأنالصحابة
أعظمموردهاوردومااألحاديثهذهففي...أحدهما
عزّقالوقدالتكفيرفياإلسراععنواعظوأكبرزاجر،
فال]١٠٦:حلالن[}َصْدًراِباْلُكْفرَِشَرحََمنَْوَلِكن}ْ:وّجل

وسكونبهالقلبوطمأنينةبالكفرالصدرشرحمنبد
الشركعقائدطوارقمنيقعبمااعتبارفالإليه،النفس

اعتباروالاإلسالم،لطريقةبمخالفتهاالجهلمعسيماال
اإلسالمعنالخروجفاعلهبهيردلمكفريفعلبصدور

علىيدلالمسلمبهيلفظبلفظاعتباروالالكفر،ملةإلى
.)٣٢("معناهيعتقدوالالكفر
سمعيبدليلإالتفسيقوالإكفارال":األساسصاحبوقال
الستلزامهماقطعياًإجماعاًبالسمعإاليثبتلمتعريفهماألن
.)٣٣("يتبلمإنالنارفيصاحبهمابتخليدوالقطعالذم

:عنداإلمامية
الكبيرةفعلمنأنّاإلماميةمتكلميعباراتمنالمستفاد

فإنّ.اإليماندائرةمنيخرجالبلاإلسالم،إطارعنيخرج
وجعلواالتصديق،هواإليمانبأنّ:قالوااإلماميةأعالم
.لكمالهشرطاًالعمل

الكبائرمرتكبأنّعلىاإلماميةاتفقت":المفيدالشيخقال
وأنهاإلسالمعنبذلكيخرجالواإلقرارالمعرفةأهلمن

بل،)٣٤("واآلثامالكبائرمنفعلهبمافاسقاًكانوٕانمسلم
.)٣٥(مؤمنبأنهالبحرانيميثموابنالمقدادالفاضلصّرح
متأخريبينالمشهور":البحرانيالشيخقالكما

وخصواوطهارتهم،المخالفينبإسالمالحكمهواألصحاب
عداوةأظهرمن:عندهموهوبالناصب،والنجاسةبالكفر

.)٣٦("البيتلأه
الذيالكفرهوالكفرمنالمجلسيأرادهماهذا،فعلى
بواليةيؤمنلممنبأنّتعتقداإلماميةألنّاإليمان،يقابل
وٕامامتهعنهاهللارضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأمير

وتجري،مسلماًكانوٕانبمؤمنليسفهوبالخالفةوأحقيته
.المسلممعاملةمعهويعاملاإلسالم،أحكامعليه

:المعاصرينالفقهاءعندالتكفيرمفهوم
األزهرشيخاهللارحمهطنطاويسيدمحمدالشيخيقول

تعتبرأنيجوزهل":وهوسؤالعنلإلجابةالسابق
اإلسالم؟منجزءالسنياإلسالممنليستالتيالمذاهب

منواحدأيويمارسيتبعمنكلهلآخربمعنىأو
األربعة،السنيةالمذاهبيعني–ميةاإلسالالمذاهب
الزيديوالمذهبالجعفريوالمذهبالظاهريوالمذهب
؟مسلماًيعدأنيجوز–واإلباظي

ظواهرمننعلمفيما–المذاهبهذهأصحاب":قال
محمداًوأناهللاإالإلهالأنيشهدونكلهم–أحوالهم
وجدوٕاذاويؤدونهاالخمسةباألركانويعترفوناهللارسول
الفروعفيخالففهواألركانهذهأداءفيبينهمخالف

أننقولأننستطيعالوبذلكواألصولاألركانفيال
وشريعةمسلمينغيربأنهمالمذاهبهذهأصحاب
حسبعلىالناسعلىيحكمواأنأتباعهاتأمراإلسالم

.)٣٧("بهاالعليمهووحدهتعالىفاهللابواطنهمأماظواهرهم
العامالمفتيالخليلي،حمدبنأحمدالشيخضيلةفيقول

المعتقداتفييتمثلديناإلسالمإن":عمانلسلطنة
الأنشهادةالشهادتان،إجماالًعليهاتنطويالتيالحّقة

اهللا،رسولوسلمعليهاهللاصلىمحمداًوأنّاهللاإالإله
الصالةبإقامالعمليةالحياةفياإلسالمتطبيقويجّسدها

فكلّالحرام،اهللابيتوحجّرمضانوصومالزكاةوٕايتاء
الدينمنعلممابإنكارينقضهماولمبالشهادتينأتىمن

العمليةلألركانوممارسته،مسلماًيعدّفإنهبالضرورة
أيّعلىكانسواءًاإلسالم،لتعاليمتطبيقاًتعدالمذكورة
يجوزوالالدين،هذاإلىتنتميالتيالمذاهبمنمذهب
مشركاًيعدفال،تطبيقاًوالنظراًاإلسالممّلةمنإخراجه

منولهموارثته،والمناكحتهتمنعوالمّلة،كفركافراًوال
كالتسليم:وفاتهوبعدحياتهفيالمسلمينلعامةماالحقوق
ومالهدمهوصونعنه،األذىوكفّ...هسالموردّعليه،

.)٣٨("اإلمكانبقدرالعونإلىاحتاجإنوعونهوعرضه،
العاماألمينالخوجةبنحبيبمحمدالشيخفضيلةأما

واحدةأمةالمسلمون":قالالسابقاإلسالميالفقهلمجمع
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واحدةقبلتهمالقرآنإليهمالمنزلكتابهمالواحدباهللايؤمنون
والصوموالزكاةوالصالة،الشهادة:خمسةدينهموأصول
مهمامؤمنفهووالتزمهاألصولابهذهأخذفمنوالحج
اجتهاداًإالاألمرواقعفيالمذاهبوليستمذهبهكان
هذامصادرهيالتيوالسنةالكتابنصوصفهمفي

فيأئمتهااختلفأوذلكفيطرقهاتمايزتوٕانالدين
األقوالبينوالترجيحوالقواعدواألصولوالتأويلالتفسير

.)٣٩("المسائلمنعددفي
والتساهلالهينباألمرليستمسألةالتكفيرأننرىوهكذا

اختالفوٕانالدينصحيحعنخروجإطالقاتهافي
الحرجورفعالناسعلىللتيسيرهوإنماالفروعفيالفقهاء
ُيِريدَُوَالاْلُيْسرَِبُكمُاللهُُيِريد}ُ:تعالىقالورحمتهمعنهم
ُِبُكمَاْلُعْسر{]البقرة:١٨٥.[

-بيهبنعبداهللاالشيخالمجددالعالمةفضيلةبويجي
)٤٠(المسلمةالمجتمعاتفيالسلمتعزيزمنتدىرئيس
يمكنوهلالوضعية؟القوانينتحكيمحكمما:السؤالعلى
بعينه؟الوضعيةبالقوانينيحكمالذيالحاكمتكفير

هذهحكممعكانإذاإالبهيقطعالأمرفهوالتكفيرأما"
منوالحطوتنقيصهاالشريعةبازدراءتصريحالقوانين
الشريعةإن:القوانينهذهيسنالذييقولبحيثقدرها،
سنمعيكونأنأماالكالم،منذلكونحوصالحة،غير
سواهاماوأنالحق،هيالشريعةبأناعتقادالقوانينهذه
أولعجزربماوحدهالقوانينسنفمجردحق،علىليس

عباسابنقالولهذاكفرًا،يكونفالد،لتقليأولجهل،
َأْنَزلَِبَماَيْحُكمَْلمَْوَمن}ْ:تعالىقولهفيعنهمااهللارضي

ُهاللََفُأوَلِئكُُهمَاْلَكاِفُرون{]المائدة:٤٤[،قال:كفردون
َيْحُكمَْلمَْوَمن}ْ:تعالىقولهفيفسق،دونوفسقكفر،
.]٤٧:المائدة[}اْلَفاِسُقونَُهمُوَلِئكََفأُاللهَُأْنَزلَِبَما

بناءنراهالذيهووهذاالملة،منمخرجغيرأنهمعناه
الدينتقياإلسالمشيخعنُنقولومنهاكثيرة،ُنقولعلى
يكونالهناالكفرأنفيهواألظهراهللا،رحمهتيميةابن

ًمخرجامن،الملةولهذاقالعديبنحاتمرضياهللاعنه
سورةفييقرأوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولمعتس

}اللهُِدونِِمنَْأْرَباًباَوُرْهَباَنُهمَْأْحَباَرُهمْاتَخُذوا{:براءة
َوَلِكنُهمَْيْعُبُدوَنُهْم،َيُكوُنواَلمِْإنُهمَْأَما(:َقالَ،]٣١:التوبة[

ُمواَوإَِذالوُه،اْسَتحََشْيًئاَلُهمَْأَحلواِإَذاَكاُنوا َحرَْعَلْيِهمَشْيًئا
ُُموه َحر(رواهالترمذي.
لهمبدالالناسأنالعلماءأقوالمنتقدمممالناويظهر

يقومحتىعنهويمتنعواالمسلمتكفيرعنيجتنبواأن
إسالمه،علىالمسلمبقاءاألصلألن؛خالفهعلىالدليل
ًوأيضاإنمنيتخذأويستعمللعنفاواإلرهابفيوجه
يعتبرحزبيةأودينيةراياترافعةكانتأياًاألمةأبناء
ًآثماًوعاصياوليسأفعالهمناإلسالمالصحيحفيشيء.

واالعتداءذبحهمأوحرقهمأوالناسوقتلاآلمنينفترويع
أوالدينيةالمقدساتوانتهاكواألموالاألعراضعلى

ضدجرائمهياإلسالمباسمالدولةمؤسساتأوالصحفية
هذهومثل،وموضوعاًشكالًاإلسالميدينهااإلنسانية
.والمسلميناإلسالمعنكريهةمشوهةصورةتقدماألفعال

ًثانيا:أسبابظهورالتكفيرعنداألقلياتالمسلمة
التكفيرانتشارفياألسبابودراسةالواقعتقصىمن

:كاآلتينقاطعدةفيتحديدهايمكن
١.الكفر ومعرفة المهمة، المسألة بهذه العلم وقلة الجهل

علىاإلطالعوكذلكوالسنةالكتاباألصليةمواردهمن
ذلكفيالمؤمنينسبيلوٕاتباع فهمالسلفالصالحلها

الكفرين بين التفريق ومعرفة :وحال واألصغر، األكبر
،الموانع وانتفاء الشروط اجتماع جهة من أصحابهما

نالكفرالمطلقوالكفرالمعّين،والكفرالدنيويوالفرقبي
منالنيةووجودبالناراألخرويبالخلودلصاحبهوالحكم

.عدمها
٢.إتباعالتكفير في والحزبية النفسية واألغراض الهوى،

تبّصر دون بالكفر عرضه في والقدح وذمه للمخالف
 مصلحته حسب كال وتوّرع حسبأبالعلم، يراه ما و

.وحماستهالمفرطةعلمهالقاصر
٣.وتقليد الشاذة، واألقوال البدعية، المذاهب إتباع

الدولعلىالكفرإطالقفيوالدينالعلمفياألصاغر
.والمجتمعاتواألفراد
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٤.علىاألخذوعدم،الشرعيةوأحكامهاهللابمحارماالستهانة
بيان ثم للكفر، الخاطئ بالمفهوم والمعلن المكابر يد

له الصحيح فيالمفهوم األخذ مع البرهان، بقوة
بسطإلىيحتاجاألسبابهذهمنسببكلأناالعتبار

.إلخ..فيالعرضوالتحليلوضرباألمثلةوالتدليل
٥.ًجهارا التكفيري الفكر المجتمعاتنهاراًانتشار هذه في

 وتبجحهمأقلياتوالتيبها أصحابها واستطالة مسلمة،
اإلعالم أجهزة واستخدامهم لنشربباطلهم، وغيرها

منيجدواأندونالمسلمينمناالقلياتعلىكفرياتهم
.يزجرهمأويردهمعنضاللهموغيهم

٦.هذا وتبيين فيتوضيح وتقصيرهم بعضالعلماء تساهل
والقيام الناس وتعليم  المفاهيم تلك لتصحيح المسلك

وكذلك،بمسئولياتهمفيالتصديلتلكاألفكارالتكفيرية
ًأيضا إلجام وتكميم العلماء للبعضاألفواهبعض

أنصافوظهورالموقفليتصدرواوالعلماءالدعاة.
٧.والدعوة السليم، اإلسالمي الفكر حملة على التضييق

التضييق وهذا والسنة، بالقرآن الملتزمة اإلسالمية
،منحرفة اتجاهات إال يولد ال الحر، الفكر ألصحاب

ًبعيدا مغلق جو في األرض، تحت النورعتعمل ن
.والحوارالمفتوح

٨.اإلسالم فقه علي الغيورين الشبان هؤالء بضاعة قلة
واللغوية اإلسالمية العلوم في تعمقهم وعدم وأصوله،
والمفاسدالمصالحوكذلكوقواعدهوأصولهالفقهومعرفة
الشريعةضمنتهماحسبيقدموأيهماوالمنافعوالمضار

 الكريم الرسول عن ورد وكما منالغراء وكيفتعامل
هديعلىسارمنوكذلكوالتابعينالصحابةمنبعده

حذوهم حذى المؤمنين جعلهم.سبيل الذي األمر
يأخذون أو بعض، دون النصوص ببعض يأخذون
بالجزئياتيأخذونأو،المحكماتوينسون،بالمتشابهات
النصوص بعض يفهمون أو الكلية، القواعد ويغفلون

إل سريعا، ىغيرذلكمناألمورالالزمةفهماسطحيا
أهليةدون،الخطيرةاألمورهذهفيللفتوىيتصدرلمن

كافية .فقه يسنده لم ما يكفي، ال وحده فاإلخالص

وقعفيماصاحبهوقعوٕاال،وأحكامهاهللالشريعةعميق
.فيهالخوارجمنقبل

ًثالثا:أثرالمفاهيمالخاطئةللتكفيرعلىالمجتمعات
لمسلمةاواألقليات

تؤديمنحرفةأفكاراًتنتجالمغلوطةالمفاهيمأنشكال
:ومنها.المجتمعبهايتأثرسلبيةنتائجإلى

١.ومنالمعصومللدمإهدارحقوجهبغيرالتكفيريعتبر
النفوس صيانة العليا اإلسالم مقاصد من أنه المعلوم

ًتأثيرا يؤثر وهذا دمها إهدار الفردمباشراًمن على
.ةوالجماع

٢.والمجتمع الفرد على تجري التي الخطيرة التكفير آثار
على والترحم والتوارث الزواج قواعد إبطال في يكون
الوخيمةالنتائجهيما موتىالمسلمينواليخفىعلينا
القواعد التيسوفتترتبعلىإبطالوٕالغاءمثلهذه
من هي والتي المسلمة األمة حياة في العظيمة

.الشرعيةاألحكامالداللةفيالنصوصالقطعية
٣.اإلسالم على للتكفير الخاطئ المفهوم أخطار من

 واألقليات وخفاءاإلسالميةوالمجتمعات الجهل فشو
بالدين العلم :اإلسالم سماحة وتشويه وشريعة، عقيدة

.ووسطيتهوعالميته
٤.والمجتمعات للمسلمين العام األمن اختالل على يؤثر

منالعقديوالفكريواألمنالديني،األ:واألقلياتوغيرهم
،والعسكري السياسي، واألمن االجتماعي، واألمن
العقل على سيما وال النفسي، واألمن األسري، واألمن
الخمسالضروراتوهي،والمالوالنفسوالعرضوالدين

.التيأجمعتعلىحفظهاشرائعاهللا
٥.المسلمينمنكثيرعلى أثرتاألفكارالتكفيرية لقد

من كثير  وعانت العالم في المسلمة واألقليات
النهج هذه ويالت من واألسر واألفراد المجتمعات
وأموالهم دمائهم واسُتحلت اآلمُنون فُرّوع الخاطئ
أوألموالهمواللهمحرمةفالبهمالكفرإلصاقبحجة

 ذبحوقطعرأسه منحرقوآخر فمنهم وأأعراضهم
فشوهو الدين باسم بالنار غيرضرب ونفروا الدين ا
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منه األقليات،المسلمين معامالت على ذلك ،فأثر
غير نظر في الصحيح اإلسالم صورة فتشوهت
واستحاللبينهمفيماالمسلميناقتتالبدعوىالمسلمين

 األمر هذا واستغّل واألموال، اإلسالمأالدماء عداء
 المسلمين لغير صوروا دينأحيث اإلسالم دين ن

إ وقتل بينهمرهاب فيما ونهب هذا،وسرق مستغلين
وكيف اليوم المسلمين يعيشه الذي والواقع المسلك

شديد،أبأصبح بينهم بلغببعضالتكفيريينسهم وقد
الحكوماتأ كفر بحجة العامة األموال استحلوا ن

 وسعوا عليها إوالقائمين إلى أمكن ما تالفهإتالف
 ما األأومصادرة زعزعة ومحاولة وإمكن خافةمن
وٕايذائهم واستباحة،اآلمنين التكفير بسبب كله وذلك
.الدماءواألموال

 اهللا اإلأننسأل أمتنا كليحفظ من سالمية
،سوء يهديها الصوابإوأن شبابها،لى ويلهم

الحق هللاربإ،قول والحمد علىذلكقدير نه
.العالمين
والتوصياتالنتائج

ًأوال:النتائج:
١.اإلسالم األمة غيرتواجه وظاهرة سوية غير حالة ية

من تتخذ ومتطرفة تكفيرية حركات ظهور من طبيعية
وحقوقهمالمواطنينعلى اعتداءاتهم لتنفيذ أداة اإلسالم

.واإلسالممنأفعالهمبرئ
٢.الشرعية الناحية من فقط ينحصر يطلق حين الكفر

المطلق الكفر وهو األكبر الكفر أو االعتقادي بالكفر
 من المّلةوالمخرج .يتعلق الذي األصغر الكفر أما

ًكافراليس  باقعلىأصلبالسلوكفصاحبه هو بل
.اًعاصياًاإلسالموقديكونمؤمن

٣.فقدقالهافمنالشهادتينينطقأنالمسلمفياألصل
اهللاصلىاهللارسول أكده ما نفسهومالهوهذا عصم

الله:َُمْنَقال)َ:عليهوسلم ِإالِإَلَهَاليِمنَعَصَمَفَقْد،
ِهاللَعَلىَوِحَساُبُهِهِبَحق ِإال،َوَماَلُهَنْفَسُه(.

٤.المعاصرة الظواهر الخاطئللتكفيرمنأخطر المفهوم
وانتهاك وحياتهم المسلمين لدماء استحالًال فيها ألن

.حقهموأموالهموحقوقهمبغيرحق
٥.الفعلوراءبالنيةمرتبطةاإلنسانأفعالأنيعني وهذا

عملأوسهوقولمجردوليسالكفرفيهيتطلبالكفر
أندونبالكفرشخصأيعلىالحكميجوزفالغافل

.تثبتعليهنيةالكفر
٦.والتكفيرالكافرعملبينفرقهناك.
٧.إطالقات أن المعتمدة الفقهية المذاهب جميع اتفقت

الكفرالتكونإالببرهانواضحوبنيةمسبقةوصراحة
ارتكبهبخطأأوفعلهبذنبالمسلمتكفيريجوزوالجلية
باألدلةالعالمإالالتكفيرفييحكمالوأنهقالهلفظأو

.الشرعيةومكنوناتالشريعةومقاصدهاالمعتبرة
٨.المسلمين من كثير على التكفيرية األفكار أثرت

من كثير  وعانت العالم في المسلمة واألقليات
واألفرا النهجالمجتمعات هذه ويالت من واألسر د

.الخاطئ
ًثانيا:التوصيات:

١. إلىبإصدارنوصي اإلسالمي العالم دول لدعوة بيان
وتنظيم التكفيرية األفكار مواجة في آلياتهم تطوير
واالزدهار واألمن، االستقرار يحقق بما وحدتهم

.لمناهضةالتكفيرينووضعمنهجعمليلسبلمعالجتهم
أنو على والفكرالتأكيد والغلو التطرف  مواجهة

ًأياالتكفيريعلماءمنالجميعمسؤوليةهومصدرهكان
.األمةومؤسساتهاالدينية

٢.،الجميع من وحكوماتالسعي وشباب ودعاه علماء
المنتشر المنهج لهذا الناجع العالج لوضع المسلمين
اهللاعنالموروثالصحيح وذلكمنخاللنشرالعلم

وتعالىتبارك وأتباعوعنرسولهصلىاهللاعليهوسلم
والتابعين، الصحابة لدن من الصالح ومحاولةالسلف

التكفير بيئة وهو محاصرته، أو الجهل على القضاء
.التييترعرعفيها
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٣. التوعية المتاحةاإلعالميةاستخدام الوسائل بجميع
تحامل دون للناسوالتوضيح والبيان واإلرشاد للتوجيه

احدأعلىفئةوعلىانتصار،الهدفهوالحقوليكن
ًجليا الحق ويظهر الحجة لتقام الناس أمام وٕاظهاره

ًواضحاللعيان.الحواريةوالندواتاللقاءات بعقد والقيام
القرآن نصوص فهم فى المغلوطة المفاهيم لتصحيح
لظاهرة والتصدي العلماء واجتهادات والسنة الكريم

وللشباب منعمليةغسلاألدمغة بأيديهم النساءوأخذ
زيف لهم تكشف تثقيف ودورات توجيه برامج خالل

ًنهبا يبقوا ال وحتى الهدامة األفكار تلك لدعاةوباطل
.العنفومروجيالتكفير

٤.الغربية المجتمعات في المسلمة األقليات مساعدة
أمر وتسهيل لإلسالم الوسطي الفكر لنشر وتثبيتهم

 مع يتالءم بما لهم علىإالفتوى الشرعي الحكم سقاط
مركز وٕانشاء البيئة ظروف ومراعاة والواقعة الواقع

فيتواجدهمأللفتوىماكن.
واهللاالموفق،،،
مراجعالبحث

١.الكريمالقرآن.
٢.المقاالت أوائل النعمان: محمد الناشر–المقيد :دار

.لبنان–بيروت–الكتاباإلسالمي
٣.المسترشدينالمنهجإلىالطالبينإرشاد:مقدادالفاضل–

.إيران–منشوراتمكتبةالسيدالمرعشيقم
٤.اللغة هارون–األزهري–تهذيب السالم عبد –تحقيق

.م١٩٦٤القاهرة–الدارالمصريةالعامة
٥.حنبلبنأحمداإلماممسند–قرطبةمؤسسة–القاهرة.
٦.العربلسان–منظورابن–صادقدار–بيروت.
٧.البخاري صحيح شرح الباري حجر:فتح ابن

دار:الناشر–ترتيبمحمدفؤادعبدالباقي–العسقالني
.الفكر

٨.اللغة مقاييس فارس–معجم بن أحمد الحسن –أبي
هارون السالم –١بيروتط–دارالجيل–تحقيقعبد

.م-١٩٩١هـ١٤١١

٩.النوويبشرحمسلمصحيح:حيانأبيدارطبعة.
١٠.األحكامأصولفياألحكام:سعيدبنأحمدبنعليبن

.داراآلفاقالجديدة:حزم،الناشر
١١.تيمية بن أحمد اإلسالم شيخ فتاوى مجموعة :جمع

مؤسسة مطابع قاسم، محمد بن الرحمن عبد وترتيب
.لبنان–بيروت–الرسالة

١٢.السبكيفتاوى:الناشر،السبكيالدينتقيالحسنأبي:
.لبنان–دارالمعرفة

١٣.ال الفروقبأنوار أنواع في روق : بن إدريسأحمد
.عالمالكتب:،الناشر)يفالقرا(

١٤.والمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعقمختصر:ابن
الناشر الجوزيه، القيم : السلف -هـ١٤٢٥أضواء

.م٢٠٠٤
١٥.الفوائد ومنبع الزوائد مجمع الهيثمي: دار–الحافظ

.١٩٨٨–بيروت–الكتبالعلمية
١٦.حبانابنصحيح–الناشرحبانابن:المعارفدار.
١٧.ماجه ابن سنن ماجه: عبد–ابن فؤاد محمد حققه

.بيروت–دارالفكرالعربي:الباقي،الناشر
١٨.المختار الدر على المختار رد :طبعة عابدين ابن

التجارية الباز–المكتبة أحمد –مكة–مصطفى
.م١٩٩٦

١٩.االعتصام عفان–الشاطبي: ابن -هـ١٤١٢–دار
.م١٩٩٢

٢٠.الرسائل جامع تيمية: رشادالمحقق–ابن محمد
.م١٩٨٤-هـ١٤٠٥دارالمدني–سالم

٢١.مذهبإلىالخالفاتردفيالخلقعلىالحقإيثار
الناشر–الحق اليماني، المرتضى بن محمد :دار

.م١٩٨٧-هـ١٤٠٧–بيروت–الكتبالعلمية
٢٢.المغني قدامة: العربي–ابن الكتاب بيروت–دار

.م١٩٨٣
٢٣.والنحل واألهواء الملل في الفصل ب: أحمدعلي ن

،خليفة الرحمن عبد المحقق الظاهري، حزم بن
.هـ١٣٤٧محمدعليصبيحوأوالده:الناشر
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٢٤.الجرارالسيل:الشوكاني–الناشر:حزمابندار.
٢٥.العالمين رب معرفة في األكياس لعقائد :األساس

دار:المنصورباهللاالقائممحمدالزيديالعلوي،الناشر
.الطليعةللطباعةوالنشر

٢٦.الطاهرةالحد العترة أحكام في الناضرة يوسف–ائق
.بيروت–داراألضواء:البحراني،الناشر

٢٧.ل الثاني للملتقى التصورية السلم"ـالورقة تعزيز منتدى
فىالمجتمعاتالمسلمة "بيةبنعبداهللاالشيخ العالمة

 ١١-٩أبوظبي ١٤٣٦رجب ه /٣٠-٢٨أبريل
.م٢٠١٥

٢٨.http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/3
83


)١(حنبل بن أحمد ج: أحمد ٣٨٥صــ٥١مسند ،٤١١ ،٤٥٤،

٤٥٥–قرطبةمؤسسة–القاهرة.
)٢(منظورابن:العربلسان–كفرمادة–صامددار–بيروت.
)٣(العسقالني حجر ابن ج: البخاري صحيح بشرح الباري ١فتح

.دارالفكر:الناشر،–ترتيبمحمدفؤادعبدالباقي٣٨٩صــ
)٤(فارس بن أحمد الحسين أبي اللغة: مقاييس ،٥/١٩١–معجم

هارون السالم الجيل–تحقيقعبد ١١٤١١ط–بيروت–دار -هـ
.م١٩٩١

)٥(النووي بشرح صحيحمسلم صــ: هريرة أبو عن مسلم –٣٥رواه
.مطبعةدارأبيحيان

)٦(األزهري : اللغة هارون٤/٣١٦٢تهذيب السالم عبد تحقيق ،–
العامةالمصريةالدار–القاهرة–م١٩٦٤.

)٧(األندلسي بنحزم بنسعيد عليبنأحمد :أصولفي األحكام
.داراآلفاقالجديدة:الناشر–٤٩/١اماإلحك

)٨(تيمية ابن :جمع تيمية بن أحمد اإلسالم شيخ فتاوى مجموعة
قاسممحمدبنالرحمنعبد١٠٦/١وترتيبالرسالةمؤسسةمطابع–

.لبنان–بيروت
)٩(السابقالمرجع. 
)١٠(السبكيالدينتقيالحسنأبي:السبكيفتاوى:٢/٥٨٦الناشر:

المعردارفة–بيروت–لبنان.
)١١(القرافيإدريسبنأحمد:،الفروقأنواعفيالبروق٤/٢٥٨أنوار

عالمالكتب:الناشر
)١٢(الجوزية القيم ابن :الجهمية على المرسلة الصواعق مختصر

.م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥أضواءالسلف:الناشر٦٢٠والمعطلةصــ



)١٣(البخاري البخاري: صحيح محمد: اهللا عبد إبراهيمألبي بن
.بيروت–دارالجيل٤٤٠٣(–(كتابالمغازي:البخاري

)١٤(البخاري:البخاريصحيح:الجهادكتاب)٢٩٤٦.(
)١٥(الهيثمي بكر أبو : الفوائد ومنبع الزوائد دار١/١٠٦–مجمع

بيروت،العلمية١٩٨٨الكتب.
)١٦(ل الثاني للملتقى التصورية فى"ـالورقة السلم تعزيز منتدى
المسلمةا لمجتمعات أبوظبي" بية بن عبداهللا الشيخ -٩،العالمة

١١١٤٣٦رجبه/٣٠-٢٨م٢٠١٥أبريل.
)١٧(البخاري:البخاريصحيح)٦١٠٤(األدبكتابفي.
)١٨(حبانابن:حبانابن١/٢٨٢صحيحالناشر:المعارفدار.
)١٩(صااليمانكتابالنوويبشرحمسلمصحيح)٩٦.(روايةوفي

أخرى إالاهللا؟": قالالإله بعدما أقتلته قلتكانمتعوًذا" .زال فما
.فيكتابالمغازي)٤٣٦٩(رواهالبخاري.يكررها

)٢٠(البخاري:البخاريصحيحشرح-الوحيبدء١٠كتاب.
)٢١(وأصولهالتكفيرضوابطمعوأخطارهاأسبابهاالتكفيرفتنة:شبكة

السنةعنالدفاعwww.dd.sunnah.net.
)٢٢(النبالءأعالم١١/٣٩٣سيرة:الرسالةمؤسسة.
)٢٣(ماجه ابن : ماجه ابن كتابالزهد٤٢٠٤سنن ،–محمد حققه

الباقيعبدفؤاد–الناشر:العربيالفكردار–بيروت.
)٢٤(النوويبشرح القيامةوالجنةوالنار:صحيحمسلم –كتابصفة

٢٨١٢.
)٢٥(انظر:مواجهةفيالشريفاألزهربيانخاللواإلرهابالتطرف

بتاريخعقدالذيالعالمي٣المؤتمر،٤٢٠١٤ديسمبر.
)٢٦(عمربنأمينمحمدعابدينابن:،المختارالدرعلىالمحتاررد

ج التجارية٤٠٨–صــ٤المختار، المكتبة أحمد–طبعة مصطفى
.م١٩٩٦مكة–الباز

)٢٧(الشاطبي:ج٣االعتصام٣٥ص–عفانابن١٤١٢دار -هـ
.م١٩٩٢

)٢٨(اليماني المرتضى بن محمد :رد في الخلق على الحق إيثار
صـ التوحيد، ٢٩٢الخالفاتإلىمذهبالحقمنأصول ،٢٩٤–

.م١٩٨٧–ه١٤٠٧دارالكتبالعلمية:الناشر
)٢٩(تيمية ابن ج: الرسائل بعدها٢٨٢صـ٣جامع المحقق–وما

.م١٩٨٤-هـ١٤٠٥دارالمدني–محمدرشادسالم
)٣٠( قدامةابن : العربي١٢/٦٨–المغني الكتاب بيروت–دار

.م١٩٨٣
)٣١(الظاهري حزم بن أحمد بن علي :واألهواء الملل في الفصل

المحققعبدالرحمن٢٩١–صـ–٣والنحلوبهامشهالمللوالنحلج
.هـ١٣٤٧محمدعليصبحوأوالده،:خليفة،الناشر

)٣٢(الشوكاني:جالجرار٤السيلالناش٥٧٨صــ،ر:حزمابندار.
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)٣٣(العلويالزيدي بنمحمد باهللاالقاسم المنصور :لعقائداألساس
يتصل وما المخلوقين في وعدله العالمين رب معرفة في األكياس

صــ الدين، أصول من الناشر١٠بذلك ، :للطباعة الطليعة دار
.والنشر

)٣٤(صــالمقاالتأوائل،النعمانبنمحمد،٤٧المفيد،٤٨–اشرالن:
.دارالكتاباإلسالمي،لبنان،بيروت

)٣٥(المقداد الفاضل الطالبين: المسترشدين،إرشاد منهج إلى
.إيران.منشوراتمكتبةالسيدالمرعشيقم–٤٤٣–٤٣٧صـ

)٣٦(البحراني يوسف الطاهرة: العترة أحكام في الناضرة –الحدائق
.بيروت–داراألضواء٥/١٧٥ج
)٣٧(ا جالل سيد وآراء:لدينبراقائي اإلسالم في المذهبية التعددية

صــ فيها :موقع١٠٢–www.makhateraltakfir.comالعلماء
المتطرفة التيارات في اإلسالم علماء آراء حول العالمي المؤتمر

.والتكفيرية
)٣٨(الدين جالل سيد برأقاني المذهبي: وآراءالتعددية اإلسالم في ة

،.مرجعسابق٢٤٤العلماءفيها،صـ
)٣٩(السابقالمرجع.
)٤٠(http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/383
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.القرىأمجامعة،الدينوأصولالدعوةكليةفيالتدريسهيئةعضو*




المقدمة
اهللارسولعلىوالسالموالصالة،الجاللذيهللاالحمد

.وأزواجهواآلل
فالشكأنمسائلاألسماءواألحكام،وقضايا:أمابعد

إذخطرًا؛وأشدهاالدينأبوابأعظممنواإليمانالكفر
قبهاأهمأحكامالدنياواآلخرة،كماأنهاكانتومايتعل

أساسهاعلىتتشّكلالتيالمسائلأكثرإحدىهيتزال
الغالة ينطلق ومنها والجماعات، والِفرق الطوائف
وعليها،دمائهمواستباحةالمسلمينتكفيرفيالمتطرفون
،الفتن وٕاثارة الحكام، على الخروج وجوب يؤسسون

.ولوزعزعةأمنالد
التكفير في الباطلة التقريرات من الشكوى كانت ولئن
،اإلسالميالتاريخفيالخوارجنشوء ِقَدَم شكوىقديمة،
بينوقعتالتيالعقديةوالمعاركالطائفيةالنزاعاتوقدم

،وِقدمالكالمفيهذاالباببغيرتحرير)١(ِفرقالمسلمين
ا في األمر وصل فقد موانعه، ومعرفة لعصرمناطاته

فيه الباطل التكفير أصبح حّدًا خطيرًا، حّدًا الحديث
الجماعات النتشار مّهد مما نطاق، علىأوسع منتشرًا
،اإلسالمي العالم بلدان عامة في واإلرهابية المتطرفة
إلىالمجرمةالجماعاتهذهامتّدتبل،مشاهدهوكما
العالمغيراإلسالميمنخاللالعملياتاإلرهابيةالتي

!تخرقالقوانينوتستبيحاإلجرامباسماإلسالم
تحّديعلىقادرةاإلرهابيةالجماعاتهذهأصبحتلقد
على تراهن ال فهي والتمدد، البقاء في بأجمعه العالم

وقد وتَـَمـددها، انتشارها استمرار على بل فقط، بقائها
هذا في ونجاحها تفّوقها السابقة المرحلة خالل أثبتت

ّالتحد الفكرية)لألسفالشديد(ي مواجهتها ألن وذلك ؛
األهمية يقّدر الذي الكافي بالحجم ليست اآلن حتى

أنمواجهةالفكرال:البالغةللحقيقةالتييقررهاالجميع
هي واألمنية العسكرية المواجهة وأن بالفكر، إال تكون
استشراء ومنع جرائمه، من للحد ضرورية مواجهة

لك الداء، لنأعراض والذي نفسه، الداء تعالج ال نها
فمازالت.يعالجهإالتغييرالقناعاتبالحوارواالستدالل

محاصرة على تقدر لم اآلن حتى الفكرية المواجهة
الجماعات تلك عليه قامت الذي الباطل المعتقد
التقرير ينقصه معرفي قصور بسبب إما اإلرهابية،

عليهبالكتابوال المستَدلالصحيحبأقوالوالمستشِهدسنة
علمهمفييطعنأن الدينالذيناليستطيعأحٌد أئمة
الدول تبني قصور بسبب وٕاما معتقدهم، وسالمة
في الصحيحة للتقريرات ومرجعياته الدينية والمؤسسات
للفكرمفسوحةالساحةتركمما،اإلعالمووسائلالتعليم

أبن اعتناق خالل من ويتمدد لينتشر اءالمتطرف
واقتصادية سياسية أوضاعًا مستغًال له، المسلمين
االقتناع إلى منصرفًا المندفع الشباب تجعل وحقوقية
واقعتغييرعلىقدرتهافيالضالةاألفكارتلكبجدوى

.العالماإلسالميإلىحالأفضلمماهوعليه
منهاالتيالكبرى القاعدة الباطلهو التكفير كان ولما

بيونفياستباحةدماءالمسلمينوأعراضهمينطلقاإلرها
،األمن زعزعة مشروعية يستمدون ومنها وأموالهم،

موانعهومناطاته:استعراضكتابتكفيرأهلالشهادتين

دالشريفحاتمبنعارفالعوني.أ
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،كلمتها وتفريق األمة، وشرذمة اآلمنين، وترويع
البابهذاإلىه التوجفكان،واقتصادياسياسياوٕاضعافها
تحريره يكون وأن إليه، ُيساَرع أن يتحّتم أوجبما من

 بعيدًا سهًال، واالختصارواضحًا الممّل التطويل عن
أوسُع لمضامينه االستجابة على تقدر لكي المخل؛
اإليماني بالتهذيب المستهدف الشباب من شريحة
تجمع،مطردةقاعدةعلىقيامهمع،المعرفيوالتحصين
تقبل ال قطعية، قاعدة تحت الكبير الباب هذا أشتات

.التشكيكوالاالضطراب
جا الهدف هذا ولتحقيق كتاب تأليف فكرة تكفير(ءت

الشهادتين أهل ومناطاته: التقرير)موانعه لبيان ،
ومسائل والكفر، باإلسالم الحكم مسائل في الصحيح
الصحيحبتقريرهاتندفعلكي،الشهادتيننطقمنتكفير
يقعالذيالكبيرالخللحقيقةىوتتجل،الباطلةالتقريرات

لدى ومنطلقاتها التكفير دعاوى الجماعاتفي تلك
.الضالة

،الكتاب هذا مرتكزات أهم سأذكر العرض هذا وفي
أن مؤلُفه رجا بما تقريره، بيان في تدّرج كيف وأبين
أن وعلى الباب، هذا توضيح على قادرًا تقريرًا يكون
فيالمنتشرةالباطلةالتقريراتمنلكثير يكونمصححًا

تحص يستطيع وأن وحديثًا، قديما الكتب منبطون ين
يكون وأن والتكفيريين، الغالة جهاالت من بفهٍم يقرؤه
ظنهاممن لديهالقدرةعلىتغييرقناعاتالمغترينبها

.هيالحقوالصواب
منهراجيًاوحدهتعالىباهللامستعينًا،الكتابعرضفإلى

!التوفيقوالقبول
عرضمجمللفصولالكتابومباحثه

تتضم مباحث، أربعة الكتاُب منتضمن عددًا ن
:المطالبوالمسائل،وهيالمباحثوالمسائلالتالية

بَميكون؟:إثباتحكماإلسالمللمعّين:المبحثاألول
تقريرقاعدةمندخلاإلسالمبيقينلم:المبحثالثاني

.ُيـْخَرجمنهإالبيقين

الالتكفيرمسائلتقريرأنبيانالمبحث وتضمنهذا
 االختالف، سواغ ومايدخله اليقين، إال تقبل ال فهي
ًيقينايسوغالاليقينخالف.

الثالث المبحث :ودرجات الشهادتين، نقض ضابط
.نقضهما

:وتضمنمطلبين
األول المطلب :،للشهادتين اللغوية الداللة ناقض

ناقضفهو،يقينيًاتكذيبًابهاالشهادةلفَظبُتكذمناقضًة
اللغوية باليسلبالشهادتينداللتها الصريحة،ويجعلها

.معناها
عن تكلمت القسم هذا وفي :،واالستكبار العناد كفر

اهللايسبمنتكفيروعن،الشكوكفر،اإلعراضوكفر
ومن،اإلسالمأووسلمعليهاهللاصلىرسولهأوتعالى
اعتقدومن الدين، ضياع اعتقد ومن المصحف، أهان

ُحال ُيـَصحالتحريفًاالقرآنباإلسالمتحريفَنتدي.
الثاني والمطلب :يقطع ال لكنه للشهادتين، ناقض

اإلعذارأدلةفيهوذكرت،إليهاالحتماللورود،بالنقض
.بالجهل

مناطاتالتكفير:المبحثالرابع
،الخاصةراتالمكف من بعدد التكفير مناط وذكرتفيه
لمسائل نماذج وهي بها، الباطل التكفير يكثر والتي

فيرولطريقةتحريرمناطاتها،لكيتعينعلىضبطالتك
.هذاالباب،ولتعينعلىفهمطريقةتناوله

:وهيالمكفراتالتالية
-بالضرورةالدينمنالمعلومإنكار)حقيقةفيهوتناولت

.(قتالأبيبكررضياهللاعنهللمرتدين
-االستحالل.
-الصالةتَـْرك.
-اهللارضوانالصحابةتكفيرعليهم.
-المصحفتحريف.
-عائشة الصديق بنت الصديقة المؤمنين أم اتهام

.رضياهللاعنهمابمابّرأهااهللامنه
-اهللاأنزلمابغيرالحكم.
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-المسلمينعلىللكفارالظاهرةواإلعانةوالبراءالوالء.
-الكافركفرفيالشك.
-فقهيوبحكموالصالحالعلمبأهلالسخرية.
-رالسح.

بها؛ التكفير مناط وبّيَن المكّفرات، هذه الكتاُب فناقش
ومتى،بهاالتكفيرلهيحقمتىالحقطالبيعرفلكي
من سواها لما مثاًال يجعلها ولكي ذلك؛ له يحق ال

.مسائلالتكفير
يلي فيما وسأذكر :والهدف المباحث، هذه سببتحديد

لخللالت عالجها بالذكر،وطريقَة كفير،منتخصيصها
.وأهموسائلاالستداللعليها

)٢(إثباتحكماإلسالمللمعّين:عرضالمبحثاألول
بالتكفير التكفيريين استهانة أسباب أهم من إن :أنهم

،الشهادتيننواقضعن فيالكالم وَغَلْوا وبالغوا أكثروا
الشهادتين داللة يقينية على التعرف حساب على

ع التأكيد وبإهمال أصحابورسوخها، حرمة لى
ورودًا والسنة القرآن نصوص في ورد مما الشهادتين،

.قطعيالداللةوالثبوت
الشرك عن والمحاضرات والدروس الكتب أكثر فما
عنوالدروسالكتبأقلوما،بزعمهماإلسالمونواقض
اإلسالمية فيحفظحقاألخوة الشهادتين داللة مكانة

 واألموال واألعراض األنفس ألصحاببصيانة
اإلسالمحقوقوافرلهممسلمينبهالكونهم،الشهادتين

.مواالةوحفظًاللحقوق
واإلجماع والسنة الكتاب أدلة ذاكرًا المبحث هذا فجاء
،بالشهادتينيكوناإلسالمفيبالدخولالحكمأناليقيني
حكمبهاللناطقيكونعليهايدلبماأوبهابالنطقوأنه

يجعلهالذي،المسلمًجميعهاالمسلمينحقوقمستحّقًا.
حرمة على المبحث هذا أدلة خالل من أكدت لقد
،واإلجماع والسنة القرآن من أدلة بتتابع الشهادتين
،دليلكلعلىالتعليقتطويل علىعدم حرصتفيها
،المقصودعلىالداللةفياألدلةكفايةعلىأؤكدلكي

.مالتشريعيةوأنهاداللةمقطوعبهافيمصادراإلسال

:ومناآلياتالتيذكرتها
َياَأيَهاالِذيَنآَمُنواِإَذاَضَرْبُتْمِفيَسِبيِل:}قولاهللاتعالى

ُمْؤِمًناَلْسَت السَالَم ِلَمْنَأْلَقىِإَلْيُكُم َوَالَتُقوُلوا َفَتَبيُنوا اللِه
ََفِعْند الدْنَيا َعَرَضاْلَحَياِة َكَذِلَكَتْبَتُغوَن َكِثيَرٌة َمَغاِنُم اللِه

ِبَما َكاَن اللَه ِإن َفَتَبيُنوا َعَلْيُكْم اللُه َفَمن َقْبُل ِمْن ُكْنُتْم
.}َتْعَمُلوَنَخِبيًرا

اآلية وسببنزولهذه :اهللارضيعباسابن رواه ما
،ٍةلهَلِقَيَناٌسمنالمسِلِميَنَرُجًالفيُغَنْيم:َقال،عنهما
،السالُمَعَليُكم،َفَأَخُذوُه،َفَقَتُلوُه،َوَأَخُذواِتلَكاْلُغَنيَمة:َفقال

 َلْسَت{َفَنَزَلت السَالَم ِإَلْيُكُم َأْلَقى ِلَمْن َتُقوُلوا َوَال
ً٣(»}ُمْؤِمنا(.

تعالىوقوله}َلَرُسوُلَكِإنَنْشَهُدَقاُلوااْلُمَناِفُقوَنَجاَءَكِإَذا
اْلُمَناِفِقيَنا ِإن َيْشَهُد َواللُه َلَرُسوُلُه ِإنَك َيْعَلُم َواللُه للِه

 َلَكاِذُبوَن *ِهالل َسِبيِل َعْن َفَصدوا ُجنًة َأْيَماَنُهْم اتَخُذوا
ََيْعَمُلونَكاُنواَماَساَءُهْمِإن{.

الشافعي اإلمام ذكره هوما فيووجهاالستداللباآلية
"الزنديق "وهومنيبطنالكفرويظهراإلسالم: ،حيث

قال رجع«: إذا قوله ُيقبل ُيقتل، وال بـ، فيهم واحتج}ِإَذا
َيْعَلُم َواللُه اللِه َلَرُسوُل ِإنَك َنْشَهُد َقاُلوا اْلُمَناِفُقوَن َجاَءَك

َاْلُمَناِفِقين ِإن َيْشَهُد َواللُه َلَرُسوُلُه ِإنَك اتَخُذوا*َلَكاِذُبوَن
ًةُجن َأْيَماَنُهْم قتلهم}، يدع أن وجل عز اهللا فأمره ،لما

،ُيظهرونمناإلسالم،وكذلكالزنديقإذاأظهراإلسالم
مبدل غير والمسلم مسلمًا، الوقت هذا في كان ،قال

وسلم عليه اهللا صلى اهللا (رسول :عن شققت أال
.)٤(»)قلبه

:ددامناألحاديث،منهاومنالسنةذكرتع
عنهما اهللا رضي َزْيٍد بن ُأَساَمَة حديث ، َبَعثََنا«قال

ٍةَسِري في وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ،ْحَناَفَصب
 ُجَهْيَنَة من الـُحَرَقاِت ،ًَرُجال َفَأْدَرْكُت فقال، :إال ِإَلَه ال

َفَطَعنُته،اهللا ،ذلكمنَنْفِسيفي َفَوَقَع ،َف ِبيِللن َذَكْرُتُه
عليهاهللاصلىاهللا فقالرسول وسلم، صلىاهللاعليه

ياَرُسوَل:قلت:قال)َقاَلالِإَلَهإالاهللاَوَقَتْلَتُه؟:(وسلم
 اهللا ، السالِح من َخْوًفا َقاَلَها رواية[إنما وفي :كان
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:(قال،]متعّوًذا َأْمَأَفالَشَقْقَتعنَقْلِبِهحتىَتْعَلَم َأَقاَلَها
َعَلي)ال ُرَها ُيَكر َزاَل فما ، ،َأْسَلْمُت َأني تَـَمنـْيُت حتى

.)٥(»َيْوَمِئذ
قال عنه، اهللا رضي الغفاري ذر أبي "وحديث :َأَتْيُت

،َناِئٌمَوُهَو،َأْبَيُضَثوٌبَوَعَليِهَمَوَسلَعَليِهاُهللاىَصل ِبيالن
َوَأتْيُتُه ثُمََفَقال،اْسَتْيَقَظَقِد):ََقالَعْبٍدِمنَما:ِإالِإَلَهَال

َةالَجنَدَخَلِإالَذِلَكَعَلىَماَت ثُم،ُهالل(ُُقْلت:َزَنىَوإِْن
ََقال َسَرَق؟ (َوإِْن :ََسَرق َوإِْن َزَنى َوإِْن (ُُقْلت :َزَنى َوإِن
ََقال َسَرَق؟ (َوإِن :َْوإِن َزَنى َسَرقََوإِْن (ُُقْلت :َزَنى َوإِن
ََقالَسَرَق؟َوإِْن):َأِبيَأْنِفَرْغِمَعَلىَسَرَقَوإِْنَزَنىَوإِْن

َذر(ََقالِبَهَذاَثَحدِإَذا َذرَأُبوَوَكاَن:َأِبيَأْنُفَرِغَمَوإِْن
٦("َذر(.

َبَعَث:"وحديثعبداهللابنعمررضياهللاعنهما،قال
ِبالنَبِني ِإَلى الَوِليِد بَن َخاِلَد َوَسلَم َعَلْيِه اُهللا َصلى ي

َيُقوُلوا َأْن ُيحِسُنوا َفَلم اِإلسَالِم، ِإَلى َفَدَعاُهْم :َجِذيَمَة،
ََيُقوُلون َيقُتُل:َأْسَلمَنا،َفَجَعُلوا َخاِلٌد َصَبْأَناَصَبْأَنا،َفَجَعَل
ِإ َوَدَفَع َوَيْأِسُر، ِإَذاِمْنُهْم َحتى َأِسيَرُه، ِمنا َرُجٍل ُكل َلى

َُفُقْلت َأِسيَرُه، ِمنا َرُجٍل ُكل َيْقُتَل َأْن َخاِلٌد َأَمَر َيْوٌم :َكاَن
،َأِسيَرُهَأصَحاِبيِمْنَرُجٌلَيْقُتُلَوَال،َأِسيِريَأْقُتُلَالِهَوالل

ُاهللا َصلى ِبيالن َعَلى َقِدمَنا َفَذَكْرَناُه،َحتى َوَسلَم َعَلْيِه
ََفَقال َيَدُه َوَسلَم َعَلْيِه اُهللا َصلى ِبيالن (َفَرَفَع :يِإن ُهمالل

ٌَخاِلدَصَنَعاِممِإَلْيَكَأْبَرُأ(َِتْين ٧("َمر(.
فتحخيبر وقصة :وسلم أنرسولاهللاصلىاهللاعليه

َِطالَأِبي بَن َعِلي َوَقالَدعا الرايَة، َفَأْعَطاُه (ٍب، :،اْمِش
ََعَلْيكاُهللاَيْفَتَحىَحت،َتْلَتِفْتَوال(ََقال،:َشْيًئا َعِليَفَساَر

ََفَصَرخ َيْلَتِفْت، َوَلْم َوَقَف ثُم :َماَذا َعَلى اِهللا َرُسوَل َيا
ََقالاَس؟النُأَقاِتُل):َيْشَهُدواىَحتَقاِتْلُهْماُهللا ِإالِإَلَهالَأْن

ِمْنَك َمَنُعوا َفَقْد َذِلَك َفَعُلوا َفِإَذا اِهللا، َرُسوُل دًا ُمَحم َوَأن
ِاهللاَعَلىَوِحَساُبُهْمَهاِبَحقِإال،َوَأْمَواَلُهْم٨("ِدَماَءُهْم(.

.وذكرتغيرذلكمنصحيحالسنة
منذلكعلىاليقينياإلجماعحكايةنقلتثمابنكالم

 هـ٣١٨(المنذر ( الفاسي القطان هـ٦٢٨(وابن (وابن
هـ٧٢٨ت(تيمية(الحنبليرجبوابن)هـ٧٩٥ت.(

وهذاكلهفي:»وُختمهذاالمبحثبهذهالخاتمةالفاصلة
ُحكِمه ثُـُبوِت وَتيقِن دخولالكافراألصليفياإلسالم،
األصلي بالمسلم فكيف الشهادتان؛ فيه تكفي وأنه له،

،والذيربماكان)المولودألبوينمسلمينأوألبمسلم(
ِكروالذوالحجوالصياموالزكاةالصالةأهلمن:بتسبيٍح

 حبمعلنًاكانربمابل،واستغفاروحمٍدوتكبيٍروتهليٍل
عنيتأخروال،وسلمعليهاهللاصلىورسولهتعالىهللا

حدأيإلى وعمًال، قوًال لإلسالم سيكونإظهارحميته
الشخص؟ هذا لمثل باإلسالم الحكم يقيُن !هولمن أو

ممنضمإلىالشهادتينولوشيئًايسيرًامنمعالم:دونه
أصليمسلموهو،األخرىسبق(اإليمان؟)كما!

وأبنائهمالمسلمينمنالشهادتينأهل إناليقينبإسالم
التكفير نبتة لوال جدٍل؛ محّل يكون ال أن يجب كان

واستباحتالمت كلمتها وفّرقت األمة أفسدت التي هافت
.»محرماتها

الثاني المبحث عرض :لم بيقين اإلسالم دخل من
)٩(ُيـْخَرجمنهإالبيقين

ما وهذاالمبحثمنأهمالمباحثوأشدهاخطرًا،وكثيرًا
!ينبنيالتكفيرالباطلعلىإغفالتقريره

المبحثباالستداللعلى الكتابهذا بدأ أنتقريروقد
بالظنون تقريرها يمكن مما ليست التكفير مسائل
الدخوليقينألن مناليقين؛ فيها البد وأنه الراجحة،
ككل بالظن، نقضه ُيجيز ال بالشهادتين اإلسالم في
باطٌلاليقين وألنمخالفة بالظن، نقضه يقيناليجوز
وغير السائغ غير الخالف هو وهذا ببطالنه، مقطوع

.وهوالخالفالمقطوعببطالنه:المعتبر
الكاتب قال :»النطق أن القطعية باألدلة تبّين وقد

الدم يعصم اإلسالم، في بالدخول حكٌم هو بالشهادتين
أن فتبّين كامًال، اإلسالم حق لصاحبه وُيوِجُب والمال
أن َيجز فلم شرعًا، اإلسالم في الدخول يقين هو هذا

بالشهادتيننطقمنُنخِرَجخروجهبيقينإالاإلسالممن
أنالدخولفياإلسالمليس:ومنالمعلوم.مناإلسالم

إالإحدىحالتين له :أو متيّقن، بحكم فيه الدخول إما
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متيّقن بحكم فيه الدخول عدم .ُيثِبت من هناك وليس
هذا فَـُيْجـَعل بظن، أو بشك اإلسالم في دخوًال للمعّين

 بين وسٍط حالٍة في نجعلهالداخُل أو والكافر، المسلم
بعضها من ونحرمه المسلم حقوق بعض له مسلمًا

دخولهبمحض)حكمتطبيَقيستوجبممايفعله البما
الذينحكم(الوسط(،هذاالتصّورللمسلم)اإلسالمعليه

َز ُنجوأنيمكنحتى،له الوجوَد ظنّيًا بإسالمهحكمًا
والذيمنعمن.ينفيمثلهإخراجهمناإلسالمبغيراليق

هوماسبق:وجودهذاالتصورللمسلمالذيدخلبظن
نالمتيق واإلجماع والسنة الكتاب نصوص إيجاب من
دون الشهادتين، أعلن من كل بإسالم قاطعًا حكمًا
في كما ُمْعِلِنها، منقرائنحال الريبة يثير لما التفاٍت

القتل من مستعيًذا قالها أنه ظاهُره َمن في)حالة كما
،وكمافيالمنافقين)قصةأسامةبنزيدرضياهللاعنه

عقد في ُتشكك التي أعمالهم وفجور مواقفهم سوء مع
.»إسالمهم،لوالذلكالحكمالمتيقنبإسالمهم

عدمعلى،السنةصحيحمنبأدلةأيضاالكتاُبواستدل
فإماأنالتكفيرحق:سواغاالختالففيمسائلالتكفير

.به،أوأنهباطلمقطوعببطالنهمقطوع
:ومناألدلةعلىذلك

وسلم عليه اهللا صلى (قوله :َيا َألِخيِه الرُجُل َقاَل ِإَذا
.)١٠()َكاِفُر،َفَقدَباَءِبِهَأَحُدُهَما

وسلم عليه اهللا صلى (وقوله :َفُهَو ُمؤِمًنا َلَعَن َوَمن
ٍِبُكْفرُمْؤِمًناَقَذَفَوَمْن،َكَقْتِلِهَِكَقْتِله١١()َفُهَو(.
وسلم عليه اهللا صلى وقوله :)َعَلْيُكْم ُف َأَتَخو ا ِمم إن

ِرْدًءاَوَكاَن،َبْهَجُتُهَعَلْيِهُرِئَيْتإَذاىَحتاْلُقْرآَنَقَرَأَلَرُجًال
ََوَراء َوَنَبَذُه ِمْنُه، َواْنَسَلَخ اُهللا َشاَء إَلىَما َأْعَثَرُه ِلْإلِْسَالِم

ِْركِبالش َوَرَماُه ِبالسْيِف، َجاِرِه َعَلى َوَخَرَج :َقالَ)َظْهِرِه،
ُُقْلت :َأِو اْلَمْرِمي ِبالشْرِك َأْوَلى َأيُهَما اِهللا َرُسوَل َيا

ََقالاِمي؟الر:)اِميالرَبِل١٢()َال.(
َأْوَوَمْنَدَعاَرُجًالِباْلُكْفر:)ِوقولهصلىاهللاعليهوسلم

ِهالل َعُدوَقاَل.َِعَلْيهَحاَرِإالَكَذِلَك١٣()َوَلْيَس.(

فيالخالفتسويغعدمفيالترددغرابةالكتاببينثم
وهو إال حق؛ بغير يكون ال وهو حق، بغير التكفير
يستحّق ال كيف اليقين خالف وما اليقين، مخالٌف

!اإلنكاريقينا؟
بغير التكفير يكون ال غيروكيف الخالف من حق

المعتبر؟ !والمال الدم عصمَة وهوسوفيسلبالمسلَم
القطعيَةالمحرماِتهذهيستبيحماتقريرفهل،والعرض
غيَر غلًطا منالممكنأناليكونالغلطالقطعيفيه

!سائٍغوالمعتبر؟
مسائل في االختالف بسواغ القول أن الكتاب بين ثم

 مع إال يستوي ال فيالتكفير االعتماد صحة اعتقاد
التصور هذا وأن الظنون، على التكفير مسائل تقرير
إخراجتجعلالتيالسابقةلألدلةمخالفٍةمنفيهمافوق
وفوق،بظنال،بيقينإاليصحالاإلسالممنالمسلم

وَغلظفيه الشرُع منه عّظم منتهوينما فيه فهو،ما
دلةالسابقة،فالعندهقوٌلاليعتمدعلىدليليقاوماأل

دلوال،فيهاالختالُفيسوغالتكفيرأنعلىيدلنص
سواغه على العقلي النظر .ويجعله وقع الذي وكل

:مّدعيسواَغاالختالففيالتكفيردليالعلىالتسويغ
جعله مما العلماء، االختالففيالتكفيربين كثرة هو

فيه االختالف سواغ بعدم القول )١٤(يستعظم .وهذا
يحسنون ال الذين المقّلدين استدالل هو االستدالل
دالمؤيالعلماءكالممنأصرحهوماسيأتيإذ،التقليد
فلو،ظنونالقطعياٍتباَبالبابهذايجعلممابالدليل
فليبيناالستداللأرادوٕان،التقليدطريقفهذاالتقليدأراد

لنا بالظنون: التكفير سواغ إلى وصل دخلكيف من
!اإلسالمبيقين؟

إنما التكفير في االختالف سوَغ من كل أن وأحسب
:أوقعهفيهذاالغلطأنهقدساوىبينحكمينمتباينين

.يقطعبتقريرلكنظنيةببينٍةبالكفرالمعّينعلىالحكم
.بالكفر

.ظنيبتقريٍربالكفرالمعّينعلىوالحكِم.
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الب ألن فيه؛ إشكال ال فاألول الظنية كشهادة(ينة
الشهادتين (،الشريعةفيلإلثباتبهمقطوع هيطريٌق

عليه االعتماُد صّح الظني)١٥(لذلك التقرير بخالف ،
حكَمهايعارض إثباتحكٍم في الشريعُة ُتجْزُه لم الذي
منالمستفاُدِنالمعيبإسالمنالمتيقالحكُموهو،نالمتيق

.ُيـجيُزيقيُنهأنُينقَضبظنُنطِقهبالشهادتين،الذيال
هذه فيها يقررون األئمة من لعدد الكاتبأقوًال نقل ثم

الجليلة القاعدة :لم بيقين، اإلسالم في دخل من أن
البابهذاأنذلكخاللمنليؤكدبيقين؛إالمنهُيخرج
إذمرجوحة؛ظنونعنفضًال،راجحةظنونبابليس

 راجحًا ُيتوّهمظنًا إذاعارضاليقينيكونباطًالكلما
!مقطوعًاببطالنه

التالية األئمة منكالم القاعدة فذكرالكتابتقريرهذه
:أسماؤهم

حنبلبنأحمدهـ٢٤١ت(اإلمام.(
المنذرهـ٣١٨ت(وابن.(

الباقالنيبكرهـ٤٠٣ت(وأبو.(
المالكيبطالهـ٤٤٦ت(وابن.(
الظاهريحزمهـ٤٥٦ت(وابن.(

).هـ٤٦٣ت(المالكيوابنعبدالبر
الشافعيالغزاليحامدهـ٥٠٥ت(وأبو.(

المالكيالجدرشدهـ٥٢٠ت(وابن.(
المالكيالقرطبياهللاعبدهـ٦٧١ت(وأبو.(

المالكيالشاطهـ٧٢٣ت(وابن.(
تيميةهـ٧٢٨ت(وابن.(

أحد كالم من تقريرها الكتاب حاشية في ذكر حتى
المعاصرين علي: عثيمين ابن الشيخ اهللاوهو رحمة ه

،باعتباركثيرمنالتكفيريينيعتقدونفيه)هـ١٤٢١ت(
.مااليعتقدونفيغيرهمنالعلم

القاعدةهذهيرسخأنالكتاباستطاعوبذلك»دخلمن
،لكييبّينعدم»لمُيخرجمنهإالبيقين:اإلسالمبيقين

وألن الظنون، باعتماد التكفير في التساهل جواز
الطرهوترسيخهاالشهادتينحرمةيحفظالذيالوحيديق

ومنالباطلةبالظنونالتكفيرمنالتكفيريينتهافتمن
.بتسويغهمالتكفيرالباطلوتهوينهممنخطرالخطأفيه

الثالث المبحث عرض :،الشهادتين نقض ضابط
)١٦(ودرجاتنقضهمها

أننا ظنوا الشهادتين حرمة عن التكفيريين حدثنا كلما
إخرا من أننانمنع أو مطلقًا، بهما نطق من كل ج

الحكميجوزاللمنحتىباإلسالمالحكمفيمتوسعون
!لهبأنهمسلم

بالشهادتيننطقمنتكفيرضوابطعنالكالمكانلذلك
هذاعنالتصورتصحيحيتمالالتيالمباحثأهممن
كر؛الذهذاإحكامخاللومن،ذكرهخاللمنإالالباب

ًفعالفنحن:يُيدخلأنمناإلسالمعلىنغارأنجب
َمنمنهُيخرجأنمنعليهنغاركما،منهليسَمنفيه

.ولذلكجاءهذاالمبحث!كانمنه
:وقدتضمنهذاالمبحثثالثمسائل

األولى :للخوارج وقع مما الخطأ من وجهين ِذكر
التكفير وكيفدخالعلىغالة التكفير، في المتقدمين

 المعاصرين، إلىمن نسبتهم يرضون ال أنهم رغم
.الخوارج
الثانية :وجَهيعلىوالتنبيه،بالجهلاإلعذارأدلةبيان

.اإلعذاربه
الثالثة للشهادتين: النواقض قسَمي بيان :الصريحة

.القطعيةوالمحتملة
:أماالمسألةاألولى

الخوارج فيهما وقع خطأين ببيان المبحث هذا بدأ فقد
وتسل لبعضالمتقدمون، الخطأين هذين بعض ل

:المنتسبينللسنة،فوقعوابسببذلكفيالتكفيرالخاطئ
األول الخطأ :الواردة نصوصالوعيد بعض حمل هو

الملةمنالمخرجةغيرالمعاصيبعضمنالتنفيرفي
.علىالتكفيرالمخِرجمنالملة

بالكبائر فكّفروا الخوارج، فيه اطرد وٕان الخطأ وهذا
ف وخالفوهممطلقًا، بعضذلك في التكفيريون وافقهم قد

وهو لديهم، الباب هذا فقه ضعف بسبب بعض، في
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إاليكونالاإلسالممنالخروجأنعلىيقومالذيالفقه
بهما التي الشهادتين نقض وهو الدخول، به كان بما

.ُدخلفياإلسالم
الاهللاألمرمخالفةيذكرالوعيدنصوصمننصفأي

حدتصلنّصًااعتبارهيمكنفال،الشهادتينداللةنقض
تلكُوصفتولو،المخالفةتلكفيوقعمنبكفريحكم
أوفيهاالواقعكفريوهم المخالفةبالكفرأوتوّعدتبما

.)١٧(تبرأتمنه
ببيانإالبتكفيٍر؛دعوىأيصحةعدمعلىيدل وهذا

نقضالشهادتين ثبت فإن بنقضالشهادتين، :عالقتها
.بطلذلكالتكفير:صّحالتكفير،وٕانلميثبت

هو اتفقعليهالسلفوأهلالسنة،وكانهذا مما وهذا
فهمها كما الوعيد نصوص فهم من األكبَر عاصَمهم

شابههم(الخوارجومن.(
الثاني والخطأ :بعض إلى التكفيريين مجيء هو

الكفار أفعال بعض حال تصف التي النصوص
والمشركين ومااألصليين الشهادتين، يشهد ال ممن

في يتضمنهفعلهملهامنالكفروالشرك؛ألنهمانطلقوا
التكفيريونهؤالءفحملها،الكفريةعقيدتهممنلهافعلهم
يمنع ما وجود مع الشهادتين، أهل علىالمسلمينمن
البالشهادتين الناطق المسلم أن وهو الحمل، هذا من

.لحكمبإسالمهيجوزتحميلفعلهمعنىيضادا
،عنهمااهللارضيعمربناهللاعبدعليهنبهخطأوهو

 الخوارج عن قال عنه(حيث صّح قد "فيما :(إنهم
على فجعلوها الكفار، في نزلت آياٍت إلى انطلقوا

.)١٨("المؤمنين
"قالالكاتب ابنعمررضياهللاعنهما: :ومعنىكالم

ا الكفار أعمال بيان في نزلت التي اآلية تدلأن لتي
بالالمسلمينعلىظاهرهاتعميميصحال،كفرهمعلى
الكفريالعمليقع فعندما لمناطُكْفرالكافربها؛ إدراٍك

األصليالكافرالشهادتين(منيشهدلمالذي(يكونال
ُكْفـُرهكانربمابل،منهيمنعمانٌعالكفرعلىَحـْمِلهفي

انطلقالذيالكفريالمعنىعلى داالوهذا عمُله، منه
المسلمينالشهادتين(بخالفأهلمن(األمَرينكالفي:

-إسالمهميقيُنوهو،فيهمالتكفيِرمانِعوجودمن.
-العملمنطَلقاختالفومن :عند ُكفري منمنطَلٍق

المسلمعند ُكفريغيِرمنطَلٍقإلى،ُكفُرهعليهدّلالكافر
".دّلعليهإسالُمه

فذكر:لكتابعددًامناألمثلةعلىهذاالخطأوقدذكرا
والتكفير اهللا، أنزل ما بغير بالحكم التكفير مسألة
بمراعاة نصوصهما مع السلف تعامل وكيف بالسحر،

.هذاالملحظ
الثانية المسألة وأما :،بالجهل اإلعذار أدلة بيان وهي

.)١٩(والتنبيهعلىوجَهياإلعذاربه
سبعةالكتابأوردعليهفقداالستداللمنأوجه:

١.وهذا،ُيستطاعالبماتكليًفابهاإلعذارعدمفيأن
 تعالى قوله ُوْسَعَها{ينافي ِإال َنْفًسا اللُه ُيَكلُف ،}َال

الداعين لدعاء تعالى اهللا استجابة ويناقض :}وََال َربَنا
ِِبهَلَناَطاَقَةَالَماْلَنا ُتَحم{.

٢.تاشتراُطالصغيرعنالقلمورفُع،للتكليفالعقلمام
والمجنون :،التكليفإدراكالتكليفمناطأنعلىيدل

بين فرٍق والصغير(وأيالمجنون الجاهل(و) (عدمفي
!إدراكثالثتهمالتكليَف،وعدممعرفتهمبهأوبمعناه؟

٣.الكفرفيحتى،باإلكراهاإلعذار:}َُوَقْلبُأْكِرَهَمْن ِإالُه
ِيَمان ِباْإلِ ُمْطَمِئن{مؤاخذة عدم على يقوم إعذاٌر وهو ،

ُيبديمابظاهراإلرادةمسلوَبكانولو،اإلرادةمسلوب
وبمامنهُيرادبماجاهلمنأكثرلإلرادةسلٍبوأي،فقط

عليه؟ يجب !ًوباطنا ظاهرًا اإلرادة مسلوب فهو :ال
ًأصالالمرادهومايعرف!

٤.باإللهيالمؤاخذةالعدلينافيالعبديجهلما:ولذلك
 تعالى ِللناِس{قال َيُكوَن ِلَئال َوُمْنِذِريَن ُمَبشِريَن ُرُسًال

ُِسل الر َبْعَد ٌة ُحج اللِه َعَلى { تعالى وقال ،}اُكن َوَما
َرُسوًالَنْبَعَثىَحتِبيَنُمَعذ{.حديثمنالصحيحينوفي

شعبة بن اهللاالمغيرة رسول سمع أنه عنه اهللا رضي
ِإَلْيِهالُعْذُرِمَن:(صلىاهللاعليهوسلميقول َأَحبَأَحَدَال
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ََوالُمْنِذِرينِريَنالُمَبشَبَعَثَذِلَكَأْجِلَوِمْن،ِه٢٠()الل(.
٥.،والسالمالصالةعليهمالرسلبإرسالاالكتفاءعدم

اهللاتعالىباآليا أّيدهم منمعجزات(توالدالئلبللقد
وهذاإنماكانلرفعالعذر:التيتقطعبصدقهم)وغيرها

المتنبئالكاذب الصادقمن النبي تَـَبـيِن بعدم .بالجهل
صدقهمعلىالدالةبالدالئلُرُسَلهإرسالهمبيناتعالىقال

}َُمَعُهم َوَأْنَزْلَنا ِباْلَبيَناِت ُرُسَلَنا َأْرَسْلَنا َواْلِميَزاَنَلَقْد اْلِكَتاَب
ِِباْلِقْسطاُسالنِلَيُقوَم{تعالىوقال،}اِرالنِفيِذيَنالَوَقاَل

 اْلَعَذاِب ِمَن َيْوًما ُيَخفْفَعنا َربُكْم اْدُعوا َجَهنَم *ِلَخَزَنِة
ََبلَقاُلواَناِتِباْلَبيُرُسُلُكْمَتْأِتيُكْمَتُكَأَوَلْمَقاُلواَفاْدُعواَقاُلواى

ٍَضَاللِفي ِإالاْلَكاِفِريَنُدَعاُءَوَما{عليهاهللاصلىوقال،
ِإالُأْعِطَيَماِمثلُهآَمَنَعَليِه:(وسلم َنِبياَألْنِبَياِءِمَنَما
ُ٢١()الَبَشر(.

٦.عليهالمنصوصوالنسيانالخطأعلىالمؤاخذةعدم
تعالى اهللا كتاب في : هو وبعدمإنما بالجهل إعذاٌر

والتعّمد القصد .في وقدجاءالنصعلىاإلعذاربهما
تعالى اهللا كتاب : تعالى قوله ِإْن{في ُتَؤاِخْذَنا َال َربَنا
َأْخَطْأَنا َأْو ُجَناٌح{،وفيقولهتعالى}َنِسيَنا َوَلْيَسَعَلْيُكْم

ُقَدْت َتَعمَماَوَلِكْنِبِهَأْخَطْأُتْمِفيَماُْلوُبُكم{.
٧.التي باآلصارواألغالِل أنالتكليفبالمجهولإلزاٌم

إذأيإْصٍرأغلظوأثقلمنأنتكون:وضعهااهللاعنا
تعلم ال ما على محاسبًا تعالى: اهللا قال وقد :»قد

َوَالَتْحِمْلَعَلْيَناِإْصًرا،:}استجابًةلدعاءالمؤمنين»فعلت
الَعَلى َحَمْلَتُه َقْبِلَناَكَما ِمْن ،وقالتعالىفيصفة}ِذيَن

 اإلسالمية األمة َواْألَْغَالَل{حال ِإْصَرُهْم َعْنُهْم َوَيَضُع
َْعَلْيِهمَكاَنْتِتيال{.

وجهانلهالبابهذافيالجهلأنبذلكالكاتبواستدل
:فياإلعذار

١. اإلسالم في ُيدخل ال عذٌر ،من ينجي قد لكنه
،وهوالجهلالذييؤدي)كأهلالفترة(ارالخلودفيالن

كما للشهادتين، الصريحة اللغوية الداللة معارضة إلى
وبيّنا هناك، مانعًا:سبقأنبّيناه العذُر كانهذا لماذا

اإلعذار؟فيوجهًالهأنإقرارنامع،باإلسالمالحكممن

٢.الجهلوهو،اإلسالممنالجاهُلمعهَيـْخـُرُجالعذٌر
لذييعتريالمؤمنبحقيقةالشهادتينفيجعلهيأتيماالا

التزاٍم عدم مع والمآالت، باللوازم إال ينقضالشهادتين
بسبب أو بها، جهله بسبب والمآالت اللوازم بتلك منه

.تأويلهالصارفعنها
منالحجُةعليهتُـَقْملممنتكفيرمنمنعالذيهووهذا

ٍمخالفة كل في الشهادتين حدأهل تصل ال لقطعي
فيذكرُتهمماللشهادتيناللغويةللداللةالصريحالنقض

.القسماألولمنالمكفرات
:أنالجهلجهالن:كمانبهالكاتب

.المعلومة(بسيطغيابوهو.(
.الباطل(ومركبالتأولفيويظهر.(

البعضإذبالجهل؛اإلعذارفيصاحبهيدخلوكالهما
التأولأنيظنًعذراليسالباطل.

مهمين أمرين على الحق موطن في الكاتب نبه كما
:)٢٢(متعلقينباإلعذاربالجهل

األول األمر :من للمعلوم المنكر إعذار حصر خطأ
حديَث كان أو بعيدة، ببادية نشأ بمن بالضرورة الدين

؛)٢٣(عهٍدبإسالم،كمايترددفيبعضالتقريراتالباطلة
:لسببين

التخطيء األولسبب :الجهل أسباَب جعل تقرير أنه
وال،الحصرهذاعلىيدلدليٍلبال،سببينفيمنحصرًة
أسباب إذ مشاَهٍد؛ واقٍع مراعاِة وال له، يشهد معنى

.الجهلكثيرة
والسببالثاني :وليس نفسه، الجهل هو أنالعذرإنما

الحقيقي الجهُل ُوجد فكيفما الجهل، سبَب فهو)٢٤(هو
الباب)٢٥(عذاربعدمالتكفيرسبٌبلإل ؛فالينفعفيهذا

النافع أسبابالجهلبزيادةسبٍبأوَعَشرٍة،وٕانما تكثيُر
.هوإقراُراإلعذاِربالجهل

الثاني التنبيه وأما :جهل على المؤاخذة عدم أن فهو
التقصير على بالمؤاخذة لها عالقة ال المجهول األمر
قدوالذي،للتعّلمالداعيوقياممنهالتمّكنعندالتعّلمفي
التعّلم ترك في العذر ويدفع الحجة يقيم داعيًا :يكون
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الدن في التعزيرية العقوبَة الجاهل يستحق يا،ولذلكفقد
ليست لكنها والعقوبةاألخرويةعلىجهلهفيالظاهر،
هي بل بجهله، إعذاٍر عدم عقوبة وال الكافر عقوبَة
ماتركوتعّمدقّصَرألنهالحقيقة؛فيعلمهعلىعقوبٌة
يكنولم،جهلهيجهليكنفلم،بهالقيامعليهيجبكان

و،بهُيعذر عنهبمانٍع عنالتعّلم،والممنوعا قدعاجزا
ُيبقيالالذيمالتعلعليهيوجبالذيالداعيلديهُوجد
ترك على حينئٍذ فمحاسبته إليه؛ السعي بعدم عذرًا له

.التعّلممحاسبٌةبمايعلم،وليستبمايجهل
،بالجهل اإلعذار باُب سيتناقض التقرير هذا بغير إذ
أخرى مرة بعذٍر وليس مّرة، ُعْذرًا الجهُل !وسيكون

والواقعبيانمن،آنفًا بيناه مطلقًا،كما أنالجهلعذٌر
.َوْجَهيإعذاِره،بحسبنوِعالمجهولوِقْسِمه

بكالمواستشهاداستداللمنمسألةكلالكتابُيخلولم
.األئمةالمعتبرين

فهيبيان:وأماالمسألةالثالثةواألخيرةفيهذاالمبحث
للشهادتين النواقض قسَمي :القطعية الصريحة

.والمحتملة
عمودههي بل الكتاب، مباحث أهم من المسألة وهذه
خاللها التيمن القاعدة التيتضع هي ألنها الفقري؛
،بالجهل فيه ُيعذر ال للشهادتين ناقض بين التفريق

بالجهلفيهُيعذرالذيوناقضها)وجهلالعلمعدمجهل
).التأولالباطل

سمينعلىمعياروقدبنىالكتابالتفريقبينهذينالق
قطعي :ينقضها ما منها الشهادتين نواقض أن وهو

 متيقنًا قاطعًا العرب(نقضًا مشركي كتلبية :ال لبيك
لك هو شريكًا إال له؛ مع)شريك ينقضها ما ومنها ،

 القطع توفر وعدم االحتمال من(ورود معلوم كإنكار
من كوَنه منِكره جهل احتمال مع بالضرورة، الدين

).الدين
ينكره ال الشهادتين نواقض في القسمين هذين ووجود

أحد :داللة من المانع االحتمال إليه يرد ما منها أن
،االحتمال إليه يِرُد ما وأنمنها الناقضعلىالنقض،

قد المعين بأن اليقين بعد إال بنقضه القطع يمكن وال
.التزمباللوازمالكفريةللناقض
لماُيعذروبذلكيكونالبحثقدوض عضابطًاصحيحًا

،التكفيريونفيهتخبطمماوهو،ُيعذرالومابالجهلفيه
مماجعلهميكفرونبغيرموجب.وماجاؤوافيهبضابط

الثانيالقسممنيكونأنحقهمابتنزيل،للتكفير)غير
منزلَةالقسماألول(القطعيالداللةعلىنقضالشهادتين

النواقضالقطع(منالنقضوهوعلىداللتهفيي.(
له العالقة تقريٌر بّينأنه التفصيلأنه هذا ومنميزة

المرجئة تقرير إلى ُينسب بما :عدم يلزمهم أنه من
المعاند تكفير عدم يلزمهم وأنه بالتكذيب، إال التكفير

وفرعون( هذه)كإبليس بذيل التكفيريون يتمّسك كما ،
تقر بطالن بّين من كل تجاه فالكاتبقدالتهمة يراتهم؛

،المرجئةإلىالمنسوب بضد وألَزَم المطرد صرحتقريُره
،بالمكذ غير بتكفير القول يوجب تقرير أنه بّيَن فقد
،كليًا إعراضًا اإليمان عن المعِرِض بتكفير فصرح
َحوصر الشاك، وبتكفير المستكبر، المعاند وبتكفير

ور تعالى، هللا كالسب بالعمل اهللابالتكفير صلى سوله
وديناإلسالم وسلم، عليه .المرجئُة ُيلَزُم مما كله وهذا

يجبالتكفيربه معكونهمما التكفيربه، بعدم .فجاء
التقرير بذلك ُيلِزُم ال تقرير أنه مبيـًنا الكاتب تقرير
يسمحفال الباطل، بنقيضذلكالالزم بلُيلِزم الباطل،

 يّدعوا أن من للمخالفين كمابذلك إرجائي، تقريٌر بأنه
في يبّينتخليطهم الناسممن لتنفير أنيفعلوا اعتادوا

.التكفير
.ثمفصلالكتابفيبيانهذينالناقضين

وهوالناقضالقطعيللداللةاللغوية:فذكرالقسماألول
:للشهادتين

شهادةأنالإلهإال(أنناقضالداللةاللغويةلـ:"فذكر
:هو)اهللا
١.ا من اهللا مع إله وجود المنافي(عتقد الشرك وهو

للتوحيد :( الصريح بالقول ذلك مشركي(ويثبت كتلبية
،أوبتعظيممخلوقعلىوجهَصْرِفشيٍءمن)العرب
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الفعل:)٢٦(خصائصالربوبيةله كفروال(العبادة(وهذا
سواءجاء:شك،واليدلعليهعندناإالالقولالصريح

دون ابتداًء علىالتصريح يقينًا يدل استفصال، َسْبِق
الصريحالمشركين(الشركتلبيةفيسبقكما(جاءأو،

مظاهر اهللابأحد لغير المعظم استفصال التصريحبعد
فيشركهأنيبينبما،وقصدهنيتهعنفأجاب،العبادة

العبادةفيالشركإلىقادهماهوكان٢٧(الربوبية(.
ظ الذي التعظيم َصْرُف يجوزأما ال عبادة أنه اهره

شيءصرفوجهغيرعلى،اهللالغير صرفظاهرها
وذريعة ومنكر محّرم فهو الربوبية؛ خصائص من
شهد ممن صدر قد مادام شركًا، ليس لكنه للشرك،
خصائص من شيء صرف وجه على ال الشهادتين

.الربوبيةلغيراهللاتعالى
٢.باإللحاداأللوهيةأنكرأو.
٣.اعتأواهللاألوهيةفنفى،اهللاغير إلهًا كالبوذيين(قد

):والهندوس
مباشرًا،كأنيقولعنربناعزوجل.أ نفيًا :هوليس

.بإله
أونفيًاغيرمباشر،لكنهيقطعبعدمإيمانهبألوهيته.ب

:تعالى،منخاللأحداألمورالثالثةالتالية
آمنعبٌدبعدمتصديقخبراإللـٰهمعالعلمأنهخبره،فما

إذاكانُيـَكـذُبه برب.
يرلممنبربآمنفماطاعته؛وجوبعدمباعتقادأو

الطاعةحقكإبليس(له.(
،وخوفًا ورجاًء الربُحّبًا تعالىإجالَل إجالله بعدم أو
فما اإلجاللالمختّصبالرب؛ ولوفيأقلدرجاتهذا

توجبه بما وُيعّظْمُه ُيـِجله لم بربمن منآمن ربوبيُته
المالكالخالقكونهومن،المطلقالكمالصفاتهكمال

المدّبروحدهالشريكله .يجعله فإنجهلِمنربهما
ًرّبا:ًرباسماهولو،عرفهفما.الرّبإجالَلهيجللموٕان

ربوبيته بصفات علمه مع :باالستكبار كفر فقد
.»كإبليس

شهادةأنمحمدا(يةلـوناقضالداللةاللغو:"قالالكاتب
):رسولاهللا

١.فال،وسلمعليهاهللاصلىالرسولبصدقاليقينعدم
اهللا صلى أنه بيقين إال اهللا رسول محمدًا بأن شهادة
اليقين عدم درجات وأشد اهللا، رسول وسلم عليه

بالصدق :معاني أول هو التصديق ألن التكذيب؛ هي
.هذهالشهادة

٢.الط وجوب عدم مناعتقاد صدقه ما ألنه اعة؛
ببالغهُأمرالذياهللاأمرهوأنهالنبييخبرهأمرًارفض

.)٢٨(إليه
٣.عنإجالله أونزوُل وسلم، ُبغضهصلىاهللاعليه

ألن اهللا؛ لرسول يجب الذي اإلجالل درجات أول
اعتقاِدمعوال،لهاهللااصطفاِءواعتقاَديجتمعالالُبغَض

والسال الصالة عليه خيرناأنه فيه إلىما هادينا هو م
إجالَل إجالله عدم وألن واآلخرة؛ الدنيا في وسعادتنا
لهتعالىاهللا اصطفاء المصطفىُينافياعتقاَد الرسوِل
ُقدوَة بكونه اإليمان ويعارض والرسالة، النبوة لحمل

".االتباِعوأسوتنافيالفهمعناهللاتعالىوحيهوهدايته
أنالكاتببينثمبهالتكفيُريستلزمالاألولالقسمهذا

يقينًاالشرع بطريقجعله بالمعين، قيامه من التأكَد إال
أو بجهل القسم هذا في عذر وال اإلثبات، ُطرق من

.تأول،ولذلكاليستوجبإقامةحجة
:ثمذكرالكاتبالقسمالثانيمننواقضالشهادتين

فهوكل:هادتينأماالقسمالثانيمننواقضالش:"فقال
والمآالت باللوازم للشهادتين اللغوية الداللة ينقض ما

بهاااللتزامُفتَـَخلُيتصّوربضعف(التيولو(فُيـحتَمل،
 بها االلتزام عدم حد(عقًال يصل ال ُبعٍد على ولو

بها االلتزاِم يقيَن يمنع لكنه ويكونالجهُل)االستحالة، ؛
.َبالوقوعفيهاالبسيُطأوالمرّكبهوسب

اليقينبعدإالالنواقضمنالقسمبهذاالتكفيريصحفال
اللغوية للداللة الناقض بالالزم ملتزٌم المعّين بأن

نطقه)٢٩(للشهادتين داللة يقين تقاوم ال ألنها ؛
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بسبب،باإلسالماليقينيالحكملهتثبتالتي،بالشهادتين
".نعمناليقينأنهامازاليتطّرقإليهااالحتمالالما

،التفصيل هذا يوافق ما تيمية ابن الكاتبعن نقل ثم
.للردعلىالغالةالذينيدعوناتباعه

مناطاتالتكفير:عرضالمبحثالرابع
والتكفيراإلعذارمناطلبيانالمبحث خصالكاتبهذا
تصحيحًالتكون،بهاالباطلالتكفيرشاعمسائلبعشر

وتنب فيها، المنتشر مماللخطأ سواها ما على يهًا
.يشابهها

التي القواعد من بعدد بالتذكير المبحث هذا بدأ لكنه
:سيتمإرجاعتلكالمسائلإليها،وهي

إال منه ُيـخَرج لم بيقين اإلسالم في دخل من كل أن
.بيقين

ما أو بالشهادتين يكون اإلسالم في الدخوِل يقيَن وأن
.يقوممقامهما

َل والتأوالجهلوأنالمعّينعلىالتكفيرإيقاعمنمانعان
منالثانيالقسممن،االحتمالإليهاَيِرُدالتيراتبالمكف
االحتماَلُيوِردانوالتأولالجهلألنالشهادتين؛نواقض

.المانَعمنَتيقِناإلخراجمناإلسالم
:ثمذكرتلكالمسائلاإلحدىعشرة،وهي

بالضر الدين من المعلوم إنكار حقيقة(ورة وتناولتفيه
(قتالأبيبكررضياهللاعنهللمرتدين

.االستحالل
.تَـْركالصالة

.تكفيرالصحابةرضواناهللاعليهم
.تحريفالمصحف

رضيعائشةالصديقبنتالصديقةالمؤمنين أم اتهام
.اهللاعنهمابمابّرأهااهللامنه

.الحكمبغيرماأنزلاهللا
.انةالظاهرةللكفارعلىالمسلمينالوالءوالبراءواإلع

.الشكفيكفرالكافر
.السخريةبأهلالعلموالصالحوبحكمفقهي

.السحر

،بهاوالتكفيراإلعذارمناطمبينًا،مسألًةمسألًةفناقشها
مع أسلفت، التي القطعية الباب قواعد على بناء
العلمأهلبأقواليقولماعلىمسألةكلفياالستشهاد

.ئمةالمعتبرينمناأل
ممامسألةلكلباختصارهناالتكفيرمناطهناوسأذكر

:سبق
١.بالضرورة الدين من المعلوم بإنكار التكفير :مناط

بناقضتكفيرهليصحالدين؛منكونهاالمنِكرعلموهو
.للشهادتين،كالتكذيبأوالعنادأوالشك

ب أبي قتال حقيقة الكتاب تناول المسألة هذه كروفي
يعوالمالذينالغالةعلىليردللمرتدين؛عنهاهللارضي
الجاهل إعذار عدم على بذلك فاحتجوا الحقيقة، تلك

بالضرورةالدينمنكالزكاة(للمعلوم.(
مننوعينكانللمرتدينبكرأبيقتالأنالباحثفبّين

:القتال
مرتدينقتال)اتبعومن،األوثانعبادةإلىرجعمنوهم

).بئينالكذبةالمتن
بغاةوقتال)أدائهامنأنفًةأوجهًالالزكاةمنعمنوهم

).للخليفةبعدالنبيصلىاهللاعليهوسلم
منذ التفصيل هذا تذكر التي الدين أئمة أقوال ونقل

.اإلمامالشافعيإلىابنقيمالجوزية
٢.باالستحالل التكفير مناط :أن يقينًا يظهر أن وهو

المست أواستحالل التكذيب، على يقوم تحريمه أو حّل
 الطاعة وجوب عدم أو(اعتقاد واالستكبار، بالعناد

).كالشك:باإلعراض،أوبعدِميقيٍنبالشهادتين
٣.الصالةبتركالتكفيرمناط:تركهافمن،الجحودهو

،الكافرفهو،بالشهادتينيقيٍنعدَمأوإعراضًاأوعنادًا
.سالًدونمنتركهاتهاونًاوك

بعض ونقل ذلك، في السلف أئمة كالم الكتاب ونقل
وبّينعدمصحةإجماٍعبخالف.العلماءاإلجماععليه

.هذاالقول،علىالضدمندعوىالمخالفين
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،الصالة تارك في الواردة نصوصالوعيد توجيه وبين
بما،التركبمجردالتكفيرعلىالمخالفونبهااحتجمما

.يةنصوصالبابيجعلهامطردةمعبق
٤.عليهماهللارضوانالصحابةركفمنتكفيرمناط:
 .اهللاصلىولرسوله إلىالتكذيبهللاتعالى، أنيرجع

.عليهوسلمفيالحكملهمبالعدالةوالفضلوالشرف
.عندعليهترّتَبقدعليهماهللارضوانتكفيرهميكونأن

.مكفرهماعتقاُدضياعالدين
 تك. يكون وعلىأن اإلسالم، تكفير معنى على فيرهم

.اعتقادبطالنملةاإلسالم
.بغضعنناشئاعليهماهللارضوانتكفيرهميكونأن

إعالِء سبيل في جهادهم وكراهية لإلسالم، نصرتهم
.كلمةاهللا

رُيكفالشهادتينبنقضيقطعمماونحوهاالمناطاتبهذه
عامتهمأوالصحابةبعضركفج(منميعهمدون(أما،

بمناط التكفير يرتبط أن دون للصحابة التكفير بمجرد
.يوجبالنقض،فاليقعالتكفير

لذلكالكاتبواستدل–البابهذابقواعداستداللهبعد–
أنهمرغم،الخوارجكفرعدمعلىواألئمةالسلفبإجماع
منكلوكّفروا،عنهمااهللارضيوعليًاعثمانكّفرواقد

فتن وفيهمعاصر اهللاعليهم، رضوان الصحابة من تهم
وابنعباسوابنوأنسهريرةكأبيالروايةمنالمكثرون

عليهم اهللا رضوان َعمرو وابن من)٣٠(عمر وفيهم ،
كعائشة عدد المؤمنين سلمة)٣١(أمهات وأم وحفصة

من المسلمينجميعًا وكفروا وغيرهنرضياهللاعنهن،
يدخل لم ممن وتابعيهم ذلكالتابعين ومع فئتهم، في

الخوارج كفر عدم على الصحابة ما)٣٢(أجمع رغم ،
االحتجاجبغالبالسنة ،)٣٣(ترتبعلىذلكمنتركهم

وقبلوادينهمفيوعّدلوهم،اإلسالمأئمةعامةرهميكفولم
 ورواياتهم غير(شهاداتهم قادحًا منهم يأت لم ممن

ِعْلَمه(ماأل(،حتىلقدنفىاإلمامالشافعيفي)الخروج
أنه حتىعصره، الصحابة جيل منذ ذلك في بخالٍف

لعموم تكفيرهم رغم الدين، في الخوارج بعدالة محكوٌم
!الصحابةوالتابعينوالمسلمينإلىيومالدين

 تعالى بقوله االستدالل على ورد}ِلَيِغيَظ راَع الز ُيْعِجُب
َاراْلُكف ِبِهُم الص} بعض مكّفر تكفير دونعلى حابة،

.إرجاعالتكفيرإلىأحدمناطاتهالصحيحة
٥.أمرينأحدالمصحفتحريفاعتقدمنتكفيرمناط:

.إمااعتقادضياعالدينبسببهذاالتحريف
مصونالكريمالقرآنأنبالتحريف المعتقد علم بعد أو
على فيصر بذلك، عليه الحجة وقيام التحريف، من

ًتكذيباالتحريفوقوعادعاءمنذلكنحوأو،عنادًاأو
.نواقضالشهادتين

يدل تيمية وابن البنحزم الكاتبفيذلككالمًا ونقل
.علىهذاالتفصيل

التحريف اعتقد من بين فرق وجود علىمنزعم ورد
التحريف اعتقد ومن للمصحف، العثماني الجمع قبل
الكريم القرآن على يعود باطل، تفريق أنه وبّيَن بعده،

.لتشكيكبا
٦.بنت ّديقة الص المؤمنين أم باّتهام التكفير مناط

تعالى اهللا بّرأها بما عنهما اهللا رضي عائشة ّديق الص
هوعلمالمتهمبأناهللاتعالىقدأنزلبراءتهافي:منه

فيالبراءةآياتتأويلمعاتهمهاإن القرآنالكريم،أما
القبطيةكمارية،قيل(غيرهاكما(ُيفالُيقملمألنهكّفر؛

فيأفحشقدذلكقائلكانوٕان،التكذيعلىاعتقاده
التطاولمنمثلهيستحقهماالعقوبةمنواستحق،القول

علىأشرفاألعراض .كما الكفر، ليستعقوبة لكنها
.ُيدعى

اللذينالقيموابنتيميةابنبكالماستشهدالكاتبإنثم
اشته رغم اإلمامية، بإسالم الثالثةحكما المقاالت ار

ووقوفهم)٣٤(السابقة بها اإلمامين علم ورغم عنهم،
.عليها

٧.اهللا أنزل ما بغير بالحكم التكفير مناط :أن وهو
الشهادتين داللة ينقض ُكْفري معتقٍد عن ناشئًا :يكون

أو،اهللاحكمأنهالعلممعالحكمبطالناعتقادمثلمن
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بحكم اهللا حكم مساواة منباعتقاد ذلك ونحو الخلق،
،اهللاأنزل النواقضالصريحة،أمامجردالحكمبغيرما

ًكفرافليس،الملِزمالتقنينخاللمنولو.
مناقضتهم وبين بالحاكمية، التكفير غالة على رّد وقد

.إلجماعالسلفوعلماءاألمة
٨.الظاهرة واإلعانة والبراء الوالء في التكفير مناط

المسل على مينللكفار :العمل وليس القلب، عمل هو
علىالكفارإعانةهوالظاهرالعملكانولو،الظاهر

فالتكونهذهاإلعانةكفرًا؛إالإننشأتعن.المسلمين
كالرضاعندينالكفار،أوكحبانتصار:معتقدكفري

.دينهموظهورهعلىديناإلسالم
 لذلك االستدالل في الواسع كتابه إلى ءالوال(وأحال

والبراء والجفاء: الغلو المبحث)بين هذا يخل لم لكنه ،
يعينالذيالجاسوسكفر منذكراإلجماععلىعدم
المخالفينعلىيقطعإجماعوهو،المسلمينعلىالكفار

.حقالخالف
٩.الكافركفرفيالشكفيالكفرمناط:كانمنوهو

وفي أصًال، الشهادتين في الشك هو شكه مناط
.ماللدخولفياإلسالموللحكمبالنجاةمنالنارشرطيته

والهندوسوالبوذيينوالنصارىاليهودكفرفيشككمن
أديانهم بمناقضة علمه مع الكفر، ملل من ونحوهم

.لداللةالشهادتين
١٠.واالستهزاءبالسخريةالتكفيرمناط :كانتإن أنها

أوباهللاتعالىصراحة،أوبرسولهصلىاهللاعليهوسلم
،والتأول بالجهل فيه ُيعذر ال فهيكفر اإلسالم؛ بدين
فقهي بحكم أو الصالح وأهل بالعلماء السخرية لكن
بسخريته قصد إذا إال المستهزئ، يكفر فال خاص،
أو،وسلمعليهاهللاصلىبرسولهأوتعالىباهللاالسخرية
والصلحاء العلماء من سخر من أما اإلسالم، بدين

شخصية، منلعداوة سخر أو السوء، فيهم لظنه أو
وعلى الشرعمنمثله، الفقهيعلىمعنىتنزيه الحكم
وٕان،كفرًايكونفالاستنباطهمفيالفقهاءتغليطمعنى

.كانمعصيةخطيرة

قد أنها يبين بما السخرية أحكام في الكاتب فصل ثم
:تكون
ًكفرا.

ًوٕاثمامعصيًةأو.
.أوجائزةأوواجبة

١١.ْحرمناطبالس التكفير :السحر قام يكون أن وهو
.علىكفر

إاليقعالأنهعلىدليلالالسحرأنالكاتببّينوقد
النهايةفيعادبما،ذلكفيالفقهاءكالمونقل،بالكفر

ًكفراكلهليسالسحركونعلىاالتفاقيشبهماإلى.
عرض من وانتهينا المقال، انتهى قد يكون وبذلك

.الكتاب
:لنختمهذاالعرضبأهمالنتائجوالتوصيات

النتائجوالتوصيات
النتائج:
١.للدموعصمتهاالشهادتينبحرمةدائمًاالتذكيريجب

بدعاوى بالتذكير الغلو مقابل في والمال، والعرض
.نواقضها

٢.أخطائهمبعضفيالخوارج التكفيروافقوا أنغالة
وقعتهمفيخللالمنهجيةفيفهمالنصوص،هيالتيأ

.التكفيرالباطلالذيهمفيه
٣.ال،قطعيدخوٌلبالشهادتيناإلسالمفيالدخولأن

الظنون تبلغ لن ألنها قويت؛ مهما بالظنون، يزول
الذي الشهادتين، بسماع الحس داللة درجة والقرائن
القرائنكللهُتلغى،باإلسالم قاطعًا جعلهالشرعحكمًا

.والظنون
٤.سعدميوجبمما،التكفيرمسائلفياالختالفواغ

اليقين مع إال الباب؛ هذا قفل .بالقرائن التكفير وأما
.والظنونفهواجتهادباطلاليجوز،ويجبإنكاره

٥.بيقينإالمنهُيخرجلمبيقيناإلسالمدخلمنأن.
٦.قسمانالشهادتيننواقضأن:
فالُيعذرفيه:نناقضقطعيللداللةاللغويةللشهادتي.أ

.بالجهل،فالُيحكمبإسالمالواقعفيه
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وُيعذر:ناقضغيرقطعيللداللةاللغويةللشهادتين.ب
.فيهبالجهلوالتأول

٧.لما الوحيد التفصيلالصحيح التفصيلهو أنهذا
فيه ُيعذر ال وما قطعياتالدين من بالجهل فيه ُيعذر

.بالجهلمنها
٨. التفصيل هذا اإلرجاءبراءة تهمة من :وقوع ببيانه

ككفراإلعراضوالعنادوالشك،:الكفربماسوىالتكذيب
كالتطاولعلىالخالقعزوجل:وبإيقاعالكفربالعمل

.بالسبأوعلىمقامالنبيصلىاهللاعليهوسلم
٩.أتى من تكفير يمنعان عذران والتأول الجهل أن

يجو فال الشهادتين، نواقض من ظني تكفيربناقض ز
الغالةيستعملهاالتيالمكفراتمنبعددالشهادتينأهل
مما ألنها بها؛ التكفير بمناطات علم دون التكفير في

.ُيعذرفيهابالجهلوالتأول
التوصيات:
١.العلمية بالردود الغالة فكر مواجهة وجوب

تناولهموسوءجهلهمتفضحالتي،المتجردةالموضوعية
.لمسائلالعلم

٢.والتكفيرمسائلعنالصحيحةالتقريراتنشرجوب
لحماية اإلعالم، ووسائل اإلجباري التعليم مراحل في

.أبناءالمسلمينمنتبّنياألفكارالمتطرفة
٣.التكفيرنصوصمنكثيرمنالتراث وجوبتنقية

في صرحاء نكون أن يجب والتي المنحرفة، والغلو
الغالة،ك هوحاصلتغليطها،حتىاليستغلها مع.ما

فليسيلزممنإسقاط.حفظمقاماتذويالعلموالفضل
ممناإلسقاطيستحقكانمنإالالقائل؛إسقاطالقول

.كثرسقُطه
٤.حقيقةنشرعلىالمسلمين يجبأنيتعاونعلماء

،اإلنسان حقوق وحفظ والتسامح الرحمة في اإلسالم
واهللاأعلم.وتربيةأبناءالمسلمينعلىذلك


)١(الغزالياإلمامقال)هـ٥٠٥ت(بعنوانبابتحت)يجبمابيان

الِفَرق من اعلم"ْ):تكفيره :،وتعّصباٍت مبالغاٍت هذا في للِفرق أن



التيالفرقةسوى،فرقةكلتكفيرإلىالطوائفبعُضانتهىفربما
إليها (يعتزي قال... أن إلى :(إنما هذا في الخائضين أكثر فإن

دون،الهوىواّتباُعُب التعصُكهم ينُيـَحـرللدِبالتصل".فياالقتصاد
٣٠٣-٣٠٢(االعتقاد.(

 والزندقة(وقالكذلكفيكتابه بيناإلسالم فيصلالتفرقة :("كل
عليهاهللاصلىالرسولتكذيبإلى وتنسبها تكّفرمخالفتها، فرقة

:وسلم
-األشعريريكففالحنبلي:الرسولكّذبأنهزاعمًاعليهاهللاصلى

إثباتوسلمفيالعرشعلىاالستواءوفي،تعالىهللاالفوق.
-رهيكفواألشعري:الرسولبوكذ،همشبأنهزاعمًاعليهاهللاصلى

شيءوسلمكمثلهليسأنهفي.
-المعتزلي واألشعرييكّفر : كّذبالرسول أنه اهللازاعمًا صلى

وسلم والقدرةعليه العلم إثبات وفي تعالى، اهللا رؤية جواز في
تعالىولهالصفات.
-يكّفر األشعريوالمعتزلي :تكثيٌر الصفات إثبات أن زاعمًا

للرسولوتكذيٌب،للقدماءوسلمعليهاهللاالتوحيدصلىفي".فيصل
التفرقة–بيجومحمودتحقيق-)٢٧(

ورأى،الهجريالخامسالقرنفيوهوهذاالغزالياإلمامقالفإن
فيالخائضينكالمأكثرأنالزمنذلكإلىالتكفير»ُكهم ُيـَحـرإنما

للدين التصلِب دون الهوى، واتّباُع ُب التعص«قرونًاكانتوتلك ،
منبكثيرأقلفيهاالجهاالتأهلكالموكان،العلماءأعلمحوت

وقدتضاعفت!كالمأهلهابعدها،بأضعاٍفمضاعفة،فماذانقول؟
ٍواتباع بتعّصٍب الخائضين َتَلتأعداد قرون تسعة خالل للهوى

الغزالياإلمام!
الحنفيالهمامابنالكمالهـ٨٦١ت(وقال(كّفرمنعلىرّدهبعد

كفرهم عدم على الفقهاء إجماع وحكاية الخوارج :»كالمفي يقع
ٌتكفيرالمذهب الذينهم،كثيرٌأهل الفقهاء ولكنليسمنكالم

بغ،المجتهدون عبرة وال غيرهم، من الفقهاءبل »ير .القدير فتح
الهمامابنللكمالالفقير٥/٣٣٤(للعاجز.(

 القاسمي الدين جمال العالمة يقول الحديث العصر ت(وفي
هـ١٣٣٢ (في)التأويلمحاسن :(»في البالء كانمنجملة وقد

التسرالوسطىالقرونُعوالزندقةبالتكفير أريقت،منالفقهاء وكم
»لذلك،كمايمركثيرمنهبقارئالتاريخدماءفيسبيلالتعصب

)٨/٥١٣.(

)٢(الشهادتينأهلتكفير)١١-٢٨.(
)٣(البخاريأخرجه)٤٥٩١رقم(،ومسلم)٣٠٢٥رقم.(

)٤(للدارميالجهميةعلىالرّد)٢١٣-٢١٢.(
)٥(البخاريأخرجه)ر٤٢٦٩قم،٦٨٧٢(،ومسلم)٩٦رقم.(

)٦(البخاريأخرجه)٥٨٢٧رقم(و،مسلم)٩٤رقم.(
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)٧(البخاريأخرجه)٤٣٣٩،٧١٨٩(رقم.(
)٨(مسلمأخرجه)٢٤٠٥رقم.(
)٩(الشهادتينأهلتكفير)٢٩-٤٨.(
)١٠( الموطأ في مالك اإلمام )٢/٩٨٤(أخرجه والبخاري ،)رقم

٦١٠٤(ومسلم،)٦٠رقم.(
)١١(البخاري (أخرجه ٦٠٤٧رقم ،٦١٠٥،٦٦٥٢(بلفظ ومسلم ،

).١١٠رقم(اهدليسفيهموطنالش
)١٢( الكبير التاريخ في البخاري والبزار)٤/٣٠١(أخرجه ،في

مسنده إسناده مشكل)٢٧٩٣رقم(محسنا شرح في والطحاوي ،
٣٦٥رقم(اآلثار(صحيحهفيحبانوابن،)٨١رقم.(،صحيحوهو

الخفيالمرسلكتابيفي عنه توسعتفيالكالم -٢/٩٤٧(وقد
٩٧٤.(

)١٣(البخاريأخرجه)٣٥٠٨،٦٠٤٥رقم(ومسلم،)٦١رقم.(
)١٤( أنهم يثبت التكفير في العلماء اختالف واقع أن مع(مع

!همخالفَلمخالفيهمغونسوكانوااليُ)اختالفهم
تهاوناالصالةبتركالتكفيرمسألةفيجحودا(فمثالال(منوهي،

ىنجدعندالمكفرينمنالتشنيععل:أشهرمسائلالتكفيرالخالفية
،خالفهميسّوغونالأنهميقطعماالجمهورقولبأنهوصفوهحتى

،المرجئةأقوالمنإجماعبدعوىبالتكفيرقولهمعلىيحتجونبل
اهللابنشقيق منقولعبد أخًذا الصحابةعليه، :»أصحابكان

كفرتركهاألعمالمنشيئايرونالوسلمعليهاهللاصلىمحمد
جماعاليسوغ،فيكونونقدحكموابعدموخالفاإل.»غيرالصالة

!سواغخالفمنخالفهمبذلك
في ظاهرفيكثيرمنمسائلالتكفير،حتىتوسعبعضهم وهذا

فكّفروا:اإلنكارعلىالمخالفلهمفيالتكفير،إنكاًرابلغحدتكفيره
!منشّكفيُكْفرمنكّفروههم

بـ الظنو)التبديع(وأذّكر ليسمنمسائل وأنه ،التبديع لفظ ألن ن؛
جواز علىعدم أجمعتاألمة وقد المخاِلف، على إنكاًرا يتضّمن

االجتهاد مسائل في اإلنكار .كتابي في ذلك عن تكلمُت وقد
المفتين( الجيزاني)اختالف حسين محمد للدكتور كتاٌب ُطبع ثم ،

االجتهاد(بعنوانمسائلفيالتبديعحكم(األمرهذافيهيقرر.فإن
مسائلكان من وليس االجتهاد، ظنون مسائل من ليس التبديع

بالتكفيرفكيف وتشنيٍع، إنكاٍر من تضمنه لما االختالفالمعتبر،
!وهوأشدإنكارًاوأعظمتشنيعًا؟

،بإسالمهالحكميقينيقاومالظنيبتقريرمسلماكّفَرعالـًماتخّيلوا
لقدأبحَت:اقيللهوهذاخاصةهومااليسوغفيتقريرناهذا،فإذ

ففسخَت منحقوقاإلسالم، حقكلمن ومنعته المكفر، هذا دم
الصالةمنومنعَت،توارثهوَحّرمت،أبنائهتربيةمنومنعته،نكاحه
بالرحمة له الدعاء ومن المسلمين مقابر في دفنه ومن عليه



واالستغفار لك! فيقول واألجري: األجر بين فأنا ؛ علي تنكر ن،ال
!هليمكنأنيكونهذاممايسوغ!وخالفيمعكخالفمعتبر

!فيالحكمبإسالمالكافريقينا:ًوالعكسصحيح
)١٥(ًشرعا المعتبرين بالشهود التهمة شرعاًطريقٌإثبات ؛متيّقن

صحةوٕانكانتفالشرعأوجبعلينااإلثباتبشهادتهمإيجابامتيّقنًا،
شهادةالشهودنفسهافيتكونظنيةقديستحيلالالكذبفاحتمال،

نقولفيخبراآلحاد كما الشاهدينالمعتبرينشرعًا، :علىشهادة
تكونقدأفرادهبعضثبوتدرجةلكن،متيّقنإجماٌعبهاالحتجاج
ثبوتدرجةعنالنظربغض،يقينياالحتجاجفأصل،الظنيةهي

.بعضأفراده
)١٦(الشهادتينأهلتكفير)٤٩-٧٤.(
)١٧(كقتعالىوله}ِفيَهاَخاِلًداُمَجَهنَفَجَزاُؤُهًدا ُمَتَعمُمْؤِمًناَيْقُتْلَوَمْن

.}َوَغِضَباللُهَعَلْيِهَوَلَعَنُهَوَأَعدَلُهَعَذاًباَعِظيًما
فهو،فقتلنفسهىمنجبل،درَـمنت:)َوقولهصلىاهللاعليهوسلم

ا،مىسُحسومنتَ.افيهاأبدايتردىفيهخالدامخلدفينارجهنم،
فيهاهفييده،مفسُ،فقتلنفسه يتحساهفينارجهنمخالدامخلدا

فحديدتهفييدهيجأبهافيبطنهفي،ومنقتلنفسهبحديدة.أبدا
)نارجهنمخالدامخلدافيهاأبدا

وسلمو صلىاهللاعليه قوله :)َِمَواِليه ِمْن َأَبَق َعْبٍد َأيَما :،َكَفَر َفَقْد
ِْإَلْيِهمَيْرِجَعىَحت(.

َالَتْرَغُبواَعْنآَباِئُكْم،َفَمْنَرِغَبَعْن:)وقولهصلىاهللاعليهوسلم
ٌُكْفرَفُهَوَأِبيِه(.

.)َوِقتَاُلُهُكْفرٌِسَباُبالمسِلِمُفُسوٌق،(:وقولهصلىاهللاعليهوسلم
)١٨( بن اهللا عبد كتابوأخرجه في هب من )الموطأ(المحاربة
،)٦٧رقم٤٣-٤٢( طريقه ومن أخرجه غيره طريق عبدومن ابن

فيالتمهيد و)٣٣٥-٢٣/٣٣٤(البر ، إلى ابنحجر تهذيب(عزاه
اآلثار (و الطبري، جرير فيفتحالبن )١٢/٢٨٦(الباريصححه
؛ألنالبخاريذكرهمعلقافيصحيحه)٥/٢٥٩(تغليقالتعليقوفي

:استتابةالمرتدينوالمعاندينوقتالهم،باب:يكتابف:بصيغةالجزم
.قتلالخوارجوالملحدينبعدإقامةالحجةعليهم

)١٩(الشهادتينأهلتكفير)٦٤-٧٤.(
)٢٠(البخاريأخرجه)٧٤١٦رقم(ومسلم،)١٤٩٨رقم.( 
)٢١(البخاريأخرجه)٤٩٨١رقم،٧٢٧٤(ومسلم،)١٥٢رقم.(
)٢٢(الشهادتينأهلتكفير)٨٣-٨٧.(
)٢٣(الألسبابالتمثيلوجهعلىالسببينهذينذكرمنأما،جهل

فهذاكالمصحيح،وهو:وليسلحصرأسبابالجهلالمعِذرفيهما
ًحقاالفقهاءعليهكانما.

)٢٤( يشتبه قد الجهل(إذ التعّلم(بـ) اإلعراضعن (بما العلم بعد
ُيِوجُبالتعّلمعليه:ماالنبوةدالئلمنرأىفمنصحةيوقنجعله
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فقدكفر،لكنه،النبوة،ثمأعرضعناإليمانورفضتعّلممعالمه
العلم، بعد قبله،كفر بوليس هإعراضوذلك عما وجوبَمَلِعَقد

َـتَعلِهم،علمقدماليقينيخضعلممنُكْفَرعلمقدعماوبإعراضه
.منه

)٢٥(ولي،التكفيرمنالمانعاإلعذارعنهنافالكالممنالمانعس
الأخرويةبعقوبةأو،تعزيريةدنيويةبعقوبةالتكفيربغيرالمؤاخذة

.تصلحدمعاقبتهعلىماجهلبالتخليدفيالنار
)٢٦(الكاتب قال : مقالي في العبادة(بينت :وبوابة التوحيد بوابة

.هذاالمعنىللعبادة)التكفير
 


)٢٧(األصليين الكفار دون خاصة، الشهادتين أهل عن والكالم

.ممنلميشهدالشهادتين
 الكتاب بعنوان عنه االستغناء مع التنبيه هذا أهل(وجاء تكفير

ا)الشهادتين إلىآياتنزلت؛ألنالمكّفرينبمظاهرالعبادة نطلقوا
التنبيهسبققد فيأهلالشهادتين،كما فيأهلاألوثانفجعلوها

.علىخطأوخطرهذهالطريقةفيالفهم
)٢٨(ٌمقالليعليهاهللاصلىالنبياتباع فياالستدالللشرطية

اعتقادوجوبطاعةالرسولصلىاهللا:(بعنوانفياإليمان،وسلم
بينقطعياتاإلسالم،وصبيانية:لاإليمانعليهوسلموعالقتهبأص

).أدعياءالعلم
 


)٢٩(الفصلفيحزمابنقال:"إليهتؤولبماالناَسكّفَرمنوأما

وٕان.خصم،وتقويٌللهمالميقلفخطٌأ؛ألنهَكـِذٌبعلىال:مأقواُله
بل،ُكفًراليسوالتناقض،فقطالتناقضغيرعلىيحصلفلم،َلِزَمه

منالُكفر َفـرقدإذأحسنقد."٣/٢٩٤(الفصل.(
)٣٠(السنةغالبإنكارمنمنهسيلزممامع!
)٣١(بالزنااالتهاممنأغلظتهمةالتكفيرأنشكوال.
)٣٢(َاإلجماعحكىعلىالعلمأهلمنعددالخوارجكفرعدم:
١.قال حيث الخطابي، "حكاه :أن على المسلمين علماء أجمع

ضاللتهم(الخوارجمع(:ٌفرقة،المسلمينفرقمنمناكحتهموأجازوا
،"كينبأصلاإلسالمرونماداموامتمسفُكْوأنهماليَوأكلذبائحهم،

 حجر البن الباري الحديث١٢/٣٠٠(فتح -٦٩٣٣رقمشرح
٦٩٣٤.(

٢.أيًضاوحكاهُشيخفيتيميةابنالنبوية(اإلسالمالسنةمنهاج(
 غيره، وقواهودعّوفي مه . النبوية السنة ٥(منهاج /١٢-١١،

٢٤٤-٢٤١ ،٢٤٧-٢٤٨) (٧ /٤٠٦-٤٠٥(الفتاوى ومجموع ،
)٢١٨-٧/٢١٧(.
٣.فيالفقهاءعنإجماعًاالمنذرابنوحكاهمذاهبعلىاإلشراف



).٨/٢٢٥(لفقهاءا
٤.القديرفتحفيالحنفي الهمام اإلجماعابُن هذا فينقله وأّيده
)٥/٣٣٤.(
)٣٣(شذولذلكرغم،المحصنالزانيبرجماألخذعدمفيالخوارج

،حديثهعليهمبتواتراهللارضوانالصحابةمنلهالعشراترواية.
)٣٤(وهي:
-عليهماهللارضوانالصحابةتكفير.
-واتصحيح عدم حّد يصل ال تحريًفا المصحف تحريف عتقاد

.التديِنبه،واليصلدرجةاعتقادضياعديناإلسالم
-على شرًفا وزادها عنها اهللا رضي عائشة المؤمنين أّم واتهام

.شرفبمابّرأهااهللاتعالىمنه
.وسأذكرأيضامسألَةِبَدِعالمشاهدوالقبورودعائهاواالستغاثةبها
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 *لمفتياالفلسطينيةوالديارللقدسالعام 
األعلىاإلفتاءمجلسرئيس،المباركاألقصىالمسجدخطيب. 




مقدمة
منباهللاونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمده،هللاالحمدإن
مضلفالاهللا منيهده وسيئاتأعمالنا، أنفسنا شرور

لهإالاهللاله،ومنيضللفالهاديله،وأشهدأنالإ
ًمحمداأنوأشهد،لهشريكالوحدهأما،ورسولهعبده

بعد؛
لدىعظيمةبأهميةالعصورعبرفلسطينحظيت فقد
موطن،المباركةالمقدسةاألرضفهي،والشعوباألمم
الحوادثتقع األنبياء،وساحةاألحداثالتاريخية،وفيها

.فينهايةهذاالزمان
على المباركة األرض إفسادوهذه مع محقق موعد

ًمصداقا،البغاةتعالى ِإَلىَبِنيِإْسَراِئيَل}:لقوله َوَقَضْيَنا
ُعُلواَكِبيًرا َوَلَتْعُلنَتْيِن َمراْألَْرِضِفي َلتُْفِسُدناْلِكَتاِبِفي{

اإلسراء[ :٤[إلى الحالي الوقت في اليهود ويسعى ،
ًزمانيا األقصى المسجد البعيداًومكانيتقسيم وهدفهم ،

ال-يتجهنحوهدماألقصى،وبناءالهيكلعلىأنقاضه
.-حققاهللالهممرادهم

حرره أن قبل بكى كما حاله، يبكي األقصى هو وها
:صالحالدين،فيقول

طهرتالمساجدكل
منجس شرفي على )١(وأنا 





األردنية المملكة في العام اإلفتاء دائرة قامت وقد
دولي،الهاش مؤتمر عقد إلى بالدعوة مشكورة مية

بشأن بحث تقديم في للمشاركة الدعوة بتلقي وتشرفت
،تاريخيأوفلسفيشعارتحتالمقدساتعلىاالعتداء

بحثعنوانه في":فتوجهتإلىكتابة اّدعاءاتاليهود
".عرضونقض–أرضفلسطين

:واخترتهذاالموضوع،ألمورمنها
١.بضرورةاعتقاديمنالمباركةفلسطينأرضتحرير

.االحتاللاإلسرائيلي
٢.المقدسةاألرضنحواألمةواجببيان.

:وكانتخطةالبحثعلىالنحواآلتي
.أهميةالبحث،وسبباختياره،وخطته:المقدمة،وفيها
األول المبحث :،األقصى والمسجد بالقدس، التعريف

.وفلسطين،والشام
الثاني المبحث ب: والشام،فضائل المقدس يت

.وخصائصهما
الثالث المبحث :بيعها وتحريم فلسطين، أرض وقفية

.ألعداءالمسلمين
نبذةمختصرةعنتاريخفلسطينوعالقة:المبحثالرابع
.المسلمينبها

الخامس المبحث :والرد وشبهاتهم، اليهود اّدعاءات
.عليها

.واجباألمةنحوالقدسوفلسطين:المبحثالسادس
.وفيهاأهمنتائجالبحث،والتوصيات:لخاتمةا

.قائمةالمصادروالمراجع
ًوأخيرااهللا من فهو فيه أصبت فما المقل، جهد فهذا ؛

.وحده،وماأخطأتفيهفهومننفسيوالشيطان

عرضونقض...اّدعاءاتاليهودفيأرضفلسطين

محمدأحمدحسينالشيخ
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اإلفتاء لدائرة االمتنان وعظيم الجزيل، بالشكر وأتوجه
فرصة لمنحي الهاشمية؛ األردنية المملكة في العام
المولى سائًال المؤتمرالكريم، فيأعمالهذا المشاركة
لهيكتب وأن وبركة، خير مؤتمر يجعله أن وجل عز

.النجاح،نحوتحقيقالغايةالساميةالتييعقدمنأجلها
.وآخردعواناأنالحمدهللاربالعالمين

األول المبحث :األقصى والمسجد بالقدس التعريف
وفلسطينوالشام

مدين ويطلقتقع المباركة، فلسطين أرض في القدس ة
.عليهاكذلكبيتالمقدس

أصلاللغةفيوهو،الُقْدُسإلىيرجعاالسمينواشتقاق
ْقِديُسوالت يدلعلىالطهارة، :قال هوالّتطهيراإللهّي،

اللُهَيا{:تعالى َكَتَب الِتي اْلُمَقدَسَة اْألَْرَض اْدُخُلوا َقْوِم
َْلُكم{]المائدة:٢١[أي:رةالمطه٢(األرض(.

القدس أسماء ومن :العهدة في ورد ما وهو إيلياء،
.)٣(بيتاهللاالمقدس:العمرية،ومعناها

،.ولهاأسماءأخرى)٤(وغلبعلىتسميتهاالقدس
بذلك وسمي القدس، مدينة في األقصى المسجد ويقع

جبل،ويقععلى)٥(لبعدهعنالمسجدالحرامفيالمسافة
المقدس مدينة)٦(بيت من الشرقية الجنوبية الزاوية في

حواليمساحتهوتبلغ متر١٤٤٠٠٠((القدسالقديمة،
وهو القدسالمسورة، سدسمساحة نحو ويحتل مربع،
الغربي ضلعه طول منتظم، غير مضلع شكل على

٤٩١ًمتراوالشرقي ،٤٦٢ًمترا والشمالي ،٣١٠ًمترا،
٢٨١والجنوبيًمتراًباباعشرخمسةوله،خمسةمنها،

.)٧(مغلقة
المسجد لجميع األقصىاسم أنالمسجد الحال وحقيقة
مقدمهفيالقبلي للمسجد شامًال السور، دارحوله مما
واألروقةالصخرةقبةمسجدوكذلك،الجنوبيةالجهةمن

.)٨(وغيرها


أربعوناألقصىوالمسجدالحرامالمسجدبناءبينوكان

:،فعنأبيذرالغفاريرضياهللاتعالىعنه،قالسنة
ُُقْلت :ُل؟ َأواَألْرِضِفي ُوِضَع َمْسِجٍد َأي اِهللا، َرُسوَل َيا
ََقال:)ُاْلَحَراماْلَمْسِجُد(ََقال،:ُُقْلت:ََقال؟ َأيثُم:)اْلَمْسِجُد

ُعوَنَسَنًة،ثُمَأْربَ(:َكْمَكاَنَبْيَنُهَما؟َقال،:َُقْلتُ)اَألْقَصى
ِِفيهاْلَفْضَل َفِإن،ْهَفَصلَبْعُدَالُة الصَأْدَرَكْتَك٩()َأْيَنَما(.

:إنأولمنبنىالمسجداألقصىالمالئكة،وقيل:وقيل
وقيل السالم، عليه آدم، السالم،سام: عليه نوح، بن

وقيل :داود وقيل السالم، عليهما إسحاق، بن يعقوب
،عليهماالسالم،ويحتملأنتكونالمالئكة)١٠(وسليمان

كلبينكانفقدذكر؛ممننبيكلجددهثم،بنتهمن
البناء فيها يجدد أن تكفي مدة اآلخر وبين منهم نبي

.)١١(المتقدمقبله
فيالياءالعربُيْلِزُمها،الالموفتحالفاءبكسروِفَلسطين

ومن الينصرف، ما بمنزلة فيجعلونها منكلحال، هم
قبلالذيبالحرفإعرابهافيجعل،الجمعبمنزلةيجعلها

ِّفَلسِطيإليهاوالنسبة،١٢(النون(.
البيت قصبتها مصر، منناحية الشام وهيآخركور

مدنها ومن المقدس، :وقيسارية وغزة والرملة عسقالن
ناحية من الشام أجناد أول وهي ويافا، ونابلسوأريحا

احيةمصر،وآخرهااللجونمنالغرب،أولهارفحمنن
.ناحيةالغور،وأكثرهاجبال،والسهلفيهاقليل

إنهاسميتبفلسطينبنسامبنإرمبنسامبن:وقيل
.)١٣(غيرذلك:نوح،عليهالسالم،وقيل
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ًجزءا فلسطين وتعدتسمية في وقيل أرضالشام، من
يإنهاجمعشامة،سميتبذلكلكثرةقراها،وتدان:الشام

وقيل بالشامات، فشبهت بعض، من بعضها :سميت
من أول أنه وذلك السالم؛ عليه نوح، بن بسام الشام

ًشيناالسينفجعلت،وقيلنزلها،العجمياللفظلتغير؛:
.)١٤(غيرذلك

الشرقيالساحلعلىالممتدةالمنطقةعلىالشاموتطلق
ًشرقا وتمتد األبيضالمتوسط، الفرات،للبحر إلىنهر

والرومبالدإلىتركيا(شماًال(ًوجنوبا،جزيرةحدودإلى
ولبنان سوريا الحاضر الوقت في وتشمل العرب،

ًوجزءاواألردنوفلسطينالعراق١٥(من(.
الثاني المبحث :والشام المقدس بيت فضائل

وخصائصهما
المسلمين عند عظيمة مكانة األقصى المسجد احتل

فضا تعددت وقد العصور، مر المسجدعلى ئل
هذهومن،والسنةالكتابفيالمباركةواألرض،األقصى

:الفضائل
١.مسجدفهو،حولهوفيمااألقصىالمسجدفيالبركة

قالتعالى اهللاتعالى، الِذي}:فيأرضباركها ُسْبَحاَن
اْلَمْسِجِد ِإَلى اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد ِمَن َلْيًال ِبَعْبِدِه َأْسَرى

،ولولميكنله]١:اإلسراء[}الِذيَباَرْكَناَحْوَلهُاْألَْقَصى
بوركإذاألنهكافية؛لكانتاآليةهذهغيرالفضيلةمن

.)١٦(حوله،فالبركةفيهمضاعفة
إال كتابه في األرض هذه وتعالى سبحانه يذكر ولم
لسانعلىتعالىقال،القداسةأوالبركةبوصفمقرونة

السالم عليه موسى، اْلُمَقدَسةََيا{: اْألَْرَض اْدُخُلوا }َقْوِم
،.إلىغيرهامناآليات]٢١:المائدة[
٢.،األرضفيُوضعمسجدثانيهواألقصىالمسجد

:ُقْلت:ُفعنأبيذرالغفاريرضياهللاتعالىعنه،قال
ََقال ُل؟ َأواَألْرِضِفي ُوِضَع َمْسِجٍد َأي اِهللا، َرُسوَل :َيا

)َاْلمُاْلَحَرام َقالَ)ْسِجُد ، :ُُقْلت :ََقال ؟ َأي ثُم :)اْلَمْسِجُد

َأْرَبُعوَنَسَنًة،ثُم(:َكْمَكاَنَبْيَنُهَما؟َقال،:َُقْلتُ)اَألْقَصى
ِِفيهاْلَفْضَل َفِإن،ْهَفَصلَبْعُدَالُة الصَأْدَرَكْتَك١٧()َأْيَنَما(.

٣ المسج. في الصالة أجر فعنمضاعفة األقصى، د
َتَذاَكْرَناَوَنْحُنِعْنَد:أبيذرالغفاريرضياهللاعنه،قال

َمَوَسل َعَلْيِه اللُه َصلى اِهللا َرُسوِل :َُأْفَضل َأيُهَما :َمْسِجُد
َبْيِت َمْسِجُد َأْو َوَسلَم، َعَلْيِه اللُه َصلى اِهللا َرُسوِل

َصَالٌة:)ِهللاَصلىاللُهَعَلْيِهَوَسلمَاْلَمْقِدِس؟َفَقاَلَرُسوُلا
َوَلِنْعَم ِفيِه، َصَلَواٍت َأْرَبِع ِمْن َأْفَضُل َهَذا َمْسِجِدي ِفي
َشَطِن ِمْثُل ِللرُجِل َيُكوَن َال َأْن َوَلُيوِشَكن اْلُمَصلى،

ِ١٨(َفَرِسه(َخاْلَمْقِدِسَبْيَت اَألْرِضَحْيُثَيَرىِمْنُه ْيٌرِمَن
 َجِميًعا الدْنَيا ِمَن َقالَ-َلُه َأْو :َوَما الدْنَيا ِمَن َخْيٌر

.)١٩()ِفيَها
٤.جاءماذلكعلىويدلاألقصى؛المسجدرؤيةتمني

.فيحديثأبيذررضياهللاعنه،السابق
٥ .عازب بن البراء فعن القبلتين، أولى المقدس بيت

م":رضياهللاعنه،قال عالنبيصلىاهللاعليهَصلْيَنا
َعَشَر َسْبَعَة أو َعَشَر ِستَة اْلَمْقِدِس َبْيِت نحو وسلم،

ِاْلِقْبَلةنحوَصَرَفُهثُم،٢٠("َشْهًرا(.
٦ .هريرة أبي فعن األقصى؛ المسجد إلى الرحال شد

قاليرضياهللاعنه،عنالنب :صلىاهللاعليهوسلم،
)َثإلىإال الرَحاُل ُتَشد َمَساِجدَال الَثِة :،اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد

َوَمْسِجِد وسلم، عليه اهللا صلى الرُسوِل َوَمْسِجِد
.)٢١()اَألْقَصى

٧ .عليه اهللا صلى النبي، مسرى األقصى المسجد
من وسلم، اهللاعليه صلى به اإلسراء كان فقد وسلم؛
وضع ثانيمسجد إلى فياألرض، وضع أولمسجد

تعا قال لىفيها، :}ِمَن َلْيًال ِبَعْبِدِه َأْسَرى الِذي ُسْبَحاَن
َُحْوَله اْألَْقَصىالِذيَباَرْكَنا ِإَلىاْلَمْسِجِد اْلَحَراِم }اْلَمْسِجِد

.]١:اإلسراء[
٨.،النبوةأخبارمنوذلك البشرىبفتحبيتالمقدس؛

قال النبي:فعنعوفبنمالكرضياهللاعنه، َأَتْيُت
منصلىاهللا َتُبوَك،وهوفيُقبٍة عليهوسلمفيَغْزَوِة
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فقال)٢٢(أدم ، :)ِاَعةالس َيَدْي بين ِستا اْعُدْد :ثُم موتي،
.)٢٣()...َفْتُحَبْيِتاْلَمْقِدِس،

٩ .اهللا فعنعبد لمنصلىفيبيتالمقدس؛ المغفرة
عليه اهللا صلى النبي عن عنه، اهللا رضي عمرو بن

قال وسلم، :)َلَبْيِت ِبَناِء من َداُوَد بن ُسَلْيَماُن َفَرَغ ا م
ُحْكًماُيَصاِدُفُحْكَمُه،َوُمْلًكاال:اْلَمْقِدِسَسَأَلاللَهَثالثًا

ُيِريُدالَأَحٌداْلَمْسِجَدهذاَيْأِتَيَوَأال،َبْعِدِهمنَألَحٍدَيْنَبِغي
َكُذُنوِبِهمنَخَرَجإالفيهالَة الصإالفقال،ُه ُأمَوَلَدْتُهَيْوِم

وسلم عليه اهللا صلى النبي :،ُأْعِطَيُهَما َفَقْد اْثَنَتاِن ا َأم
َاِلَثةالثُأْعِطَيقدَيُكوَنَأْن٢٤()َوَأْرُجو(.

فيفضائلوللشام،الشامأرضمنجزءالمقدسوبيت
:السنةالنبوية،منها

١ صلىاهللاعل. دعا فقد أرضالشام؛ وسلم،بركة يه
فقال بالبركة، للشام :)اللهم َشْأِمَنا، في لنا َباِرْك اللهم

.)٢٥()َباِرْكلنافيَيَمِنَنا
٢ .بن زيد فعن الشام؛ على أجنحتها المالئكة بسط

قال اهللاعنه، رضي ثابت، :اهللا اهللاصلى رسول قال
وسلم عليه َفُقْلَنا(: ِللشاِم، ُطوَبى :َرُسوَل يا ذلك َألي
قال اللِه؟ :َأْجِنَحَتَها َباِسَطٌة الرحمن َمالِئَكَة َألن

.)٢٦()عليها
٣.صلىقال،الفتنحلولعندفيهااإليمانأهلثبات

وسلم عليه اهللا :)اْلِكَتاِب َعُموَد َرَأْيُت ِإْذ َناِئٌم َأَنا َبْيَنا
ِبَمْذُهوٌبُهَأنَفَظَنْنُت،َرْأِسيَتْحِتِمْناْحُتِمَلَفَأْتَبْعُتُه،ِه

َتَقُع ِحيَن اِإليَماَن َوإِن َأال ِإَلىالشاِم، ِبِه َفُعِمَد َبَصِري،
ِامِبالش٢٧()اْلِفَتُن(.

٤ .،عبادهمن خيرته يجتبيإليها اهللامنأرضه خيرة
اهللارضياألزديحوالةأبيفعنسكناها؛علىوالحث

قال عنه، ع: اهللا صلى اللِه رسول وسلمقال :ليه
)ُجْنٌد ُمَجنَدًة، ُجُنوًدا َتُكوُنوا َأْن إلى اَألْمُر َسَيِصيُر

ََحَواَلةابنقال،ِباْلِعَراِقَوُجْنٌد،ِباْلَيَمِنَوُجْنٌد،اِمِبالش:ِخْر
فقال ذلك، َأْدَرْكُت إن اللِه َرُسوَل يا لي :اِمِبالش َعَلْيَك

منِهاللِخيَرُةَهاَفِإن،ِعَباِدِهمنِخيَرَتُهِإَلْيَهاَيْجَتِبيَأْرِضِه

ُْغُدِرُكم من َواْسُقوا ِبَيَمِنُكْم َفَعَلْيُكْم َأَبْيُتْم إن ا ٢٨(َفَأم(فإن
َِوَأْهِلهاِمِبالشليَلَتَوكَه٢٩()الل(.

٥.عليهاهللاصلىقالاألمة؛صالحدليلأهلهاصالح
الشاِمفالَخْيَرِفيُكْم،الَتَزاُلَطاِئَفٌةإذاَفَسَدَأْهُل:)وسلم

َتُقوَم حتى َخَذَلُهْم من َيُضرُهْم ال َمْنُصوِريَن ُأمِتي من
ُاَعة٣٠()الس(.

٦ .الدجال وقتله بدمشق، السالم، عليه عيسى، نزول
.)٣١(ببابلد

،بعضهابذكراكتفيناالتي،الفضائلمنذلكغيرإلى
ًمسندا نبيه،بالّدليل سّنة ومن كتاباهللا، من الشرعي

.صلىاهللاعليهوسلم
الثالث المبحث :بيعها وتحريم فلسطين أرض وقفية

ألعداءالمسلمين
ال،ةخراجيإسالميةةوقفيأرضفلسطينوأرضالقدس
من أولمصالحهم، لغيرالمسلمين، يجوزالتنازلعنها

.قبلأحد
اهللا رضي الخطاب، بن عمر أوقفأوقفها كما عنه،

آخر إلى نظر أنه وذلك والشام، أرضالعراقومصر
بعدهم لمن يكن لم منحضر بين قسمها فلو الناس،

ًفيئاتكونأن وأراد تناسلوا،موقوفاًشيء، للمسلمينما
.)٣٢(يرثهاقرنبعدقرن،فتكونقوةلهمعلىعدوهم

ًانطالقاوذلك،الفاتحينبينعنهاهللارضييقسمهاولم
وجل اهللاعز قول من :}ِمْن َرُسوِلِه َعَلى اللُه َأَفاَء َما

َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَبى َوِلِذي ُسوِل َوِللر َفِللِه اْلُقَرى َأْهِل
اْألَْغِنَياِء َبْيَن ُدوَلًة َيُكوَن َال َكْي السِبيِل َواْبِن َواْلَمَساِكيِن

ِْمْنُكم... الحشر[} :٧[المهاجر فذكر ،واألنصار ين
،الفيء تقسيم شملهم فيمن بعدهم من جاءوا والذين
عدم في المتمثلة العلة على ومنبًها أصنافهم، معدًدا
فاستوعبت،وحدهماألغنياءبينمتداوًالملًكاالمالكون
،طالبأبيبنعليذهب آيةالفيءالناس،وٕالىهذا

عنهم اهللا رضي جبل بن النبي)٣٣(ومعاذ فعل وقد ،
األمرينصل وسلم، اهللاعليه ى :فتح في كما مرة قسم
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جواز فعلم مكة، فتح في كما القسمة، وترك خيبر،
.)٣٤(األمرين

،لليهود واليجوزبيعأرضفلسطين،أوأيجزءمنها
فيالمنعقداألولمؤتمرهمفيفلسطينعلماءأفتىوقد

 بتاريخ لليهود٢٦/١/١٩٣٥القدس األرض بائع بأن م
سواءأكانذلكمباشرةأمبوساطة،وكذلكفيفلسطين

والمساعدلهوالمسهلوالمتوسطالبيع السمسارفيهذا
ال أن ينبغي أولئك كل األشكال، من بأيشكل عليه
ويجب المسلمين، مقابر في يدفنوا وال عليهم، ُيصلى
،إليهم التودد وعدم واحتقارشأنهم، ومقاطعتهم، نبذهم،

كان ولو منهم، إخواناًوالتقرب أو أبناًء أو آباًء أووا
ً٣٥(أزواجا(.

الرابع المبحث :فلسطين تاريخ عن مختصرة نبذة
وعالقةالمسلمينبها

مختصرة نبذة وهذه التاريخ، عبر عظيمة للقدسمكانة
:)٣٦(عنتاريخفلسطين،وعالقةالمسلمينبها

همفلسطينأرضسكنمنأولأّنالتاريخكتبتذكر
لعرب،الذينقدموامنالجزيرةالعربية،وذلكالكنعانيونا
 نحو ٢٥٠٠(في .م.ق) مدناًوأنشئوا، عدة،فيها

.كبيسان،وعسقالن،وحيفا،وعكا،والخليل،وغيرها
نحو في فلسطين إلى السالم، عليه إبراهيم، وقدم

)١٩٠٠ التوحيد.م.ق) دورفينشررسالة وكانله ،
إلىأ اهللا،وعاشبينأهلفلسطين،وبقيفيها نتوفاه

يعقوب ولده ثم إسحاق، إبراهيم أبناء من فلسطين في
عليه)إسرائيل( يعقوب، هاجر ثم السالم، عليهم ،

عليه يعقوب، يكنبقاء فلم إلىمصر، بأبنائه السالم،
تركوهاإذديني؛منطلقمنفلسطينفيوأبنائه،السالم

.مهاجرينإلىمصر
اضطها تحت إسرائيل بنو مصر،وبقي في الفراعنة د

القرن في السالم، عليه موسى، لهم اهللا بعث حتى
،السالم عليه وتوفيموسى، الثالثعشرقبلالميالد،
صحراءفيإسرائيلبنووتاه،فلسطينأرضيدخلولم

فدخلوا،جديدجيلمنهمتبدلحتى،سنةأربعينسيناء
نحوفينونبنيوشعبقيادة١١٩٠(فلسطين(م.ق.

فيثم التوحيد برسالة السالم، عليه داود، اهللا بعث
نحوفيالمباركة١٠٠٤(األرض(م.ق.نقلواستطاع،

سوىفلسطينمعظمعلىوسيطر،القدسإلىعاصمته
وبقي،السالمعليه،سليمانخلفهثم،الساحليةالمناطق
سليمانمملكةانقسمتثم،سنةثمانينمننحًواحكمهما

متعا دولتين إلى انتهتاألولى ديتين، ٧٢١(سنة .ق)
م .نقل الذي الثاني سرجون بقيادة اآلشوريين، بسيطرة

الثانيةوسقطت،وفارسوكردستانحرانإلىاليهودسنة
)٥٨٦ ق) م. .،نصر نبوخذ بقيادة البابليين يد على

من فلسطين أهل بقي حين في اليهود، سبى الذي
و،يهجروهالم،أرضهمفيعنهاالكنعانيينيرتحلوالم.

فيفلسطينعلىالسيطرةمنذلكبعدالرومانوتمكن
 ٦٣(نحو جوليوس.م.ق) الروماني القائد واحتل ،

هدريان اإلمبراطور أقام ثم ودمرها، القدس سفروس
إيليا سماها القدس، مدينة خراب فوق جديدة مدينة
وحظر إيلياء، باسم ذلك بعد عرفت حيث كابيتولينا،

.ودإليهادخولاليه
اإلسراءبحادثةاألقصىبالمسجدالمسلمينعالقةتوثقت

ُسْبَحاَنالِذيَأْسَرىِبَعْبِدِهَلْيًالِمَن:}والمعراج،قالتعالى
َحْوَلُه َباَرْكَنا الِذي اْألَْقَصى ِإَلىاْلَمْسِجِد اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد

السُهَوُهِإنآَياِتَناِمْنِلُنِرَيُهاْلَبِصيُرِميُع{]اإلسراء:١[،
الدينية المكانة أهمية خاللها من المسلمون فأدرك
وعالقتهما المقدس، وبيت األقصى للمسجد الرفيعة
،وتبوك مؤتة غزوة فكانت اإلسالمية، بالعقيدة الوثيقة
بالدنحوالمسلمينلتطلعمقدمة،زيدبنأسامةوحملة

معركة:رك،منأهمهاالشام،ثمكانفتحفلسطينبمعا
 )هـ١٣(أجنادين اليرموك ومعركة تسلم)هـ١٥(، ثم ،

المقدسبيتمفاتيح،عنهاهللارضي،الخطاببنعمر
فيسلًماهـ١٥(بنفسه(بموجباألمانألهلهاوأعطى،
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اليهودسكنىعدمفيهاالنصارىواشترط،العمريةالعهدة
.إليلياء

 حتى الراشدين الخلفاء حكم واستمر ثم)هـ٤١(سنة ،
حتىأميةبنيحكمهـ١٣٢(تبعه(،العباسيينحكمثم،

الخالفة أصاب الذي الضعف إثر الصليبيون وتمكن
عامالقدسعلىوسيطروا،فلسطيناحتاللمنالعباسية

.بعدأنخاضوافيبحرمندماءالمسلمين)هـ٤٩٣(
الدين نور بعد الجهاد األيوبيراية الدين ورفعصالح

ي،وأعادتوحيدالشامومصر،وخاضمعركةحطينزنك
 الصليبيين )هـ٥٨٣(مع في المقدس بيت وفتح ،٢٧

 يد٥٨٣رجب على الصليبي الوجود إنهاء وتم هـ،
عام عكا تحرير بعد قالوون، بن خليل األشرف

).هـ٧٩٠(
عام والشام فلسطين على العثمانيون سيطر ثم

أ)هـ٩٢٢( إلى لفلسطين حكمهم واستمر ،االحتالل يام
عامم١٩١٧/هـ١٣٣٦(البريطاني.(

شد على العمري، الفتح منذ المسلمون حرص ولقد
ونشر،فيهللصالةالمباركاألقصىالمسجدإلىالرحال
بن عمر الفاروق الخليفة إن حتى اإلسالمية، الدعوة
،الصحابةبعضبتكليفقام،عنهاهللارضي،الخطاب

الفتح، معهعند باإلقامةفيبيتالمقدس،الذينقدموا
جانبإلى،المباركاألقصىالمسجدفيبالتعليموالعمل
الصحابة؛هؤالءمنفكان التيأقامهمعليها، وظائفهم
بنوشداد،فلسطينفيقاضأول،الصامتبنعبادة
في الصحابيان هذان وتوفي عنهما، اهللا رضي أوس،

لواقعةخارجبيتالمقدس،ودفنافيمقبرةبابالرحمة،ا
باب من بالقرب األقصى، للمسجد الشرقي السور

.األسباط
الصحابة من المقدس بيت وزار :،الخطاب بن عمر

بنت المؤمنينصفية وأم عامربنالجراح، وأبوعبيدة
بنومعاذ،وسلمعليهاهللاصلى،اهللارسولزوج،حيي
ذر وأبو الوليد، بن وخالد عمر، بن اهللا وعبد جبل،

بنالغف وعمرو الفارسي، وسلمان الدرداء، وأبو اري،
عمروبناهللاوعبد،هريرةوأبو،زيدبنوسعيد،العاص

.بنالعاص،وغيرهم،رضواناهللاعليهمأجمعين
الرحالشدوصوبحدبكلمناإلسالمعلماءوواصل
منهمفكان والتعليم، للسكنىفيه األقصى؛ إلىالمسجد

أهلمقاتلبنسليمانالمفسر، فقيه األوزاعي، واإلمام
واإلمام أهلالعراق، إمام واإلمامسفيانالثوري، الشام،
إدريس بن محمد واإلمام مصر، عالم الليثبنسعد،
المقدسةاألرضكانتوقد،األربعةاألئمةأحد،الشافعي

ًمركزا،المسلمين ألفئدة ومهوى اإلسالمية، للحضارة
فيبن بفعالية اإلسالمية،وشاركأبناؤها اءصرحاألمة

.واالرتقاءبنهضتها
الخامس المبحث :والرد وشبهاتهم اليهود اّدعاءات

عليها
سوى يقدمون وال لهم، فلسطين أرض أن اليهود يزعم
بعض وهذه ذلك، إثبات أجل من وشبهات اّدعاءات

:)٣٧(اّدعاءاتهموشبهاتهموالردعليها
ًأوال:ًحقالهمأناليهوداّدعاءتارًيخيافلسطينفي

ًحقا لهم بأن اليهود ألنتاريخياًيّدعي فلسطين؛ في
ًبدءا منالزمن، فترة سكنوها وٕاسحاقأجدادهم بإبراهيم

ًومرورا،ويعقوبالصالةعليهم،نونبنويوشعبموسى
عليهما وسليمان، داود زمن مملكتهم وٕاقامة والسالم،

 يهودي آخر بطرد وانتهاًء والسالم، بيتالصالة من
بدأالذي والتشتتاليهودي، التشرد المقدسفيعصر

م٧٠(عام.(
:ويبطلزعمهمباآلتي

١ . فيالقبائلوجود والفينقيين الكنعانيين من العربية
القرون بعشرات اليهود ظهور قبل ولم)٣٨(فلسطين ،

.ينقطعوجودالعربواستمرارهمفيفلسطينإلىيومنا
٢.معظميطأاليهودلمالمنفلسطينأرضمعاصرين

بالحق)٣٩(قبل،فهممنساللةالخزر ،ولهمأنيطالبوا
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وبعاصمتهم روسيا بجنوب الخزر لمملكة التاريخي
،.وليسبفلسطينأوبيتالمقدس)إتل(
٣.ثالثةعنتزيدالفلسطينفيإسرائيلبنيبقاءمدة

 قرن ونصف تبلغ–قرون أنها المؤرخين بعض ويرى
قرون فلسطين-خمسة في مكثوها التي المدة فهل ،

فلسطينفيالعرب مقابلوجود فيإثباتحقهم كافية
!منقبلهموبعدهملعشراتالقرون؟

ًثانيا:ًحّقالهمأناليهوداّدعاءًدينّيا
،فلسطين أرض في دينًيا حًقا لهم أن اليهود يّدعي
اهللابأنالمقدسةكتبهمفيوردبماذلكعلىويستدلون

دهمبامتالكأرضكنعان،وماجاورهامنالنيلإلىوع
عليه إبراهيم، وعد الرب أن التوراة في ورد الفرات،

ًقائال "السالم، :نهر من األرض هذه أعطي لنسلك
:،وقاللهأيضاً)٤٠("مصرإلىالنهرالكبيرنهرالفرات

"في بعدك من نسلك وبين وبينك بيني عهدي وأقيم
أبدي عهًدا ألكونإلهاًأجيالهم لكولنسلكمنبعدك،ا؛

أرضكلغربتكأرضبعدكمنولنسلكلكوأعطي
ًملكا إلههمأبدّياًكنعان وأكون ،")٤١(اليهود ويزعم ،

اهللاشعبوأنهم،وساللتهإبراهيمأحفادأنهمالمعاصرون
.المختار،فهماألحقبفلسطين،وماجاورها

:ويبطلزعمهمباآلتي
١.انتسابطالنساللةإلىالمعاصريناليهودمعظمب

يعقوب(إسرائيل(الصالةعليهم،إبراهيمبنإسحاقبن
:والسالم

االختالطالجنسيبيناليهودوغيرهمثابتمنذبداية.أ
فيالتوارة ورد "تاريخهم، :وسطفيإسرائيلبنوفسكن

والحويين والفرزيين واألموريين والحثيين الكنعانيين
واتخذوابناتهمألنفسهمنساء،وأعطوابناتهمواليبوسيين،

.)٤٢("لبنيهموعبدواآلهتهم
اليهودالمعاصرونمختلفواأللوانواألشكال،حسب.ب

فيهود،فلسطينإلىمنهاوقدموا،فيهاعاشواالتيالبالد
الجنس من األشكناز ويهود األحباش، من الفالشا

الز األفارقة من التاميل ويهود واليهودالجرماني، نوج،
الذينالخزر ويهود الذينيسمونببنيإسرائيل، الهنود
بل،يهوديةسحنةتوجدفال،التركيالجنسإلىينتمون
ميزاتها في تختلف عدة، يهودية سحنات هناك
والهيكل والجمجمة، القامة، حيث من البيولوجية،
،والعينين والشعر، البشرة، ولون والتقاطيع، العظمي،

وشكلالتشريحناحيةمنتعتبرالوهي،وغيرها،األنف
ًحقيقّيا ممثًال ماونقياًوالتحليل وهو اليهودي، للجنس

.)٤٣(أثبتهعلماءاألنثروبولوجيا
ج .فلسطين في المعاصرين اليهود معظم ينتمي

من إسرائيل في الحاكمة الطبقة وخاصة المحتلة،
ا وأقطاب العسكريين القادة وكبار لصهيونيةالسياسيين

الذين الخزر أحفاد وهم األشكناز، يهود إلى الحديثة،
في اليهودية الديانة واعتنقوا روسيا، جنوب في كانوا

.)٤٤(القرنينالسابعوالثامنالميالدي
 من أكثر الخزر يهود العالم،٩٢%ويشكل يهود من

 أنفسهم يسمون يهوداً(وهؤالء (ولم واالعتناق، بالتحول
ادهمقطاألرضالمقدسةفيتاريخالعهدتطأأقدامأجد

اإلنسان علوم في الباحثين معظم ذلك ويؤيد القديم،
.واآلثاروالتاريخ

في فيجنوبروسيا الخزراليهودية قامتمملكة وقد
لمدةاستمرت والدون، القوقازبيننهريالفولجا منطقة

ًتقريباقرنينعاصمتهااسموكان،)إتل(علىوسقطت،
أمر يد سنة كييفالروسفي ودامت٩٧٣-٩٦٤اء م،

سنةإلىآخرقرننصفالقرمفيواليةم١٠١٦لهم.


)خارطةإمبراطوريةالخزراليهودية(
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٢.،إبراهيمإلىاليهودانتساببطالنالكريمالقرآننبي
ًدينّيا،والسالمالصالةتعالىعليهقال،:}َيااْلِكَتاِبَأْهَل

َون ُتَحاج ِلَم ِإال ْنِجيُل َواْإلِ التْوَراُة ُأْنِزَلِت َوَما ِإْبَراِهيَم ِفي
ََتْعِقُلونَأَفَالَبْعِدِهِمْن*ِبِهَلُكْمِفيَماَحاَجْجُتْمَهؤَُالِءَهاَأْنُتْم

َالَوَأْنُتْمَيْعَلُمُهَواللِعْلٌمِبِهَلُكْمَلْيَسِفيَماوَن ُتَحاجَفِلَمِعْلٌم
َْتعََلُمون*َكاَن َوَلِكْن َنْصَراِنيا َوَال َيُهوِديا ِإْبَراِهيُم َكاَن َما

َاْلُمْشِرِكينِمَنَكاَنَوَماُمْسِلًماَحِنيًفا{]عمرانآل:٦٥-
٦٧[.
٣.كتبهمفيممابهيحتجونماصحةلليهوديسلمال

المزعوم التاريخي للحق الديني فالسند المقدسة،
وقد)٤٥(باطل ،بتحريف قاموا أنهم الكريم القرآن أثبت

َفِبَماَنْقِضِهْمِميثَاَقُهْمَلَعناُهْم:}كتبهموتغييرها،قالتعالى
َِمَواِضِعه َعْن اْلَكِلَم ُفوَن ُيَحر َقاِسَيًة ُقُلوَبُهْم }َوَجَعْلَنا

.]١٣:المائدة[
 لهم التسليم فرض فإن-جدال-ًوعلى كتبهم، صحة

يقدُأْعِطَيإلبراهيمأوًالعندوصولهأرضالوعداإلله
حينئذ ولد له يولد ولم حين)٤٦(كنعان، الوعد وتكرر ،

،ثمتكررالوعد)٤٧(رجوعهإلىأرضكنعانمنمصر
،ثمتكررالوعدإلبراهيمبعدأن)٤٨(ولميكنإلبراهيمولد

،وبناءعلى)٤٩(ولدلهإسماعيل،عليهماالصالةوالسالم
 فالوعد الصالةذلك؛ عليه إسماعيل، حق من اإللهي

إسحاقألن العربوالمسلميندونغيره؛ جد والسالم،
يولد لم والسالم، الصالة عليهما الثانيإلبراهيم، االبن

.بعد
٤.هوالذيالتوحيدعنحادمنأن،الكريمالقرآنبّين

تعالى اهللا قال األنبياء، أبناء من فليس األنبياء، دين
ِإنُهَلْيَس:}السالم،عندماأرادأنيشفعلولدهلنوح،عليه

ٍَصاِلح َغْيُر َعَمٌل ِإنُه َأْهِلَك ِمْن هود[} :٤٦ [فبنو
،اإليمانعهدعلىظلواالذينهم،السالمعليه،إبراهيم

.)٥٠(واتبعوانهجإبراهيم،عليهالسالم
ًثالثا:قدالمقدسةباألرضلهماإللهيالوعدأناّدعاؤهم

ذكرفيالقرآنالكريم

فيذكرالمقدسةباألرضلهماإللهيالوعدأنيشكلقد
َيا{:القرآنالكريمفيقولهتعالى ُموَسىِلَقْوِمِه َقاَل َوإِْذ

َوَجَعَلُكْمَأْنِبَياَء َقْوِماْذُكُرواِنْعَمَةاللِهَعَلْيُكْمِإْذَجَعَلِفيُكْم
ُي َلْم َما َوآَتاُكْم اْلَعاَلِمينَُمُلوًكا ِمَن َأَحًدا َقْوِمَيا*ْؤِت

واَتْرَتد َوَال َلُكْم اللُه َكَتَب الِتي اْلُمَقدَسَة اْألَْرَض اْدُخُلوا
ََخاِسِرينَفَتْنَقِلُبواَأْدَباِرُكْمَعَلى{]المائدة:٢٠،٢١[.

:ويجابعنذلك
١ القدماء. إسرائيل بني غير هم اليوم وما)٥١(يهود ،

دان من تشمل ال ألنها يعنيهم؛ ال اآلية في جاء
اليوم يهود وهممعظم باليهوديةمنغيربنيإسرائيل،

.أوكلهم
٢.،التأبيدعلىليستاآليةأنعلىالمفسرينجمهور

بذلك فيه وعدوا الذي بالزمن خاصة هي ،)٥٢(وٕانما
أيده)٥٣(شريطةإيمانهمواستجابتهمألوامراهللا ،وهوما

الدك جلوم الفرد في-تور القديم العهد دراسات أستاذ
.)٥٤(-جامعةلندن

٣ .،موسى تحققبعد قد اهللالهم يمكنالقولإنوعد
األرضإسرائيلبنودخل حينما والسالم، عليهالصالة
داود زمن فيها وأقاموا نون، بن يوشع بقيادة المقدسة

.وسليمان،عليهماالسالم
٤.بمشروطاإللهيالوعدوقد،الصالحوالعملاإليمان

آلهةوعبدوا،وارتدوا،باهللاكفرواقدأنهمأسفارهمفيثبت
ًوأوثاناوالغضب والبالء العذاب بهم حل لذلك أخرى،

،بلقدوردالتصريحفيأسفارهمبحرمانهم)٥٥(مناهللا
وضاللهم كفرهم بسبب المقدس، بيت من

.)٥٦(وعصيانهم
تعالى اهللا فقال ذلك، الكريم القرآن وبّين :}ُموَسى َقاَل

َمْن ُيوِرثَُها اْألَْرَضِللِه ِإنَواْصِبُروا ِباللِه اْسَتِعيُنوا ِلَقْوِمِه
َِقينِلْلُمت َواْلَعاِقَبُة ِعَباِدِه ِمْن َيَشاُء األعراف[} :١٢٨[،

تعالى وقال :}ُبو الز ِفي َكَتْبَنا َوَلَقْد َأن الذْكِر َبْعِد ِمْن ِر
َاِلُحون الصِعَباِدَيَيِرثَُهااْألَْرَض{]األنبياء:١٠٥[وقال،

تعالى :}اِلَحاِت الص َوَعِمُلوا ِمْنُكْم آَمُنوا الِذيَن اللُه َوَعَد
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َقْبِلِهْم ِمْن الِذيَن اْسَتْخَلَف َكَما اْألَْرِض ِفي َلَيْسَتْخِلَفنُهْم
ََولَبْعِد ِمْن َوَلُيَبدَلنُهْم الِذياْرَتَضىَلُهْم ِديَنُهُم َلُهْم َننُيَمك

َبْعَدَكَفَرَوَمْنَشْيًئاِبيُيْشِرُكوَنَالَيْعُبُدوَنِنيَأْمًناَخْوِفِهْم
َاْلَفاِسُقون ُهُم َفُأوَلِئَك َذِلَك النور[} :٥٥[نقض فلما ،

َعهدفال،اهللاعهداليهودَوعدواللهم.
في تدور التي والشبهات، الدعاوى من ذلك غير إلى

.معظمهافيفلكهذهالشبهات
واجباألمةنحوالقدسوفلسطين:المبحثالسادس

القدس تحرير هو العموم وجه على األمة واجب
.وفلسطينمندنساليهود،كلعلىقدرطاقته
بغل يتعين الجهاد أن على اإلجماع انعقد العدوفقد بة

أهل واجبعلى وَدْفَعُه المسلمين، ديار من دار على
الوجوب دائرة وتتسع طاقته، قدر على كل الدار تلك
،وحدهم العدو دفع يستطيعوا لم إن جاورهم من على

ٌد:}فالمسلمونكلهميدعلىمنسواهم،قالتعالى ُمَحم
َأِشداُءَعَلى َوالِذيَنَمَعُه َبْيَنُهمَْرُسوُلاللِه }اْلُكفاِرُرَحَماُء

الفتح[ وسلم]٢٩: عليه اهللا صلى وقال ، :)اْلُمْسِلُموَن
عليهم َوُيِجيُر َأْدَناُهْم، ِتِهْم ِبِذم َيْسَعى ِدَماُؤُهْم، َتَتَكاَفُأ

ِْسَواُهممنعلىَيٌدَوُهْم،٥٧()َأْقَصاُهْم(دفعقامإذاحتى،
.)٥٨(خرينالعدوبدائرةسقطالفرضعناآل

في متعذًرا فلسطين لتحرير المباشر الجهاد كان ولما
،للجهاد أخرى أوجهًا هناك فإن الحاضر، الوقت

:وواجباتعلىهذهاألمة،منها
ًأوال:المسلمينحكامواجبات

وعليهم األولىفيالتغييرعلىالحكام، المسؤولية تقع
:واجباتكثيرة،ومنها

١.اإلسالمبالشريعةالحكمالحياةنواحيفيوتطبيقهاية
.جميعها

٢.واإلسالميةالعربيةاألمةوحدةإلىالسعي.
٣.والسالحالقوةإعدادفيواالستطاعةالجهدبذل.
٤ .المسجد تحرير في جميعها القانونية السبل بذل

.األقصىوفلسطين

٥.الجهادبإعالنوفلسطيناألقصىالمسجدتحرير.
ًثانيا:اإلعالميينواجبات

على وتقع الحاضر، العصر في كبير دور لإلعالم
:اإلعالميينمسؤوليات،منها

١ .للعالم وفلسطين األقصى المسجد قضية شرح
.وٕابرازها

٢ .المقدسات بحق الصهيونية الممارسات فضح
.اإلسالميةوالسكانفيالقدسوفلسطين

٣ .حب على اإلسالمية الشعوب تربية في المشاركة
ووفلسطينالجهادالقدسقضيةنحوتوجيهها.

ًثالثا:المسلمينواجبات
:يجبعلىالمسلمينعلىوجهالعموم

١ .أرض وفلسطين القدس أن على األبناء تربية
فيالجهادحبوغرس،فيهاالتفريطيجوزال،إسالمية

.نفوسهم؛لتحريرهامنأيديالغاصبين
٢.كافاألصعدةعلىالصهيونيالكيانمقاطعةوفي،ة

.المجاالتكلها
:ويختصأهلفلسطينبـ

١ .ما المبارك األقصى المسجد إلى الرحال شد
ًسبيالذلكإلىاستطاعوا.

٢.االحتاللمقاومةفيالتوحدضرورة.
٣.التهويدمنالقدسعلىالحفاظفيالمستطاعبذل.

:ويختصغيرأهلفلسطينبـ
للمرابط والمعنوي المادي الدعم أهلتقديم من ين

.فلسطين
وسائلوتوصياتللحفاظعلىالقدسمنخطرالتهويد

المسجد على الحفاظ في تساعد متعددة وسائل هناك
أهلتثبيتعلى وتساعد التهويد، األقصىوالقدسمن
الحكوماتعلىتحقيقهامسؤوليةوتقع،بلدهمفيالقدس

:)٥٩(والشعوبوالتجاركلقدراستطاعته،ومنها
١ اإلشرافتأسي. تهدفإلى إشرافوتنسيق، سهيئة

علىوالعمل المشاريع، بتنفيذ وتقوم والتطوير، والتوجيه
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والنظر القديمة، األحياء وترميم تطويرالقدسالشرقية،
.فيالقوانينوكيفيةاالستفادةمنها،إلىغيرذلك

٢ .وذلك والصمود، الرباط على القدس عرب تشجيع
الخرائط توسيع المشاريعبمحاولة وٕانشاء الهيكلية،

،التعليمية العامة، المؤسسات وٕانشاء االستثمارية،
.والطبية،والثقافية،واالجتماعية،واإلعالمية

٣.،إليها أهاليالمدينة تحقيقعودة تجاه بذلالجهود
ًمادياذلكفيوٕاعانتهم،الشمللمقانونمنباالستفادة

ًوقانونيا.
٤.للمسيأتيمااألقصىإنشاءجد:
أ .مراقبة ألجل داخله؛ محوسب مركزي مراقبة جهاز

.التحركاتالمعادية،ومراقبةأعمالالحفرياتونحوها
ب .بالمسجد التعريف مهمته داخله، معلومات مركز

،عنهدوريةنشراتوٕاصدار،ومبانيه،ومعالمه،األقصى
.وٕانشاءموقعللمسجداألقصىعبراإلنترنت

للتعريفبمايحاكضده،وتوثيقمامركزدراسات.ج
.يقعفيه،وغيرذلك

.مكتبةعلميةعامةداخلحدوده.د
.مظالتفيساحاته،وترميمالمآذنوالقبابوغيرها.هـ
٥ .وٕاكمال وترميمها، القدس، في المساجد توسيع

.نواقصها
٦.وصيانتها،القدسفيالمقابرترميم.
٧ . للمؤسسات المالي الدعم القائمة،توفير التعليمية

،جديدة تعليمية مؤسسات وٕانشاء وتوسيعها، وترميمها،
.منمدارس،وكليات،وجامعات،ونحوها

٨ .وكبار للشباب، االجتماعية بالخدمات االعتناء
بيوت وٕانشاء بذلك، الخاصة القوانين واستغالل السن،
األمومة ومراكز للشباب، الهادفة والنوادي المسنين

،ذلكوالطفولةوغير،المخدراتومحاربة.
٩ .،والمستوصفات للمستشفيات، الالزم الدعم توفير

.والمراكزالصحية،وتطويرها،وٕانشاءالمزيدمنها
الخاتمة

 لموضوع العرض هذا ختام في"وفي اليهود اّدعاءات
فلسطين ونقض–أرض النتائج"عرض أهم نعرض ،

.التيتمالتوصلإليها،والتوصيات
ًأوال:النتائج

:تتلخصمحاورنتائجهذهالدراسةبمايأتي
١ .اشتقاقها يرجع المقدس بيت وتسمى القدس مدينة

فيها التيُيَطهُر المقدسة المدينة ومعناها إلىالطهارة،
.منالشركوالذنوب،ولهاأسماءأخرى

٢ .السور حوله دار ما لجميع اسم األقصى المسجد
المسجدشامًال،بهالمحيط،الصخرةقبةومسجد،القبلي

.واألروقة،والساحات،والمصاطب،والمرافقجميعها
٣ .األقصى والمسجد الحرام المسجد بناء بين كان

.أربعونسنة،وأعيدبناؤهعلىيدأكثرمننبي
٤.ولبنانسورياعلىالحاضرالوقتفيالشامتشتمل

.وفلسطينواألردنوجزءمنالعراق
٥ فض. ذكر المقدستعدد وبيت األقصى المسجد ائل

،وفضلها ودلتعلىبركتها فيالكتابوالسنة، والشام
،الكريمةاآليات،فيهاوالسكنى،إليهاالرحالشدوفضل

.واألحاديثالشريفة،واآلثارعنالسلفالصالح
٦ .ال خراجية، إسالمية وقفية أرض فلسطين أرض

.لليهوديجوزالتنازلعنهاأوبيعأيجزءمنها
٧.يرحلولم،فلسطينأرضسكنمنأولهمالعرب

المسلمينرابطةوتوثقت،العصورمرعلىأهلها عنها
.فيهابعدالفتحالعمري،والحقلغيرهمفيها

٨ .أرض في ديني وال تاريخي حق لليهود ليس
.فلسطين

٩ .على ليس المقدسة باألرض لليهود اإللهي الوعد
.باإليمانوالعملالصالحالتأبيد،وهومشروط

١٠ .ًحكاما القدسوفلسطينوشعوباًواجباألمة نحو
 ُكل،وتثبيتهمأهلهاودعمفيهاالتهويدومنعتحريرهاهو

.وفققدرته،وحدوداستطاعته
ًثانيا:التوصيات
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١.وشعوًباوعلماءحكاًمااإلسالميةاألمةتحملضرورة
و فلسطين، تحرير تجاه مدينةالمسؤولية عن الدفاع

إلىوالوقوف،المباركومسجدهاالمحتلةاألسيرةالقدس
.جانبأهلهاالمرابطين

٢ .ونبذ االحتالل، ضد للتوحد فلسطين أهل دعوة
.الخالفاتبينهم

.هذاوصلىاهللاعلىمحمد،وعلىآلهوصحبهوسلم
المصادروالمراجع

١.الكريمالقرآن.
٢ بن. أحمد بن محمد منصوراألزهري؛ أبو طلحة،
هـ٣٧٠ت( تحقيق): اللغة، تهذيب :عوض محمد

ط العربي، التراث إحياء دار بيروت، ،١مرعب،
.م٢٠٠١

٣.أبو،األشقودرينوحبنالدينناصرمحمداأللباني؛
 الرحمن هـ١٤٢٠ت(عبد :(تخريج في الغليل إرواء

،٢أحاديثمنارالسبيل،بيروت،المكتباإلسالمي،ط
.م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

٤ األلباني. :من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة
ط المعارف، مكتبة الرياض، وفوائدها، ،١فقهها

.م١٩٩٦/هـ١٤١٦
٥ . هـ١٤٢٠ت(األلباني :(الصغير الجامع صحيح

ط اإلسالمي، المكتب بيروت، ،٣وزيادته،
.م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

٦ . هـ١٤٢٠ت(األلباني :(،الترمذي سنن صحيح
.م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠،١لمعارف،طالرياض،مكتبةا

٧ . هـ١٤٢٠ت(األلباني :(،داود أبي سنن صحيح
.م١٩٩٨/هـ١٤١٩،١الرياض،مكتبةالمعارف،ط

٨.اهللا أبوعبد بنإسماعيلالجعفي، البخاري؛محمد
الجامعالصحيحالمختصرمنأموررسول:(هـ٢٥٦ت(

المعروف وأيامه وسننه وسلم، عليه اهللا صلى اهللا،
 تحقيقبصحيح البخاري، البغا،.د: ديب مصطفى

طب واليمامة، كثير ابن دار ،٣يروت،
.ه١٩٨٧/هـ١٤٠٧

٩ . بكر أبو الحسين، بن أحمد ):هـ٤٥٨ت(البيهقي؛
تحقيق اإليمان، شعب :،زغلول بسيوني السعيد محمد

.ه١٤١٠،١بيروت،دارالكتبالعلمية،ط
١٠ .عيسى أبو السلمي، عيسى بن محمد الترمذي؛

الجامعالصحيحالمعروفبسننالترمذي،:(هـ٢٧٩ت(
أحمدمحمدشاكروآخرون،بيروت،دارإحياء:تحقيق

.التراثالعربي
١١ .أبو الحراني، الحليم عبد بن أحمد تيمية؛ ابن

 هـ٧٢٨ت(العباس تحقيق): الفتاوى، مجموع :عبد
،تيمية ابن مكتبة النجدي، قاسم بن بنمحمد الرحمن

.٢ط
١٢.ابنتيمية الفتاوىالكبرى،تحقيق: :محمدحسنين

.مخلوف،بيروت،دارالمعرفة
١٣.دجابر؛أبو.إبراهيم:إنقاذهاوسبلالقدسمستقبل

 التهويد، األقصى،(من أجل من أخوات
foraqsa.com/library/books/aqshttp://www.

a_books/qudsFuture/qudsFuture.pdf.(
١٤ .الطهماني محمد بن اهللا عبد بن محمد الحاكم؛

 اهللا عبد أبو هـ٤٠٥ت(النيسابوري، :(على المستدرك
مصطفىعبدالقادرعطا،بيروت،:الصحيحين،تحقيق

.م١٩٩٠/هـ١٤١١،١دارالكتبالعلمية،ط
١٥.حجر؛ابنمحمدبنعليبنأحمد،الدينشهاب

 الفضل أبو هـ٨٥٢ت(العسقالني، :(شرح الباري فتح
محبالدينالخطيب،بيروت،:صحيحالبخاري،تحقيق

.دارالمعرفة
١٦ .اهللا عبد أبو اهللا، عبد بن ياقوت الحموي؛

.معجمالبلدان،بيروت،دارالفكر):هـ٦٢٦ت(
١٧ . حنبل هـ٢٤١ت(ابن اإل): بنمسند أحمد مام

تحقيق حنبل، :،وآخرون شعيباألرنؤوطوعادلمرشد
.م٢٠٠١/هـ١٤٢١،١مؤسسةالرسالة،ط
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١٨.األزديالسجستانياألشعثبنسليمانداود؛أبو
محمدمحييالدين:سننأبيداود،تحقيق):هـ٢٧٥ت(

.عبدالحميد،دارالفكر
١٩.مرادمصطفىالدباغ؛:،قرعكفر،فلسطين بالدنا

،الهدىم١٩٩١دار.
٢٠ د. راشد؛ فرج. سيد :،إسالمية عربية القدس

،للنشرالمريخدار،م١٩٨٦/هـ١٤٠٦الرياض.
٢١.القاسمأبو،محمدبنالحسيناألصفهاني؛الراغب

محمد:المفرداتفيغريبالقرآن،تحقيق):هـ٥٠٢ت(
.سيدكيالني،لبنان،دارالمعرفة

٢٢ حسين. صالح الرقب؛ : ديني،ليس حق لليهود
،بغزة اإلسالمية الجامعة

site.iugaza.edu.ps/sregeb/files/2010/03/لي
doc..ديني-حق-لليهود-س
٢٣ أكرم. زعيتر؛ :الفلسطينية الوطنية الحركة وثائق

١٩٣٩-١٩١٩،الفلسطينيةالدراساتمؤسسة،بيروت،
.م١٩٨٤،٢ط

٢٤.القادر السقاف؛علويبنعبد موسوعةاألديان،:
،السنية الدرر

http://www.dorar.net/enc/adyan/270.(
٢٥ .الحسن أبو إسماعيل، بن علي سيده؛ ابن

هـ٤٥٨ت( تحقيق): األعظم، والمحيط :المحكم
طعبد الكتبالعلمية، دار بيروت، هنداوي، ،١الحميد

.م٢٠٠٠
٢٦ د. صالح؛ محمدمحس. ن : سلسلة–فلسطين

،كوااللمبور الفلسطينية، القضية في منهجية دراسات
.م٢٠٠٢،١ط

٢٧ .القاسم أبو بنأيوب، سليمانبنأحمد الطبراني؛
طارقبنعوض:المعجماألوسط،تحقيق):هـ٣٦٠ت(

 محمد، بن الحسيني،اهللا إبراهيم بن المحسن عبد
،الحرميندار،هـ١٤١٥القاهرة.

٢٨ .أبو خالد، بن يزيد بن جرير بن محمد الطبري؛
 هـ٣١٠ت(جعفر :(القرآن آي تأويل عن البيان جامع

،الفكر دار بيروت، الطبري، بتفسير المعروف
.هـ١٤٠٥

٢٩ د. حسن.ظاظا؛ :،اليهودي الفكر في أبحاث
.م١٩٨٧/هـ١٤٠٧،١دمشق،دارالقلم،ط

٣٠ .البغدادي بنسالم القاسم ):هـ٢٢٤ت(أبوعبيد؛
خليلمحمدهراس،بيروت،دار:كتاباألموال،تحقيق

،م١٩٨٨/هـ١٤٠٨الفكر.
٣١ د. حسين.العفاني؛ سيد :بحديث النفس تذكير

ط جبل، بن معاذ مكتبة واقدساه، ،١القدس
.م٢٠٠١/هـ١٤٢١

٣٢ .محمد بن الرحمن عبد الدين، مجير العليمي؛
 اليمن أبو هـ٩٢٨ت(الحنبلي، :( الجليل بتاريخاألنس

عدنانيونسعبدالمجيدنباته،:القدسوالخليل،تحقيق
،دنديسمكتبة،م١٩٩٩/هـ١٤٢٠عمان.

٣٣.الحسينأبو،زكريابنفارسبنأحمدفارس؛ابن
هـ٣٩٥ت( تحقيق): مقاييساللغة، معجم :السالم عبد

ط الجيل، دار بيروت، هارون، ،٢محمد
.م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

٣٤.اهللاعبدقدامة؛ابنمحمدأبو،المقدسيأحمدبن
هـ٦٢٠ت( :(حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغني

.هـ١٤٠٥،١الشيباني،بيروت،دارالفكر،ط
٣٥.دقدح؛.الرحمنعبدمحمود:اليهودتاريخموجز

الجامعة مجلة الباطلة، مزاعمهم بعض على والرد
العدد١٠٧اإلسالمية،هـ١٤١٩-١٤١٨.

٣٦.محمدالقرطبي؛اهللاعبدأبو،األنصاريأحمدبن
هـ٦٧١ت( :(بتفسير المعروف القرآن ألحكام الجامع

.القرطبي،القاهرة،دارالشعب
٣٧ .الفزاري أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي؛

هـ٨٢١ت( تحقيق): اإلنشا، كتابة في األعشى :صبح
،الثقافةوزارة،دمشق،زكارالقادرم١٩٨١عبد.
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٣٨.المقدسالكتاب.
٣٩.الفداءأبوالدمشقيعمربنإسماعيل ابنكثير؛

تفسيرالقرآنالعظيمالمعروفبتفسيرابن:(هـ٧٧٤ت(
،الفكردار،بيروت،هـ١٤٠١كثير.

٤٠.آرثر كيستلر؛ :،اليوم ويهود عشر الثالثة القبيلة
العامة المصرية الهيئة هاشم، نجيب أحمد ترجمة

،م١٩٩١للكتاب.
٤١.م اهللاابنماجه؛ أبوعبد القزويني، بنيزيد حمد

هـ٢٧٥ت( تحقيق): ماجه، ابن سنن :عبد فؤاد محمد
.الباقي،بيروت،دارالفكر

٤٢ .أبو النيسابوري، القشيري الحجاج ابن مسلم؛
هـ٢٦١ت(الحسين:(تحقيق،مسلمصحيح:فؤادمحمد

.عبدالباقي،بيروت،دارإحياءالتراثالعربي
٤٣ عبد. الوهابالمسيري؛ :واليهودية اليهود موسوعة

.م١٩٩٩،١والصهيونية،القاهرة،دارالشروق،ط
٤٤ عابد. بن زياد المشوخي؛ :المكانة المقدس بيت

،الفوائد صيد واألمانة،
http://www.saaid.net/mktarat/flasteen/99.

htm.
٤٥ د. معروف؛ أ. ومرعي؛ اهللا عبد رأفت. :أطلس

للنشرالفرسان مؤسسة األقصى،عمان، المسجد معالم
.م٢٠١٠/هـ١٤٣١،١والتوزيع،ط

٤٦ عادل. مناع؛ :صيدفلسطين؟فيحق هللليهود
،الفوائد

arat/flasteen/280http://www.saaid.net/mkt
.htm.

٤٧ .الرحمن عبد أبو شعيب، بن أحمد النسائي؛
عبدالفتاحأبوغدة،:سننالنسائي،تحقيق):هـ٣٠٣ت(

ط اإلسالمية، المطبوعات مكتب ،٢حلب،
.م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

٤٨ .،مري شرفبن بن يحيى الدين، محيي النووي؛
زكرياهـ٦٧٦ت(أبو:(،مسلمصحيحعلىالنوويشرح

.هـ١٣٩٢،٢يروت،دارإحياءالتراثالعربي،طب



)١(أبو الحنبلي، محمد بن الرحمن عبد الدين، مجير العليمي؛

اليمن)هـ٩٢٨ت :(،والخليلالقدسبتاريخ األنسالجليل
تحقيق :مكتبة عمان، نباته، المجيد عبد يونس عدنان

،١٩٩٩/هـ١٤٢٠دنديس،١/٣١٨م.
)٢( الحسين أبو زكريا، بن فارس بن أحمد فارس؛ ت(ابن

هـ٣٩٥ تحقيق): مقاييساللغة، معجم محمدعبد: السالم
ط الجيل، دار بيروت، ٢هارون، م،١٩٩٩/هـ١٤٢٠،

٥/٦٣القاسمأبو،محمدبنالحسيناألصفهاني؛والراغب،
)هـ٥٠٢ت تحقيق): القرآن، غريب المفرداتفي :محمد

ص،المعرفةدار،لبنان،كيالني٣٩٦سيد.
)٣(عببنياقوتالحموي؛اهللاعبدأبو،اهللاد)هـ٦٢٦ت:(معجم

 الفكر، دار بيروت، والعليمي١/٢٩٣البلدان، ، :األنس
،١/٢٨الجليل.

)٤(الفزاريأحمدبنعليبنأحمدالقلقشندي؛)هـ٨٢١ت:(صبح
تحقيق اإلنشا، كتابة في األعشى :،زكار القادر عبد

،الثقافةوزارة،١٩٨١دمشق،٤/١٠٤م.
)٥(محالنووي؛زكرياأبو،مريبنشرفبنيحيى،الدينيي)ت

هـ٦٧٦ :(دار بيروت، مسلم، صحيح على النووي شرح
،وابنحجر؛٩/١٦٨هـ،١٣٩٢،٢إحياءالتراثالعربي،ط

أبو العسقالني، محمد بن علي بن أحمد الدين، شهاب
 (الفضل هـ٨٥٢ت :(،البخاري صحيح شرح الباري فتح

تحقيق : الخطيب، الدين المعرفة،محب دار بيروت،
.١/٢٨األنسالجليل،،:والعليمي٣/٦٤

)٦(موريا بجبل ويسمى انظر. مراد: مصطفى الدباغ؛ :بالدنا
،الهدىدار،قرعكفر،١٩٩١فلسطين،١/٢٤٨م.

)٧(الدباغ : فلسطين، د٩/١١٩بالدنا ومعروف؛ ، .اهللا عبد
أ ومرعي؛ رأفت. :،عمان األقصى، المسجد أطلسمعالم

طم والتوزيع، للنشر الفرسان ١ؤسسة م،٢٠١٠/هـ١٤٣١،
١٠ص٧٤و.

)٨( العباس أبو الحراني، الحليم عبد بن أحمد تيمية؛ ت(ابن
هـ٧٢٨ تحقيق): الفتاوى، مجموع محمدعبد: بن الرحمن

ط تيمية، ابن مكتبة النجدي، قاسم ٢بن ،٢٧/١١،
.٢/٢٤األنسالجليل،:والعليمي
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)٩( محمد البخاري؛ اهللا عبد أبو الجعفي، إسماعيل ت(بن
الجامعالصحيحالمختصرمنأموررسولاهللا،:(هـ٢٥٦

بصحيح المعروف وأيامه، وسننه وسلم، عليه اهللا صلى
مصطفىديبالبغا،بيروت،دارابن.د:البخاري،تحقيق

ط واليمامة، ٣كثير األنبياء،١٩٨٧/هـ١٤٠٧، كتاب هـ،
 ﴿َيِزفوَن﴾ تالصافا[باب :٩٤ [،المشي في النسالن

٣/١٢٣١أبو النيسابوري، القشيري الحجاج ابن ومسلم؛ ،
 (الحسين هـ٢٦١ت تحقيق): مسلم، صحيح :فؤاد محمد

كتاب العربي، التراث إحياء دار بيروت، الباقي، عبد
باب،١المساجد،١/٣٧٠.

)١٠(وسلم صلىاهللاعليه اهللا، قالرسول ُسَلْيَما(: َفَرَغ بنَلما ُن
َثالثًا اللَه َسَأَل اْلَمْقِدِس، َبْيِت ِبَناِء من سيأتي])...َداُوَد

الحديثوتخريجه انظر. :٨ص[بناء أن على ويحمل ،
أنه ال قديم أساس على كان السالم، عليه سليمان،
المسجدبناءبين المؤسس،بداللةحديثاألربعينسنةما

 األقصى والمسجد انظر[الحرام يميالعل: :،الجليل األنس
١/٣٠.[

)١١( اهللا عبد أبو األنصاري، أحمد بن محمد ت(القرطبي؛
الجامعألحكامالقرآنالمعروفبتفسيرالقرطبي،:(هـ٦٧١

 الشعب، دار والعليمي٤/١٣٨القاهرة، ، :،الجليل األنس
١/٣٠.

)١٢( منصور أبو طلحة، بن أحمد بن محمد ت(األزهري؛
هـ٣٧٠ اللغة،): تحقيقتهذيب :،مرعب عوض محمد

ط العربي، التراث إحياء دار ١بيروت، ،٢٠٠١،م
١٣/١٠٢.

)١٣(الحموي:،البلدان٤/٢٧٤معجم.
)١٤(الحموي:،البلدان٣/٣١٢معجم.
)١٥(ومدنها الشام حدود في انظر الحموي: :،البلدان معجم

٣/٣١٢.
)١٦(انظر:العليمي:،الجليل١/٢٢٦األنس.
)١٧(،تخريجهانظرسبق:٤ص.
)١٨(َِفَرِسه َشَطِن فرسه: حبل انظر. فارس: ابن :مقاييس معجم

،٣/١٨٤اللغة.
)١٩( القاسم أبو أيوب، بن أحمد بن سليمان ت(الطبراني؛

بنطارقبنعوضاهللا:المعجماألوسط،تحقيق):هـ٣٦٠
 محمد، الحسيني، إبراهيم بن المحسن دار(عبد القاهرة،

،هـ١٤١٥الحرمين(،٨/١٤٨اهللاعبدابنمحمدوالحاكم؛،
اهللاعبدأبو،النيسابوريالطهمانيمحمدبن)هـ٤٠٥ت:(

تحقيق الصحيحين، المستدركعلى :القادر مصطفىعبد



ط العلمية، الكتب دار بيروت، ١عطا، /هـ١٤١١،
١٩٩٠،٤م/وقال٥٥٤،لهواللفظ،" :صحيححديثهذا

بي،وأخرجهالبيهقي؛أحمد،ووافقهالذه"اإلسنادولميخرجاه
بكرأبو،الحسينت(بنهـ٤٥٨:(تحقيق،اإليمانشعب:

،العلميةالكتبدار،بيروت،زغلولبسيوني محمدالسعيد
١ط ،١٤١٠ وقال٣/٤٨٦هـ، األلباني وصححه ،" :أصح

فيه الصالة فضل في جاء ما انظر". :محمد األلباني؛
عبد أبو األشقودري، نوح بن الدين ناصر ت(الرحمن

هـ١٤٢٠ :(فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة
ط المعارف، مكتبة الرياض، ،١وفوائدها،

.٦/٩٥٤،٢٩٠٢م،حديثرقم١٩٩٦/هـ١٤١٦
)٢٠(البخاري :باب،التفسيركتاب،البخاريصحيح}ِوْجَهٌة َوِلُكل

َُتُكون َما َأْيَن اْلَخْيَراِت َفاْستَِبُقوا ُمَوليَها اللُهُهَو ِبُكُم َيْأِت وا
ٌَقِدير َشْيٍء ُكل َعَلى اللَه ِإن َجِميًعا البقرة[} :١٤٨[،

ومسلم٤/١٦٣٤ ، :باب المساجد، كتاب مسلم، صحيح
،الكعبةإلىالقدسمنالقبلة١/٣٧٤تحويل.

)٢١(البخاري:الصالةفضلباب،التطوعأبواب،البخاريصحيح
،والمدينةمكة ومسلم١/٣٩٨فيمسجد ، :،مسلمصحيح

،مساجد ثالثة إلى إال الرحال تشد ال باب الحج، كتاب
٢/١٠١٤.

)٢٢(ُاَألَدم :َُأِديم َجْمِع اسٌم :َوِقيل كاَن، ما الِجْلُد وهو :،اَألْحَمَر
َوِقيل :ُالَمْدُبوغ انظر. :أبو إسماعيل، عليبن ابنسيده؛

 (الحسن هـ٤٥٨ت :( األعظم، والمحيط :تحقيقالمحكم
ط العلمية، الكتب دار بيروت، هنداوي، الحميد ،١عبد

٢٠٠٠،٩/٣٨٨م.
)٢٣(البخاري :ماباب والموادعة، أبوابالجزية صحيحالبخاري،

،الغدرمن٣/١١٥٩يحذر.
)٢٤( الرحمن عبد أبو شعيب، بن أحمد (النسائي؛ ):هـ٣٠٣ت

تحقيق سننالنسائي، :مكتب حلب، الفتاحأبوغدة، عبد
طال اإلسالمية، ٢مطبوعات كتاب١٩٨٦/هـ١٤٠٦، م،

 فيه، والصالة األقصى المسجد فضل ،٢/٣٤المساجد،
اهللاعبدأبو،القزوينييزيدبنمحمدماجه؛وابن،لهواللفظ

) هـ٢٧٥ت تحقيق): ماجه، ابن سنن :عبد فؤاد محمد
والسنة الصالة إقامة كتاب الفكر، دار بيروت، الباقي،

 ما باب المقدس،فيها، بيت مسجد في الصالة في جاء
األلباني؛محمدناصر:انظر.،وصححهاأللباني١/٤٥٢

الرحمنعبدأبو،األشقودرينوحبنالدين)هـ١٤٢٠ت:(
المكتب بيروت، وزيادته، الصغير الجامع صحيح
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ط ٣اإلسالمي، ١٩٨٨/هـ١٤٠٨، رقم حديث ،٢٠٩٠م،
١/٤٢٠.

)٢٥(البخاري كتا: البخاري، النبي،صحيح قول باب الفتن، ب
وسلم عليه اهللا صلى المشرق«: قبل من ،»الفتنة

٦/٢٥٩٨.
)٢٦(عيسىأبو،السلميعيسىبنمحمدالترمذي؛)هـ٢٧٩ت:(

تحقيق الترمذي، بسنن المعروف الصحيح الجامع :أحمد
،العربي التراث إحياء دار بيروت، وآخرون، شاكر محمد

الش فضل في باب المناقب، كتاب واليمن، ،٥/٧٣٤أم
األلباني؛محمدناصرالدينبن:انظر.وصححهاأللباني

 الرحمن عبد أبو األشقودري، هـ١٤٢٠ت(نوح :(صحيح
ط المعارف، مكتبة الرياض، الترمذي، ،١سنن

.٣/٥٩٨م،٢٠٠٠/هـ١٤٢٠
)٢٧(حنبلابن)هـ٢٤١ت:(تحقيق،حنبلبنأحمداإلماممسند:

مر وعادل األرنؤوط الرسالة،شعيب مؤسسة وآخرون، شد
١ط ٢٠٠١/هـ١٤٢١، وقالشعيباألرنؤوط٣٦/٦٢م، ،:
".إسنادهصحيح"

)٢٨(ُُغدر السيل: يغادرها الماء من القطعة وهو َغِدير، .جمع
.٥/٤٥٩المحكموالمحيطاألعظم،:ابنسيده:انظر

)٢٩( األزدي السجستاني األشعث بن سليمان داود؛ ت(أبو
هـ٢٧٥ تحقيقسننأبي): داود، :عبدالدينمحييمحمد

،الشام بابفيسكنى كتابالجهاد، الفكر، دار الحميد،
األلباني٣/٤ وصححه ، انظر. :ناصر محمد األلباني؛

الرحمنعبدأبو،األشقودرينوحبنالدين)هـ١٤٢٠ت:(
ط المعارف، مكتبة الرياض، داود، أبي سنن ،١صحيح

.٢/٩٠م،١٩٩٨/هـ١٤١٩
)٣٠(رمذيالت:،الشامفيجاءماباب،الفتنكتاب،الترمذيسنن

األلباني٤/٤٨٥ وصححه ، انظر. األلباني: :سلسلة
رقمحديث،الصحيحة٤٠٣األحاديث،١/٧٦٠.

)٣١(انظر:مسلم:باب،الساعةوأشراطالفتنكتاب،مسلمصحيح
،معهوماوصفتهالدجال٤/٢٢٥١ذكر.

)٣٢(انظر:البخاري:البخاصحيحغزوةباب،المغازيكتاب،ري
،٤/١٥٤٨خيبرالبغداديسالمبنالقاسمعبيد؛وأبا،)ت
هـ٢٢٤ تحقيق): األموال، كتاب :،هراس محمد خليل

،الفكردار،١٩٨٨/هـ١٤٠٨بيروتص،٧١م-٧٦.
)٣٣(انظر:عبيدأبا:ص،األموال٧٦كتاب.
)٣٤(انظر:تيميةابن:،الفتاوى٢٠/٥٧٤مجموع.



)٣٥(رانظ أكرم: زعيتر؛ :الفلسطينية الوطنية الحركة وثائق
١٩٣٩-١٩١٩،الفلسطينية الدراسات مؤسسة بيروت، ،

.٣٨٨م،ص١٩٨٤،٢ط
)٣٦(المبحث هذا في انظر الدباغ: : فلسطين، -١/٣٨٧بالدنا

د٣٩١ وصالح؛ ، محمد. محسن : سلسلة–فلسطين
ط كوااللمبور، الفلسطينية، ،١دراساتمنهجيةفيالقضية

٢٠٠٢ ص عابد١٥-١٢م بن زياد والمشوخي؛ ، :بيت
 واألمانة، المكانة الفوائد،(المقدس صيد

http://www.saaid.net/mktarat/flasteen/99.ht
m.(

)٣٧(دقدح؛.الرحمنعبدمحمود:علىوالرداليهودتاريخموجز
مزا العددبعض اإلسالمية الجامعة مجلة الباطلة، عمهم

١٠٧ ،١٤١٩-١٤١٨ ص والسقاف؛٢٩٣-٢٨١ه، ،
القادر عبد بن علوي : األديان، السنية،(موسوعة الدرر

http://www.dorar.net/enc/adyan/270.(
)٣٨(د راشد؛ فرج. سيد إس: عربية القدس دار(المية، الرياض،

،للنشرم١٩٨٦/هـ١٤٠٦المريخ(ص،٤٩.
)٣٩(ًالحقاسيأتي.انظر:١٦ص. 
)٤٠(١٥التكوين:١٨.
)٤١(١٧التكوين:٧-٨.
)٤٢(٣القضاة:٦-٥.
)٤٣(دالعفاني؛.حسينسيد:،واقدساهالقدسبحديثالنفستذكير

ط جبل، بن معاذ ١مكتبة ٢٠٠١/هـ١٤٢١، ،٢/٨٤م،
دوظاظا؛.حسن:دار،دمشق،اليهوديالفكرفيأبحاث

.١٠٤م،ص١٩٨٧/هـ١٤٠٧،١القلم،ط
)٤٤(الوهابعبدالمسيري؛:،والصهيونيةواليهوديةاليهودموسوعة

وهذا١٥٣،-٢/١٤٩م،١٩٩٩،١القاهرة،دارالشروق،ط
أثبتهآرثركيستلر القبيلةالثالثة:كيستلر؛آرثر:انظر.ما
اليوم، ويهود الهيئةعشر هاشم، نجيب أحمد ترجمة

،للكتابالعامة١٩٩١المصريةص،٩م،١٩٦وغيرها.
)٤٥(انظر:حسينصالحالرقب؛:،دينيحقلليهودليس)الجامعة

،بغزة اإلسالمية
site.iugaza.edu.ps/sregeb/files/2010/03/ليس

.٤،صdoc(.ديني-حق-لليهود-
)٤٦(١٢تكوين:٧.
)٤٧(١٣تكوين:١٥.
)٤٨(١٥تكوين:١٨.
)٤٩(١٧تكوين:٨.
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)٥٠( عادل مناع؛ : حقفيفلسطين؟ لليهود الفوائد،(هل صيد
http://www.saaid.net/mktarat/flasteen/280.ht

m.(
)٥١(ذكرهسبق.انظر:١٦ص.
)٥٢(انظر:جريربنمحمدالطبري؛جعفرأبا،خالدبنيزيدبن

)هـ٣١٠ت:(المعروفالقرآنآيتأويلعنالبيانجامع
،الفكردار،بيروت،الطبري١٤٠٥بتفسير،٦/١٧٢ه.

)٥٣( الفداء أبو الدمشقي عمر بن إسماعيل كثير؛ ت(ابن
تفسيرالقرآنالعظيمالمعروفبتفسيرابنكثير،:(هـ٧٧٤

،الفكردار،١٤٠١بيروت،٢/٣٩هـ.
)٥٤(قدح :التوراتية الخلفية كتاب عن نقًال اليهود، تاريخ موجز

.للموقفاألمريكيإلسماعيلالكيالني
)٥٥(انظر:إرميا٩سفر:١٦-١٢.
)٥٦(انظر:حزقيال٣٣سفر:٢٦-٢٣.
)٥٧(داودأبو:تردالسريةفيباب،الجهادكتاب،داودأبيسنن

،العسكرأهلوالنسائي٣/٨٠على،:سننكتاب،النسائي
،النفس في والمماليك األحرار بين القود باب القسامة،

ماجه٨/١٩ وابن ، :باب الديات، كتاب ماجه، ابن سنن
 دماؤهم، تتكافأ األلباني٢/٨٩٥المسلمون وصححه ،.

األلباني؛محمدناصرالدينبننوحاألشقودري،أبا:انظر
 الرحمن (عبد هـ١٤٢٠ت :(تخر في الغليل يجإرواء

ط اإلسالمي، المكتب بيروت، السبيل، منار ،٢أحاديث
.٧/٢٦٥،٢٢٠٨م،حديثرقم١٩٨٥/هـ١٤٠٥

)٥٨(انظر:محمدأبا،المقدسيأحمدبناهللاعبدقدامة؛ابن)ت
هـ٦٢٠ :(،الشيبانيحنبلبن أحمد اإلمام المغنيفيفقه

ط الفكر، دار ١بيروت، ،١٤٠٥ والقرطبي٩/١٦٣هـ، ،:
،وابنتيمية؛أحمدبنعبدالحليم٨/١٥١بي،تفسيرالقرط

العباسأبا،الحراني)هـ٧٢٨ت:(تحقيق،الكبرىالفتاوى:
،المعرفةدار،بيروت،مخلوفمحمد٤/٦٠٨حسنين.

)٥٩(انظر:دجابر؛أبا.إبراهيم:منإنقاذهاوسبلالقدسمستقبل
 األقصى،(التهويد، أجل من أخوات

http://www.foraqsa.com/library/books/aqsa_
books/qudsFuture/qudsFuture.pdf( ص ،٤١-

١٠٤.
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 .مفتياألمنالعام* 



:المقدمة

علىالتسليموأتمالصالةوأفضل،العالمينربهللاالحمد
علىسارمنوعلى،محمدسيدناواآلخريناألولينسيد

:هديهواقتفىأثرهونهجنهجهإلىيومالدين،وبعد
والبعيدةالدخيلةواألفكارالمذاهبعليناتكاثرتلمافإنه

ال جادة منعن مزيد إلى أدت والتي صواب،
طياتها في الحاملة والعقدية، الفكرية االضطرابات
اإلسالميةالمجتمعاتعلىالحكمفيالبغيضالتطرف

ومحكومين–بالردة كانلزامًاعلىكلذيلٍب-حكامًا
التي الشبهات ماهية عن اللثام يكشف أن سليم وفهم

ناءأحكامهماستندإليهاأصحابالفكرالمتطرف،فيب
.المتمثلةبردةالمجتمعاتاإلسالميةومؤسساتها
 بـ البحثالموسوم هذا كانتفكرة بردة(منهنا الحكم

لتسليطالضوء(المجتمعاتاإلسالميةوجميعمؤسساتها
أفراًدا اإلسالمية الشريعة في المرتدين أحكام على
الفكر أصحاب وأدلة شبهات بيان مع ومجتمعات،

بشكلموجز،ومنالمتطرففي والردعليها أحكامهم،
الضوءإلقاءثُم




المجتمعات بردة الحكم على المترتبة اآلثار على
.اإلسالميةبكلأطيافها

مذهبهموعلىالرغممن كونأهلالفكرالمتطرفبنوا
أنهمنجدأنناإالاإلسالمية؛المجتمعاتبردةالحكمعلى

بيندار العمليخلطوا ودارالكفر،فيالواقع اإلسالم

علىف كفر دار اعتبارها يصح ال اليوم المسلمين بالد
مذهببحالأيوالجماعةالسنةأهلمذاهبمنوذلك،

:لمايلي
١ .بلٍدعلى المشركينوتغلبهم استيالء ليسفيها ألنه

بتحكيمالبلدانتلكأهلمنفريٍققيامهوبل،إسالمي
بدًالمناألحكامالشرعية،أوبعضهاالقوانينالوضعية

أهلها قبل بالد.من على استولوا لو الكفار إن بل
وحكموها ظاهرة،المسلمين فيها اإلسالم وبقيتشعائر

الشرحعلىحاشيتهفيالدسوقيقال،إسالمبالدفهي
"الكبير :بأخذ حرب دار تصير ال اإلسالم بالد ألن

بالقهر لها اإلس،الكفار شعائر دامت قائمةما الم
.)١("فيها
٢.ألنأحكام بالداإلسالمكماهومشاهدتظهرفيها

وشعائرالحنيفاإلسالم إذ الغالب؛ على كانته لو
لماصحاعتبارهذهأيضاًالقوانينالوضعيةهيالغالبة

.دياركفرالبالد
٣.فرضناولواإلسالميةأن بالكفرالبالد يحكمعليها

البسببالقوانينوغلبتهاظهوروضعية،فلمنيكونهذا
هااختار،اإلسالمأحكامعنبديًالبهاورضييخفىوال

ذلك على أكره لمن الكفر موانع من مانع اإلكراه .أن
 اإلسالمية البالد على خطأبفالحكم كفر دار جدّأنها

.كبير
والحمدهللاربالعالمين

مشكلةالبحث
المفاهيم انتشار في البحث مشكلة واألفكارتتمثل

،اإلسالميةالمجتمعات التيتتعلقفيحقيقة المغلوطة

الحكمبردةالمجتمعاتاإلسالميةوجميعمؤسساتها
دالعسوفيالعميدالدكتورماج
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ثم مرتدة؟ كافرة أنها أم مسلمة مجتمعات هي وهل
استباحة في األفكار هذه انتشار عن الناجم اإلشكال

:وجاءهذاالبحثليجيبعنالتساؤالتالتالية.الدماء
١.مسلمةمجتمعاتهياليوم هلالمجتمعاتالعربية

مرتدة؟أم
٢ .يجب كافرة أنظمة هي اليوم الحاكمة األنظمة هل

محاربتها؟
٣.فيهابمناألنظمةلهذهالتابعةالمؤسساتهل،هي

مؤسساتكافرةمستباحةالدم؟
٤.تمسالمتطرفالفكرهذاعنناجمةآثارهناكهل

الفردوالمجتمعوالمؤسسات؟
هدفالبحث

:يهدفالبحثإلى
١.الردمفهوموالمجتمعتعريفوالحاكميةوالكفرة.
٢ .موانع في والجماعة السنة أهل أقوال بعض بيان

.الحكمبالردةوالتكفيربالمعصية
٣.المجتمعاتعلىالحكمفيالمتطرفينشبهاتبيان

.والردعليها،اإلسالميةومؤسساتهابالردة
٤ .المجتمعات بردة الحكم على المترتبة اآلثار بيان

.عمؤسساتهاالمسلمةوجمي
أهميةالبحث

تعالج تأصيلية دراسة أنه في البحث أهمية تكمن
ًموضوعابالغة أهمية المجتمعات،ذا بحقيقة لهعالقة

،وَأْمنناحياتنا يمسوأنه،اليومفيهانعيشالتيالمسلمة
على يأمن ال اليوم المسلمين من كثير أصبح بحيث

.المتطرفنتيجةانتشارهذاالفكر؛نفسهوأهله
مدخلإلىمصطلحاتالبحث:التمهيد

اًوشرعلغة:الردة
َوِفيَوجهالرجل،َفُهَوَمْرُدودرددتالشْيءأردهردا:ًلغة

ًقبيحاَكاَنِإذاردة.ةدَوالر:الَعنُجوعالرةدالرَوِمْنهْيءش
ِاإل٢(ْسَالمَعن(.

اًشرع : هيقطعاإلسالم أوفبنيةالردة ،قاله علسواًء
ًاعتقاداأو،عنادًاأو،٣(استهزاء(.

عامةوبنظرةالردةأننجداإلهيعنسالمرجوع،وهي
تعالى قوله من المقصودة :}َأْدَباِرُكْم َعَلى َتْرَتدوا وَال

ََخاِسِرينَفَتْنَقِلُبوا{]المائدة:٢١[.
اًوشرعلغة:التكفير

ًلغة:ًتكفيراَرَكفمصدرالتكفيرويقال،ٌرُمَكففهو:ركف
الحكموهو،كفرَتلهقالأو،الكفرإلىنسبهأيفالنًا

إبعادهوٕاخراجهعنمبادىءدين،:أي)٤(عليهباإللحاد
.اهللاتعالى

اًشرع :بالكفرُمَعينينأشخاصعلىالحكمالمـُخرجهو
الملة كذلك،من وجاء :"إلى القبلة أهل من أحٍد نسبة

ِ٥("الكفر(.
اًوشرعلغة:الحاكمية

لغة :َحَكَم :َوُهَو الحاكِميَن، َأْحَكُم َوَتَعاَلى ُسْبَحاَنُه اللُه
الَحَكُماللُه:ْيثَُقاَلالل،لُحْكُم،ُسْبَحاَنُهَوَتَعاَلىالَحِكيُمَلُها

،َتَعاَلى اَألزهريوقال :والَحِكيُم الَحَكُم اللِه ِصَفاِت ِمْن
ِبَماوالحاِكُم، َأْعَلُم َواللُه متقاِربة، اَألسماء َهِذِه َوَمَعاِني

.)٦(َأرادِبَها،َوَعَلْيَنااِإليماُنبَأنهاِمْنَأسمائه
اًشرع صناعي: ويكثراالهنايعني،)٧(مصدر حتكام،

فياإلسالميةالشريعةإلىالرجوعمعنىفياستخدامه
بهاويقصد،الحكمنظامالشراإلطالقعيعند:اهللاإفراد

والتشريع جميعو،بالتحكيم في إليه الحكم تفويض
كمايستفادمننصوصكثيرةفيالقرآنالكريم؛األمور

المطهرة تعالى:مثل،والسنة قوله :}ِهِلل ِإال اْلُحْكُم ِإِن
َاْلَفاِصِلينَخْيُرَوُهَو اْلَحق َيُقص{]األنعام:٥٧[.

لغةواصطالحا:ًالمجتمع
اسممكان:وهو،بـاجتمع/َاسممفعولمناجتمع:لغة

اجتمع من ب/ ــاجتمع في"مجلس: عليهم أقبل
.)٨("مجتمعهم

ًاصطالحا :ومصالح روابط تربطها الناس من جماعة
.)٩(وعاداتوتقاليدوقوانينواحدة،مشتركة

أحكامالمرتدعندجمهورالعلماء:المبحثاألول
ةبينالقرآنالكريموالسنةالمطهرةالرد:المطلباألول
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الكريم القرآن في فيه:الردة عنُذِكرت الرجوع بمعنى
قوله اإلسالمالحنيفبشكلصريحأكثرمنمرة،منها

َكاِفٌر}:تعالى َوُهَو َفَيُمْت ِديِنِه َعْن ِمْنُكْم َيْرَتِدْد َوَمْن
 الدْنَيا ِفي َأْعَماُلُهْم َحِبَطْت َوُأوَلِئَكَفُأوَلِئَك َواْآلِخَرِة

َأْصَحاُبََخاِلُدونِفيَهاُهْماِرالن{]البقرة:٢١٧[أنهاكما،
فيدونالتصريحباللفظ،كثيراًوردت :قولهتعالىكما

}تُْقَبَل َلْن ُكْفًرا اْزَداُدوا ثُم ِإيَماِنِهْم َبْعَد َكَفُروا الِذيَن ِإن
ُُهمَوُأوَلِئَكَتْوَبُتُهْمَونال الض{]عمرانآل:١٠(]٩٠(.

النبوية السنة في فيها:الردة مرة،ذكرت من أكثر
ًأحيانا فجاءت االصطالحي بعد(بمعناها الكفر

،أوبلفظالكفرأو)الرجوع(،أوبمعناهااللغوي)اإليمان
 بوصفصاحبها أو التبديل، ومنلدينه،بالتاركبلفظ

:أمثلتهاعلى
روىأحمدعناْبِنَعباٍسرضياهللا:انالكفربعداإليم

َقالَعنهما ،" :ِإَلى َوَسلَم َعَلْيِه اُهللا َصلى ِبيِبالن ُأْسِرَي
ََفح َلْيَلِتِه، ِمْن َجاَء ثُم اْلَمْقِدِس، ِبَمِسيِرِه،َبْيِت دَثُهْم

اْلَمْقِدِس،َوِبَعال َبْيِت َناٌسَمِة َفَقاَل اَلق-َ:َوِبِعيِرِهْم،
ٌ١١(َحَسن(- َيُقوُل؟: ِبَما ًدا ُمَحم ُنَصدُق َفاْرَتدوا)١٢(َنْحُن

ٍَجْهل َأِبي َمَع َأْعَناَقُهْم اُهللا َفَضَرَب ُكفاًرا، الحديث...
")١٣(.

التبديل :ََقال عنهما، اهللا رضي َعباٍس اْبِن َعِن :قَاَل
َرُسوُلَمَوَسل َعَلْيِه اُهللا َصلى ِديَنُه):اللِه َبدَل َمْن

ُ١٤()َفاْقُتُلوه(.
)التكفير(الردةالحكمبموانع:المطلبالثاني

ًكافراالمسلميعتبرالًمرتدااإلسالمعن،انتفتإذاإال
عليها؛ المتفق التكفير موانع إذاعنه المسلم أن ذلك

اليخرجمنهإلىالكفرإالبكفر،دخلاإلسالمصراحة
مبني وصريح والفعلواضح القول من برهان على

عليهاهللاصلىالنبيلسانعلىجاء ما وهذا والقلب،
،ِعْنَدُكْمِمَناللِهِفيِهاًَبَواحاًِإالَأْنَتَرْواُكْفر:(وسلم،قال

ٌ١٥()ُبْرَهان(.
:وموانعالتكفيرهي

ًأوال:اإلكراه:

،قصد وال منه إرادة بغير شخص من الكفر يقع كأن
يك إنكمن أما باإليمان، مطمئن وقلبه الكفر على ره

هوعينقولهسبحانه وهذا فيكفر، :نوىالكفروقصده
} ُمْطَمِئنَوَقْلُبُهُأْكِرَهَمْنِإالِإيَماِنِهَبْعِدِمْنِهِباللَكَفَرَمْن

َِمنَغَضٌبَفَعَلْيِهْمَصْدًراِباْلُكْفِرَشَرَحَمْنَوَلِكْنِباِإليَماِن
ٌَعِظيمَعَذاٌبَوَلُهْمِهالل{]النحل:١٠٦[.

تعالى فقوله :}ِِباِإليَمان ُمْطَمِئن َوَقْلُبُه ُأْكِرَه َمْن ،}ِإال
مكرهًابلفظهالمشركينووافقبلسانهكفرممناستثناء

وأذى ضرب من ناله وهو،لما يقول ما يأبى وقلبه
باإليمانباهللاورسوله،فقدرويعن ابنعباسمطمئٌن

ياسربنعمارفينزلتاآليةهذهأنعنهمااهللارضي
المشركون عّذبه حين عنهما اهللا يكفر؛رضي حتى

،مكرهًاذلكعلى فوافقهم وسلم صلىاهللاعليه بمحمد
اهللافأنزل إلىالنبيصلىاهللاعليهوسلم وجاءمعتذرًا

.)١٦(هذهاآلية
منأكرهعلىأنأجمعأهلالعلمعلى:(يقولالقرطبي

أنهالإثمعليهإن،الكفرحتىخشيعلىنفسهالقتل
َت وال باإليمان، مطمئٌن وقلبه والكفر زوجته، منه بيُن

والكوفيين مالك قول هذا الكفر، بحكم عليه يحكم
إذاأظهرالشرك:قال،والشافعي،غيرمحمدبنالحسن

بالكتاب مردوٌد قوٌل وهو الظاهر في مرتدًا كان
.)١٧()لسنةوا

ًثانيا:والقصدالخطأعدم 
منه صدر إذا اإلنسان فيعذر الصواب، ضد الخطأ

ُاْبن روى وقد ُكفري، أمر اهللابالخطأ رضي َعباٍس
ََقال َوَسلَم، َعَلْيِه َصلىاُهللا ِبيالن َعِن (عنهما :َهالل ِإن

َو َوالنْسَياَن، اْلَخَطَأ، ُأمِتي َعْن اْسُتْكِرُهواَوَضَع َما
ِ١٨()َعَلْيه(.

منأو،معينةمسألةفياالجتهاِدبعدكانسواًءوالخطأ
ابنيقول فهومعذور، قصده فوقعغيرما شيئًا قصد

فأخطأ-تيميةالحقوقصداجتهدعمنيتحدثوهو-:
فالصواب" التكفير محمد:وأما ُأمة من اجتهد من أنه

الحق وقصد وسلم يكفرصلىاهللاعليه لم بل؛فأخطأ
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ه،ومنتبينلهماجاءبهالرسولصلىؤيغفرلهخط
منوسلمعليهاهللاصلىالرسولفشاق اهللاعليهوسلم

الهدى تبينله ما واتبعغيرسبيلالمؤمنينفهو،بعد
بالوتكلمالحقطلبفيوقّصرهواهاتبعومن،كافر

تكووقد نلهعلمفهوعاٍصمذنب،ثمقديكونفاسقًا
سيئاته على ترجح بحسب،حسنات يختلف فالتكفير

والمبتدعوالمخطئكلفليسالشخصحالاختالف
ًكافرايكون١٩("جاهل(.

إرادةوالمنهقصددونشخصمنالكفرصدرلووكذا
ضّيعالذي الرجل كحال شديدين، حزن أو فرح نتيجة

فعن،راحلتهََقال َأَنسْبنَماِلٍك، :َُرس اِهللاَصلىَقاَل وُل
َمَوَسل َعَلْيِه (اُهللا :َيُتوُب ِحيَن َعْبِدِه ِبَتْوَبِة َفَرًحا َأَشد َللُه

َفاْنَفَلَتْت ِبَأْرِضَفالٍة، َعَلىَراِحَلِتِه َكاَن َأَحِدُكْم ِمْن ِإَلْيِه،
ََشج َفَأَتى ِمْنَها، َفَأِيَس َوَشَراُبُه، َطَعاُمُه َوَعَلْيَها َرًة،ِمْنُه

َكَذِلَكُهَوَفَبْيَنا،َراِحَلِتِهِمْنَأِيَسَقْد،َهاِظلِفيَفاْضَطَجَع
ِةِشدِمْنَقاَل ثُم،ِبِخَطاِمَهاَفَأَخَذ،ِعْنَدُهَقاِئَمًة،ِبَهاُهَوِإَذا

ِاْلَفَرح :اْلَفَرِح ِشدِة ِمْن َأْخَطَأ َربَك، َأْنَتَعْبِديَوَأَنا اللُهم
()٢٠(.

عن الرجل أصاب الذي الفرح دابتهوهذا رؤيته د
رغمتلفظهبالكفراًمناعتبارهكافراًالضائعة،كانمانع

منقواعدالعلمأناللفظالذي:"الصريح،قالابنالقيم
العبد لسان على شديدخطأيجري فرح ،من غيظأو

:ولهذالميكنهذاكافرًابقوله،اليؤاخذبه،شديدونحوه
)َكَربَوَأَناَعْبِدي٢١()َأْنَت(.

ًثالثا:بالجهلالعذر
كونهحالفيكفرمنهصدرإذابجهلهمعذوٌرواإلنسان

أونشأفيباديةأومناطقبعيدة،حديثعهدباإلسالم
تعالى ذلكلقوله ومرد عناإلسالم، :}ِبيَنُمَعذ ُكنا َوَما

َرُسوًال إنمعاذاً]١٥:اإلسراء[}َحتىَنْبَعَث ثم ،رضي
 َعَلْيِهاهللاعنه َصلىاُهللا ِبيِللن َسَجَد الشاِم ِمَن َقِدَم ا َلم
ََقال،َمَوَسل:)ُمَعاُذ؟َياَهَذاَما(،ََقال:َفَواَفْقُتُهْماَمالشَأَتْيُت

َنْفِسي ِفي َفَوِدْدُت َوَبَطاِرَقِتِهْم، ألَساِقَفِتِهْم َأْنَيْسُجُدوَن
َمَوَسل َعَلْيِه َصلىاُهللا اللِه َرُسوُل َفَقاَل ِبَك، َذِلَك :َنْفَعَل

)،ِهاللِلَغْيِرَيْسُجَدَأْنَأَحًداآِمًراُكْنُتَلْويَفِإن،َتْفَعُلواَفال
ٍدِبَيِدِه، ُمَحمَنْفُسِذيَوال،ِلَزْوِجَهاَتْسُجَدَأْناْلَمْرَأَةَألَمْرُت

َوَلْو َزْوِجَها، َحق ُتَؤدَي َحتى َربَها َحق ُتَؤدياْلَمْرَأُة ال
َُتْمَنْعه َلْم َعَلىَقَتٍب َوِهَي َنْفَسَها ومعاذبهذا.)٢٢()َسَأَلَها

ًكافرا يعتبر ال الشرعي،الصنيع بالحكم جاهل ألنه ؛
وعدم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بنبوة مؤمن

.ألوهيته
المقالةتكونكفرًاكجحدوجوبالصالة:"قالابنتيمية

والحج والصيام والميسر،والزكاة والخمر الزنا وتحليل
لمبحيثيكون قد القائلبها ثم ونكاحذواتالمحارم،

وكذااليكفربهجاحدهكمنهوحديث،يبلغهالخطاب
شرائع تبلغه لم بعيدة ببادية نشأ أو باإلسالم، عهد

م،فهذااليحكمبكفرهبجحدشيٍءمماُأنزلعلىاإلسال
إذالميعلمأنهُأنزلعلى،الرسولصلىاهللاعليهوسلم
.)٢٣("الرسولصلىاهللاعليهوسلم

التأويل:رابًعا
األصلي وضعه عن اللفظ ظاهر نقل بالتأويل والمراد

.)٢٤(لوالهماتركظاهراللفظ؛مايحتاجإلىدليلإلى
كان أونساناإلفإذا الحق، النصوصلمعرفة تبلغه لم

أو صحيحًا فهمًا فهمها عن عجز أو عنده، تثبت لم
فقالمتأوًالقوًالكفريًا،أوعملعمًال،عرضتلهشبهة

الُحّجة قيام بعد إال ُيكّفر، وال يعذر فإنه الردة يوجب
فإنبالحقوٕاعالمه،التأويلهذافيخطئهوٕاظهارعليه

.ونجاحدًاومعاندًافيحكمبكفرهتمادىفإنهيك
اإلعذار على العلم أهل به يستدل ما أشهر ومن
عنه اهللا رضي بلتعة أبي بن حاطب قصة ،بالتأويل

النبيبأمر إلىمشركيمكةيخبرهم أرسلكتابًا عندما
ُعَبْيدهصلىاهللاعلي فيالصحيحفعن والقصة وسلم،

ََقال َراِفٍع َأِبي ْبُن اللِه :َس،َعْنُه اللُه َرِضَي َعِليا ِمْعُت
َُيُقول:،َبْيَر َوالزَأَناَمَوَسلَعَلْيِهاُهللاىَصلِهاللَرُسوُلَبَعثَِني

ََقال اَألْسَوِد، ْبَن (َوالِمْقَداَد :َرْوَضَة َتْأُتوا َحتى اْنَطِلُقوا
َُفخِكَتاٌبَوَمَعَها،َظِعيَنًةِبَها َفِإن،ِمْنَهاَخاٍخُذوُه(َفاْنَطَلْقَنا

َنْحُن َفِإَذا ْوَضِة، الر ِإَلى اْنَتَهْيَنا َحتى َخْيُلَنا ِبَنا َتَعاَدى
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َْفَقاَلت الِكَتاَب، َأْخِرِجي َفُقْلَنا ِبالظِعيَنِة، :ِمْن َمِعي َما
الثَياب:َِكَتاٍب،َفُقْلَنا َلُنْلِقَينَأْوالِكَتاَب َلُتْخِرِجنَفَأْخَرَجْتُه،

،َمَوَسل َرُسوَلاللِهَصلىاُهللاَعَلْيِه ِبِه َفَأَتْيَنا ِمْنِعَقاِصَها
ِمَن ُأَناٍس ِإَلى َبْلَتَعَة َأِبي ْبِن َحاِطِب ِمْن ِفيِه َفِإَذا
ِهالل َرُسوِل ِبَبْعِضَأْمِر ُيْخِبُرُهْم َمكَة َأْهِل ِمْن الُمْشِرِكيَن

ُاهللاىَصلَعَلْيِه َصلىاُهللا اللِه َرُسوُل َفَقاَل َوَسلَم، َعَلْيِه
َمَوَسل َهَذا؟(: َما َحاِطُب َقالَ)َيا ، :َال اللِه، َرُسوَل َيا

َأُكْن َوَلْم ُقَرْيٍش، ِفي ُمْلَصًقا اْمَرًأ ُكْنُت ِإني َعَلي َتْعَجْل
َِمن َمَعَك َمْن َوَكاَن َأْنُفِسَها، َقَراَباٌتِمْن َلُهْم الُمَهاِجِريَن

َذِلَكَفاَتِنيِإْذَفَأْحَبْبُت،َوَأْمَواَلُهْمَأْهِليِهْمِبَهاَيْحُموَنَةِبَمك
ًَيداِعْنَدُهْمِخَذَأتَأْن،ِفيِهْمَسِبالنِمَنَقِبَهاَيْحُموَن،َراَبِتي

ُكْفرَفَعْلُتَوَماًااْرِتَدادوََالًاوََال،ِرضًا،اِإلْسَالِمَبْعَدِبالُكْفِر
َمَوَسل َعَلْيِه اُهللا َصلى اللِه َرُسوُل َفَقاَل :)َْصَدَقُكم ،)َلَقْد

ُُعَمر َقاَل :َهَذا ُعُنَق َأْضِرْب َدْعِني اللِه َرُسوَل َيا
ََقال،الُمَناِفِق):الل َلَعلُيْدِريَكَوَما،َبْدًراَشِهَدَقْدُهِإنَأْنَه

ََفَقالَبْدٍرَأْهِلَعَلىَلَعاط َفَقْد:َيُكوَنَقِد َماِشْئُتْم اْعَمُلوا
َْلُكم فحاطبٌ)٢٥()َغَفْرُت ،ًمخطئا كان اهللاعنه ،رضي

الّضرر، حصول عدم وظّن متأوًال ذلك صنع وقدوقد
بذلك ُعذر السنة. أهل مذهب التكفير-وهو عدم

 أيضا-ًبالتأويل ومنها ،ِع الحجاجبن قاله َياما الط
 َماالًَرُسوَل ِليِبَمكَة ِإن َأْهالًاِهللا، ِليِبَها َوإِن ،يَوإِن ،

ُقْلُت َأْو ِمْنَك، ِنْلُت َأَنا ِإْن ِحلِفي َفَأَنا آِتَيُهْم، َأْن ُأِريُد
َشْيًئا؟"َوَسلَعَلْيِهاُهللاىَصلاِهللاَرُسوُلَلُهَفَأِذَنَيُقوَلَأْنَم
ََشاء٢٦(َما(.

المسألة في والتثّبت التوّرع جمهور،فينبغي تورع فقد
من كفره النصوص اقتضت من تكفير في العلماء

واعلمأن:"النوويمذهبأهلالسنةفيقولوُيبين،الِفرق
،مذهبأهلالحقأنهالُيّكَفرأحدمنأهلالقبلةبذنب

،وأنمنجحدماُيعلممنواليكفرأهلاألهواءوالبدع
ُح ضرورة اإلسالم وكفرهدين بردته يكون،كم أن إال

بعيدة ببادية نشأ أو باإلسالم، ممن،قريبعهد ونحوه
ُفي وكذاعرّيخفىعليه بكفره، ُحِكَم استمر فإن فذلك،

ُحذلكغيرأوالقتل أوالخمرأو مناستحلالزنا كم

ضرتحريمهايعلمالتيالمحرمات٢٧("ورةمن(.
فمذهب،المسألةهذهفيالتوسعخطورةإدراكمنبدوال

عينوالحكمعليهبالتخليدفيلمُـسلفاألمةفيتكفيرا
،وانتفاءموانعه،النارالبدفيهمنثبوتشروطالتكفير

الكفر كلمة قال من يكفرون ال فهم ضوابطه، وتحقق
البعدجاهًال،أوعرضتلهشبهة،واليكفرونالمعينإ

المعتبرة الحجة الموانع،،الشروطوتحقق،قيام وانتفاء
ضوابط وفق إال التفسيق أو التكفير على يقدمون فال

.هوقواعدالشرع
التكفيربالمعصية:المطلبالثالث

ال أنهم والجماعة السنة أهل عند المقررة األصول من
،يستحله لم ما بذنب القبلة أهل من أحدًا يكفرون

فعلالكبائرأوكفرصاحبهبالذنبالذياليُويقصدون
َأنالَخطاِب،ْبنُِعَمرَفَعن.ْالصغائرأوتركالواجبات

ًَرُجالَعَلىَِعْهدِبيالنىَصلُاهللاَِعَلْيهَمَوَسلََكانُاْسُمه
ََعْبد،ِهاللََوَكانُبُيَلق،ِحَماًراََوَكانُُيْضِحكََرُسولاللِه

َوَسلمََعَلْيهِاهللاَُصلىالنِبيَوَكانََوَسلَم،َعَلْيهِاهللاَُصلى
َْقدَُجَلَدهِفي،َراِبالشََفُأِتيِِبهَيْومًاََفَأَمرِِبه،َفُجِلَدََفَقال

ٌَرُجلَِمنِالَقْوم:ُهمالل،الَعْنُهَماََأْكَثرَماُيْؤَتىِبِه؟ََفَقال
النِبيىَصلُاهللاَِعَلْيهَمَوَسل:)َال،َتْلَعُنوُهِهَفَواللَماَُعِلْمت

ُيِحبُهإنَهاللَُوَرُسوَله()٢٨(.
حجر ابن "قال مرتكبأنزعممنعلىالردوفيه:

،لهبالدعاءواألمرلعنهعنالنهيلثبوت؛كافرالكبيرة
اهللامحبةوثبوتالنهيارتكاببينتنافيالأنوفيه

وسلمعليهاهللاصلىألنه؛المرتكبقلبفيورسوله
صدرماوجودمع،ورسولهاهللايحبالمذكوربأنأخبر
محبةمنهتنزعالالمعصيةمنهتكررتمنوأن،منه
اإليماننفيأنتقدمماتأكيدمنهويؤخذ،ورسولهاهللا
ينفبل،بالكليةزوالهبهيرادالالخمرشاربعن

.)٢٩("كماله
وهممعذلكاليكفرون":ومماجاءعنابنتيميةقوله

الخوارج؛يفعلهكماوالكبائرالمعاصيبمطلقالقبلةأهل
كماقالسبحانه،بلاألخوةاإليمانيةثابتةمعالمعاصي
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َفَمْنُعِفَيَلُهِمْنَأِخيِهَشْيٌء}:وتعالىفيآيةالقصاص
ِِباْلَمْعُروف البقرة[}َفاتَباٌع وقال]١٧٨: ،:}َطاِئَفَتاِن َوإِن

ِإْحَداُهَما َبَغْت َفِإن َبْيَنُهَما َفَأْصِلُحوا اْقَتَتُلوا اْلُمْؤِمِنيَن ِمَن
ِهاللَأْمِرِإَلىَتِفيَءىَحتَتْبِغيِتيالَفَقاِتُلوااُألْخَرىَعَلى

ِِباْلَعْدلَبْيَنُهَماَفَأْصِلُحواَفاءْتَفِإن ُيِحبَهالل ِإنَوَأْقِسُطوا
َأَخَوْيُكمْاْلُمْقِسِطين َبْيَن َفَأْصِلُحوا ِإْخَوٌة اْلُمْؤِمُنوَن }ِإنَما

.)٣٠(]١٠و٩:الحجرات[
حرمةدمالعاصيمالميستحل:المطلبالرابع

مجتمعًاينشئأنالحكيمةبتشريعاتهاإلسالمحرصلقد
ًمتماسكا ،قويًا أخوة اإليمانتجمعه وروابط ،الدين

فكّرم،والعدوانلإلثم علىالبروالتقوىومحاربًا متعاونًا
،ويصونهانفسهيحفظمالهوشرعالتكريمغايةاإلنسان

َجَهنُمَخاِلًدا}:قالتعالى ًداَفَجَزاُؤُه ُمَتَعمُمْؤِمًناَيْقُتْلَوَمْن
 َوَلَعَنُه َعَلْيِه اللُه َوَغِضَب َعِظيًماِفيَها َعَذاًبا َلُه َوَأَعد{

َصلىالنِبيَأنَعْمٍرو،ْبنِاهللاِوعنَعْبدِ،]٩٣:النساء[
ُهاللَِعَلْيهَمَوَسلََقال :)َُلَزَوالْنَياالدَُأْهَونَعَلىِاهللاِْمن
َِقْتلٍَرُجلٍ٣١()ُمْسِلم(.َعْنُهَما،وُهاللَرِضَيُعَمَراْبِنَعِن
ََقال :َمَوَسل َعَلْيِه اُهللا َصلى اللِه َرُسوُل َقاَل :)َيَزاَل َلْن

َدًما ُيِصْب َلْم َما ِديِنِه، ِمْن ُفْسَحٍة ِفي الُمْؤِمُن
)٣٢()َحَراًما .أيضاوقال :)ِتيال اُألُموِر، َوَرَطاِت ِمْن ِإن

 َسْفَك ِفيَها، َنْفَسُه َأْوَقَع ِلَمْن َمْخَرَج ِبَغْيِرَال الَحَراِم الدِم
ِه٣٣()ِحل(.

 علىالمعصيةفيحالوأما عليهااإلصرار والمداومة
التوبة أو االستغفار دون فحكمها ،هو السنة أهل عند

الطحاوي،قالحكممرتكبالكبيرة :"من والنكفرأحدًا
لميستحله اليضرمع:والنقول،أهلالقبلةبذنبما

عم لمن ذنب ف)٣٤("لهاإليمان ،يترتب المعاصي فعل
ؤثرعلىاإليمانمنوي،عليهالعذابوالعقاباألخروي

؛إالأنحيثزيادتهونقصانه،المنحيثبقاؤهوذهابه
.المـُصرعليهايخشىعليهسوءالعاقبة

الثاني المبحث :على الحكم في المتطرفين شبهات
والردعليهاالمجتمعاتاإلسالميةبالردة

ثابتالتحاكم واجب، أمر العالمين رب شريعة إلى
:}بنصوصكثيرة،كقولهتعالى َيُقص ِللِه ِإال اْلُحْكُم ِإِن

َاْلفاِصِلين َخْيُر َوُهَو اْلَحق{]األنعام وقوله]٥: ،تعالى:
}ثُمَبْيَنُهْمَشَجَرِفيَماُموَكُيَحكَىَحتُيْؤِمُنوَنَالَكَوَربَفَال

 َتْسِليماَال َقَضْيَتَوُيَسلُموْا ا مم َحَرجًا ِفيَأنُفِسِهْم }َيِجُدوْا
النساء[ :٦٥[األمر هذا العلم أهل قرر وقد وغيرها، ،

إلىأدتالتيالشبهاتأهمهناوسنتناول،وحديثًاقديًما
.معالردالموجزعليها،التطرفعندحملةهذاالفكر

اتاإلسالميةالمجتمعردةقولهمب:الشبهةاألولى
أنهااعتبارعلىاإلسالميةالمجتمعاتالمتطرفونكّفر

بقوانينوضعية ُتحكم منتحكيمبدالً،تنتميإلىبالد
قول،ذلكعلىاألمثلةومن،ردةوهذهتعالىاهللاشرع

 كلمة في البغدادي عمر ِمن(أبي َبيَنٍة َعَلى ِإني ُقْل
رإذاعلتهاشرائعالكفر،وكانتونعتقدبأنالديا:")َربي

ديارفهياإلسالمأحكامدونالكفرألحكامفيهاالغلبة
أن)٣٥(كفر وبما أننكفرساكنيالديار، هذا ،واليلزم

أحكامهياليوم التيتعلوجميعدياراإلسالم األحكام
تلكحكامجميعوردةكفرنرىفإننا،وشريعتهالطاغوت

وقتاله وجيوشها، المحتلالدول قتال من أوجب م
المقدسي.)٣٦("الصليبي محمد أبي قول "ومنها :إن

دار قبل وكانت اليوم المسلمون يعيشها التي الديار
ألنهاحكمت؛قدانقلبتإلىداركفروردة،إسالموأمان

وألنالكفرقدبسطسلطانهعليهامن،منقبلالمرتدين
.)٣٧("خاللأحكامهودساتيره

:هاألقواليكونمنخاللاآلتيوالردعلىهذ
وأمامنسكنفيبلدتظهرفيه:"قالابنحزمالظاهري

ألن،بكافرليسفهو،الكفرإلىالمخرجةاألهواءبعض
من حال، كل على هنالك الظاهر هو اإلسالم اسم
وسلم عليه اهللا صلى محمد برسالة واإلقرار ،التوحيد،

ٕوا اإلسالم غير دين كل من الصالة،والبراءة قامة
اإلسالم هي التي الشرائع وسائر رمضان، وصيام

ألن:"ثمعقببقوله"والحمدهللاربالعالمين،واإليمان
والمالك فيها، والحاكم عليها، للغالب تنسب إنما الدار
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:قالالدسوقيفيحاشيتهعلىالشرحالكبيرو.)٣٨("لها
الكفار" لهاألنبالداإلسالمالتصيردارحرببأخذ

.)٣٩("مادامتشعائراإلسالمقائمةفيها،بالقهر
اإلسالمف التيدار اإلسالمهي أحكام غالب تكون

 فيها ظاهرة والصالة،كوشرائعه واألذان، التوحيد،
وتع والحج، الديناوالصوم، القوانينعامة،ليم إن بل

هي ليست اإلسالمية الدول في المحّكمة الوضعية
فيالقوانين ،فهناكالعديدمناألحكامالشرعيةالسائدة

والجزاءاتوالمعامالتالشخصيةكاألحوالبهاالمعمول
.المدنية،وهذابطبيعةالحالواضحوجلي

لقولالبغدادي وبالنسبة :"ساكنينكفرأن هذا واليلزم
المالمح"الديار خطاباتغيرواضحة كالم فهذا ،،وال

ذ عكس فالواقع العملي، التطبيق تكفيرهمحتى في لك
.األشخاصبعينهموكذاالمجتمعات

الحاكمية:الشبهةالثانية
مونُيحك ال أنهم اعتبار على اُلحكام المتطرفون كّفر
في جاء ومما الوضعية، بالقوانين واستبدلوه اهللا، شرع

نقلعنالجماعةاإلسالميةالجهاديةفيمصرما:ذلك
اآلتي تقول أنها :"ُاال اليوم بالدحكم جميع في لقائم
ُح هو البالدكمٌالمسلمين هذه في والمجتمعات كافر،

جاهلية مجتمعات كلها تعالىبدليل. قوله :}َلْم َوَمْن
َاْلَكاِفُرونُهُمَفُأوَلِئَكاُهللاَأْنَزَلِبَماَيْحُكْم{و}َيْحُكْمَلْمَوَمْن

َاْلَفاِسُقون ُهُم َفُأوَلِئَك اُهللا َأْنَزَل ِبَما{و}ِبَما َيْحُكْم َلْم َوَمْن
َاِلُمونالظ ُهُم َفُأوَلِئَك اُهللا المائدة[}َأْنَزَل :٤٤ و٤٥و

القرآ]٤٧ لغة في والفسق والظلم ،الكفر تطلقعلى ن
والنفاق سَ،والشرك فينفليس للدولة كدين اإلسالم

إلطالق،الدستور كاٍف الدين وتدريس المساجد وبناء
إلسالمية،بلاألمريتعلقبقضاياالتشريععنوانالدولةا

،ونشرها الرسالة وحمل األصيلة المصادر وفق والحكم
تحقيراألمركانوٕاالًا٤٠("لإلسالم(.

فيالتهاون يعنيبحال ال ونقُضكالمهم عليهم والرد
شأن من التقليل به يراد وال سبحانه، اهللا شرع تحكيم

رادهوتجنبالغلوفيالحكمبغيرماأنزلاهللا؛إنماالم

ًكفرا يكفر وهل األمر، هذا في قّصر من على الحكم
!أكبرُيخرجهمنالملة

القول ينبغي هذه، شبهتهم على الرد في الشروع وقبل
ًكافراالحاكماعتبارالظلممنبأنهلمجردبإطالقلمأنه
تفصيل، دون اهللا شرع بسندهأيطبق الطبري خرج

رض عباس ابن عن عنهماالحسن اهللا ي من":قال،
ماكفرأجحدفقداهللانزل،أومنفهويحكمولمبهقر

.)٤١("ظالمفاسق
ًقوالونوردًال ُمفصالحنفيالعزألبي،الحاكمأحوالفيه

يقول "حيث :ُي أن يجب أمر وهووهنا له، تفطن :أن
ًكفرايكون أنزلاهللاقد بغيرما ينقلعنالملة،الحكم

معص يكون يةوقد :ًكفرا ويكون صغيرة، أو كبيرة :إما
ًمجازياًكفراوٕاما،المذكورينالقولينعلى،أصغر.وذلك

بحسبحالالحاكم :أنزل بما أنالحكم فإنهإناعتقد
تيقنهمعبهاستهانأو،فيهمخيروأنه،واجبغيراهللا

اهللاأنه حكم كفرأكبر: فهذا .الحكموجوب وٕاناعتقد
اهللا، أنزل معبما عنه وعدل الواقعة، هذه في وعلمه

ًكافراويسمى،عاصفهذا،للعقوبةمستحقبأنهاعترافه
ًكفراً◌مجازيَاكفرأو،ًاأصغر،،فيهااهللاحكمجهلوٕان

،وأخطأهالحكممعرفةفيوسعهواستفراغجهدهبذلمع
وخطؤه اجتهاده، على أجر له مخطىء، فهذا

.)٤٢("مغفور
اآلياتا إنهذه المتطرفونثم بها لثالثالتياستشهد

علىالكتابأهلفينزلتآياتهي،الحكامتكفيرفي
التخصيص،العموم على اليهود في )٤٣(أو .ابن قال

ِإنُهُماْنَطَلُقواِإَلىآَياٍتَنَزَلْتِفي:"عمررضياهللاعنهما
َالُمْؤِمِنينَعَلى لفاظثمإنهذهاأل.)٤٤("الُكفاِر،َفَجَعُلوَها

واحد بمعنى اعتبرناها إذا بمقصودها تأتي ال ،الثالثة
األصل ألن منها؛ المراد المحمل غير على وحملناها
هو وهذا لذاته، أنكللفظوضعلمعنىمقصود فيها
إبليس رفض عن التعبير في اهللا استخدمه ما عين
منالرفض اقترن لما فإنه السالم، عليه آلدم السجود

:قالتعالىواالستكباركانالحكمبالكفر،إبليسباإلباء
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}َأَبى ِإْبِليَس ِإال َفَسَجُدوا ِآلََدَم اْسُجُدوا ِلْلَمَالِئَكِة ُقْلَنا َوإِْذ
َاْلَكاِفِرين ِمَن َوَكاَن البقرة[}َواْسَتْكَبَر :٣٤[،كان لما أّما

كانواالستكباراإلباءعنبمعزلاآليةفيإبليسذكر
بالفسق تعالى،الحكم قال :}اْسُجُدوا ِلْلَمَالِئَكِة ُقْلَنا َوإِْذ

َأْمِر َعْن َفَفَسَق اْلِجن ِمَن َكاَن ِإْبِليَس ِإال َفَسَجُدوا ِآلََدَم
ِبْئَس َعُدوَلُكْمَوُهْمُدوِنيِمْنَأْوِلَياَءَتُهي َوُذرِخُذوَنُهَأَفَتتِهَرب

َبَدًالاِلِميَنِللظ{]٥٠:الكهف[.فيبهيستأنسمماإنثم
صالة وسلم عليه اهللا صلى النبي صالة المقام هذا
قال :الغائبعلىالنجاشي،فعنجابررضياهللاعنه
النجاشي مات حين وسلم عليه اهللا صلى النبي :قال

)َأِخيُكْم َعَلى َفَصلوا َفُقوُموا َصاِلٌح، َرُجٌل الَيْوَم َماَت
َ٤٥()َأْصَحَمة(.الجنازةوسلمعليهاهللاصلىالنبيفصالة

بشريعةشعبهيحكملمأنهرغم،مسلمأنهمنهاُيعلمعليه
باإلسالم شعبه حكم فلو وسلم، عليه اهللا صلى محمد

ذلك لنقلإلينا .إطالق التريثوعدم يستدعيمنا وهذا
يطبق لم أنه بمجرد الحاكم على بإطالق الكفر حكم

.هالشرعالحنيفأوبعض
التكفيربالمعصية:الشبهةالثالثة

يكفرون أنهم يجد المتطرفة الجماعات ألفعال المتتبع
ذلكتجاوزاألمرإنبل،الدمحاللوأنهالكبيرةمرتكب
كان لو حتى حاله من التبّين دون بالشبهة القتل إلى

ًمصلياًمتواجداأو،المسجدفينحوهاأواألسواقفي.
كف بعموميات كنصوصمستدلين المعصية، صاحب ر

الزاني عن اإليمان الصالة،نفي تارك وعدم،وكفر
.دخولالجنةألصحابالمعاصي

 أن اإلسالمغير علماء بّين ونحوها النصوص هذه
منال،معناها فيضوءغيرها بها ؛نصوصوالمقصود

منجانبوأخذ ببعض، ألنضربالنصوصبعضها
آخر جانب وٕاغفال يجوزالنصوص الشرع؛ال إن إذ

منذالقدمكثيروألجلذلكانبرى.تنزيلمنحكيمحميد
 فقد الحق، وجه فيها تحروا العلماء ابنحجرمن نقل

في البخاري اإلمام مراد العربي ابن بكر أبي عن
بابالعشير(تصنيفهكفرانكفرودونقوله)كفر،:"أن

ُيّبيًإيمانا تسمى كما الطاعات أن المعاصين كذلك
الكفراليرادالكفرلكنحيثيطلَ،مىكفراًتس قعليها

الملة من أهل.)٤٦("المخرج علماء عليه اتفق ما وهذا
،السنة مرتكب أن عنمن ينقل كفرًا يكفر ال الكبيرة

 بالكلية التيتؤكد.)٤٧(الملة األئمة بعضأقوال وهذه
:هذا
١-حنيفةأبويقول:"،الذنوبمنبذنبمسلمًانكفرال
يستحلهاو لم إذا كبيرة كانت نُ،ٕان اسموال عنه زيل

المؤمنيكونأنويجوز،حقيقة اإليمان،ونسميهمؤمنًا
.)٤٨()فاسقًاغيركافر

٢-البخاري أهلو":يقول من أحدًا يكفرون يكونوا لم
لقولهتعالى؛القبلةبالذنب :}ُيْشَرَك َأْن الَيْغِفُر اللَه ِإن
َم َوَيْغِفُر َفَقِدِبِه ِباللِه ُيْشِرْك َوَمْن َيَشاُء ِلَمْن َذِلَك ُدوَن ا

.)٤٩(]٤٨:النساء[}اْفَتَرىِإْثًماَعِظيًما
٣-األشعريالحسنأبويقول :"فحد ثونافإنقالقائٌل

قيل  هو؟ أمؤمن القبلة أهل من الفاسق ،نعم:عن
.)٥٠("مؤمنبإيمانهفاسقبفسقهوكبيرته

لعلماءُتجمُععلىحرمةلألئمِةواوٌصنصوغيرهافهذه
المقترفالمسلملكبائرلتكفير،يستحلهاالدامما.

استباحةالدماء:الشبهةالرابعة
الواهية األدلة حشد في المتطرف الفكر أتباع ،أخذ

منإليهذهبوامالتأييدمرادهعنمنهاالصحيحوصرف
أد رأس على ولعل المسلمين، لدماء لتهم،استحاللهم

،عنهمااهللارضيالعاص بن بحديثعمرو استداللهم
قال وسلم، عليه اهللا صلى النبي عن : "َيا َتْسَمُعوَن

ِجْئُتُكْم َلَقْد ِبَيِدِه، ٍد ُمَحم َنْفُس َوالِذي َأَما ُقَرْيٍش، َمْعَشَر
ِْبح٥١("ِبالذ( .بأبي أدى الحديث لهذا الخاطئ وتفسيرهم

ُقْلِإنيَعَلىَبيَنٍةِمن(ولفيكلمةعمرالبغداديأنيق
")َربي :الدول تلك حكام جميع وردة كفر نرى فإننا

.)٥٢("وجيوشها،وقتالهمأوجبمنقتالالمحتلالصليبي
 صرفواإحتى المسلمين لدماء استحاللهم ألجل نهم

التترس السنة)٥٣(مفهوم أهل عند منه المراد عن
معفكرهمفياستباحةبيضةإلىمايتماشى،والجماعة
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السكانيةوالتجمعاتاألسواقفيرون ُيفجفهم،المسلمين
ارُكف يقودها آلية أو مركبة مرور أو وجود بدعوى

.محتلون
 لألدلة والمتتبع تعالى اهللا كتاب في وسنةوالنصوص

وتحريمتحريماالعتداءعلىالنفس،المطهرةفيرسوله
الدماء وسفك الذنوبذلكوعد،القتل كبائر كثيرةمن

ً؛جدا باهللا اإلشراك بعد ليس قتلإذ من أعظم ذنٌب
المعصومة المتطرف،النفس الفكر أصحاب أن حتى

فكرهم في خالفهم من كل قتَل ألنفسهم ولم،بإباحتهم
الدم مباح كافر أنه اعتبار على منهجهم مع يتماشى

تعالى بقوله مخاَلٌف عندهم :} َأْجِل َعَلىِمْن َكَتْبَنا َذِلَك
ِفي َفَساٍد َأْو َنْفٍس ِبَغْيِر َنْفًسا َقَتَل َمْن َأنُه َبِنيِإْسَراِئيَل
َأْحَياَماَفَكَأنَأْحَياَهاَوَمْنَجِميًعااَسالنَقَتَلَماَفَكَأناَألْرِض

ُث ِباْلَبيَناِت ُرُسُلَنا َجاَءْتُهْم َوَلَقْد َجِميًعا َكِثيًراالناَس ِإن م
ََلُمْسِرُفون اَألْرِض ِفي َذِلَك َبْعَد .]٣٢:المائدة]}ِمْنُهْم

عمرابنوبحديثاُهللاىَصل ِبيالنعنعنهمااهللارضي
ََقالَمَوَسلَعَلْيِه):اِمنَفَلْيَسَالَحالسَعَلْيَناَحَمَل٥٤()َمْن(.

قال:اهللاعنهقالبنمسعودرضيوكذاحديثعبداهللا
وسلم عليه اهللا صلى اهللا (رسول :اْمِرٍئ َدُم َيِحل َال

 ِإال اللِه، َرُسوُل َوَأني اللُه ِإال ِإَلَه َال َأْن َيْشَهُد ُمْسِلٍم،
ٍَثَالثِبِإْحَدى:ِمَنَوالَماِرُق،اِنيالزُبيَوالث،ْفِسِبالنْفُسالن

ِارالتيِنالدِِلْلَجَماَعة٥٥()ُك(.
،الجواردولفيللدماءوسفكقتٍلمناليومنراهماإن
العراق في السنة أهل من العلماء حتى طال والذي

هذه،وسوريا وضالل انحراف على دليٍل أكبر لهو
هيبالجثثتمثيلأوتعذيبمنبذلكاقترنوما،الِفرق

لإلنسانية الحني،إهانة شرعنا في محرمة كماوهي ف
البخاري صحيح في ثبت وقد النصوص، بذلك وردت

.)٥٦(ْثَلةلمُـوغيرهنهيالنبيصلىاهللاعليهوسلمعنا
الثالث المبحث :بردة الحكم على المترتبة اآلثار

المجتمعاتاإلسالمية
المترتبةعلىالحكمبردةالفرداآلثار:المطلباألول

ّحذمناإلسالمالفردربردةالحكم؛سلمالممنلذلكلما
سلبيةوآثارعليهمخاطر،منهاوالتي:

١.،وسلم عليه اهللا صلى ورسوله هللا تكذيب فيها أن
رإالكفمُـالحكيميصفهبصفةاإلسالم،ويأبىالفالشارع

.أنيصفهبصفةالكفر
٢ .ًكفرا اعتباراإلسالم إلحاداًأنفيها وهذاواإليمان ،

.كفرواإللحادالمسلمبصفةالعندمايوصف
٣.ًاستحالال المسلمأنفيها جميعحرماتهلاًوهدر،لدم

.مالتيصانهاوحفظهالهاإلسال
٤.حقفيخطأالمرتدبردةالحكمعدمفيالخطأأن

الحكمبردةالمسلمبينماالخطأفياهللاتعالىدونالعبد،
هووتعالىاهللابحقخطأمعًا،حقالعبدخطؤهفاألول

الثانيمغفورب إذناهللاإنكانعنتأويلواجتهاد،أما
منه، المظلوم اقتصاص من له بد وجدفال إن هذا

.الظالممخرجًامماقالفيأخيهالمسلم
٥ .تهمةمن الفكروالرأيخوًفا لحرية إضعافا أنفيه

.الكفر،ممايؤديإلىانتشارالجهلةوتصديهمللفتوى
٦ .ًتكفيرا فيه والحأن غيرللمسلم من بالردة عليه كم

قال،حقتعالىوجه:}ِفيَضَرْبُتْمِإَذاَآَمُنواِذيَنالَهاَأيَيا
َلْسَت السالَم ِلَمْنَأْلَقىِإَلْيُكُم َوالَتُقوُلوا َفَتَبيُنوا اللِه َسِبيِل

َمَغا اللِه َفِعْنَد الدْنَيا َعَرَضاْلَحَياِة َتْبَتُغوَن َكِثيَرٌةُمْؤِمًنا ِنُم
َكاَن اللَه ِإن َفَتَبيُنوا َعَلْيُكْم اللُه َفَمن َقْبُل ِمْن ُكْنُتْم َكَذِلَك

َخِبيًرا َتْعَمُلوَن ْبِنو.]٩٤:النساء[}ِبَما ثَاِبِت َعْن
ََقال َوَسلَم َعَلْيِه اُهللا َصلى ِبيالن َعِن اِك، ح الض :)َمْن

ٍةِبِمل َقَتَلَحَلَف َوَمْن َقاَل، َكَما َفُهَو َكاِذًبا اِإلْسَالِم َغْيِر
الُمْؤِمِن َوَلْعُن َجَهنَم، َناِر ِفي ِبِه ُعذَب ِبَشْيٍء َنْفَسُه

َُمْؤِمنكَرَمىَوَمْن،َقْتِلِهًاَِكَقْتِلهَفُهَو٥٧()ِبُكْفٍر(.
٧ .خالل من وذلك وكثرته، االنتحار إباحة فيه أن

عليها،تشجيعهم والحث االنتحارية َأِبيفللعمليات َعْن
ََقال ُهَرْيَرَة، :َمَوَسل َعَلْيِه اِهللاَصلىاُهللا َرُسوُل (َقاَل :َمْن

َْبطِفيِبَهاُأ َيَتَوجَيِدِهِفيَفَحِديَدُتُهِبَحِديَدٍةَنْفَسُهَقَتَلِفيِنِه
َخاِلد َجَهنَم أَاًُمَخلداًَناِر ُسمّاًدبَِفيَها َشِرَب َوَمْن ،ًاَفَقَتَل
َيَتَحس َفُهَو َخاِلدَنْفَسُه َجَهنَم ِفيَناِر َأَبداًُمَخلداًاُه ،اًِفيَها
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َمَجَهنَناِرِفيىَيَتَردَفُهَوَنْفَسُهَفَقَتَلَجَبٍلِمْنىَتَردَوَمْن
ِدَخالًادُمَخلًاَأَبًدا )٥٨()ِفيَها عقوبة، منيقتصرفيهذه

وقتلذلكبينجمع بالكإذا فما االنتحارعلىنفسه،
ظنهينفعهفال،ومعاهدينالشهادةأمسلميننالقد؛نه

.ألنالجنةإنماتنالبطاعةاهللاالبمعصيته
٨ .ًغدرا فيه دخلوظلماًأن الذي المستأمن للمعاهد

 شرعية، بطريقة اإلسالم فعنبالد ْبِن اللِه َعْمٍروَعْبِد
ََقالَمَوَسلَعَلْيِهاُهللاىَصل ِبيالنَعِن،َعْنُهَماُهاللَرِضَي:

ُمَعاَهد( َقَتَل ُتوَجُداًَمْن ِريَحَها َوإِن الَجنِة، َراِئَحَة َيِرْح َلْم
َعاًما َأْرَبِعيَن َمِسيَرِة )٥٩()ِمْن .،اْلَحِمِق ْبِن َعْمِرو وَعْن

ََقال : َيُقولَُسِمْعُت َوَسلَم َعَلْيِه اللُه َصلى اللِه :َرُسوَل
)ًَرُجالَأِمَن َرُجٍل اْلَقاِتِلَأيَما ِمَن َفَأَنا َقَتَلُه، ثُم َعَلىَدِمِه

َو،َبِريٌءَكاِفراْلَمْقُتوُلَكاَنإِْنً٦٠()ا(.
الثاني المطلب بردةاآلثار: الحكم على المترتبة

المجتمع
واإلحذسالمرأيًضاالمجتمعمنبردةالحكم؛المسلملما

سلبيةوآثارمخاطرمنعليهلذلك،منهاوالتي:
١ .أفراد بين والذعر الخوف ونشر المسلمين ترويع

 قالالمجتمع رضياهللاعنه، فعنأبيهريرة :المسلم،
َمَوَسل َعَلْيِه َصلىاُهللا اِهللا َرُسوُل (َقاَل :َُأَحد ُيِشيُر ُكْمال

ْيَطاَنالش َلَعل َأَحُدُكْم َيْدِري ال َفِإنُه ِبالسالِح، َأِخيِه ِإَلى
ِارالن ِمَن ِفيُحْفَرٍة َفَيَقُع ِفيَيِدِه كانال.)٦١()َيْنِزُع فإذا

أخيه إلى يشير أو يخدش أو يروع أن للمسلم يحل
ذلك ويصنع بالسالحفكيفبمنيسفكالدماء، المسلم

!كله؟
٢ المسلم. المجتمع الفتنة،تمزيق بإحداث تدميره بل

.وتغذيةالفرقةوالشحناءبينالمسلمين
٣ بالباطل. الناس أموال أكل حق، وجه قالوبغير

َبْيَنُكْم}:تعالى َأْمَواَلُكْم َتْأُكُلوا ال َآَمُنوا الِذيَن َأيَها َيا
َت َعْن ِتَجاَرًة َتُكوَن َأْن ِإال َتْقُتُلواِباْلَباِطِل َوال ِمْنُكْم َراٍض

َرِحيًما ِبُكْم َكاَن اللَه ِإن ]}َأْنُفَسُكْم ]٢٩:النساء .وَعِن
اُهللاىَصل اللِه َرُسوَل َأن َعْنُهَما، اللُه َعباٍسَرِضَي اْبِن

ََفَقال النْحِر الناَسَيْوَم َخَطَب َوَسلَم َعَلْيِه :)َِدَماء َفِإنُكْم

ِفي،َهَذاَيْوِمُكْمَكُحْرَمِة،َحَراٌمَعَلْيُكْمَوَأْعَراَضُكْمَوَأْمَواَلُكْم
َرَفَعَرْأَسُها،ًَفَأَعاَدَهاِمَرار)َبَلِدُكْمَهَذا،ِفيَشْهِرُكْمَهَذا ثُم،

ََفَقال:)ُْغتَبلَهْل ُهمالل،ْغُتَبلَهْل ُهمالل(َعباْبُنَقاَلاٍس
َفَوالِذيَنْفِسيِبَيِدِه،ِإنَهاَلَوِصيُتُهِإَلى:َرِضَياللُهَعْنُهَما

الَغاِئَب، الشاِهُد َفْلُيْبِلِغ ِتِه، ُأمارُكف َبْعِدي َتْرِجُعوا ،اًَال
ٍَبْعضِرَقاَبَبْعُضُكْم٦٢()َيْضِرُب(.

الفكرالمتطرفإنوغيرهاالنصوصلهذه؛مخالفلما
المعصومة واألعراض األموال على التعدي من ،فيه

.فضًالعنمخالفتهلعلماءاألمة
٤ .طاقاتهم توظيف عن المسلمين جهود صرف

اإلسالمية الدعوة نشر في الصالح،وٕامكاناتهم والعمل
.والنافع

٥.لهحقهوفيماوعالجلالحقمشاركةاألحكاممن
والتفسيق، والتكفير ابالشرعية تيميةيقول ن :"فإن

هووالتفسيقوالتكفيروالعقابوالثوابوالتحريماإليجاب
حكم،حقهللاولرسوله على،وليسألحدفيهذا وٕانما

وتحريمماحرمهاهللا،الناسإيجابماأوجبهاهللاورسوله
،لهذاكانأهلالعلماليكفرونمنخالفهم.)٦٣("ورسوله

،كفرحكمشرعيألنال؛وٕانكانذلكالمخالفيكفرهم
فليسعليككذبكمن،بمثلهيعاقبأنلإلنسانفليس

.لكأنتكذبعليه
٦ دياركفروردة. بأنها علىالدولاإلسالمية ،الحكم

.وبالتاليكثرةانتشارالقتلوسفكالدماء
 الثالثالمطلب بردةاآلثار: الحكم على المترتبة

مؤسساتالدولة
١.فيالقائمةاألنظمةاإلسالميةتكفيرالدول،واعتبار

.الدياراإلسالميةديارحربوردة
٢ .أنصار الحاكمة،اًتكفيرمنيرونهم لألنظمة وحماة

مواالة فيأن عندهم والبراء الوالء مفهوم اعتبار على
حتى جهادها فأوجبوا اإلسالم، عن  وردة كفر الكفار

.تزول
٣.نفيهاأنيزعمونالتيالوظائفأصحابتكفيرصرًا

 وأهله الحكام(للشرك ويقصدون (في مشاركة فيها أو
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 الكفري البرلمانات(التشريع في المشاركة يقصدون
المقدسييقول).والمجالسالتشريعية محمد أبو :"وٕانما

الشركأو،الكفرأنواعمننوععملهفيكانمننكفر
،الطاغوتي الحكم أو الكفري، التشريع في منمشاركة

لل توٍل علىأو مظاهرتهم أو والكفار، مشركين
عنمنتسبيالقواتالمسلحةويقولأيضاً.)٦٤("الموحدين

األمنية "واألجهزة :فيهم األصل أن عندنا القاعدة إن
خالفذلك؛الكفر لنا حتىيظهر قائال". "وتابع نإف:

ومخابراتهم وشرطتهم الطواغيت جيوش في الظاهر
.)٦٥("لهالمشركينوأمنهمأنهممنأولياءالشركوأه

خاتمةال
والصالة وتتم، الصالحات بنعمته تبدأ الذي هللا الحمد

األمم خير نبي األنام خير على آله،والسالم وعلى
وصحبه،وبعداألكارم:

 علىما اهللاونشكره فيأنحمد منكتابٍة علينا به نعم
،عدعلىدرجةعاليةمناألهميةوالذييُ،هذاالموضوع

عموذلكلحاج إليهفيزمٍن الفتنوكثرةاألمة تفيه
ًحيراناالحليمفيهأصبححتى،الهرجفيه.

فيهشكالمماوٕانه-واألفكارالمذاهبهذهأمامونحن
من-الدخيلة يقف وشدٍة، حزٍم وقفة إلى بحاجة أننا

المتطرف المّد هذا أمام األمر وأولوا العلماء خاللها
،البغيض طياته في المجتمعاتالحامل على الحكم

 بالردة ومحكومين-اإلسالمية اللثام-حكاًما لكشف
هذا أصحاب إليها استند التي الشبهات ماهية وبيان

.الفكرالمتطرففيبناءأحكامهموآرائهم
الفكر هذا فيبيانخطأ وفقنا واهللانسألأننكونقد
من البحث هذا في طرحُه تم ما خالل من وضالله،

الصوابوالممشى،أموركش عنجادة وبعده فتعواره
.واهللامنوراءالقصد

والحمدهللاربالعالمين
المراجـع

١.ط،المعاصرةالعربيةاللغةمعجم،مختار١أحمد،
.عالمالكتب:الناشر

٢.،اللغة جمهرة الحسن، بن محمد بكر أبو األزدي،
تحقيق : ط بعلبكي، منير الناشر١رمزي ، :دار

.بيروت-ينالعلمللمالي
٣.،البخاري،إسماعيلبنمحمداهللاعبدأبو،الصحيح

تحقيق : ط الناصر، زهير الناشر١محمد ، :دار
.طوقالنجاة

٤.،المحيط محيط بطرس، المعلم بال،البستاني، ط
.مكتبةلبنان،بيروت:الناشر

٥.،الترمذيتحقيق،الكبيرالجامع،عيسىبنمحمد:
النا بال، ط معروف، عواد شربشار :الغرب دار

.بيروت-اإلسالمي
٦.،الحليم عبد بن أحمد الدين تقي تيمية، ابن

أبومحمدأشرفبن:العقيدةالواسطية،تحقيق
ط،المقصودالناشر٢عبد،:السلفأضواء-

.الرياض
٧.،تيمية الحليم،ابن عبد بن أحمد الدين تقي

عبدالرحمنبنمحمد،ط،:تحقيقمجموعالفتاوى
المصحف:الناشربال، لطباعة فهد الملك مجمع

.المدينةالمنورة-الشريف
٨.،حبان التميمي،ابن حبان بن ،الصحيحمحمد

تحقيق : ط األرنؤوط، الناشر،١شعيب :مؤسسة
.بيروت-الرسالة

٩.العسقالني حجر ابن ،صحيح شرح الباري فتح
محمدفؤادعبد:مكتبهوأبوابهوأحاديثهرق،البخاري
الباقي ب، وأشرفعلىطبعهقام وصححه :إخراجه

الخطيب محبالدين تعليقاتالعالمة، عليه :عبد
باز بن اهللا عبد بن بال،العزيز ط ،الناشر :دار

.بيروت-المعرفة
١٠. الحسن إسماعيلاألشعري،أبو بن اللمع،علي

والبدع الزيغ أهل على الرد لهفي وقدم صححه ،
.مصرمطبعة:حمودهغرابه،الناشر:وعلقعليه



200

رواطرفاتضرؤرداماءارةدا




١١.حزم األندلسي،ابن أحمد بن علي محمد ،أبو
الناشر بال، ط باآلثار، المحلى الفكر: -دار

.بيروت
١٢.حنبل،ابن،محمدبنأحمداهللاعبدأبو،المسند

تحقيق األرنؤوط: وآخرون،-شعيب مرشد عادل
إشراف : ط التركي، المحسن عبد بن اهللا ،١عبد
.مؤسسةالرسالة:الناشر

١٣.الدسوقي،عرفة بن أحمد بن حاشيةمحمد ،
الكبير الشرح الناشرالدسوقيعلى بال، ط ، :دار

.بيروت-الفكر
١٤.،السامرائي،الرزاق عبد فيكأحنعمان المرتد ام

اإلسالمية، الشريعة الناشر،٢ط :العلوم دار
.للطباعةوالنشر

١٥.مغني أحمد، بن محمد الدين شمس الشربيني،
معاني معرفة إلى المحتاج ط المنهاج، ،١ألفاظ

.دارالكتبالعلمية:الناشر
١٦.،الطبري،جريربن البيانمحمد تأويلجامع في

تحقيق،القرآن :ط شاكر، محمد الناشر١أحمد ،:
.بيروت-مؤسسةالرسالة

١٧.السنن بنشعيب، الرحمنأحمد عبد أبو النسائي،
أحاديثه وخرج حققه الكبرى، :المنعم عبد حسن

عبد:شعيباألرنؤوط،قدمله:ليهشلبي،أشرفع
ط،التركيالمحسنعبدبنالناشر١اهللا،:مؤسسة

.بيروت-الرسالة
١٨.العز أبي حققه،ابن الطحاوية، العقيدة شرح

،٩األلباني،ط:جماعةمنالعلماء،خرجأحاديثه
.بيروت-المكتباإلسالمي:الناشر

١٩.،كثير ابن إسماعيل، الفداء القرأبو آنتفسير
تحقيقالعظيم ، :ط حسينشمسالدين، ،١محمد
.بيروت-دارالكتبالعلمية:الناشر

٢٠.،القاريالفقه شرح محمد، سلطان بن علي المال
.دارالكتبالعلمية،بيروتاألكبرألبيحنيفة،

٢١.،القرطبي اهللا عبد أحمد،أبو بن الجامعمحمد
القرآن تحقيقألحكام ، :وٕابراهيم البردوني أحمد
 ط الناشر،٢إطفيش، المصرية: الكتب -دار

.القاهرة
٢٢.،الجوزية قيم بكر،ابن أبي بن مدارجمحمد

نستعينالسالكين وٕاياك نعبد إياك منازل ،بين
البغدادي:تحقيق باهللا المعتصم ،محمد ،٣ط
.بيروت-دارالكتابالعربي:الناشر

٢٣.مسلمالحجاج النيسابوري،،بن الحسن أبو
تحقي قالصحيح، :،بال ط الباقي، عبد فؤاد محمد

.بيروت-دارإحياءالتراثالعربي:الناشر
٢٤.،القزويني يزيد بن اهللامحمد عبد أبو ماجه، ابن

تحقيق السنن، : ط وآخرون، األرنؤوط ،١شعيب
.دارالرسالةالعالمية:الناشر

٢٥.،المقدسيالجهاد البرقاوي، عصام محمد أبو
.جتأمالتفيالمنه:واالجتهاد

٢٦.،منظورابنلسان ، بنمكرم جمالالدينمحمد
.بيروت-دارصادر:،الناشر٣طالعرب،

٢٧.،شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو النووي،
 ط الحجاج، بن مسلم صحيح شرح ،٢المنهاج

.بيروت-دارإحياءالتراثالعربي:الناشر
اإللكترونيةالمواقع

١.كانالبغداديعمرألبيصوتيةكلمةألقاهاقد
.م،موجودةعلىاإلنترنت٢٠٠٧/٣/١٣:بتاريخ

٢.البرقاوي عصام محمد أبو هذه،المقدسي،
،www.tawhed.ws.عقيدتنا

٣.البرقاوي عصام محمد أبو الرسالة،المقدسي،
،www.tawhed.ws.الثالثينية

٤.www.shafikjradi.wordpress.com



)١ (الدسوعلى الدسوقي حاشية عرفة، بن أحمد بن محمد قي،

،بالط،الكبيرالشرح)٢جص،الناشر)١٨٨،:الفكردار.
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)٢ تحقيق) اللغة، جمهرة الحسن، بن محمد بكر أبو :األزدي،
ط ١رمزيمنيربعلبكي، ،)١جص الناشر)١١٠، ، :دار

.بيروت-العلمللماليين
)٣ ( محمد شمسالدين إلىالشربيني، المحتاج مغني أحمد، بن

:،الناشر)٤٢٧،ص٥ج١،)معرفةمعانيألفاظالمنهاج،ط
.دارالكتبالعلمية

)٤(،المحيطمحيط،بطرسالمعلم،البستاني،بالط)ص٧٨٤(،
.مكتبةلبنان،بيروت:الناشر

)٥(،منظورابن،العربلسان، طجمالالدينمحمدبنمكرم
٣،)ج٢،ص١٤٦الناشر)تصرفب،:صادربيروت-دار.

)٦(،العربلسان،منظورابن)ج١٢،ص١٤٠(.
)٧(الصناعيالمصدر:للداللةبالتاءُمردفةالنسبةياءتلحقهاسم

ويكونذلكفياألسماءالجامدةكالحجرية،وفي.علىصفةفيه
ونحوها كالعالمية المشتقة األسماء .بن مصطفى الغالييني،

جامع،طمحمد،العربية١٧٧،ص١ج(،٢٨الدروسبتصرف.(
اللفظة لمتردعلىألسنةالفقهاءواألصوليين)الحاكمية(وهذه

مامة،واختيارناللتعريفالذيندرجواعلىمصطلحالخالفةواإل
.مردهإلىأنالعبرةبالمعانيالبالمباني

)٨( ط المعاصرة، العربية اللغة معجم مختار، ١أحمد ،) ،١ج
الناشر)٣٩٦ص،:الكتبعالم.

)٩( المعاصرة، العربية اللغة معجم مختار، (أحمد ص١ج ،
٣٩٦.(

)١٠ الرزاق،السامرائي،) عبد الشريعةكأحنعمان في المرتد ام
اإلسالمية، ،٢ط الناشر٢٠ص ، :للطباعة العلوم دار

.والنشر
)١١(واسمه،الحديثهذافيحنبلبنأحمدشيخهوهناوحسٌن:

.بنموسىاألشيبحسن
)١٢(رقم تحت الكبرى سننه في النسائي خرجه :والحديث

َفاْرَتدواُمَحمًدا،ُنَصدقُالََنْحن:َُناٌسَفَقال:َ(،وبلفظ)١١٢١٩(
،.لكنهاهنامنباباالستفهاماالستنكاري)ُكفاًرا

)١٣(حنبل،ا محمد،بن بن أحمد اهللا عبد :تحقيقالمسند،أبو
األرنؤوطشعيب-إشراف وآخرون، مرشد عادل :بناهللا عبد

 ط التركي، المحسن ،١عبد رقم الناشر)٣٥٤٦(حديث ،:
.مؤسسةالرسالة

)١٤(،البخاري،إسماعيلبنمحمداهللاعبدأبو،الصحيحتحقيق:
 ط الناصر، زهير والمعاندين١محمد المرتدين استتابة في ،

 والمرتدة المرتد حكم باب رقمواستتابتهم،وقتالهم، حديث
الناشر)٦٩٢٢( ، النجاة: طوق دار .،األمثلة في وللتوسع



٣٠امالمرتدفيالشريعةاإلسالمية،صكالسامرائي،أح:انظر
.ومابعدها

)١٥(،البخاريفي،الصحيح،الفتنعليهاهللاصلىالنبيقولباب
).٧٠٥٦(:حديثرقمسترونبعديأموراتنكرونها،:وسلم

)١٦(كثير،ابن،إسماعيلالفداءالعظيمأبوالقرآنتحقيقتفسير،:
ط،الدينشمسحسين١محمد،)ج٤،ص٥٢٠(الناشر،:

.بيروت-دارالكتبالعلمية
)١٧(،القرطبياهللاعبدأحمد،أبوبنمحمدالقرآنألحكامالجامع،

تحقيق :ط إطفيش، البردونيوٕابراهيم ١٠ج(،٢أحمد ص،
.القاهرة-دارالكتبالمصرية:ر،الناش)١٨٢

)١٨ حبان،) التميمي،ابن حبان بن :تحقيق،الصحيحمحمد
ط،األرنؤوط١شعيب،)ج١٦،صالناشر)٢٠٢،:مؤسسة

.بيروت-الرسالة
)١٩(تيميةابن،،الحليمعبدبنأحمدالدينالفتاوىتقيمجموع،

.)١٨٠ص،١٢ج(،عبدالرحمنبنمحمد،طبال:تحقيق
الناشر المصحفالشريف: لطباعة المدينة-مجمعالملكفهد
.المنورة

)٢٠(مسلمالحجاجبن،تحقيق،الصحيح،النيسابوريالحسنأبو:
علىالحضفيباب،التوبةفي،بالط،الباقيعبدفؤادمحمد

رقم حديث بها، والفرح الناشر)٢٧٤٧(التوبة ، :إحياء دار
.بيروت-التراثالعربي

)٢١ الجوزية،ا) قيم بكر،بن أبي بن السالكينمحمد بينمدارج
نستعين وٕاياك نعبد إياك باهللا:تحقيق،منازل المعتصم محمد

،البغدادي )،٣ط  ١ج ص الناشر)٢٢٦، ، :الكتاب دار
.بيروت-العربي

)٢٢(لفظ هذا :،القزويني يزيد بن اهللامحمد عبد أبو ابنماجه،
تحقيق السنن، :األرنؤوشعيبط حديثرقم١طوآخرون، ،:

الناشر)١٨٥٣( ، العالمية: الرسالة دار عند. وهو :بن أحمد
.)١٩٤٠٣(:حديثرقمحنبل،المسند،

)٢٣(،تيميةابنالفتاوىمجموع،)٣ج،ص٣٥٤(،
)٢٤(العسقالنيحجرابن،البخاريصحيحشرحالباريفتح،رقم

وأحاديثه وأبوابه كتبه البا: عبد فؤاد قيمحمد ،بإخراجه قام
طبعه على وأشرف وصححه الخطيب: الدين محب ،عليه

ج(،طبال،عبدالعزيزبنعبداهللابنباز:تعليقاتالعالمة
١٣،صالناشر)٥٢٦،:المعرفةبيروت-دار.

)٢٥ الجاسوس،فيالصحيح،،البخاري) باب والسير، الجهاد
).٣٠٠٧(:حديثرقم

)٢٦(حنبلابن،،المسندرقمحديث)١٢٤٠٩(بنأنسحديثمن
.رضياهللاعنهمالك
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)٢٧(شرحالمنهاج،شرفبنيحيىالدينمحييزكرياأبو،النووي
ط،الحجاجبنمسلم٢صحيح،)١جص،الناشر)١٥٠،:

.بيروت-دارإحياءالتراثالعربي
)٢٨(شاربلعنمنيكرهماباب،الحدودفي،الصحيح،البخاري

.)٦٧٨٠:(خارجمنالملة،حديثرقمالخمروٕانهليسب
)٢٩(،الباريفتح،حجرابن)١٢جص،٧٨(.
)٣٠(،الواسطيةالعقيدة،الحليمعبدبنأحمدالدينتقي،تيميةابن

تحقيق : ط المقصود، عبد بن أشرف محمد ٢أبو ،)ص
.الرياض-أضواءالسلف:،الناشر)١١٣

)٣١(،الترمذيالكبيالجامع،عيسىبنتحقيقمحمد،ر:عوادبشار
رقم حديث بال، ط الناشر)١٣٩٥(:معروف، ، :الغرب دار

.بيروت-اإلسالمي
)٣٢(البخاري،رقمحديث،الدياتفي،الصحيح:)٦٨٦٢(.
)٣٣(البخاري،رقمحديث،الدياتفي،الصحيح:)٦٨٦٣(.
)٣٤(العز أبي من،ابن جماعة حققه الطحاوية، العقيدة شرح

أحا خرج ديثهالعلماء، : ط ٩األلباني، ص الناشر٣١٦، ،:
اإلسالميالمكتب-بيروت.

)٣٥(اإلسالمبالدأنيرونفهم،المتطرفونيقولهماعينهووهذا
دونالكفرألحكامفيهاالغلبةوأن،الكفرشرائععلتهاقداليوم
المجتمعاتكليكفرونأنهميثبتلهمالعمليوالواقعاإلسالم؛

واليلزم:(تالهاواجب،حتىولوقالبعدذلكاإلسالميةوأنق
فإنهالقيمةلهعندموهواليعدو(هذاأننكفرساكنيالديار

.عنكونهكالماستعطافللقلوبالأكثر
)٣٦(ألقاهاقدكانالبغداديعمرألبيصوتيةكلمةمنجزءهي

.م٢٠٠٧/٣/١٣:بتاريخ
)٣٧ المقدسي،) البرقاوي، عصام محمد واالجتهادأبو :الجهاد

).٢٥ص(،تأمالتفيالمنهج
)٣٨(حزمابن،األندلسيأحمدبنعليمحمدأبو،،باآلثارالمحلى

،بالط)ص،١٢جالناشر)١٢٦،:الفكردار-بيروت.
)٣٩ الكبير،الدسوقي) الشرح على الدسوقي حاشية ،) ص،٢ج

١٨٨.(
)٤٠(www.shafikjradi.wordpress.com.
)٤١(،الطبري،جرير بن البيانمحمد القرآنجامع تأويل ،في

تحقيق : ط شاكر، محمد ١أحمد ص١٠ج(، ،٣٥٧(،
.بيروت-مؤسسةالرسالة:الناشر

)٤٢(العزأبيابن،،الطحاويةالعقيدةشرح)٣٢٣ص٣٢٤و.(
)٤٣(انظر للتوسع االطبري،: القرآنلبيانجامع تأويل ج(،في

).ومابعدها،٣٥٧ص١٠



)٤٤(،البخاري،الصحيح،وقتالهموالمعاندينالمرتديناستتابةفي
.قتلالخوارجوالملحدينبعدإقامةالحجةعليهم:باب

)٤٥ الصحيح،البخاري،) بابمناقبفي األنصار، :موت
).٣٨٧٧(،رقمالحديثالنجاشي

)٤٦(العسقالنيحجرابن،البخاريصحيحشرحالباريفتح،)ج
١٣،ص٥٢٦(.

)٤٧(،الطحاويةالعقيدةشرح،العزأبيابن)٣١٣ص(.
)٤٨(،القاريألبياألكبرالفقهشرح،محمدسلطانبنعليالمال

.دارالكتبالعلمية،بيروت،:الناشر)١٥٥ص)حنيفة،
)٤٩(الاللكائي،الحسنبناهللاهبةالقاسمأبو،أصشرحاعتقادول

والجماعة تحقيق،أهلالسنة :ط الغامدي، بنسعد ،٨أحمد
)١جص،١٩٤(الناشر:طيبةالسعودية-دار.

)٥٠(الحسناألشعري،أبوإسماعيلبنعلي،علىالردفياللمع
حمودهغرابه،:،صححهوقدملهوعلقعليهأهلالزيغوالبدع

.مطبعةمصر:،الناشر)١٢٣ص(
)٥١(الم،أحمدرقمحديث،سند)٧٠٣٦.(
)٥٢(ألقاهاقدكانالبغداديعمرألبيصوتيةكلمةمنجزءهي

.م٢٠٠٧/٣/١٣:بتاريخ
)٥٣(العدو يهاجم أن هو اإلسالم، علماء شرحه التترسعلىما

.أرضاإلسالمويسوقأمامهعددمنالمسلمينيحتميبهم
)٥٤ تعالى،البخاري) قوله باب الديات، في ومن}:الصحيح،

.)٦٨٧٤(،حديثرقم}أحياها
)٥٥(البخاري،تعالىقولهباب،الدياتفي،الصحيح:}النفسأن

)٦٨٧٨(،حديثرقم}بالنفسوالعينبالعين
)٥٦(،البخاري في المثلةالصيد،الصحيح، من يكره ما باب

).٥٥١٦(حديثرقموالمصبورةوالمجثمة،
)٥٧(،البخاريمنباب،األدبفي،الصحيحتأويلبغيرأخاهكفر

.)٦١٠٥(حديثرقم،فهوكماقال
)٥٨(،مسلم،الصحيحفي،اإليماناإلنسان قتل بابغلظتحريم

نفسهيدخلالوأنه،النارفيبهعذببشيءنفسهقتلمنوأن
).١٠٩(:حديثرقم،الجنةإالنفسمسلمة

)٥٩(،البخاريفي،الصحيح،الجزيةبمعاهداقتلمنإثمبابغير
.)٣١٦٦(:حديثرقمجرم،

)٦٠(،الصحيح،حبانرقمابنحديث:)٥٩٨٢.(
)٦١(،البخاريفي،الصحيح،الفتنعليهاهللاصلىالنبيقولباب:

.)٧٠٧٢(حديثرقم)منحملعليناسالحا(
)٦٢(،البخاري،الصحيحفي،الحج،منىأيامالخطبةبابحديث

).١٧٣٩(:رقم
)٦٣(،تيميةابنالمجموع،فتاوى)ج٥،ص٥٥٤٥٥٥و.(
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)٦٤(،المقدسيعقيدتناهذه،www.tawhed.ws.
)٦٥(،المقدسيالثالثينيةالرسالة،www.tawhed.ws.









الرابعالمحور

التطرفشبهاتنقض

المسلمينغيرمعاملةفي
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 *مشاركأستاذ،الشريعةكلية،الزرقاءجامعة،األردن. 


ملخص 
مقاصد تجلية يجب التي التشريعات أهم من الجزية
لم ما شرعيًا تطبيقها اعتبار يمكن وال فيها، الشارع
،عامبشكلالكليةالتشريعمقاصدمعمتوافقًافييكن
محددة فالجزية خاص، بشكل الجهاد مقاصد ومع
حقيقتها في وهي الشريعة، في والمقصد الغاية
أواالحتقارمعانيمنمعنىأيتمثلالومضمونها
وأي المسلم، المجتمع في المسلمين لغير اإلهانة
مناقض فهو ذلك من شيء عليه يترتب تصرف
علىوتقًولافتراءإليهانسبتهوادعاء،الشريعةلمقاصد

.يءالشريعةالتيفرضتاإلحسانفيكلش
الكاملة الصورة لتحقيق وسيلة إال هي ما فالجزية

بمااإلسالميةالدولةفيالمسلمينلغيرالمواطنةلحق
،الدولةفيالمسلمينوبينبينهمالكاملةالمساواةيحقق
االنتماء معنى يحقق مالي واجب فرض خالل من
بحريةاإلضرارإلىيؤديالالذيالشكلعلىللدولة

العتقاد،وبمااليؤديإلىأيمعنىمنالمواطنفيا
.معانياإلكراهعلىالدين

وال الجزية، باسم التمسك يحتم ما شرعًا يوجد وال
خدميبدلأيإنبل،معينشكلأوبمبلغ حصرها
واالنصياع للدولة االنتماء معنى يحقق مادي أو
يصح بنائها، في فعالة مساهمة ويسهم لسلطانها

 ولو جزية لهاعتباره يشهد ما وهو بذلك، يسم لم
.التطبيقالصحيحلهافيعصرالخلفاءالراشدين



المقدمة
سيد على والسالم والصالة العالمين رب هللا الحمد
وصحبه آله وعلى محمد سيدنا والمرسلين، األنبياء

:أجمعين،ومنتبعهمبإحسانإلىيومالدينوبعد
يقالمقصدفقدتضافرتأحكامالشريعةالمختلفةلتحق

رب هللا الناس تعبيد على القائم التشريع من العام
بينللعدل إقامةللقسطفياألرضوتحقيقًا العالمين،
الشريعة حدود على تعد أي كان ثم ومن الناس،
الظلم دائرة إلى والقسط العدل دائرة من خروجًا
ضيق إلى والرحمة المصلحة رحب ومن والجور،

فا والعدوان، كتبالمفسدة قد وتعالى تبارك لحق
واإلحسان العدل وليسوراء فيكلشيء، اإلحسان

.منمصلحةترتجىوالخيريؤمل
يقودأنبدالالشريعةألحكامالمعوّجالفهمفإنوعليه
من الشريعة يناقضمقاصد ما إلى األمر نهاية في
ُيسكت أن يمكن ال أمر وهو وٕاحسان، ورحمة عدل

إلىشرعاهللاعزعليهالسّيماإن وبهتانًا ُنسبزورًا
منليسوهو،وسلمعليهاهللاصلىرسولهوهديوجل
اسمظاهرهفيوافقوٕانشيءفيوجلعزاهللادين
التشريع ألن النصوص؛ هاتيك ورسوم األحكام تلك

:الذينهضبمعانيالعدلفجعلهاأصلالتشريعبقوله
} َوُهَوَوَتمْتَكِلَمُتَربَكِصْدًقا ِلَكِلَماِتِه ُمَبدَل َوَعْدًالَال

ُاْلَعِليم السِميُع األنعام[} :١١٥ [ يقر عن-ال فضًال
يشرعأن-ًحقايهضمأوظلمًايحققما.

:مشكلةالبحث

دراسةمقاصديةفياالسموالمضمون:رمقاصدالشريعةفيأحكامالجزيةأث
*عبداهللاعبدالقادرقويدر.د
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أصحاب أثارها التي الشبة في البحث مشكلة تتمثل
التشريع هذا تطبيق ادعائهم في والتطرف الغلو

هلفي:ةتتمثلفيالتساؤالتالتاليةالحكيم،والمشكل
تتضمن نصوص من فيها ورد وما الجزية تشريع
الواحدة تفريقبينمواطنيالدولة الصغارأّي مفهوم
يستلزم وهل والعقيدة؟ أساسالدين على اإلسالم في
أساسعلىطبقاتإلىالمجتمعتقسيمالجزيةتشريع

 ويحتقرون المسلمين غير يهان بحيث ويذلونالدين
األخالق ومكارم بمحاسن تليق ال معاملة ويعاملون
إلكراه وسيلة الجزية وهل والمساواة؟ العدل ومبادئ
فإنوٕاالاإلسالمفيالدخولعلىقسرًاوحملهمالناس
أبناء بين والهوان الذل حياة يختاروا أن عليهم
أبائهم أرض عن ويرحلوا يهاجروا أن أو مجتمعهم

مس وهل وتنميتهاوأجدادهم؟ الدولة بناء في اهمتهم
ذلكاعتبارفيلهميشفعالالخدميةاحتياجاتهاوتلبية
كلمة الجزية كلمة وهل النقدي؟ الجزية بدل مقابل
ابتداء؟ بها والاستبدالغيرها تركها يجوز ال تعبدية
عليهااإلجابةالبحث هذههيالشبهالتييحاولهذا

اهللاتعالىعلىضوءوبيانوجهالصوابفيهاإنشاء
.مقاصدالشريعة

:منهجالبحث
اثنينمنهجينعلىالبحثهذافيالدراسةمنهجيقوم

هما :والنصوص المعاني تحليل في التحليلي المنهج
والمقصد المعنى لتحديد الجزية موضوع في الواردة
المنهجوأما،الشرعيالمصطلحلهذاالصحيحالشرعي

الثاني ال: المنهج فهو المقارن(حواري (عند وذلك
.مناقشةاألقوالوالمذاهبوصوًالإلىالردودوالترجيح

:خطةومنهجالبحث
أهمتبين اشتملالبحثعلىمقدمةومبحثينوخاتمة

:النتائجالمستخلصةمنه،وذلكعلىالنحوالتالي
فيبيانمعنىالجزيةومقصدالشارع:المبحثاألول

:يناثنينمنتشريعها،ويتضمنمطلب

ًواصطالحالغةالجزيةمعنىبيانفياألولالمطلب.
الثاني والمطلب :تشريع من الشارع مقصد بيان في

الجزية
الثاني المبحث :الفقهاء عند الجزية وجوب أسباب

:ومناقشتها
.فيأسبابوجوبالجزيةعندالفقهاء:المطلباألول

:مناقشةالشبهاتحولالجزية:والمطلبالثاني
األولفياسمالجزيةوهلهو:وذلكفيثالثةفروع

تعبدي والثاني، :،توقيفي هو وهل الجزية مقدار في
فيالبدلالماليوالخدميوهليصحاعتباره:والثالث
.جزية

التيوالمراجعالمصادرقائمةعلىالبحثاشتملكما
.تمالرجوعوالعزوإليهافيالبحثوالدراسة

مةفيماتوصلتفماكانمنحقولستأدعيالعص
كان وما وتوفيقه، وجل اهللاعز فضل وصوابفمن
وأرجو اهللامنه زللفمننفسيواستغفر أو منخطأ
العمل ثوابهذا يحرمنا ال أن الكريم العلي اهللا من

.بشائبةفيالقصدأوالفعلوالحمدهللاربالعالمين
األول المبحث ا: ومقصد الجزية معنى لشارعبيان

منتشريعها،وبيانأسبابها
األولالمطلب:ًواصطالحالغةالجزيةتعريف

:تعريفالجزيةلغة
هذه أصل عليه يدل الذي المعنى فارس ابن يبين

قيامالشيء:الجيموالزايوالياء:جزي:"الكلمةفيقول
ومثلهماذهبإليهالراغب)١("مقامغيرهومكافأتهإياه

قالاهللا.)٢(الغناءوالكفاية:جزاء:"لفيالمفرداتفقا
تعالى :}َوَال َشْيًئا َنْفٍس َتْجِزيَنْفٌسَعْن َال َيْوًما َواتُقوا

َُيْنَصُرونُهْمَوَالَعْدٌلِمْنَهاُيْؤَخُذَوَالَشَفاَعٌةِمْنَهاُيْقَبُل{
البقرة[ :٤٨ والجزية] :،الذمة أهل من يؤخذ ما

لالجت بذلك اهللاوتسميتها قال دمهم حقن في بها زاء
صاغرون:"تعالى وهم يد عن الجزية يعطوا "حتى

}وََال اْآلِخِر ِباْلَيْوِم َوَال ِباللِه ُيْؤِمُنوَن َال الِذيَن َقاِتُلوا
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ِمَن اْلَحقِديَنَيِديُنوَنَوَالَوَرُسوُلُهُهاللَم َحرَماُموَن ُيَحر
ِاْلك ُأوُتوا َوُهْمالِذيَن َيٍد َعْن اْلِجْزَيَة ُيْعُطوا َحتى َتاَب

ََصاِغُرون التوبة[} :٢٩ [فيفليساألمريكن ومهما
من معنى على يدل ما اللغوي الجزية لفظ أصل
معنى تتعدى ال هي بل واإلسفاف، االحتقار معاني

.المقابلةوالمكافأة
القرطبي منجزىيجزي":يقول فعلة، وزنها والجزية

اكافأعماأسديإليهفكأنهمأعطوهاجزاءمامنحواإذ
.)٣("مناألمن،وهيكالِقعدةوالِجلسة

ًاصطالحاالجزيةتعريف:
يثبت الذي المال وعلى العقد على الجزية تطلق
استعملت ما وٕاذا العقد، ذلك خالل من به االلتزام
في مجموعةمناألركانشأنها بمعنىالعقدكانلها

،وٕاذااستعملتبالمعنىالثانيوهو)٤(لعقودذلكشأنا
ماهية حول حينها يدور الحديث فإن المدفوع البدل

.ذلكالبدلومقدارهومايقوممقامه
التعريفات فمنهذه ذكرالدسوقيبقوله: "ما :لزم ما

اإلسالم حكم تحت باستقراره ألمنه مال من الكافر
وصونه عند" العنوية الجزية تعريف هو ،)٥(هوهذا

بأنها الحنفية من اللباب صاحب "وعرفها :لما اسم
الذمة أهل من الشافعية)٦("يؤخذ عند تعريفها وجاء ،

"بأنها مخصوص: بعقد كافر يلتزمه وعرفها)٧("مال ،
بقوله الحنابلة من قدامة "ابن :المأخوذة الوظيفة هي

عام كل في اإلسالم بدار إلقامته الكافر .)٨("من
الصاوويبينالمجازاةمنإماالجزيةبأنحاشيتهفيي

دار سكنى من وتمكينهم عنهم لكفنا جزاء ألنها
قضى أومنجزىيجزيإذا )٩(اإلسالم، .معناومر

ويمكن،المكافأةمنوأنهالجزيةللفظالقرطبيتوجيه
فنقول بسيط تعديل مع المالكية بتعريف االستعانة

التزاماتوواجباتمايلزمغيرالمسلممن:الجزيةهي
لسلطتها وانتماء لحكمها إذعانًا المسلمة الدولة تجاه

ورعاية وحماية أمن من أعبائها تحمل في ومساهمة
.)١٠(لمواطنيها

:مقصدالشارعمنتشريعالجزية:المطلبالثاني
إلى وسيلة وجبت إنما الجزية أن العلماء يقرر

،)١١(علهاإلسالم،شأنهافيذلكشأنالجهادألنهاتب
إقرار من األكبر القصد يكون أن بحال يتصور وال
ودفعالجزيةعلىالحصولهوكفرهمعلىالذمةأهل
المالأخذمصلحةعلىتربواالكفرمفسدةألنالمال؛
إقرار لجاز الظن ولوصحهذا فيالجزية، المأخوذ
،المال مقابلبذلهم علىمعصيتهم الفاسقينوالعصاة

 اليجوز منمفسدةوهذا الكفرأعظم أنمفسدة مع
:فالقصداألكبرمنالجزيةهو.)١٢(المعصيةوالفسوق

.رجاءإسالمهمأوإسالمعقبهممنبعدهم
القرافي يقول كما الجزية "فعقد :اهللا رحمة آثار من

.)١٣("ومنالشرائعالواقعةعلىوفقالحكمة
تشريعمنالشرعيالقصدبجالء يتضحلنا ومنهنا

اليتضمنفيأيجانبمنجوانبههذا وأنه الحكم
علىتعديًاوال،لحقوقههضمًاوالاإلنسانلكرامةإهانة

.أيمعنىمنمعانيإنسانيته
إهانةمعانيمنمعنىأييتضمنالحكمهذافهموأي
له عنأنيكونمواطنًا كاندينهفضًال اإلنسانأيًا

مغ فهم والجوارهو والعهد لوطمخالفحقالمواطنة
من بالنكير قوبل الفهم وهذا وشرعه، اإلسالم لهدي
الصحيح التطبيق مثال يكن لم أنه كما العلماء قبل
وسلمعليهاهللاصلىالنبيعهدفيالواقعأرضعلى

.والفيأيعهدمنعهودالخلفاءالراشدينالمهديين
من بعضهم ذكره ما على معلقًا النووي اإلمام يقول

الصغ دفعتضمن عند الهيئة في اإلذالل معنى ار
هذهالهيئةباطلةودعوىاستحبابهاأشد:قلت:"الجزية
ً١٤("خطأ(.

مبينًااألنصاريزكريااإلسالمشيخأيضًاذلكويوضح
وتؤخذالجزية:"موضعاللبسعندمنقالبمثلذلك
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فيالمذكورالصغارفيويكفي،الديونكسائربرفق
هالحكمبمااليعتقدحلهكمافسرهآيتهاأنيجريعلي

بذلك الباطلة)١٥("األصحاب الهيئة صورة ذكر ثم ،
أشد:"فقال أووجوبها هذهالهيئةباطلةودعوىسنها

وال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ينقل ولم بطالنًا
ومنثم)١٦("أحدًامنالخلفاءالراشدينفعلشيئًامنها

 ال اآلية في الوارد اإلهانةفالصغار معنى يحمل
اإلمام يرى كما هو بل هؤالء، توهم كما واالحتقار

بقوله الشافعي الصغار:" :حكم عليهم يجري أن
اإلسالم....بما فإنجرىعليهمحكمهفقدُأصغروا

.)١٧("يجريعليهممنه
الثاني المبحث وج: الفقهاءأسباب عند الجزية وب

ومناقشتها
لجزيةعندالفقهاءأسبابوجوبا:المطلباألول

الجزيةلبذلالموجبالسببفيالفقهاءأقوالاختلفت
يتم الذي المعيار يكون أن ويجب عدة، أقوال على
واقع علىموافقة قائمًا والترجيح فيالموازنة اعتماده
اهللا صلى التشريع صاحب قبل من العملي التطبيق
التنزيل شاهدوا ممن بعده من وخلفائه وسلم عليه

تطبيقوفهموامقاصدالتشريع،كماأنالقولالمرادوال
المقررة القواعد مع متوافقًا يكون أن بد ال ترجيحه
عننقل سنتناولما فإننا وعليه فيالشريعة، العامة
الموضوعهذافيالترجيحإلىلنصلذلكفيالفقهاء

.إنشاءاهللاتعالى
١.وهالحمايةمقابلالجزيةبأناألولالتوجيهقولو

اهللا رحمه يقول الشافعية من "الماوردي :لهم وُيلتزم
لهمالحمايةوالثاني،عنهمالكف ببذلهاحقانأحدهما

محروسين بالكفآمنينوبالحماية ومثله)١٨("ليكونوا ،
بقوله الشربيني عليه نص "ما : يجب ويقصد–فال

علىالكافرولوذميًا؛ألنهيبذلالجزيةلنذب–الجهاد
ال عناعنه لو)١٩("ليذب بأنه السبب هذا ونوقش ،

النساء على لوجبت الحماية مقابل الجزية كانت

يشتركونألنهمالقتالأهلغيرمنواألطفالوالشيوخ
في–أيالمؤهلينللقيامبالقتال–)المقاتلين(معالرجال

يؤخذأن وبالتاليفالعوضوالبدلالبد نفسها، العلة
من استفادوا ألنهم وهومنهم والمعوض عنه المبدل

علىنص كما هؤالء من الجزية تؤخذ ولم الحماية،
وغيرهممنكتبوافيالجزيةوالخراج)٢٠(ذلكأبوعبيد
المتقدمين مقابل)٢١(من بأنها القول كان ثم ومن ،

.القيامبواجبالدفاعأوفقمنحيثالنظر
بقولهالماوردي إلىسببآخرأشارإليه يقودنا وهذا

"ابقالس الكفعنهم: "يقول العلماء؛ من غيره وذكره
والجزيةماليؤخذمنهم:"الفتوحيالحنبليفيالمنتهى

وٕاقامتهم قتلهم عن بدًال عام كل الصغار وجه على
هذا)٢٢("بدارنا بين الشافعي الدهان ابن جمع وقد

سكونالكفارفيدارناومشاركتهم:"السببوغيرهفقال
وعص مرافقها في هذهلنا لهم التعرض وترك متهم

الجزية هو بعوض )٢٣("األمور قولهم. هوفمضمون
،قتلهمعنعوضفهيدمهم؛عصمةبدلالجزيةأن
التوجيه ألن القول هذا إلى األول القول قادنا وٕانما
وجوب عدم في العلماء من كثير عليه اعتمد الذي
هي الجزيةعلىالنساءوالصبيانهوأنالجزيةإنما

مناستحقالقتلوهمالرجالالمقاتلةدونالنساءعلى
.)٢٤(والصبيان

أنمقدارالجزيةاليناسبهذا:ويردعلىهذاالقول
الجزية مقدار لكان كذلك كانت ولو عنه المبدل

.مساويًالمقدارالديةالواجبةعلىقاتلالذميألهله
لو أنالجزية آخرمضمونه ويطرحالكاسانيإشكاًال

كانتالذميولكنمستقبًالكذلكتبقىفإنهاالدملحقن
تجبشيءأيفعنالدممحقونأصبحالمستقبلفي

؟)٢٥(بعدعليه
يقول التوجيه هذا مثل يأبى الجهاد مقصد أن كما

اهللا الكاسانيرحمه " :عن وجبتعوضًا إنما وقوله
اإلسالم؛إلىوسيلةإالوجبتمابل،ممنوعالدمحقن
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ال تمكين معألن قتالهم وترك اإلسالم دار في كفرة
وتعالىتباركوصفاتهبذاتهيليقالمااهللافيقولهم
الحكمعنخارجالدنيامنيسيرعرضإلىللوصول

)٢٦("والعقل .قتلهم عن بدل الجزية بأن فالقول
رحمهاهللا-يتضمن لمقصد–حسبوجهةنظره منافاة

.الجهاداألساسيفاليصحإذنهذاالسبب
٢.اإلسالمدارفياإلقامةبدلالجزيةبأنالقولوٕاما

فيجاءماوهو،سابقةنصوصمننقلناهفيماالوارد
.تعريفابنقدامةالسابقللجزية

من لوجبتعلى كانتكذلك لو أنه هذا على ويرد
ومما.)٢٧(ليسمنأهلالقتالولقدرتحسبالمنفعة

بسقوطها قالوا أنهم علىذلكأيضًا ولويرد بإسالمه
ماضييتين سنتين جزية كانت)٢٨(كانت لو وبالتالي

إنقالواأنهمكما،كاإلجاراتسقطتلمااإلقامةبدل
لهشيءوالمعتمًاليكنلمإذاالجزيةأهلمنالفقير

شيء منه يؤخذ ال اإلقامة)٢٩(فإنه بدل كانت ولو
أقوالكأحدذمتهفيوتبقىاليساروقتبمطالبتهلقالوا

 القولأيضًا كمايرى-الشافعي،وممايردعلىهذا
أنهالوكانتكذلكلوجبتعلى:ابنالقيمرحمهاهللا

نصارى منها أنفت ولما والشيوخ، والصبيان النساء
كسائر المدة مقدرة ولكانت تغلب بني من العرب
من ذلك وغير المنفعة بحسب ولقدرت اإليجارات،

.)٣٠(االعتراضات
بعضمالوقدمنهيالجزيةبأنالقولإلىالعلماء

معنىلوازممنذلكواعتبرواالكفرعلىالعقوبةباب
هذه سر واعتبروه عليهم، اآلية في الواجب الصغار

،:ويردعليه)٣١(المسألة
هذه في الجهاد وظيفة مع يتنافى التصور هذا أن
االعتقادعلىاإلكراهالجهادوظيفةمنليسألنهالدنيا

والدخوفي االبتالء مبدأ ينافي ذلك ألن الدين في ل
معاختياروالاالختيارعلىيقومواالبتالء،الدنياهذه

أوإنماالعقوبةفياآلخرةثمأيعقوبةهي٣٢((اإلكراه

وبالتاليالتنهض!تلكالتييمكنأنتساويالكفر؟
ًأساساالمعنىلهذاالجزية.

فيها لتساوى عقوبة الجزية كانت ولماولو كافر كل
فدلخالفهالثابتأنمعامرأةوالكبيرشيخمنهانجا

يقول.)٣٣(ذلكعلىعدمتحققمعنىالعقوبةفيذلك
الدهان "ابن :منه أشبه بالنعمة الجزية وضرب

منهقبلفإذاوالرقالقتلعنعوضفإنها،بالعقوبات
عقدذلكوسببعليهاهللاأنعمفقددراهمذلكعوض

و الجزيةالذمة، صفات من ليس والصغار الذل
.)٣٤("ولوازمها،وٕانماهوحكمالكفر

هلُنعّرف:والسؤالالذييردعلىالقائلينبهذاالسبب
أعتقد واإلذالل؟ باإلهانة اإلسالم محاسن الذمة أهل
المقصد من هم قرروه ما مع ينطبق الجواب أن

.الحقيقيللجزيةعندالشارع
األخ السبب على أكثرونأتي مدار عليه الذي ير

قولهم وهو الفقهاء من المتأخرين :وسيلة الجزية إن
الدولةاإلسالمية بينرعايا للمساواة .فيالسبب وهذا

كانوعليه،المساواةأشكالمنشكلينيتضمنالواقع
لهذاتناولهمفيالمعاصرينالفقهاء مداركالممعظم

هما الشكالن وهذان الموضوع، ال: دفع هوأن جزية
الجزية والثانيأن العسكرية، بالخدمة القيام بدلعن
لقاء العامة والمرافق المصالح تكاليف في مساهمة

.التمتعبحقاالنتفاعبها
على الواجب الجهاد يقابل األول الشكل أن وواضح
التيالماليةاإليراداتيقابلالثانيوالشكل المسلمين،

وك زكوات من المسلمون بها ونذوريلزم .فارات
:وسنتناولكلواحدمنهمابشيءمنالتفصيل

ًأوال:الخدمةأداءبدلالذمةأهلحقفيهيالجزية
وبهقالكثيرمن:العسكريةالواجبةفيحقالمسلمين

التوجيهتعتبرالجزيةمأثرةمن،)٣٥(المعاصرين وبهذا
ودفعًا الذمة ألهل وامتيازًا اإلسالمي التشريع مآثر

لإلحرتقومعقائديةدولةاإلسالميةالدولةألنعنهماج
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غير يلزم أن اإلسالم يشأ فلم ومبدأ، عقيدة على
أبنائهم بتقديم اإلسالمية الدولة أبناء من المسلمين
اإلسالمقصرولهذا،بهايؤمنونالألهدافوأرواحهم
الدعوة واجبالدفاعفيالفرضالعينيوواجبنشر

عل الكفائي الواجب اإلسالمفي ولكن المسلمين، ى
الدفاعأعباءفيالمساهمةالمسلمينغيرعلىأوجب

أداءالجزية الماليةبواسطة ،)٣٦(عنطريقالمساهمة
ـالحنفيةكبارتوجيهمعيلتقيالتوجيههذاأنوواضح

.كالسرخسيوالميرغيناني
وألنه..وألنهوجبنصرةللمقاتلة"..:جاءفيالهداية

ًبدالوجبوالمالبالنفس النصرة في)٣٧("عن وذلك ـ
تفاوتمقدارالجزية توجيه مقام .فيالسرخسيوقال

"المبسوط :عن خلفًا منه الجزية المسلمون يأخذ ثم
منهومنألنالكفرعلىبإصرارهفاتتالتيالنصرة
الوأبدانهمالداربنصرةالقيامفعليهاإلسالمدارأهل

ألنهم النصرة لهذه الدارتصلح أهل إلى يميلون
المالمنهمفيؤخذالحربأهلعلينافيشوشونالمعادية

.)٣٨("ليصرفإلىالغزاةالذينيقومونبنصرةالدار
فيالدفاعواجبعنبدًالوقعتالجزيةأنيعنيوهذا
المعاصرونالفقهاءعناهماتقريبًاوهذاالنهائيالشكل

التوجيه هذا في .ًاعتراضا هناك أن ابنإال وجهه
والذب الدفاع أن وصورته التوجيه هذا على الدهان
يخاطب الفروضوهيال من هو اإلسالم ديار عن

.)٣٩(بهاغيرالمسلموبالتالياليلزمهمعوضه
اعتبار تم إذا أنه هو آخر اعتراض تقديم ويمكن
العسكرية للخدمة النقدي البدل قبيل من الجزية

لموبالتالييشتركالمسلماإللزاميةفهليقبلمنالمس
ذلككانوٕان فيأداءمضمونالجزية المسلم وغير

الحقائق؟يغيرالاألسماءواختالف،آخرباسم
فالجواب :المسلمقبلمنالنقديبالبدل أنالمساهمة

الجهادبابمناعتبرإذاالعبادةقبيلمنوهوممكن
حالةفيبالنفس ينوبعنالجهاد مابالمالوهوقد

عنيسقطالأنهحينفيكفائيًافرضًاالجهادكانإذا
العيني الجهاد بالنفسفيحالة وجوبالجهاد المسلم

ترقالذميفعتداءعلىديارالمسلمينوبذلكيعنداال
.عنالمسلمفيهذيناألمرين

عنهفالجوابالسابقاهللارحمهالدهانابنكالم وأما
 الذمة أهل واجبات من أن حقهمهو في الثابتة

عند اإلسالم أحكام التزام هو الذمة عقد بمقتضى
بقولهالمقصودوهواألربعةالمذاهبمنالفقهاءجميع

ِللِه:}تعالى الديُن َوَيُكوَن ِفْتَنٌة َتُكوَن َحتىَال َوَقاِتُلوُهْم
َاِلِمينالظ َعَلى ِإال ُعْدَواَن َفَال اْنَتَهْوا َفِإِن :رةالبق[}

١٩٣ [فهذا للدولة، العام بالنظام عنه يعبر ما وهو
عقيدتهمعنالنظربغضالدولةأبناءجميعبهيلزم.

المنفي العقيدة على اإلكراه وبين بينه ويجبالتفريق
تعالى بقوله فياإلسالم :}َنَتَبي َقْد ِفيالديِن ِإْكَراَه َال

َيْكُفْرَفَمْن اْلَغيِمَنْشُد الرَفَقِدِهِباللَوُيْؤِمْناُغوِتِبالط
َسِميٌع َواللُه َلَها اْنِفَصاَم َال اْلُوْثَقى ِباْلُعْرَوِة اْسَتْمَسَك

ٌَعِليم بمعنىالعقيدةوهناك٢٥٦[:البقرة[} فالدينهنا
للجميع الملزم السائد القانون العام النظام بمعنى

عل الداللة في واضح القرآني كالوالسياق ى
.)٤٠(األمرين

ممارسة هو الذمة أهل به يلزم ال فالذي وبالتالي
تمحض وٕاذا التكليفية األحكام في التعبدية المعاني

لميلزمبهالذمي وهومالميلزم.الفعلتعبدًاعقائديًا
موضوع في لشعورهم مراعاًة الذمة أهل اإلسالم به

الزكاة باسم عليهم يفرضها فلم تحديدًا فيالجزية لما
العبادة معاني من المعنى عند)٤١(ذلك سنرى كما

بأعباءالمساهمةأشكالمنالثانيالشكلعنالحديث
.الدولةالمالية

فيهايتمحض الشرعيةالتيلم الواجباتواألحكام أما
بالنظام المتعلقة األحكام تلك ومنها التعبدي، المعنى

 العامة المصالح أو علي-العام يطلق ما هوهو
فاليقالأنهمغيرملزمينبها،فهم-الفروضالكفائية
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لم وٕان بقانونها، دولة كل مواطنو يلزم كما ملزمون
في والعقائدية المحضة التعبدية النواحي على يجبروا
الوطني الدفاع واجب إلى أتينا ما وٕاذا الفعل، ذلك
أنهريبوالشكال ترى؟ يا يتبع فإلىأيالقسمين

وم عام فيحقنظام عبادة وهو للدولة عامة صلحة
يلزم وال فيه النظامي بالجانب الذمي فيكلف المسلم
عليهيتقدمالالنفسبذلكانولما،التعبديبالجانب

لميلزم(الدين(أيمصلحةأخرىسوىمصلحةالعقيدة
الالذي الدين النفسلضروري ببذلضروري الذمي

تح المال ببذل ذلك عن واعتيض لمعنىيعتقده قيقًا
الجهاد واجب تضمنه الذي العام النظام .أن ونرجو
.يكونهذاالتوجيهصوابًاإنشاءاهللاتعالى

ًثانيا :في المسلمين غير من مساهمة هي الجزية
اإلسالمية الدولة أعباء تحمل في اإلسالمية الدولة
المرافقومنافعبمصالحوتمتعهماستفادتهملقاءالمالية

للد الحقوقالعامة في والمساواة للعدالة تحقيقًا ولة
.)٤٢(والواجباتبينجميعالمواطنين

الدولة أعباء من ألن لسابقه تبع التوجيه وهذا
ويأتي الفرعالسابق، تضمنه الدفاعوهوما ومهماتها
واألعباء المهمات بقية عن للحديث هنا الكالم

.المنوطةبها،فالمنافاةبيناألمرين
لىالتقديرينالسابقينتعتبرالجزيةمظهرًاوعلىكلفع

ما وهو اإلسالمية للدولة والوالء الطاعة مظاهر من
الصغارمعنىوغيرهاهللارحمهالشافعياإلمامبهفسر

.فياآليةالكريمة
مناقشةالشبهاتحولالجزية:ثانيالمطلبال

ًأوال:تعبدي؟هوهلالجزيةاسم
أنالعلماءعندالمقررمنمنيجعللمالحكيمالشارع

عاشور ابن يقول هذا وفي لألحكام مناطًا التسمية
اهللا "رحمه :مناط التسمية تكون ال أشمل وبعبارة

وتلك أوصاف ذي مسمى على تدل ولكنها األحكام

هو إليه فالمنظور األحكام مناط هي األوصاف
خاصة٤٣("األوصاف(.

يوالمصطلحأووهذاالفهمالدقيقلحقيقةالحكمالشرع
عمرفعلفي وجدناه هوما الذيأطلقعليه االسم
أخذ عندما تغلب، بني نصارى مع عنه اهللا رضي
شكوال عليهم، وضاعفها الصدقة باسم الجزية منهم
على تترتب التي واألضرار المفاسد إن ريب وال
بني شوكة من أشد عصرنا في االسم بهذا التمسك

رضيعمرجعلتالتيتغلبهذاعنيعدلعنهاهللا
بعض فهم سوء أن كما الوقت، ذلك في االسم
وجهلهم الجزية لمصطلح المسلمين وغير المسلمين
اإلطالقذلكعنللعدولمقبوًالمسوغًايعتبربحقيقته
يمنع ما يوجد ال ثم ومن األقل، على التطبيق عند

علىالجزية الضريبة منإطالقاسم ولئن)٤٤(شرعًا
رعمركانالصدقةلفظبإطالقرضيعنهاهللاضي

من الرغم بنيتغلبعلى من المأخوذة الجزية على
في يتحقق ال تعبدي معنى على اللفظ هذا اشتمال
ال الجزية على آخر اسم يطلق فألن المسلم، غير
في بالصحة وأجدر أولى هو تعبديًا معنى يحمل

.عصرناالحاضر
رأىعمرولئنجهلنصارىبنيتغلبالمعنىكم ا

الجزيةمعنىجهلمنعصرنافيفإنعنهاهللارضي
من ومروقًا وغلوًا تطرفًا خاللها من التشريع وشوه

.الدينوسوءفهمله
هذازمننافيبهربطقداللفظهذاأنذلكإلىأضف
إلىاللفظ وبالتاليفالعدولعنهذا معنىغيرمراد

العص لمصطلحات موافقة أكثر يكون آخر رلفظ
لفظ حقيقة من ومقصده الشارع مراد يؤدي بحيث

أعلمواهللاشرعًامبررأمرومسماهاالجزية.
ًثانيا :ال شرعًا ومقدر محدد إذن الجزية مقدار هل

حسبمااألمرلوليمتروكاألمرأن أم يجوزتجاوزه
.)٤٥(تقتضيهالمصلحة
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الكامن الشرعي والمقصد الحقيقي السبب علمنا إذا
فيوراءوجوب اهللاالعام الجزيةوهوالخضوعلنظام

جميعًا والناس بل اإلسالمية الدولة أفراد جميع حق
ألنهصحيح؛غيرالجزيةمنمعينبمقدارالتقيدفإن

شرعي نص تحديده في يرد تطبيق)٤٦(لم هو وٕانما
عليهاهللاصلىالشرعصاحبقبلمنسياسيعملي

ذلكفقداختلفوسلموخلفائهالراشدينمنبعده،ومع
عمرقسمةأنذلكفيوحجتهمالفقهاءاألمرهذافي
الواجبةالجزيةمقداروتحديدثالثةأصنافإلىالناس
إذنشكفالباالجتهاديدركالأمرصنفكلعلى
نصارىعلى إنضربالجزية ثم توقيفيًا، يكون أن

الصدقةباسممضاعفةتغلببني)هوإنماوالتضعيف
 مقدار كانفي لو الشخص على الواجبة الصدقة

ًمسلما .(فكان الصحابة من احد يخالففيه لم أمر
على خروج عليه فالخروج وبالتالي إجماعًا

.)٤٧(اإلجماع
عبيد كأبي المتقدمين من العلماء من فريق ويرى

بنأبيرباحويحيىبنآدم أنالوظيفة)٤٨(وعطاء ،
،بللوليالتيقدرهاعمررضياهللاعنهغيرالزمة

وتتطلبهالحالتقتضيهماعلىوالنقصانالزيادةاألمر
قولهم مبينًا البر عبد ابن قال "المصلحة، :وقالوا

ذلكفييجتهدتوقيتبغيراالحتمالقدرعلىالجزية
.)٤٩("اإلمامواليكلفهممااليطيقون

على وٕانما المقدار فليستعلى اإلجماع دعوى وأما
وت المصلحة عمرمراعاة عن المنقول هو بل قديرها

مقدار في التفاوت عنه نقل حيث عنه اهللا رضي
وقالابن:"المأخوذمنالجزيةوفيهذايقولالبخاري

شأنأهل:عيينةعنابنأبينجيحقلتلمجاهد ما
دينار؟ عليهم اليمن وأهل دنانير أربعة عليهم الشام

قال اليسار: قبل من ذلك جعل في" حجر ابن قال
الفتح . ." :فيالتفاوت إلىجواز األثر بهذا وأشار

 ذلك)٥٠("الجزية في الفقهاء أقوال عن تحدث .ثم

فلم أصحابالمذاهباألربعة من جماعة قال وبهذا
بدينار أقلها حد وٕان أكثرها الشافعي ونقل)٥١("يحد

،وٕالىمراعاةحالالفقير)٥٢(ذلكقوًالعناإلمامأحمد
كمانقلالقرطبي–رالزمرجعمالكدونالتقيدبمقدا

ورجحهابن–)٥٣(وقالابنعبدالبرأنهمذهبمالك
.)٥٥(وأكثرالمعاصرين)٥٤(القيم

تحمل التي الواجبة الجزية مقدار فتحديد وعليه
لقانونها واالنصياع للدولة االنتماء معنى مضمون
اإلمام يراها التي المصلحة إلى تقديره يعود ونظامها

يراهويقدرهحسبحا وحسبما لالدافعغنًىأوفقرًا
االقتصادية الدولة ظروف تقتضيها مصلحة من
صلىصلحهالمجالهذافيبهيستدلومما،وغيرها

وأهلالبحرين)٥٦(اهللاعليهوسلمفيجزيةأكيدردومة
يقولالشوكاني)٥٧(منالمجوس وكلذلك:"وفيهذا

ذلك في عنه روي بما مقدارها على صالحهم جزية
علىدليلذلكوفي،الجزيةغيرآخرماًالذلكليس
مصلحة فيه بما الجزية عن يصالح أن لإلمام أن

")٥٨(.
العلماءعنديعرفماالتصرفهذامثلعلىوينطبق

صلىاهللابالسياسةالشرعيةوعليهيفسرتصرفالنبي
أخذهوماالذمةأهلمنأخذهمامقدارفيوسلمعليه
التي المصلحة وبمقتضى بعده من الراشدون الخلفاء
المأخوذالمقداراختالفيعللالتصرفهذامثلتحكم

.وتفاوتهواهللاتعالىأعلم
ًثالثا :يجوزأمنقديةتكونأنالجزيةفييشترطهل

نقدي؟ غير أنتكونماًال أنتكونفيها وهلتجوز
من يتحقق الذمة أهل يقدمها خدمات صورة على
لنظامها واالنصياع للدولة االنتماء معنى خاللها
لهذه الوالء حقيقة وتشكيل بوتقتها في واالنصهار

.الدولةأمال
والبدل المالي البدل النقدي غير البدل قولنا ويشمل

وب ومضيق مشدد بين الفقهاء نجد وهنا ينالخدمي،
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واألقوالاآلراءمنذلكفيواألصوبومتساهلموسع
النبيعندالجزية يتوافقمعالتطبيقالعمليلمبدأ ما
وما،بعدهمنالراشدينوخلفائهوسلمعليهاهللاصلى
منبهاأناطهوماالجزيةمنالشارعمقصدمعيتوافق

.أهدافوحقائقوغايات
 هو المال أن إلى الفقهاء بعض ذهب منفقد ركن

إال يصح وال بها إال يصح ال الجزية عقد أركان
أنهم إال قيمتهن ساوى وٕان بغيره تصح فال بالدينار
الشافعيةقال وبهذا أنيعتاضعنه العقد بعد جوزوا
اشتراط بينهم فيما اختلفوا المالكية أن إال والمالكية
لإلماميجوزفالحالأيوعلىشرط؟أمركنالمال

أنيع انهعندهم قيل علىغيرمالسواء الجزية قد
.)٥٩(ركنأمشرط

على الجزية اإلمام يعقد أن عندهم يجز لم وبالتالي
للمسلمينالذمةأهليقدمهاكخدمةمالغيرآخرأمر

وعللالشافعيةعدمجوازذلك)٦٠("منضيافةونحوها
التمليكعلىوالجزيةاإلباحةعلىمبنيةالضيافةبأن

بمالوالمالاليكونإالنقديًاعندهمكمافالتكونإال
)٦١(مر .اشتراط باستحباب قالوا بل جوزوا أنهم إال

أنبشرط المسلمين من بهم مر لمن عليهم الضيافة
فالديناروهوالجزيةأقلمقدارعنزائدًاذلكيكون

.)٦٢(يجوزأنتكونالضيافةمنه
هذهالزيادةوخالففيذلكالمالكيةفلميجوزوااشتراط

بماعندهموالمقدرعليهمالواجبالمبلغعلىالخدمية
العنوية الجزية في وهي عنه اهللا رضي عمر فعله
عنوردتوٕانوالضيافةدرهمًاأربعونأودنانيرأربعة
عنهم بسقوطها قالوا أنهم إال عنه اهللا رضي عمر

.)٦٣(للظلمالحاصلعليهممنوالةاألمورسدًاللذريعة
فيالجزيةالعنوية–ميبتعدالحنفيةفيالتقييدبذلكول

خاصبشكل–في عنالمالكيةوالشافعيةحيثرأوا
طبقاتإلىالناسوتقسيمهعنهاهللارضيعمرتحديد

تقديرًا طبقة كل على الواجب مقدار وتحديد ثالث
.)٦٤(شرعيًااليصحتجاوزه

:المسألةأماالحنابلةفقدكانواأوسعالمذاهبفيهذه
والالذهبمنتكونأنالجزيةفييتعينالبأنهفقالوا

منأموالهم تيسر بما بلتجوز الفضة وآثار)٦٥(من
تكلفدونماالقولهذاتؤيدعنهماهللارضيالصحابة
منأنعبيدأبوروىلقدحتىالتأويلفيتعسفأو
فبلغ والخنزير الخمر منهم يأخذ كان من المسلمين

عمرذلككانإنماعمرنهيأنهوواضح،عنهفنهى
عبيد أبو قال المأخوذ، المال "لجنس :أن يريد

والخنزيرالخمرالذمةأهلمنيأخذونكانواالمسلمين
يتولى ثم بقيمتها أراضيهم وخراج رؤوسهم جزية من
عمرعنهونهىباللأنكرهالذيفهذابيعهاالمسلمون

انهاإذاكانأهلثمرخصلهمأنيأخذواذلكمنأثم
من مال والخنزير الخمر ألن لبيعها؛ المتولين الذمة

للمسلمين ماًال تكون وال الذمة أهل وكما)٦٦("أموال
ضيافةالذمةأهلعلىاإلماميشترطأنالحنابلةأجاز
مكانذلكجعلأجازوافقدالمسلمينمنبهممرمن

عم بفعل ذلك على واستدلوا عليهم الواجبة رالجزية
.)٦٧(رضياهللاعنهمعاحدرهبانالشام

إصالحبهاالحقوابلالضيافةعلىاألمريقتصرولم
المسلمين من رجل قتل إن الدية ودفع القناطر،

األمن)٦٨(بأرضهم مسؤولية تحميلهم هذا ومعنى ،
والجسور الطرق وٕاصالح االجتماعية والخدمات

الجزيةدفععنمجزئًاذلكواعتبار.
وبالنظرأننجدالجزيةدفعمنالمقصودالمعنىإلى

يكونقدبلاألمورهذهمثلفيبتمامهيتحققالمعنى
ديناردفعمنأظهرفيهللدولةواالنتماءالوالءمعنى

.أودينارينعنكلفردفيالعامالواحد
الفيءمصارفمنأنعلىنصواقدالفقهاءأنكما

نوالجزيةواعتبرواالعامةالمصالحومن،الفيءمنعًا
والقناطر الطرق أمر تولي العامة المصالح
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كانمصرفالجزيةهوذلكفلمال)٦٩(ونحوها فإذا ،
ذلكتأويلالفقهاءحاولوقدابتداًء؟ذلكتوليتهميصح
منتعتبربحيثماليةبقيمةالخدماتهذهمثلوتقويم
،الجزيةفيالواجبالماليالمقدارعنالعوضقبيل

ولكناهللارضيعمر كتبالتاريخأننظرة تنقللنا
بمالم تقوأنهاأساسعلىتكنلمالخدماتلهذهعنه

 نظرته كانت بعض–بل في جليًا هذا ويظهر
للدولة–الحاالت الفرد ذلك انتماء مدى على تعتمد

السيوطينقلهماذلكفمنقدمهفيماذلكتحققومدى
هلالذمةمنأهلفيحسنالمحاضرةأنيهوديًامنأ

نهرتربط قناة إلىفتح الرمادة أشارفيعام مصر
منالعاصبنعمرومكن النيلبالبحراألحمرمما
منمرفأأقربإلىمصرمنرأسًاالميرةسفنإرسال
ذلك عنه اهللا رضي عمر كافأ وقد المنورة المدينة

.)٧٠(اليهوديبأنوضععنهالجزية
تحقيقللمقصدالش رعيفيدمجأهلالذمةوفيهذا

الناسعبوديةفيواالنخراطاإلسالميةالدولةكيانفي
اهللا دين في لدخولهم تمهيدًا ووالء نظامًا تعالى هللا
على لغيرهم تحفيز عنصر أنه إلى إضافة اعتقادًا
ورفعةللدولةعامةمصلحةفيهماتحقيقفيالتسابق

.لشأنها
فيوجوبالجزيةعلىأنفياللفظالقرآنيالمستخدم
تعالى قوله وهو الذمة أهل َال}:على الِذيَن َقاِتُلوا

ُهاللَم َحرَماُموَن ُيَحروََالاْآلِخِرِباْلَيْوِمَوَالِهِباللُيْؤِمُنوَن
اْلِكَتاَب ُأوُتوا الِذيَن ِمَن اْلَحق ِديَن َيِديُنوَن َوَال َوَرُسوُلُه

ْال ُيْعُطوا َحتى َصاِغُروَن َوُهْم َيٍد َعْن ِجْزَيَة :التوبة[}
٢٩[كلفظآخرلفظاستخداميؤتوا"دون"فيالمستخدم

لفت دفعالمسلملفريضةالزكاةفيالنصالقرآنيسرًا
اإلعجاز في والدارسين العلماء بعض نظر

.)٧١(البياني
أصناف سائر اعتبار بصحة فالقول ذلك وعلى

ًشرعا إلىاألموالالمعتبرة باإلضافة عنالجزية بدًال

فيه مما منقبلأهلالذمة اعتبارالخدماتالمقدمة
الجزيةقبيلمناإلسالميةللدولةعامةمصالحتحقيق
من سبقتقريره يتوافقمعما أنه نجد الواجبةعليهم
يتوافقأنهكماالجزيةتشريعمنالشرعيالمقصدبيان

بالماليباإلضافةإلىمعالجانبالتطبيقيلهذاالواج
عنداألخرىوالتعليالتالتأويالتفيالباحثيجدما
مرونة مع يتناسب ال قد واضح تكلف من الفقهاء
االسم ليستعبدي واألمر سيما وال الشرعية األحكام
علىاألمرلوليتقديرهمتروكسياسيهوبلوالمقدار

وتوجبه المصلحة تمليعليه وفقما .ندرك ومنثم
ممن المعاصرين الفقهاء بعض إليه ذهب ما صحة
مشاركة اعتبار صحة من الجزية بحثفيموضوع
مسقطاتمن أهلالذمةفيالخدمةالعسكريةمسقطًا

المدنية)٧٢(الجزية يعرفبالخدمة ما إضافة ويمكننا ،
ًأيضاالمجالهذافي.

المدفوعالنقديالبدلاعتبارصحةعليهيترتب ومما
 عن المصالحةبدًال قبيل من العسكرية الخدمة أداء

علىواحدةودفعةواحدةمرةدفعهيؤثروالالجزيةعن
أن في والذمي المسلم بين التفريق مع الحكم، ذلك
ببذليسقطال واجبًا يكونالدفاعفيحقه قد المسلم
وهذا عين فرض الجهاد يكون عندما وذلك المال

التعبدياليخاطببهغيرا لمسلم،إالأنهالالحكم
السياسةبابومنالمواطنة بهبحكم مانعمنإلزامه
قبيل من الدفاع في المشاركة اعتبار وعلى الشرعية
عن كثيرة آثار به جاءت ما وهو الواجبة الجزية
بهماالستعانةجعلواحيثعليهماهللارضوانالصحابة

.)٧٣(عوضًاعنالجزيةفيأكثرمنمناسبة
الخاتمة

 الشرعيةبعد الجزية أحكام في السريعة الجولة هذه
:يمكننااستخالصالنتائجالتالية

ًأوال:ما ليسفيتعريفالجزيةاللغةوالاصطالحًا
.يتضمنمعنىاإلهانةأواإلذالل
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ًثانيا :تشريع من الشرعي المقصد خالل من يتضح
لتحقيقشرعتأنهاالفقهاءعندوجوبهاوسببالجزية

الم خاللكمال من الدولة في المسلمين لغير واطنة
والمالية الدفاعية الدولة واجبات تحمل في المساهمة
وال به يؤمنون ال فيما وأرواحهم نفوسهم إقحام دون

.يعتقدونهمندين
ًثالثا :ال التي التعبدية األلفاظ من ليس الجزية لفظ

.يجوزالتعبيربغيرها
ًرابعا م: أو الجزية مقدار في والليس تحديد اهيتها

المصلحة يتبع سياسي أمر هو بل شرعي تقدير
.الشرعيةويتركتقديرهإلىولياألمر

:التوصيات
ًأوال :في المتخصصة المصطلحية الدراسات تكثيف

اللغوية البحوث خالل من الشرعية المصطلحات
هذه معاني لتجلية المركزة العلمية والندوات والفقهية

ما وكشف أخطاءالمصطلحات من بها علق
.وافتراءاتفيأذهانالناس

ًثانيا :الشائكة القضايا هذه طرح إلى الدعاة توجيه
ذلك ألن مالبساتها الخوفمن بداعي تجنبها وعدم
يشاءون كما لتفسيرها والمتطرفين للغالة المجال يتيح
عقولغزوثمالشرعإلىالخاطئةالتفاسيرتلكونسبة

.العامةبها
ًثالثا:ضوء على الشرعية السياسة دراسات تكثيف

هو المتغيراتوما من هو ما لبيان الشريعة مقاصد
الشريعة في والحكم السياسة قضايا في الثوابت من

.اإلسالميةالغراء
:المصادروالمراجع

١.الكريمالقرآن
٢.اإلسالميالفقهفيالحربآثار:د،مقارنةدراسة.

.م١٩٩٨هـ،١٤١٩،٣ر،طوهبةالزحيلي،دارالفك

٣ الذمة. أهل أحكام : تحقيق الجوزية، القيم :ابن
الصالح،ط.د ١صبحي دمشق، جامعة ،١٣٨١،هـ

.م١٩٦١
٤ .،اإلسالم دار في والمستأمنين الذميين أحكام
الرسالة،.د مؤسسة زيدان، الكريم عبد

.م١٩٨٢هـ،١٤٢٠بيروت،
٥.الدينيةوالوالياتالسلطانيةاألحكام:الدار،ماوردي

.الكتبالعلمية،بيروت
٦ القرآن. أحكام :الحافظ جمع الشافعي، اإلمام

تحقيق البيهقي، :دار الخالق، الغنيعبد عبد الشيخ
.الكتبالعلمية

٧ المختار. شرح االختيار :الموصلي مودود ابن
.١٩٩٦دارالبشائر،دمشق،:الحنفي

٨ .التر إحياء دار الزمخشري، البالغة اثأساس
.م٢٠٠١هـ،١٤٢٢،١العربي،بيروت،ط

٩ .وعلماء األمصار لمذاهب الجامع االستذكار
واآلثارالرأيمعانيمن تضمنهالموطأ األقطارفيما
عبدابنالحافظ،واالختصارباإليجازكلهذلكوشرح

.حسانعبدالمنانود:تحقيق:البرالنمرياألندلسي
.محمودالقيسية

١٠.وال داإلسالم الزحيلي.ذمة، محمد :منشوربحث
في المسلمين غير معاملة مؤتمر أعمال ضمن

،البيتآلمؤسسة،م١٩٨٩اإلسالم.
١١ د. الكريم، القرآن سناء.إعجاز و عباس فضل

عمان،الفرقاندار،عباس١٩٩١فضل.
١٢ د. الجهاد، غايات حول نعيم.افتراءات محمد

.ه١٤٠٤،١طياسين،داراألرقم،النقرة،الكويت،
١٣.،هبيرةابنالوزير،الصحاحمعانيعناإلفصاح

تحقيق :،العلمية الكتب دار الشافعي، حسن محمد
.م١٩٩٦ه،١٤١٧،١بيروت،ط
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١٤ .الخطيب شجاع، أبي ألفاظ حل في اإلقناع
الكتب دار عليه، البجيرمي حاشية ومعه الشربيني،

.م١٩٩٦ه١٤١٧،،١العلمية،بيروت،ط
١٥ تحقيقاأل. سالم، بن القاسم عبيد أبو :موال،

 بيروت، الفكر، دار الهراس، خليل ه،١٤٠٨محمد
١٩٨٨

١٦ .،الكاساني الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع
تحقيق :التراث إحياء دار درويش، عدنان محمد

.م١٩٩٨-ه١٤١٩،٢العربي،بيروت،ط
١٧.،الحفيدرشدابن،المقتصدونهايةالمجتهدبداية

تحقيق بيروت، الجيل، دار :،سعدالرؤوف عبد طه
.الكلياتاألزهرية،بيروت

١٨ .اإلماممذهب إلى المسالك ألقرب السالك بلغة
للدردير(مالكالصغيرالشرحعلىالصاويحاشية(،

،القاهرة،الحلبيالبابيمصطفى،ه١٣٧٢الصاوي-
.م١٩٥٢

١٩ القرافي. فروق ترتيب تحقيق: :البقوري،
طاهر،.د بن الحبيب واألستاذ جمعة بن المليودي

.م٢٠٠٣-ه١١٤٢٤مؤسسةالمعارف،بيروت،ط
٢٠.تحقيق،وآخرونالسايس :تفسيرآياتاألحكام،

،٢حسنالسماحيسويدان،دارابنكثير،دمشق،ط
١٤١٧،م١٩٩٦ه.

٢١.مذهبيةونبذذائعةخالفيةمسائلفيالنظرتقويم
أيمناألزهري،دارالكتب:يقنافعة،ابنالدهان،تحق

.م٢٠٠١-ه١٤٢١،١العلمية،بيروت،ط
٢٢ القرطبي. القرآن، ألحكام الجامع .إحياء دار

.التراثالعربي،بيروت
٢٣.،نمارسه؟كيفنفهمه؟كيفاإلسالمفيالجهاد

ط.د دمشق، الفكر، دار البوطي، سعيد ،١محمد
.م٢٠٠٣-ه١٤٢٤

٢٤ . الدولية والحقوق اإلسالم،الجهاد في العامة
ط بيروت، للماليين، العلم دار القاسمي، ،١ظاهر

.م١٩٨٢
٢٥ .فتح ألفاظ حل على الطالبين إعانة حاشية

.المعين،السيدالبكري،دارالفكر،بيروت
٢٦.أبيلمتنالقاسمابنشرحعلىالباجوريحاشية

.شجاع،الباجوري،دارالفكر،بيروت
٢٧ على. الدسوقي للدردير،حاشية الكبير الشرح

البابي عيسى العربية، الكتب إحياء دار الدسوقي،
.الحلبي،القارة

٢٨ .لشيخ التحرير شرح على الشرقاوي حاشية
الكتب احياء دار الشرقاوي، األنصاري، اإلسالم

.العربية
٢٩.لمنهاجالمحليشرحعلىوعميرةالقليبويحاشية

.النووي،محمدعليصيبح،القاهرة
٣٠ يوسف. أبو القاضي الخراج، كتاب :ضمن

دار كتبفيالتراثاالقتصادياإلسالمي، مجموعة
.الحداثة،بيروت

٣١ .مجموعةضمن،القرشي يحيىبنآدم الخراج،
.كتبفيالتراثاالقتصادياإلسالمي

٣٢.دار،القيمابن المعادفيهديخيرالعباد، زاد
.األردن-الفرقان،عمان

٣٣ مؤسسةال. الوهابخالف، عبد الشرعية، سياسة
ه١٤١٨،٦الرسالة،بيروت،ط

٣٤ .الشريع نصوص ضوء في الشرعية السياسة
يوسفالقرضاوي،مكتبةوهبة،القاهرة،.ومقاصدها،د

.م١٩٩٨ه،١٤١٩،١ط
٣٥ .النظرية بين للتقنين مصدر الشرعية السياسة

د الك.والتطبيق، دار مطبعة القاضي، اهللا تبعبد
.م١٩٨٩-ه١٤١٠،١الجامعيةالحديثة،طنطا،ط
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٣٦ .،األزهار حدائق على المتدفق الجرار السيل
تحقيق الشوكاني، :،العلمية الكتب دار زايد، محمود

.م١٩٨٥-ه١٤٠٥،١ط
٣٧.النهىأوليدقائقالمسمىاإلراداتمنتهىشرح

،بيروت،الكتبعالم،للفتوحي،البهوتيالمنتهىلشرح
.م١٩٩٦ه،١٤١٦،٢ط

٣٨ .دار زهرة، أبو اإلسالم، في الدولية العالقات
.م١٩٩٤-ه١٤١٥الفكرالعربي،القاهرة،

٣٩.،والسيروالشمائلالمغازيفنونفياألثرعيون
الناس ابنسيد بنمحمد بنمحمد الفتحمحمد أبو
،القلم دار رمضان، محمد إبراهيم تحقيق، اليعمري،

.ه١٤١٤،١ط
٤٠.المدغير،اإلسالميالمجتمعفيسلمين.يوسف

-ه١٤٠٨،٦القرضاوي،مؤسسةالرسالة،بيروت،ط
.م١٩٨٨

٤١ .ابن البخاري، اإلمام صحيح بشرح الباري فتح
ط العربي، التراث إحياء دار العسقالني، ،٤حجر

.١٩٨٨-ه١٤٠٨
٤٢.اإلسالمشيخ،الطالبمنهجبشرحالوهابفتح

ا إحياء دار األنصاري، البابيزكريا العربية، لكتب
.الحلبي،القاهرة

٤٣.المسمىالفروق(الفروقأنواءفيالبروقأنوار(،
.القرافي،عالمالكتب،بيروت

٤٤ .الغنيمي الغني عبد الكتاب، شرح في اللباب
تحقيق الميداني، :الكتاب دار المهدي، الرزاق عبد

.م١٩٩٤-ه١٤١٨،١العربي،بيروت،ط
٤٥ العام. دالمالية اإلسالمية، دار.ة بيومي، زكريا

،القاهرة،العربيةم١٩٧٩النهضة.
٤٦ .،بيروت المعرفة، دار السرخسي، المبسوط،

.تصوير
٤٧ .،العلمية الكتب دار الرازي، الصحاح، مختار

.بيروت

٤٨ .،الكبير الشرح غريب في المنير المصباح
،لبنانمكتبة،م١٩٨٧الفيومي.

٤٩ لغوي. خيار سعيدالمصطلح حضارية، وسمة
 قطر األمة، كتاب والشوؤن–شبار، األوقاف وزارة

.ه١٤٢١،رجب٧٨اإلسالمية،العدد
٥٠ .إحياء دار فارس، ابن اللغة، مقاييس معجم

.ه١،١٤٢٢التراثالعربي،بيروت،ط
٥١.بنرائدبهاعتنى،المقدسيقدامةابن المغني،

.أبيعلفه،بيتاألفكارالدولية
٥٢ ألفاظمغ. معاني معرفة إلى المحتاج نى

.المنهاج،الشربينيالخطيب،دارالذخائر
٥٣ .الراغب القرآن، غريب في المفردات

تحقيق األصفهاني، :،المعرفة دار عتياني، محمد
.م١٩٩٨-ه١٤١٨،١بيروت،ط

٥٤ .بن الطاهر محمد اإلسالمية، الشريعة مقاصد
تحقيق عاشور، د: الميساوي، الطاهر ارمحمد

.م١٩٩٩-ه١٤٢٠،١النفائس،عمان،ط
٥٥ .مغني مع مطبوع النووي، الطالبين، منهاج

.المحتاجللشربيني
٥٦ .،الرملي المنهاج، شرح إلى المحتاج نهاية

.المكتباإلسالمي
٥٧ .،قويدر حسن العرب، مثلثات في األرب نيل

،مصر،الهنديةم١٩٠٢-ه١٣١٩المطبعة.
٥٨.البدايةشرحتحقيقالهداية،المرغيناني،مبتدىء:

.محمدعدناندرويش،داراألرقم،بيروت



)١(ص، اللغة مقاييس معجم فارس، ١٩٨ابن .،الزمخشري

٣٩.الفيومي،المصباحالمنير،ص.١٠٤أساسالبالغة،ص
)٢(ص،المفردات،١٠٠األصفهانيإلى أنهأرجها ويالحظهنا

في والرازي والفيومي الزمخشري أرجعها حين في جزاء األصل
إلىجزي،ولميذكرابنفارسالجزيةفيكالمختارالصحاح

الجيم:"الموضعينوأصلجزءوجزيعندهمتقاربفقالفيجزأ
معجممقاييس"وهواالكتفاءبالشيء:والزايوالهمزةأصلواحد
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١٩٧.اللغة،ص
)٣(،القرآنألحكامالجامع،٨/١١٤القرطبي.
)٤( المحتاج، مغني ٤/٢٤٢الشربيني، ا. لقليوبيعلىحاشية

المحلي ٤/٢٢٨:شرح .شرح على الشرقاوي حاشية
٢/٤٠٩.:التحرير

)٥(الجزية لفظ اختصاص إلى المالكية من الدسوقي وأشار
العقدلفظإضافةمنبدالفكان،منهمالمأخوذبالمالاصطالحا

عنه الحديث أريد إن :الكبير الشرح على الدسوقي حاشية
٢/٢٠٠ الكري. عبد عرفةوأشار تعريفابن انه إلى زيدان م

المالكي والمستأمنيين: الذميين أحكام انظر ١٣٨ص: .ولعل
.هذاالتعريفمنأشملتعريفاتالفقهاءللجزية

)٦(،الكتابشرحفياللباب،٣/٢٠١الغنيمي.
)٧(،الطالبينإعانةحاشية،٤/٢٠٨البكري.
)٨(،المغني،قدامة٢/٢٣٤ابن.
)٩(الدردي الصغير، الشرح على الصاوي حاشية .١/٣٦٦ر،

واتقوايوماالتجزينفس":ومثللهابمعنىقضىبقولهتعالى
.أيالتقضي"عننفسشيئا

)١٠(التعبيروجاءالبااللتزامات؛بالمالماعلىااللتزاماتألن
إلى يشير أنه كما مالية غير تكون وقد مالية تكون قد سنراه

الشارعمقصدالعالمينربهللاالناستعبيدوهوالجزيةعقدمن
البدل إلى االشارة مع اعتقادًا يذعنوا لم وٕان حياتهم نظام في

.الممنوحمنالدولة
)١١(الصنائعبدائع،الكاساني:٦/٨١.
)١٢(الجهاد يثارمنشبهاتحولمقصد ردعلىما وفيهذا

.ستشرقينوأذنابهمواالفتراءاتالمنسوبةإلىالفاتحينمنقبلالم
)١٣(الفروق القرافي، : والمائة عشر السابع .٣/١٠الفرق

القرافي فروق ترتيب البقوري، : ٢٧٠ص .قول ذلك ومن
بلماوجبتإالوسيلةإلىاإلسالم؛ألنتمكين...":الكاساني

يليقالمااهللافيقولهممعقتالهموتركاإلسالمدارفيالكفرة
وصفاتهبذاتهالدنيامنيسيرعرضإلىللوصولوتعالىتبارك

٦/٨٢."خارجعنالحكموالعقل
)١٤(النووي:المحتاجمغنيشرحهمعالطالبينمنهاج:٤/٢٥٠.
)١٥(الوهابفتح،األنصاري:٢/١٨٠.
)١٦(السابقالمصدر.
)١٧(للشافعي القرآن أحكام البيهقي، :٢/٦٠ وانظر. :وهبة

٧٠٥.ص:الزحيلي،آثارالحرب
)١٨(الماوردي:السلطانيةاألحكام:١٨٣ص.
)١٩(الشربينيالخطيب:البجيرميحاشيةمعاإلقناع:٥/١٢٦.
)٢٠(األموال،عبيدأبو:٤٥ص.كامًالبابًالذلكعقدوقد.



)٢١(الخراج القرشي، آدم بن يحيى ٤٦٣ص: .أبو القاضي
٢٥٠.ص:يوسف،الخراج

)٢٢(اإلمنتهىشرح،راداتالبهوتي:١/٦٥٩.
)٢٣(النظرتقويم،الدهانابن:٢/٣٦٣.
)٢٤(اهللارحمهعبيدأبوومنهم:األموالانظر:٤٨ص.والقول

العلمأهلبيناتفاقمحلوالصبيانالنساءعلىوجوبهابعدم:
٤٢.ص:انظرأحكامأهلالذمة

)٢٥(الصنائعبدائع،الكاساني:٦/٨٢.
)٢٦(السابقالمصدر:٦/٨٢.
)٢٧(العامةالمالية،البيومي:٢٤٩ص.
)٢٨(اإلفصاح،هبيرةابن:٢/٢٤١.
)٢٩(اإلفصاح هبيرة، ابن :٢/٢٤٠ .منتهى شرح البهوتي،

١/٦٥٩.:اإلرادات
)٣٠(الذمةأهلأحكام،القيمابن:٢٥ص،٢٦.
)٣١(الذمةأهلأحكام،القيمابن:١٧ص.
)٣٢(ن محمد كتبه ما ذلك في االفتراءاتانظر في ياسين :عيم

١٤٦.ص:عبدالكريمزيدان.٢٧،٢٦ص
)٣٣(الذميينأحكام،زيدانالكريمعبد:١٤٦ص.
)٣٤(النظر تقويم الدهان، ابن :٢ /٣٦٣ .هذا غلى ويشير

قال .المعنىالماورديعندما . . " :،الجزاءمنمشتق واسمها
ًصغارامنهمألخذهاكفرهمعلىجزاءإما.وٕاماأمانناعلىجزاء

ًرفقامنهمألخذهالهم"السلطانيةاألحكام:١٨١ص.يرىفهو–
اهللا تفسير-رحمه مر وقد الكفر جزاء هو إنما الصغار أن
 اهللا–الشافعي التي-رحمه واإلهانة فاإلذالل وبالتالي للصغار

الجزيةألداءمعينةهيئاتتمثيلأنإلىالفقهاءبعضعندأدت
.افيةللصوابهناواهللاأعلميبدوأنهامج

)٣٥(فيالسابقينالعلماءأقوالانظر:المجتمعفيالمسلمينغير
القرضاوي اإلسالمي، ٣٣ص: .السياسة القاضي، اهللا عبد

والتطبيق النظرية بين للتقنين مصدر : ٩٣٥ص .،البيومي
عبدالكريمزيدان،أحكام٣٥١.ص:الماليةالعامةاإلسالمية

:الزحيلي،آثارالحرب.١٤٥،١٤٤ص:نوالمستامنينالذميي
٦٩١.ص

)٣٦(اإلسالميالمجتمعفيالمسلمينغير،القرضاوي:٣٣٣ص
.افتراءات،نعيممحمد:١٠٦ص.

)٣٧(الهداية،المرغناني:١/٤٥٢.
)٣٨(السرخسي:المبسوط:١٠/٧٨.
)٣٩(النظرتقويم،الدهانابن:٣٦٤ص.
)٤٠(ياسيننعيمالجهادمحمدغاياتحولافتراءات،:١٢٧ص،

١٢٨.
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)٤١(السابقالمصدر:١٠٧ص.
)٤٢(الشرعية السياسة الوهابخالف، عبد ١٢٠ص: .ومحمد

آثار:والزحيلي.٦٨ص:أبوزهرة،العالقاتالدوليةفياالسالم
الحرب :٦٩٢ الجهاد. والبوطي، ١٣٤ص: ود. .اهللا عبد

٩٣٥.ص:القاضي،السياسةالشرعية
)٤٣(الشريعةمقاصدعاشورابن:٢٥٥ص.
)٤٤(نفهمه؟كيفالجهاد،البوطي:١٣٥ص.
)٤٥(ليقدرهااألمرلولياألحكامبعضتركأنالبعضيظنقد

الختيار المفتوح الخيار إعطاء قبيل من يعتبر المصلحة وفق
منهوبلذلكمنشيءفيهليساألمرانوالحقاألمرولي

تضيي األحكام ألنأشد حقه؛ في وصعوبة األمر ولي على قًا
أن الصحيح فالتقدير اختياره إلى ال المصلحة إلى يعود األمر

يقال :وال علىالحاكم، الواجبتطبيقها األمرمتروكللمصلحة
،مباشرةعليهالمنصوصالحكمتطبيقمنأصعبذلكأنشك

ئرةوالخروجعندائرةالمصلحةفيهذااألمريعدخروجًاعندا
ألنه باطًال، ذلك في تصرفه فيعتبر األمر لولي الثابتة الوالية
جاءت ذلك وعلى واالختصاص الوالية دائرة خارج تصرف

تصرفاإلمامعلىالرعيةمنوطبالمصلحة:القاعدة
)٤٦(القرطبيقال":مقدارًاكتابهفيوتعالىسبحانهاهللايذكرلم

منهم المأخوذة للجزية ألحكام" القرآنالجامع :٨/١١١ .وقال
وقدتبينأنالجزيةغيرمقدرةبالشرعتقديرًااليقبل":ابنالقيم

الجنسمعيينةوالوالنقصانالزيادة"الذمةأهلأحكام:١/٣٠.
)٤٧(في قدامة ابن عند الفقهاء بذلكمن قال من حجج انظر

٦/٨٠،٨١.:الكاساني،بدائعالصنائع.٢/٣٤٢:المغني
)٤٨(األموالأب ٥١ص:وعبيد، القرآن. الجامعلحكام :القرطبي،

٨/١١١.
)٤٩(االستذكار البر، ابنعبد :٣/٥٥٦ .التنبيهمن البد وهنا

إنماعنهاهللارضيعمرقدرهماالتزامبوجوبقالمنانإلى
الصلحيةالجزيةفيأما،الصلحيةالالعنويةبالجزيةذلكخصوا

قبينالطرفينواليجوزتعديةألنهعذرفتقدربماتمعليهاالتفا
بهم للغنيمي. اللباب انظر :٣/٢٠١في انه رشد ابن ونض

متىوالعليهيجبفيمنوالالواجبفيالتوقيتالالصلحية
بينذلكفيالواقعاالتفاقإلىمحلهذلكيرجعوٕانماعليهيجب

١/٦٩٣.:ابنرشد،بدايةالمجتهد.المسلمينوأهلالصلح
)٥٠(الباري فتح حجر، ٦/١٩٨:ابن .أهل أحكام القيم، ابن

٣١.ص:الذمة
)٥١( النقصعنهلمصلحةظاهرةعندضعفها .وجوزالشافعية

٨٧./٨:انظرنهايةالمحتاجللرملي



)٥٢(عليه قوله استقر الخالفأنه وقال المغني: ، قدامة :ابن
٢/٣٤٢.الذمةأهلأحكامالقيمابن:٣٠،٣١ص.
)٥٣(االستذكار،البرعبدابن:٣/٥٥٧،٥٥٨.الجامع،القرطبي

٨/١١٢.:ألحكامالقرآن
)٥٤(الذمةاهلأحكامالقيمابن:٣٠ص.
)٥٥(والمسأمنين الذميين أحكام زيدان، الكريم عبد .١٤٧ص:

الجهاد البوطي، ١٣٦ص: الشرعية. السياسة :القرضاوي،
تفصيلجيدوردودعلىاألقوا١٤٤ص لالمنقولهوله :١٤٢-

١٤٦فليراجع.الحربآثار،الزحيلي:٧٠٢ص.
)٥٦(الناسسيدالبناألثرعيونانظر:٢/٢٧٢.
)٥٧(األثرعيونانظر:٢/٣٣٤.
)٥٨(األزهار حدائق على المتدفق الجرار السيل :الشوكاني،

٢/١٠٢.فيالبحرينألهلوسلمعليهاهللاصلىالنيوصلح
٦/٢٠٠.:،فتحالباريابنحجر.البخاري

)٥٩(القاسمابنشرحعلىالباجوري حاشية :٢/٢٨٧ .حاشية
١/٣٦٧.:الصاويعلىالشرحالصغيرللدردير

)٦٠(الكبيرالشرحعلىالدسوقيحاشية:٢/٢٠١،٢٠٢.
)٦١(المحتاجمغنيالشربينين:٤/٢٥٠.
)٦٢(المحتاجنهاية،الرملي:٨/٨٩.المحتمغنياجالشربينين:

٤/٢٥٠.الباجوريحاشية:٢/٢٨٨.
)٦٣(الصغير على الصاوي :١/٣٦٧ الكبير. على :الدسوقي

قوله٢٠٢م٢ البساطي الدسوقيعن نقل لكن " :ال أنه واعلم
انتفى يؤخذبأقوالاألئمةمعقطعالنظرعنالمقاصد؛ألنهإذا
يغلظأنفالواجبمصرنصارىفيكماالظلمةهموكانواالظلم

عليهم مقررًا كان ما على يزاد وأن عليهم " قال ثم "قاله وما
صحيحصواب"٢/٢٠٢.

)٦٤(الهداية،المرغيناني:٢/٤٥١.البدائع،الكاساني:٦/٨١.
)٦٥(المغني قدامة، ابن :٢/٣٤٢ .اآلثار من طائفة أورد وقد

الحبالمنحتىوغيرهاالنعممنالجزيةأخذفيوعلىعمرعن
وغيرهاواإلبر.

)٦٦(األموال،عبيد٦٢،٦٣أبو.
)٦٧(المغني قدامة، ابن :٢/٣٤٢ اإلرادات. منتهى :شرح

١/٦٦١.
)٦٨(المغني،قدامةابن:٢/٣٤٢.
)٦٩(االختيار،الموصلي:٣/٩٦.
)٧٠(للسيوطيالمحاضرةحسنعننقًالذلكذكر:حميدمحمد

:لذمةالبنالقيماهللاالحيدرآباديفيمقدمتهلكتابأحكامأهلا
٩٢ص
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)٧١(الكريم القران إعجاز انظر :فضل وسناء عباس فضل
.١٧٦ص:عباس

)٧٢(والمستأمنينالذميين أحكام زيدان، الكريم عبد .١٥٥ص:
محمدالزحيلي،اإلسالم٦٩٨.ص:وهبةالزحيلي،آثارالحرب

معاملةغيرالمسلمين:بحثمنشورضمنأعمالمؤتمر:والذمة
اإلسال البيتفي آل مؤسسة نظمته الذي م .١٢٢م١:

اإلسالمي المجتمع في المسلمين غير القرضاوي،، .٣٥ص:
٩٣٥.ص:القاضي،السياسةالشرعية

)٧٣(للزحيليالحربآثارانظر:٦٩٨ص،٦٩٩.،،القرضاوي
اإلسالمي المجتمع في المسلمين غير نعيم٣٥.ص: محمد

١٠٧،١٠٨.:ياسين،االفتراءات
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*،الدينصالحبجامعةسمدراإلسالميةالعلومكلية،
  الشريعةقسم،العراقكوردستانإقليم.


ةمــقدم

،كتابهفيلميالسعايشالتمبادئرسخالذيهللاالحمد
أصول رسخ الذي محمد النبي على والسالم والصالة

و وعمًال، قوًال سنته في األديان بين آلهالتعايش على
األرض مشارق في اإلسالم نشروا الذين وأصحابه

.ومغاربهابأخالقهمالفاضلة،وسلوكياتهمالنبيلة
:أمابعد

،ةالنبويواألحاديث،ةالقرآنياآلياتفيالسليمالتأمل فإن
رسالة أنويثبتديؤكاإلسالمفيةالتاريخيوالتطبيقات

 وعدٌل كلها، رحمٌة وأماٌناإلسالم كلها، وسالٌم كلها،
مخالفةهذااألصل.كلها،للمسلمينوغيرالمسلمين وٕان

فيواضطراًبا،شديدةنفرًةتصنعالمستمرةالقاعدةوهاته
وال شراكة، وال لحوار، مجاًال يدع ال وقطيعًة النفوس،

.مصالحمتبادلة،والجوار،والجدالبالتيهيأحسن
مشكلةالبحث

ةالبحثفياستجالءأصلعالقةالمسلمينتبرزمشكل
البحثويثيرالحرب؟أم،لم السهوهل،المسلمينبغير

–أيًضا-بالسيف باالنتشار اإلسالم واتهام إشكالية
.والقتال،دونالحجةواإلقناع

تأصيلإلىالبحث يسعىهذا سبق، علىما وتأسيًسا
إلىت ويرنو فقهًيا، تأصيًال المسألة الشبهات،هاته فنيد

.ودحضاالتهاماتالتيتلصقباإلسالمزوًراوبهتاًنا
البحثأسئلة

:يحاولالبحثاإلجابةعناألسئلةاآلتية
١.المسلمين؟وغيرالمسلمينبينالعالقةأصلما

٢.هلالكفروحدهيكونسبًبافيالجهاد؟
٣.مااة المتوخالغايةمنتشريعالجهاد؟
٤.شبهة أصل والقتال؟بالسيفسالماإلانتشارما

وكيفُتفندهاتهالشبهة؟
أهدافالبحث

:يرميالبحثإلىتحقيقاألهدافاآلتية
١ .وغير المسلمين بين العالقة أصل استجالء

.المسلمين
٢.للجهادتالوحيدالسببالكفركونبيان.
٣.الجهادتشريعمنالمتوخاةالغايةِاْنِجالء.
٤.شبهةاأصلنِكشافتشاراناإلسالمبالسيف،والقتال

.وَدحضها
لوجهه يكون وأن حسٍن، بقبوٍل يتقبله أن أسأل واَهللا
كلعلىإنهحسناتنا؛ميزانفيويجعله،خالًصاالكريم

.شيٍءقدير
األول المبحث :نقُضةإشكاليالعالقة في األصل أن

بينالمسلمينوغيرالمسلمينالحرب
جابةعنإشكاليةأصلالعالقةيرنوهذاالمبحثإلىاإل

المطلَبين في وذلك المسلمين، وغير المسلمين بين
.اآلتيين

المطلباألول :أنفي العلماء األصلآراء :السأم لم
الحرب

 كلمة األصل(ُتطلق (البحث ويقصد معاٍن، علىعدة
هنا الكلمة بهاته :تحكم التي والعامة المستمرة القاعدة

نقُضُشفيالتطرفالمسلمينأبهاتبغيرالمسلمينعالقةصلفقهيدراسةتقويميةة

*أردوانمصطفىإسماعيل.د
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المسلم الخارجية،عالقة ينبغيرالمسلمينفيالسياسة
.والتعنيحكًماتكليفًيامناإليجابوالتحريموغيرهما

المسلمينعلماءآراءاتجهتفقد،سبقماعلىوتأسيًسا
المسلمين بين العالقة أصل في والحديث القديم في
فيما نسردهما رئيَسين، اتجاهين إلى المسلمين وغير

:يأتي
األول االتجاه الحنفية: والمالكية١ذهب والشافعية٢، ،٣،

المعاصرين٤والحنابلة الباحثين وبعُض ،٥أن إلى ،
األصل–أو المسلمينعناإلسالم، امتناعغير عند

:هوالحرب،محتجينبالُحججاآلتية-الجزية
ًأوال:قرآنيةآيات
١.تعالىاهللاقول:}َوَقاِتُلواَاْلُمْشِرِكينًةَكافَكَماُْيَقاِتُلوَنُكم

ًةَكافَواْعَلُمواَأنَهاللََمعَِقيناْلُمت{]التوبة:٣٦[.
اآليةتأمربقتالجميعأنواعالمشركين،:وجهالدليل أن

.٦ولمتستثِنأحًدامنهم
عنه وُيجاب :لقتال بالتجمع المسلمين تأمر اآلية بأن

،المسلمينلقتالهميتجمعونكما،المشركينُيساغفال
المشركون ويجتمع المسلمون يفترق أن .في حجة فال

.اآليةلقتالالمشركينكافًة،المحاربينمنهموالمسالمين
٧.واآليةتأمربالردبالمثل

٢ وتعالى. سبحانه قوله :}َْواْقُتُلوُهمَُحْيثْثَِقْفُتُموُهم
َْوَأْخِرُجوُهمِْمنَُحْيثَْأْخَرُجوُكمَُواْلِفْتَنةَأَشدَِمنِاْلَقْتلَوَال

ْتَُقاِتُلوُهمَِعْندِاْلَمْسِجدِاْلَحَرامىَحتُْيَقاِتُلوُكمِِفيهَْفِإن
َْقاَتُلوُكمَْفاْقُتُلوُهمََكَذِلكَُجَزاءَاْلَكاِفِرين)١٩١(َِفِإناْنَتَهْوا

َفِإنَهاللٌَغُفورٌَرِحيم)١٩٢(َْوَقاِتُلوُهمىَحتَالََتُكونٌِفْتَنة
ََوَيُكونُينالدِهِللَِفِإناْنَتَهْواَفَالَُعْدَوانِإالَعَلى

َاِلِمينالظ{]البقرة:١٩١-١٩٣[.
محلاالستدالل :قتالالمؤمنينعلىتوِجب اآلياِت أن

يقول٨.المشركينحتىيزولالكفروالشركمناألرض
 "ه١٢٥٠ت(الشوكاني المشركينبمقاتلةاألمرفيه):

هيغاية،إلى هللا،الدينيكونوأنفتنةتكونالأن:
األديانسائرعنوالخروجاإلسالم،فيالدخولوهو

الشرك،عنوأقلعاإلسالم،فيدخلفمنله،المخالفة
.٩"قتالهيحللم

وُرد:وٕان،المسلمينيقاِتلونالذينقتالتشملاآليةبأن
الم أخرجوا المسلمونقريًشا وأخرج مكة، من سلمين

المشركينفيفتحمكة .منالَمرامالفتنة(وأن (المحنة
من عليه أشّد يتعذببه، باإلنسان، الذيينزل والبالء

أي القتل، :ّإنالمشركين فيفتنة عنالحرمإّياكم
فيوالمصادرةالوطن،منواإلخراجبالتعذيب،-دينكم
فيهالقتلمنقبًحاأشدّ-المال انتهوا. إن :أي-ثم

.١٠عنالقتالفكفواعنهم،والتتعرضوالهم-المشركين
٣ .وجل عز قوله َوَجْدُتُموُهمَْحْيثُاْلُمْشِرِكينََفاْقُتُلوا{:

َْوُخُذوُهمَْواْحُصُروُهمَواْقُعُدواَْلُهمُكلٍَمْرَصد{]التوبة:٥.[
الدليل وجه سائر: بقتال تعالى اهللا بعدأمر المشركين

المشركين قتال فيها ُحرم التي الحرم األشهر .انقضاء
السيف أو اإلسالم إال منهم ُيقبل وأال .يقتضي واألمر

١١.اإليجابمالميصرفهصارف،ولميوجد
ونوقش :قتال موِجب أن على تدل ال اآلية بأن

األمر على تزيد ال فهي حصًرا، الكفر هو المشركين
المشركين الحرمبقتال األشهر انتهاء بعد .يرد ، وهنا

أِضفإلىذلك،.احتمالكونالسببكفًرا،وكونهِحرابة
نزول عند الوصَفين بكال متلبسين كانوا المشركين أن

.١٢وٕاذاوقعاالحتمال،سقطاالستدالل.اآلية
٤ تعالىذكره. قوله وَالَِباللهُِيْؤِمُنونََالالِذينََقاِتُلوا{:
َيِديُنونََوَالَوَرُسوُلهُاللهَُحرمََماُيَحرُمونََوَالاْآلِخرِْلَيْومِِبا

َِديناْلَحقَِمنَِذينالُأوُتواَاْلِكَتابىَحتُيْعُطواَاْلِجْزَيةَْعن
ٍَيدَْوُهمََصاِغُرون{]التوبة:٢٩.[

تابيأمراهللاتعالىذكرهبقتالأهلالك:مناطاالستشهاد
فيفيدخلون الجزية، حتىيعطوا علىكفرهم، بقوا إذا

.١٣ذمةالمسلمين
بأناهللاسبحانهوتعالىجعلالغايةمن:واعُترضعليه

بعدمبأس ال ثم الجزية، لنظام الخضوع بالقتل األمر
بسبب كان لو القتال أن ذلك اإلسالم؛ في الدخول

اإلسالم مقام الجزية إعطاء قام لما الكفر، ذن،إ.
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،الحرابةمشكلةهيالجزيةأنهاهاالتيالوحيدةفالمشكلة
القتال بذلك وانتهى .،للقتال المبرر هو الحرابة فوجود

الكفر بالقتل،١٤وليس ال بالقتال أمرت اآلية إن ثم ،
.وثمةفرقبينهماكماسيأتيإنشاءاهللاتعالى

٥.وتعالى جلقوله :}َُكِتبَُعَلْيُكمُاْلِقَتالَوَُهوٌُكْرهَْلُكم
ُتِحبواَأنَْوَعَسىَلُكمَْخْيرٌَوُهوََشْيًئاَتْكَرُهواَأنَْوَعَسى

َتْعَلُمونََالَوَأْنُتمَْيْعَلمَُواللهَُلُكمَْشرَوُهوََشْيًئا :البقرة[}
٢١٦[.

أوجبتاآليةقتالالكفارعلىالمسلمين،:موطنالدليل
و مشقة؛ فيه كان كونوٕان عن مطلقًة اآلية جاءت

قتال مقابلة في أو االعتداء، لدفع و١٥القتال هذا"،
المسلمينعلىللجهادتعالىاهللامنإيجاب يكفواأن:

.١٦"اإلسالمحوزةعناألعداءشر
لقتالبأنالمقصودمناآليةقتالالمتعّرضين:وُيناقش

ثمإنآراءالمفسرينتباينتفيالمقصود١٧المسلمين ،
إناآليةخاصةبأصحابرسول:آلية،فمنهممنقالبا

اهللاوهللاالبعضوقال،الزمانذلكفي:
.١٨هيعامةلجميعالمسلمين

أحاديثنبوية:ثانًيا
١.قولهوهللا:»ُُأِمْرتَْأنَُأَقاِتلاَسالن

ًداَأنوَاللُه،ِإالِإَلهَالََأنَْيْشَهُدواَحتى ُمَحمَُرُسول،ِهالل
َالَة،َوُيِقيُموا الصَوُيْؤُتوا،َكاَة الزَفِإَذاَفَعُلواََذِلكَعَصُموا

َعَلىَوِحَساُبُهمْاِإلْسَالِم،ِبَحقِإالَوَأْمَواَلُهمِْدَماَءُهمِْمني
ِه١٩»الل.

الدليل وجه :أجل من الناس؛ بقتال أمر الحديث أن
إلىا للدعوة طريق القتال وأن اإلسالم، في لدخول

.٢٠اإلسالم
عنه وأجيب كلمَتي: بين لغوي فرق ،)أقاتل(بوجود

المشاركة)أقتل(و يدل فاألول ، .إال تصدق ال وهي
فالمقاِوم،القتلقصدإلىسبقلبادئمقاومةعنتعبيًرا
قاتًال الحقيقة في البادئ ويسمى مقاِتًال، يسمى للبادئ

:لتوجهوالهجوم،والغرضمنالمقاتلةفيالحديثهوبا
بمثله القتالي العدوان ٢١مجابهة وقيل. :بكلمة يقصد

الناس( ( الحديث المحاربون(في (يوفون ال الذين
العام من فهي المبَرمة، والمواثيق بالعهود

.٢٢المخصوص
٢.قولهوهللا):بعثتبينيديالساعة

رزقيوجعلله،شريكالوحدهاهللايعبدحتىبالسيف
غارالذلةوجعلرمحي،ظلتحت والصعلىمنخالف

.٢٣)منهمفهوبقومتشبهومنأمري،
أنالحديثيدلعلىاستخدامالقوةفي:موطنالبرهان

.٢٤وجهالجميع
:بأنالحديثمتكلمفيهسنًداومتًنا:ونوقش

السند أما :األرنؤ شعيب المحدث قال "وطفقد إسناده:
وهو-ثوبانابن.ألفاظهبعضفينكارةعلىضعيف

أقوالُفيهاختلفت-ثوبانبنثابتبنالرحمنعبد
والمعدلينالمجرحين قوىفمنهم. منومنهمأمره،من

بآخره، وتغير حسنُأنهفيهالقولوخالصةضعفه،
إلىأحمداإلمامأشارفقدينكر،بمايتفردلمإذاالحديث

.٢٥"منهاوهذا.منكرةأحاديثلهأن
ذهبالقرضاوي فقد المتن؛ منكٌر٢٦وأما متنه أن إلى

الكريم القرآن قّرره ما مع يتفق ال أنه ذلك أيًضا؛
محمدبهُبِعث ،ولمهللاوبخصوصما

اهللابعثهمحمًداأنآياتهمنآيٍةفيالكريمالقرآنر يقر
بالسيف تعالى للب. علىويبدو الحديث متن أن احث

على والترغيب الحث مخرج خرج فقد صحته، فرض
حأن ويوض،اهللاسبيلفيالجهادالمجاهدفيسبيلاهللا

ويصبحالمستضعفين،ينصرأوالعدوان،يدفعالذي
.الجنةفيمسيمنأهلجهاده،بسببشهيًدا

الثاني االتجاه الثوري: سفيان تيمية٢٧ذهب وابن ،٢٨،
القيمواب المعاصرين٢٩ن العلماء وبعض ،٣٠أن إلى

مستدلين طارىٌء، أمر الحرب وأن لم، الس هو األصل
:بالبراهيناآلتية

١ .السور من عديد في الكريم القرآن آيات جاءت
إما وهو بالقتال، سبباإلذن حًة موض والمدنية المكية



224

رواطرفاتضرؤرداماءارةدا





،اإلسالمية الدعوة حماية أو والظلم، االعتداء دفع
.٣١ئصالالفتنةواست

وَالَُيَقاِتُلوَنُكمْالِذينَاللهَِسِبيلِِفيَوَقاِتُلوا{:قالاهللاتعالى
.]١٩٠:البقرة[}اْلُمْعَتِدينَُيِحبَالاللهَِإنَتْعَتُدوا

أناآليةشرعتقتالمنيقاتلنا،أماالذين:محلالشاهد
ا نهتعن كما نقاتلهم، فال يقاتلوننا ومنهال العتداء،

ساَلم من ٣٢قتال . القاسمي ه١٣٣٢ت(يقول (في
"تفسيره أي}َتْعَتُدواَوال{: منبقتالأوالقتال،بابتداء:
والصبيان،والشيوخ،النساء،منقتاله،عننهيتم

عهدوبينهمبينكموالذينالصوامع،وأصحاب أو.
دعوةغيرمنبالمفاجأةأوبالمثلة، .}ِإنَهاللالُيِحب

َاْلُمْعَتِدين{أي:المتجاوزينحكمهفيهذا٣٣"وغيره.
٢.تعالىقال:}ِإالَِذينالََيِصُلونِإَلىٍَقْومَْبْيَنُكمَْوَبْيَنُهم

ٌِميثَاقَْأوَْجاُءوُكمَْحِصَرتُْصُدوُرُهمَْأنُْيَقاِتُلوُكمَْأو
َفِإنَِفَلَقاَتُلوُكمَْعَلْيُكمَْسلَطُهمْلَاللهَُشاءََوَلوَْقْوَمُهمُْيَقاِتُلوا

ْاْعَتَزُلوُكمَْفَلمُْيَقاِتُلوُكمَوَأْلَقْواُِإَلْيُكمََلم السَفَماََجَعلُهاللَْلُكم
َْعَلْيِهمَسِبيًال{]النساء:٩٠[.

االستدالل موطن :بداءة تحريم في واضحٌة اآلية أن
ِالمسالالكفاربقتال٣٤مينالمسلمين.

٣.وجلعزقال:}َْوإِنَجَنُحواِْلم ِللسَْفاْجَنحَلَهاْلَوَتَوك
.]٦١:األنفال[}اْلَعِليمُالسِميعُُهوَِإنهُاللهَِعَلى

الحجة وجه :على السلم بإيثار يأمر تعالى اهللا أن
ورضي العدو، إليها مال إذا إليها، والجنوح الحرب،

ولوكاناألمرهوالعكس:"الزحيلييقولوهبة.٣٥بها
إليهجنحإنالسالمجانبالتزامإلىالمسلموندعيلما
إيمان يكنمنهم لم ولو حسننواياهم وأظهروا غيرهم،
بكل السلم قبول المسلمين فعلى وحينئذ باإلسالم،

٣٦."ضروبهوأشكاله
٤.تعالىقال:}َياَهاَأيَِذينالآَمُنوااْدُخُلواِيفِْلم السًةَكاف
َوَالِبُعواَتتُِخُطَواتِْيَطانالشُهِإنَْلُكمَعُدوٌُمِبين :البقرة[}

٢٠٨[.
البرهان وجه : لم(أنكلمة الس (معانيتشمل فياآلية
.٣٧السالم،والصلح،وديناإلسالم:عديدة،منها

ِفيُيَقاِتُلوُكمَْلمْالِذينََعنِاللهَُيْنَهاُكمَُال:}وقالسبحانه
ِينالدَْوَلمُْيْخِرُجوُكمِْمنِْدَياِرُكمَْأنْوُهم َتَبرَوتُْقِسُطواِْإَلْيِهم

ِإنَهاللُيِحبَاْلُمْقِسِطين الِذينََعنِاللهَُيْنَهاُكمُِإنَما*
َْقاَتُلوُكمِفيِينالدَْوَأْخَرُجوُكمِْمنِْدَياِرُكمَوَظاَهُرواَعَلى

ِْإْخَراِجُكمَْأنْْوُهمَتَولَْوَمنُْهمَيَتَولََفُأوَلِئكُُهمَاِلُمونالظ{
.]٩،٨:الممتحنة[

أناهللاتعالىالينهىعنالبر،والصلة،:محلالدليل
لقتال ينتصبوا لم الذين للمشركين والعدل واإلحسان،

فدلتاآلية٣٨.رهمالمسلمينفيالدين،وٕاخراجهممنديا
أصول رسمْت كما السلم، هو العالقة أصل أن على

.التعاملمعغيرالمسلمين
٥.تعالىقوله:}َْوإِنٌَأَحدَِمنَاْلُمْشِرِكينَاْسَتَجاَركَُفَأِجْره

َالَقْومٌِبَأنُهمَْذِلكََمْأَمَنهَُأْبِلْغهُثُماللهَِكَالمََيْسَمعََحتى
ََيْعلَُمون{]التوبة:٦[.
٦ االستشهاد. ِوْجَهة :الطبري المفسرين شيخ يفسر
ه٣١٠ت( (ًقائال "اآلية لنبيهذكرهتعالىيقول: وٕان:

بقتالهمأمرتكالذينالمشركينمنمحمديااستأمنك
اهللاكالمليسمعأحدٌالحرماألشهرانسالخبعدوقتلهم،
فأجره{عليهاهللاأنزلهالذيالقرآنوهومنك، :يقول}
اهللاكالميسمعحتى{فأمنه عليهوتتلوه} أبلغهثم{.
أبىهوإناهللا،كالمسماعهبعدردهثم:يقول}مأمنه

فيؤمن،اهللاكالممنعليهتلوتهلمايتعظولميسلمأن
يقولمأمنه،إلى فيوممنمنكيأمنحيثإلى:

.٣٩"المشركينمنوقومهبدارهيلحقحتىطاعتك
ويقو كثير ابن ه٧٧٤ت(ل اآلية) تأويل "في ذلك{:
يعلمونالقومبأنهم هؤالءمثلأمانشرعناإنما:أي}

.٤٠"عبادهفياهللادعوةوتنتشراهللا،دينليعلموا
٧ . وقوله هللا ) العدو،لقاءتتمنواال:

٤١.)العافيةاهللاوسلوا
محلالشاهد :النبيأنو هللانهىعن

تعالىاهللا وسأل فيالحرب، والرغبة العدو لقاء تمني
لم السنعمة٤٢ديمومة.
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٨ . وقوله  هللا ) ماالحبشةدعوا:
.٤٣)تركوكمماالتركواتركواودعوكم،

الدليل وجه :بقتال االبتداء بعدم يأمر الحديث أن
٤٤.الحبشةوالترك،ماتركواقتالالمسلمين

"ه٣٨٨ت(الخطابيقال تعالىقولهبينالجمعإن):
اآليةأنالحديثهذاوبين.}كافةالمشركينوقاتلوا{

المقيدعلىالمطلقفيحملمقيد،والحديثمطلقة،
ًصاالحديثويجعل مخصلعموم٤٥"اآلية.

٩ .قتل يحل ال أنه إلى اإلسالم فقهاء جمهرة ذهب
واألع والعجوز، والرهبان، والصبيان، مى،النساء،

.والزِمن،وأمثالهم؛ذلكأنهؤالءليسوامندائرةالمقاتلة
الناسحملأجلمنالقتالكانفلو،ماسبقعلىوبناًء
لما،الدينفيمخاِلفيبقىالحتى،الدعوةإجابةعلى

٤٦.جازاستثناءهؤالء
١٠ .نه تكو الذي القلبي اإليمان هو الدين أساس إن

الالس ولذلكفإنوسائلالحجةوالبرهان، يفوالِسنان،
رت٤٧اإلكراهليستمنطرقالدعوةإلىالدين قروقد،

َلهُِقيلََوإَِذا{:قولهتعالى:هذاالمبدأآياتقرآنية،منها
ِقاتَهاللَُأَخَذْتهُةاْلِعزِْثم }اْلِمَهادَُوَلِبْئَسَجَهنمَُفَحْسُبهُِباْإلِ

َمنَْآلَمنََربكََشاءََوَلو:}ْبحانه،وقولهس]٢٠٦:البقرة[
َيُكوُنواَحتىالناَسُتْكِرهَُأَفَأْنتََجِميًعاُكلُهمْاْألَْرضِِفي

َُمْؤِمِنين{]يونس:٩٩[.
تقويماالتجاهينورأُيالباحث

للباحث يتبدى أدلتهما، واستجالء االتجاهين، سرد بعد
ب القائل األول االتجاه أنغير مع العالقة أصل أن

اتجاههم صحة على برهن قد الحرب هو المسلمين
ولم بالقتال، تأمر والسنة الكتاب من عامٍة بنصوٍص
، تلكالنصوصالعامة، بين إلىمسلكالجمع يلتفتوا
،االعتداء بردالقتالصتخصالتياألخرىوالنصوص

.عتدينودفعالظلم،وحمايةالدعوة،وتحكرهفيدائرةالم
 أنالسيف(واّدعواآية(عداهامانسخت.أدلتهم أنكما

.لمتسلممنالمآخذواالعتراضات

بحالةالتأثرفييتمثلاالتجاههذاأصحابعذر ولعل
وغير المسلمين بين سادت التي الواقعية المواجهة

عصورهم في المسلمين .القرن في الفتوحات وكانت
ل طبيعية نتيجة التياألول المجاورة، األمم موقف

فهي،اإلسالمدولةعلىلالنقضاضأعدتأو،انقضت
خوف حرب أو وقائي، حرب أو دفاعي، حرب إما
فأمسى أصًال، وجعله هذا، تعميم يستساغ وال الفتنة،
من أساٍس على ال الواقع، ذلك على مبتناًة اجتهادهم

.٤٨الشرع
هو األصل بأن القائل الثاني االتجاه فقدأما لم، الس

،العامةالنصوص بين الجمع على مبنيًة كانتأدلتهم
األخرى؛ بالنصوص وتقييدها تخصيصها ثم والمطلقة،

ثم.قصدالجمعبينهما،وهذاأمٌرمقررفيأصولالفقه
بالحكمة إليه والدعوة الدين، على اإلكراه عدم أدلة إن

.والموعظةالحسنةتساِندهذااالتجاه
ترجيحوهاته إلى الباحث يوِصل التأصيلية الشذرة

 األول االتجاه أن ذلك الثاني؛ تقديرنا–االتجاه رغم
الِعظام الثاني،فقداعتمد-لفقهائنا قدتأثربالواقع،أما

بين الجمع حيث من سليم، أصولي مسلٍك على
وبهذاالترجيحتتساقطوتنُقضشبهاتأولئك.النصوص

اإل يّتهمون وحديثًا-سالمالذين باإلرهاب،-قديًما
والقتال بالسيف وانتشاره والتطرف، ، والغلو .خوتترس

بالحكمة العالم في وانتشاره واعتداله، اإلسالم، وسطية
وحماية الظلم، ودفع االعتداء، ورد الحسنة، والموعظة

.الدعوةاإلسالمية
ويقترحالباحثشيعوعةهذااألصل،وذلكالترجيح،في
،والمواعظ الخطب في المعاصر، اإلسالمي الخطاب
المدارس في والتعليم، التربية مناهج في وبثه

.والجامعات،فيالعالماإلسالمي
هلالكفروحدهيكونسبًبافيالجهاد؟:المطلبالثاني

فقهية ونقوالت نبوية، وأحاديث قرآنية، نصوص ثمة
مجردالكفر،واختالفالعقيد أنر تقرعلىباعثًاليس،ة

وليس.الجهاد،وسبًبافيالقتال،بلالباعثهوالمقاتلة
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هاتهتفصيالتجميعفيالقولإشباعالبحث منُوكد
.المسألة،بيَدأنالبحثيجليأبرزأدلتها

َسِبيلِِفيَوَقاِتُلوا{:أمااآلياتالقرآنية،فمنهاقولهتعالى
ِهاللَِذينالَُيَقاِتُلونُْكمَوَالَتْعَتُدواِإنَهاللَالُيِحبَاْلُمْعَتِدين{

.]١٩٠:البقرة[
 تيمية ابن ه٧٢٨ت(يقول اآلية) تفسير "في :تعليق

األمر علَة هذا أن على فدل يقاتلوننا، بكونهم للحكم
.٤٩"بالقتال

سبحانه وقوله  :}َالَِإْكَراهِفيِينالدَْقدَنَتَبيُْشد الرَِمن
اْلَغيَْفَمنَيْكُفْرِاُغوتِبالطَْوُيْؤِمنِهِباللَِفَقدَاْسَتْمَسك

ِِباْلُعْرَوةاْلُوْثَقىَالَاْنِفَصامَلَهاُهَواللٌَسِميعٌَعِليم{]البقرة:
٢٥٦[ًقائالناصٍعبتبياٍناآليةتيميةابنرويفس،":هذا

دين،فلوكانالكافرنصعام،أناالنكرهأحًداعلىال
.٥٠"ُيقتلحتىيسِلملكانهذاأعظماإلكراهفيالدين

وتعالى سبحانه وقال َفَضْربََكَفُرواالِذينََلِقيُتمَُفِإَذا{:
َِقاب الرىَحتِإَذاَْأْثَخْنُتُموُهمواَفُشدَاْلَوثَاقا َفِإماَمنَُبْعد

ا َوإِمًِفَداءىَحتََتَضعْالَُحْربَأْوَزاَرَها{]محمد:٤[.
:وجهالدليل المنيجزلم،للقتلموِجًباكانلوالكفرأن

النبوية ثبتفيالسيرة وقد به، علىالكافروالالمناداة
النبيأنوهللا،الكفارمنعديٍدعلى من

ٍبدريومباألسرىفادىكما،منهمبكثيٍر٥١وفادى.
،فلو"وكذلكللقتلموِجًباالكفركان:كافرإقراَريجزلم

غار،فإنهذالميبذلالكفر والص٥٢"بالجزية.
فمنها النبوية، األحاديث أما هللااهللارسولأن: 

وفي،غزوةرأىالناسمجتِمعينعلى،شيء
فجاء،»هؤالء؟عالماجتمعانظر«:فقالرجًال،فبعث
فقال قتيلامرأةعلى: فقال. ،»لتقاتلهذهكانتما«:
:فقالرجال،فبعثالوليد،بنخالدالمقدمةوعلى:قال
.٥٣»عسيًفاوالامرأةيقتلنال:لخالدقل«

 النبي أن االستشهاد وومناط هللاجعل
فلوكان٥٤.العلةفيتحريمقتلالنساء،أنهناليقاتلن

.ىالنساءمجردالكفرموِجًباللقتل،لمااستثن

الكمالقولفمنها،الفقهاءوعبائر،الفقهيةالنقوالتوأما
 الحنفية من الهمام "ه٨٦١ت(بن المشركينوقاتلوا{):

بهالمأمورقتالناأنفأفاد،}كافةيقاتلونكمكماكافة
وقاتلوهم{تعالىقولهوكذاعنه،ومسببلقتالهم،جزاء
للمسلمينفتنةممنهتكونال:أي.}فتنةتكونالحتى
.٥٥"والقتلبالضربباإلكراهدينهمعن

 الشافعية من الشربيني يِغبعن ه٩٧٧ت(ولم (بياُن
أن" :َوجوبالجهادوجوبالوسائلال،المقاصدإذا

الشهادة،منسواهاوماالهدايةهوإنمابالقتالالمقصود
الهدايةأمكنلوحتىبمقصودفليسالكفارقتلوأما

.٥٦"الجهادمنأولىكانجهاٍد،بغيرالدليلبإقامة
القيمابنقاله )ه٧٥١ت(وممايجدرباإللماعهنا،ما

أحدا-النبي–يكرهولم:"فيهذاالسياقبإحكاٍموٕاتقان
وأماويقاتله،يحاربهمنيقاتلكانوٕانماالدين،علىقط
فيالدخولعلىيكرههولميقاتلهفلموهادنهسالمهمن
تبينهللاوالنبيسيرةتأملومن...دينه
منقاتلإنماوأنهقط،دينهعلىأحدايكرهلمأنهله

هدنته،علىمقيماداممايقاتلهفلمهادنهمنوأماقاتله،
بعهدهملهميفيأنتعالىاهللاأمرهبلعهده،ينقضلم
تعالىقالكماله،استقامواما لكماستقاموافما{:

وأقرهماليهودصالحالمدينةقدمفلما.}لهمتقيموافاس
بالقتالوبدءوهعهدهونقضواحاربوهفلمادينهم،على

وقاتلبعضهم،وأجلىبعضهم،علىفمنقاتلهم،
بعضهم يبدأهملمسنينعشرقريًشاهادنلماوكذلك.

غزاهمفحينئذعهده،ونقضبقتالههمبدءواحتىبقتال
يومقصدوهكماذلكقبليغزونههمواوكانديارهم،في

انصرفواولولقتاله،جاءواهمأيًضابدرويومالخندق،
.٥٧"يقاتلهملمعنه،

لماإلسالمفيوالقتالالِجهاد فإن،سبقماعلىوابتناًء
العدوان،ودرِءالفتنة لردبل،الكفرد لمجرُيشرع.ويبدو

ه إشاعة فيعدم التقصير أنللباحثالسديدالرأي ذا
أفضى الشباب، فئة والسيما المسلمين، أوساط في
الناس وقتل والتبديع، والتفسيق، التكفير، إلى ويفضي
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باسم واألطفال، النساء وترويع البالد، وٕافساد األبرياء،
فينشاهد بريئانمنذلك،كما الجهادواإلسالم،وهما

ذلكأمَسْتك.واقعناالمعاصرفيالعالماإلسالميوغيره
في سبًبا الهمجية، والتطبيقات العقيمة، األفكار هاته
من عديٍد وتردد العالم، أمام اإلسالم صورة تشويه

.الدخولفياإلسالمواعتناقهبقناعٍةوصدق
الثاني المبحث :نقُض بالسيفشبهة اإلسالم انتشار

والقتال
الجها تشريع غاية عن التحدث المبحث هذا د،يروُم

،اإلقناع دون بالسيف اإلسالم انتشار شبهة واستجالء
وذلك،وٕانصاٍفعلميٍةبموضوعيٍةالشبهةهاتهودحَض

.فيالمطلَبيناآلتيين
الغايةمنتشريعالجهاد:المطلباألول

وأهداٍف،فاضلةلغاياٍتإالاإلسالمفيالجهادُيشرعلم
:منيفة،ونزجيأهمهافيالنقاطاآلتية

ًأوال:العدوانودفعوالظلماالعتداء رد:تعالىاهللايقول:
}ُْهرالشُاْلَحَرامِْهرِبالشِاْلَحَرامَُواْلُحُرَماتِقَصاٌصَِفَمن

َواتُقواَعَلْيُكمْاْعَتَدىَماِبِمْثلَِعَلْيهَِفاْعَتُدواَعَلْيُكمْاْعَتَدى
َهاللَواْعَلُمواَأنَهاللََمعْالَِقينُمت البقرة[} :١٩٤[ويقول،

َعَلىاللهََوإِنُظِلُمواِبَأنُهمُْيَقاَتُلونَِللِذينَُأِذن:}َسبحانه
َْنْصِرِهمٌَلَقِدير)٣٩(َِذينالُأْخِرُجواِْمنِْدَياِرِهمِِبَغْيرَحق

ِإالَْأنَيُقوُلواَناَربُهاللَوَلْوَالَُدْفعاللِهاَسالنَْبْعَضُهم
ٍِبَبْعضَْمتَلُهدَُصَواِمعٌَوِبَيعٌَوَصَلَواتَُوَمَساِجدُُيْذَكر

اللهَِإنَيْنُصُرهَُمنْاللهَُوَلَيْنُصَرنَكِثيًرااللهِاْسمُِفيَها
َلَقِويٌَعِزيز{]الحج:٣٩،٤٠[.

أذن تعالى اهللا أن اآليات هذه من للمسلمينوتنجلي
له يتعرضون الذيكانوا بسببالظلم المشركين بجهاد
وغير، وسب،وطرٍد،ضرٍبمن،المشركينأيديعلى

ذلك .الشرك أهل الستولى والدفاع، اإلذن، هذا ولوال
٥٨.علىأهلاألديان،ولهدمواأماكنالعبادة

يقول:ُنصرةالمظلومينالمضطهدينمنالمسلمين:ثانًيا
ت عالىاهللا اللهَِسِبيلِِفيتَُقاِتُلونََالَلُكمَْوَما{:

ََواْلُمْسَتْضَعِفينَِمنَِجالالرَِساءَوالنَِواْلِوْلَدانَِذينالََيُقوُلون

ِمنَْلَناَواْجَعلَْأْهُلَهاالظاِلمِاْلَقْرَيةَِهِذهِِمنَْأْخِرْجَناَربَنا
ََلُدْنكاَوِليَْواْجَعلَلَناِْمنََلُدْنكَنِصيًرا{]النساء:٧٥[.

عذرال تركالجهاد إلىأن صريحٌة دعوٌة اآلية وهذه
من المستضعفين حال بلغ وقد والنساءالرجالفيه،

الضعففيبلغماإلىالمسلمينمنوالولدان .وقد
اآلية أجلهاالتيالعلةأبانِت واجًبا،القتالأمسىمن

المستضعفينهؤالءتخليصوهو أيديمنالمؤمنين
٥٩.الكفرةالظلمة

ثالثًا :الدعوة وطريق واالعتقادية الدينية الحرية تأمين
إلىاهللاتعالى يقولسبحانه: :}َْوَقاِتُلوُهمىَحتَالََتُكون

ٌِفْتَنةََوَيُكونُينالدِهِللَِفِإناْنَتَهْواَفَالَُعْدَوانِإالَعَلى
ِاِلمالظَين{]البقرة:١٩٣[.

الرسولاآليةوتدعووهللامنمعهومن
الفتنةبزوالذلكلتوعل المؤمنينإلىقتالالمشركين،
،الدينتركأجلمن،اإليذاءوأنواع،بالتعذيبالدينفي
أحًدا يفتن أن أحٌد فاليستطيع الدينهللا، وحتىيكون

علىتركه ويكرهه دينه، عن .القولوملخص :قاتلوهم
يقاتل وٕانما عقائدهم، في أحراًرا الناس يكون حتى
على المسلمونمنأجلحريةدينهم،واليكرهونأحًدا

٦٠.الدخولفيه
الثاني المطلب :نقُضبالسيف اإلسالم انتشار شبهة

والقتال
والمبشرين المتعصبين، المستشرقين من عديٌد أذاع

مفادها شبهًة، المغِرضين إالأ: ينتشر لم اإلسالم ن
ولوالاإلكراهوالقوة.بالسيفوالقتال،دونالحجةواإلقناع

.العسكريةلمااستجابالناسللدعوةاإلسالمية
الشبهة هاته إلثبات أقوالهم؛ من جملًة هنا ل ونسج
،الشبهاتاختالقاليسيرمنإذاالفتراء؛وذلكوالتهمة

 العسير من ولكن ومقاومتهاوقذفاالتهامات، إثباتها،
.أمامسواطعاألدلة

١.بروكلمانكارليقول" :يعلنأنالمسلمعلىيتحتم
غيرمحاربةألنوجدهم؛حيث غيرالمسلمينبالعداوة

.٦١"المسلمينواجبديني
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٢.نلسونيقول":وأخضعسيفاإلسالمشعوبأفريقيا
."شعببعدشعًباوآسيا

٣ ليفونيانلطفي(ويزعم. :("أنتاريخاإلسالمكان
.٦٢"والمذابحوالحروب،الدماء،سفكمنمخيفةسلسلة

٤ ."على كله العالم يحملوا أن أتباعه محمد أمر وقد
.٦٣"اإلسالمبالسيفإذااقتضتالضرورة

٥.كولي(يقولالمنسنيور(كتابهفي)الدينعنالبحث
لقدوضعمحمدالسيففيأيديالذيناتبعوه،:("الحق

ألتباعه سمح ثم األخالق، قوانين أقدس في وتساهل
القتال في يهلكون الذين ووعد والفجور، بالسلب

٦٤."باالستمتاعالدائمبالملذات
ودحضهاالشبهةهاتهنقض:

بالنصوص منقوضٌة التهمة، وتلك الشبهة، هذه إن
وشهادات،الثابتةالتاريخوقائع أنكما،القطعيةالقرآنية

الشبهةالمنصفي هاته تفند أنفِسهم المستشرقين من ن
.وتُبِطلها

ًأوال:القرآنيةاآليات:فيالداللةقطعيةعديدةآياٌتثمة
في الدخول على اإلكراه أن على تدل الكريم القرآن

مطلًقا مستساًغا وليس محظوٌر، اإلسالم .اهللا يقول
ْشدُنََتَبيَقدْالدينِِفيِإْكَراهََال:}سبحانه الرَِمناْلَغيَْفَمن

َيْكُفْرِاُغوتِبالطَْوُيْؤِمنِهِباللَِفَقدَاْسَتْمَسكِِباْلُعْرَوةاْلُوْثَقى
َالَاْنِفَصامَلَهاُهَواللٌَسِميعٌَعِليم{]البقرة:٢٥٦[.
فإنهاإلسالم،دينفيالدخولعلىأحًداتكرهواال":أي
يكرهأنإلىيحتاجالوبراهينهلهدالئجليواضحبين
وشرحلإلسالم،اهللاهداهمنبلفيه،الدخولعلىأحد

أعمىومنبينة،علىفيهدخلبصيرتهونورصدره،
الدخوليفيدهالفإنهوبصره،سمعهعلىوختمقلبه،اهللا
.٦٥"مقسوًرامكَرًهاالدينفي

ّعزوجل ويقول :}َْوَلوََشاءَكَربََآلَمنَْمنِفيِاْألَْرض
ُْهمُكلَجِميًعاََأَفَأْنتُُتْكِرهاَسالنىَحتَيُكوُنواَُمْؤِمِنين{

.]٩٩:يونس[
النبيعلىذكرهتعالىاهللاُينِكراآليةهذهوفيهللا

و الناس إلزام أن اإلنكاري بأسلوباالستفهام

و،ذلكإلىوٕالجاءهم،تعالىباهللاباإليمانعليهٕاكراههم
النبيإلىليسو هللافكيف والعليه، ،

علىالناس تثُبتشبهةانتشاراإلسالمبالسيف،وٕاكراه
النبيعلىأنكرتعالىاهللاأنوالحال،فيهالدخول

وهللاذلكِفعل.ذكرهتعالىويقول:}َِوُقلاْلَحق
ِْمنُْكمَربَْفَمنََشاءَْفلُْيْؤِمنَْوَمنََشاءَفْلَيْكُفْراِإنَأْعَتْدَنا

َاِلِمينِللظَناًراََأَحاطِْبِهمُسَراِدُقَها{]الكهف:٢٩[.
 نبيه سبحانه اُهللا يأمر اآلية هاِته هللاوفي 

وهوبهجئتكمالذياإلسالمهذا،للناسيقولبأن
فمن ربكم، نبيهباهللايؤمنأنشاءالحقمن ويصدق

نبيهباهللايكفرأنشاءومنفليؤمن، .فليكفرويكذب
،الدينية الحرية إثبات في الصريحة اآلية هذه وأمام

.تتساقطشبهةانتشاراإلسالمبالسيف
كان إذا ُيقبل إنما اإليمان أن الكريم القرآن أخبر ولقد

 وأن كامٍل، واختيار تامة، وقناعٍة حرٍة، إيمانبإرادٍة
اإليمانمحّلهالقلب أنذلكمقبوٍل؛وغيرمردوٌدالمكَره.

ًقاطبة المسألة هذه على المسلمين فقهاء اتفق .٦٦وقد
كما األخيرة لحظاته في فرعون إيمان ُيقبل لم ولذلك

الواقعة الكريم القرآن يصور ِإْسَراِئيلَِبَبِنيَوَجاَوْزَنا{:
َاْلَبْحرَْفَأْتَبَعُهمِْفرَُعْونَُوُجُنوُدهَبْغًياَوَعْدًواىَحتِإَذاَُأْدَرَكه
ُاْلَغَرقََقالُآَمْنتُهَأنَالَِإَلهِإالِذيالْآَمَنتِِبهَبُنو

َِإْسَراِئيلَوَأَناَِمنَاْلُمْسِلِمين)٩٠(َآْآلنَْوَقدََعَصْيتَُقْبل
ََوُكْنتَِمنَاْلُمْفِسِدين{]يونس:٩٠،٩١[.

اهللا عذاب بها نزل التي األمَم اإليماُن ينفع لم كذلك
اِإيَماُنُهمَْيْنَفُعُهمَْيكَُفَلم:}ْتعالى َلمَرَأْواَبْأَسَناَتُسنِهالل
:غافر[}اْلَكاِفُرونَُهَناِلكََوَخِسرَِعَباِدهِِفيَخَلتَْقدْالِتي
٨٥[.
:الوقائعالتاريخية:ثانًيا

١.إلماإلسالم أنتُثِبتالثابتةالنبويةالسيرةأحداثن
َخَرقها التي الشبهة وُتنِقض بالسيف، ينتشر

النبيأنذلك مكثهللاوالمستشرقون؛
المشركينيدعوعاًماعشرثالثةَطوالالمكرمةمكةفي
دون الحسنة، والموعظة بالحجة اإلسالم إلى والكفار
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علىالرغممنأنالنبي.قنقطةدمٍقتاٍلأوإهرا

و  يتعرضونهللا مستضعفين كانوا وأصحابه
اهللا دين عن ليصدوهم التعذيب؛ من مختلفة ألشكاٍل

.تعالى،لكنهمصبروا،ففازوا
٢ .ٍقتال بغير اإلسالم المدينة أهل اعتنق لقد .فأين

!السيفالذيأكرههمعلىالدخولفياإلسالم؟
٣ أم. الرسول غزوات وا  هللا فإن ،

ذلكاعتداًء؛وليسالنفسعندفاًعاكانالعام طابعها
الرسول وأن هللا يكن لم بدر غزوة في

نظيرقريشأموالعلىلالستيالءخرجحينماقتاًاليريد
فوجىءأنهبيَد،بمكةالمسلمينمنُسلبتالتياألموال

خرجت لالعتداءعلىاإلسالم،بأنقريًشا بكاملقوتها
عن والدفاع االعتداء، رد المسلمين على لزاًما فكان

أماغزوةأحد،فقدأرادالمشركونالثأرلقتالهم.النفس
الرسولفأذن،المسلمينلقتالفخرجوا،بدرفيهللا

و أرضهم عن بالدفاع ألصحابه .غزوة وأما
اجتمعتفقد،الخندقاليهودمعالجزيرةفيالشركقوى

حفر إلى المسلمون فلجأ اإلسالم، شأفة الستئصال
األعراض عن وذوًدا النفس، عن دفاًعا الخندق؛

والمدينة واألموال، .لغدر نتيجة فكانت مكة، فتح وأما
من قبيلة على اعتدوا حين للعهد ونقضهم المشركين،

القبائلالتيحالفتمعالمسلمين مج. ابهةالرسولوأما
وهللا،اليهودلغدرنتيجةفكانت،لليهود

المسلمين مع المبرمة والمواثيق للعهود ونقضهم .ولو
اعتداءبسببفكانت الروم، ضد مؤتة إلىغزوة جئنا
على الغساني شّمر أبي بن الحارث الغساسنة ملك

اهللارسولرسوِلوهللاوذلك،إياهوقتله،
صارًخا انتهاًكا هذا وكان اإلسالم، إلى دعاه حين
كانت مهما تقتل ال الرسل أن ذلك الدولي؛ للعرف

األسباب .الروم تجمع بسبب فكانت تبوك غزوة وأما
غزوعلىوالعزَمالنية وبعضالقبائلالعربية؛إذعقدوا

.٦٧المسلمينفيعقردارهم

٤ .َمكر اإلسالم اعتنقت التي األمم كانت علىلو هة
ريثما لتركتاإلسالم السيف، وأسلمتتحتِحدة ذلك،
،شِهدوالواقع أنالتاريخأثبت، بيَد ينتهيأمرالسيف،
تمسًكا الشعوب أكثر من هي المسلمة الشعوب أن
فيمنهاونيئنالتيوالحروباالضطهاداترغم،بدينها

.أرجاءاألرضفيالقديموالحديث
٥.م :نشعوبجنوبشرقآسيا،مثللقدأسلمعديٌد

،مسلمين تجار يد على وغيرها وماليزيا، إندونيسيا،
الذي السيف فأين المسلمين، غالبية اليوم ويشكلون

أجبرهمعلىاعتناقاإلسالم؟
شهاداتالمستشرقينالمنصفين:ثالثًا

والمبشرين المستشرقين من ُعصبٌة اإلسالَم اتهم َلِئن
 فإنالقوم منالمنصفينوالناطقينالمغِرضين، يخُل لم

،والقتالبالسيفينتشرلماإلسالمبأنشهدواإذ،بالحق
:وهاَكجملًةمنأقوالهم.بلبالحجةواإلقناع

١.األكبرالفيلسوفتوماس(قالكارليل(":إنـ-اتهامه
ومحمدأى هللا-بالتعويلعلىالسيف
غيرسخفوتهلدعاالستجابةعلىالناسحملفى

فردرجليشهرأنالفهمفىيجوزمماليسإذ.مفهوم
بهآمنفإذا.لدعوتهيستجيبواأوالناس،بهليقتلسيفه
طائعينبهآمنوافقدخصومهم،حربعلىيقدرونمن

أعداءهمقبلأنيقدروامنللحربوتعرضوامصدقين،
.٦٨"عليها

٢.يقولالمؤرخيالفرنس)غوستافمت)لوبون،عنحدثًا
اإلسالمية الدعوة انتشار "سر أنالتاريخأثبتقد:

بالسيفالقرآنينتشرولم...بالقوةتفرضالاألديان
اعتنقتهوحدهاوبالدعوةوحدها،بالدعوةانتشربلإذن،

وبلغوالمغول،كالتركمؤخراًالعربقهرتيالتالشعوب
فيهاالعربيكنلميالتالهنديفاالنتشارمنالقرآن
عددزادماـسبيليعابرغير علىالمسلمينمعه

انتشاًراأقلاإلسالميكنولم..فيهانفسمليونخمسين
،قطمنهاجزءيأالعربيفتحلميالتالصينيف
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عددويزيدفيها،الدعوةسرعةآخرفصليفوسترى
.٦٩"الحاضرالوقتيفمليوًناعشرينعلىمسلميها

٣.هنريالكونتيقولكاستريدي":عليهأحٌدُيكرهفلم
–اإلسالم-باللسانوالبالسيف .عنالقلوبدخلبل

من القرآن في ُأودع ما نتيجة وكان واختيار، شوٍق
.٧٠"مواهبالتأثير،واألخذباأللباب

٤ . متشنر(يقول "جيمس :(أن التاريخ في يحدث لم
السرعة بهذه دين انتشر ...توسع أن الغرب واعتقد

المسلمونإلىاإل يعمد لولم كانيمكنأنيتم ما سالم
السيف ولكن. الرأي.. هذا يقبلوا لم الباحثين .فالقرآن

أن على قوي والدليل العقيدة لحرية تأييده في صريح
أهلها مادام األديان مختلفة بشعوب رحب اإلسالم

.٧١"يحسنونالمعاملةويدفعونالجزية
فيض من غيٌض هذا أن الباحث هذهويرى نقِض

أزيد،الدينوَحْلَبة،اإلسالمِحياضفيأنذلكالشبهة؛
بها أنفيالخطوطالعريضةالتينقضنا منهذا،بيَد
،السمعألقى أو قلٌب، كانله لذكرىلمن الشبهة هذه

.وهوشهيد
الخاتمة

وَقْيد النتائج، تسطير أواُن أِزف البحث، كتابة بعد
:التوصيات

ًأوال:النتائج
١.عالقةأصل بأنالقائلالفقهياالتجاهالباحثح رج

مسلٍكإلىالستنادهلم؛السهوالمسلمينبغيرالمسلمين
هاعام النصوص بين الجمع حيث من سليم، أصولي

ها،مطلقهاومقيدها وخاص.شبهاتتنُقضالترجيحوبهذا
هاب،باإلر-قديًماوحديثًا-أولئكالذينيّتهموناإلسالم

والقتال بالسيف وانتشاره والتطرف، ، والغلو .خوتترس
بالحكمة العالم في وانتشاره واعتداله، اإلسالم، وسطية
وحماية الظلم، ودفع االعتداء، ورد الحسنة، والموعظة

.الدعوةاإلسالمية
٢.الكفردلمجرُيشرعلماإلسالمفيوالقتالالِجهاد إن.

.ودرِءالفتنةبللردالعدوان،

٣.والظلماالعتداء ردهوالجهادتشريعمنالغايةإن
العدوان، منودفع المضطهدين المظلومين وُنصرة

وطريق واالعتقادية الدينية الحرية وتأمين المسلمين،
.الدعوةإلىاهللاتعالى

٤.،والقتالبالسيفاإلسالمانتشارشبهَةالباحُثنقَض
المس اختلقها والمبشرونالتي المتعصبون، تشرقون

قرآنية إلىآياٍت التهمة نقُضهاته واستند المغِرضون،
النبوية السيرة من التاريخية والوقائع الداللة، قطعية

.الصحيحة،وشهاداتالمنصفينمنالمستشرقينأنفِسهم
التوصيات:ثانًيا

١ .أصل بأن القائل االتجاه شيعوعة الباحث يقترح
ب وذلكالعالقة السلم، ينالمسلمينوغيرالمسلمينهو

الخطب في المعاصر، اإلسالمي الخطاب في
المدارسفي،والتعليمالتربيةمناهجفيهوبث،والمواعظ

.والجامعات،فيالعالماإلسالمي
٢ الرأيإشاعةعدمفيالتقصيرأنالباحثيرى.

ب القائل اإلسالمالسديد في والقتال الِجهاد أنُيشرع لم
الفتنة، ودرِء العدوان، لرد بل الكفر، د لمجرفي وذلك

ويفضيأفضىالشباب،فئةوالسيماالمسلمين،أوساط
األبرياء،الناسوقتلوالتبديع،والتفسيق،التكفير،إلى

الجهادباسمواألطفال،النساءوترويعالبالد،وٕافساد
واقعنافينشاهدكماذلك،منبريئانوهماواإلسالم،
هاتهأمَستْكذلك.وغيرهاإلسالميالعالمفيالمعاصر

تشويهفيسبًباالهمجية،والتطبيقاتالعقيمة،األفكار
فيالدخولمنعديدٍوترددالعالم،أماماإلسالمصورة

الباحث.وصدقبقناعةٍواعتناقهاإلسالم يوصي لذا،
اعةهذاالرأي،الجهاتالمعنيةفيالعالماإلسالميبإش

،والتعليم التربية ومناهج اإلعالم، وسائل في وذلك
.والخطبوالمؤتمرات

قائمةالمصادروالمراجع
١.ابنقدامة،المقدسي،المغني)مكتبةالقاهرة ط،.د:

.)م١٩٦٨/هـ١٣٨٨
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٢ تالجوزية،قيمابن. هدايةالحاج،أحمدمحمد:
سعوديةال(والنصارى،اليهودأجوبةفيالحيارى دار:

.)م١٩٩٦/ه١٤١٦،١طالشامية،دار-القلم
٣ الدمشقي،كثيربنعمربنإسماعيلالفداءأبو.

تحقيقالعظيم،القرآنتفسير سالمة،محمدبنسامي:
.)م١٩٩٩/هـ٢،١٤٢٠ططيبة،دار(
٤ بنأحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمدالوليدأبو.

:القاهرة(قتصد،المونهايةالمجتهدبدايةالقرطبي،رشد
.)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ط،.الحديث،ددار
٥.أبوجعفرمحمدبنجرير،الطبريجامعالبيانعن

تحقيقالقرآن،آيتأويل المحسنعبدبناهللاعبد:
.)م٢٠٠١/ه١٤٢٢،١طهجر،دار(التركي،

٦ السجستاني،األزدياألشعثبنسليمانداودأبو.
تداود،أبيسنن قرهكاملومحمدطاألرنؤوشعيب:
.)م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠،١طالعالمية،الرسالةدار(بللي،

٧.أبوسليمانحمدبنمحمدبنإبراهيمبنالخطاب
معالمالخطابي،البستي حلب(السنن، المطبعة:

.)م١٩٣٢/هـ١٣٥١،١طالعلمية،
٨ التيميالحسنبنعمربنمحمداهللاعبدأبو.

تبيرو)الغيب،مفاتيحالرازي، العلمية،الكتبدار:
.)ت.د،١ط
٩ األم،الشافعي،إدريسبنمحمدعبداهللاأبو.
.)م١٩٩٠/هـ١٤١٠ط،.دالمعرفة،دار:بيروت(

١٠ صحيحالبخاري،إسماعيلبنمحمدعبداهللاأبو.
.)هـ١٤٢٢،١طالنجاة،طوقدار(البخاري،

١١.أبوعمريوسفبنعبداهللابنمحمدبنعبدالبر
تحقيقبي،القرط ماديكولدأحيدمحمدمحمد:

:الرياض(المدينة،أهلفقهفيالكافيالموريتاني،
.)م١٩٨٠/هـ٢،١٤٠٠طالحديثة،الرياضمكتبة
١٢ تأحمد،اإلماممسندحنبل،بنأحمد. أحمد:

القاهرة(شاكر،محمد ،١طالحديث،دار:
.)م١٩٩٥/هـ١٤١٦

١٣ قاعدةاني،الحرّتيميةابنعبدالحليمبنأحمد.
لمجردقتلهموتحريمومهادنتهمالكفارقتالفيمختصرة
تكفرهم، حمد،آلالزيرعبداهللابنعبدالعزيز:

.٩١ص،)م٢٠٠٤/ه١٤٢٥،١طالرياض،(
١٤ :تالجصاص،الرازيبكرأبوعليبنأحمد.

بيروت(القرآن،أحكامالقمحاوي،صادقمحمد دار:
.)ه١٤٠٥ط،.دالعربي،التراثإحياء
١٥ المراغي،تفسيرالمراغي،مصطفىبنأحمد.

مصر( ،١طوأوالده،الحلبيالبابيمصطفىمطبعة:
.)م١٩٤٦/هـ١٣٦٥

١٦ هاشم. المستشرقونزكريا واإلسالم،زكريا،
اإلسالميةللشؤوناألعلىالمجلس( ط،.د:

.)م١٩٦٥/هـ١٣٨٥
١٧ الشربيني،الخطيبأحمدبنمحمدالدينشمس.

دار(المنهاج،ألفاظمعانيمعرفةإلىمحتاجالمغني
.)م١٩٩٤/ه١٤١٥،١طالعلمية،الكتب

١٨ االتهام،قفصفياإلسالمأبوخليل،شوقي.
).م٢٠٠٢/ه١٤٢٣ط،.دالفكر،دار:دمشق(

١٩ الطلببيناإلسالمفيالجهاداللحيدان،صالح.
 الرياض(والدفاع، ،٤طالحرمين،مكتبة:

.)١٤٠٨/ه١٤٠٧
٢٠.افرظ،القاسميالجهادوالحقوقالدوليةالعامةفي

،بيروت(اإلسالم:دارالعلم،للماليينم١،١٩٨٢ط(.
٢١ فيالمشروعالجهادمحمود،آلزيدبنعبداهللا.

،قطر(اإلسالم:ت.ط.د(.
٢٢ الرسالةعزام،عبدالرحمن. :القاهرة،(الخالدة،

،)م١٩٦٤/ه١٣٨٤ط،.د
٢٣ النصر،طريقالجهادغوشة،عبداهللا.

).م١٩٧٦/ه١٣٩٦ط،.م.د(
٢٤ القاهرة،(الشرعية،السياسةخالف،عبدالوهاب.

.)ه١٣٥٠السلفية،المطبعة
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٢٥ أحمدبنمسعودبنبكرأبوالدين،عالء.
الشرائع،ترتيبفيالصنائعبدائعالحنفي،الكاساني

.)م١٩٨٦/هـ١٤٠٦،٢طالعلمية،الكتبدار(
٢٦ ةترجملوبون،غوستاف. حضارةزعيتر،عادل:

القاهرة(العرب، والثقافة،للتعليمالهنداويمؤسسة:
.)ت.ط.د

٢٧ ترجمةبروكلمان،كارل. ومنيرأميننبيه:
العلمدار:بيروت(اإلسالمية،الشعوبتاريخالبعلبكي،
.)م٥،١٩٦٨طللماليين،

٢٨ السيواسيالواحدعبدبنمحمدالدينكمال.
الفكر،دار(القدير،فتح،الهمامبابنالمعروف

.)ت.ط.د
٢٩ اإلسالم،فيالدوليةالعالقاتأبوزهرة،محمد.

القاهرة( .)م١٩٩٥/ه١٤١٥ط،.دالعربي،الفكردار:
:دمشق(اإلسالمي،الفقهفيالحربآثارالزحيلي،وهبة
.)م١٩٩٨/ه٣،١٤١٩طالفكر،دار
٣٠ العظيمحيدربنعليبنأميربنأشرفمحمد.

:بيروت(القيم،ابنحاشيةومعهالمعبودعون،آبادي
).ه١٤١٥،٢طالعلمية،الكتبدار
٣١.محمدبنأبيبكربنأيوببنسعدشمسالدين
شاكر-البكريأحمدبنيوسف:تالجوزية،قيمابن
رمادي:الدمام(الذمة،أهلأحكامالعاروري،توفيقبن

.)م١٩٩٧/ه١٤١٨،١طللنشر،
٣٢ األئمةشمسسهلأبيبنحمدأبنمحمد.

الشرقيةالشركة(الكبير،السيرشرحالسرخسي،
.)م١٩٧١ط،.دلإلعالنات،

٣٣ الشوكاني،اهللاعبدبنمحمدبنعليبنمحمد.
الكلمدار-كثيرابندار:بيروتدمشق،(القدير،فتح

.)ه١٤١٤،١طالطيب،
٣٤ قاسمبنسعيدمحمدبنالدينجمالمحمد.

محاسنالسود،عيونباسلمحمد:تلقاسمي،االحالق
.)ه١٤١٨،١طالعلمية،الكتبدار:بيروت(التأويل،

٣٥ السياسةفيوالقتالالجهادهيكل،خيرمحمد.
.)ت.ط.م.دالبيارق،دار(الشرعية،

٣٦ :بيروت(المحمدي،الوحيرضا،رشيدمحمد.
.)ه٣،١٤٠٦طعزالدين،مؤسسة

٣٧.محمدسعيدرمضانوطي،البالجهادفي،اإلسالم
،١طالفكر،دار:دمشق(نمارسه؟وكيفنفهمه؟كيف

.)م١٩٩٣/ه١٤١٤
٣٨ :القاهرة(وشريعة،عقيدةاإلسالمشلتوت،محمود.
.)م٢٠٠١/ه١٨،١٤٢١طالشروق،دار
٣٩.مصطفى،خالديعمر،فروخالتبشيرواالستعمار
بيروت(العربية،البالدفي ،٥طالعصرية،المكتبة:

).م١٩٧٣
٤٠ فيوسلمعليهاهللاصلىالرسولحمدان،نذير.

.اإلسالميالعالمرابطةمطبوعاتالمستشرقين،كتابات
٤١ ترجمةكاسترى،دىهنرى. زغلول،فتحيأحمد:

خواطراإلسالم الجيزة(وسوانح، ،١ططيبة،دار:
.)م٢٠٠٨

٤١ القاهرة(الجهاد،فقهالقرضاوي،يوسف. مكتبة:
.)م٢٠١٤/ه١٤٣٥،٤طوهبة،




١الدين الحنفي،عالء الكاساني أحمد بن مسعود بن بكر أبو ،
 الشرائع، ترتيب في الصنائع ط(بدائع العلمية، الكتب ،٢دار

١٤٠٦ص٧،ج)م١٩٨٦/هـ،١٠٠.
٢،القرطبي البر بنعبد اهللابنمحمد أبوعمريوسفبنعبد

تحقيق :فقه في الكافي الموريتاني، ماديك ولد أحيد محمد محمد
 المدينة، ياضالر(أهل :،الحديثة الرياض مكتبة

.٤٦٦،ص١،ج)م١٩٨٠/هـ٢،١٤٠٠ط
٣ األم، الشافعي، إدريس بن محمد عبداهللا بيروت(أبو :دار

.٢٠٠،ص٤،ج)م١٩٩٠/هـ١٤١٠ط،.المعرفة،د
٤ المغني، المقدسي، ابنقدامة القاهرة( مكتبة .د: /هـ١٣٨٨ط،

.٢١٢،ص٩،ج)م١٩٦٨
٥ اإلسصالح في الجهاد والدفاع،اللحيدان، الطلب بين الم
٤٩.،ص)١٤٠٨/ه١٤٠٧،٤مكتبةالحرمين،ط:الرياض(
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٦آيتأويلعنالبيانجامع أبوجعفرمحمدبنجريرالطبري،
،١دارهجر،ط(عبداهللابنعبدالمحسنالتركي،:القرآن،تحقيق

بنعمر٤٤٨،ص١١،ج)م٢٠٠١/ه١٤٢٢ اهللامحمد أبوعبد ؛
الراز التيمي الحسن بن الغيب، مفاتيح بيروت(ي، :الكتب دار

؛محمدبنعليبنمحمدبن٤٤،ص١٦،ج)ت.،د١العلمية،ط
 فتحالقدير، اهللاالشوكاني، بيروت(عبد دمشق، -دارابنكثير:

.٤١٠،ص٢،ج)ه١٤١٤،١دارالكلمالطيب،ط
٧ الجهاد،يوسف فقه القاهرة(القرضاوي، ط: وهبة، ،٤مكتبة

.٣١١ص،١ج،)م٢٠١٤/ه١٤٣٥
٨أحمدبنعليأبوبكرالرازيالجصاص،ت صادقمحمد:

ط،.دارإحياءالتراثالعربي،د:بيروت(أحكامالقرآن،القمحاوي،
٣٢٤.ص،)ه١٤٠٥

٩ج،القديرفتح،ص١الشوكاني،٢٢٠.
١٠محمدجمالالدينبنمحمدسعيدبنقاسمالحالقالقاسمي،
دارالكتب:بيروت(أويل،محاسنالتالسود،عيونباسلمحمد:ت

.٥٨-٥٧،ص٢ج،)ه١٤١٨،١العلمية،ط
١١محمدبنأحمدبنأبيسهلشمساألئمةالسرخسي،شرح

الكبير، دالشرقيةالشركة(السير ،)م١٩٧١ط،.لإلعالنات،
١٨٨،ص١ج ،الدمشقيكثيربنعمربنإسماعيلالفداءأبو؛

،دارطيبة(مة،سالساميبنمحمد:تفسيرالقرآنالعظيم،تحقيق
.١١١،ص٤،ج)م١٩٩٩/هـ٢،١٤٢٠ط
١٢محمد،البوطيرمضانسعيدنفهمه؟كيف،اإلسالمفيالجهاد

نمارسه؟ دمشق(وكيف ط: الفكر، ١دار ،١٤١٤ ،)م١٩٩٣/ه
.٥٥ص

١٣ج،العظيمالقرآنتفسير،كثيرص٤ابن،١٣٢.
١٤ص،اإلسالمفيالجهاد،١٠٢-١٠١البوطي.
١٥ال غوشة، النصر،عبداهللا طريق جهاد
.١٣ص)م١٩٧٦/ه١٣٩٦ط،.م.د(

١٦ج العظيم، القرآن تفسير كثير، ص١ابن ينظر٥٧٢، :؛
ج القرآن، آي تأويل عن البيان جامع ص٣الطبري، ،٦٤٣؛

.٢٤٨،ص١الشوكاني،فتحالقدير،ج
١٧ج،التأويلمحاسن،٢القاسمي،٩٩ص.
١٨ج القرآن، آي تأويل عن البيان جامع ص٣الطبري، ،٦٥٣-

.٣٨٤،ص٦؛الرازي،مفاتيحالغيب،ج٦٤٥
١٩كتاب،البخاريصحيح،البخاريإسماعيلبنمحمدعبداهللاأبو

َكاَةَفَخلواَسِبيَلُهم:}ْاإليمان،باب الزَوآَتُواَالَة الصَوَأَقاُمواتَاُبواَفِإْن{،
،)٢٥(،رقمالحديث)هـ١٤٢٢،١دارطوقالنجاة،ط(،]٥:التوبة[
.١٤ص،١ج



٢٠،الشرعية السياسة خالف، المطبعة)عبدالوهاب القاهرة،
ج٦٥ص،)ه١٣٥٠السلفية، الجهاد، فقه القرضاوي، ،١؛

.٢٧٥ص
٢١الجهاد،البوطياإلسالمصفي،٥٩،٦٣.
٢٢ج،الجهادفقه،ص١القرضاوي،٣٥٧.
٢٣ت أحمد، اإلمام مسند حنبل، بن أحمد :األرنؤوط شعيب

وآخرون الرسالة(، طمؤسسة ،١ رقم)م٢٠٠١/هـ١٤٢١، ،
.١٢٦ص،٩،ج)٥١١٥(الحديث

٢٤ج،الجهادفقه،ص١القرضاوي،٢٧٥.
٢٥ت أحمد، اإلمام مسند ج: وآخرون، األرنؤوط ،٩شعيب

.١٢٤-١٢٣ص
٢٦ج،الجهادفقه،ص١القرضاوي،٣٤٥.
٢٧ج،الكبيرالسيرشرح،١٨٧،ص١السرخسي.
٢٨ت،الحّرانيتيميةابنعبدالحليمبنأحمد:عبداهللابنعبدالعزيز

وتحريم،الزيرآلحمد فيقتالالكفارومهادنتهم مختصرة قاعدة
،كفرهملمجردط(قتلهم،١الرياض،ص)م٢٠٠٤/ه١٤٢٥،٩١.

٢٩محمدبنأبيبكربنأيوببنسعدشمسالدينابنقيم
العاروري،توفيقبنشاكر-البكريأحمدبنيوسف:الجوزية،ت

الذمة أهل ،أحكام الدمام( ط: للنشر، ،١رمادي
.١١٠،ص١ج،)م١٩٩٧/ه١٤١٨

٣٠،وشريعةعقيدةاإلسالم،شلتوتمحمود)القاهرة:،الشروقدار
؛عبداهللاغوشة،الجهادطريق٤٥٣ص،)م٢٠٠١/ه١٨،١٤٢١ط

ص اإلسالم،١٥النصر، في الدولية العالقات أبوزهرة، محمد ؛
القاهرة( د: العربي، الفكر .دار ؛٥٠ص،)م١٩٩٥/ه١٤١٥ط،

؛وهبةالزحيلي،آثار٧٦عبدالوهابخالف،السياسةالشرعية،ص
اإلسالمي، الفقه في دمشق(الحرب :،الفكر دار

؛يوسفالقرضاوي،فقهالجهاد،١٣٦ص،)م١٩٩٨/ه٣،١٤١٩ط
ص١ج المحمدي،٢٧٤، الوحي رضا، رشيد محمد :بيروت(؛

ط عزالدين، رمضان٣٢٥ص)ه٣،١٤٠٦مؤسسة سعيد محمد ؛
نمارسه؟ وكيف نفهمه؟ كيف اإلسالم في الجهاد البوطي،

الخالدة،١٠٦ص الرسالة عزام، عبدالرحمن :القاهرة،(؛
الجهاد١١٦ص،)م١٩٦٤/ه١٣٨٤ط،.د القاسمي، ظافر ؛

العامةفياإلسالم، بيروت(والحقوقالدولية :،للماليين دارالعلم
الجهاد٢٢٨ص،)م١،١٩٨٢ط محمود، آل زيد بن عبداهللا ؛

.٧ص،)ت.ط.د:قطر(المشروعفياإلسالم،
٣١صعبدالوهاب،الشرعيةالسياسة،٧١-٧٠خالف.
٣٢ج،الجهادفقه،ص١القرضاوي،٤٢٥.
٣٣ج،التأويلمحاسن،ص٢القاسمي،٥٧.
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٣٤ خير الشرعية،محمد السياسة في والقتال الجهاد دار)هيكل،
.٨٢٣،ص١ج،)ت.ط.م.البيارق،د

٣٥رشيدمحمدالو،صرضا،المحمدي٣٢٥حي.
٣٦الحربآثار،الزحيلياإلسالميالفقهصفي،١٣٤.
٣٧الحربآثار،الزحيلياإلسالميالفقهصفي،١٣٤.
٣٨ج البيان، جامع ص٢٢الطبري، ،٥٧٣-٥٧١،القاسمي ؛

.٢٠٧،ص٩محاسنالتأويل،ج
٣٩ج،البيانجامع،ص١١الطبري،٣٤٦.
٤٠،كثيرابن،العظيمالقرآنتفسيرص٤ج،١١٣.
٤١لقاءتمنيكراهيةباب،التمنيكتاب،البخاريصحيح،البخاري

.٨٤،ص٩،ج)٧٢٣٧(العدو،رقمالحديث
٤٢ص،الحربآثار،١٣٤الزحيلي.
٤٣أبوداودسليمانبناألشعثاألزديالسجستانيأبي سنن ،

تداود، قرهكاملومحمداألرنؤوطشعيب: الرسالة(بللي، دار
كتابالمالحم،بابفيالنهي،)م٢٠٠٩/ـه١٤٣٠،١العالمية،ط

.٣٥٨ص،٦ج،)٤٣٠٢(عنتهييجالتركوالحبشة،رقمالحديث
٤٤محمدأشرفبنأميربنعليبنحيدرعون،آباديالعظيم

،٢دارالكتبالعلمية،ط:بيروت(المعبودومعهحاشيةابنالقيم،
.٢٧٥،ص١١ج،)ه١٤١٥

٤٥ح ومعه المعبود عون آبادي، القيم،العظيم ابن اشية
.٢٧٦،ص١١ج
٤٦أبوالوليدمحمدبنأحمدبنمحمدبنأحمدبنرشدالقرطبي،

 المقتصد، ونهاية المجتهد القاهرة(بداية الحديث: ط،.،ددار
ج)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ص٢، ،١٤٦ الشرعية،؛ السياسة خالف،

.٧٢ص
٤٧،خالفالسياسة،الشرعية٧٢ص.
٤٨ظافر الحرب، آثار الزحيلي، والحقوقوهبة الجهاد القاسمي،

.١٤٦الدولية،ص
٤٩وتحريم ومهادنتهم الكفار قتال في مختصرة قاعدة تيمية، ابن

.٩١قتلهملمجردكفرهم،ص
٥٠نفسهصالمصدر،١٢١.
٥١نفسهصالمصدر،١٩٧.
٥٢نفسهصالمصدر،٢١٣.
٥٣أبو،النساءقتلفيباب كتابالجهاد، سننأبيداود، داود،

٣٠٤.-٣٠٣،ص٤،ج)٢٦٦٩(رقمالحديث
٥٤أبوسليمانحمدبنمحمدبنإبراهيمبنالخطابالبستي

،السنن،الخطابيمعالم)حلب:ط،العلمية١المطبعة،١٣٥١هـ/
.٢٨٠ص٢،ج،)م١٩٣٢



٥٥كمالالدينمحمدبنعبدالواحدالسيواسيالمعروفبابن
٤٣٧.،ص٥،ج)ت.ط.دارالفكر،د(فتحالقدير،،الهمام

٥٦شمسالدينمحمدبنأحمدالخطيبالشربيني،مغنيالمحتاج
المنهاجألفاظمعانيمعرفةإلى ،) العلمية، الكتب ،١طدار

.٩،ص٦ج،)م١٩٩٤/ه١٤١٥
٥٧،الجوزية قيم تابن فيالحيارىهدايةالحاج،أحمدمحمد:

السعودية(،والنصارىاليهودأجوبة ط-دارالقلم: ،١دارالشامية،
في".٢٣٨-٢٣٧ص،)م١٩٩٦/ه١٤١٦ وجب إنما القتل وألن

الصبيانوالالنساءيقتلالولذلكالكفرمقابلةفيالالحرابمقابلة
من نقاتل بل يقاتلون ال الذين الرهبان وال والعميان الزمنى وال

في-صلىاهللاعليهوسلم-وهذهكانتسيرةرسولاهللا.حاربنا
حاربهمنيقاتلكاناألرض؛أهليهادنهأودينهفييدخلأنإلى

بالجزية تحتقهره يدخل أو ج". القيم، ابن الذمة، أهل ،١أحكام
.١١٠ص

٥٨ج،الغيبمفاتيح،ص٢٣الرازي،٢٢٩-٢٢٨.
٥٩نفسه١٤١،ص١٠،جالمصدر.
٦٠ المراغي، تفسير بنمصطفىالمراغي، مصر(أحمد :مطبعة

ط وأوالده، الحلبي البابي ١مصطفى هـ١٣٦٥، ج)م١٩٤٦/ ،٩،
.٢٠٨-٢٠٧ص

٦١،بروكلمان ترجمةكارل البعلبكي،: ومنير أمين تاريخنبيه
اإلسالمية، بيروت(الشعوب ط: للماليين، العلم )م٥،١٩٦٨دار

٧٨.ص
٦٢فروخ عمر خالدي، مصطفى ،البالد في واالستعمار التبشير

،بيروت(العربية:ط،العصرية٥المكتبة،م١٩٧٣(،٤١ص.
٦٣م(كتابجتاريخايزاك.حاضرات.ص،األدنى٣٢للشرق.نقال

دارالفكر،:دمشق(شوقيأبوخليل،اإلسالمفيقفصاالتهام،:عن
.٩٣ص،)م٢٠٠٢/ه١٤٢٣ط،.د

٦٤كتابات في وسلم عليه اهللا صلى الرسول حمدان، نذير
.٧٨المستشرقين،مطبوعاترابطةالعالماإلسالمي،ص

٦٥ج،العظيمالقرآنتفسير،كثير١ابن،٦٨٢.
٦٦الجهاد،جفقه،ص١القرضاوي،؛٤٩٩،الزيادياهللافتحمحمد

اإلسالمظاهرةانتشارمنهاالمستشرقينبعضوموقف،)طرابلس:
.٢٠٨-٢٠٧،ص)م١٩٨٣/ه١٣٩٢،١ط
٦٧ص،اإلسالمانتشارظاهرة،١٨٦الزيادي-١٨٩.
٦٨ واإلسالم، المستشرقون زكريا، هاشم األعلى(زكريا المجلس

.٤٤،ص)م١٩٦٥/هـ١٣٨٥ط،.د:سالميةللشؤوناإل
٦٩،لوبونغوستافترجمة:،زعيترالعرب،عادلحضارة)القاهرة:

.١٣٥-١٣٤ص،)ت.ط.مؤسسةالهنداويللتعليموالثقافة،د
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٧٠ترجمة،كاسترىدىهنرى:،زغلولفتحيأحمدخواطراإلسالم
.٧٥ص،)م٢٠٠٨،١دارطيبة،ط:الجيزة(وسوانح،

٧١ا،هاشمواإلسالم،زكريالمستشرقون٥٠ص.
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 *مساعدأستاذ،الشريعةكلية،اإلنسانيةجامعة،ماليزيا 


المقدمة
،العالمين رب هللا الحمد الرحيم، الرحمن اهللا بسم
وصحبهآلهوعلى،محمدرسولناعلىوالسالموالصالة

:ومنتبعهمبإحسانإلىيومالدين،أمابعد
عل َتُحلمتواليًةفتنًااليومالمسلمونفيعيشيزالفال،يهم

األخرى ويتَخلُصمنها،إالتلقَفْتُه المسلمَيْنُفُكمنفتنٍة
بها يمر فتنٍة أعظم وٕان أهلها، إلى ُه َضم راجيًة
وأحزاب وجماعاٍت طوائَف في الُفرَقُة هي المسلمون
الذين ألعدائهم التصدي عن بذلك فُشِغُلوا ومذاهَب،

األمِة؛هذهجسِدفيينِخُرونالباطللزعمهمإبادتهرجاء
لهم وأنى وأهله، اإلسالم بزوال إال لهم استقرار ال أن

!ذلك
أو وطنيٍة أو عرقيٍة لواءاٍت تحت المسلمين دخول إن
واالنضمام اإلسالم، أخوة على يؤثر ال بشكل مذهبيٍة
تنكره ولم فطرٌي، أمٌر ورايته الخالد اإلسالم تحتلواء

قالتعالى الشريعُة َذَكٍرا{: ِمْن َخَلْقَناُكْم الناُسِإنا َأيَها
ِعْنَد َأْكَرَمُكْم ِإن ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئَل ُشُعوًبا َوَجَعْلَناُكْم َوُأْنَثى

ٌَخِبير َعِليٌم اللَه ِإن َأْتَقاُكْم اللِه الحجرات[} :١٣[ ،بل
منهم بأن اهللاعنهم رضي الصحابة تعالى اهللا وصَف

لواءينا األنصار وكانت األنصار، ومنهم لمهاجرين
.األوسوالخزرج:هما

للتعارِفالألويًةاتخذواالمسلمين أناليومالمؤسف لكن
بينَناُصِروالتَناُحِرللتبل،اإلسالملواءتحتَناُصِروالت
،فيهم مرادهم اإلسالم ألعداء فحققوا األلوية، تلك

بأيد قوتهم أعدائهموأضعفوا قلوب ِمْن فذهبت يهم،
.هيبتهم،والحولوالقوةإالباهللاالعليالعظيم

من الذينعيشهظهرتطائفٌة الوضع وفيظلهذا
فهمها وجعلت أفرادها، بين اإلسالم اختزلِت المسلمين
عداهاَمنتكفيرإلىفذهبت،منهجهومنهجها،مقصوده

بحجة العداوة لهم ونصبت المسلمين، عنمن الردة
وسلم أذاها، المسلمين فنال َوَهنًا، الوهُن فزادت الدين،

.الكافرونشرها،واهللاالمستعان
بعض نقض في أكتب أن أحببُت سبق ما وألجل
أسسهمبعض على وأرد إليها، استندوا التي قواعِدِهم
والهدىالتوفيَقتعالىاهللامنسائًال،عليهااعتمدواالتي

فيماالمسلمينوالَسَدادبهينفعوأن،أكتب...آمين
:أهميةالموضوع

بالعقيدة ارتباطه خالل من الموضوِع أهميُة تظهر
ويرُد،الكفروموجباإليمانموجبُنُيَبيإذ،اإلسالمية
والسنة القرآن من باألدلة التكفير في الغالة شبه على
الشديدة فيالحاجة تكمنأهميته كما باإليجازالشديد،

غالةفي ظهور مع السيما مثله إلى المعاصر الواقع
بشاعةمعخالفهمَمْنعلىألسنتهموَسِليِط،التكفيرأهل

.أفعالهمفيهمفيأماكنُنُفوِذِهم
علميةمادةإلىالماسةالحاجةخاللمنأهميتهوتبدوا
تربيةفي أهلالتربية عليها ويعتمد الدعاة، إليها يستند

ينِه،المعتزبه،الغيورعليه،المتألمالشبابالمتمسكبد
،هؤالءبمثلاالغترارإلى لحالهحتىالتأخذهحماسُتُه
.واالنجراروراءهملموافقةماعندهمبعضماَيْسُمواإليه

:منهجالبحث
بيانفيالتحليلياالستقرائيالمنهجعلىالبحثيعتمد
الوحينصوصخاللمن،ونقضهاوأسسهمالقومقواعد

المتطرفيننقضفقهفيالتكفيرقواعد

خبيبعليسعيدسالمالعريفي.د
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ال بما الشديد اإليجاز وملتزمًا األمة، هذه علماء بفهم
بسيطةعباراتفيويوضحهيبينهبل يخلبالمقصود،
قبل من للدراسة بها المسموح الحدود ملتزمًا وسهلة
األحاديث من كان وما المؤتمر، لهذا المنظمة الجهة
أقوال بيان مع الصحيحة، رواياته إحدى بذكر فأكتفي

در في الصحيحين،العلماء من يكن لم إن قبوله جة
حديثيمصدرمنأكثرفيالحديثورودحالوملتزمًا
غيرهإلىأتعداهوقد،تعالىاهللارحمهحجرابنترتيب
التي النقل في العلمية األمانة ملتزمًا مرجوة، لفائدة

.أضحتمشهورةلجميعالباحثين
خطةالبحث

:وتحتويعلىمقدمةوثالثةمباحثوخاتمة
المقدمة

.بيناإليمانوالكفر:المبحثاألول
:وفيهثالثةمطالب

.مفهوماإليمانومفهومالكفر:المطلباألول
.موجباإليمانوموجبالكفر:المطلبالثاني
.حكمتكفيرالمسلمالمعين:المطلبالثالث
مفهومالفرقةالناجيةونقضشبهةتكفير:المبحثالثاني

بحديثالمسلميناألمةفرقافتراق.
:وفيهمطلبان
.مفهومالفرقةالناجية:المطلباألول
الثاني المطلب :فرق تكفير في التكفير غالة شبهة

.المسلمينبحديثاالفتراقونقضها
.نقضشبهةتكفيرالمسلمينبالمعصية:المبحثالثالث
:وفيهمطلبان

األول المطلب :حكام تكفير في التكفير غالة شبهة
.ينونقضهاالمسلم

التكفيرفيتكفيرالشعوب:المطلبالثاني شبهةغالة
.اإلسالميةونقضها

.الخاتمة
التوصيات

.الفهارس
بيناإليمانوالكفر:المبحثاألول

فإنني،تصورهاعنفرعالعقالءعنداألحكامكانتلما
أولها مطالب ثالثة إلى المبحث هذا قسمت :مفهوم

و،الكفرومفهومثانيهااإليمان :وموجباإليمانموجب
.أحكامتكفيرالمسلمالمعين:الكفر،وثالثها
مفهوماإليمانومفهومالكفر:المطلباألول

كٍلماهيِةمعرفةيستلزموالكفراإليمانعنالحديثإن
،مصطلحهماداللةمعرفةتصورهماطريقأنإذ،منهما
:اوألجلذلكسأتحدثعنهذاالمطلبفيفرعينأولهم

.مفهومالكفر:مفهوماإليمان،والثاني
مفهوماإليمان:الفرعاألول
مصدرمنالثالثيآمن،هوضدالخوف،:اإليمانلغة

عدمتوقعمكروهفيالزمناآلتي،:وهوكماقالالمناوي
واإليمان الخوف، وزوال النفس طمأنينة وأصله :اسم

به ويراد يطلق با: واإلقرار والثقة، للسان،التصديق،
.١وٕاظهارالخشوع،وقبولالشريعة

ًواصطالحا:العلماءوأكثر،فيهالعلماءعباراتاختلفت
بالجوارحوعمل،بالجنانواعتقاد،باللسانإقرارأنهعلى

.٢وعليهجماعةالمسلمين:واألركان،قالابنعبدالبر
إذااآلخرعلىمنهاكليعبراسمانواإلسالمواإليمان

ف جاءعناهللاتعالىانفرادا، لكلما اسٌم يكونانحينئٍذ
وٕاذا وسلم، عليه اهللا صلى محمد نبيه لسان على
اإلسالم ودل القلب، أعمال على اإليمان دل اجتماعا

.٣علىأعمالالجوارح
اإلسالمعلىالحقيقةهو:"قالالمهلبرحمهاهللاتعالى

اللسان إلقرار المصدق القلب عقد هو الذي اإليمان
،وعلىهذافالمؤمن٤"الذيالينفععنداهللاتعالىغيره

صفٌةلمناعتنقديناإلسالم،وقدجمعهمااهللا:والمسلم
فقال بعباده التعريف في :}َوَكاُنوا ِبآَياِتَنا آَمُنوا الِذيَن

َُمْسِلِمين{]الزخرف:٦٩[.
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النطق المرء في الوصفين عليه يصدق ما وأقل
اع وجوبالتكاليفبالشهادتينمع واعتقاد معناها، تقاد

اهللا لحديثأنسرضي شيئًا، منها يعمل لم وٕان عليه
َصلىاُهللاَعَلْيِه:(عنهقال ِبيالنَيْخُدُم َيُهوِديُغَالٌمَكاَن

،َيُعوُدُه َوَسلَم َصلىاُهللاَعَلْيِه ِبيالن َفَأَتاُه َوَسلَم،َفَمِرَض،
ِع َلهَُفَقَعَد َفَقاَل َرْأِسِه، (ْنَد َوُهَو)َأْسِلم: َأِبيِه ِإَلى َفَنَظَر ،

َُله َفَقاَل ِعْنَدُه :،َمَوَسل َعَلْيِه اُهللا َصلى الَقاِسِم َأَبا َأِطْع
َُيُقول َوُهَو َوَسلَم َعَلْيِه اُهللا َصلى ِبيالن َفَخَرَج :َفَأْسَلَم،

)َأِذيالِهِللالَحْمُدِارالنِمَن٥)ْنَقَذُهأبيلعمهيقولوكان،
(طالب :ِعْنَد ِبَها َلَك َأْشَهُد َكِلَمًة اللُه، ِإال ِإَلَه َال ُقْل
ِهالل(روايةوفي،)ِهاللِعْنَدِبَهاَلَك ٦).ُأَحاج

مفهومالكفر:الفرعالثاني
اسممنالثالثيَكَفَر،وهويطلقفيمقابل:الكفرلغة

وبمعنى واالمتناع، العصيان بمعنى ويأتي اإليمان،
ومنه وبمعنىالبراءة والتغطية، الستر :}ِبَما ِإنيَكَفْرُت

َُقْبلِمْنَأْشَرْكُتُموِن{]إبراهيم:٢٢[،أي:بريء٧إني.
ًواصطالحا :،مشكًال المعروف تعريف يكون ما عادة

الكفرمنالعلماء،وأ َحدَمْن َقلولهذاُهَحدُهَحدَمْنكثُر
الكفرعدماإليمان،لكنابنحزمرحمهاهللا:بالضدفقال

بقوله حّده "تعالى :مما شيئًا جحد َمْن صفُة الكفُر
ببلوغ الحجة قيام بعد به، اإليمان تعالى افترضاهللا
بهماأو،قلبهدونبلسانهأو،لسانهدونبقلبهإليهالحق

ا جاء ما عمُل أو بذلكعنمعًا، له مخرٌج بأنه لنُص
اإليمان بقوله٨"اسم تعالى اهللا رحمه السبكي وَحّده ،:

"أو،الوحدانيةأو،الربوبيةجحدسبُبُهشرعٌيٌحكمالكفُر
لموٕان،كفٌربأنه الرسالة،أوقوٌلأوفعٌلحكمالشارُع

ًجحدا٩.يكن
كفرإنكار:قالبعضأهلالعلمالكفرعلىأربعةأنحاء

جحود،بأ وكفر يعترفبه، وال أصًال يعرفاهللا ال ن
قلت نفاق، وكفر معاندة، وكفر :مقابل في أنه إال
تعالى لقوله واحدة ملة اإليمان :} ِإال اْلَحق َبْعَد َفَماَذا

َُالل الض يونس[} :٣٢[والتعايش والقضاء الحكم وفي ،

تعالى اهللا قال ومشركون، كتاب أهل ملتان :}َُيك ِنَلْم
ىَحت ُمْنَفكيَن َواْلُمْشِرِكيَن اْلِكَتاِب َأْهِل ِمْن َكَفُروا الِذيَن

َُنةاْلَبيَتْأِتَيُهُم{]البينة:١.[
موجباإليمانوموجبالكفر:المطلبالثاني

ليتصفاإليمانأوصافمعرفةالمسلمعلىالواجبإن
هذا وألجل ليجتنبها، الكفر أوصاف ومعرفة بها،

فيموجب:أتحدُثعنهذااألمرفيفرعينأحدهماس
.فيموجبالكفر:اإليمان،والثاني

موجباإليمان:الفرعاألول
 اإليمانإالبشهادة عليه َيْصُدُق أنال"إناإلنسانال

صلىاهللاعليهوسلم،"إلهإالاهللاوأنمحمدًارسولاهللا
،بمقتضاهاعامًالمعناهامعتقدًالهاقائًالاهللاصلىقال

َأْنال:(عليهوسلم الناَسَحتىَيْشَهُدوا ُأَقاِتَل َأْن ُأِمْرُت
َوُيْؤُتوا،الَة الصَوُيِقيُموا،اِهللاَرُسوُلًدا ُمَحم َوَأناُهللاِإالِإَلَه
ِإال َوَأْمَواَلُهْم ِدَماَءُهْم، ِمني َعَصُموا َفَعُلوا، َفِإَذا َكاَة، الز

ِبَحقِاهللا َعَلى َوِحَساُبُهْم النبي١٠)َها، أن الداللة ووجه ،
الكفرمنوالمالالدمعصمةجعلوسلمعليهاهللاصلى
بعدمفيه الشرُع حكم ذلكمما عدا وما فيالشهادتين،
الالحدلذلكالمستحقةالمعصيةسببهفإنماالدمعصمة

وسلم عليه اهللا صلى قال (الكفَر، :َد َيِحل اْمِرٍئَال ُم
ِإال اللِه، َرُسوُل َوَأني اللُه ِإال ِإَلَه َال َأْن َيْشَهُد ُمْسِلٍم،

ٍَثَالثِبِإْحَدى:ِمَنَوالَماِرُق،اِنيالزُبيَوالث،ْفِسِبالنْفُسالن
ِِلْلَجَماَعةاِرُكالتيِن١١)الد.
النووي اإلمام قال :المحدثين من السنة أهل اتفق

منبأنهُيْحَكُمالذيالمؤمنأنعلىوالمتكلمينوالفقهاء
بقلبهاعتقدَمِنإاليكونالالنارفييخلدوالالقبلةأهل
َوَنَطَق الشكوك، من خاليًا جازمًا اعتقادًا اإلسالم دين
أهلِمْنيكونالأحدهماعلىاقتصرفإن،بالشهادتين

لٍلفيلسانهأوالقبلةأصًال،إالإذاعجزعنالنطقلخ
أولغيرذلكفإنه-الموت-لعدمالتمكنلمعالجةالمنية

علىبالشهادتينللنطقالعربيةتشترطوال،مؤمنًايكون
١٢.الراجح
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موجبالكفر:الفرعالثاني
بالكفر يتصف اإلنسان ذلك-إن من باهللا إذا-والعياُذ

:أتىبناقٍضمننواقِضاإليماناآلتيذكرها
١.اإلعدمتعالىقال،وتعالىسبحانهاهللابوجوديمان

ََكَفر ِمْن ُكْفِر ُموِجِب عن حكاية :} ِإال ِهَي َما َوَقاُلوا
َلُهْم َوَما الدْهُر ِإال ُيْهِلُكَنا َوَما َوَنْحَيا َنُموُت الدْنَيا َحَياتَُنا

َونَيُظن ِإالُهْمِإْنِعْلٍمِمْنِبَذِلَك{]الجاثية:٢٤[.
٢ تعالى. قال ربوبيته، في تعالى هللا شريك :اعتقاد
}َُيْشِرُكون ا َعم َتَعاَلى ِباْلَحق َواْألَْرَض السَماَواِت }َخَلَق
،.ومنهاالستغاثُةبغيرِهفيمايختصبه]٣:النحل[
٣ .قال ُأُلوِهَيِتِه، في وتعالى سبحانه هللا شريك اعتقاد

للِهِإَلًهاآَخَرَالُبْرَهاَنَلُهِبِهَفِإنَماَوَمْنَيْدُعَمَعا{:تعالى
َاْلَكاِفُرون ُيْفِلُح َال ِإنُه َربِه ِعْنَد ِحَساُبُه :المؤمنون[}

١١٧.[
٤ .قال وصفاته، أسمائه في سبحانه هللا شريك اعتقاد

تعالى :}ِذال َوَذُروا ِبَها َفاْدُعوُه اْلُحْسَنى اْألَْسَماُء يَنَوِللِه
ََيْعَمُلونَكاُنواَماَسُيْجَزْوَنَأْسَماِئِهِفيُيْلِحُدوَن{]األعراف:

١٨٠.[
٥.عليه اهللا صلى محمد النبي برسالة التصديق عدم

َوالِذيَنْفُس:(وسلموبماجاءبه،قالصلىاهللاعليهوسلم
اْألُم َهِذِه ِمْن ِبيَأَحٌد َيْسَمُع ِبَيِدِه،َال ٍد ُمَحمَوَال، َيُهوِدي ِة

َكاَن ِإال ِبِه، ِبالِذيُأْرِسْلُت ُيْؤِمْن َوَلْم َيُموُت ثُم ، َنْصَراِني
ِارالنَأْصَحاِب١٣)ِمْن.

٦ تعالى. اهللا لقول الردة :}ِديِنِه َعْن ِمْنُكْم َيْرَتِدْد َوَمْن
َْأْعَماُلُهمَحِبَطْتَفُأوَلِئَكَكاِفٌرَوُهَوَفَيُمْتَواْآلِخَرِةْنَياالدِفي
ََخاِلُدونِفيَهاُهْماِرالنَأْصَحاُبَوُأوَلِئَك{]البقرة:٢١٧.[

٧.أوالقرآنتكذيبأورسولهأوسبحانهباهللااالستهزاء
،الَخْلِق أو التبديل بالتحريفأو اتهامه أو به االستهزاء

َلَيُقوُلن:}قالتعالى َسَأْلَتُهْم َنُخوُضَوَنْلَعُبَوَلِئْن ُكنا ِإنَما
ََتْسَتْهِزُئونُكْنُتْمَوَرُسوِلِهَوآَياِتِهِهَأِباللُقْل{]التوبة:٦٥.[

٨.اهللاأنزلمابغيركالحكم،لهااستحالًالالمعصيةفعل
َوَمْنَلْمَيْحُكْمِبَماَأْنَزَلاللُهَفُأوَلِئَك:}استحالًال،قالتعالى

ا ْلَكاِفُرونَُهُم ،وتعلمالسحراستحالًالله،]٤٤:المائدة[}
َوَماُيَعلَماِنِمْنَأَحٍدَحتىَيُقوَالِإنَماَنْحُنِفْتَنٌة:}قالتعالى
َتْكُفْرَفَال{]البقرة:١٠٢[.

٩ تعالى. قال العقدي، النفاق :}ْرِكالدِفي اْلُمَناِفِقيَن ِإن
الن ِمَن اْألَْسَفِل َنِصيًرا َلُهْم َتِجَد َوَلْن ١٤٥(اِر (ِذيَنال ِإال

َفُأوَلِئَك ِللِه ِديَنُهْم َوَأْخَلُصوا ِباللِه َواْعَتَصُموا َوَأْصَلُحوا َتاُبوا
َعِظيًما َأْجًرا اْلُمْؤِمِنيَن اللُه ُيْؤِت َوَسْوَف اْلُمْؤِمِنيَن }َمَع

.]١٤٦،١٤٥:النساء[
١٠ ما. منغيرإنكار بالضرورة الدين من معلوم هو

هذا وعلى بالقرآن، التكذيب من ألنه جهل؛ وال تأويل
.أجمعالعلماء

١١.إلىالحنابلةفذهبتكسًالالصالةتركفيواختلفوا
كافرلحديث َوَبْيَنُهُم:(أنتاركالصالة الِذيَبْيَنَنا الَعْهُد
ََكف َفَقْد َتَرَكَها َفَمْن الُة، الصَ١٤)رإلى الجمهور وذهب ،

.١٥عدمكفرهلكنهمرتكبكبيرةمنالكبائر
حكمتكفيرالمسلمالمعين:المطلبالثالث

منحقفييثبت،شرعيوقضاءفقهيحكمالتكفيرإن
باهللا إيمانه ثبت َمْن أما ابتداًء، تعالى باهللا يؤمن لم

 كبيرٌة؛تعالىفإنالحكَمعليهبالكفِرمنزلٌقخطيٌرَوُهوٌة
 إليه الكفر نسبة بالردة-إذ يصرح لم بالغ-إن

بل،يقصدهالغالبًاموجبفيوقعمنألنالصعوبة؛
أعلموالمرء،اتهمأوُسِئَلإننفسهعنللكفرناٍفهو
لإلطالع سبيل ال إذا القلب، أعمال في السيما بحاله
مقاصده ومعرفة القلب لشق حلية وال سواه، عليها

ومنأجلذلكسأتحدثعنهذاالمطلبفي...ونواياه
عن:أولهاعنخطرتكفيرالمسلم،وثانيها:ثالثةفروع

منله:األحكامالوضعيةللحكمبتكفيرالمسلم،وثالثها
.الحكمبذلك
خطرتكفيرالمسلم:الفرعاألول

التوحيد "إنتكفيرمنقالكلمة :محمداهللاإال الإله
منثبتإسالمهوشهدبهاخ"رسولاهللا أنإذكبير؛طر

صلىالنبيأنكر منهإالبيقين،ولهذا بيقينفالُيْخَرُج
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َمْنقتلحينماعنهاهللارضيأسامةعلىوسلمعليهاهللا
"قال الإلهإالاهللا: َمن:(بظنمخافةالسيففقالله"

اْلِقَياَمِة؟ َيْوَم ِإالاللُه اَرُسوَلاللِه،ي،:ََفُقْلتُ)َلَكِبالِإَلَه
ََقال السالِح، َمَخاَفَة َقاَلَها (ِإنَما :َقْلِبِه َعْن َشَقْقَت َأَفال

ِإالِإَلَهِبالَلَكَمْنال؟َأْمَقاَلَهاَذِلَكَأْجِلِمْنَتْعَلَمىَحت
ُأْسِلْمَفَماَزاَلَيُقوُلَهاَحتىَوِدْدُتَأنيَلم(ْاللُهَيْوَماْلِقَياَمِة؟

ٍَيْوَمِئذ١٦ِإال.
منفيهلماالظن؛بغلبةولوالمسلمتكفيريجوزالإنه
َمْن يكن لم إن قائله على الحكم َوَعْوَدِة الزجر، عظيم
عليه اهللا صلى اهللا رسول قال كذلك، عليه ُأْطِلَق

ِألَِخيهِ:(وسلم َقاَل اْمِرٍئ َأيَما :ِبَها َباَء َفَقْد َكاِفُر، َيا
َأَِعَلْيهَرَجَعْتوٕاال،َقاَلَكَماَكاَنِإْن،١٧)َحُدُهَما.

الشوكاني قال :المسلم الرجل على الحكم أن اعلم
ينبغيال فيالكفر، ودخوله منديناإلسالم بخروجه
ببرهانإالعليهيقدمأناآلخرواليومباهللايؤمنلمسلم

١٨.أوضحمنشمسالنهار
 أن إلى هنا اإلشارة فيوتجدر جاء الكفر إطالق

معنيين أحد به َوُقِصَد التشريع نصوص :الكفُر إما
تعالى كقوله لإلسالم المبايُن :}ِمْن َكَفُروا الِذيَن َيُكِن َلْم

َُنةاْلَبي َتْأِتَيُهُم َحتى ُمْنَفكيَن َواْلُمْشِرِكيَن اْلِكَتاِب }َأْهِل
البينة[ :١[والزوالتخويف التبشيُع وٕاما ،ارتكابمنجر

المعنىهذاعلىالعلماءوأطلق،بذلكُوِصَفما"الكفر
الكفردونالكفر أو ويحتمل"غيرالمخرجمنالملة، ،

كقولهاالستحاللاعتقادتقديرعلىلإلسالمالمبايُنأنه
ُكْفر:ٌ(صلىاهللاعليهوسلم ِبِهْم :اْثَنَتاِنِفيالناِسُهَما

َِسبالنِفيْعُنالطِتاْلَميَعَلىَياَحُةَوالن،(١٩.
وصفهمابكلالتكفيريجوزالأنهلنايتبينسبقومما
،اإلطالقذلكمقصودمنالتثبتبعدإال،كفرًاالشارُع

.وبعدقيامالحجةوانتفاءالموانع
األحكامالوضعيةللحكمبتكفيرالمسلم:الفرعالثاني

وكا شرعيًا حكمًا التكفير كان الشرعيةلما األحكام نت
فقهمعرفةمنبدالكان،وموانٌعوشروٌطأسباٌبتكتنفها

.أسبابوشروطوموانعهذاالحكم
أسبابه أما :أو شرٍك، أو بردٍة الكفر في الوقوع فهو

.ارتكاُبماوصفالشارعصاحبهبالكفر
:وأماشروطه،فمردهاإلىأربعةشروطهي

أولها عليه: أقدم بأنما فإنجهلالعلم يوجبالكفر،
َفَلما:(ُعِذَربجهلهللحديث َكاَنَرُجٌلُيْسِرُفَعَلىَنْفِسِه

ِِلَبِنيه َقاَل الَمْوُت َحَضَرُه : ُثم َفَأْحِرُقوِني، ُمت َأَنا ِإَذا
يَرب َعَليَقَدَرَلِئْنِهَفَوالل،يِح الرِفيوِني َذرثُم،اْطَحُنوِني

َلُيَعذ،َذِلَك ِبِه ُفِعَل َماَت ا َفَلم َأَحًدا، َعذَبُه َما َعَذاًبا َبني
ََفَقال اَألْرَض اللُه َفَأَمَر :،َفَفَعَلْت ِمْنُه، ِفيِك َما اْجَمِعي

ََفَقال،َقاِئٌمُهَوَفِإَذا:ََقالَصَنْعَت؟َماَعَلىَحَمَلَكَما:َيا
َُلهَفَغَفَر،َخْشَيُتَك ٢٠)َرب.

وثانيها :أو فاسد بفهم تأول فمن التأويل، وعدم اليقين
مجتهدعالماجتهاده-تقليدأخَطَأُه-النبيألنبه؛عذر

الناربإضرامهالسريةأميرَرَكفماوسلمعليهاهللاصلى
باجتهاد له لطاعتهم امتحانًا دخولها جنده من وطلبه

حاطب٢١خاطئ َبرَئ قد تعالى اهللا أن كما ،أبي ابن
 بلتعة ظاهرهرضياهللاعنه ما فعل حينما الكفر، من

ٍفاسدبتأويل٢٢الكفرفقال:}ِخُذواَتتَالآَمُنواِذيَنالَهاَأيَيا
ِةِباْلَمَود ِإَلْيِهْم ُتْلُقوَن َأْوِلَياَء ُكْم َوَعُدو َعُدوي :الممتحنة[}

١[.
ًاغفلًةأوسهوًاالعمديةأوالقصدفمنأتىمكفر:وثالثها

}َوَلِكْنَمْنَشَرَحِباْلُكْفِرَصْدًرا{:عذربذلك؛لقولهتعالى
اللُهم،):ولدعاءاألعرابيحالشدةفرحه]١٠٦:النحل[

َكَربَوَأَناَعْبِدي٢٣)َأْنَت.
ورابعها :فعًال أو قوًالً◌ علىالكفر فمنأكره االختيار،

َمْنَكف:}َعذربهلقولهتعالى ِإال ِإيَماِنِه ِمْنَبْعِد ِباللِه َر
ِيَمان ِباْإلِ ُمْطَمِئنَوَقْلُبُهُأْكِرَهَمْن{]النحل:١٠٦.[

ستُةوهيالتكليفموانعفهيبالتكفيرالحكمموانعأما
َموانع:
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أولها :على والدليل الكفِر، إلى العمل بإفضاء الجهُل
ِمن:َذلك ُمَعاٌذ َقِدَم ا َلمأنهاُهللاىَصل ِبيِللن َسَجَد الشاِم

ََقال َوَسلَم، (َعَلْيِه ُمَعاُذ؟: َيا َهَذا َما (ََقال :اَمالش َأَتْيُت
ِفي َفَوِدْدُت َوَبَطاِرَقِتِهْم، َألَساِقَفِتِهْم َيْسُجُدوَن َفَواَفْقُتُهْم

ِهالل َرُسوُل َفَقاَل ِبَك، َذِلَك َنْفَعَل َأْن اُهللاَنْفِسي َصلى
َمَوَسل (َعَلْيِه :َأْن َأَحدًا آِمرًا ُكْنُت َلْو َفِإني َتْفَعُلوا، َفال

.٢٤)َيْسُجَدِلَغْيِراللِه،َألَمْرُتاْلَمْرَأَةَأْنَتْسُجَدِلَزْوِجَها
وثانيها :لقوله والتقليد التأويل في الخطأ ومنه الخطُأ،

الل:(صلىاهللاعليهوسلم ِإن،اْلَخَطَأِتيُأمَعْنَوَضَعَه
َِعَلْيه اْسُتْكِرُهوا َوَما سورة٢٥)َوالنْسَياَن، ولخواتيم ،

.٢٦البقرة
وثالثها:البقرةسورةولخواتيمالسابقللحديثالنسياُن؛.
ورابعها لقولاهللاتعالى: اإلكراُه؛ :}ِمْن ِباللِه َكَفَر َمْن

َْمن ِإالِإيَماِنِه يَمانَِبْعِد ِباْإلِ ُمْطَمِئنَوَقْلُبُه :النحل[}ُأْكِرَه
السابق]١٠٦ الحديث ولداللة ،) :َعْن َوَضَع اللَه ِإن

َِعَلْيهاْسُتْكِرُهواَوَما،ْسَياَنَوالن،اْلَخَطَأِتيُأم.(
وخامسها :صلى لقوله فيه؛ الوسوسُة أو الكفر حكايُة

َمْنخلق:طاُنَأَحَدُكمفيقولُيأتيالشي:(اهللاعليهوسلم
َبَلَغُهفإذاربك؟خلقَمْنيقوَلحتىكذا؟خلقَمْنكذا؟

َِوْلَيْنَتهباِهللا٢٧)َفْلَيْسَتِعْذ.
التكليِف،وهوحالزوالالعقلأوقبل:وسادسها عدُم

العقلوالبلوغركناالتكليفوشرطه ألن،البلوغ.
التكفيرَمْنلهالحكُمب:الفرعالثالث

الُوُلوَج وٕان،ورسولهاهللاإلىُهمردشرعيحكمالتكفيَر إن
اإلسالم علماء أجمع فقد واِلِجِه، على كبيٌر خطٌر فيه
أعظممنذلكأنورأوا،بالكفرالمسلمرميخطورةعلى
قد واإلسالم السالمة، فيه األصل إذ له؛ والغبن الظلم

بيقين إال يرفع فال بيقين له هذاثبت دون وما مثله،
واالستتار األعذار والتماس الظن بإحسان ُيْدَفُع اليقين
وصونًا للدين احتياطًا تكفيره؛ دون الروايات بضعيف
تدفع الحدود كانت وٕاذا المسلمين، ودماء ألعراض

ًدفعابهاأولىفالكفربالشبهات.

الالتيالشرعيةاألحكامكبقيةبالتكفيرالحكمكانولما
ُْتطوانتفاء شروطها، وتوفر أسبابها، بوجود إال َلُق

يمكُن ال أنه إال إلىاهللاورسوله، مردها وأن موانعها،
التي الوضعية األحكاِم تلك ِمْن والتحقق النظر إمعان
إال لإلسالم انتسب َمِن على بالكفِر للحكم ُوِضَعْت
والفصل ذلك في البيان أهل فهم المجتهدون، العلماء

 فقالفيه، إليهم بالرجوع اهللا أمر قد و :}َأْهَل َفاْسَأُلوا
ََتْعَلُمون َال ُكْنُتْم ِإْن الذْكِر النحل[} :٤٣[،ساد ولما

،المذاهب بهم وذهبت الزمان، هذا في الجهُل الناَس
اللعب القضاء في وظهر الَفْوَضى، الدياَر وَعمْت

وتصدر الجهوالتساهل، الرؤوس دينهم في اُل،للناس
ألنها الفقهية؛ بذلكإالالمجامع نرىأناليحكم فإننا
ِمَن غالبًا جماعتهم وتعصمها االجتهاِد، ِمَن تمثلنوعًا
األحكام إلى االلتفات عدم ونرى الَخَطأ، في الُوُقوِع

ادرةفيهذاالشأن،واهللاالمستعان الصالفردية.
الثاني المبحث شب: ونقض الناجية الفرقة هةمفهوم

تكفيرفرقالمسلمينبحديثافتراقاألمة
الفرقةل أنهم أنفسهم ِمْن يرون التكفيِر غالة كان ما

في واالستحقاق الكفر أهل عداهم َمْن وأن الناجية،
في الشبهة هذه عن الحديث إلى اضطررت النار،

نقض:فيمفهومالفرقةالناجية،وثانيها:مطلبين،أولها
.ينبحديثاالفتراقشبهةتكفيرفرقالمسلم

مفهومالفرقةالناجية:المطلباألول
لغة الفرقة :وهو الحقيقي المصدر موضع يوضع اسم

٢٨.مشتقمناالفتراق،ويقصدبهالطائفةمنالناس
ًواصطالحا :عن االصطالحي تعريفها يختلف ال

من المتميزة الجماعة أو الطائفة هي فالفرقة اللغوي،
ب القول ويمكن أنهاالناس، :تميزت الناس من جماعة

ذلك جهة من غيرها مفارقة يوجب بما غيرها عن
.الشيء

فاعلٌةبمعنىمْنِجيٌةمننجاينُجونجوًا:أماالناجيةلغة
٢٩.ونجاًءونجاًة،وهيبمعنىالخالصمنالشيء
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ًواصطالحا:،عقابهوأليمتعالىاهللاعذابمنالخالص
أن أمراهللاتعالىنبيه يقولألمتهوقد :}ِذيَنال َأيَها َيا

َأِليٍمَعَذاٍبِمْنتُْنِجيُكْمِتَجاَرٍةَعَلىُكْمَأُدلَهْل١٠(آَمُنوا(
ِبَأْمَواِلُكْم اللِه ِفيَسِبيِل َوُتَجاِهُدوَن َوَرُسوِلِه ِباللِه ُتْؤِمُنوَن

َْتع ِإْنُكْنُتْم َلُكْم َخْيٌر َذِلُكْم ،١٠:الصف[}َلُمونََوَأْنُفِسُكْم
١١[.

هي الناجية والفرقة :اهللا صلى محمد أمة ِمْن جماعة
الخلود النارأْو الخالصِمَن عليهوسلم،كتباهللالها

.فيها
صلىالنبيقولالعلماءعندالمصطلحهذانشأةوأصل

وسلم عليه (اهللا :ِثْنَتْيِن َعَلى َقْت َتَفر إسرائيل بني َوإِن
َِوَسْبع،ًةِمل َوَسْبِعيَن َثالٍث َعَلى ُأمِتي َوَتْفَتِرُق ِملًة، يَن

ًَواِحَدةًةِملِإالاِرالنِفيُهْمَقاُلوا)ُكل،:َرُسوَلَياِهَيَوَمْن
ََقالِه؟الل):َوَأْصَحاِبيَعَلْيِهَأَنا٣٠)َما.

الثاني المطلب :فرق تكفير في التكفير غالة شبهة
بحديثاالفتراقونقضهاالمسلمين

أولهما فرعين، في المطلب هذا عن وسأتحدث :عن
،االفتراق بحديث المسلمين فرق الغالة تكفير شبهة

.فينقضالشبهة:وثانيهما
األول الفرع :فرق تكفير في التكفير غالة شبهة

المسلمينبحديثاالفتراق
هذه افتراق حديث فهم في ذهبوا قد التكفير غالَة إن

ألمةمذهبًاغريبًاَيْقُصُرعنداللةظاهراللفظ،إذأنهما
وهو ومنهجهم فكرهم في الناجية الفرقة حصروا قد

وسلمعليهاهللاصلىقولهذلكفيَوُشْبَهُتُهم،الجهاد):ال
ِإَلى َظاِهِريَن اْلَحق َعَلى ُيَقاِتُلوَن ُأمِتي ِمْن َطاِئَفٌة َتَزاُل

ِاْلِقَياَمة٣١)َيْوِملتركهمكفارًاالمسلمينفرقسائرواوَعد،
،ارالنفيأنهمعلىاألمةافتراقحديثولداللة،الجهاد
المسلمينطوائفأكثر أن السيما وذلكيقتضيكفرهم
اضيوالر،اهللاأنزلبمافيهميحكملمَمْنبحكمرضواقد
بالكفركافر؛فحكمواعلىالحكامبالكفرلتركهمالجهاد
المسلمينفرقعلىوحكموا،اهللاأنزلمابغيرولحكمهم

الحكام بهؤالء لرضاهم بالكفر الحكام بهؤالء الراضية
.الكافرينفيزعمهم

الثاني الفرع :فرقتكفيرفيالتكفير غالة نقضشبهة
المسلمينبحديثاالفتراق

زعمهمفي التكفير غالة نقضشبهة الحديثعن قبل
النا الطائفة أنهم أن إلى ُنَنِبُه بالحديِث، استدالًال جية

في اختلفالعلماء قد األمة افتراق في الوارد الحديث
الترمذي منهم العلماء من طائفٌة قبله فقد وَردِه، قبوله
،واأللباني ابنتيمية اإلسالم وشيُخ والحاكم حباَن وابُن
إبراهيم بن الرحمن عبد والحافظ معين بن يحي وَردُه

٣٢.دمشقيوابُنالوزيروابُنحزموالشوكانيال
لَنُرَدَقِبَلُهمنسُنجاريللشبهةقِضالنهذاسياقفيوٕاننا
هذهعلىُد الرويتلخص،بصحتهقطعمماِد الرقبلبه

:الشبهةكمايلي
ًأوال:ما أو بالحذف اإليجاز بصيغة جاء الحديث إن

المقت وهذا بالمقتضى، األصوليون يحتمليسميه ضى
:تقديرهاحتمالين

األول االحتمال بـ: تقديره فيكون"الدخول"يحتمُل ،
التدخلها:(المعنى تدخلالنارإالواحدًة ،وعلى)كلها

وأن،اإلجابةأمةفي المعنىسيكونالحديثواردًا هذا
وعلى ابتداًء النار دخول من ناجية الناجية الطائفة

ًألفا السبعون ا٣٣رأسهم وتكون ،ممن والسبعون الثنتان
فيها يخلدون أنهم ال معاصيهم، علىقدر النار يدخل

إليها دخوًال الجنة أهل آخر حديث وبداللة٣٤بداللة ،
َبْعَث:(حديثبعثالنارإذيقولاهللاتعالىآلدم َأْخِرْج

ََقال الناِر، :ََقال الناِر؟، َبْعُث َوَما :ِتْسَع َأْلٍف ُكل ِمْن
 ِماَئٍة ُكلَوَتَضُع،ِغيُر الصَيِشيُب َوِتْسِعيَن،َفِعْنَدُه َوِتْسَعًة

،ِبُسَكاَرىُهْمَوَماُسَكاَرىاَسالنَوَتَرى،َحْمَلَهاَحْمٍلَذاِت
ٌَشِديد اللِه َعَذاَب َوَلِكن َقاُلوا) :َذِلَك َوَأيَنا اللِه، َرُسوَل َيا

ََقال (الَواِحُد؟ َيْأُجوَجَأْبِشُروا،: َوِمْن َرُجًال ِمْنُكْم َفِإن
ًَأْلفا٣٥)َوَمْأُجوَج.
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فيكونالمعنى"الخلود"ويحتملتقديرهبـ:االحتمالالثاني
،وعلى)كلهافيالنارخالدةإالواحدًةخالدةفيالجنة(

فيالدعوةوأمة،خالدًةالجنةفياإلجابةأمةتكونهذا
م هذا يمنع وال خالدًة، أمةالنار بعضأفراد ندخول

ثمينجيهماهللاإلىالجنةلحديث الناَر َوالِذي:(اإلجابِة
،ِةاْلَجن َأْهِل ِنْصَف َتُكوُنوا َأْن َألْرُجو ِإني ِبَيِدِه، َنْفِسي
ِفيَأْنُتْمَوَما،ُمْسِلَمٌةَنْفٌسِإالَيْدُخُلَهاالَةاْلَجن َأنَوَذاَك

ِإْرِكالشَأْهِل،اْألَْسَوِدْوِرالثِجْلِدِفياْلَبْيَضاِءْعَرِةَكالشال
ِاَألْحَمرْوِرالثِجْلِدِفيْوَداِءالسْعَرِةَكالش٣٦)َأْو.

وصفت الناجية الطائفة بأن المعنى هذا على وُيْسَتدُل
حديث في كما األعظم (بالسواد :ََقال :َبُنو اْفَتَرَقْت

ُةِفْرَقًة،َواِحَدٍةَوَسْبِعيَنِفْرَقًةِإْسَراِئيَلَعَلى اُألمَهِذِهَوَتِزيُد
َواِحَدًة،َاَألْعَظمَواَدالسِإالاِرالنِفيَها٣٧)ُكليعنيوال،

من منهم بل ابتداًء، الجنة يدخلون جميعها أن ذلك
اهللا برحمة منها ينجوا ثم معصيته بقدر النار يدخل

٣٨.رفهؤالءبالجهنميونوفضلهكماسبق،ويع
في كما بالجماعة الناجية الطائفة هذه وصفت وقد

(الحديث :ََوَسْبِعين َثالٍث َعَلى َسَتْفَتِرُق اْلِملَة َهِذِه َوإِن:
َوِهَي اْلَجنِة، ِفي َوَواِحَدٌة الناِر، ِفي َوَسْبُعوَن ِثْنَتاِن

ُأي٣٩)اْلَجَماَعة ،:السوادذاتالكبرى اإلسالم جماعة
قال وألوية، جماعات لوائها تحت تضم التي األعظم

وسلم عليه اهللا (صلى :اْثَنَتْيِن َعَلى َتُكوُنوَن ِإنُكْم ثُم
اِإلْسَالُم َواِحَدٌة، ِإال الناِر ِفي ُكلَها ِفْرَقًة َوَسْبِعيَن

ْ٤٠)َوَجَماَعُتُهم.
أ الحديث في ورد السالموقد عليه عيسى اهللا نبي ن

أمةفيإالينـزلالوهوالناجيةالطائفةهذهفيسينـزل
ال:(اإلجابةبرُهموفاجرهمكماقالصلىاهللاعليهوسلم

ِإَلى َظاِهِريَن اْلَحق َعَلى ُيَقاِتُلوَن ُأمِتي ِمْن َطاِئَفٌة َتَزاُل
ََقال،اْلِقَياَمِةَيْوِم:ِعيَفَيْنِزُلَعَلْيِهاُهللاىَصلَمْرَيَماْبُنَسى

َْأِميُرُهم َفَيُقوُل َوَسلَم، :َُفَيُقول َلَنا، َصل َتَعاَل : ِإن ال،
َةاُألم َهِذِه اِهللا َتْكِرَمَة ُأَمَراُء َبْعٍض َعَلى ،٤١)َبْعَضُكْم
.وهذايعنيأناالثنتينوالسبعينفرقةهمأمُةالدعوة

ُيتبينسبَقومماوعدمالحديثإلىاالحتماالن لناتردُد
للقاعدة به االستدالل َيْبطُل مما بأحدهما إذا:"القطع

".تطرقإلىالدليلاالحتمالبطلبهاالستدالل
ًثانيا:الفرقهذهوسلمعليهاهللاصلىوصفهِمْنيلزمال

ممنالمسلمينُعصاة أنإذ،كفارأنهمالنارفيبأنها
ناريدخلوهابقدرماُيَقدُراهللالهم،ثميستحقوندخولال

اهللا صلى قوله في جاء كما منها بالخروج لهم ُيؤَذُن
َأْهِل:(عليهوسلم ِمْن َأَراَد َمْن َرْحَمَة اللُه َأَراَد َحتىِإَذا

َالَمَالِئَكةُهاللَأَمَر،اِرالن:،َهاللَيْعُبُدَكاَنَمْنُيْخِرُجواَأْن
َفَعَلى اللُه َم َوَحر السُجوِد، ِبآثَاِر َوَيْعِرُفوَنُهْم ُيْخِرُجوَنُهْم

ِارالن ِمَن َفَيْخُرُجوَن السُجوِد، َأَثَر َتْأُكَل َأْن ،٤٢)الناِر
الناجيةالطائفة وأناإلجابةأمةأنهاعلىدليلهذاوفي

ًابتداءالناجيةهي.
ًثالثا:أهطوائفوصففيجاء،أهواءأهلأنهمالنارل

َسَيْخُرُجِمْنُأمِتيَأْقَواٌم:(قالصلىاهللاعليهوسلم َوإِنُه
اْلَكْلُب َيَتَجاَرى َكَما اَألْهَواُء، ِتْلَك ِبِهْم َتَجاَرى

ِ٤٣)ِلَصاِحِبهاإلجابة أمة في األعظم السواد وليس ،
.كذلك،وفيهذادليلعلىأنهاأمةالدعوة

ًرابعا : وٕانوصفتبأنها الناجية الطائفة إن"ُتَُقاِتل "إال
معنىعلىالقتالَحَمَلالعلمأهلمنأحٌديوجدالأنه

هم:الجهاد،فقدقالالبخاريهمأهلالعلم،وقالأحمد
غيرهموقال،الشامأهلهمآخرونوقال،الحديثأهل
المتأخرين أو المتقدمين من أحدًا أجد ولم العرب، هم

فيسبيلاهللا،ق الجهاد أوسمتهم أهلالجهاد البأنهم
حيثتعالىاهللارحمهالنووياإلمامقولاألقوالوأرجح

"قال :أنواع بين مفرقة الطائفة هذه أن ويحتمل
ومنهم فقهاء، ومنهم مقاتلون، شجعان منهم المؤمنين،
عن وناهون بالمعروف وآمرون زهاد ومنهم محدثون،

لأنواعأخرىمنالخير،واليلزمأنالمنكر،ومنهمأه
أقطار في متفرقين يكونون قد بل مجتمعين، يكونوا

.٤٤"األرض
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تخصيصهم علىعدم العلماء الذيحمل أن والظاهر
بعينهاطاعةبفعلتكونالالنارِمَنالنجاة أنبالجهاد
أو به اهللا أمر ما بمجموع وٕانما الشهادتين، بعد َفَقط

الالنبيصلىاهللاعليهوسلمحينماسئلبعفوه؛ولهذاق
.٤٥)َماَأَناَعَلْيِهَوَأْصَحاِبي:(عنها

مع أفرادها، بقلة جماعة تدعي كيف البيان هذا وبعد
وأن الناجية، اإلسالم جماعة أنها منهجها انحراففي

.غيرهمِمْنأهلاإلسالمهمالكافرونوالعياذباهللا
ًيقينا لنا سبقيتبين مما إنعلىالقولإطالقبطالن

بأنها اإلجابة منجماعاتوطوائفأمة بعينها جماعة
هيالناجيةالطائفة وأن،غيرهادونالناجيةالطائفةهي
فيهم ظهرت وٕاْن وأحزابهم اإلسالم أهل طوائف جميع

.بعضالمنكراتوالمعاصي
الثالث المبحث :المسلمين تكفير شبهة نقض

بالمعصية
كانتشبه األعظملما التكفيرفيتكفيرالسواد ةغالة

والرضاالمسلمين منالمسلمينمبنيعلىتكفيرحكام
المبحثفيمطلبينأولهما نقضشبهة:بهم،جاءهذا

وثانيهما المسلمين، حكام تكفير :تكفير شبهة نقض
.طوائفمنالمسلمين

األول المطلب :حكام تكفير في التكفير غالة شبهة
ضهاالمسلمينونق

أحدها فروع، ثالثة في المطلب هذا عن :وسأتحدث
:شبهةغالةالتكفيرفيتكفيرحكامالمسلمين،وثانيهما

وثالثها اإلسالمية، الدول دساتير طبيعة :هذه نقض
.الشبهةوالردعليها

األول الفرع :حكام تكفير في التكفير غالة شبهة
المسلمين

المسلم أمر يلي من هنا بالحاكم باختالفونقصد ين
سلطان أو دولة، ملك أو جمهورية، كرئيِس مسمياتهم
وتكمن،ونحوهماالتحاديةالدولةوزراءرئيسأو،مملكة
اهللاحدودأقامواماأنهمتكفيرهمفيالتكفيرغالةشبهة

لممنكفرعلىتعالىاهللانصوقد،شعوبهمفيتعالى
َلْمَيْحُكْمَوَمن:}ْيحكمبماأنزلحيثقالسبحانهوتعالى

َاْلَكاِفُرونُهُمَفُأوَلِئَكُهاللَأْنَزَلِبَما{]المائدة:٤٤[وقوله،
تعالى :}َشَجَر ِفيَما َحتىُيَحكُموَك ُيْؤِمُنوَن َال َوَربَك َفَال

ُمواَوُيَسلَقَضْيَتا ِممَحَرًجاَأْنُفِسِهْمِفيَيِجُدواَال ثُمَبْيَنُهْم
ِيًماَتْسل{]النساء:٦٥[يوالونأنهملتكفيرهمأوجبوهومما،

تعالى اهللا قال وقد الكافرين، :}َال آَمُنوا الِذيَن َأيَها َيا
َبْعٍض َأْوِلَياُء َبْعُضُهْم َأْوِلَياَء َوالنَصاَرى اْلَيُهوَد َتتِخُذوا

ال ِإن ِمْنُهْم َفِإنُه ِمْنُكْم َيَتَولُهْم اْلَقْوَمَوَمْن َيْهِدي َال لَه
َاِلِمينالظ{]المائدة:٥١.[

طبيعةدساتيرالدولاإلسالمية:الفرعالثاني

،وضعيةدساتيرالراهنة تعتبردساتيرالدولاإلسالمية
القواعداستمدتهيئاتأولجانوضعتهاقدأنهبمعنى
والمبادئ اإلسالمية، الشريعة قواعد من فيها الواردة

الغربي،الدست الدستوري الفقه في المستقلة العامة ورية
وتظهر الدول، تلك في المحلية الثقافية التقاليد ومن
اإلسالمية الدول دساتير في والتقاليد والمبادئ القواعد

.بدرجاتمتفاوتةمندولةألخرى
عداسلطنةعمانالتيليس-ودساتيرالدولاإلسالمية
:مإلىسبعةأقسام،أولهاتنقس-لهادستورأومايشبهه

الوحيدالمصدرهواإلسالم أنعلىدستورهانصدول
وثانيها للتشريع، :اإلسالم أن على نصدستورها دول

وثالثها للتشريع، الرئيسي المصدر هو :نص دول
،للتشريع رئيسي مصدر اإلسالم أن على دستورها

ورابعها اإل: أن بالنصعلى دستورها اكتفى سالمدول
دولاكتفى:دينالدولةولميتعرضللتشريع،وخامسها

ينصولمالدولةأديانتنوعاعتبارعلىبالنصدستورها
دولاليذكردستورهاشيئًاعن:علىالتشريع،وسادسها

وسابعها التشريع، األديانأو :على دولنصدستورها
.٤٦علمانيةالدولة
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فيرفيتكفيرحكامنقضشبهةغالةالتك:الفرعالثالث
المسلمين

المسلمين لحكام تكفيرهم في اعتمدوا التكفير غالة إن
عوام إليها يسبقهم لم سقيمة، وأفهام عامة قواعد على
الذيالمقتضىوجودمع،علمائهمعنفضًالالمسلمين
،المفضلة العصور عدا العصور جميع في ذكروه

:ويتلخصنقضشبههمفيمايلي
١ . خالل الدولمن دساتير في االستقرائية الدراسة

علىالتنصيص في الدول دساتير أن رأينا اإلسالمية
أنماط سبعة اإلسالم تحكيم :المصدر جعله من فمنهم

فال وعليه البلد، فقهاء بترجيحات قنن ومنه الوحيد،
خلط من ومنهم كفرية، الدساتير هذه بأن القول يمكن

فما،وغيرهاإلسالمبينوما،هللافالحمداإلسالممنكان
اْسَتَمدوُهمن:كانمنغيرهعلىضربين،الضرباألول

،اإلسالم تعاليم مع يتنافى ال ولكنه الغربية، القوانين
يتنافى:وهذااليمكنالتكفيربهكذلك،والضربالثاني

بشروطبهالتكفيريمكنالذي معتعاليماإلسالم،وهذا
بلو وهي لغيرالتكفير، عنها اإلعراض مع الحجة غ

بهجاء خيرمما تأويلأومعصية،ولكنالعتقادأنها
كمصدر البتة اإلسالم يذكر لم من ومنهم اإلسالم،
حتىبهالتكفيريمكنالوهذا،مصادرهمنأوللتشريع
فال منها اإلسالم وافق فما القوانين طبيعة في ننظر

ف منها خالفه وما به، التكفير يمكنيمكن الذي هو
.التكفيربه،بشروطالتكفيرالسابقذكرها

٢ تعالى. اهللا بقول استداللهم إن :}ِبَما َيْحُكْم َلْم َوَمْن
َاْلَكاِفُرون ُهُم َفُأوَلِئَك اللُه َأْنَزَل المائدة[} :٤٤[،استدالٌل

هل اآلية فيهذه اختلفوا العلماء ألن محله؛ فيغير
أ المسلمين في أنهاهي قال فمن الكافرين؟ في هي م

بأنهكفر:فرقةقالت:نزلتفيالمسلمينافترقوافرقتين
اهللا عباسرضي ابن قول وهو الملة من مخرج غير

قالت وفرقة عنه، :ذلك اعتقاد تقدير على إنه
٤٧.واالستحالللهوهوقولابنمسعودرضياهللاعنه

يةلميقلبهأّماظاهراآل:قالالشيخمحمدرشيدرضا
.٤٨أحدِمْنأئمةالفقهالمشهورينبللميقلبهأحد

٣ .من شيئًا لنا أظهروا قد حكامنا أن صحيح
وال تعالى، اهللا أنزل بما الحكم ترك ومنها المعاصي،
،إليهم إلىالوصول القدرة أسبابذلكلعدم نعرفما
الجمع يحضرون ونراهم فينا الصالة أقاموا قد ولكنهم

عيادونحوها،وقدجعلالنبيصلىاهللاعليهوسلمواأل
قال،عليهمالخروجلعدم ذلكعالمةإلسالمهموشرطًا

وسلم عليه اهللا (صلى :وَنُهْمُتِحب الِذيَن ِتُكُم َأِئم ِخَياُر
َوِشَراُر َعَلْيُكْم، َوُيَصلوَن َعَلْيِهْم َوُتَصلوَن َوُيِحبوَنُكْم،

ال ِتُكُم َأِئمَوَتْلَعُنوَنُهْم َوُيْبِغُضوَنُكْم، تُْبِغُضوَنُهْم ِذيَن
َقاُلوا َوَيْلَعُنوَنُكْم، ُقْلَنا: :ِعْنَد ُنَناِبُذُهْم َأَفال اِهللا، َرُسوَل َيا

ََقال َذِلَك؟ :َأَقاُموا َما ال، الَة، الص ِفيُكُم َأَقاُموا َما ال،
َْعَليَوِلَيَمْنَأال،الَة الصِفيُكُمِمْنَشْيئًاَيْأِتيَفَرآُه،َواٍلِه

 َيْنِزَعنَوال،اِهللاَمْعِصَيِةِمْنَيْأِتيَماَفْلَيْكَرْه،اِهللاَمْعِصَيِة
ٍَطاَعة ِمْن الزمانوهو٤٩)َيدًا حاصلهذا كله وهذا ،

.منمعجزتهصلىاهللاعليهوسلمفياإلخباربالغيب
يتكفيرالشعوبشبهةغالةالتكفيرف:المطلبالثاني

اإلسالميةونقضها
أحدهما فرعين في المطلب هذا عن وسأتحدث :عن
في:شبهةغالةالتكفيرفيالشعوباإلسالمية،وثانيهما

.نقضهذهالشبهةوالردعليها
األول الفرع :الشعوب تكفير في التكفير غالة شبهة
اإلسالمية

 الشعوباإلسالمية التكفيرفيتكفير بعداختلفغالة
على بالكفر حكموا قد غلوًا فأشدهم لحكامهم، تكفيرهم

الشعوبجميع-أوعجزأوبمرض إالالمعذورمنهم
ورضاهم-صغر الحكام هؤالء إلمرة بسببخضوعهم

 الشرعية بالقاعدة واستدلوا كافر"بهم، بالكفر ،"الراضي
المحاولة عن قعودهم بهم رضاهم على والدليل
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بآخرين، تعالىباستبدالهم اهللا بقول لذلك واستدلوا :}َيا
ُتْلُقوَن َأْوِلَياَء ُكْم َوَعُدويَعُدو َتتِخُذوا َال آَمُنوا الِذيَن َأيَها

ِةِباْلَمَود ِإَلْيِهْم الممتحنة[} بقاعدة]١: أيضا واستدلوا ،:
كافر" فهو الكافر يكفر لم بقوله"من لها واستدلوا ،

تعالى :}ََتر ُأْنِزَلَأَلْم ِبَما آَمُنوا َأنُهْم َيْزُعُموَن ِإَلىالِذيَن
ِإَلى َيَتَحاَكُموا َأْن ُيِريُدوَن َقْبِلَك ِمْن ُأْنِزَل َوَما ِإَلْيَك

ِِبهَيْكُفُرواَأْنُأِمُرواَوَقْداُغوِتالط{]النساء:٦٠[وفرقة،
شرةمنهمذهبتإلىالتكفيرعينيًالمنيعاونالحاكممبا

،الملكي أو والحرسالجمهوري الدولة أمن جهاز مثل
وأْمنالعسكريالجهازإلىينتسُبممنهؤالءغيرأما
منجزءألنهمأعيانهم؛الطوائفهمُروَنُيَكففإنهمالدولة
بهم ُيْسَتَعاُن وألنه والحاكم، الدولة نظام حماية منظومة

ىذلكبقولحالالحاجةإليهم،واستدلتهذهالطائفةعل
ِفْرَعْوَنَوَهاَماَنَوُجُنوَدُهَماَكاُنواَخاِطِئين:}َاهللاتعالى ِإن{

القصص[ :٨[المسلمينتكفيرإلى ذهبْت ثالثٌة وفرقة ،
ديارإلى هجرتهم عدم بحجة الكفر فيديار القاطنين
ما بغير يحكم من ديار في بالبقاء ورضاهم اإلسالم

أنوالقاعدة،اهللاأنزلكافربالكفراضي٥٠الر.
الثاني الفرع :تكفير في التكفير غالة شبهة نقض

الشعوباإلسالمية
الشعوب تكفير في التكفير غالة شبه على َد الر إن

:اإلسالميةيتلخصفيمايلي
١.الكفرمنهيلزمالوالمعاصيالذنوبكبائرفعل إن

 االستحالل لمعرفة وسيلة وال باالستحالل إالإال منهم
سريرتهمعلىاالطالعأو بالتْصريحمنهموالتصريح،
عليهاهللاصلىالنبياستنكر والسبيلإلىذلك،ولهذا
نطقهمتأوًالقتله وسلمعلىأسامةظنهعدمإسالممْن

َياُأَساَمُة،َأَقَتْلَتُهَبْعَد:(الشهادةبمخافةالسيفحيثقال
:إنهكانيقولله:،وفيرواية٥١)لهَُماَقاَلَالِإَلَهِإالال

اْلِقَياَمِة؟( َيْوَم َجاَءْت ِإَذا ِإالاُهللا ِبالِإَلَه َتْصَنُع )َوَكْيَف
ََقال:ََيُقولَأْنَعَلىَيِزيُدُهالَفَجَعَل):ِإَلَهِبالَتْصَنُعَكْيَف

ِاْلِقَياَمة َيْوَم َجاَءْت ِإَذا اُهللا ذر٥٢)ِإال أبي ولحديث ،

قالرعنهاهللاضي" :َمَوَسل َعَلْيِه َصلىاُهللا ِبيالن َأَتْيُت
،اْسَتْيَقَظ َوَقِد َأَتْيُتُه ثُم َناِئٌم، َوُهَو َأْبَيُض، َثْوٌب َوَعَلْيِه

ََفَقال) :ََقال َعْبٍد ِمْن َما :َعَلى َماَت ثُم ِإالاللُه، ِإَلَه َال
َةالَجن َدَخَل ِإال ُقْلتُ)َذِلَك :ََقال َسَرَق؟ َوإِْن َزَنى :َوإِْن

)ََسَرق َوإِْن َزَنى َوإِْن (ُُقْلت :ََقال َسَرَق؟ َوإِْن َزَنى :َوإِْن
)ََسَرق َوإِْن َزَنى َوإِْن (ُُقْلت :ََقال َسَرَق؟ َوإِْن َزَنى :َوإِْن
)َذرَأِبيَأْنِف َعَلىَرْغِم َسَرَق َزَنىَوإِْن َوإِْن (ََوَكانَأُبو

ََقالِبَهَذاَثَحدِإَذا َذر:َذرَأِبيَأْنُفَرِغَم٥٣"َوإِْن.
٢.الالكفربعدمَتأِوْيُلُهأْوالكفروقولبفعلالمرءجهل

لقولالنبيصلىاهللاعليهوسلم َكاَن:)يقتضيالكفر؛
َِلبَقاَلالَمْوُتَحَضَرُهاَفَلمَنْفِسِهَعَلىُيْسِرُفَرُجٌلِِنيه:ِإَذا

،يِح الرِفيوِني َذر ثُم اْطَحُنوِني، ثُم َفَأْحِرُقوِني، ُمت َأَنا
،َأَحًدا َعذَبُه َما َربيَلُيَعذَبنيَعَذاًبا َعَلي َقَدَر َلِئْن َفَواللِه

ََفَقالاَألْرَضُهاللَفَأَمَر،َذِلَكِبِهُفِعَلَماَتا َفَلم:ِاْجَمعي
ََفَقال،َقاِئٌمُهَوَفِإَذا،َفَفَعَلْت،ِمْنُهِفيِكَما:َعَلىَحَمَلَكَما

ََقال َصَنْعَت؟ َما :َُله َفَغَفَر َخْشَيُتَك، َرب وهذا٥٤)َيا ،
.الحديثينقُضقاعدةالزمالقولوالفعل

٣. قولهم بوجوبالخروجعلىالحاكم"أما "ُنقول :فإنا
النبيصلىإنالخروجعلىالحاكم لهشروٌطقدبينها
ِتُكُمالِذيَنتُْبِغُضوَنُهْم:(اهللاعليهوسلمفيقوله َأِئمَوِشَراُر

َقاُلوا َوَيْلَعُنوَنُكْم، َوَتْلَعُنوَنُهْم َوُيْبِغُضوَنُكْم، ُقْلَنا: :َرُسوَل َيا
ََقال َذِلَك؟ ِعْنَد ُنَناِبُذُهْم َأَفال اِهللا، :َُأَقام َما ِفيُكُمال، وا

َعَلْيِه َوِلَي َأالَمْن الصالَة، ِفيُكُم َأَقاُموا َما ال، الَة، الص
ِمْنَيْأِتيَماَفْلَيْكَرْه،اِهللاَمْعِصَيِةِمْنَشْيئًاَيْأِتيَفَرآُه،َواٍل

ٍَطاَعةِمْنَيدًا َيْنِزَعنَوال،اِهللا٥٥)َمْعِصَيِةرسولفأرشد،
عليه اهللا صلى داموااهللا ما الخروج عدم إلى وسلم

بانتقاض مععلمهصلىاهللاعليهوسلم الصالة يقيموا
ُعَرىاِإلْسَالِمُعْرَوًةُعْرَوًة،َفُكلَما:(الحكمإذقال َلتُْنَقَضن

َنْقًضا ُلُهن َوَأو ِبالِتيَتِليَها، الناُس َتَشبَث ُعْرَوٌة اْنَتَقَضْت
َُوآِخراْلُحْكُمُالة الص ٥٦)ُهن.

في علىحكامها بعُضالشعوببخروجها خالفْت ولما
٢٠١١صيفوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولأمرهامام
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،أطفال وُيتَمْت مؤمنة، َأْنُفٌس ذهبْت لقد خيرًا، تجِن لم
ولم،ساكنيهارؤوسفوقالدوروتهدمت،نساءوأرملت

ذلكالزمنفيتلك الحربمنذ بلتنطفئنار الديار،
الكْفر؛بالدإال دكثيرمنالمسلمينفلميجدواملجًأ ُشر
،النصرانيةإلىبدعوتهموقامْت،َكَناِئَسَها َفَتَحْتلهم إْذ
ضرورةأوالحياِةفيرغبًةإماالنفوِسضعاُففأطاعها
باهللاإالقوةوالحولوال،الكريمبالعيشيسمىمالنيل

.العليالعظيم
َأْعُيِنَناَوَعاَصْرَناُهبأنفسناَيِصُحفهلبع بأمذلَكرأيناماد

من بقي ما لتدمير الحاكم؛ على الخروج بجواز القول
فيالمسلمين ِمَن َبِقَي المسلمينوالستضعافَمْن بالد

دارهم عز!هذا؟يقولعقل أي!إلى يسوُق تفكيٍر وأي
!هذا؟

التكفي الغالة نقوللهؤالء الإله"ريينأينتذهبونبـإننا
التييقولهاَمْنَكفْرُتُموُهم،يقولونهاكليومبعد"إالاهللا

األوسطالتشهدوفي،وٕاقامةأذانكلوعند،وضوءكل
الصالة أذكار وفي الصلوات، في واألخير ...فأْين

.تْذهبونبها،أينتذهبونبها
ياراإلسالمورغمماقلتمأيهاالغالةورغممافعلتمفيد

بالعلم الجهل إليها ساقكم التي الفاسدة بتأويالتكم
واهللا كفركم، نرى ال السنة أهل أننا إال الشرعي،

.المستعان
النتائجوالتوصيات
البحث نتائج أوال :هذا نتائج اهللاتعالىفإن حمد وبعد

:البحثعلىالنحوالتالي
١.اإلسالمدينإلىلالنتسابيجبماأقل إن-الدين

محمدًا-الخاتم وأن اهللا إال إله ال أن بشهادة النطق
اعتقاد مع بمقتضاها عالمًا معناها معتقدًا اهللا، رسوُل
ذلكبعداإلْسالممنيخرجهوال،عليهالتكاليفوجوب
،الشرعية التكفير بشروط كفري بموجب اإلتيان إال

حكمولخطورةهذاالحكملميخولالشارُعالنطقبهذاال
المخولأنالزمانهذافيونرى،المجتهدينللعلماءإال

ِمْن بشرية عصمًة تمثل ألنها الفقهية؛ المجامع به
سبببالكفروصف ليسكلما إذ فيالحكم؛ الخطأ

أمرين أحد به ويراد يطلق الكفر إذ للكفر، :أحدهما
والثاني والتخويفوالتبشيع، الزجر :ِمَن المخرج الكفر

بعدمالمـلِة، شرعًا مشروٌط الحاكم على الخروج وٕان
.إقامتهالصالة

٢ .الخالق إنكاُر هو تعالى باهللا الكفر موجب إّن
وأسمائه،وربوبيته،ألوهيتهفيوالشُرك،وتعالىسبحانه
الدين من معلوم هو ما وٕانكاُر دُة، والر وصفاته،
بالكفروصفتالتيالذنوبكبائرواستحالُل،بالضرورة

.كالسْحِرَوَنْحُوه
٣.بالكفر ثبتإسالمهاليصحوصفه تكفيرَمْن إن

األسباب بتوفر إال الحكم ذلك على اآلثار وترتب
فهي أسبابه ا فأم الحكم، لهذا الموانع وانتفاء والشروط
فهي شروطه وأما موجباتالكفر، :اقترافموجبِمْن

وأما واالختيار، والقصد، واليقين، موانعهالعلم، :فهي
الكفر وحكايُة والنسياُن، واإلكراُه، والخطُأ، الجهُل،

.والوسوسُةفيه،وعدُمالتكليف
٤ .في وسلم عليه اهللا صلى قوله مقتضى داللة إن

األمةافتراقحديث)ًواحدةإالاِرالنفيَهاكل(محتمل؛
اإلجابةأمةهيالناجيةالفرقةفتكونالخلوديكونألن

فيوهي تخلفالنجاة ذلك يعني وال األعظم، السواد
فرقة والسبعين االثنتين وأن كالمنافقين، بعضأفرادها
الحديثفيكونالدخولالمقصود أنأو،الدعوةأمةهي
هي الناجية الفرقة وتكون اإلجابة أمة في وارد بكله
االثنتين وأن ألفًا، السبعون منها والتي ابتداء الناجية

قدروال النار يدخلون الذين الجهنِمُيون هم سبعين
فالوعليه برحمةاهللاتعالى، ونمنها ينج ثم معاصيهم
دون بالنجاة اإلجابة أمة فرق ِمْن فرقة لتحديد داللة

.غيرها
:ثانيًاالتوصيات
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١ .الدينية والمؤسسات والخطباء العلماء نوصي
بهذ باالهتمام اإلفتاء ومؤسسات الجانب،والتعليمية ا

أفرادبينبهاهللاأمرالذيالصحيحالدينتعاليمونشر
والفرقة،وتكفيرهم،المسلمينسبابمنوالتحذير،األمة

.فيمابينهم
٢.بهيتعلقوماوخطرهالتكفيرموضوعبإدراجنوصي

،المتوسطةالمدارسفياإلسالميةالدراساتمناهجفي
نشرالوعي،والتقليلوالثانوية،والجامعية؛للمساهمةفي

الشبابأوساطفييدبالذيالتكفيرمناهجخطرمن
.الغيورعلىدينهالمتحمِسله

٣ .من الحد ألجل الوقائية اإلجراءات باتخاذ نوصي
تعزيرية عقوبات وٕايجاد المسلمين، تكفير فكر انتشار
،فقطالحاكمكفرلمنوليس،مسلمًاكفرمنلكلرادعة

أيكفرلمنبلوواقعهووظيفتهجنسيتهكانتأيًامسلم
ويسعى دماؤهم تتكافؤ المسلمين ألن مجتمعه؛ في

.بذمِتهمأدناهم



١-ص،التعريـفمهمــاتعلـىتــأليف)٩٤(التوقيـف،:عبــدمحمـد

ــــرؤوفالمنــــاوي،تحقيــــق دار:محمــــدرضــــوانالدايــــة،الناشــــر.د:ال
.هـ١/١٤١٠دمشقط-الفكر

ـــــــاجالعـــــــروس ـــــــأليف٣٤/١٨٦:١٨٧وت الســـــــيدمحمـــــــدمرتضـــــــى،:ت
الكويـت-المجلسالوطنيللثقافـةوالتـراث:زبيدي،الناشرالحسينيال

.م٢٠٠١=هـ١/١٤٢١ط
٢-تأليف٩/٢٣٨التمهيد،:الشـهيراهللاعبـدبـنيوسـفعمرأبي

جماعـــــــةمـــــــنالعلمـــــــاء،طبعـــــــةعـــــــام:بـــــــابنعبـــــــدالبـــــــر،تحقيـــــــق
م١٩٨١=هـ١٤٠١

٣-صالسـنةأهلتـأليف)٤٦(اعتقاد،:بـنأحمـدبكـرأبـيالحـافظ
-دارابــنحــزم:جمــالعــزون،الناشـر:إلســماعيلي،تحقيـقإبـراهيما

.م١٩٩٩=هـ١/١٤٢٠الرياضط
٤-مســـــلملصـــــحيحالنـــــووياإلمـــــامالناشـــــر١/١٤٧شـــــرح،:ـــــت بي

.األردن-األفكارالدولية
٥-بـــاب،الجنـــائزالبخاري،كتـــابأخرجــه:فمـــاتالصـــبيأســـلمإذا

رقم،عليهيصلى١/٤٥٦هل١٢٩٠(رقم.(



٦-البخبابأخرجه،الجنائزاري،كتاب:عندالمشركقالإذا
رقم،اهللاإالإلهال١/٤٥٧الموتو)١٢٩٤(رقم،٣/١٤٠٩

).٣٦٧١(رقم
٧-اللغـةمقـاييستـأليف٥/١٩١معجم،:تحقيـق،فـارسبـنأحمـد:

م،١٩٧٩هـــ١٣٩٩بيــروت-دارالفكــر:عبــدالســالمهــارون،الناشــر
دبـــــنمكـــــرمجمـــــالالـــــدينمحمـــــ:،تـــــأليف٥/٣٨٩٧ولســـــانالعـــــرب

دار:جماعـــةمـــنالعلمـــاء،الناشـــر:المشـــهوربـــابنمنظـــور،تحقيـــق
.م١٩٨٤ط.المعارفالقاهرة

٨-األحكــــامأصــــولفــــيتــــأليف١/٤٩اإلحكــــام،:أحمــــدبــــنعلــــي
بيــــــــروت-داراألفــــــــاقالجديـــــــدة:المشـــــــهوربـــــــابنحــــــــزم،الناشـــــــر

.م١٩٨٣هـ٢/١٤٠٣ط
٩-الســـبكيتـــأليف٢/٥٨٦فتـــاوى،:تالحســـنـــي ـــنأب ـــدينب قـــيال

.بيروت-دارالمعرفة:عليبنعبدالكافيالسبكي،الناشر
١٠-بــاب،اإليمــانكتــاب،مســلمأخرجــه:حتــىالنــاسبقتــالاألمــر

اهللاإالــه -دارالكتــبالعلميــة:،الناشــر)٣٤(رقــم١/٥٢يقولــواالإل
.م١٩٩١هـ١/١٤١٢بيروتط

١١-تعــالىقولــهبــاب،الــدياتالبخاري،كتــابأخرجــه:)الــنفسأن
).٦٤٨٤(،رقم٦/٢٥٢١)بالنفسوالعينبالعين

١٢-ص،للنوويمسلمصحيح٧٨(شرح(األفكاربيتطبعة.
١٣-بـــاب،اإليمـــانكتـــابمســـلمأخرجـــه:برســـالةاإليمـــانوجـــوب

).١٤٠(،رقم١/١٣٤النبيمحمدصلىاهللاعليهوسلم
١٤-ـــاب ـــاب:أخرجـــهالترمـــذي،كت ـــرك:اإليمـــان،ب مـــاجـــاءفـــيت

أحمـــــدمحمـــــدشـــــاكروآخـــــرون،،:تحقيـــــق)٢٥٦٠(الة،رقـــــمالصـــــ
بيروت-دارإحياءالتراثالعربي:الناشر
١٥-الكويتيــةالفقهيــةالناشــر١٦/٣٠٢الموســوعة،:األوقــافوزارة

اإلسالميةوالشؤون–ط٢/١٤٠٤الكويتم١٩٨٣هـ.
١٦-،مختلفــةبألفــاظومســلمالبخــاريفــيوأصــلهداودأبــوأخرجــه

).٢٦٣٤(رقـم٢/٣٤٨علىمايقاتلالمشـركون:اد،بابكتابالجه
.٢دارالمعرفالرياضط:الناشر
١٧-باب،اإليمانكتاب،مسلمأخرجه:ألخيـهقـالمـنحـالبيان

).١١١(،رقم١/٧٩ياكافر،
١٨-الجرارتأليف٤/٥٤٩السيل،:علـيبـنمحمـداإلسـالمشـيخ

-دارالكتـبالعلميـة:رمحمودإبراهيمزايد،الناش:الشوكاني،تحقيق
١بيروتط

١٩-علــــىالكفــــراســــمإطــــالقبــــاب،اإليمــــانكتــــاب،مســــلمرواه
).١٢١(رقم١/٨٢الطعنفيالنسبوالنياحة

٢٠-كتــابالبخــاريرواه:بــاب،األنبيــاء:تعــالىقولــه):حســبتأم
).٣٢٩٤(،رقم٣/١٢٨٣)أنأصحابالكهفوالرقيم
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٢١-المســــند،مســــندهفــــيأحمــــدأخرجـــه،بالجنــــةالمبشــــرينعشــــرة
ــــنأبــــيطالــــب ــــم٢/٥٦مســــندعلــــيب :،وقــــالاألرنــــؤوط)٦٢٢(،رق
.صحيحعلىشرطالشيخين

٢٢-اهللارســولبتحــركيخبــرهممكــةكفــارإلــىأرســلحينمــاوذلــك
القصــةبأكملهــارواهــامســلمفــي...صــلىاهللاعليــهوســلملفــتحمكــة

رقم٤/١٩٤١صحيحه،)٢٤٩٤.(
٢٣-ونصه:اهللارسـولسـلمقالوعليـهاهللاصـلى):فرحـًاأشـدهللا

فـالٍةبـأرٍضراحلتِـِهعلـىكـانأحـِدُكمِمـْنإليِهيتوُبحيَنعبدهبتوبة
شـــــجرًةفـــــأتى،منهـــــافـــــأِيَسوَشـــــَراُبُهـــــُه ـــــْتمنـــــُهوعليهـــــاَطَعاُم فانفلت
بهـاهـوإذاكـذلكهـوفبينـا،راحلتـهمـنأِيـَسقـدهـاِظلفـيفاضطجَع

ـــَدُه،فأ ـــمقـــالمـــنشـــدةالفـــرحقائمـــًةعن ـــت:خـــذبخطامهـــا،ث اللهـــمأن
،أخرجـهمسـلمكتـابالتوبـة،)عبـديوأنـاربـك،أخطـأمـنشـدةالفـرح

).٢٧٤٧(،رقم٤/٢١٠٤الحثعلىالتوبة:باب
٢٤-باب،النكاحكتاب،ماجهابنأخرجه:المرأةعلىالزوجحق
١/٥٩٥الناشر)١٨٥٣(رقم،األلبانيوصححه،:دارمطبعة

.ءالكتبالعربيةإحيا
٢٥-باب،الطالقكتابفيلهواللفظوغيرهماجهابنأخرجه:

).٢٠٤٥(،رقم١/٦٥٩طالقالمكرهوالناسي
٢٦-تعــــالىــــال :البقــــرة[}َربَنــــاَالُتَؤاِخــــْذَناِإْنَنِســــيَناَأْوَأْخَطْأَنــــا{:ق

٢٨٦[،تعـــالىاهللاقـــال):فعلـــتقـــد(،اإليمـــانكتـــاب،مســـلمأخرجـــه
١/١١٦١٩٩(رقم.(

٢٧-باب،الخلقبدأكتاب،البخاريأخرجه:صفة
).٣١٠٢(،رقم٣/١١٩٤إبليس
٢٨-مـــادةالعـــربص٥/٣٣٩٨لســـانالمنيـــرالمصـــباح،)١٧٩(،

.م١٩٨٧مكتبةلبنان:أحمدبنمحمدالفيومي،الناشر:تأليف
٢٩-العرب٦/٤٣٤٢لسان.
٣٠-بـــــــاب،اإليمـــــــانكتـــــــابالترمـــــــذيرواه:األمـــــــة٥/٢٦افتـــــــراق
حـديثمفسـرغريـبالنعرفـهإالمـنهـذاالوجـه:وقال)٢٦٤١(رقم

مطبعـةمصـطفىالبـابيالحلبـي:وقالاأللبانيحديثحسن،الناشر
.م١٩٧٥=هـ١٣٩٥/٢ط
٣١-مـــريمبـــنعيســـىنـــزولبـــاب،اإليمـــانكتـــاب،مســـلمأخرجـــه

٢٤٧.((،رقم١/١٣٧حاكما
٣٢-"والردالقبولبيناالفتراقحديث"د.الحاكموهو،مطيري

اإلسالميةوالدراساتللقانونصنعاءجامعةمجلةفينشربحث
عامالعاشرعددهام٢٠٠٩في.

٣٣-باب الرقائق، كتاب البخاري أخرجه :اهللا على يتوكل ومن
٥/٢٣٧٥٦١٠٧(رقم(ولفظه")ألفاسبعونأمتيمنالجنةيدخل

"بغيرحساب
٣٤-صمسلمعلىالنووي١٢٢٦(شرح.(بياألفكارطبعةت.



٣٥-باب األنبياء، كتاب البخاري، أخرجه :يأجوج قصة
).٣١٧٠(رقم٣/١٢١ومأجوج

٣٦-باب،اإليمانكتاب،مسلمرواه:أهلنصفاألمةهذهكون
).٣٧٧(رقم٢٠٠،/١الجنة
٣٧-باب،البغيأهلقتالكتاب،البيهقيأخرجه:فيالخالف

البغي أهل الناشر)١٦٧٨٣(رقم٨/٣٢٥قتال ، :الكتب دار
.م٢٠٠٣=هـ٣/١٤٢٤بيروتط-العلمية
٣٨-،البخاريرقم٦/٢٧١١أخرجه،)٧٠١٢(ولفظه ): لُيصيبن

الجنةاهللا يدخلهم ثم عقوبة الناربذنوبأصابوها من َسْفٌع أقوامًا
").الجهنميون:"بفضلرحمتهيقاللهم

٣٩-باب السنة، كتاب داود، أبو أخرجه :،السنة شرح
.حديثحسن:لاأللباني،قا)٤٥٩٧(رقم
٤٠-بــاب،الكبيــرالمعجـمفــيالطبرانـيرواه:عمــرومســند،الظـاء

حمـــديعبـــدالمجيـــد،:تحقيـــق١٢/١٧بـــنعـــوفبـــنملحـــةالمزنـــي
القاهرة-مكتبةابنتيمية:السلفي،الناشر

٤١-مـــريمبـــنعيســـىنـــزولبـــاب،اإليمـــانكتـــاب،مســـلمأخرجـــه
٢٤٧.((،رقم١ً/١٣٧حاكما
٤٢-ـــــــابأخر فضـــــــل:جـــــــهالبخـــــــاري،كتـــــــابصـــــــفةالصـــــــالة،ب

).٧٧٣(،رقم١/٢٢٧السجود
٤٣-رقــم،الســنةشــرحبــابالســنةكتــابداودأبــو٤٥٩٩(رواه(،

.حديثحسن:وقالاأللباني
٤٤-بــــــاب،ــــــائق الصــــــراطجســــــر:أخرجــــــهالبخــــــاري،كتــــــابالرق
).٦٢٠٤(رقم٥/٢٤٠٣جهنم
٤٥-بـــــــاب،اإليمـــــــانكتـــــــابالترمـــــــذيرواه:افتـــــــراق٥/٢٦األمـــــــة
وقــالحــديثمفســرغريــبالنعرفــهإالمــنهــذاالوجــه٢٦٤١((رقــم

.وقالاأللبانيحديثحسن
٤٦-انظـــــر:بعنـــــواندراســـــة"وأخـــــرى،اإلســـــالميةالـــــدولدســـــاتير

وثالثـة"الدولاإلسالميةالتيتَُنُصدسـاتيرهاعلـىاإلسـالم:"بعنوان
"ىاإلســــالمدســــاتيرالــــدولاإلســــالميةالتــــيالتــــنصعلــــ:"بعنــــوان
محمــد.د/محمــدأحمــدعلــيمفتــيوشــاركهفــياإلعــداد/د.أ:إعــداد

ثالثــةفــياأللوكــةموقــععلــىمنشــورةالدراســاتوهــذه،ســليمالســيد
.روابط


٤٧-المحيطتـأليف٣/٥٠٤البحر،:تحقيـق،األندلسـيحيـانأبـي:

ـــــــة:مجموعـــــــةمـــــــنالعلمـــــــاء،الناشـــــــر ـــــــبالعلمي لبنـــــــان–دارالكت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١/١٤١٣ط م،١٩٩٣ـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
البيـــانتـــأليف٢/١٢٢وأضـــواء،:المختـــارمحمـــدبـــناألمـــينمحمـــد

.هـ١/١٤٢٦مكةط-دارعالمالفوائد:الجكنيالشنقيطي،الناشر
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٤٨-المنارتأليف٦/٤٠٦تفسير،:الناشر،رضارشيدمحمد:
.هـ٢/١٣٦٧مصرط-دارالمنار

٤٩-باب،اإلمارةكتاب،مسلمرواه:األئمةخيار
).١٨٥٥(رقم٣/١٤٨١وشرارهم

٥٠-بعنوان-أمطوية:الكفرأحزابعناإلسالميةالدولةنصرة
الدولةاإلسالمية-مكتبةالهمة:والردةوالنفاق،الناشر

.هـ١٤٣٥عام
ب-بعنوانالقاعدةموقععلىمقالة:دفعفيالفائدة

-http://www.alfetn.org/t9510:الشبهاتعنالقاعدةبرابط
topic

٥١-تعالىقولهباب،الدياتكتابالبخاريأخرجه):ومن
)٦٤٧٨(،رقم٦/٢٥١٩)أحياهافكأنماأحياالناسجميعا

٥٢-قولبعدالكافرقتلتحريمباب،اإليمانكتاب،مسلمرواه
).١٦٠(رقم١/٩٧الإلهإالاهللا،

٥٣-باب،اللباسالبخاري،كتابرواه:البيض٥/٢١٩٣الثياب،
٥٤٨٩(رقم.(
٥٤-كتــابالبخــاريرواه:بــاب،األنبيــاء:تعــالىقولــه):حســبتأم

).٣٢٩٤(،رقم٣/١٢٨٣)أنأصحابالكهفوالرقيم
٥٥-األئمةخيارباب،اإلمارةكتاب،مسلمرواه

).١٨٥٥(،رقم٣/١٤٨١وشرارهم
٥٦-أبيحديثاألنصارمسندتتمةفيمسندهفيأحمدأخرجه

).٢٢١٦٠(،رقم٣٦/٤٨٥أمامةالباهلي
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*لغويمستشار،وآدابهاالعربيةاللغةفيدكتوراة 
الدسلكسيامعهدم(فيالتعلصعوبة(. 




ملخص
الِجهاد ِمن تتعلقبالغاية إلىمسألٍة البحُث تطرقهذا
الُمسلمينبين فيالعالقة األصِل وبياِن فيسبيلاهللا،

ًُمستنيرا األمَر هذا بيْنُت وقد القرآنوغيِرهم، بنوِر
الكريم النبيِةوسن،وسلمالعظيمعليهاهللاصلىوبيان،

األنبياء ورثِة األمة ُعلماء ِمن مفيدًا المؤمنين، سبيِل
هي الجهاد ِمَن الغاية أن إلى منتهيًا السالم، عليهم

اسالنإخراج}ِورالنِإَلىُلَماِتالظِمَن{سبحانهاهللابإفراد
وتعال ولتكون بالعبادة، وحَده اْلُعْلَيا{ى ِهَي اللِه ،}َكِلَمُة

إلى بالدعوة مسبوقًا الجهاد هذا يكوَن يقـتضيأْن وهذا
وتعالىاهللاسبحانه:}ِاْلَحَسَنةَواْلَمْوِعَظِةِباْلِحْكَمِة{وبياِن،

نهابي حاالٍت في القتال إلى وُيصار اإلسالم، محاسِن
،الحنيفينوضوابطالدوقواِعَدآدابًانًةُمتضم.

بين العالقة في األصل ببياِن لِة الص وثيق له وهذا
ربنا بيَن إْذ الرحمة، فأْصلها سبحانهالُمسلمينوغيرهم،

وتعالى ٍد محم نبينا إرسال ِمن عليهالمراد اهللا صلى
وتعالى قالسبحانه فقد }:وسلم ِإال َأْرَسْلَناَك َرْحَمًةَوَما

َِلْلَعاَلِمين{]األنبياء:١٠٧.[
في كانتسببًا واآلدابوالضوابط؛ القواعد هذه فاتباُع
حابة الص عدد وكان الُحدْيبية، ُصلِح في الدماء حْقِن

 عنهم اهللا رضي وألف أو-أربعمائة مائًة يزيدون
وايات الراختالف على مائة عددهم-ينقصون بلَغ ثم

لُحسبيًالللِعلموالدعوةوٕاسالِمعشرةآالف الصكاَنفقد،
مشارق في اإلسالم انتشار تبعه ثم الكبير، العدد هذا

 اهللا بحمد ومغاربها وتعالىاألرِض .وتوفيقهسبحانه
 األصل توهم–وليَس َمن توهم بين-كما الَعالقة في

ألن والِقتاَل؛ والبغضاَء العداوَة وغيرهم؛ هاالُمسلمين
 اإلنسانية، ُأخوة عليه(تربطهم آدم بني ِمن فالناُس

تراب ِمن وآدم اإلشفاق)1()السالم، نظرة هي فالنظرة ،
ةللبشري السعادة استجالب إلى تدعو التي والرحمة
اهللا إلى والدعوة النور، إلى الظلمات ِمن وٕاخراجهم

.الموعظةالحسنةعلىبصيرةبالحكمةوسبحانهوتعالى 
المقدمة

دسي على والسالم والصالة العالمين، رب هللا الحمد
ابعد أم،أجمعينوصحبهآلهوعلى،الُمرسلين:

،الجهادِمَنالغايةةاإلسالميريعةالشنصوصنتبيفقد
اهللا أرسلها التي الرحمة ِمَن بعٌض وأنه 

 وتعالى نسبحانه ببعثة الةللعالمين الص عليه بينا
اسالن إلنقاِذ النورِ{والسالم، ِإَلى الظُلَماِت وِمن}ِمَن ،

.الشقاءإلىالسعادةفيالدنياواآلخرة
اهللا أن يُظنَمنوتعالىوهناكسبحانه والثج العج يحب

نيعةالش الفتاوى كانت لذلك الُمسلمين، غير ِدماء في
 الدينواألعمال هذا ِمن الناس تنفُر التي الفظيعة

حًا موض المبحث هذا فكان اللطيف؛ والشرع الحنيف
وُمخالفة،الفسادِمنعليهُهممانًامبي،الِجهادِمنالغايَة

.سبيلالرشاد
أصحابعاشالمليح؛والتطبيقالصحيحأصيِلالتوَبْيَن

اهللارسولوسلمعليهاهللاصلىنهجهمعلىساروَمْن

الغايةِمَنالِجهاد،واألصلفيالعالقةبينالمسلمينوغيرهم

حسينبنعودةالعوايشة.د
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هذاانتَشَرحتىور؛والنعوةوالدحمةالرهذهفيبونيتقل
وتعاملهم بأخالقهموسلوكهم وبينوا واِسعًا، الدينانتشارًا
،وغيرهم الُمسلمين بين العالقة حقيقة الرحيمة وقلوبهم
إال فيه هم الَخالصمما إلى سبيٍل ِمْن أولئك َيَر فلم

.سالمباإل
الدراساتالسابقة

ِمن،الِمحور جمَعبينشطَرْيهذا الأعلُمهناكمبحثًا
العالقةفيواألصل،جانبِمنالجهادِمنالغايةحيث
هناك أن شكوال،آخرجانٍبِمنوغيرهمالُمسلمينبين
ِمن اهللا سبيل في الجهاد ِمن الغاية في عديدًة أبحاثًا

:ذلك
ًأوال : وضوابطه"كتاب مفهومه اإلسالم، في الِجهاد

وأهدافه وأنواعه د" .رجاء بن سالم بن السالم عبد
دارالمدينةالنبوية،ط-السحيمي،مكتبةدارالنصيحة

١،١٤٢٩هـ-م٢٠٠٨.
ًثانيا:الِجهاد"كتابوأحكامِحَكمِمنالِجيادالقطوف"د.

المغني دار البدر، عبدالمحسن بن الرزاق للنشرعبد
.م-٢٠٠٤هـ١٤٢٥،١الرياض،ط–والتوزيع

ًثالثا:بعنوانوأهدافه"مقالةأسبابهاهللاسبيلفيالِجهاد"
د .ِمن التاسع نشرتفيالعدد زاهرعواضاأللمعي،
.هـ١٤٠٤،ربيعأول"مجلةالبحوثاإلسالمية"

ًرابعا:كتاب"معاملتهمأصولالمسلمينغيرمعالتعامل
فقهيةواستعمال دراسة هم أ" د. .إبراهيم ابن عبداهللا

الفضيلة دار ط–الطريقي، ١الرياض، ،١٤٢٨ -هـ
.م٢٠٠٧

أهمماتتميُزبههذهالدراسةعنالدراساتالسابقة وٕان:
ِمنالغايةبيانفيالِمحور؛هذاشطريبيَنالجمُعهو
وغيرهم، المسلمين بين العالقة في واألصل الجهاد،

أْنينبغيماوبيان، والغلوِفطرالتنْبِذإلىاألمرليؤول
انتشار في ذلك وأثر وسلوك، أعماٍل ِمْن إليه يصاَر

.اإلسالم

مشكلةالدراسة
 إنلإلجابة كثيرٍة لجوانَب مهم َعْرٌض فيه البحث هذا

:علىأسئلٍةمهمة
ًأوال:ِمنوالهدف،الِجهادِمنالغايةهيماالِقتال}ِفي

ِهالل؟}َسِبيِل
ًثانيا:النبيمنهجماوسلمعليهاهللاصلىفيوأصحابه

ذلك؟وماهيوصاةالوُالةللُمجاهدين؟
فين:ثالثًا المتطرالغالينورؤيةرالتصوهذابينالفرقما...،

وماهياآلثارالمترتبةعلىهذهالمسائل؟
ًرابعا بي: األصلفيالعالقة وماما نالمسلمينوغيرهم،

الدليلعلىذلك،وكيفُيْنَبُذالتطرفوالغلّو؟
ًخامسا : النبي فيحياة العالقة صلىكيفكانتهذه

رضياهللاعنهم؟وأصحابهاهللاعليهوسلم
ًسادسا:هذاعلىإمضائهاِمنةاإليجابيالنتائجهيما

ِمن الناتجة السلبية اآلثار هي وما الفهمالنحو، سوِء
وعدمالعملبمقتضىهذهالقواعد؟

اإلشكالياتهذهعلىتجيُبراسةالدهذه وٕان–اهللابإذن
وتعالى المبحث،-سبحانه هذا خطة خالل ِمن ،

:وتنتظمهامطالبكمايأتي
.الغايةِمنالِجهاد:الَمطلباألول
.اإلسالمدينالرحمة:المسألةاألولى
.الغايةِمنالجهادفيالكتابوالسنة:المسألةالثانية
الثالثة المسألة :الغاية هذه لتحقيق اإليجابية اآلثار

.النبيلة
الَمطلبالثاني :ِمن الغاية فهم التطرففي وجه بياُن

.الجهاد
.اختالفمنبعالتلقي:المسألةاألولى
الثانية المسألة :عن الِعلم طلب وعدم المرجعية سوء

.ابراألك
.أهواءومآرب:المسألةالثالثة

الثالث الَمطلب :المسلمين بين العالقة في األصل
.وغيرهم
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األولى المسألة :المسلمين بين العالقة في األصل
.وغيرهمفيالكتابالكريموالسنةالمطهرة

الثانية المسألة :هذا معرفة فهم فيعدم السلبية اآلثار
.األصل

الثالثة المسألة :عليهاهللاصلى النبيتعاملصورِمن
.وسلممعغيرالمسلمين

الرابع الَمطلب : أسباب بينالتطرفبيان العالقة في
.المسلمينوغيرهم

.الَجهل:المسألةاألولى
.الحماسغيرالمنضبط:المسألةالثانية
.عدمالنظرإلىخواتيماألمور:المسألةالثالثة

أهموفيهاالخاتمةالنتائج
التوصياتواالقتراحات

التمهيد
الّتي الَخْمس الضرورّيات ِبحْفظ الَحنيف شرُعنا اعتنى
الحاجة واقتضتها اتفقتالّشرائعالّسماوّيةعلىِحْفظها،

.والِفْطرةوالواقع
.الّدين،والّنفس،والعقل،والِعْرض،والمال:وهي

الع تستلزم ِجنايًة عليها التعّدي وُعدوالقصاص قوبة
،المجتمع َيْسعد الضـرورّيات هذه وبحْفظ والحدود،
الالذينأهواَءبعوااتُأناٌسهذاوعارض،األفرادويطمئّن
الفقهاءإلىوال،الّربانّيينالعلماءإلىيرجعواَلم،يعلمون
وقتل وَتْفجيٍر َتْكفيٍر ِمْن كان ما فكان الُمْعتبرين،

ّالحك ومنابذة للدماِء،وتطرف، واْستحالٍل بالّسالح ام
.واعتداءعلىاألعراضواألموال
ُزلفىاهللاِمنِبللتقرذلك زعمهم–كلفي-ِلزامًافكان

ِمنرهيبالتِمنْرِعالشفيَوَرَدمابياُنالِعلمأهِلعلى
واألصل الِجهاد؛ ِمن الغايِة وتوضيِح الدماِء، استحالِل

بين الَعالقة مراسلُةفي ثََبَتْت فقد وغيرهم، الُمسلمين
 بيالنحديث في كما هرقل إلى وسلم عليه اهللا صلى

عنهما اهللا رضي عباس بن عبداهللا اهللا)وفيه: بسِم
هرْقل إلى ورسوِله اهللا عبِد ٍد محم ِمن الرحيم، الرحمن

وم الرعظيم:ف،بعُدا أم،الُهدىبعاتَمِنعلىسالٌمإني
أجَرَك اهللا يؤتَك َتْسَلم، أْسِلم اإلسالم، بدعاية أدعوك

َيناَألريسيإْثمعليَك فإنتوليَتفإْن،تين ٣())٢(مر(.
 النبي على وأْصَحاُبه وسيالد َعْمٍرو بُن ُطفيُل وقِدَم

وسلم عليه اهللا فقالواصلى ، :َدْوًسا إن اهللا، رسول يا
َْفاد،وَأَبْتَعَصْتَفقيل،عليهااهللاُع:ََقال،َدْوٌسَهَلَكْت:

)ِْبِهموْأِتَدْوًسااْهِد ٤()اللهم(.

لةوالُمتمث للعالمين، الرحمنالرحيم التيأرسلها فالرحمة
على الباعَث هي كانت والمرسلين؛ األنبياء خاَتِم في

 اهللا ذَكَره الذي النور ية البشر لترى سبحانهالِجهاد،
وتعالى َعَلىُنورٍ{فيالقرآنالعظيم الِفطرِة}ُنوٌر نوُر ،

.مَعنوِرالشريعِةالحنيفيةالسْمحة
عليهوماةبويالنةنوالس انيب الرالمنهِجإبراِزِمن بدفال
 الَغيعلى د والر والرشاد، السداد فيبيان األمة ُعلماُء

.والفساد
 وٕاياك-وٕاليك اهللا ِخالل-رحمني ِمن ذلك َتفصيل

:المباحثوالمطالباآلتية
الغايةِمنالِجهاد:المطلباألول

اإلسالمدينالرحمة:لةاألولىالمسأ
وتعالى سبحانه اهللا قال :}َرْحَمًة ِإال َأْرَسْلَناَك َوَما

َِلْلَعاَلِمين األنبياء[} :١٠٧[اهللا صلى اهللا رسوَل فإن ،
ُيبَعْثع ولم والمؤمن، للكافر رحمًة ُبِعَث قد وسلم ليه

على َمنساَر هم فإن وعليه؛ والَحَرج، للعذابوالشقاء
أْنوسلمعليهاهللاصلى النبيمنهِجللَخْلِقرحمًةيكوَن

بالضوابط ذلك وكل الُمسلم، وغير للُمسلم جميعِهم
ةرعيالش-سبحاناهللابإذنسيأتيوتعالىكماه-.

وسلم عليه اهللا صلى قال (وقد :أهل على تصدقوا
.)٥()األديان

ًأيضا وسلم عليه اهللا صلى (وقال :رطبة كبٍد كل في
ِمنِصَيِغالعموم،أيأّنهاَتُعم(ُكل:(،وكلمة)٦()أجر

...الُمسلَموغيرالُمسلم،والطيوروالدواّبوالبهائم
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عليهاهللاصلىكذلكوقالوسلم):َذِبيَحَة َوَلْو َرِحَم َمْن
ِاْلِقَياَمةَيْوَماُهللاَرِحَمُه٧()ُعْصُفوٍر(.

:وِمنأمثلةهذهالرحمة
الرفقبأهلالذمة*

األنباط ِمن ُأناٍس على مر أنه حكيٍم بن ِهشام )٨(عن
فقال الشمس، في أقيموا قد بالشام قالوا: شأنهم؟ :ما

 فقالِهشام)٩(فيالِجزيةُحبسوا ، :رسوللسمعت أشهد
يقول وسلم عليه اهللا صلى (اهللا :الذين يعذُب اهللا إن

.)١٠()يعذبونالناسفيالدنيا
 ذرأبيعنهوعناهللارضيقال:صلىاهللارسولقال
إنكمَسَتْفتحوَنِمْصَروهيأرٌضيسمى:(اهللاعليهوسلم

الِقيراط )١١(فيها فإن إلىأهلها، فأْحِسنوا َفَتْحتموها فإذا ،
ًةِذم١٢(لهم(ًوَرِحما)١٣((قالأو،):وِصْهًراًةِذم)١٥())١٤(.

جوازالتهاديلغيرالُمسلمين*
رأىعمُرحلًةعلى:عنابنعمَررضياهللاعنهماقال

صلىاهللاعليهوسلم للنبي فقاَل هذه:رجلتَُباع، اْبَتْع
َةالحلفقال جاَءكالَوْفُد، الُجمعةوٕاذا يوَم (َتْلَبْسَها :َماإن

،فُأِتَيرسوُلاهللا)َيْلَبُسهذاَمنالَخالَقلهفياآلِخرة
ِمنهاعمَرإلىفأرسَل،ِبُحَلٍلمنهاوسلمعليهاهللاصلى

فقالعمر ِبُحلٍة، :قلَت؟ ما فيها قلَت وقد َأْلَبُسَها كيَف
(قال لم: َتْكُسوهاإني أو َتِبْيُعَها ِلَتْلَبَسَها، ،)َأْكُسَكَها

أْن قبَل َمكَة أْهِل ِمْن له أٍخ إلى عمُر بها فأرسَل
.)١٦(ُيْسِلم

جوازالُمخالطة*
اهللا صلى النبي عن عنهما اهللا رضي عمر ابن عن

قال وسلم (عليه :ويصِبُر الناَس ُيَخاِلُط الذي المؤمن
ٌخير الناَسوالَيْصِبُرعلىَأَذاهم، ِمنالذيالُيَخاِلُط

.)١٧()علىأَذاهم
وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سيرة مخالطةوكانت

،الوحي ِمن عليه يتنزل ما وٕابالغهم لدعوتهم الناس
أم الهجرة قبل سواٌء منه، ويستفيدوا به الناس ولينتفَع

غيرهم أو المسلمين مع بعدها، مس. أمٌر فهووهذا لٌم
.مسطوٌرفيسيرته

ُأخرى ألغراٍض تجوزان والمجالسة الُمخالطة إن –بل
كالتعاملفيالبيعوالشراءونحوهما،وفي-غيرالدعوة

كاللقاءات الحاجة إليها تدعو التي المشتركة المصالح
فراءوالس الزعماء واستقبال الُمشتركة، العالقات لبحث

.)١٨(إلىغيرذلك...وَمنلهمأمان
الغايةِمنالجهادفيالكتابوالسنة:المسألةالثانية

دعوةَنْشرهيالَحنيفشرعنافيالِجهادِمَنالغاية إن
اهللاقال،ورالنإلىلماتالظِمناسالنوٕاخراج،وحيدالت

َسِمَنالرِكَتاٌبَأْنَزْلَناُهِإَلْيَكِلُتْخِرَجالنا{:سبحانهوتعالى
ِاْلَحِميداْلَعِزيِزِصَراِطِإَلىِهْمَربِبِإْذِنوِرالنِإَلىُلَماِتالظ{

،واإلْشفاُقعلىالَخْلِق،وٕانقاُذُهمِمْنعذاب]١:إبراهيم[
.الدنياواآلخرة،واستجالُبأسبابالسعادةلهم

اهللارحمنعباده ألن،بحوالذقتيلالتالغايُةوليستهمكل
بالمعنىالذيبينهأئمةالتفسير واآلخرة، ،)١٩(فيالدنيا

إلىالحاجةِمنأكثرَلِهَيالهداية؛إلىاسالنحاجة وٕان
ةأهميالسابقالجيلذلك فلذلكأدرَك والشراب، الطعام
إمضاءهمهمكانفلذلك،وتعالىسبحانهاهللاإلىعوةالد

وت سبحانه عالىقوله :}ِباْلِحْكَمِة َربَك َسِبيِل ِإَلى اْدُع
ِاْلَحَسَنة َواْلَمْوِعَظِة النحل[} :١٢٥[بأحسن وتخلقوا ،

،الُمستقيم الصراط إلى الُمسلمين غير لجْذب األخالق
 إليها أحسن َمن حب على النفوس ُجبلت َواللُه{وقد

َاْلُمْحِسِنين ُيِحب عمران[} آل إحس]١٣٤: ،سانالل ان
.والقلبوالجوارحوالتعاملوالسلوك

 اهللا سبيل في الِجهاُد ُشرَع وتعالىولقد لقتالسبحانه
َيُحولوَن إنهم بل الدين، بلوَغ يمنعون الذين فين الُمتطر
فبعَد،والعبادةالمعتقدِمنيشاؤونمااِسالناختياردوَن

ْأن له الدين لهذا اإلنساِن معمعرفِة يشاء ما يختار
 ذلك مسؤولية َشاَء{تحمله َوَمْن َفْلُيْؤِمْن َشاَء َفَمْن

َفْلَيْكُفْر{ اهللا وتعالى،ألن يقولسبحانه :}ِفي ِإْكَراَه َال
ِينالد البقرة[} :٢٥٦.[الُعلماُء َل أصالمعاني هذه وبيَن
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قواع وبينوا مسوغاته، وبينوا الِجهاد، في ده،مسائَل
.وحدودهوآدابه

ماهيالغايةِمنالجهاد؟وهل:وْليسألالمرُءِمنانفسه
،لغاية وسيلٌة الِجهاَد إن أجل غاية؟ أم وسيلة الِجهاد

اهللامرضاةوتعالىوهيسبحانهاهللامرضاةتتحققفقد،
سبحانهوتعالى الَكفُشِرَعلذلك،نينمعيقوٍمِقتالدون

االتكثيرة،وبذلكالُيصاُرإلىالِقتالعنالِقتالفيح
ًابتداء.

الُحديبية ُصلُح هو بهذا)٢٠(وها الدرر أجمل ينطق
اهللارسوَل فإن،المعنىلَح الصآثَروسلمعليهاهللاصلى

عدٍدوٕاسالُم،ماءالدَحْقُنذلكثمراتوِمن،الِقتالعلى
خ قرابة وعددهم الُمسلمين خيرة ِمن كانوا مسمائةكبير

الفتوحات مقدمة الُحديبية ُصلح وكان آالف، وثمانية
.كلها،وانتشارالنورعلىاألرض

 البراء "قالرضياهللاعنهعن :فتح الفتح أنتم َتعدون
 فتحاً–مكة مكة فتح كان بيعة-فقد الفتح نعّد ونحن

.)٢١("الرضوانيومالحديبية
 اهللا رحمه افعيالش اإلمام "-القديمفي-قاَل :اهللا قاَل

ِإناَفَتْحَناَلَك:}سبحانهوتعالىلنبيهصلىاهللاعليهوسلم
ُمِبيًنا َفْتًحا الفتح[} :١[نزَلذلك أناُسالنيختلف فَلْم ،

فْتًحا ُصْلحهم فسمى الُحديبية، يوَم ،اسالن يقوُل وقد
تفتح للمدينة ويقال: ُصْلًحا، افتتحْت :ْافتُِتَحت،َعْنَوًة

ًَعْنَوةيكوُنوقد،ُصْلًحايكوُنقد٢٢("فالفتُح(.
اآلثاراإليجابيةِمنتحقيقهذهالغاية:المسألةالثالثة

النبيلة
هافإناإلسالم؛أهلبينتظهرحينبيلةالنالغايةهذه إن
،ينالد هذا بدخوله اإلسالم علىغير كان ُترغبَمن

ا يرى حين وماألنه حيح، الص والسلوك الَمليح لتعامل
ُيسارع أنه فالَريَب وحسناألخالق، منإشفاق، يبدو

.إلىمافيهسعادُتهوطمأنينته
ِمن،الماضيةوالقرون،الخاليةنينالسفياسالنرأىَكم
وُلْطفهوَعْدلهِصْدِقهفيالُمباركالجيلذلكسلوكُحسن

ور وٕاشفاقه إقبالوتعاُمله فكانذلكسبَب ووفائه، حمته
وطوعًا وُحبًا اعتقادًا ذلك تبنوا الدين، هذا الناسعلى

ًوٕاجالال.
القلوب بفتوحات مقرونة البالد فتوحات كانت لقد

واألفئدة باُألسوة... التربية ...يمكن وال بالُقدوة، التربية
.اءللسقيِمأنيأبىالدواء،والللظامئأنيرفَضالم

ِمنعاملالتوٕاحسانقاءوالنواالستقامةواألخالقالعدل
.أقوىالُجْندلتحقيقالُفتوحات

ٍَعْدل شاهَدا وهناك وخريطة: تاريخ، .هذا بعد وليس
.اإلسنادِمنإسناد
 اهللا بشَر وتعالىوقد وصفسبحانه في بقوله بهذا

 حابة الص عنهم اهللا رضي انتشارهم أَ{في ْخَرَجَكَزْرٍع
ُِسوِقه َعَلى َفاْسَتَوى َفاْسَتْغَلَظ َفآَزَرُه ...َشْطَأُه :الفتح[}

٢٩.[
بيالنكاَنوسلمعليهاهللاصلىوكاَن،اإلسالمهووحَده

سعدًاوالثالث،عنهاهللارضيبكرأباالرجالِمنانيالث
قوله في كما عنه اهللا "رضي :ثُلُث وأنا رأيتُني لقد

كاَنالرابعوالخامس)٢٣("اإلْسالم ثم،...فيوالفتوحات
.المشارقوالمغارببحمداهللاسبحانهوتعالىوتوفيقه

 فياألذهانشيٌء يصحوليس***هارالناحتاج إذا
ٍدليلإلى

لغايةِمنافهمبياُنوجهالتطرففي:نيالمطلبالثا
الجهاد

اختالفمنبعالتلقي:المسألةاألولى
ظهور األسبابفي أبرز ِمن التلقي منبع اختالَف إن

ِمْن:}التطرفوالُغلّو؛قالاهللاسبحانهوتعالى َكاَن َوَلْو
].٨٢:النساء[}ِعْنِدَغْيِراللِهَلَوَجُدواِفيِهاْخِتَالًفاَكِثيًرا

بعد جيًال األمة عليه كانت الذي المؤمنين سبيَل وٕان
سب كان اهللاأفواجًا،جيل؛ دين الناسفي دخول في بًا

إّالالقتالإلىجوِءاللوعدِم،ماءالدحْقِنِمنفيهماوفيه
.بعدَبْذلأسبابالدعوةوالهداية
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الُعلماءبفهمنةوالسالِكتابغيرِمنلقيالت أنيخفىوال
بانيينوَوَرثةاألنبياءعليهمالسالمُيْفضيإ الرالَهالِكلى

يطانالش وطاعة األهواء هو هؤالء فَمْصدر والُخسران،
.وَمْعصيةالرحمن

َهَذااْلُقْرآَنَيْهِديِللِتيِهَي:}قالاهللاسبحانهوتعالى ِإن
َلُهْم َأن اِلَحاِت الص َيْعَمُلوَن الِذيَن اْلُمْؤِمِنيَن َوُيَبشُر َأْقَوُم

].٩:اإلسراء[}َأْجًراَكِبيًرا
صلىاهللاعليهوسلم النبيقال):َلْنَماِفيُكْمَتَرْكُتَوَقْد

ِاهللاِكتَاُب،ِبِهاْعَتَصْمُتْمِإِنَبْعَدُهوا٢٤()َتِضل(.
كما الكرامرضياهللاعنهمعلىهذا ومضىالصحابة

 سارية بن العرباض حديث في عنه اهللا :قالرضي
اهللاصلى رسوُل َذَرفْتَوَعَظَنا موعظًة وسلم عليه اهللا

"يارسولاهللا:ِمنهاالُعيونوَوِجَلْتِمنهاالُقلوب،فقلنا إن
فذكرالحديثإلى"هذهلَمْوعظةُمَودٍعفماذاَتعهدإلينا؟

قال أن ...) :اشدينالر الُخلفاء وسنِة بُسنتي فعليكْم
ر)٢٥()المهديين اإلسالم أئمة أخَذ وهكذا ،اهللا حمهم

،الُمستقيم راط والص القويم النهج بهذا وتعالى سبحانه
علماَء وخالفوا بانّي الر المنهج هذا الناس تنكَب ا ولم
وال الحال، غيَر والحاُل األمِر غيَر األمر تبدَل األمة

.حولوالقوةإالباهللا
الثانية المسألة :ْالِعلطلب وعدُم المرجعية عنسوُء م

األكابر
تضادةسلبيةمرجعيإلىييؤدمتقدماتحقيقعدَم وٕان

.اَهللافيأمره،وُتخالفمقاصدالشرع
،األسنانُحدثاُء،األحالمسفهاُءُأناٌسهؤالءةمرجعي إن
ُوايتلق الِعلموالَنفيرالَفهم،ألنهملم فليسلهمفيِعيِر

َينبوعه ِمن الِعلم لديهم ما كل بل أو-األصيل،
.فاسٌدوَدخيل-ُمعظمه

هؤالء خطورة وسلم عليه اهللا صلى النبي بين لقد
ِدماِء استحالل في الفتوى يتصدرون الذين األصاغر

.الناس

هريرةأبيفعنعنهاهللارضيعليهاهللاصلى النبيعن
قال (وسلم فان: أهله غير إلى األمر ُوسَد تظرإذا

.)٢٦()الساعة
العلماء على التعدي هو وهذا ...اثور على التعدي
!!.رسولاهللاصلىاهللاعليهوسلم

موتهعندأوصىأباه أنعاصمبنقيسبنحكيموعن
فقال "بنيه :لم أكابركم دتم سو إذا فإنكم أكبركم؛ دوا سو

أصاغركم ْدتم سو وٕاذا خليفة، فيكم ألبيكم هانَيَزْل ؛
.)٢٧("أكابركمعلىالناسوزهدوافيكم

 الُجَمحّي أمية أبي عنهعن اهللا اهللارضي رسول أن
ِمنأشراِطالساَعةثالثًا:(صلىاهللاعليهوسلمقال إن:

َأْنُيْلَتَمَسالِعلمعنداَألَصاِغر ٢٨()إحداهن(.
 مسعوٍد ابن اهللاعنهوعن "قالرضي :اُسالن يزاُل ال

اهللاصلىمحمدأصحاِب ِمنِقبِل الِعلُم أتاهم ما بخيٍر
ِقبِل ِمن أتاهم فإذا وأكابرهم، ورضيعنهم وسلم عليه

.)٢٩("أَصاِغِرهم؛فذاكحينهلكوا
عمرعنعنهاهللاقالرضي":الِعلُمجاَءإذاِسالنفساُد

اسالنوصالُح،الكبيرعليهاستعصىِغير الصَقبيِلِمن
 الصغيرإذا عليه تابعه الكبير َقبيل ِمن الِعلُم ،"جاَء

"،يوَخالش ُيْذِهُب ألنه الساعة؛ أشراِط ِمن كاَن وٕانما
أو األول، أعني َيْهجروَنه ثم األحداُث، فيه وَتْرَغُب
َنْفُعه فيِقل،َغيرُهمفيهوَيْرَغُبالَمناِصِبذوعنهَيْرَغُب

.)٣٠("علىالوجهين
أهواءومآرب:ةالثالثةالمسأل

اصطنعْتها،اإلساءةإلىهؤالءتدفعومآرُبأهواُءوهناك
هباءُعقوُلهمُأناٌساهاويتبن،والجّناإلنسشياطيُن–كما

الذيالحديثفي ذَكررسولاهللاصلىاهللاعليهوسلم
األشعري موسى أبو يرويه اهللاعنه قالرضي :ثناحد

اهللاصلىاهللا (عليهوسلمرسوُل :اعةالس َيَدِي َبْيَن إن
قال)لَهْرًجا ، :ُقلت قال: الَهْرُج؟ ما اهللا، رسوَل :يا

)ُالقْتل(قالأنإلىالحديثفذَكر،):بعضُكمَيْقتُلولكْن
قرابته وذا َعمه وابَن َجاَرُه، الرُجُل يقتَل حتى ،)بعضًا،
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َناذلكاليوم؟يارسوَلاهللا،ومعناعقول:ُفقالبعضالقوم
اهللاصلىاهللاعليهوسلم (فقالرسوُل :عقوُل تنزُع ال؛

عقوَلالاسالنِمن َهَباٌء أكثرذلكالزماِن،وَيْخُلُفلُه
قالاألشعري)لهم ثم ،" :ُمْدِرَكِتي إنيألظنها اهللا، واْيُم

ُواْيم أدركتناوٕاياكم، إْن مخرج، منها ولكم لي ما اهللا،
إلينانبيناصلىاهللاعليهوسلم،إالأْننْخُرَجفي ماَعِهَد

.)٣١("كماَدَخْلَناِفيَها
،غاياتها في واتفقْت أنواعها، في اختلفْت األهواء هذه

 أطماعها لتحقيِق دْت توح} ِإن َأَال الشْيَطاِن ِحْزُب ُأوَلِئَك
َاْلَخاِسُرونُهُمْيَطاِنالشِحْزَب{]المجادلة:١٩.[

 وتعالىوقال سبحانه َطَغى{: َمْن ا َفَأم *اْلَحَياَة َوآَثَر
اْلَجِحيَمِهَياْلَمْأَوى*الدْنَيا َفِإن{]النازعات:٣٧-٣٩.[

.هؤالءليساإلسالممبتغاهم،ولكنهااألطماعواألدواء
الهوىيغلبككيفربكسبحان***الهوىإّنسبحانه

ُ٣٢(لغلوب(

الثال ثالمطلب :المسلمين بين العالقة في األصل
وغيرهم

األولى المسألة :الُمسلمين بين العالقة في األصُل
وغيرهمفيالكتابالكريموالسنةالمطهرة

ألْصُلهاوٕان،آدمبني كلبينتجمعاإلنسانيةةُأخو إن
التي الرحم لهذه المرء ينظر أْن يجب لذلك العالقة،

ربنا وتعالىذَكرها فقالسبحانه الكريم القرآن في :}َيا
ُشُعوًبا َوُأْنَثىَوَجَعْلَناُكْم َذَكٍر ِمْن َخَلْقَناُكْم ِإنا الناُس َأيَها
َعِليٌم اللَه ِإن َأْتَقاُكْم اللِه ِعْنَد َأْكَرَمُكْم ِإن ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئَل

ٌَخِبير{]الحجرات:١٣.[
اهللا وٕانوتعالى وأمثالهاسبحانه اآلية هذه في يذكرنا

واليؤد،ببعضبعضهماَسالنتربُطالتيالبعيدة؛ِحمبالر
اهللاأوجَبوتعالىماسبحانهحقوقِمنعليهم.

 النبي إلى قوٌم وسلموجاء عليه اهللا فقالواصلى : إن
فرفع،عليهماهللافاْدُعوَجَحَدْتَأَبْتقدقالَدوًسا،يديه:

.)٣٣()اللهماْهِدَدْوًساوْأِتبهم:(قلناَهَلَكتَدْوس،فقال

 أسمائه وِمن ورحمٍة، وُلطٍف إشفاٍق نظرة سبحانهإنها
ؤوف،اللطيف،الودودوتعالى الر...

عن والبحث المسلم غير إنقاذ هّم المسلم َيحمل لهذا
.هدايتهوتفريجُكرباته

صلىاهللاعليهوسلماألصلفيهذهوقدبينرسولاهللا
 سعد بن سهل حديث في كما عنهالعالقة اهللا رضي

وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولأعطىحينمالعليالراية
وفيه اهللاعنه (رضي فقال: :مثلنا يكونوا حتى نقاتلهم

فواهللاألْنيهِدَياُهللابكرجًالواحًدا،خيٌر...[وفيه...[
.)٣٤()لكِمنُحْمِرالنَعم

وٕاياك–فتأملاهللارحمني-والسعيالمثلّيةعلىالحرص
أعظمهوماهناكبل،المسلممثلالمسلمغيرليكون

وأخِبْرهمأنهم:(ذلكوهوقولهصلىاهللاعليهوسلمِمن
على ما وعليهم للمهاجرين، ما فلهم ذلك فعلوا إْن

.)٣٥()المهاجرين
اآلثارالسلبيةفيعدمفهممعرفةهذا:المسألةالثانية

األصل
االقتداءوعدمقيمالسالفهمهاَجرالتيلبية الساآلثاروِمن

ا صلى نبينا ِمنبمنهج الناس ُنفوُر وسلم؛ عليه هللا
والبغضاءالعداوةوٕابداء،اإلسالمِمنواشمئزازهم،ينالد
صلىاهللارسولمنهارحذالتيالِفتنوانجرار،والكراهية

بقوله وسلم (اهللاعليه :ظهر ما باهللاِمنالِفتن، ذوا تعو
.)٣٦()منهاومابطن

 عن صدْت الخاطئة المنهجية فهذه اهللا َأَفَال{سبيل
ِفيِه َلَوَجُدوا اللِه َغْيِر ِعْنِد ِمْن َكاَن َوَلْو اْلُقْرآَن َيَتَدبُروَن

َكِثيًرا وما}اْخِتَالًفا يتناقض، اهللاال عند ِمن كان فما ،
اهللاقال،رالمنفالُمتناقضفهواألهواءِمَنكانسبحانه

وتعالى َعَلىَشِري{: َجَعْلَناَك ثُمَوَال َفاتِبْعَها اْألَْمِر ِمَن َعٍة
ََيْعَلُمونَالِذيَنالَأْهَواَءِبْعَتت{]الجاثية:١٨.[

اإلسالمصورة األسف–وٕانمَع-وغلّوًا فًا تطرباَتْتقد
ٌوَجْورُظلٌمكّلهوهذا،وجهًاليًاوتعدوٕاجرامًا.
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ببيانحقيقةماأشّدالحاجةإلىتبديدهذهاآلثارالسلبّية
وكشف النقية، الناصعة وصورته ومحاسنه، اإلسالم
سيوفًا اإلسالم صّوروا الذين المسيئين المغترين حقيقة
ونوررحمةاإلسالمأن ودماًءوجراحًا،وليعلموا ورماحًا

.وشفاءوسعادة،ومودةوعطفونقاء
وَتْصطنع الشائعات، ُتَروُج والِجن اإلْنِس شياطيَن إن

.االْفتراءات،لتسيَءلإلسالم،فلنْأُخْذِحْذرنا
صلىاهللاعليه:المسألةالثالثة النبيتعاُمِلُصوِرِمن

وسلممعغيرالُمسلمين
أروَع يضرُب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان

.األمثلةفيُحسنالُخلق،وترغيبالناسباإلسالم
اهللاصلىاهللا رسوِل كانتَدعوُة هدًىكما وسلم عليه

.وطلَبمغفرة،تحمُلفيطياتهااإلعذاَربعدمالِعلم
 مسعود بن اهللا عبد عنهفعن اهللا "قالرضي :يكأن

ِمن نبّيًا يحكي وسلم، إلىالنبيصلىاهللاعليه أنظر
وجههعنَمالدَيْمَسُحوهو،فَأْدَموهقوُمهَضَربه،األنبياء

.)٣٧("فإنهماليعلموناللهماغفرلقومي:ويقول
تأليفًا الُمشركين لبعض الغنائم مال ِمن ُيعطي وكان

.)٣٨(لقلِبه
يقول وسلم عليه اهللا صلى (وكان :أهل على تصدقوا

وابط؛ِمنغيرالزكاةالواجبة)٣٩()األديان بالضوذلك،.
َتْذَهْبَنْفُسَكَعَلْيِهْم:}وقدقالسبحانهوتعالىلنبيه َفَال

ََحسٍَرات{]فاطر:٨[العالمينربِمنأمٌرفهذا،سبحانه
 وتعالى نفسهلنبّينا ُيهِلَك ال أْن وسلم عليه اهللا صلى

...حزنًاعلىضاللتهموفجورهم
بهذاوكانوا،بذلكفرحوابأقوامالغلوذهبكيفولنتأّمل

!!فيغْبَطةوحبوروابتهاجوسرور
 وٕاياك–وتأمل اهللا -رحمني صلىاهللاعليهكيفكان

الغاية إْذ اإلسالم، في الناِس دخول لعدم يحزُن وسلم
اهللادينفيالناسدخول،المنشودةوالضالة،المقصودة

*ِإَذاَجاَءَنْصُراللِهَواْلَفْتح}ُ:أفواجًا،قالسبحانهوتعالى

َأْفَواًجا اللِه ِفيِديِن الناَسَيْدُخُلوَن ِبَحْمِدَفَسب*َوَرَأْيَت ْح
.]٣-١:النصر[}َربَكَواْسَتْغِفْرُهِإنُهَكاَنَتواًبا

الرابع المطلب :بين العالقة التطرففي أسباب بيان
المسلمينوغيرهم

الجهل:المسألةاألولى
لَمْجلبٌة وٕانه اُألمة، في األدواء أخطر ِمن الجهل إن

اإلس على اإلقبال باب وٕاغالق ِمنللتطرف وٕانه الم،
ومحاربة األرض، في الفساد على تعين التي الوسائل

اهللارسولقال وقد كيفال، والرشاد، صلىاهللاالسداد
وسلم (عليه :ِمن َيْنتزعه انتزاعًا اليقبُضالِعلم اَهللا إن

لم إذا حتى الُعلماء، ِبَقبِض الِعلم َيقِبُض ولكْن الِعباد،
اتعالًماُيْبِقبغيرَفأْفَتوا ُجهاًال،َفُسِئلوا خَذالناُسرؤوسًا

.)٤٠()ِعلم،فضلواوأضلوا
.وهؤالءعليهمأنيسألواويتعلموا،الأنُيفتواوُيعلموا

اهللارسول دعا صلىاهللاعليهوسلمعلىَمنكانلقد
 الخاطئة بالفتوى أحدهم َقْتل في دوا–سببًا يتقص ولم

(فقال-القتل : الِعي شفاء يُكن ألم اهللا، َقَتَلهم قتلوه
.)٤١()السؤال

ولكناثنينأولواحدال، وَأَصرد وتقصدتعمبمنفكيف
ٍكثيرةألعداٍد...

وتعالى اهللاسبحانه قال :}َأْو َنْفٍس ِبَغْيِر َنْفًسا َقَتَل َمْن
ًَجِميع الناَس َقَتَل َفَكَأنَما اْألَْرِض ِفي اَفَساٍد :المائدة[}

٣٢.[
صوابًا؛الِعلُمكاَنفإْن،والقناعةالِعلمِمنتبدُأاألمور إن

 صوابًا، عمُله َوَفْرُعَها{كاَن ثَاِبٌت َأْصُلَها َطيَبٍة َكَشَجَرٍة
َِماءالسِفي{.الخبيثةوالقناعُة}ِمْنْتاْجتُثَخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة

ِم َلَها اْألَْرِضَما َقَرارٍَفْوِق ِمنذلكالتطرف}ْن فيولُد ،
واإلفساد والُغلو.

بالحّقوالتواصيالرشيدوالعملالسديدالعلمِمن فالبّد
.والتواصيبالصبر

 سيرين بن محمد اهللاعن "قالرحمه :تركوا قوًما إن
يام والصالة الصفيوأخذواالُعلماءومجالسةالِعلمطلَب
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أح جلد يبس السّنةحتى خالفوا ثم عظمه، على ِدهم
ما غيره إله ال فوالذي المسلمين، ِدماَء وسفكوا فهلكوا
ا مم أكثَر ُيْفِسد كان إال َجْهٍل على عمًال أحٌد َعِمَل

.)٤٢("ُيْصلح
الحماسغيرالمنضبط:المسألةالثانية

وسوٌء كثير، شر اجتمع ُقرنا؛ إذا والجهَل الحماَس إن
.ُينهيهإالاهللاالعظيمالقديرغزير،ال

إلىىأدأصحاُبه؛ركَبهإذاالمنضبطغيرالحماس إن
وجعل والسعادة، الرحمة دين عن الُمسلمين غير صد

ّالُمطيأعناقفيهاتنقطعمفاِوَزاإلسالموبينبينهم.
وضعٌف،بالُمسلمين ظنوسوُء،فوف الصفيُفرقةإنها

ُورجوع،وهوانالقهقرى.
والرتدم ُتهذببالشريعة؛ لم إذا الحماسية العاطفة إن
ُغُيسو ال وحده طيبالنية وٕان تبني، وال وتهدم تعمر،
ِمن بدوال العمل، ِمنتصحيح بدالبل الُمنكر، ِفعل

ُيطلقلهالعنان وأال،الحماستصويب.
عمرٍوبناهللاعبدععناهللانهمارضيقال:رسولقال

وسلمالله عليه اهللا (صلى :ِشرٍة ولكل ِشرٌة، عمٍل لكل
كانتومن،اهتدىفقدسّنتيإلىفترُتهكانتفَمن،َفترٌة

َهَلك فقد ذلك غير إلى )٤٣()فترُته .ِمن كثيٌر وهناك
الفترة في وحدُتهم وأنشطتهم اسُتغلتِهمتُهم الشبابقد

ًالَبِشعًا،فيمايعودَضررهعليهموعلىالمذكورة؛استغال
.الناس

والغضب الَحماِس بتهذيب اإلسالم اعتنى لقد
باالعتدالالذيهووسٌطبيَناإلفراِط...والشهوة ،وَأَمَر
عليه)٤٤(والتفريط اهللا صلى اهللا رسول موقف وكان ،

عنهماهللارضي حابة الص حماِس فيضبِط بيـنًا وسلم
ُصفي،منهمكثيرًاروطالشتلَكأثارْتولقد،الُحديبيةلح

عمرقالعنهحتىاهللارضي":علىألسنااهللارسوليا
أليسَقْتالنا،:فقال)بلى:(الحقوُهمعلىالباطل؟فقال

 قال النار؟ في وَقْتالُهم الجنة قالَ)بلى(في ، :فعالَم
و أَنْرِجع ديِنَنا، في الدنّية بيَنناُنْعِطي اُهللا َيْحُكم ا لم

والحقيقة)٤٥(!"وبيَنُهم؟ الحق له تبين ثم ، ...له واتضَح
.أثُرضبطالحماِسواالنفعال

كاَن الُحديبية ُصلِح في واالنفعاِل الَحماِس ضبَط إن
الُمْشرقةالُفتوحاتذلكبعدَتِبعهالذي،ةَمكلفتِحتوِطئًة

فة الُمشر.
عدمالنظرإلىخواتيماُألمور:الثةالمسألةالث

فٌقمت النظرإلىخواتيماألمورقاعدٌة أنالمرُء يشكال
إليهاتدعو،اُألمور كلفيتنَسِحُب،الُعقالءبينعليها
،اءالغرشريعتناقواعدِمنوهي،العقلبهاويتطل،الفطرة

قا رضياهللاعنه اعديالس لفعنسهلبنسعد :قال
 اهللا وسلمرسول عليه اهللا (صلى :األعمال إنما

.)٤٦()بخواتيمها
أحسنفيظروالن،والمفاسدالمصالحقاعدةتنتظموهي
،رينالش أدنى في فالنظر ذلك؛ يكن لم فإْن الَخيرين،

الذهبّية بالقاعدة االعتبار بعين واألخُذ :»الَمفاسد َدْرُء
.»أولىِمنجلبالمنافع

الُمنكر عن النهي مراتب في النظر وكذا :يترّتب هل
عليه يترتُب أم مشروٌع، فهذا الُمنكر؟ علىذلكذهاُب

ٌَتفصيلفيهفهذاِمْثله؟ُمنكرأم،ُيشرعفالأكبر؟ُمنكٌر.
رسوَلاِهللاصلى:وعنعائشةرضياهللاعنهاقالت أن

لها قال وسلم عليه (اهللا : أن تَرْي َبَنْواألْم ا لم قومِك
إبراهيم؟ قواعد عن اقتصروا فقلتُ)الكعبة ، :رسوَل يا

َقال إبراهيَم؟ قواعِد على تردها أال (اِهللا، :ِحْدثَاُن لوال
ُلفعلتِبالُكفرقوِمِك(عبداهللافقال،عنهاهللارضي":لئن

اهللارسوِلِمنهذاَسِمَعْتعنهااهللارضيعائشةكاَنْت
يهوسلم،ماُأَرىرسوَلاهللاصلىاهللاعليهصلىاهللاعل

 أن إال الِحْجَر، َيِليان اللَذْيِن الركنيِن استالم تَرَك وسلم
.)٤٧("البيَتلْمُيَتمْمعلىقواعدإبراهيم

أْنيجُب ولألمربالمعروفوالنهيعنالُمنكرضوابُط
.)٤٨(تراعى

ِمن فإّنه األمور، هذه في التعّجل فعنأّما الشيطان،
مالكبنعنهأنساهللارضيقال:صلىاهللارسولقال
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وسلم عليه (اهللا :ِمَن َواْلَعَجَلُة اِهللا، ِمَن التَأني
ِْيَطان٤٩()الش(.

!فكيفإذاكانتالعجلةتتعلقبأمراُألمة؟
الخاتمة

راسةالدِمناالنتهاءالبحث-بعدموضوع-لالتوص تم
:وتوفيقهإلىالنتائجاآلتيةسبحانهوتعالىبحمداهللا

١ .،وطمأنينة سعادٍة وسبِب رحمٍة ديُن اإلسالَم إن
 اهللا ُبعثرسول وسلمولذلك َوَرَدصلىاهللاعليه وقد ،

والعهد الّذّمة بأهل الرْفق وجوِب على األدلة ِمن عدٌد
والتجارعوةللدالمخالطةةمشروعيفيوكذا،ةواألمان.

٢.إلىلماِتالظِمناسالنإخراُج،الِجهادِمنالغاية إن
لذلك،ارينالدفيلهمعادةالسأسباِبواستجالِب،ورالن
لمصلحة وترجيحًا للدماِء َحْقنًا لح الص إلى يصاُر قد
الُحديبية ُصْلُح كاَن وهكذا الناس، وعامة المسلمين

 ثم،ةمكفْتحمقدمةاألرضمشاِرقفيالكثيرةالفتوحات
.ومغاربها

٣ .على مبني المسلمين غيِر مع الَعالقة أصَل ِإن
،لنامالهم،ِمْثلنايكونواحتى،حمةوالرْطفواللاإلشفاق

.-كماوردفيالحديث-وعليهمماعلينا،
٤ .،عاملالت وٕاحساَن اإلسالم، بأخالِق التخلق ِإن

وتحقيَقمععاملالتفيعنهاُيستغنىالوسيلٌة،حمةالر
انتشاُر الِجهاد َمقصد أن فكما المسلم، وغيِر المسلِم

.النور،فكذلكإحسانالّتعامليعملعمَلهفيذلك
٥ .نفوَر يسبُب الصحيحة، الغاية التطرففيَفْهم إن

 اهللا سبيل عن ويصد الدين، هذا ِمن هسبحانالناس
ُسوِءوتعالى إلى يعود وهذا الِفَتن، اْنِجراِر إلى ويؤدي

بيالن ُوراِث األكابر عن الِعلم َطَلِب وعدِم الَمْرجعية،
ودافُعذلكاألهواءالفاسدةوالمآربصلىاهللاعليهوسلم

وعدم،المنضبطغيروالحماسعاُلموالتوالجهل،الكاسدة
األم خواتيِم إلى بيَنالنظر التمييِز في والخلل ور،

.المصالحوالمفاسد

٦.معالعالقةإحساِنفيُمجمٍلتفصيٍلِمنمتقدما إن
 اهللا رسول منهج هو المسلمين عليهغير اهللا صلى

الُخُلِق،وسلم ُحْسِن في األمثلة أروع ضرَب قد فإنه ،
الهدايةوترغيِبالناسباإلسالم،وتأليِفالُقلوِبودعاِئهب

.للمعاندين،وهوسبيلالمؤمنينعبرالقرونالمتقدمة
التوصياتواالقتراحات

١ .على تشتمل موسوعية دراسة هناك يكون أن
العلماءوٕافادة،واآلثار،ّنةوالس،القرآنِمننصوص
لتكون الُمسلمين، غير مع التعامل في ذلك؛ ِمن

توومخططات،ةعلميلمشاريعةانطالقًةعوي.
٢.وسائلواستثمارةتدريبيبرامجفي َنْشرهذا يتمأن

وأن والمنابر، التواُصل، وطرق المتنوعة اإلعالم
راتالدراسيةوالمناهجالعلمية الُمقرفينُيضم.

٣.ةجادةتأصيليدراساتنيتضممؤتمرُيعقدأن–كما
عندكم المعهود -هو معاني تحقيق الرحمةفي

،الواقعّيالعملّيالمجالفيوذلك،الُمسلمينلغير
.بالضوابطالشرعية

.وصلىاهللاعلىنبينامحمدوعلىآلهوصحبهأجمعين


)١(السجستانيأشعثبنسليمان،داودأبوأخرجه)٢٧٥تهـ(،
ط العربي، التربية مكتب ١السنن، برقم١٩٨٩-هـ١٤٠٩، م،

٥١١٦-األدب والترمذ–كتاب باألحساب، التفاخر في ي،باب
 الترمذي عيسى بن مكتب)هـ٢٧٩ت(محمد الترمذي، سنن ،

ط العربي، ١التربية ،١٤٠٨ برقم١٩٨٨-هـ أبواب٣٥٠١–م،
القرآن بن–تفسير عبدالعظيم والمنذري، الُحجرات، سورة باب

 الُمنذري إحياء)هـ٦٥٦ت(عبدالقوي دار والترهيب، الترغيب ،
كتاباألدب–٢٩٦٥،برقم١٩٦٨-هـ١٣٨٨،٣التراثالعربي،ط

.بابالترهيبمناحتقارالمسلم–وغيره
)٢(،مسلم على النووي شرح في اهللا رحمه النووي اإلمام قال

١٢/١٠٩" وأشُهرها: ها أصح أقوال على بهم المراد في :واختلفوا
ومعناه راعون، والز حون الفال أي األكارون أنهم :إثَم عليك أن

ي بهؤالءعلىجميعرعاياكالذين ونبه بانقيادك، تبعوَنكوينقادون
وٕاذا أسلموا أسلَم فإذا انقياًدا، أسرُع وألنهم األغلُب، ألنهم الرعايا
في به مصرًحا جاَء وقد حيح، الص هو القوُل وهذا امتنعوا، امتنع

كتابفي رويناها النبّوة«روايٍة دالئل للبيهقيوفيغيره» :» فإن
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األكارينع إثَم كتاب»ليك في عبيٍد أبو ذكرها روايٍة وفي ،
حينوبيناإلسالم:"»األموال« الفالبين يحلفال وٕاال"روايِةوفي،

ٍوهب "ابن عليك: عبيد"وٕاثمهم أبو قال ،" :حين بالفال ليسالمراد
راعينخاصة،بلالمرادبهمجميُعأهِلمملكته الز."

)٣(الب أخرجه البخاري إسماعيل بن محمد ،)هـ٢٥٦ت(خاري،
برقم بيروت، دارالجيل، الوحي-٧صحيحالبخاري، –كتاببدء

٦بابالنيسابوريالقشيري الحجاج بن مسلم ومسلم، ،)٢٦١ت
)هـ بيروتلبنان، الفكر، دار مسلم، صحيح م،١٩٨٣/هـ١٤٠٣،

والسير١٧٧٣–برقم الجهاد النبيصلى–كتاب اهللابابكتاب
.عليهوسلمإلىهرقليدعوهإلىاإلسالم

)٤(برقمالبخاري٢٩٣٧أخرجه–يروالسالجهادكتاب–عاءالدباب
برقم ومسلم ليتألفهم، بالُهدى فضائل–٢٥٢٤للُمشركين كتاب

.بابِمنفضلغفار–الصحابة
)٥(العبسي إبراهيم بن محمد بن اهللا عبد شيبة، أبي ابن أخرجه

١٤٠٩،١،المصّنف،مكتبةالرشد،الرياض،ط)ـه٢٣٥ت(
١٩٨٩-هـ ،١٠٣٩٨-كاةالز في–كتاب قالوا ما باب

.الصدقةفيغيرأهلاإلسالموغيره
)٦(برقمالبخاريوالغصب-٢٤٦٦أخرجهالمظالمكتاب–اآلبارباب

برقم ومسلم بها، ُيتأذ لم إذا الطريق على كتاب–٢٢٤٤التي
.ساقيالبهائمالمحترمةوٕاطعامهمبابفضل-السالم

)٧(ط الصّديق، دار المفرد، األدب في البخاري ،١أخرجه
.وغيره١٧٦-بابرحمةالبهائم–٣٨١م،١٩٩٤-هـ١٤١٤

)٨(األنباط:الَعَجمحو فالهم.ينالدمحييزكرياأبو،النوويانظر
النوويشرفبنيحيى)هـ٦٧٦ت (،مسلمعلىالنوويشرحفي

طد الفكر، ١ار ،١٤٠١ ١٩٨١هـ فضائل–٢٥٤٣م، كتاب
عنهمالصحابةاهللارضي-النبيوصيةوسلمبابعليهاهللاصلى

ص،مصر٩٧بأهل–١٦ج.
)٩(الِجزيةفيُحبسوا:عنَيعجزونهمأنوالمعنى،الجزيةبسببأي

ذلك عن فُيحبسون أدائها .المصدر انظر النووي اإلمام قاله
.السابق

)١٠(برقم صحيحه، في مسلم لة–٢٦١٣أخرجه والص البر كتاب
.بابالوعيدالشديدلَمنعذبالناسبغيرحق–واآلداب

)١١(القيراط العلماء: قال :رهموالد الدينار أجزاء ِمن جزء القيراط
قالهاإلمام.وغيرها،وكانأهلمصريكثروناستعمالهوالتكلمبه

.١٦ج–٩٧رالمصدرالسابق،صالنوويانظ
)١٢(ةِذم والحق: الُحرمة هي الذمة .انظر النووي اإلمام قاله

ص،السابق٩٧المصدر–١٦ج.
)١٣(َرِحًما:منهمإسماعيل أمهاجرلكونِحمالر.وويالناإلمامقاله

ص،السابقالمصدر٩٧انظر–١٦ج.



)١٤(ِصْهًرا:ماريلكونهر منهمالصإبراهيم أمة.وويالناإلمامقاله
ص،السابقالمصدر٩٧انظر–١٦ج.

)١٥(برقم صحيحه، في مسلم فضائل–٢٥٤٣أخرجه كتاب
حابة عنهمالصاهللارضي–النبيوصيةوسلمبابعليهاهللاصلى

.بأهلمصر
)١٦(فيالبخاريصحيحه،أخرجه٢٦١٩برقم–الِهبةكتاب–باب

ُللمةشركينالهدي.
)١٧(فيالبخاريالُمفردأخرجهبرقماألدب،٣٨٨–َيْصبرالذيباب

اسالنأذى١٨١على.
)١٨(القرطبياألنصاري بنأحمد محمد القرطبي، ٦٧١ت(انظر
)هـ العرفان، منهال مؤسسة القرآن، ألحكام الجامع ،٦/١٢،

 الخطيبالشربيني أحمد بن محمد مغني)هـ٩٧٧ت(والشربيني، ،
ُطالم،العلميةالكتبدار،١حتاج،هـ١٤١٥-١٩٩٤،٣/٢٤٦م.

ساق ثم،المزارعةفيوالمشركينمّيالذمشاركةبابالبخاريقال
عمربنعبداهللاإلىبسندهعنهاهللاقالرضي":اهللارسولأعطى

شطرولهمويزرعوهايعملوهاأْناليهودخيبروسلمعليهاهللاصلى
يخرجمنها "ما أخرجه ،فيالبخاري كتاب٢٢٨٥–برقمصحيحه،

.بابإذااستأجَرأرًضا،فماتأحدهما–اإلجارة
)١٩(الُحديبية صلح وِعبر: العوايشة،دروٌس عودة بن حسين ،

.مخطوط،تحتالطبع
)٢٠(جريرابن قاله بنجريرالطبريانظرما أبيجعفرمحمد ،
)هـ٣١٠ت (دفي تأويلالقرآن، البيانعن جامع –ارابنحزم

).الرحمنوالرحيم(م،فيمعنى٢٠٠٢هـ١٤٢٣،١بيروت،ط
)٢١(صحيحه في البخاري المغازي–٤١٥٠برقم،أخرجه -كتاب

.بابغزوةالحديبية
)٢٢(البيهقي الُخْسَرْوِجردي الحسين بن أحمد البيهقي، انظر
،١بيروت،ط،–معرفةالسننواآلثار،دارقتيبةلبنان)هـ٤٥٨ت(

برقم١٩٩١-هـ١٤١٢ الحرب-١٨٢٤٨م، دار يدخل المسلُم ،
.فيشتريدارًاأوغيرها

)٢٣( في البخاري برقمأخرجه فضائل–٣٧٢٦صحيحه، كتاب
.بابمناقبسعدبنأبيوقاصالزهريّ–الصحابة

)٢٤(برقم صحيحه، في مسلم الحج–١٢١٨أخرجه باب–كتاب
 النبيوسلمحجةعليهاهللاصلى.

)٢٥(برقم،سننهفيداودأبو٤٦٠٧أخرجه–ّنةالسكتاب–فيباب
 والترمذي، السّنة، الِعلم–٢٨٢٨لزوم أبواب األخذ–كتاب باب

القزويني يزيد بن محمد ماجه، وابن الِبدعة، واجتناب بالسّنة
هـ٢٧٣ت( ط) العربي، التربية مكتب سننه، ١في -هـ١٤٠٧،

.٦ُسنةالُخلفاءالراشدينالَمهديينباباتباع–٤٢م،برقم١٩٨٦
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)٢٦(برقم،صحيحهفيالبخاري٥٩أخرجه–العلمكتاب–َمنباب
.سئلِعلًماوهوُمشتغلفيحديثهفأتمالحديثثمأجابالسائل

)٢٧(برقم البخاريفياألدبالُمفرد، يفلي٩٥٣-أخرجه بابهل
بابتسويداألكابر-٣٦١وانظرللمزيد٤٣١.-أَحٌدرأسغيره؟

١٦٧.
)٢٨(المروزيواضحبنالمباركبناهللاعبد،الُمباركابنأخرجه
العلمية)هـ١٨١ت( الكتب دار الزهد، في ،–برقم ٦١-بيروت،

القاسم أبو والطبراني، الدنيا، في لَعَرٍض الِعلم َطَلَب َمن باب
الطبرانيأحمدبن٣٦٠ت(سليمانهـ(الكبيالمعجمفيمكتبة،ر

أبوأمية–٩٠٨م،برقم١٩٨٣-هـ١٤٠٤،٢ابنتيمية،القاهرة،ط
.اللخمّيوغيرهما،وٕاسنادهحسن

)٢٩(الهروياألنصاريعليبنمحمدبناهللاعبد،الهرويأخرجه
)٤٨١تهـ ط) الغرباءاألثرية، مكتبة الكالم، ذم١في،١٤١٩
الع-١٤١٢م،برقم١٩٩٨-هـ لمعنالمتكلمينبابكراهيةأخذ

،.وغيرهوٕاسنادهصحيح١٧–وأهلالبدع
)٣٠( في كما صحيح بسند أصبغ بن قاسم الباري«أخرجه »فتح

حديث٧٣٢٠تحت–ّنةبالساالعتصامكتاب–قولباباهللاصلى
سننَمنكانقبلكم(:عليهوسلم تبعنلت(.

)٣١(برقم فيسننه، ماجه ابن ابب–كتابالفتن–٣٩٥٩أخرجه
.التثبتفيالفتنة

)٣٢(الفائدة ِمن للمزيد ِشئت-انظر البن-إْن الهوى َذم كتاب
محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال الجوزي،

الجوزي)العربي)هـ٥٩٧تالكتابدار،-ط،١بيروت،١٤١٨هـ
.م١٩٩٨

)٣٣(برقم البخاري، والسير–٢٩٣٧أخرجه الجهاد باب–كتاب
 ومسلم، للُمشركينبالُهدىليتألفهم، كتابفضائل–٢٥٢٤الدعاء

.بابِمنفضلغفار،وتقّدم–الصحابة
)٣٤(برقم،البخاري٢٩٤٢أخرجه–والسيرالجهادكتاب-دعاءباب

 وسلمالنبي عليه اهللا ومسلم،صلى والنبوة، اإلسالم إلى الناس
.ئلعليبابِمنفضا-كتابفضائلالصحابة–٢٤٠٦برقم

)٣٥(برقم بابتأمين-كتابالجهادوالسير–١٧٣١أخرجهمسلم،
.اإلماماألمراءعلىالبعوثووصيتهإياهمبآدابالغزووغيره

)٣٦(برقم فيصحيحه، مسلم وصفة–٢٨٦٧أخرجه كتابالجنة
.بابعرضمقعدالميتمنالجنةأوالنار–نعيمهاوأهلها

)٣٧(برقم البخاري، األنبياء-٣٤٧٧أخرجه أحاديث باب–كتاب
.بابغزوةُأحد–كتابالجهادوالسير–١٧٩٢،ومسلم،برقم٥٤

)٣٨(برقم،صحيحهفيمسلم٢٣١٣أخرجه–الفضائلكتاب–باب
 اهللا رسول سئل وسلمما اهللاعليه وكثرةصلى ال فقال قط شيًئا

.عطائه



)٣٩(المصّنففيشيبةأبيابنأخرجهتحتمتقدوقد،رقمهامش
)٥(وغيره.
)٤٠(برقم البخاري، الِعلم١٠٠-أخرجه ُيقبض-كتاب كيف باب

برقم ومسلم، الِعلم-٢٦٧٣الِعلم، وقبِضه-كتاب العلم رفِع باب
.وظهوِرالجهلوالفتن

)٤١(برقم،داودأبو٣٣٧أخرجه–الطهارةكتاب–المجروحفيباٌب
.يتيمم

)٤٢(عببنيوسف،عبدالبرابنانظرعاصمبنالبرعبدبناهللاد
القرطبيالنمري)هـ٤٦٣ت دار) –الكتبالعلميةفياالستذكار،

باب-٥٩كتابالعلم–١٨٩١م،٢٠٠٠–١٤٢١،هـ١بيروت،ط
.ماجاءفيطلبالعلم

)٤٣(برقم،صحيحهفيخزيمةابن -كتابالصوم–٢١٠٥أخرجه
بأّنهواإلعالم،يوموٕافطاريومصوماستحبابباباهللانبيصوم

،والهيثمي،نورالدينعليبنأبيبكرصلىاهللاعليهوسلمداود
 هـ٨٠٧ت(الهيثمي (،العربية الثقافة دار الظمآن، موارد في
برقم١٩٩٠-هـ١٤١١،١دمشق،ط –كتابالمواقيت–٦٥٣م،

–٥٦بابالقصدفيالعبادة،والمنذريفيالترغيبوالترهيب،برقم
الترهيبِمنتركالسنةوارتكابالبدعواألهواءباب–كتابالسنة

.وغيرهم
لهوحدته:النشاطوالِهمة،وِشرةالشباب:الشرة أو.

شرٍةفترةفمنكانتَفْترتهإلىسنتي( ولكلةشرعمٍل لكل إن(أي
 فقداهتدى(طريقتيالتيشرعتها مرضيةحسنة،:أيسار) سيرًة

الهالكاألبديوشقيالشقاء(كانتإلىغيرذلكفقدهلكوَمن(
ّرمديالس .الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين زين المناوي، انظر

)١٠٣١تهـ ط) المعرفة، دار فيضالقدير، ٢في ،١٣٩١هـ
١٩٧٢برقم،٢٤٢٦-م–ةشرعمللكلإن.

)٤٤(عل إحياء ِمن المؤمنين تهذيبموعظة في جاء ما ومانظر
تأليف الدين، ممح: القاسمي الدين جمال اهللاد ١٣٣٢ت(رحمه

.م١٩٩٥-هـ١٤١٥،دارالكتبالعلمية،بيروت،)هـ
)٤٥(برقم البخاري، والموادعة-٣١٨٢أخرجه باب–كتابالِجْزية

برقم١٨ ومسلم، ،١٧٨٥–َيروالس الِجهاد صلح–كتاب باب
.الحديبيةفيالحديبية

)٤٦( برقمأخرجه الرقاق-٦٤٩٣البخاري، األعماُل-كتاب باب
.بالخواتيم،وماُيخافمنها

)٤٧(برقم البخاري، الحج١٥٨٣-أخرجه مكة-كتاب فضل باب
برقم ومسلم، الحج١٣٣٣-وُبنيانها، الكعبة-كتاب نقض باب

.وبنائها
)٤٨(انظر:للشيخينالدعلومإحياءِمنالمؤمنينموعظةتهذيب:جمال
،١٥٧،ص"األمربالمعروفوالنهيعنالمنكر:"لدينالقاسمي،وفيها



263

واطرفاتضرؤرداماءارةدار







لإلنكار" التصدي بها يتحقق التي ص"الشروط ،١٦٠ ،"القيام درجات
.١٦١،ص"باإلنكار

)٤٩(البيهقيالُخْسرْوِجرديالحسينبنأحمد،البيهقيانظر)هـ٤٥٨ت(
 العلمية الكتب دار اإليمان، شعب ١طبيروت،–في ،١٤١٠هـ-

بابفيتعديدنعماهللاعزوجلومايجبمن٤٠٥٨-م،برقم١٩٩٠
الموصلييعلىأبوالمثنىبنعليبنأحمد،يعلىوأبو،٣٠٧ت(شكرها

م،-١٩٨٤هـ١٤٠٤،١دمشق،ط–فيمسنده،دارالمأمونللتراث)هـ
وقال–١١١–٤٢٥٦برقم مالك، أنسبن سنانعن بن سعيد مسند

بيروتالهيثميف دارالفكر، م،-١٩٩٢هـ-١٤١٢يمجمعالزوائد،
يعلى-كتاباألدب–١٢٦٥٢برقم أبو رواه الرفق، في جاء بابما

.ورجالهرجالالصحيح









الخامسالمحور

التطرفشبهاتنقض

اإلسالممحاربةفي 
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 *اعبداألميربقسنطينة،جامعةاإلسالميةللعلوملقادرالجزائر. 


ةمـقدم
المرضيمنأوالرهابislamophobieاإلسالموفوبيا

لمفردتين لغوي نحت من يتكون مصطلح اإلسالم
الخوفتفيدالتي،اإلغريقيةالجذورذاتوفوبيااإلسالم
في اإلسالموفوبيا مفهوم ارتبط وقد المبرر، غير
عن المسبقة المسلمات من بمجموعة الغربية الكتابات

.خرعدائيةاإلسالمتجاهاآلعلىوالتيتركزاإلسالم
إ العالقاتوبالنظر حقل يشهد األمر هذا الدوليةلى

ًرواجامن لحالة تؤسس التي األطروحات من لعدد
هنتغتونصمويلنظريةبينهاومن،الشعوببينالتمايز

لإلسالموفوبيا الثقافي البعد ذات ،المتصل البعد أي
السلوك وقواعد القيم نوع على والثقافة الحضارة بآثار

أيضاوعلى األسسلرؤياالختالف ومثالها العالم، ة
صراع محورية يعني وهذا العالم، لتقسيم نمطية الغير
بينالعالميالنظامضمنالنزاعأسبابفيالحضارات
جهة من اإلسالمية والثقافة جهة من الغربية الثقافة
بالحضارة تتربص التي المخاطر أكبر بوصفه أخرى،

.يةوالدموالغربيةوهذافيجنوحتامنحوالعنف
أخرى جهة ومن انعكاسفإن؛ هي اإلسالموفوبيا

الغربي المواطن لدى ومضمرة عميقة سلبية لمشاعر
.تكمنلتعبرعنتحيزتاريخيوثقافيضداإلسالم

صدام لنظرية المعرفية المضامين بسالمة والجزم
وتصديرالذاتعلىالتجنيمنضربهو،الحضارات

والدموية العنف بحلل لروحأساسانافيةالملإلسالم
ومخبراإلسالم،ولذافألمريحتاجإلىغربلةودفعلمثل

الشبه فيمضامينها،هذه القديمة فيصورها، الجديدة
.وهذاماسنحاولمعالجتهفيمداخلتنابإذنهتعالى

:اإلشكالية
المعرفية هيالمضامين التيتقومواألنساقما الفكرية

عليهانظريةصدامالحضارات؟
معاييرم هي ضمنا الشعوب بين للتمايز التأسيس

األسسمعالمتحديدمحاولةثمومن،تلكالصداممقولة
الغيرنمطيةلتقسيمالعالم؟

ونقضشبههامنهليمكنتقويضدعائمهذهالنظرية
جنسدالئلهاوغيرها؟

عناصرالدراسة
مقدمة

ًأوال:تمهيد
ًثانيا:صداملنظريةالمعرفيةالمضامينالحضارات
ًثالثا:الحضاراتصدامنظريةفينقديةقراءة

خاتمة
ًأوال:تمهيد

 مصطلح من)islamophobie(اإلسالموفوبيايعّد
منأكثر تتكّون كلمة وهي شيوعا، المصطلحات

الديانات احد وهو االسالم وفوبيا، إسالم مقطعين
عليهاهللاصلى النبيمحمد به الثالثأرسل السماوية

،وسلم فوبيا وهيمناألمراضالنفسيةPhobie((أما
من حالة عليه تسيطر بحيث اإلنسان تصيب التي

وتألفالقلبالخوفوالفزعجراءشيءما،والخوفه
ويضادهمعلومةأومظنونةأمارةعندمكروهتوقعبسبب

نموذجاًنظريةصدامالحضارات:البعدالثقافيلإلسالموفوبيا

*الـزهـــرةلحلح.د
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)١(اآلمن ،تعني فالفوبيا النفسي االصطالح في أما
الرهاب أو الرهبة أو المرضي خوف.الخوف وهو

كثيرة وأنواعه معينة أوضاع أو مثيرات من مرضي
:عند والفوبيا العالية، أو كالخوفمناألماكنالضيقة

فرويد)Freud(العالميةالخوافاتتسمى)Universal
Phopia (معظم عند والفزع الخوف تثير التي وهي

)٢(الناس ،المركب يصبح المقطعين بين الجمع وعند
وعقدة اإلسالم أو المرضي الخوف اإلسالم يعني

.الخوف
األولىالنشأةأنإلىالغربيةاألكاديميةالدراساتتشير

 مفهوم موفوبيااالسال"الستخدام "والكتاباتاألدبياتفي
حيث الماضي، القرن عشرينيات إلى تعود الغربية
الذي ـ المينس هنري هو بلجيكي مستشرق استخدمه
الرسولعنلهكتابسياقفيـلسنواتلبنانفيعاش
ذكرهوردالمصطلحأنكما،وسلمعليهاهللاصلىمحمد

الفرنسياالستشراقيللرسامكتابفيأيضادينيإيتيان
.)٣("الشرقكماينظرإليهمنالغرب:"بعنوان

أواإلسالممنبالخوفالمصطلحربطالغربحاولوقد
أعّده الذي التقرير في ماورد وهذا المسلمين، كراهية

تراسترانيميدأبحاثمركز)Runnymedtrust(في
مركب انصراف على التقرير أكد حيث بريطانيا،

إلى اإلسالماسالموفوبيا وكراهية الخوف ،تسبب التي
التخويفوبخصوص،المسلمالشخص الخوفوكراهية
اإلسالم بين بالعالقات المهتمون يتجه اإلسالم من
هو بل الجديد، بالطرح ليس الخوف ذلك أّن والغرب
في سيسهم الذي األمر وهو آلخر حين من يتكرر

الممارساتالغربي منحقيقة ةالكشفعنجانبكبير
عنانكوفيذكرهماذلكومن،والمسلميناإلسالمضد

المتحدة األمم لهيئة السابق العام ظاهرة:"األمين إّن
أّن مع القرون عبر يمتد تاريخ لها اإلسالم كراهية
الثمانينات خالل طرح اإلسالم كراهية مصطلح

.)٤("والتسعيناتمنالقرنالماضي

بخصو والمفاهيم التسميات اختلفت هذاوقد ص
تعددتثمومنللغربابتكارهنسبةحيثمن،المصطلح
معانيه مستوى على واختلفت العربية الترجمات
رفض يعني أّنه يرى من فهناك بإطالقاته والمقصود
وكذلك ثقافي، وكمشروع حياة وكطريقة كديانة اإلسالم
والتبادل التواصل من المانع الخوف أّنه معانيه من

الذييتحملالمسلممعهكلكوارثوالحوارعلىالنحو
اإلطالقات تلك اختالف من الرغم وعلى العالم،
الخوف منالقولأّن اليمنعنا هذا والمضامينإالأّن
هو بل الحاضر، وقتنا وليد ليس اإلسالم من الغربي
يسمى ما قبل وحتى التاريخ عمق في ضارب
المسلمين من الغرب يخشاها التي بالممارسات

هوكالتف وهذا والطائرات، الرهائن وخطف جيرات
صدام نظرية صاحب تصريحات من المستفاد

هنتنغتون صموئيل samuel)الحضارات
(huntington)٥("فيهم بما الغربيين بعض يقول ،

أية اإلسالم وبين الغربليسبينه إن الرئيسكلينتون
بعض مع فقط موجودة المشكالت وٕاّنما مشكلة

ميينونحننقولعكسذلك،العالقاتالمتطرفيناإلسال
صراع،غالباعاصفةكانتوالمسيحية بيناإلسالم ما
والماركسية الليبرالية الديمقراطية بين العشرين القرن
قورنت ما إذا وزائلة سطحية ظاهرة سوى ليس اللينية
اإلسالم بين والعميق المستمر الصراع بعالقة

.)٦("والمسيحية
انصراف يعني فيوهذا إلىاإلسالم الخوفالمرضي

يصورها كما الغرب لدى األهم المشكلة ألن ذاته حد
هيبلاإلسالميةباألصوليةيسمونهماليستهنتنغتون
هنتنغتون قول حد على مختلفة حضارة فهو اإلسالم،
هووهاجسهمثقافتهمبتفوقالمسلمينبإقتناعيجزمالذي

.)٧(ضآلةقوتهم
ًأوال:الالحضاراتالمضامينصداملنظريةمعرفية
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صاحبعلىالتعرف ومنهجيا لعلهمناألنسبمعرفيا
األمر وهو ها عناصر تفكيك في الولوج قبل النظرية
نصوصبينالشخصيةنفساستحضارفييسهمالدي
يتبناها التي الرؤى من الكثير واستجالء الصدام،

سنة المولود هنتغتون تلقى١٩٢٧صموئيل بنيويورك، م
الدكتوراهدرجةعلىوتحصل،ُيبلبجامعةالعاليتعليمه
وهي األمريكية المتحدة الواليات جامعات أرقى من

منألزيدبهاتدريسهاستمرالتيهارفاد٥٨جامعةسنة
إلىحينوفاته تقاعده من٢٠٠٨حتىبعد يعّد وهو م،

عالم في المحورية لمكانته السياسي الفكر أعمدة
والدبلو المفكرينالسياسة من يعتبر حيث ماسية،

على خاللها عكف والتي الثالثية، للجنة المصممين
مجتمعا خاللها مقترحا الديمقراطية، تناولتأزمة دراسة
يعدكما،اإلعالموسائلعلىالرقابةفيهتفرضنخبويا

 وكالة أفردتلهم الذين القالئل CIA(أحد (المخابرات
األفكار مقابل راتبا ينجزهاالمركزية التي والدراسات

المواجهات في توظيفها بغية الوكالة، بها ويزود
إطارات من الكثير يديه على تخرج وقد والصراعات،
البحوث من العديد له األمريكية، الخارجية وزارة
كتابومنهاالسياسيالعسكريالمجالفيوالدراسات"

والدولة الجندي " عام فيه١٩٥٧صدر والذيعالج م،
رورةإحالةالسلطةالسياسيةتحتإشرافالعسكريينض

.)٨(الذينيتولونالعنايةالمستمرةبالدولة
أّنه القول ينبغي النظرية مضامين بتفكيك البدء قبل
،الباردة الحرب بعد وخاصة الدولية العالقات بمراجعة
تلكمستوىعلىملفتبشكلالقيمي نلحظبروزالبعد

بعادالثقافيةوالحضاريةفيظلالعالقاتمنجهة،واأل
ناحية من العولمة وٕايديولوجيات وسياسات عمليات
الدين بمواقع العالمي االنشغال يفسر ما وهذا أخرى،
بعدفيماالدوليةالعالقاتموضوعمنوالثقافةوالحضارة
من عشر الحادي أحداث بعد وخاصة البادرة الحرب

.)٩(سبتمبر

الحضاري بالبعد العالقاتوالمقصود الثقافيفيدراسة
الثقافةاختالف بآثار المتصلة األبعاد تلك هي الدولية
،واألخالق السلوك وقواعد القيم نوع على والحضارة
وأسسالسلوكودوافعللعالمالرؤيةأيضااختالفوعلى
ومثالها عّدة مستويات على تؤثر بذلك وهي الهوية،

و،العالملتقسيمنمطيةالغيراألسسمحركاتعدفهيكذا
النظام ولحالة ألنماطها ومميزا الدولية للتفاعالت قويا
وموضوعا السياسة أدوات من أداة بحيثتعد الدولي،
تبريريا أو تفسيريا عنصرا وكذا موضوعاتها، من
العالقات اكتسبمجال طرحهنتغتون ومع للتحالفات،

 الحضارات صدام-حوار(بين (نهاية منذ كبيرا جدال
تفجيراتأحداثمندروتهوصلأنإلىالباردةالحرب

١١٢٠٠١سبتمبروزنعمقتتداعياتمنتالهاومام
فيالقيميةاألبعادوكذاالحضاريةالثقافيةالدينيةاألبعاد

.)١٠(تحليلالعالقاتالدولية
ًواستناداالنظرية مرتكزاتها على وبناء الفكرة هذه إلى

 كتابهنتنغتونصدام إلىيقوم الحضاراتالذيعمد
السائدةالعالميةللسياسةالموجهةالقديمةالنماذجإزاحة
عن قاصرة أصبحت ألّنها الباردة، الحرب حين إلى
هنتغتون اقترح لذلك العالمي السياسي الواقع استيعاب
على أساسا يقوم السياسي، العمل بقراءة كفيال نموذجا

الحضارة مفهوم هو فما الحضارات فكرصراع في
هنتنغتون؟

ثقافي كيان هي الحضارة أّن هنتغتون صموئيل يرى
يوجدالبحيثالثقافيةالهويةمستوياتأوسعيمثلواسع
،الحضارات مستوى من والتمايز للتحديد مستوىأعلى
مجموعات ثمان إلى العالم تقسيم إلى يعمد وخاللها

:حضارية
سالمية،الصينيةالحضارةالغربيةاألمريكيةالالتنية،اإل

واألرثودوكسيةالسالفية،الهندية،اليابانية،الكونفوسوشية
وهويميزداخلالحضارةاإلسالميةمجموعة.واإلفريقية

العربية،التركية،الفارسية،:منالحضاراتالفرعيةوهي
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جوهريةمكوناتللحضارةأنهنتغتونويعتقد،الماليزية
مشتر موضوعية عناصر ضمن هيتأتلف كة :،اللغة

هذا والدين، المؤسسات العادات، المشترك، التاريخ
الناس تحرك التي المركزية القوة يشكل الذي األخير
منكبيرحدإلىالحضارةتعريفيمكنلهذاوتحشدهم
يذكر هذا ألجل الحضارات، بين المميز الدين خالل
عربينصف يكون الشخصأن بإمكان بأّنه هنتغتون

ولكنمنالصعبأنيكوننصفمسلمونصففرنسي
.)١١(ونصفكاثوليكي

لتحديد به مهد الذي الحضاري التصنيف هذا وبعد
بأّن هنتغتون يقطع الحضارات، بين النزاعات مصدر
يكونلن الجديد المصدراألساسيللنزاعاتفيالعالم

بلسيكونثقافياوستظل،مصدراإيديولوجياأواقتصاديا
 قائمة مختلفة،النزاعات حضارات لها مجموعات بين

السياسات على الحضارات بين الصدام وسيسيطر
المرحلة هو الحضارات بين النزاع وسيكون الدولية،
بين النزاع هذا ويرجع النزاع، تطور في األخيرة
واالجتماعياالقتصاديالتحديثعمليةإلىالحضارات

هويتهاعنالشعوبفصلتألّنها،ككلالعالمفيوبذلك
محلهوحلت للهوية كمصدر بالدولة الفرد ضعفرابط
باإلسالم باالرتباط الشعور قام ولذا الحضارية الهوية
فراغ لملئ عموما المسلمين بالد في حضاري كعنوان

.)١٢(الشعورباالنتماء
يتفاوت الحضاراتحسبهنتغتون بين الصدام إّن ثم

سالميةوباقيفيالحدةإالأّنالتصادمبينالحضارةاإل
امتداد فعلى والدموية بالعنف دائما يتسم الحضارات
تقوم،األخرىوالحضاراتاإلسالمبينالفاصلةالخطوط
الحدودهنتغتونيقررولهذا،ودمويةعنيفةمعاركدائما

لقدتمانتقاديبشّدةألنيتحدثت":الدمويةلإلسالمقائال
 الحدود الحضاراتعن مقاليحولصدام الدمويةفي

واقع تعبير العبارة هذه فإّن ذلك من وبالرغم لإلسالم
،الفلبين القوقاز، الشيشان، البوسنة، في بالفعل موجود

يجتاح الذي العنف إّن السودان، فلسطين، اندونيسيا،
وشعوبالمسلمينبين البلدانسيكونفيكلمرة هذه

،ذاتدياناتأخرىالكاثوليك،البروتستانت،المسيحيين
ومشاركة والبوذيون، اليهود، الهنود، األرثودكس،
أي من ارتفاعا أكثر هي النزاعات هذه في المسلمين

.)١٣("حضارةأخرى
الصراعات عن إحصاء ليقدم هنتغتون يأتي ثم

بينماالممتدةالفترةفيم١٩٩٣اإلثنوسياسية-١٩٩٤م
أّنيفيد يمسالمسلمين٢٦وخاللها إثنوسياسيا صراعا

أن أي مجموع من وذلك فيه سبب ٥٠المسلمين
الصراعات من قدر أكبر للمسلمين أّن كما صراعا،

بمجموعوذلكاألخرىبالحضارات مقارنة ١٢الداخلية
لإلسالمأّنإلىباإلضافةهذاداخليااثنوسياسياصراعا
بــ األخرى الحضارات مع الصراعات من حصة أكبر

١٥مجموعمن٢٠صراعاوهن،صراعاهنتغتونينتقلا
له يحلوا كما منالحديثعنالصراعاتاإلثنوسياسية
العرقيةأياإلثنيةالصراعاتعنالحديثإلى،تسميتها

السياسية الصبغة من الخالية والدينية ،يميز وخاللها
 ٩٥حوالي عام العالم عرفها اثنيا ،م١٩٩٣صراعا
 المسلمين٢٨هناك يمس ،صراعا بين من ٣١وأّنه

صرعرفت مختلفة حضارية كيانات بين ما اثنيا اعا
 بنسبة المسلمين دفع٢١مشاركة ما وهذا صراعا،

الحضارات أكثر هو اإلسالم بأّن القول إلى هنتغتون
بالفعل":حيثيقول،حدةعلىمستوىالقوىالتصارعية

أنحاولوا،الترابيكيانهوداخلحدودهعلىدملإلسالم
م منطقة أية في يكونتجدوا ال مهما صراعا العالم ن

حدود إسالمي، غير وآخر إسالمي مجتمع بين قائما
خط هي اندونيسيا إلى الغرب من اإلسالمي العالم

.)١٤("مجابهةمتواصلومستمر
اإلسالميالعالمداخلالصراعاتتعددصموئيلويرجع

:معباقيالحضاراتإلىاألسباباآلتية
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الصر لهذه تاريخية يخمدهناكجذور اعاتوالتاريخال
بذلكيقصدوهووقاتلنشيطدائماهوالعكسعلىأبدا

.التاريخاإلسالميالذييصفهبالدموية
،العنفقيميمجدتوسعيديناإلسالمبأنهنتغتونيرى
الغربيةالحضارةعكس،والسياسيالدينيبينيفصلوال

ثنائيا بين فصالحاسما تقيم والتي حضاريا تالمتفوقة
.مختلفة،الدينوالدولة،اهللاوالقيصر،الكنيسةوالدولة

المسلمونأ إلى؛ما يعود الغربية للحضارة تحديهم فإن
اإلسالم نحو وتوجههم وحيويتهم الديمغرافي نموهم
جهد وهو والتوازن والحس والضمير للهوية كمصر
في وليس اإلسالم في الحل إليجاد كبير داخلي

الغرب خاللاإليديولوجيات من التوجه هدا ويترجم ية،
تعتبر كما رفضالثقافةالغربيةواالنخراطفياإلسالم،
بالحضارة ميزة ألصق هنتغتون صموئيل عند الفردانية

والتعددية،الغربية القانون سيادة إلى باإلضافة هذا
في،االجتماعية المبادئ هذه وجدت ولو وحتى

أخرى ،حضارات تركيبة تبقى أّنها وفريدةإال خاصة
.)١٥(بالغرب

قراءةنقديةفينظريةصدامالحضارات:ثالثا
هنتغتون صموئيل نظرية حول الجدل اتجاهات عرفت

:اتجاهاتثالثوهي
وهواالتجاهالذييؤكدمقوالتهنتغتون:االتجاهاألول

اختاللحقائقمنانطالقاللحوارإمكانيةأيرفضمع
وسياس الدولية، القوى تجاهتوازنات الغربية القوى ات

السياسات هذه مبرر أن اعتبار على اإلسالمي العالم
هو مبعثها أن أي الحضارية، الثقافية األبعاد هو
،اإلسالمعالمتجاهالغربجانبمنالحضاريالصراع
قويا هيإالمنفذا للحوارما تصبحأيمحاولة وعليه

.وجديدالفرضالهيمنةالثقافيةوالحضارية
الثانياال تجاه :مقوالت يرفض الذي الموقف وهو

تسي،هنتغتون رفض على وهذايويؤكد الحضارات، س
وفتح اآلخر تقبل نحو اإلسالم توجه عن دفاعا إما

معه الحوار اإلسالم،قنوات مصدرية لشبهة درء وهذا
والحوارالثقافيةالتعدديةعندفاعاأووالتصادمللصراع

إ استنادا الثقافات، الحواربين تتبنى إسالمية رؤية لى
.والتعارفالحضاريبيناألمموالشعوب

الثالث االتجاه :هيالصراع الحوارأو القائلبأّن وهو
ونستطيع،عبارةعنحاالتمنالعالقةبينالحضارات

داخلهذااالتجاهموقفايرىأّنالحالةالدوليةأننميز
حضا أو الثقافات لحوار تسمح ال حقيقيالراهنة رات

فيسنحصلبحيث،الدوليةالقوىميزانالختالل نظرا
،اآلخر على نفسه يفرض حضاري نمط على األخير
الحوار مسألة االتجاه هذا من آخر موقفا يتبنى بينما
تحقيق تكفل شروط ضمن لكن الصراع لدرء كضرورة
المشتركللتفاهمسبيالباعتبارهوأهدافهالحوارمقتضيات

.)١٦(عوائقوٕازالةال
صدام نظرية حول الجدل اتجاهات اختلفت ومهما
أثار أّنه الثابت أّن إال هنتغتون لصموئيل الحضارات
بين الصدام لنموذج تبنيه خالل القضايا من مجموعة
دموية على خاللها مركزا الحضارات، وباقي اإلسالم
أكثر في والحاسم المحوري العامل وأّنه اإلسالم

بالعال علىالصراعات تمتد دموية خطوط له ألّن م،
،المغايرة الحضارات وبين بينه الفاصلة الحدود طول
المغالطات من كثير وجود سبب ماهو ندري ولسنا
األمر هل النظرية، هذه مضامين في الوهن ومواقع
الدوليةالصراعاتحقائقببعضصموئيللجهليرجع

تيجية،وهواألمرالمستبعدلضلوعهفيالسياسةاإلسترا
والجغرافيةاإلستخباريةالمعلوماتكمإلىباإلضافةهذا
يبقىفال،للغربداعمةجهاتبهاتزودهالتيوالسياسية
الخلط النظرية صاحب تعّمد وهو واحد احتمال إال
المواضع وذلكفي عليها بينحقائقالغبار المتعمد

:التالية
- والدينية الثقافية العناصر دور فاعلية فيعدم

في ينتفي ال الثقافي البعد إن الدولية، الصراعات
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فيتساعدقدالثقافيةاالختالفاتألّنالدوليةالصراعات
واالختالفات الصراعات تعميق على معينة شروط
تحت القومية للمصلحة قوية نواة ثّم أن إال السياسية،
والنزاعالتنافسمستوى ستارالدينوالثقافةوتبقيدائما

كوسائلمرتفع والثقافات األديان توظف ما كثيرا ولذا ا
في وتأجيجه بل له والتعبئة والتعبير الصراع إلدارة

بعضاألحيان ،ما كثيرا االختالفاتالثقافية فإّن لذلك
،للصراعات الحقيقية األسباب عن التغطية بدور تقوم
الصدام بأطروحة المهتمين من الكثير يعتبر ولذا

تواهاهومجردصرفنظرعنحقيقةلهنتنغتونأّنمح
نفيسة خدمة تقدم إّنها بل والمقبلة، القائمة الصراعات
األسباب عن التغطية وهي الدولية العالقات لتفسير

.)١٧(الحقيقيةلهذهالصراعات
-والوقائعلألحداثالخاطئبالتفسيرالنظرية تتسمهذه

،ألّنهاالدوليةبمايجزمبعدمواقعيتهاوقابليتهاللتصديق
وتنساق العالم، شهدها التي االضطرابات في تستغرق
ضحلةسطحيةرؤيةإلىاألخيرفيلتخلصأحداثهمع
الصراعات لتطور الواقعي المسار لتجسيد مؤهلة غير

الدولية ،،الدينيةالحركاتتصاعدإلىشديداستنادفي
أومايسميها،خصوصاماتعّلقمنهابالعالماإلسالمي

با فيهو الصراع ذلك أمثلة ومن األصولية، لحركات
أغلبفييدبرهاثنيصراعيعتبرهوالذيوالهندالبوسنة

اإلسالم األحيان ،لإلثنيات والمعادي بل الرافض
افتراء هو بل كبرى مغالطة وهذه األخرى، والقوميات
للصراعأنتؤكدالتيالتاريخيةالحقائقمعيتصادمألّنه

أسباب البوسنة وقوميةفي سياسية أخرى وأبعادا ا
وفاةعقبأّنهذلك،فيهادورلإلسالمليس،واقتصادية

تيتو بروز جوزيف Josip Broz Tito م١٩٨٠عام
بشكلالسياسةأمورتنظمالجماعيةالقيادةآليةاستمرت
والرغبة السلطة على الصراع دوالب أّن إال عادي،

تأجيجالصراعالجامحةفياالنفصالكانسبباقويافي
،اليوغوسالفي الوطني للنسيج المشكلة القوميات بين

تدفعجهةكلفأسرعتللسلطةالتوقوطيسحمىوهنا
كالتي االقتصادية األزمة بحجة االنفصالي بمشروعها

 مارس في كوسوفو١٩٨١حدثت ألبان تمرد حين م،
الحكممنبقدريتمتعكانالذياإلقليمهذاسكانأغلبية

.)١٨(يتحتوطأةاألزمةاالقتصاديةالذات
البوسنة جمهورية في للسلطة السلمي التحول إّن ثم
ليرضييكنلممسلمرئيسيرأسهاأصبحالتيوالهرسك

ميلوسفيتش صربيا رئيس من كل Miloševićوزعيم
كرادازيتش البوسنة صرب ،دولة إقامة يريد وكالهما

واله البوسنة شعب حساب على الكبرى رسكالصرب
،مسلمةدولةإقامةلمبدأالرفضيجمعهماكما،وأراضيه
مسلمةدولةإقامةرفضأيكرواتيايشملنفسهوالرفض
النفجارأذانكانوهذا،األموطنهمصربياعنتفصلهم
والكروات ناحية من الصرب بين المسلح الصراع
االتحاديالجشتدخلوهنا،أخرىناحيةمنوالمسلمين

ال جانب أكبرإلى على االستيالء من لتمكينهم صرب
في الصرب ارتكب ولقد البوسنة، أراضي من مساحة
المسلمين أهلها وضد البوسنية األراضي داخل قتالهم

حواليودمرواالمذابح٥٦أبشعالبوسنةفيوقريةمدينة
إلى المعارك امتدت أن بعد وهذا كامل، شبه تدميرا

ربالبوسنةيستولونجميعمدنالبوسنة،وحينهابدأص
.علىأراضيالمسلمينتنكرالكرواتلحلفائهم

الذي الفلسطيني النموذج بالحديثعن يتعلق فيما أما
فهو اإلسالم، دموية ترسيخ في هنتغتون به يستشهد
من الحضاري الصدام نظرية يهدم الذي ذاته النموذج
يعتبرهالذي الفلسطيني اإلسرائيلي الصراع ألّن أساسها

احبالنظريةصراعاحضاريابيناإلسالمومايسمىص
المسيحيبحكممايكّنهالمسلمونمن-بالتراثاليهودي

الغربية الحضارة عن المعبر التراث ذلك تجاه حقد
أيةعلىيقضيالتصورهذامثلألن،المتفوقةمحاولة

فهم،للقضيةعادلةسياسيةوتسويةسلميةحلولإليجاد
المتعلق وهو للصراع الحقيقي الوجه يخفون بذلك
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صراعخطابمسمىتحتوهذا،واالستعمارباالحتالل
الفلسطينيالشعبحقبذلك الثقافاتوالدياناتليخرقوا
تلكلكلبذلكوسيسمحوا،أراضيهفيالكريمالعيشفي

للفلسطنيينالممارسات حقالحياة والعنيفةتجاه السافرة
عن للدفاع األمامية الجبهة هي إسرائيل أن بحجة

 ضد الغربية إرهابالمسلمين"الحضارة "ما كثيرا لذلك
والمتحضر الحر العالم قلعة تشكل إسرائيل أّن يتردد

اإلرهابيين البرابرة حقوقهم)١٩(ضد عن يدافعون الذين ،
الدف اعهوالذيوسمههنتغتونبالحدودالمغتصبةهذا

.الدموية
الضعفمواضعتحديدفيالشيشانيالنموذجيختلفوال
القوقاز عرفها التي الصراعات ألّن النظرية، هذه في
على والحفاظ بالدفاع روسيا وتمسك رغبة تجسد
للشيشان بالنسبة المنطقة في الحدودية مصالحها

 استقاللهم أعلنوا الدين عامالمسلمين روسيا عن
١٩٩١الروسي الجيش مع صراعات في ودخلوا م،

أنهابروسياالقوميةاليمينيةاألوساطآنذاكعنهاعبرت
بالنسبة األمر وكذلك اإلسالم ضد المسيحية حرب
يعتبر دينيا بعدا الحرب لتلك أعطوا الذين للمسلمين
لكن روسيا، في اإلسالم على للقضاء ذريعة الصراع

اندالع لغروزنيومنذ المفتي من كل أعلن المعارك
توظيف ألي تنديدهم عن أليكسيس موسكو والبطريك
الدماء سفك في العامة الرغبة انتفاء يفيد بما ديني

.)٢٠(والتعطشلمواقعالصراع
-الصدام نظرية تأكيد في هنتنغتون صموئيل ينطلق

مناألخرىوالحضاراتالغربيةالحضارةبينالحضاري
ال فياعتبار كبيرا شوطا قطعت قد الغربية حضارة

بدون نفسها إدارة على والقدرة نفسها، مع التجانس
ولذلك وقوتها، حضورها عن التعبير ثم ومن أخطاء
معالتكاملصيغكلعنغنىفيهيجهةمنفإّنها
لديها الضروري من يصبح وعليه الحضاراتاألخرى،

األخرى الحضارات أطماع أمام عنها المناوئةالدفاع

الواقعيةالناحيةمنالمتكاملة لها،ثمإنفكرةالحضارة
الكيانات واقع مع ومطابقتها تقبلها يصعب فكرة
قوتها كانت مهما حضارة من ما ألّنه الحضارية،
فيولوغيرهامعالتكاملإلىبحاجةوهيإالوسلطتها

وتعترفبأهليةأعراقالحضاراتصورةحوارحضاري
وهذاهوالمستفادمنموقفالمؤرخالبريطانيالمختلفة،

الذييعزواختالف)م١٩٧٥-م١٨٨٩(أرلوندتوينبي ،
التاريخيةبالضرورةترتبط،كثيرةعواملإلىالحضارات
سمات بين الحاصل االختالف لذلك يكون أن دون
ألهليةالمحددةوالعرقالجنسفروقاتعالقةالحضارات

حضارة لتشييد ماجنسعنغيره ،للتسليم بالنسبة أما
تتقاسم التي المنسجمة الحضارات من مجموع بوجود
التنميطعالمظلفيتقبلهيصعبأمربينهافيماالعالم
للحضارة يمكن فكيف العالم، مناطق كل يطبع الذي
بدون حدودها داخل متجانسة وحدة تكون أن الغربية
صموئيل عنه دافع الذي األمر متناقضة، مكونات
الحضارات تحديد في جهوده خالل من هنتنغتون
بالحضارةالتعريفحسابعلىوذلك للغرب، المناوئة
هذايكذبالواقعلكن،وفعاليتهاتجانسهاومدىالغربية
الدول بين الخالفات حدة عن تشهد والوقائع الجزم
مارس في العراق ضد الحرب شن بخصوص الغربية

لفراغالقيميوالثقافيم،هذاباإلضافةإلىذلكا٢٠٠٣
،وتطورهتفوقهعليهايبنيوالتيالغربيةالحضارةبداخل
تحديدفينجحت قد النظرية يمكنالقولأنهذه ولذا
أخفقتولكّنهاالحضاراتبينالصلبةالجدرانيةالفواصل

.)٢١(فيتحديدمعالمالغربداخلجدرانه
لمقوالإنالذييستوجباالهتمامفيفكرهنتنغتونهوا

اإلسالم بين الصدام حول والصريحة الحاسمة ت
حالةولدالذياألمر،دينيحضاريصداموأّنهوالغرب
مواجهة في الواحدة الحضارة شعوب بين تأهب
في مرتقبة كسياسات وبالتالي األخرى الحضارات
ال وهنا اإلسالم، وخاصة المناوئة الحضارات مواجهة
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بللغرببلإّنالواضحيصبحفقطاإلسالمكعدومرتق
اإلسالمعدوإلىالغربيتحولكيفهو منكلهذا

.والمسلمينوباقيالحضاراتاألخرى
_كقانون الصراع يكرس ال اإلسالمي التصور إّن

بذلك الغير إقناع الواقعية للمدرسة يحلوا كما تاريخي
الذي هنتنغتون فكر ومنها المختلفة، مدارسها بكل

ال صراع على الدينييضفي الصراع قناع مصالح
اإلستراتيجيةالدوافعوٕاخفاءإقصاءبغيةوهذا،الحضاري
يأخذاإلسالميالتصورفيالصراع ذلكأّن الحقيقية،
البشرياالجتماعسننمنكسنةيقومالذيالتدافعمعنى
حالبأييمكنفالوعليه،األخرىاهللاسننجانبإلى

اإلسالمفيالجهادمعنىتوجيهاآلخرمعالصراعنحو
هذا نحو ونشرها الدعوة أداة يعد ألّنه عليه للقضاء
إلى باإلضافة أدواته أحد الحرب تعد ثم ومن اآلخر
ضوابطهما األداتين من ولكل السلمي التعاون
إطالقااألخرىعنكبديل والتقومإحداهما وشروطهما
ولذافاليمكنقبولأوتبنيفكرةأنأصلالعالقةبين
أوالحربهواإلسالميالتصورفي المسلمينوغيرهم
مناقشةاألجدىمنألّنهصائبةغيرفكرة السلم،ألّنها
أخرىناحيةومن،السلميكونومتىالحربتكونمتى
ال السلمية أو العسكرية صورته في الصراع هذا إّن
علىقومسلطةلفرضأواآلخرعلىالقضاءبهيقصد

اليعني كما إلىتقبلأنالصراعقوم، واليقود أيضا
لتحقيقولكن،الدينيأوالثقافياالختالفبسببيتولد
اإلسالمية الرسالة عالمية بحكم والرسالة أهدافالدعوة
هو ما غير على للشعوب والقسر اإلكراه طريق بغير
والصراعالصداميتبنىالذيهنتنغتونفكرفيالوضع

عا بين التناقض صورة وهيمنةويعكس اإلسالم لمية
الغربي الحضاري النموذج عولمة أو الغربية الحضارة
لهيمنة تكريسا الصدامية المقوالت تلك تمثل بحيث
ذلك في أسهب كما قوتها واستمرار الغربية الحضارة
الحضارات صاحبالنظريةفيآخرمقالتهعنصدام

التدافع مفهوم أّن فيحين القسرية أشكال لكل الممهد
.)٢٢(نبثقويرتبطبشكلوثيقبعالميةاإلسالمي

باإلسالمإلصاقهاالنظريةومحاولةالعنفتهمةعنأما
ال الكالم فهذا لإلسالم الدموية الحدود اعتبار على
بالسيفاإلسالمانتشارشبهةعنمضمونهعنيختلف
إثارة خاللها من ويريد هنتنغتون صموئيل تبناها التي

انتشار حول تشويهالشبهات حملة ضمن اإلسالم
هذه وتكمنخطورة به، التعريفالسليم وٕاعاقة اإلسالم
من اإلسالم تفريغ على بحزم تركز أّنها في المقولة
وصبغ الكريمة بنصوصه وردت كما الحقيقي محتواه
لسفك والمتعطشة الجانحة السياسية، بالصبغة اإلسالم

صموئ يكون وبهذا السلطة مجد سبيل في يلالدماء
وسيلةبوصفهوالهيمنة هنتنغتونقدطابقبيناإلسالم
قامت قد الدولةاإلسالمية أّن للسلبواالستبداد،طالما
إطالقا وليسالغرضمنه أساسسياسي، على أصال
وهذا الناس ومحبة اإلصالح وروح الدين مبادئ نشر
هو وهذا روحاإلسالم التيتسم الالدينية لألبعاد نظرا

نظري اإلسالممبنى طبيعة حول الحضارات صدام ة
تقودها التي الدولية العالقات شبكة ضمن وأهدافه

.)٢٣(الحضارةالغربيةبامتياز
من بطالنها ندرك الشبهة هذه مضامين إلى وبالنظر
األغيارمنوموقفهااإلسالمشريعةأّنذلككثيرةوجوه

َالِإْكَراهَ{صريحومشرفوهذاطبعامننصوصهالكريمة
ِينالد ِفي البقرة[} تعالى]٢٥٦: قوله وكذلك ،:}َوُقِل

َفْلَيْكُفْر َشاَء َوَمْن َفْلُيْؤِمْن َشاَء َفَمْن َربُكْم ِمْن اْلَحق{
.]٢٩:الكهف[

الدعوة أخبار تفيد إذ بذلك يشهد اإلسالمي والتاريخ
عرضة كانوا المسلمين أّن تبليغها وطرق اإلسالمية

االضطه منألنواع األذى دفع على مقدرتهم قبل اد
ولم الحبشة إلى ديارهم هجروا فقد قريشولذا مشركي
العدوان لدفع إال القوة يستعملوا لم أو المسلمون يعمد
قوة ألّن الدينية الحرية في حقهم دون يحول الذي
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الحاالت في أما فقط، والبينة بالحجة ترد ال االعتداء
فإّنهملميتعرضوالآلخرالتيلميتعرضوالهاأليظلم

بينما يحاربوها ولم الحبشة سالموا فقد ولذلك المخالف
اليمن في عامله إلى أرسل كسرى ألّن الفرس حاربوا
رأسه وٕارسال والسالم الصالة عليه النبي بتأديب يأمره
الروم محاربة إلى أيضا المسلمون اضطر كما إليه،

لسريةعادتمنألّنهمأرسلواطالئعهمإلىتبوكلكنا
لم النبيمحمدصلىاهللاعليهوسلم إّن ثم دونقتال،

ًأحدا يبدأ ولم أسلوب،بالعداءيفاتح استعمل وٕانما
.)٢٤(االستكتابإلىالملوكلتبليغهمالدعوةبشكلسلمي

وبذلك به، يستهان ما كثيرا السلمي الطريق أّن إال
األديان أعداء وجه في والوقوف الدفاع عن يقصر
إنالحقوقفيهتضيععالمفياالعتقادحقأووحرياتها
الشريعة سمحت ولذا البأس ويحميها القوة تسندها لم

بالسالحودينهمأنفسهمبحمايةللمسلميناإلسالمية}ُأِذَن
َلَقِديٌر َعَلىَنْصِرِهْم اللَه َوإِن ُظِلُموا ِبَأنُهْم ُيَقاَتُلوَن ِللِذيَن

)٣٩(ِذيالَيُقوُلوا َأْن ِإال َحق ِبَغْيِر ِدَياِرِهْم ِمْن ُأْخِرُجوا َن
َمْتَلُهد ِبَبْعٍض َبْعَضُهْم الناَس اللِه َدْفُع َوَلْوَال اللُه َربَنا
َكِثيًراِهاللاْسُمِفيَهاُيْذَكُرَوَمَساِجُدَوَصَلَواٌتَوِبَيٌعَصَواِمُع

ُهالل َوَلَيْنُصَرنٌَعِزيز َلَقِوي اللَه ِإن َيْنُصُرُه َمْن :الحج[}
٣٩،٤٠[.

المخالف األخر مع اإلسالم في العالقة طبيعة ترتكز
الحضارية والمركزية الواحدية رفض تنكر رؤية على
واللغات الشعوب تشمل كونية كسنة للتعددية متبنية
ال حضارات منتدى إلى العالم يحيل مما والحضارات

ةصراعكمايصفهاهنتغتون،ذلكأنالنصالقرآنيحلب
التعبير عن يعيقه وال يعترفباآلخر نصحواري هو
المعارضين لحجج الحكيم الذكر تسجيل حيث من
بموقفهمتعلق ما سواء علىمختلفاألصعدة وشبههم
ولعل تعلقبشخصاألنبياء، أوما مناألمورالعقدية

 لمادة الهائل قال(الحضور يتجاوزفي) والذي القرآن
تصريفاأربعينمنأكثرعلىمتوزعةمرةوسبعمائةألف

هذه ألن القرآني، النص بحوارية واضحة إفادة يفيد
 ل-و-ق(المادة (على الدالة األلفاظ أوضح من

أقواليستحضرالكريمالقرآنإنثموالمراجعة المحاورة
الصوابي خط عن وبعيدة فاسدة أنها مع ةالمعارضين

أنن)٢٥(والمنهجية اللذينإال أقوال الحكيم بالذكر نجد ا
اهللاعز وجلينكرونوجود :}َحَياتَُنا ِإال ِهَي َما َوَقاُلوا

ِبَذِلَك َلُهْم َوَما الدْهُر ِإال ُيْهِلُكَنا َوَما َوَنْحَيا َنُموُت الدْنَيا
 َيُظنوَن ِإال ُهْم ِإْن ِعْلٍم ِمْن الجاثية[} :٢٤[ ،وكالم

آيتانالنبوةمنكري"َماَقومهمنكَفُرواللذيَنالَمألَفَقال
أَراذُلَناُهم َنراكاتَبَعكإالالذيَن مثلَناوَما نراَكإالبَشرا
َنضُنكم َبل َفضٍل ِمن علينا َلكم َنَرى َوما الَرأي َبادَي

اآلخر٢٧هود"كاِذبين الرأي مخالفة من الرغم فعلى
القرلنصوصبدونيوردهالحكيمالذكرأنإالالكريمآن

من عالية وبأخالقيات بقوة يستحضره انه بل تهميش،
أدائه جمالية عليه ويسبغ بأمانة دونبتربحيثيورده

وبياتض ركيكة بلغة يعبر ال فهو الرفيع عيفالبياني
الذاتي الحق وبقوة الذاتية بقوته يؤمن ذلكأناإلسالم

 الحق أن حيث أيضا الباطل يزهق َنْقِذُف{بذاته َبْل
ا ِمماْلَوْيُلَوَلُكُمَزاِهٌقُهَوَفِإَذاَفَيْدَمُغُهاْلَباِطِلَعَلىِباْلَحق

ََتِصُفون{]األنبياء:١٨[.
البناءالحوارهووالتعارفالتدافعبينالحوارمنطقإن
على القائمة واالختالفات التباينات بتلك يسلم الذي

 إليهمستوى تدعوا ما غير على واالعتقادات، األفكار
االختالف لعامل المستندة النظرياتالغربية من الكثير
أصحاب بن والتناحر الصدام لمنطق كمبرر الديني،
تمسكالذياألمرولعلهالمختلفةوالحضارات،الديانات
مقابل المسيحي الغرب تصدير سبيل في هنتغتون به

اإلسالموفياآلخرذيالتوجهاتالم ختلفة،ومنبينها
وتعارفلتقريبكانإنمااألديانمقصدأناألمرحقيقة
التناكر فتيل تأجيج أجل من بينها، فيما الشعوب
الدينياالختالفعاملتوجيهتمماإذاخاصةوالصراع
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اآلخر ثقافة وٕاقصاء االستعماري المد لمصلحة
.)٢٦(المحتل

هوظاهرةايجابية،سنةهذاباإلضافةإلىأناالختالف
سننمنوسنةاإلنسانيةحقوقمنحقإنهابل،طبيعية
عمليةنجاح ضمان منشأنها البشري، الكون اهللافي
ال هذا ولكن الواحد، الرأي عبودية من وتنقيته الحوار
،مطلق وفاق إلى االختالف تحويل بالضرورة يعني

خالفولكنمنالممكنجداعدمتحـويلاالختالفإلى
دوالبتعارفالحضارات)٢٧(وصراع ضمن دفعه بل ،

واالنتصار الحضارات بين السجال تجاوز بغية
القـدرتحقيقإلىوالسعي الحضارية، للمقارباتالفكرية
،المختلفة والحضارات الرؤى بين الوفاق من األكبر
االختالفاتعلىالتركيزمع،والصدامالخالفمـقلصة

راتكطاقةمولدةالنبعاثحضـاراتالقائمـةبينالحضا
لتوسيعبل،تـناكرأوإقصاءأيبينهايفترضال،جديدة
التخلصعبرالتعارفجسوروبناء،بينهاالتواصلدائرة
يمكننا منإشكالياتالقطيعةومجاالتالماضي،وبهذا
فيحيويإطارهوالحضاريالتعارفإطارأنالقول

اآلخر، مع الصالت بناء ضبطمجال خالل من
عن تنأى ومبادئ بقيم اإلنساني، التواصل عمليات
تبادل أساس على ولكن واللغة والجنس اللون فوارق
أمامنا أنه يعني وهذا اآلخر، وبين بيننا المعرفة

:نموذجينمنالحوار
 للعالقات:األول المؤسس في التعار الحوار هو

.والتفاعالتالمحكومبقيمومبادئمنضبطة
نيالثا :على المؤسس التناكري، الحوار نموذج وهو

،ونفيهاآلخرعلىاالستحواذفيوالرغبةالهيمنةدعائم
األولالنموذجهوللتواصلكأسلوب والذينبغيهطبعا
التعارف خط على والتفاعل التثاقف على يقوم الذي
تشاركيا المنطقالتعارفييكونالحوارأيضا فوفقهذا

ألجلتحقيقمصالحفرديةجزئية،وٕاقناعياغيرموظف
العالمبتفكيك فيهمراكزالقوىالكبرىالتيتقوم تتحكم

منوكلالغالبالحضاريالنموذجوفق تركيبه وٕاعادة
وألجلوالتهميشاإلقصاءإلىيؤولالنموذجهذايخالف
منطق نقترح فإننا اإلستقطابية الهيمنة هذه تفادي

الت مبدأ على أكدالتعارفالقائم قرآني مبدأ وهو دافع،
بلاآلخرطرحعنشديدابتعادفيالحكيمالذكرعليه
منلغةفهواالرتقاءإلىوالعمرانالحياةيدفعحافزاعده

دفعبعضهم:الدفعبمعنىأزالهونحاهوتدافعالقومأي:"
والمدافعة بعضا، )٢٨(المزاحمة: تعالىيقول :المولى

} اللِه َدْفُع اْألَْرُضَوَلْوَال َلَفَسَدِت ِبَبْعٍض َبْعَضُهْم الناَس
َاْلَعاَلِمينَعَلىَفْضٍلُذوَهالل َوَلِكن{]البقرة:٢٥١[،وقوله

:أيضا }ِهَي ِبالِتي اْدَفْع السيَئُة وََال َتْسَتِوياْلَحَسَنُة َوَال
َك َعَداَوٌة َوَبْيَنُه َبْيَنَك الِذي َفِإَذا َحِميمٌَأْحَسُن َوِلي }َأنُه

.]٣٤:فصلت[
الدائبينوالتسابقالتزاحمهوالتدافعمنالمقصدإن ثم
وبينوالتحدياتالحاجات الرغباتواإلراداتوبين بين
تأكيدأجلومنمرةالبقاءأجلمنوالحضاراتالثقافات
السيادةفرضأجلومن،أخرىمرةوالمساهمةالحضور

ل المطاف، نهاية إطارفي في قرآنية أبعاد ضمن كن
محكومة اآلخر مع المسلم صلة أن يفيد بما التعارف

:بأمرينهامين
األفراد بين البشر حياة في وارد وهو اإللهي الدفع
عن كبديل مختلفة وحضارات أديان من والجماعات
ولكن الطاقاتصوبالصراعوالصدام صرفوتوجيه

هوالحوارمنالغايةتكونأنبشرطوالثانيالفسادمنع
تكمن الشرطين وبهذين أحسن، هي بالتي الدفع هو
القيم تلك وتتجسد اإلسالمي الحضاري التدافع حقيقة
في سواء باآلخر المسلم فيصلة المتحكمة واألخالق
التدافع مبدأ يمثل ما وخير السلم، أو الحرب أوقات
أخالقياتهووالنزاعالحربوقتاآلخرمعاإلسالمي

ألتعارفيال الحوار نموذج ألن األسير وحقوق حرب
تختلجالتيوالشرالخيرلمناحمرنةقابليةعلىينطوي
دواعي احد ويعدها يقربها انه بل البشرية التركيبة



275

رواطرفاتضرؤرداماءارةدا





االختالفبينالناس
خاتمة :التي النتائج أهم إلى البحثخلصنا نهاية في

:نلخصهافيمايلي
مشاعاإلسالموفوبيامصطلحالخوفيعكسر

بذلكيشيروهووالمسلميناإلسالممنالمرضيوالهلع
سواء العداء علىهذا المترتبة العملية إلىتلكالنتائج
في المؤسساتوهورهابوعداءجديد أو األفراد تجاه
كعقيدة اإلسالم قدم مضامينه في قديم وأنساقه صوره

.وشريعة
صمويللصاحبهاالحضاراتصدامأطروحةتشكل
لتركيزهاعلىهن وهذا تغتونالبعدالثقافيلإلسالموفوبيا

والثقافات الحضارات بين العالقة في الصراع محورية
الدينويمثلالشعوببينالثقافاتأوالحضاراتلتمايز
صراع هو إذا فالصرع الثقافات لتلك مظهر اخص
والحضارة جهة من الغربية الثقافة بين حضاري

أخرى جهة من اكبراإلسالمية هو اإلسالم أن بحكم
نحوتامجنوحفيالغربيةالحضارةتهددالتيالمخاطر

.العنفوالدموية
ووهن ضعف بمواطن هذه الصدام نظرية تتسم

فيألن،كثيرة لبعضهااألصل خادمة أنها لحضارات
إن،البعض ذكرهاثم والتي لإلسالم الدموية الحدود

به غذى كثيرة مغالطات بها انتشارهنتغتون تهمة ا
بالسيف طبيعة،اإلسالم تنسفها الشبهة هذه أن إال

اآل مع تعاطيه خالل من ذاته حد في خراإلسالم
التدينتالمن بحرية والمشبعة إكراه زعةعنكلقسرأو

تمثل التي التاريخ شواهد إلى باإلضافة هذا والفكر
.خرصفحاتمنيرةتجسدأخالقالتسامحوالحلممعاآل

نعنتكشفالحضاراتصدامظريةسياسيموقف
االنثروبولوجيةالمحدداتعلىالقائمةجذورهلهعنصري

اإلسالم فيها انتشر للشعوبالتي .طرحسهل ما وهو
للغربقبلسنواتمنتفجيراتاإلسالمكعدوحضاري

١١سبتمبر،يبرر الذي أيضًا الغربيةوهو الهيستيريا
.مجتمعاتهامنامتداداإلسالموانتشارهفي






)١(مع،عادلفاخر،النفسعلمط[جم،٣بيروت،المالييندار،

.٨٤،ص]م١٩٧٩
)٢(ترجمة،النفسعلمموسوعة،فرنسوادورونروالن:،شاينفؤاد
.٦١٨،ص]م١٩٧٩،دارعويدات،١بيروت،ط[
)٣( أمحمد النابلسي، العظمةحمد لجنون كمظهر اإلسالموفوبـيا

،الرابطاالغــربينظر:
http://www.mostakbaliat.com/antiarabe.htm
l

)٤(،الغربيةالتحدياتمواجهةفياإلسالميالعالم،الزحيليوهبة
.٤١،ص]م٢٠١٠،دارالفكر،١دمشق،ط[
)٥(المضامينوتفكيكالنظريةصاحبترجمةإلىالحقاسنعرض

.المعرفيةلنظريته
)٦(صموئالنظام صنع إعادة الحضارات صدام هنتغتون، يل

ترجمة العالمي، : الشايب، ط[طلعت سطور٢القاهرة، شركة ،
،ص]م١٩٩٩النشر،٣٣٨.

)٧(نفسهالمرجع،٣١٢ص.
)٨(،الحضاراتوصدامحوارنظريات،بوالروايحمحمد]،قسنطينة
.١٢٢،ص]م٢٠١٠،داربهاءالدينللنشروالتوزيع،١ط
)٩(ناديةللعالم الخارجية السياسية التحديات مصطفى، محمود

 [اإلسالمي، اإلسالمية، الجامعات رابطة ج]م١٩٩٩مشروع ،٣،
فصلI.

)١٠(فرضيةالحضارات صدام الشادلي، مصطفى غارون، ليندا
 قضاءوقدر، أممسرحية الرباط،[متهافتة الحضارات، ندوةصدام

م٢٠٠٢يوليو[نظر،بوالروايحعننقال،ص...يات،١٢١.وكذا:
Samuel huntington occidente, unico no universal

politica,febro1993,p141-158.
)١١(الحضارات صراع حول سعدي، محمد :ومقاالت حوارات

 لصموئيل ط[مختارة ١المغرب، الشرق،، افريقيا ،]م٢٠٠٦،
.٢١-٢٠ص

)١٢(ص،الحضاراتصدام،هنتغتون١٨صموئيل.
)١٣(نفسهالصمرجع،١٠.
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)١٤(نفسه وانظر،المرجع :صراع حول سعدي، محمد
.٢٠ص،الحضارات

)١٥(يصموئ،سيكونفماذاالحضارةتكنلمإن،هنتغتونل]مركز
.٧٨،ص]الدراساتاالستراتيجيةوالبحوثوالتوثيق،شؤوناألوسط

ص،الحضاراتصدام٤٢٧وكذا.
)١٦ ( إشكاليات مصطفى، االقترابنادية حوارمن مفهوم

 عربية، أدبيات في للدراسات[الحضارات الحضارة مركز القاهرة،
،الخامسالعدد،العالمفيأمتيحولية،٢٠٠١السياسية-٢٠٠٢-

.١٩،ص]م٢٠٠٣
)١٧(ص،الحضاراتصراعجول،سعدي٧٨محمد.وكذا:برهان

جريدةالمستقلة،[غليون،الحربوالسالمفيالقرنالواحدوالعشرون
٢٥ص]م١٩٩٥سمبردي،٧.

)١٨(الحضاراتحوارنظرية،بوالروايحص..محمد،١٤٢.
)١٩(الحضاراتحوارنظرية،بوالروايحمحمد..ص،١٥٩.
)٢٠(صراعحول،سعديص..محمد،١٥٨.
)٢١(PayartjeanFrançois,Entretien,Esprit,Avril

1996,p57.وكذا:والصراعوالغرباإلسالم،العوضيهشام
مارس١٢،١١٩١مجلةالمجتمع،العدد[أمالحوارللدعوةللبقاء

٤٥.،ص]م١٩٩٦
)٢٢(والغرباإلسالم،العوضيص...هشام،٤٦.
)٢٣(الميدانيحبنكةعبدالرحمن،وخوافيهاالثالثةالمكرأجنحة:

دارالقلم،دمشق،الطبعة(االستعمار،-االستشراق-التبشير
هـ١٤٢٠الثامنة-م٢٠٠٠(١٣٨ص.

)٢٤(هشامبنالملكعبد،النبويةالسيرة،تحقيق:السقامصطفى
.٥٥،ص٣ج)م١٩٥٥-ه١٣٧٥،٢ط،مصر(وابراهيماألبياري

)٢٥(القرآنوآياتالحمانهدايةالبنداقصالحمحمد،بيروت،
،٢٩٣ص،١٩٨١منشوراتداراآلفاقالجديدة١،ط،لبنان
٣٠٦،صالحوار٢٣٧ومالزدة.

)٢٦(نظربوالروايح،حواريات...ص،٣٩.
)٢٧(المشتركالعيش،الدينسعدمنيراإلسالميمحمدظلفي

،االسالميةد[الدولة،لبنان.،البوليسيةالمكتبة،م٢٠٠١ط[ص،
٨٠.

)٢٨(منظورابن،العربلسان)بيروت:،دط،صادردار
.دفع:مادة،)م٢٠٠٣
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 *واإلالصحافةكليةعالمعميد،الزرقاءجامعة. 

**الشريعةكليةعميدنائب،الزرقاءجامعة. 




ملخص
أكبروثاني،العالمفيانتشارااألديانأسرعاإلسالمإن
مسلم باليين ستة أتباعه عدد يبلغ النصرانية بعد دين

فيالمسلمونويعيش،البشريةخمس٩١يشكلوندو،لة
.فيجميعالقارات،ويتكلمونلغاتمختلفة

فيالمسلمينسدسعربيأصلمنالمسلمونويشكل
الغرب في السائد االعتقاد بعكس العالم .ويقطن

علىويسيطروناستراتيجيةاألماكنأكثرفيالمسلمون
٨٠حوالي%العالمفيالبترولاحتياطيمن.

صورةاإلسالمإلقاءالضوءعلىإلىتهدفهذهالدراسة
السياسة صانعي نظر في اإلسالماألمريكية وخبراء

المخضرمينووسائل األمريكية التسعينياتاإلعالم من
وسبلتصحيحها ولقدتوصلت.لمعرفةأسبابتشويهها

:مايليإلىالدراسة
أنإال فيأمريكا؛ ماليينمسلم ستة منوجود بالرغم

األمريكان والخبراء بالصورةيصوروناإلعالم اإلسالم
اآلتية المشوهة واألصولية،:النمطية السياسي، اإلسالم

والتعطش واإلرهاب، والعنف، واإلحباط، والتطرف،
،والظالم التسامح، وعدم المقدسة، والحرب للدماء،
،والعصرنة للديمقراطية والعداء والتخلف، والرجعية،

يعتقدون علىأنهم عالوة الغرب، المبأناإلسوكراهية
واجتماعيًا وسكانيًا وأيدولوجيًا سياسيًا تهديدًا يشكل
األمريكي القومي لألمن وثقافيًا واقتصاديًا وعسكريًا

أولللغرباألمريكي.والعالمي ويعتبروناإلسالمعدوًا
.بعدموتالشيوعيةوانتهاءالحربالباردة
اإلسالم صورة أسبابتشويه أهم ومن :الغربي الجهل

سالم،والتحيزضدالعربوالمسلمين،والعداءبحقيقةاإل
وسائل على اليهود وسيطرة التاريخي، والقراراإلعالم

إيصال في المسلمين وتقصير األمريكي، السياسي
.الشعباألمريكيإلىصوتهم
:مقدمة

 الغربية الدراسات بدأت استشراقية(لقد (العربي للشرق
القرن هذا من السبعينيات في قيامواإلسالمي بسبب
السفارة في الرهائن وأزمة اإليرانية الثورة فياألمريكية

 عام في الغرب١٩٧٩طهران يأخذ لم قبل فمن م،
اإلسالمكقوةعظمىفيالحسبانكقوةسياسيةاألمريكي

والتحديالتغييرعلىقادرةوديمغرافيةواجتماعيةودينية
.والوقوففيوجهالظلم

 الدراسات هذه أخذت أوائلوقد في الحالي شكلها
الدراسات مراكز الغرب أسس حيث الثمانينات

البحثية مئات،والمجموعات وألف المؤتمرات وعقد
اإلسالمية الصحوة عن والبحوث والمقاالت الكتب
والثقافيةوالدينيةوالسياسيةالفكريةوأهدافهاوخصائصها

.والعسكرية
ا للصحوة وعيه في الغربي العقل انطلق إلسالميةوقد

فهم أجل من وفكرية أوروبية استشراقية خلفية من
الشرقعلىللسيطرةوالمذهبيةالفكريةواتجاهاتهاإلسالم

اإلسالموفوبيا:صورةاإلسالمفينظرالغرباألمريكي
إبراهيمأحمدأبوعرقوب.د.أ

**أنسمحمدالخاليلة.د
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واحتوائه تشكيلالعقلالمسلم العربيواإلسالميوٕاعادة
.واليهوديةاألمريكيةوتدميرهخدمةللمصالح

التسعينياتفيذروتهابلغتالتيالدراساتهذهوتميزت
العالميوفي النظام علىظل المباشر بالهجوم الجديد

علمي تحتغطاء حياة ونظام وشريعة عقيدة اإلسالم
ومشوهةقاتمةصورةرسمأجلمنوموضوعيوأكاديمي
الغربيفالوعي العالم، في والمسلمين لإلسالم وبغيضة
مزيف وعي هو العالمية اإلسالمية الصحوة لظاهرة

معتقدويكونهالعقلاألوروبيوسلبيوصليبيالنزعةوال
الباحثون ويغذيه الماكر، واليهودي االستشراقي

وسائل وتنشره واألكاديميونوالخبراء، اليهودية،اإلعالم
السياسة صانعو ويستثمره المخابراتاألمريكية وأجهزة

.العالمية
:مشكلةالدراسة

اإلسالم أن من العالمبالرغم في انتشارًا األديان أسرع
وصورةأنإال،واألوروبياألمريكيالغربفيدينثاني

والمسلميناإلسالمجعلمما،مشوهةوالمسلميناإلسالم
بجرائم عنصري،مستهدفين تمييز من منهاالكراهية

باسم الجسدية واالعتداءات لإلهانات التعرض
.اإلسالموفوبيا
:أسئلةالدراسة

ا األسئلة على لإلجابة الدراسة هذه ما:آلتيةتهدف
وما والمسلمينالصورةاإلسالموفوبيا؟ لإلسالم النمطية

وٕاعالميين سياسيين من األمريكي الغرب نظر في
أسباب وما اإلسالموفوبيا؟ ظل في انتشاروجمهور

حقيقةاإلسالموفوبياوهلاألمريكان؟لدىاإلسالموفوبيا
أمأكذوبة؟وكيفنقاوماإلسالموفوبيا؟

:ObjectiveoftheStudyهدفالدراسة 
الدراسةالتحليلية معرفةأسبابوأهدافإلىتهدفهذه

الحملة مكافحة وطرق صورةاألمريكية لتشويه الشرسة
منقبلصانعيالسياسة والمسلمينفيالعالم اإلسالم

 اإلسالماألمريكية خبراء من ووسائلوالمخضرمين
.إعالمفيفترةالتسعينيات

:ImportanceoftheStudyأهميةالدراسة
القليلةالدراساتمنكونهافيالدراسةهذهأهميةتكمن
الغربيالعقلاستكشافتحاولالتيالعربيالشرقفي

للوصول األمريكي وفهمهإلى لقراءته األسلوباألنجع
المشوهة الصورة تصحيح أجل من معه والتعامل

في والمسلمين لإلسالم بالصورة وتزويده الحقيقيةذهنه
.لإلسالمالسمح

استخدامهاإلسالموفوبيا؟ما تم مصطلح اإلسالموفوبيا
ووسائل السياسة صانعي قبل من التسعينيات في

 األمريكياإلعالم الشعب لتخويف خطورةالغربية من
المتسارع اإلسالمي الكراهيةالمد بذور لزرع العالم في

قوانينإلىأدىممافيقلوبهموعقولهموالحقداألعمى
وٕاصدارعنصرية المئاتمنهم واعتقال المسلمين ضد
ضدهموارتكابجرائمكراهيةظالمةوطويلةاألمدأحكام
.بحقهم

صانعيلدىوالمسلمينلإلسالمالنمطيةالصورةمالمح
:اإلعالماألمريكيةووسائلاألمريكيةالسياسة

IslamicFundamentalism:األصوليةاإلسالمية
تعود:تاريخاألصولية.أ دينيةغربية األصوليةظاهرة

ظهورحركةبروتستانتيةفيجنوبالوالياتإلىبدايتها
وتدعوهذهالحركة.م١٩٠٩فيسنةاألمريكيةالمتحدة

المسيحي الدين بأصول للتمسك أتباعها .أحدثت وقد
الغربية الدينية األوساط في واسعا جدال الحركة .هذه

 وراء المسيحيةوسعيا أنشأتالجمعية فقد أفكارها بلورة
 العالمية World’sاألصولية Christian

FundamentalAssociationالدعائي بالدور لتقوم
)١.(ألفكارالحركة

األصولية.ب "تعريف :تؤمن البروتستانت من فرقة
المقدس للكتاب الحرفية (بالعصمة اإلنجيل" (ويّدعي

عناهللا،ويعادونالعقلوالتفكيرأفرادهاالتلقيالمباشر
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ويميلون العلمي والعنفلفرضهذهإلى القوة استخدام
)٢".(المعتقداتالفاسدةعلىالناس

يجبعلىالفرداألصولي:مبادئعقيدتهاالرئيسية.ج
سلسلة في وردت كما التالية باألساسيات يؤمن أن

 األعوام في الحركة ١٩١٢-١٩١٠(منشورات (تحت
)٣(Fundamentals:األصولعنوان

١.العذراء مريم من السالم عليه عيسى ميالد
تكفيرونظريةاآلخرةوالحياةالجسديالنشورأووالبعث

واإليمانالحرفيبماوردفياإلنجيل.الذنوبوالخطايا
الخطأ( من ورد ما بالذات)عصمة النقطة فهذه ،

النشوء أو التطور نظرية لرفض كأصل اعتمدت
رتقاءالعلميةفيالغربواال الحركةتدعو. فمبادئهذه
 لإلنجيلإلى الحرفي والمعنى الدين بأساسيات التمسك

حقائقعلى بناء أللفاظه تأويل أو أيتفسير ومقاومة
.التاريخأوالعلم

معاداةالعقل:سماتاألصوليةالبروتستانتيةالحديثة.د
والقدر بالقضاء واإليمان بإحياءواإليماوالتقوى. ن

الغربيبالربطبيناألصوليةاإلعالموقدقام)٤.(الدين
التشابه حيث من اإلسالمية الصحوة وحركة الغربية
صورةلتشويهالحركتينبيناالعتقاداتفياأليديولوجي

ميالدعيسىعليهالسالملمريم:اإلسالموالمسلمينمثل
والتقو اآلخرة والحياة بالبعث واإليمان وتكفيرالعذراء ى

في ورد لما الحرفي والمعنى والقدر والقضاء الذنوب
،جديد من الدين إحياء على والعمل والقرآن اإلنجيل
األدبيات في اإلسالمي اإلحياء استخدام شاع لذلك

.الغربيةالحديثة
األصوليون.هـ بها يتصف التي السمات هي ما

المسلمونفيالكتاباتالغربية؟
وينشدونالسلطة.سياسيعلىالقرآنيرتكزبرنامجهمال

لتحقيق العنف يستخدمون لذلك ثمن بأي القوة أو
السياسية وبرامجهم أهدافهم .القرآن تلقوا بأنهم ويدعون

أو شيء لقول يهديهم الذي هو واهللا مباشرة اهللا من
).القضاءوالقدر.(فعله

وسريعمتسامحوغيرومنتقمغاضببأنهاهللاويصفون
وال الغضب شفقة لديه وليس الذنوب وهذا)يغفر

ويعيشونفي.(يتناقضمعالنصوصالقرآنيةالصحيحة
العصورالوسطى،حيثكانإلىعصورالظالمإشارة

الكنيسةسلطةبسببأوروباعلىيخيمالظالم)حينفي
.(كاننوراإلسالميشعبالعلموالمعرفةعلىالعالم

وهم لديهم متدنية المرأة فيومكانة الناستطرفا أكثر
معاملتها اآلخرين. مع متسامحين وغير .ال ودينهم

بإدارة والتسامح والسالم والصداقة المحبة يحضعلى
من بأن القائل النصراني بالمبدأ تمثال اآلخر، الخد

ورجعيون.لطمكعلىخدكاأليمنأدرلهخدكاأليسر
اليةعفاقوانينويطبقواشريعةبإلىيريدونأنيتحاكموا

حينفيقرناعشرأربعةعلىعمرهايزيدالزمانعليها
.أنهميعيشونفيالقرنالعشرين

في األخالقي واالنحطاط الفساد سبب أن ويرون
الناسعنالدين البتعاد المجتمعيعود .يحرمأو وينبذ

واإلباحية والسحاق واللواط والعهر القمار األصوليون
والطالقوالسكرالجنسيةغيرواألبناء والصورالداعرة

وتساهل الجنسي والتعليم واإلجهاض والزنا الشرعيين
األبناء مع التعامل في اآلباء .العادات ويرفضون

النظام بأن ويدعون مجتمعهم في السائدة والتقاليد
في والعسكري واالجتماعي واالقتصادي السياسي

.مجتمعهممفلس
ت تشويههويدعونبأنالديناإلسالميقد م .ويحاولون

ذلكفيأخفقواماوٕاذاالعصريةوالحياةالدينبينالجمع
يميلون فإنهم اآلخرينإلى مع التعامل في .التطرف

مع وصراع منافسة جو في األصوليون ويعيش
الغربية األيديولوجية .على الحرب األصوليون ويعلن
.إعادةبنائهاعلىأسسجديدةإلىمجتمعاتهمويتوقون

٥(.(ويعتبراإلسالممصدرقوةسياسيةلهم
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الغربلدىاإلسالميةاألصوليةفإنتقدم؛ماعلىوبناء
التسامح وعدم الفكري واالنغالق للماضي العودة تعني
والعصرنة والعلم العقل ومعاداة والتعصب والتخلف
وطمس المرأة والعنفوالتطرفوٕاهانة والتقدم والتطور

المجتمع في تستمد.شخصيتها اإلسالمية فاألصولية
بذورتحملالتياإلسالميةالعقيدةمنوسلوكهاأفكارها

.العداءللغربوأيديولوجيتهالعلمانية
باطال بها أرادوا حق كلمة فاألصولية :في األصولية

هم واألصوليون الدين، بأصول التمسك تعني اإلسالم
الدي أوأصول أصولالفقه المختصونبعلم .نالعلماء

بكلوٕايجابيمحببمصطلحإذًااإلسالمفيفاألصولية
معناهغيرفي الغربيوناستخدموه ولكن معنىالكلمة،

.فيالعالمأجمعوذلكلتشويهصورةاإلسالموالمسلمين
التعميمات المصطلحاتأو أبرز من األصولية فتعبير

أطلقها التي والمشينة والسلبية الخاطئة الغربياإلعالم
 استخداماعلى األكثر والتعبير والمسلمين اإلسالم

.والتصاقًابظاهرةالصحوةاإلسالمية
بهدف متعمد بشكل السلبي التعميم هذا استخدم لقد
واألصولية الغربية البروتستانتية األصولية بين الربط
إال هي ما اإلسالمية األصولية بأن وٕاثبات اإلسالمية

دمنوجودالحركةنسخةكربونيةأووجهإسالميجدي
والبغيضة والمقيتة المكروهة القديمة الغربية األصولية
األصولية بأن الغربيون يرى لذلك الغرب، أذهان في
ألنهماواحدةلعملةوجهاناإلسالميةواألصوليةالغربية
والحرية والعلمانية العلمي والتقدم والعلم العقل تعاديان

وتتسمان الشهوات وٕاشباع واالنغالقواإلباحية بالعزلة
.والتحجرالعقليوالعنفوالتطرففيتحقيقأهدافهما

 السياسي Political:)المسيس(اإلسالم or
PoliticizedIslam

األوسط الشرق في السياسي اإلسالم ظهور أدى لقد
القرن السبعينياتمنهذا فيبداية وجنوبشرقآسيا

الحكومةإلىوقلقأملوخيبةذهولاألمريكيةوالشعب

والخبراء واألكاديميين الكونجرس ورجال األمريكي
.الغربيين

اإلسالم دراسة طويل ولوقت جميعًا هؤالء حاول فقد
أسعارعلىاهتمامهمجلمركزين،سطحيةدراسةوقوته
أو الموالية الحكوماتالعلمانية البترولوضعفأوقوة

وإغفالهمفالخطأالذيوقعوافيهه.الحليفةلهموغيرها
حياةفيالحقيقياإلسالميالدينلدور البلتجاهلهم
ضد للشعوب موحدة سياسية كقوة اإلسالمية الشعوب

.األعداءفيالداخلوالخارج
WhatisPoliticalIslam?اإلسالمالسياسي؟ما 

الذييدعو اإلسالم الدينوالسياسةإلىهو المزجبين
والعالمية المحلية الشؤون في .ال الذي اإلسالم وهو

.يؤمنبفصلالدينعنالدولةكماهوالحالفيالغرب
إقامةدولةإسالميةتطبقإلىهواإلسالمالذييسعى

حياة ونظام ودولة كدين اإلسالم .الذي اإلسالم هو
الساداتأنورالراحلالمصريالرئيسمقولةيرفض"ال

."سياسةفيالدينوالدينفيالسياسة
:قسمينإلىويقسمالغربيوناإلسالمالسياسيهذا
:OfficialIslamاإلسالمالرسمي.أ

اإلسالمية الحكومات تتبناه الذي الشكلي اإلسالم
هواإلسالماألمريكيالذيتستثمره.العلمانيةوالمحافظة

إلضفاء اإلسالمية السياسية األنظمة تستخدمه أو
وهويته وقادتها للجماهيرالشرعيةعلىأنظمتها خداعًا ا
اإلسالمي العالم في الحال هو كما .الذي اإلسالم هو

التبعيةللغربوٕاقصاءالدينعنواقعالحياةإلىيدعو
.وٕاحاللالعلمانيةأوالالدينيةمحله

التقليدي.ب أو الجماهيري أو الشعبي :اإلسالم
PopularIslam

 بحركة المؤمنة الجماهير تتبناه الذي الصحوةاإلسالم
العالمية اإلسالمية .الهيمنة يرفض الذي اإلسالم هو

بالتعبيةتناديالتيالدمىلألنظمةتحدياويحملالغربية
للغرباألوروبيأواألمريكي .يناديالذياإلسالمهو
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الغرببراثنمنالمسلمينإلنقاذالحلهواإلسالمبأن
الظالمين المسلمين الحكام بعض من وحلفائه .هو

فقطا السياسة الذياليؤمنبأنالدينهو قال.إلسالم
كلية في السياسية العلوم أستاذ بل جميز الدكتور

WilliamandMaryبأنهمتنبئا"سنةاألربعينخالل
أيديولوجية قوة أهم الجماهيري اإلسالم سيكون القادمة

العالم (في ."٦ (اإلسالم بشأن الغرب يقلق الذي ما
هناكالغربيينالسياسي؟تقلقأسبابعدة:

١.اإلسالميةالصحوة :وجودبرنامجسياسيواعلقادة
 اليهوديعموسبرلمتر الدكتور الواضح"قال لمن إنه

وجهاتوجودمنبالرغمسياسيابرنامجالألصوليينبأن
لديهم مختلفة أيديولوجية هو،نظر النهائي هدفهم إن

.)٧"(إقامةدولةإسالميةبشكلأوبآخر
٢.للسلطة التعطش ليك: أنطوني "قال :اإلسالم إن

)٨".(السياسيهونشدانالسلطةبأيثمن
٣.إسالمية جمهوريات إلقامة الحثيث قال:السعي

الجامعة في السياسية العلوم استاذ أونيل يارد الدكتور
ودراسات األوسط الشرق دراسات ومدير الكاثوليكية

ربيةفيندوةالحزازاتاإلثنيةالتمردوالثورةفيالكليةالح
واشنطنجورججامعةفيعقدتالتي والعرقيةوالدينية

عام١٩٩٢في":اإلسالميةالجماعاتتلككانتسواء
أو الجزائر في لإلنقاذ اإلسالمية الجبهة أو فيمصر

حدما،والجهادفيإلىحزباهللافيلبنان،أوحماس
واإلخ العراق، في والدعوة فيفلسطين، المسلمون وان

أخلدوا الذين المسلمون واإلخوان األردن، السكونإلى
فيمحمدجيشأو،اإلسالميالنفيروشباب،سوريةفي
يريدونإسالمياتقليدياسياسيانظامايريدونإنهماألردن
هذافيالوضوحكلواضحونإنهم،إسالميةجمهوريات

)٩".(الصدد
٤.عل العنفلالستيالء امتالكاستخدام أو السلطة ى

القوة :ريدلبروسالدكتورقالBruceRiedelمدير
مجلس في آسيا شرق وجنوب األدنى الشرق شؤون

األمريكي القومي في":األمن تكمن ال المشكلة إن
استخدام في واألفراد الدول رغبة في ولكن اإلسالم،
العنفاستخدامولكن،أهدافهملتحقيقوالعنفاإلرهاب

واإلرفرض نستطيع ال حين في سياسية كوسيلة هاب
أولئك بقوة نؤيد فإننا اآلخرين، على لدينا الحكم شكل
فيلتشجيعهاويسعونالديمقراطيةالقيميشاطرونناالذين

بلدانهم أكونواضحا. الواليات،دعونيأن إنحكومة
أو العنف عن أبدا تتغاضى أن يمكن ال المتحدة

أيج من سواءالتطرفالسياسي أيشكل في أو هة
)١٠".(كاندينياأوعلمانيا

٥.وراء الدافع هو واالجتماعي االقتصادي الحرمان
السياسي اإلسالم :وزير مساعد دجرجيان إدوارد قال

آسياوجنوب األدنى الشرق لشؤون األمريكي الخارجية
معرضفيالسياسي اإلسالم الكونجرسحول مخاطبا

المغربالعربي عن حديثه "م١٩٩٣فيعام :وتعكس
هيالمغرب أنمنطقة حقيقة سيديالرئيس، سياستنا،
كبيرقسمعلىتؤثرظاهرةبروزمناطقأهممناليوم
اإلسالم باسم تعرف ظاهرة األوسط، الشرق من
هذاحولكلماتببضعبيانيأبدأأنأودوهنا،السياسي

الهام الموضوع الخبرة: تشير اإلسالمإلى حركات أن
األحوال سوء ازدياد من هامة بدرجة تنبع السياسي

المختلفة فيالبلدان االجتماعية االقتصادية .حينوفي
في كثيرا ويتفاوت أشكال عدة السياسي اإلسالم يتخذ
هذه حيال نهجنا عرض يمكن وآخر بلد بين أهدافه
التي التالية النقاطاألساسية قليلمن فيعدد الظاهرة

و الوزير الدياناتكررها أحد اإلسالم كريستوفر، ارن
التطرف هو نعارضه ما ليسعدونا، العظيمة العالمية

علمانية أو دينية كانتطبيعتهما إننا،والتعصبسواء
يدعون الذين أولئك مع نختلف التسامحإلى عدم
العنفلتحقيقإلىوينتهكونحقوقاإلنسانأويلجؤون

)١١".(غاياتهمالسياسية
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٦.للغرباإلسال العداء بذور يحمل السياسي م :قال
لويسبرنارداليهوديالدكتورBernardLweis:الذي

 العشرين"يعرف القرن في لإلسالم مؤرخ أعظم :"بأنه
"من المتشددين لدى للغرب المعادي الشعور إن

إزاء اختالفوجهاتالنظر من ينبثقجزئيا المسلمين
أنوالخشيةالدولةعنالدينالغربيةفصلالقيمتتسرب

اإلسالميةإلى١٢".(المجتمعات(
السياسي الفكر أساسيات من أنه هو بالذكر والجدير
بالمبدأ العمل النصرانية الدينية والممارسات الغربي

أيأن١٣(".(دعماهللاهللاومالقيصرلقيصر:"التالي
سلطتين تلتقيان،هناك ال علمانية وأخرى دينية سلطة

فا ألنأبدا، الدولة، عن الدين فصل يقّر ال إلسالم
فالرسولصلىاهللاعليه.اإلسالمدينودولةونظامحياة

واقتصاديًا واجتماعيًا وعسكريًا سياسيًا قائدًا كان وسلم
سياسية مؤسسة كان والمسجد اإلسالمية الدولة في
.وعسكريةوتربويةوثقافيةوٕاعالميةواقتصاديةوقضائية

٧.ا المصالحاإلسالم على خطرا يشكل لسياسي
األمريكية الخارجية: وزير مساعد مورفي ريتشارد قال

 جامعةاألمريكية في ألقاها محاضرة في األسبق
سيراكيوزSyracuseسنةم١٩٨٨في:"االنبعاثإن

في االنتشار واسعة القوىالسياسية أحد اإلسالميهو
للمصالح التهديدات ومصدر فياألمريكيةالعالم،

 األوسط(المنطقة (الشرق ."(١٤ (الغرب يخشى لماذا
بالنسبة السياسي اإلسالم يشكل السياسي؟ اإلسالم
أو أواحتوائه منالصعبمقاومته داهما للغربخطرا

لألسباباآلتية التعايشمعه :وقوة أيديولوجية اإلسالم
.سياسيةذاتمصداقيةلدىالشعوباإلسالمية

ال لدى تصميم استالموهناك على اإلسالمية حركات
منيجعل مما الدولاإلسالمية من فيالعديد السلطة
أو معها التعايش أو احتوائها الغرب على الصعب
الحال هو كما علىالحكم استيالئها فيحالة هزيمتها

.فيإيرانوالسودانوفلسطين

العالم بلدان جميع في اإلسالمية الحركات وتسعى
اإلسالمي منإقاإلى بالرغم إسالمية جمهوريات مة

وأساليبها وبلدانها مذاهبها اختالف .الحركات وتشكل
فيالعلمانيةالسياسيةاألنظمةلشرعيةتهديدااإلسالمية

.العالماإلسالميالتابعةأوالمتحالفةمعالغرب
بكل اإلسالمية الشريعة تطبيق بأن الغربيون ويرى

حتما سيؤدي تفاصيلها دإلى الهوتيةقيام دينية ول
وتحارب الحقيقة تحتكر ومستبدة ودكتاتورية إسالمية

والعقل العلم .إيدي في فعالة سياسية أداة واإلسالم
لمحاربة وتوحيدها الجماهير لتعبئة تستخدم األصوليين

.الغربوهزيمته
واقتصادية واجتماعية ودينية سياسية قوة واإلسالم

منالتغييرعلىقادرةبالتدريجوعسكريةالداخل.ويشكل
الحكوميةاألمريكيةاإلسالمتحدياوتهديدالألمنوالمالح

بشكلاإلسالميوالعالمخاصبشكلاألوسطالشرقفي
مفهوم.عام السياسي اإلسالم أن هو القول فخالصة

ألن اإلسالمي الواقع على إسقاطه يمكن ال خاطئ
ال متكامل وكل حياة ونظام ودولة دين يمكناإلسالم

.جزئياتمنفصلةبأيشكلمناألشكالإلىتجزئته
:IslamicChallengeالتحدياإلسالمي

واالقتصاديون والعسكريون السياسيون القادة ينظر
يشكل اإلسالم بأن األمريكيون األكاديميون والخبراء

للمصالح أمنيًا وتهديدا تحديا فياألمريكية الحيوية
كماحددهااألمريكيةلحيويةالشرقاألوسط،والمصالحا

لشؤون األمريكي الخارجية وزير مساعد بلترو روبرت
هي األدنى ١٥(:الشرق (ودائم عادل سالم تحقيق

تعمل لم التي األطراف وجميع إسرائيل بين وشامل
إسرائيلبأمن بعد،والمحافظةعلىالتزامنا معها سالما

.ورفاهها
األمر الخارجية وزير بين وقد كرستوفرهذا وارن يكي

المتحدة والواليات اسرائيل بين العالقة فيمااألمريكية
"يلي :هي وٕاسرائيل المتحدة الواليات بين العالقة إن
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المصالحعلىقائمةإنها،خاصةألسبابخاصةعالقة
المشتركة،المشتركة المشترك،والقيم وااللتزام

أث وقد الفرد، واحترام والتعددية بتتالروابطبالديمقراطية
مصمم كلنتون بل والرئيس ومتانتها، قوتها بلدينا بين

ومتانة قوة أكثر جعلها (على ."١٦ (وصيانة وٕاقامة
الخليج منطقة في االستقرار لحماية أمنية ترتيبات
حيوي هو الذي النفطي لمخزونها التجاري والوصول

.الزدهارنااالقتصادي
األمر الدفاع وزير يقول الصدد بيريوبهذا وليام يكي

يلي الشرقاألوسطما مجلسسياسة "...مخاطبا :أما
الفارسي الشرقاألوسطوالخليج السببالثالثالعتبار
أننا هو القومية الحيوية مصالحنا بهما توجد منطقتين
يهدد إنما الخليج أمن يتهدد خطر أي بأن نعترف

المتحدة للواليات حساسة اقتصادية مصالح .إن
 فيمصلحتنا تتمثل الخليج في األولى االقتصادية
فمايقربمن.مصادرالطاقةفيالمنطقةإلىالوصول

فيموجودةالنفطمنمنهاالمثبتالعالماحتياجاتثلثي
.الخليجالفارسي

هناكخمسةبلدانفي،وٕاذاوضعناكلذلكفيالصورة
احتياطيعلىيزيدنفطياحتياطيمنهاكللدىالخليج

 برمتهاقارة الشمالية أمريكا .السيطرة أن الجلي ومن
لهاسيتيحمعاديةدولةقبلمنالخليجنفطحقولعلى

العالمي االقتصاد وتهديد الصناعي العالم إن،ابتزاز
للخطر معرضة الخليج في الحيوية أمريكا ."مصالح

)١٧ األعمال) شركات تمكن وكفالة مناألمريكية
م منصفة صورة في فياإلفادة المتوفرة الفرص ن

المنطقة . الشامل الدمار أسلحة النووية،(وضبط
والبيولوجية والكيمائية، (ومكافحة إطالقها ونظم

اإلرهاب .أكثر واقتصادية سياسية أنظمة قيام وتشجيع
.حريةواحترامالحقوقاإلنسانوحكمالقانون

لشؤون كلنتون بل الرئيس مستشار ليك أنطوني أما
القو التحدياألمن من األمريكي الموقف بين فقد مي

اآلتي النحو على اإلسالمي ..." :هذه خضم وفي
الواليات تستطيع ال واألمل االضطراب من الحقبة

المتفرج موقف تقف أن بين،المتحدة الصراع فرغم
حيوية أهمية ذات المنطقة تبقى العظميين القوتين

"لبالدنا بأ: الخليج للنفطمن معقولةالتدفقالحر سعار
العرب بين وآمن دائم وسالم إسرائيل ورفاه وأمن

الصديقة العربية البلدان واستقرار وٕاسرائيل .واحتواء
الرجعية الدول تلك والسودان وليبيا وٕايران العراق

ووجوبالحد.والخارجةعلىالقانونفيالشرقاألوسط
هذه وكل الشامل، الدمار أسلحة انتشار من األدنى

فياألسب جدا وحيوية حقيقية مصلحة ابتعطيبالدنا
يجبأال.تأمينمستقبلأكثرسالماورفاهيةوديمقراطية

خطرايشكلاإلسالميالتطرفأنفيشكهناكيكون
النهضة خطأ تستخدم قوى فهناك أمتنا مصالح على
وتبرير العالم من واالنسحاب الحرية لقمع اإلسالمية

األعمالالعدائية ال. الوالياتالمتحدةوهذه حركاتتهدد
القديمة الفتنةالقومية بلغة تتكلم العالميةألنها .واألسرة

شيءكلفوق غيرأنها والخوفوالتحامل، الحقد لغة
)١٨."(وكمارأيناتهددمستقبلالشرقاألوسط

الغرب يتهدد خطر بأنه لإلسالم خاطئة نظرة هذه
اإلسالم وحقيقة والعالم، األوسط رحمةوالشرق أنه هو

.للعالمين
لماذايخشىالغربيونالتحدياإلسالمي؟

،اإلسالميين احتواء يمكن ال بأنه يعرف الغرب إن
وعدم باالستقاللية لحكامهم اإلسالميين مناداة وكذلك
أحدمنوصايةدونأمورهمزماموتوليللغربالتبعية

معالتعاملوعدمالغربمعإسرائيل"والمساواة"واإلسالم
.بمعيارينمختلفين
ليك أنتوني على":يقول فإن التحدي؛ هذا غمرة في

فيالتطرفضدإقليميةحصونإقامةالمتحدةالواليات
اإلسالمية الدول مع عالقات نبني فإننا آسيا، شرق
مثلأخرىأماكنوفيكزخستانمثل،االستقاللحديثة
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تركيا باكستانإلى ومن السعودية فإنناأندونيسيا،إلى
الدينيةالدولمعوالصداقةالتحالفتقويةعلىنحرص

إنمهمتنافيالشرق،والعلمانيةذاتالسكانالمسلمين
المستقبليةالتحدياتفلمواجهة،المهمةنفسهياألوسط

:يجبعليناالقيامبمايلي
اإلسرائيلي العربي السالم متابعة .الدول تلك واحتواء

أ تروج التي العلمانيوالمنظمات التطرف تدعم و
والديني .الدول من مجموعة تشكيل في والمساعدة

األسواق مثل أهدافنا في تشاركنا التي عقليا المتشابهة
أسلحةانتشارعلى والسيطرة الديمقراطية وتوسيع الحرة

انتشارها وطرق الشامل الدمار .العوامل هذه كل إن
فيالس فالتقدم العربيمجتمعةتكملوتقوياآلخر، الم

موقف في المتطرفين وضع في يساعد اإلسرائيلي
.الدفاع،ويزيدمنعزلتهم

من يجعلها التطرف تقويضقوات فإن المقابل؛ وفي
االحتواء يعمل حيث للتقدم، السالم لصانعي األسهل
من تحد المعتدلة الحكومات فإن معا، السالم وصنع

المتطرفينف ومواجهة يداخلها،األسهلتقويةشرعيتها
الحصولعلىعنصرقوةكماإلىوهذااالعتداليؤدي

)١٩".(بناءاستقرارإقليميإلىهيالعالقاتالتيتؤدي
:TheGreenPeril(Threat)الخطراألخضر

األصفر الخطر من يتخوف األمريكي الغرب كان
الخطر ومن الباردة، الحرب قبل ما فترة في الياباني

 الشيوعي Redاألحمر Perilالباردة الحرب فترة في
 سنة حوالي من امتدت ومن١٩٨٩-١٩٤٥التي م،

الحرب بعد ما فترة في األخضر اإلسالمي الخطر
المتحدة الواليات أصبحت لقد الباردة، القوةاألمريكية

هزيمةبعدالعالمفياألوحدالقطبأوالوحيدةالعظمى
جد عدو أخذتتبحثعن لذلك وسقوطها يدالشيوعية

.لتحشدقواهاضدهفوجدتضالتهافياإلسالم
:ColdWarالحربالباردة

بعد جديدة باردة حرب هناك وهل الباردة؟ الحرب ما
الحرب للغرب؟ سياسيةمعادية اختفاءالشيوعيةكعقيدة
على تطلق التي الدعاية إشكال إحدى هي الباردة
والحضاري والثقافي األيديولوجي الصراع أو التنافس
طرفين بين والدعائي والسياسي والعلمي واالقتصادي

.متصارعين
عسكري تصادم على تشتمل ال ألنها بالباردة وسميت
أو المنازعات فض يتم بل المتنازعة، األطراف بين
الثنائيةوغيرالثنائيةالمفاوضاتطريقعنالصراعات
منالتيالدوليةوغيرالدوليةالقمةمؤتمراتأوالمباشرة

الوفاقوفيحالةفشلالمفاوضاتإلىشأنهاأنتؤدي
األمور تفضي فقد أشكالها بشتى المؤتمرات إلىأو

وكوريةفيتنامفيحدثوأن،سبقكماالساخنةالحرب
.والحروبالعربيةاإلسرائيليةوأخيراحربالخليج

األمير قبل من األولى للمرة المفهوم هذا استخدم ولقد
 مانويل Juanخوان Manuel D’Espagneفي

برنارداألمريكياالقتصاديقبلومنعشرالرابعالقرن
باروشBernardBaruchالصحفيقبلمنثمومن

 ليمان والتر األمريكي Walterاليهودي Lippmann
عاممطلعم١٩٤٧في).٢٠(

الدوليفالحربالباردةأطلقتعلىالصراعاأليديولوجي
المتحدة الواليات ابين السوفياتيألمريكية واالتحاد

السابق .حليفتين الثانية العالمية الحرب دخلتا فقد
المعركة في حلفاء فهما لدودتين عدوتين منها وخرجتا

.وأعداءفيالسلم
هناك أصبح العداء أو الدولي التنافس لهذا ونتيجة

انقسامالمجتمعالدوليإلىعمليةاستقطابدوليةأدت
كتلتينإلى:الدالغربيةأوروباالغربيةيمقراطيات)عداما

،والكتلةاألمريكيةبقيادةالوالياتالمتحدة)ألمانياالشرقية
للتوترات ونظرا السوفياتي، االتحاد بقيادة الشيوعية
أوروبادولعلىالسياسيةالسوفياتيةوالهيمنةوالنزاعات
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القوىتوازنعلىتطلقالباردةالحربأصبحتالشرقية
.نأمريكاوروسياللسيطرةعلىالعالقاتالدوليةبي

شمالحلفالغربيةوحليفاتهاأمريكاأنشأتلذلكونتيجة
السوفياتياالتحادُأنشئالمقابلوفي،الدفاعياألطلسي

باإلضافة الشرقية، مندولأوروبا ألمانياإلىوحليفاته
وارسو حلف الشرقية .بين تسلح سباق هناك فأصبح

والعسكري،الحليفت العلمي المستويين على المتقابلين ين
والحذروالترقبالشكبعينلآلخرينظرمنهماكلوأخذ

.المشوببالتوتروالكراهيةوالتنصتوالتجسس
عام انتهت التي الباردة الحرب أمريكا ربحت لقد

١٩٨٩االتحاد على واحدة طلقة تطلق أن دون م
السابق السوفياتي .ز دونفأصبحتأمريكا للعالم عيمة

العالمي النظام فكرة صاحبة فهي منازع، أو منافس
فيمصالحهاحمايةفييسهمأنشأنهمنالذيالجديد

فالعالمأجمعانضوى:الشرقوالغربوالشمالوالجنوب
ولكنهلمنحربباردة.تحتجناحيالنسراألمريكي

الجواب آخر؟ وطرف أمريكا بين محتملة أو :جديدة
نعم أخذ. فقد الخطراإلعالم من ويحذر ينذر الغربي

رأي حد فعلى العالم، يجتاح الذي األخضر اإلسالمي
Losصحيفة Angeles Time بدأتاألمريكية فقد

والغرب بيناإلسالم منجديد الحربالباردة "فاإلسالم
قوةلكونهالغربيةوالقيمالغربيلألمنخطرمصدرهو

تمت العالم من رفعة يوغسالفياتحتل من د أواسطإلى
األزمة قوس أو بهالل الغرب يسميه ما أو آسيا

CrescentCrisis)."٢١(
جامعةفيعقدت ندوة في ألكساندر يونا الدكتور قال

بعنوانواشنطنوالدينية"جورجوالعرقيةاإلثنيةالحزازات"
عامم١٩٩٢في:"الفهمسوءمن إنهناكالكثيرجدا

اإلسال جديرالألصولية قويا تيارا زالت ما لكنها مية
)٢٢".(بالدراسةفيمرحلةمابعدالحربالباردة

كتباليهودي:األصوليةوباءيتهددالعالماإلسالمي.هـ
 بيرلمتر Amosعموس Perimutterبعنوان مقالة

اإلسالمية" األصولية شبكة "جريدة في نشرت
Washington Times سنة يقول١٩٩٣في إذا":م

فإنمرضبأنهاوصفتقدالشيوعيةاأليديولوجيةكانت
كليصيب معدي وباء اآلن هي اإلسالمية األصولية

المغرب من اإلسالمي العالم الهندإلى .ارتبط لقد
السوفياتية النووية األسلحة بقوة الشيوعي الخطر

للغرب وتهديدها .وحركةأيديولوجية كانتالشيوعية لقد
المجت في تتجذر عليهالم سيطرت التي معات

العسكري واالحتالل باالنقالبات .الماركسية اللغة وٕان
أوروباوشرق لروسيا بالنسبة أجنبية كانتلغة اللينينية

.والصينودولالعالمالثالثالتيحاولتاحترامها
وقويةقديمةأداةهياإلسالميةالعقيدةفإّنالمقابل؛في

دمنالقادةاألصوليينإذامااستمرتمنقبلجيلجدي
إمكانية لديها ألنه ومستمرًا، حقيقيًا خطرًا تشكل فإنها
الشرق في المختلفة الهشة األنظمة استقرار تقويض

والخليج "األوسط ،)٢٣ (تدعو تحريضية دعاية فهذه
في اإلسالمية الجماعات لضرب المسلمين الحكام

علىبلدانهمعنطريقاتباعسياسةفرقتسدالتيتقوم
خدمة وأخيه واألخ وشعبه القائد بين أسافين دق

.للمصالحالغربية
كتباليهوديدانيال:األصوليةخطريتهددالغرب.و

 Danielبابيس Pipesبعنوان المسلمون":مقالة
زوالالصراعإلىيشيرفيها"قادمونالمسلمونقادمون

 حول السوفياتي الشرقي المعسكر مع تقاسم"الغربي
العالمالن في "...فوذ :"الشرقي المعسكر تهديد يعد لم

هذاألن،للغرببالنسبةاآلنقائماوارسووحلفوخطره
خطرااإلسالميةاألصوليةتعتبرفاليوم الخطرقدزال،
الباردةالحربخطرمنتهديداأكثربشكلالغربيهدد

السوفياتي واالتحاد العظميينأمريكا القوتين بين ...إن
الغريفكرأنبدالالسوفياتياالتحادخطرأزالالذيب

يعتبر أن عليه ويجب الجديد، الخطر هذه في بجدية
في معه ومتعاون له حليف أكبر السوفياتي االتحاد
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اإلسالمية األصولية مواجهة )."٢٤ (دعاية أخرى مرة
مع المواجهة إعالن على الغرب تخض تحريضية

الشيوعية مع بالتحالف اإلسالم،اإلسالم هزمها التي
.فعدوعدويصديقيكمايقولالمثل

والغرب.ز اإلسالم :مصالحة أم مواجهة
ConfrontationorReconciliation

السوفياتيالخطروتالشيالباردةالحربانتهاءبعدماذا
وفيالشيوعيةأمريكاهزمتلقدالدولي؟الوفاقظلفي

اونوالوئاموالمشاركةظلالوفاقالدوليحلالوفاقوالتع
والمواجهة والعداء والتنافس الخصام من،محل فهل

وزير مساعد دجرجيان إدوارد قال اإلسالم؟ مع وفاق
أدلى الخارجيةلشؤونالشرقاألدنىالسابقفيشهادة
بأوروبا الخاصة الفرعية اللجنة الكونغرسأمام في بها
ف أمريكا وسياسة اإلسالم حول األوسط يوالشرق

المنطقة ننظر"...: إننا عميقإلى باحترام اإلسالم
فإنهقدأثرىحضارتنا.وبصفتهقوةتحضرفيالتاريخ

إننا.نفسها،وهودينالكثيرينمنالمواطنيناألمريكيين
القيم على متجددا تأكيدا بأن القائلة الفكرة نرفض
أن اإلسالميالبد العالم فيكثيرمنأنحاء التقليدية

الغربيسف مع نزاع عن ر .اإلسالم نعتبر ال إننا
العقيدة" " Next-ism=التالية Islamismتحل التي

وهناكمظاهرمعينةلمايسميه.محلالشيوعيةالدولية
القلق تثير التي اإلسالمي اإلحياء البعض .ولكننا

بحاجة ومصدرإلى بطبيعة يتعلق فيما الوضوح
للمصالح ممكنة نقع.يةاألمريكتهديدات ذلك وبدون

تصورات أو موضعها غير في مخاوف ضحايا
)٢٥".(خاطئة

تهزم أن تستطيع فهل الشيوعية أمريكا هزمت لقد
حدثتحولجذريفيالعالقاتالروسية لقد اإلسالم؟

 أصبحتاألمريكية بحيث الباردة الحرب اعقاب في
حين في والحليف الصديق للغرب األول العدو روسيا

الذيكانيعتبرالعدوالثانيطيلةفترةأصبحاإلس الم

بداية في للغرب واحد رقم العدو الباردة الحرب
القرن هذا من التسعينات .عقائديا صراعا هناك إن

اإلسالمبينودعائياوسياسياواقتصادياوثقافياوحضاريا
.حربساخنةالأحديعلممداهاإلىوالغرببدايتحول
:IslamicFrustrationاإلحباطاإلسالمي

كارلمثلالغربييناالجتماععلماءمنكثيرذهبلقد
وبرجر دوركهايم وٕاميل فبر وماكس ماركس أنإلى

زيادةااللتزامإلىالحرماناالقتصاديواالجتماعييؤدي
التفسيراعتبرالركيزةاألساسية٢٦(.(الديني مثلهذا

فيتفسيرهماألمريكيةالتيانطلقمنهاصانعوالسياسة
اإلسالمية الصحوة لظاهرة .في دجرجيان ادوارد قال

األوسط الشرق حول األرميكي الكونجرس أمام شهادة
 سنة :م١٩٩٣في ..."دوليا جهدا نرى ال حين وفي

اإلسالمية الحركات مختلف وراء نشعر،موحدا فإننا
اإلسالمية للجماعات إيران استغالل من كبير بقلق

فيا مثلالمتطرفة السودانفيدعم ومندور لمنطقة
إفريقيا الجماعاتفيشمال هذه .المتزايد التنسيق وٕان

ولجوءها المتطرفة والجماعات النظم هذه مثل بين
عنكثب أننراقبها للعنفتفرضعلينا .التحليلوفي

أنالحيفاالجتماعيوفقدانإلىاألخيريجبأننشير
و والتعليمية يوفرالفرصاالقتصادية الذي هو السياسة
بلد كل في مساندين (للمتطرفن ".٢٧ (التفسيرات إن

لظاهرة الغربية واالجتماعية واالقتصادية السياسية
من تنطلق ألنها خاطئة تفسيرات اإلسالمية الصحوة
بهوالتمسكللدين عقليةغربيةمحضةترىبأنالعودة
الشعو بهيمرحلةلمواجهةاألزماتالتيتتعرضلها
إن.فإذاماانفرجتتلكاألزماتعادواكماكانواعليه

المسلمين عودة لتحريرإلى هو األيام هذه اإلسالم
سنينمدىعلىمنهعانواالذيوالظلمالذلمنأنفسهم

االستعمار فيظل طويلة .هو اإلسالم بأن وجدوا لقد
لمعاناتهم الحل .المسلمين هزيمة الغرب يستطيع فهل

بايبسالمحبطيندانياليقول قوله؟ علىحد ..." :إن
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نظيرال مادية بقدرة اليوم الغربوٕانكانيتمتع عالم
منالغربتحفظأنتستطيعالالقدرة لها،إالأنهذه

-الغربيون–إنهم،مواجهةاآلهاتالمظلومةللمسلمين
وأموالهممحاوالتهمألن،مستقبلهمعلىويخشونبائسون

تست ال أماالطائلة وتحكمها، القلوب تملك أن طيع
يكسبأناستطاعفقد اإلسالمورغمالمشكالتالكثيرة
تخشاهالذياألمروهذا،البشرمنالماليينمئاتقلوب

العالم في الشيطانية ٢٨".(القوى (أقوى اإلسالم إن
وعسكريًا واجتماعيًا أيديولوجيًا البشرية عرفته سالح

قال.الدةرضيالغربأمأبىوسياسيًا،إنهالرسالةالخ
ْلَناَنْحنُِإنا{:تعالى َنزَْكرالذاَوإِنَُلهََلَحاِفُظون{).٢٩.(

:DarkForcesofIslamقوىالظالماإلسالمي
عليهاهللاصلىوالرسول نور، والقرآن نور اإلسالم إن
ظالموالكفر،جمعاءللبشريةالهدايةمشعلحاملوسلم

ب ال فيهدامس أمل صيص تعالى. َوِليالله}ُ:لقوله
َِذينالآَمُنواُْيْخِرُجُهمَِمنُلَماِتالظِإَلىِورالنَِذينَوالَكَفُروا

َُأْوِلَياُؤُهمُاُغوتالطُْيْخِرُجوَنُهمَِمنِورالنِإَلىُِلَماتالظ
َُأوَلِئكَُأْصَحابِارالنُْهمِفيَهاََخاِلُدون البقرة[} :٢٥٧[.

)٣٠(
المسلمين عودة الغربيون فسر لقد بأنهاإلى إسالمهم

العصورالوسطى،حيثالجهلوالفقرإلىعودة ظالم
على يخيم الذي والظلم االجتماعيةوالفساد األوضاع
.واالقتصاديةوالسياسيةوالدينية

قامتالتياإلسالمحضارةهؤالءتناسىبلالنسيلقد
اإل الغربعلى على سطع الذي ونورها والعلم يمان

عنيزيدلماعام٨٠٠األوروبي.٢٦/١٠/١٩٩٤في،م
البرلمان في خطابا كلنتون بيل الرئيساألمريكي ألقى
المسلمينووصفوالمسلميناإلسالمفيههاجماألردني

فيهذااليوم...":بأنهمظالميونومتطرفونورجعيون
مناألردنوادي قمتمفيصحراء لقد ظاللالصراع،

 شجاع والتطرف–بخيار اإلرهاب قوى رفضتم لقد
المشرف واالعتدال التسامح وعد وقبلتم المظلمة، .لقد

لكيتعودوا أولئكالذينسيدفعونكم الماضيإلىنبذتم
العدائي مستقبال. ذلك من بدال الفرصووفرتم من

)٣١(..."والهدوءألبنائكم
:Muhammedanismالمحمدية

فيالغربيين األكاديميونوالصحفيونوالسياسيون يشير
القرن هذا من العشرينات مطلع منذ إلىكتاباتهم

 باسم المحمديون"المسلمين "Muhammedansنسبة
إلىمحمدالرسولMuhammedوسلمعليهاهللاصلى

يحظىالتيالمكانةبنفسيحظىالرسولبأنمفترضين
منالسالمعليهعيسى هوواردبها حيثالقداسةكما

 الثالوث القدس(في والروح واالبن األب .النصراني)
يجوزوال،وسلبيخاطئتعبيرأومصطلحفالمحمدية
اهللا صلى محمد الرسول ألن المسلمين على إطالقه
وظيفته وٕانما الدينمنعنده، يأتبهذا لم وسلم عليه

الديناإللهيفقط،فهواليعتبر مؤسساهيتبليغهذا
 الغربيون يدعي كما الدين Muhammadلهذا is

FounderofIslam)٣٢(فقدللنصارىبالنسبةأما،
ونسبتهم تسميتهم تم السالمإلى عليه المسيح عيسى

Christالمسيحيةثمومن،Christianity.
فعلىإلىفيحينأنالمسلمينينسبون فقط، اإلسالم

المثال سبيل : حزيران العربم١٩٨٥في احتج
العليا العدل محكمة لدى األمريكيون فياألمريكية

بعثت حيث المحمدية تعبير الستخدامها واشنطن
برسالة واشنطن في التمييز لمكافحة العربية الجمعية

رئيسالقضاةضداستخدامالمحكمةلتعبيرإلىاحتجاج
.إشارةإلىالديناإلسالميالحنيف"المحمدية"

بالسماحالمحكمةأصدرتهقرارفيالتعبيرهذاوردوقد
الحكومية المدارس في الصالة بحرية كمااألمريكية

األمريكي الدستور ينص القرار. جاء المادة:وقد إن
ممارسة في األفراد حق تضمن الدستور من األولى
كالمحمدية المسيحية فيذلكاألديانغير بما األديان



288

رواطرفاتضرؤرداماءارةدا





و وقد فيرأيأغلبيةقضاةواليهودية، العبارة ردتهذه
.المحكمة

بناءعلىذلك؛فقدقامتالجمعيةالعربيةبتوجيهرسالة
 نظرهإلى تلفت المحكمة في القضاة رئيس أنإلى

المحمدية"تعبيبر"ويسىءسلبيإلى،والمسلميناإلسالم
عامةقضيةأيفياإلسالمكلمةاستخداممنهاوطلبت

المحاكم في تثار المستقبلاألمريكية على،في عالوة
تعبير إسقاط في العربية الجمعية نجحت فقد ذلك

المحمدية" "أن بعد اإلنجليزية القواميس بعض من
)٣٣.(احتجتلدىدورالنشرالتيتصدرعنها

العصرنة ضد اإلسالم :Islam is Anti-
Modernization

ضد حربا يشنون المسلمين بأن األمريكيون يعتقد
والتنميةا العلمي والتقدم والعلمانية لعصرنة .هي فما

أوالعصرنةالعصرنة؟ضدحقااإلسالموهلالعصرنة؟
أنماط جميع في اجتماعي تغير عملية هي التحديث

وقدظهرتنظريةالعصرنة.الحياةعلىأسسعصرية
وضعتأنبعدالقرنهذامنوالستيناتالخمسيناتفي

الثاني العالمية األعمارالحرب حركة وبدأت أوزارها ة
.واالزدهاروالسالموالتقدمالعلميفيالغرب

مثل الوظيفي االجتماع علماء روادها أبرز ومن
Talcot Parsons Danielو Learnerهذه ومفاد

أن العالم في الشعوب جميع على يجب أنه النظرية
 األول العالم أثر وبريطانيا(تقتفي أمريكا (تلحق حتى

بالحضارةالغربيةوتصبحدوالعصريةعنطريقبرك
العلمي والتفكير العلمانية وتبني المدني المجتمع إقامة

حياتها واقع في التكنولوجيا واستخدام لقد.العقالني
سبيل في عائق الدين بأن النظرية هذه افترضت

.إعاقةتقدمالدولإلىالعصرنةوأنالتمسكبهيؤدي
فإنالعاملالحاس العصرنةإلىمفيسبيلالدخوللذا

حديثةأخرىبقيمالمجتمعفيالتقليديةالقيماستبدالهو
في اجتماعي وتغير اقتصادي نمو إحداث أجل من

العالمية (المجتمعات .٣٤ (االفتراض هذا على فبناء
الشرق شؤون في األمريكان المختصين معظم فإن

تجاهلو والستينات الخمسينات فترة في دوراألوسط ا
في فاعلة اجتماعية ديناميكية كقوة اإلسالمي الدين
والعسكري واالقتصادي والسياسي االجتماعي البناء

واإلسالمية العربية للشعوب .الخبراء من عدد زال وال
فيالخاطىءاإلفتراض الغربيينيعملونبناءعلىهذا

القرن هذا من التسعينات عقد .الد كارل إيفرت قال
Everett Carll Ladd" :في قويا افتراضا هناك إن

 بأن بريطانيا خاصفي وبشكل العشرين الدين"القرن
أما٣٥("(والعصرنةبأيحالمناألحوالالينسجمان

 لويسالذييعتبر برنارد مؤرخلإلسالم"األستاذ أعظم
العشرين القرن في"في ألقاها محاضرة في قال فقد ،

إن":م١٩٩٠اتفيسنةبرنامججائزةجفرسونلإلنساني
 اثنين خصمين بين سيكون األصوليين –صراع

والعصرنة (العلمانية ."٣٦ (أو التحديث أو فالعصرنة
 الدينية(التغريبهينتاجأفكارعلمانية (تلغي غربية

.دورالدينمنالحياة
  العصرنة؟ ضد اإلسالم Isهل Islam against

Modernism?
رنةبشكلكامل،البلعلىإناإلسالمليسضدالعص

علوممن العصرية بكلأسبابالحياة يأخذ أن المسلم
وفيالمقابليجبأنيرفضكل.وصناعاتوتكنولوجيا

.مايتعارضمعدينهوقيمهوعاداتهوثقافته
والثقافات الحضارات على االنفتاح مع اإلسالم إن
والثقافة الغربي الثقافي الغزو ضد ولكنه المختلفة

 الغربية Culturalالتخريبية Terrorismإباحية من
واإلرهاب اإلجرام وممارسة أسري، وتفكك جنسية

وغيرها والمخدرات المحارم على واالعتداء .سبب إن
إلىسوءفهمالغربلموقفاإلسالممنالعصرنةيرجع

فريضة العلم طلب جعل الذي اإلسالم بحقيقة جهلهم
ا وكرم ومسلمة مسلم كل قالعلى ومجدهم لعلماء
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اْلِعْلمَُأوُتواَوالِذينَِمْنُكمْآَمُنواالِذينَاللهَُيْرَفع}ِ:تعالى
ٍَدَرَجاتُهَواللِبَماََتْعَمُلونٌَخِبير{]المجادلة:١١[)٣٧(،

في اإلسالمية العلوم إسهام عن غفلتهم بناءكذلك
.الحضارةالغربيةالمعاصرة

 دورانت ويل Willقال Durant كتابه عصر"في
اإليمان "TheAgeof Faith:ساهم قد اإلسالم إن

من سينا ابن وكان المجاالت، كل في فعالة مساهمة
والبيرونياألطباءأعظموالرازي،الطبفيالعلماءأكبر

الجغرافيين البصريات،،أعظم علماء أكبر الهيثم وابن
الكيميائيين أشهر جبير ال،وابن فيوكان روادا عرب

والتعليم التربية ... بيكون روجر تقدم Rogerفعندما
Bacon بعد أوروبا في ابن٥٠٠بنظريته من عام
قال "جبير بعلمه: مدين إنه إسبانياإلى في المغاربة

الشرق في المسلمين من علمهم أخذوا الذين .وعندما
فإناألوروبيالنهضةعصرفيوالعلماءالنوابغظهر

كانراجعانبوغهم علىأكتافإلىوتقدمهم وقفوا أنهم
فالعقلالمسلمعقل٣٨(".(العمالقةمنالعالماإلسالمي

ويبدع ويبتكر ويطوره والعلم الحكمة يبحثعن منفتح
ًثانيا والعلم أوًال اإليمان على مرتكزًا .فالحضارة

حضارةبعكسوعملوعلمإيمانحضارةهياإلسالمية
.علىالعلمفقطالغربالتيتقوم

الديمقراطية ضد اإلسالم  :Islam Anti-
Democracy

الشيوعية األنظمة وسقوط الباردة الحرب بانتهاء
الفترة في الشرقية أوروبا في أعوامالدكتاتورية بين

١٩٩٣-١٩٨٩ألنها،الدولهذهالديمقراطيةاكتسحتم
.أصبحتمطلباجماهيرياللتخلصمنالدكتاتورية

الق مباركةوقد الديمقراطية السياسية التحوالت هذه ت
المتحدة الواليات ودعم وتشجيع تخدماألمريكية لكونها

أمابالنسبةلترويجالديمقراطيةفي.مصالحهافيالعالم
بطيئا جاء اإلسالميفقد العالم .الديمقراطيةولدت وقد

استخدمت ألنها اإلسالمي، العالم فيبعضدول ميتة

اءالشرعيةعلىاألنظمةالحاكمةوأحكاممنأجلإضف
فأصبحتالديمقراطية.سلطةالحكامعلىرقابالشعوب

عدم رغم للديمقراطية رمزا واالنتخابات يرفع شعارا
.نزاهتهافيمعظماألحيان

:Democracyinالديمقراطيةفيالعالماإلسالمي)د(
theIslamicWorld
الديمقراطية جاءت لقد بخطىالعاإلى اإلسالمي لم

حول الغربية اآلراء النقسام وذلك أسلفت كما بطيئة
الرفضفيحجتهرأيولكلومؤيدمعارضبينجدواها
بأن اعتقادا لديهم فإن المعارضون فأما القبول، أو

 الديمقراطية ضد هو Anti-Democracyاإلسالم
)٣٩:(لألسبابالتالية

١.متسامح غير اإلسالم :Intolerant Islam
:يعتقدهؤالءبأناإلسالمغيرمتسامحلألسبابالتالية

الدول في الحال هو كما األقليات حقوق يهضم
إيرانفيالبهائيةضدالتمييزمثلالمعاصرةاإلسالمية
السودان جنوب في والنصارى باكستان في واألحمدية

.ونيجيرياواألقباطفيمصر
٢.السياسية بالتعددية يؤمن ال ،اإلسالم

غير مواطنيها تعتبر المعاصرة اإلسالمية فالحكومات
الثانية الدرجة من مواطنين األقليات من المسلمين

أقل محددةوفرصا فهمبذلكيرفضون.وتعطيهمحقوقا
على والحفاظ األغلبية بحكم تنادي التي الديمقراطية

.حقوقاألقليةوصيانتهابالقانون
٣.المرأة حقوق يهضم ا:اإلسالم لصحوةفحركة

الفصلمثلحريتهاوتكتبالمرأةحقوقتحدداإلسالمية
الحجابوفرضالعامةاألماكنفيوالرجالالنساءبين
في علىدورها وفرضقيود التحرر من ومنعها عليها

المجتمع .الغربيون يعتقد ما حسب السياسي فاإلسالم
السياسية التعددية يقبل وال متسامح غير بطبيعته

.واالجتماعيةواالقتصادية
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٤.التعبيرحريةيكبحاإلسالم:ناتجاالعتقادوهذا
 الخميني اإلمام أصدرها التي الفتوى ي٥عن

١٤/٢/١٩٨٩البريطاني الهندي المؤلف بحق م،
للرسول أساء ألنه إعدامه بوجوب والقاضية الجنسية
اإلسالم من وسخر ولزوجاته وسلم عليه اهللا صلى

"Satanicآياتشيطانية"تهوالمسلمينوالقرآنفيرواي
Verses)٤٠.(

٥.الديمقراطية يختطفون هناك:اإلسالميون
اإلسالمامتزجإذابأنهالغربيينمعظملدىجازماعتقاد

ستؤولاألمور دولةإلىالسياسيمعالدينفحتما قيام
العصورفي كانالحالفيأوروبا دينيةاستبداديةكما

.الوسطى قلب لسلي Lesliكتبت Gelbفي مقاال
 عام في تايمز بعنوان١٩٩١نيويورك مصيدة":م

الحرة اإلنتخابات الدول":فيهتقول" معظم وفي اآلن
ستؤدي الحرة االنتخابات فإن اإلسالمية فوزإلى

الدولةإقامةأجلمنعليهمالشرعيةوٕاضفاءاألصوليين
لقدمارساألصوليونضغطاعلى.الدينيةأوالالهوتية

الحرة،عدة االنتخابات هذه عقد أجل من عربية دول
فيهانجاحاحققوافقدللمستضعفينكحماةأنفسهموبتقديم

)٤١".(بناءعلىمعرفةمسبقةبماستؤولإليهالنتائج
أن استطاعوا قد اإلسالميين بأن آخرون يعتقد كذلك
النظام داخل من الديمقراطية االنتخابات لعبة يلعبوا

ويس االقتراعالسياسي بصناديق األوضاع على يطروا
بدالمنالرصاص .بالطرق الديمقراطية فبذلكاختطفوا
والشرعية السلمية .أوكليروبرتاألمريكي السفير قال

األمريكيللرئيسالخاص المساعد منصب الذيشغل
القومي مجلساألمن في األوسط الشرق "لشؤون :لقد

اإلسالم استعمال في األصوليون الذينجح السياسي
االقتراعصناديقاستعمالعلىويؤكد،أقلبعنفيتسم

الرصاص من بدال .في اليوم القائم الوضع هو وهذا
الدول من كثير وفي وتركيا وماليزيا وباكستان األردن

األخرى فيأفغانستانأيضا. تثيرالدهشة .وٕالىدرجة

كذلك كان تونسوالجزائر في الوضع بأن إلىويبدو
كبيرةدر جة النظامينإلى أنحصلتالمصادماتمع

).٤٢"(وضعاّتسمبالعنفإلىاألمرالذيأدى
:Radical(extremist)Islamالتطرفاإلسالمي

التعاملما أساليب وما المتطرفون؟ ومن التطرف؟
األصل من مشتق غربي مصطلح التطرف معهم؟

 هradix-rootالالتيني استخدم ولقد الجذر، ذاأي
البرلماني اإلصالح لوصفحركة مرة ألول المصطلح

فيأواخرالقرنالثامنعشر (فيبريطانيا .٤٣(ومن
اختالفوجهاتالنظرمع:معانيالتطرفاالجتماعية

جذري تغيير بإجراء ومطالبتهم السلطة على القائمين
.للبناءاالجتماعيفيالمجتمع

الف الدعوة يعني فالتطرف سياسيا؛ والجماعيةأما ردية
إلىواالقتصاديالسياسيالنظامفيجذريتغييرإجراء

المجتمع في (واالجتماعي .٤٤ المتطرفون؟من)
بغض المسلمونجميعًا المتطرفونفينظرالغربهم
أو إليها ينتمون الجماعاتالتي أو بلدانهم عن النظر

.لغاتهمأوقضاياهمأومشاكلهم
اطقالرسميباسموزارةالخارجيةقالرتشاردباوتشر،الن

 األمريكية عام م١٩٩٣في ..." :الواليات لدى إن
المتحدة جماعاتاألمريكية هم المتطرفين بأّن اعتقادا

أنتحاولأخرىجماعاتأيأواهللاوحزبحماسمثل
طريق عن إعاقتها وتحاول السالم عملية ترفض

العنف بالنجاح.. لهم يسمح أال يجب (لذا ."٤٥(
يشر لم األمريكي فالناطق المتطرفةإلى الجماعات

والعنف التطرف في الطويل الباع ذات اليهودية
واإلرهاب .اإلسالمية الجماعات هذه أن نسي كذلك

إنها.تكافحوتناضلمنأجلطردالمحتلمنأراضيها
وحقة عادلة قضايا صاحبة .يجرم مقلوب منطق إنه

.الضحيةويبرئالمجرم
يرىالغربيون:رفهوالجمعبينالدينوالقوميةالتط.أ

الوطنية والقضايا اإلسالمي الدين بين الجمع بأّن
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أولبنانأوأفغانستانأوفلسطينقضيةمثل،والسياسية
ازديادقوةالمسلمينفيالعالم،إلىالجزائرسيؤديحتما

المصالح يهدد وبالتالي األوسطاألمريكية الشرق .في
سبلكلنتونمخاطباالبرلماناألردنيفيعامقالالرئي
م١٩٩٤ ..." :األوسط يكتنفالشرق الذي النزاع هذا

اإلرهاب قوى تقف جانب فعلى الحاضر، الوقت في
عن الطنان البليغ بالكالم نفسها تحيط التي والتطرف
تعاليم تناقض بطرق تتصرف ولكنها والقومية، الدين

محبةمنوتسخربالذاتوطنهادينها.هذهالرجعيةقوى
نيران تؤجج وهي واليأس، والفقر اإلحباط على تقتات

لهاأقولال.العنفوتسعىلتدميرالتقدمفيهذاالمكان
ألنكتنجحيأالويجبتنجحيولنتنجحيأنيمكنك

المستقبل ال الماضي (أنت ."٤٦ (نظر في فالتطرف
و،والتخلفوالفقرواليأسالرجعيةهوكلنتونلماذالكن

هو لماذا الضعيف؟ اإلسالم هذا من كلنتون يخاف
التطرف هذا من واإلحباط والرعب بالغثيان مصاب

اإلسالميبالرغممنقوتهالهائلة؟
وأمريكا.ب الغرب ضد موجه اإلسالمي التطرف

حسب:وٕاسرائيل ألنه جميعا، هؤالء ضد اإلسالم
اإل وحقوق والتعددية الديمقراطية ضد :نسانمزاعمهم

ملرجوديثالصحفيةقالتJudithMillerمقالةفي
عامفيالخارجيةالشؤونمجلةفينشرت١٩٩٣لهام

 الراديكالي"بعنوان اإلسالم ":تحدي ..."على يجب
اإلسالميةالجماعاتظهورتعارضأنالمتحدةالواليات

المتطرفة .التعددية مع تنسجم ال حركاتهم ألن
وحقو اإلنسانوالديمقراطية ق ..الحكومات على يجب

يجبأكبروبشكلالحركاتهذهحيالتقلقأنالغربية
فبالرغممنالتزامهمالكالميبالديمقراطية.أنتعارضها

االثنتين،والتعددية يعارضون المطاف نهاية في فهم
وأمريكا الغرب ضد يبقوا أن المحتمل ومن إنهم

رباأمريكيةأويجبعلىأمريكاأنتشنح...وٕاسرائيل
عليهايجبكذلكاإلسالميينضدعلمانيةغربية حربا

بكل اإلسالمي الدين فشل مناقشة من تخشى أال
"صراحة ،)٤٧ (اإلسالم لضرب محمومة دعوة

.والمسلمين
TheSwordofIslam:سيفاإلسالم

وأنبالسيفانتشراإلسالمبأنالغربيينمنكثيريعتقد
إرهاب وأتباعه متعطشيننبيه يين وتاريخإلى الدماء

زالت وال واإلرهاب والغزوات بالحروب مليىء اإلسالم
وتدمير اإلسالم إبادة يجب لذا مستمرة معهم المعركة

.أهله
الرئيساألمريكياألسبققال:اإلسالمانتشربالسيف.أ

 كتابه في نيكسون السانحة"ريتشارد الفرصة "داحضًا
المقولة هذه ..." مدىقلي: يدركون األمريكيين من ل

سيوف أن فقط يذكرون إنهم اإلسالمي، العالم عراقة
اإلسالمي الدين انتشار في السبب هي وأتباعه محمد

أوروبا وحتى وٕافريقيا آسيا بارتياح،في إلىوينظرون
اإلسالمأنهؤالءتناسى لقد بالمنطقة، الحروبالدينية

ثةقرونمنذآخراليقراإلرهابوٕانهلمتمضإالثال
)٤٨".(حربدينيةفيأوروبا

الحرب.ب نبي هو اإلسالم نبي :الخبراء أحد قال
"الغربيين والحرب: القتال نبي هو محمد الرسول ".بأن

)٤٩ (واإلرهاب الحرب دين هو لهم بالنسبة فاإلسالم
الحربتشرعولم،السالمديناإلسالمأنهيوالحقيقة

ورفعالظلمعنالمستضعفينمننإالالدفاععنالنفس
.أطفالوشيوخونساءوأسرى

والسيف.ج الصحراء دين اإلسالم :Islam is the
ReligionofDesertandSword

والشجيمس مجلةJamesWalshكتب في مقالة
Time سيفاإلسالم"بعنوان " سنة يقول١٩٩٢في م
فيها ..." جديد: دين انبثق قرنا عشر أربعة منقبل

صحراءشبهالجزيرةالعربيةوانفجرمثلالبرقالمتشعب
 إلى قارات اوروبا(ثالث افريقيا، آسيا، (الراية تحت

.الخضراءلواحةالرسولمحمد
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لكتابهم الحضاراتطبقا كل اإلسالم محاربو حول لقد
للعالم ونظرتهم حياتهم وطريقة المقدس .ينتشر واآلن

روعلىالسرعةبنفساإلسالمالرقعةنفسمنأكبرقعة
.سهولوسطآسياإلىاألولىمنساحلشمالأفريقيا

ترجمت ما إذا األخالقية محمد قوانين إن سلوكإلى
والخوفجديدبأملاإلسالميةالمجتمعاتوحدتعالمي

)٥٠..".(منالثورة
فهم السيف بقوة انتشر بأنه لإلسالم الغربي الفهم إن

أندونيسياإلىلقددخلاإلسالم:خاطئلألسبابالتالية
وماليزيااآلنالسكانعددحيثمنإسالميةدولةأكبر

.وغربشرقوجنوبأفريقياعنطريقالتجار
الدين هو اإلسالم فإن الحاضر؛ عصرنا في وكذلك

أمريكا وحتى والشرقية الغربية أوروبا في فأين،الثاني
األمريكي الغربيين غزت التي المسلمين جيوش

اإلسالم؟اعتناقعلىوأجبرتهمواألوروبي
المسلمينبأنالتاريخيذكر ولم دينالتسامح، فاإلسالم
اعتناق على لحكمهم خضعت التي الشعوب أجبروا

تعالى لقوله عنوة فيالدين(:اإلسالم (الإكراه (٥١.(
 لمدة المسلمونإسبانيا حكم لم٨٠٠لقد ولكنهم عاما،

النصارىالكا فياإلسالميجبروا ولكن،ثوليكبالدخول
وأزبيال لفردناند اسبانيا أمور آلت عندما المقابل في

 عام المسلمين١٤٩٢الكاثولكيين من قسما قتلوا م
كذلكحكمالمسلمون.وأجبرواالباقيعلىالتنصرعنوة

منهمأحدايجبروالمولكنهم،الزمنمنطويلةلفترةالهند
بق اإلسالم في الدخول السيفعلى وة .دين فاإلسالم

التعصب دين بأنه الغربيون يصفه حين في التسامح
.وعدمالتسامح

:(HolyWar(Jihad)الجهاد(الحربالمقدسة.د
اإلسالمبأنالغربيينمعظمالجهاد(يعتقد(هو)الحرب

المقدسة .(الغربي اإلنسان وعي في المقدسة والحرب
 واستباحة الرب باسم القتال الدماءتعني سفك .وسلب

بالنصر،األوال الرب إلرادة تحقيقا الممتلكات وتدمير

فمثالعندمااحتلالصليبيونالقدسعام.علىالكافرين
م١٠٩٩ ألفامنأطفالونساءوشيوخوشباب٧٠قتلوا

غاصتحتى األقصى، المسجد ساحات في المسلمين
الخيول للربإلى إرضاء المسلمين دماء في ركبها

)٥٢ .(الكتابات كل في مدونة بشعة دموية صورة
لإلسالم مشرقة صورة نرى المقابل في ولكن الغربية،

القدس،والمسلمين األيوبي الدين صالح حرر فعندما
 عام الصليبيين أيدي منهم١١٨٧من أحدا يقتل لم م

علىأموالهم وأمنهم .للدماءالمتعطش ترىمنهو فيا
لصليبيون؟ومنالمتسامحالمسلمونأما

في يوم كل تتجدد للغرب الدموية الصورة هي وها
،اإلسالمي العالم أنحاء جميع وفي والهرسك، البوسنة

اإلسالم هو والضحية الغرب هو المجرم حيث .قال
 كتابه في غرافتون المقدسة"الفين الحرب ..." :"إن

 المقدسة(الجهاد الحرب (دينية سياسية قوة أكبر هو
 القرن أنألواخر على مصممون قادته إن العشرين،

على مهيمن كنظام الصحيح مكانه اإلسالم يستعيد
عامبحلولالنصراني٢٠٠٠العالمالتقويممنم).٥٣(

كذلكيشهدالعشرينالقرنأواخرأنهوبالذكروالجدير
األضواءتسليطفلماذااألديانلكلعالميةدينيةصحوة

منغيرهدوناإلسالمعلىفقدقريربيتر األديان؟أما
BeterGrier عام في يقول كتبمقالة م١٩٩٣فقد

والغرب اإلسالم بين الباردة الحرب ستكون ....".إن
بأنه يبدو الجهاد ولكن مات، قد ربما األحمر التهديد

ماض (األبدإلى ".54 (يرى الباردة الحرب فبانتهاء
الغربيينبأنالخطراألخضراإلسالميقا دمالمعظم

.محالة
احتوائهايجبلذاأجمعالعالمتستهدفالمقدسةالحرب

العالم تكتسح أن قبل : برلمتر عموس Amosقال
Perimetter بعنوان له مقالة احتواء"في استراتيجية

المقدسة اإلسالمية الحرب " عام في :م١٩٨٤نشرت
 ..."تشن عامة حربإسالمية لبنان، في الصراع إن
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وا الغرب والصهيونيةضد الجديدة والرأسمالية لنصرانية
الرأسماليين بين تميز ال حرب إنها والشيوعية،

السوفياتي واالتحاد أمريكا بين وال (والشيوعيين ".٥٥(
غيرأهليةحربمنلبنانفيجرىلماسطحيتفسير

.إسالميةواسقاطهعلىاإلسالموالمسلمين
:أسبابتشويهصورةاإلسالموالمسلمين

Crusade:الحروبالصليبية.أ
العصرفيلإلسالمواألمريكياألوروبيالغربنظرةإن
بين الصليبية الحروب على أسبابها تعود الحاضر
والمشرق مصر في الشرق ومسلمي أوروبا نصارى
العربية للصورة تشويه من عنها نتج وما العربي
األوروبية الغربية فالمؤلفات أوروبا، في اإلسالمية

األمريكيةوللعربي صورة ترسم الصليبية الحروب عن
تجاه متسامح وغير دينيا متعصب مثل والمسلم

.النصارى
المصالحالحيوية:األسبابالسياسية.ب فياألمريكية

األوسطواسرائيل(الشرقالبترول(
 نكسون رتشارد األمريكي الرئيس Richardيقول

Nixonالسانحة الفرصة كتابه في "Seize the
Moment ..."األوسط الشرق في يهمنا ما أكثر إن

اتجاهفيدائمايسيرانالأنهماولووٕاسرائيلالبترولهو
واحد .مصاريف نتحمل تجلعنا إسرائيل نحو والتزامنا

كماالحرةالسوقألسعارطبقا،الخليجبترولفيباهظة
عامم١٩٧٣حدث..تحتاج حساباتإلىإنمصالحنا

نفسمعقدة، وفي إسرائيل، بقاء على المحافظة فعلينا
أمن لضمان المعتدلة العربية الدول مع الوقتالتعامل

لسنا.الخليج فنحن جدا عميق إسرائيل نحو التزامنا إن
يعنيه بأكثرمما مرتبطونببعضنا ولكننا حلفاء، مجرد

نحنمرتبطونمعهمارتباطاأخالقيا،إنإسرائيل.الورق
 بخالفالرايليستمكسبا للوالياتالمتحدة استراتيجيا

المخابرات أجهزة في تعاوننا أن الشأن هذا في السائد
لقدحيوياليسولكنه،مهمالحربيةوالمسائلوالمناورات

وقد،أثبتتالجيوشاإلسرائيليةحقاكفاءتهافيالحروب
بعدتدخلهافيالصراعإال..ساهمتفيحربالخليج

ق الحرب هذه فيأن محدود إسرائيل تأثير بينتأن د
ميراثالحرب،المنطقة من ينبع تجاهها التزامنا ولكن

تجاه األيديولوجي األدبي والتزامنا الثانية، العالمية
أي يستطيع فلن الديمقراطياتالضعيفة، رئيسمساندة
(أمريكيأوكونجرسأنيسمحبتدميرإسرائيل ".٥٦(

أسهمت اإلسرائيلية تشويهفالدعاية في كبير بشكل
بينالخليجحربأثناءخاصةوالمسلمينالعرب صورة

.دولالتحالفوالعراق
واالقتصادية.ج السياسية األحداثوالحروبوالمشاكل

اإلسالمي العالم في تحدث التي قال:واالجتماعية
 نيكسون رتشارد األسبق األمريكي Richardالرئيس

Nixon..."األمنكثيربتصورالمسلمينبأنمريكيين
وغيرمنطقيين،وأن،همشعوبغيرمتحضرةودمويون

يسيطرون زعمائهم بعض أن هو بهم اهتمامنا سبب
ثلثيعلىتحتويالتياألماكنبعضعلىبالمصادفة

العالم في الموجود حروب،البترول ثالث ويتذكرون
،اسرائيل لتدمير محاولة في العربية الدول بها قامت

إيرانويتذك في األمريكيين الرهائن احتجاز أيضا رون
المتطرف خميني اهللا آية بواسطة .هجوم وكذلك

بواسطة ميونخ في األولمبية القرية على اإلرهابيين
 جماعة األسود" أيلول "وال لها نهاية التيال والمذابح

وتفجير لبنان، في المسلحة المليشيات بين معنى
ا بواسطة المدنية وغزوالطائرات والليبيين لسوريين

وليس بهتلر، حسينتشبها بهصدام الكويتالذيقام
للصينبالنسبةحتىالصورةهذهمنأسوأصورةهناك
العالمعناألمريكيالمواطنوضميرذهنفيالشيوعية

اإلسالمإلىفمثلهذهاألمورتنسب)٥٧".(اإلسالمي
دفوعةبدوافعواإلسالممنهابراء،ألنهاغالباماتكونم

.علمانيةواقتصاديةواجتماعيةواستعماريةوصهيونية
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الدراسات.د في المختصين والعلماء الخبراء افتقار
واإلسالم أوسطية الشرق بحاضرإلى المعمقة المعرفة

اإلسالميلألسبابالتالية العالم :العلماء يغطيمعظم
عام بشكل أوسطية الشرق الدراسات في والمختصين

دراساتهموال في خاص بشكل اإلسالمية دراسات
السياسة في شتى ومواضيع شاسعة جغرافية مساحات

.والقانونوالتاريخوالمجتمعوالبترول
متحيزةأكاديميةخلفيةمنيأتونالعلماءمعظمألننظرا
حياة في اإلسالمي والبعد اإلسالم في محدود وتدريب

فإنهميميلونلل تعميمأوالخروجالمجتمعاتاإلسالمية،
المسبقة العلمانية أحكامهم على مبنية باستنتاجات
في المختصين العلماء أن على عالوة وتحيزاتهم،

يميلوناإلسالم ماضيإلى دراسة على التدرب
محدود.اإلسالم واهتمام تدريب الخبراء معظم ولدى

ونشطاءاإلسالميةبالحركاتأقلوخبرةمباشرواتصال
)٥٨.(اإلسالميين

وحضارته.هـ اإلسالم بحقيقة األمريكيين جهل :قال
يجهلون األمريكيين من كثيرا بأن والسياسيون الخبراء

يقولجون.حقيقةاإلسالم،فالذييجهلالشيءيعاديه
انتلسJohnEntelisاإلسالمية الشؤون في :الخبير
 المتحدة"... الواليات في أن الطالع سوء لمن إنه

هناكقدرباألمريكية، عام شكلخاصوالغرببشكل
أكبرجهلوهناككديناإلسالمبحقيقةالجهلمنكبير

السياسي اإلسالم ظاهرة حول مزمنة... مشكلة ..إنها
لدى مجهوال زال وما كان اإلسالمي العالم أن حتى

(الغربيين ".٥٩ ( بيكر جيمس أكد Jamesكذلك
Bakerالخارجية وزير جهاألمريكية لالسابق

التي فيكلمته اإلسالمية العربية بالحضارة األمريكيين
للعرب الوطنية الجمعية جائزة تسلمه عند ألقاها

 عام م١٩٩٣األمريكيين ..." .صعوبة في يزيد ومما
المتحدة الواليات في هنا الجهل هذه الجمعية مهمة

الفكرية وحيويتها الغنية العربية من،بالحضارة فالكثير

 الراديكاليةاألمريكيين األقلية واحدة فئة في يضعون
أكثرشيئايريدونالالذينالعربمنالساحقةواألغلبية
ألبنائهم أفضل ومستقبل ألنفسهم كريمة حياة .من

الكثير الشيء تعمل أن الجمعية هذه بوسع أن واعتقد
الخطرة السلبية التعميمات وتبديد التفاهم (لنشر ".٦٠(

اإلسال بطبيعة هوفالجهل النصراني الغرب قبل من م
صورة تشويه في أسهمت التي األسباب أكبر من

.اإلسالموالمسلمينوكراهيتهمومعاداتهم
سيطرةاليهودعلىالقرارالسياسياألمريكيالمتعلق.و

صنع في بارزة مواقع اليهود يحتل األوسط، بالشرق
القراراألمريكيالداخليوالخارجيعلىحدسواء .قال

كنيسيسرائيل(حاخامدات(فياليهودالمصلينلجميع
 :م١٩٩٤عام ..."لم األمريكي التاريخ في مرة ألول

في نعيش بأننا أمريكا في اليهود نحن نشعر نعد
المنفى(الدياسبورا(فالحكومةاألمريكيةمنتشكلتعدلم
اليهود(الغوييمغير(،ظلفيفترةاآلننعيش بلإننا
راليهودفيهامشاركينكاملينفيصنعالقرارإدارةيعتب

عليناينبغي فإنه وهكذا المستوياتوالصعد، علىكافة
الخاص الديني اليهودي القانون في النظر إعادة
اليهود تحكم أن أي الغوييم حكومات مع بالتصرف
باليا أصبح القانون ألن اليهود، غير من حكومات

بالنسبة باإلدإلى اليهود ارةعالقة ."الحاليةاألمريكية
)٦١(

االسبقلقدأصبحاليهودقوةمتنفذةفيظلإدارةالرئيس
األمريكي الرئيس مستشاري فغالبية كلنتون بل
اإلدارة في واألمن الخارجية الشؤون عن والمسؤولين

 اليهوداألمريكية من هم .األمن مجلس في هناك إن
٧القومي١١منالمناأهميتبوأونعضواهذافيصب

بل الرئيس وضعهم وقد يهودي، أصل من المجلس
الشؤون هيئة في حساسية المواقع أكثر في كلينتون

.األمنيةوالخارجيةللوالياتالمتحدة
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وسائل.ز على اليهود سيطرة فياإلعالم الجماهيري
فياليهوديوالنفوذ،وتلفزةوٕاذاعاتصحفمنأمريكا

جاليةيهوديةفيالعالمالكونجرساألمريكيوجودأكبر
.فيأمريكا

صوتهم.ح إيصال في المسلمين تقصير الشعبإلى
األمريكي :المجموعات أكبر ثاني المسلمون يشكل

نسمةماليينستةعددهميبلغحيث،أمريكافيالدينية
 األمريكي اإلحصاء كتاب في ورد Worldكما

Almanac بالدور١٩٩١لعام يقومون ال أنهم إال م،
أصواتهم إليصال الكافي األمريكانإلى جيرانهم

أمريكاإلىبعضالمسلمينقادمونجدد:اآلتيةلألسباب
.منالجيلاألولوالثاني

الحرب قبل أمريكا سكنوا المسلمين من قليل وعدد
جيلإلىويحتاجالمهاجرونالمسلمون.العالميةالثانية

ثاكتسابكامللالندماجفيالمجتمعاألمريكيمنحي
المشاركةاللغة من والتمكن والتقاليد العادات ومعرفة

السياسية ويميلون. العملإلى من أكثر االستماع
سياسيا .السياسية االحوال بسبب قليل لبلدانهم والؤهم

.واالقتصاديةواالجتماعيةالصعبةهناك
و والثقافي واالقتصادي السياسي ياإلعالموحضورهم

ضعيف فإ. ذلك قوةومع أمريكا في المسلمين لدى ن
النائب وصفها فقد استغلت، إن مستقبلها لها كافية

PaulFindlayنائم"بأنهاعمالق."
إسالميةفيأمريكاومنالجديربالذكرأنهناكصحة

األصول شتى من اإلسالمية الجاليات أبناء بين
المساجد عشرات بقيادة والثقافات واللغات والمنابت

.األمريكيةاإلسالميةالمنتشرةفيجميعالمدنوالمراكز
حملةإلىيتعرضاإلسالم:طرقمقاومةاإلسالموفوبيا

جميع على األمريكي الغرب قبل من شرسة تشويه
وجماعات أفرادا المسلمين على يجب لذا المستويات،
جهدهم في ما يعملوا أن وعلماء وحكومات وهيئات

أو المحمومة الحملة منإليقافهذه الحد األقل على

احتماالتمنالتقليلأجلمنالعالمفيالسلبيتأثيرها
.استمرارسوءالفهمالغربيلإلسالم

االعتبار بعين اتخاذها يجب التي األمور أهم ومن
السعي:لتغييرالصورةالنمطيةالمشوهةلإلسالممايلي

الخارجيةإلىالسياسيةتغييرغيرهااألمريكيةكماتماما
وٕارسالرسائلوعرائضاحتجاج.اليهودوفقالمصالحهم

السياسةإلىصانعي والشرقاألمريكية وخبراءاإلسالم
.األوسطلتصحيحالصورة
محرريالصحفواإلذاعاتإلىوٕارسالرسائلاحتجاج

يسيء ما تبث أو تنشر التي والتلفزيونات والمجالت
بعيد أو قريب من لإلسالم الم. الكتب درسيةوتنقية

الحاقدةاإلشاراتكلمنوالموسوعيةوالثقافةوالجامعية
والمسلمين اإلسالم للثقافة.على دارسين معلمين تخريج

.والحضارةاإلسالمية
في اإلسالمية والدراسات العربية اللغة تدريس وٕادخال
.الجامعاتالغربيةعلىأنيقومبالتدريسفيهامسلمون

وفتحبابالحوار.سالميوٕانتاجأطلسخاصبالعالماإل
أولوجهوجهاواألكاديمييناألمريكيالقرارصانعيمع

منأجلكسرالحاجزالنفسيبيناإلعالمعبروسائل
الطرفين اإلسالمية. التراثية الكتب أمهات إلىوترجمة

.اإلنجليزية
فيديوأشرطةشكلعلىإعالميةاتصاليةرسائلوٕانتاج

تل أو إذاعية برامج الفضائيةأو القنوات عبر فزيونية
والمسلمين باإلسالم لمعرفة،للتعريف متعطش فالعالم

اإلسالم عن الصحيحة الحقائق .الطالب وتزويد
لشرح الضرورية بالمعلومات الغرب في الدارسين

الغربي للعقل والمسلمين اإلسالم.اإلسالم وتدريسمادة
وتبادل.ةفينظرالغربفيالجامعاتالعربيةواإلسالمي

العربية الجامعات بين والزيارات العلمية البعثات
الغرب في ومثيالتها ليكونوا.واإلسالمية علماء وتدريب

الصعد جميع على الغربية الشؤون في .مختصين
بين والتعاون التوافق مشاعر تحل أن على والعمل
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والحذر والشك التنافس مشاعر محل والغرب اإلسالم
.والكراهيةوالعداء

خالصة
:النتائجاآلتيةإلىوقدتوصلتالدراسة

١ .تهديدا يشكل أنه على لإلسالم الغربيون ينظر
وسكانيا وحضاريا وعسكريا وثقافيا واجتماعيا أيديولوجيا

.للغربومصالحه
٢ .مشوبة الزالتعالقة بينالغربواإلسالم العالقة

والعنف والخوف والشك والترقب والحذر بالتوتر
أحياناوال الهيمنة ومحاولة واالستعمار أحيانا منافسة

أخرى .لإلسالم الغربيين معظم لدى فهم سوء وهناك
وحقدأعمىلدىمعظمالغربيينكحضارةورسالةعالمية
.تجاهاإلسالموالمسلمين

٣ .صانعي معظم قبل من لإلسالم الغربي الفهم جاء
السياسة ومشوهااألمريكية وبطيئا متأخرا منوبا. لرغم

اإلرهابضحاياهماألرضبقاعشتىفيالمسلمينأن
وٕارهابيون مجرمون بأنهم يصورون أنهم إال الغربي

.دوليون
٤ .أمنهم واألمن سالمهم السالم بأن الغربيون يرى

استقرارهم واالستقرار قوتهم والقوة لهم اإلنسان وحقوق
تقيسو.أماالمسلمونفاليستحقونشيئا،والحياةحياتهم

قضايا مع التعامل عند معيارين أو بمكيالين أمريكا
.المسلمين

٥ .اإلسالمي المد بأن الغرب في عام اعتقاد هناك
منوالحدأمامهالوقوفيجبلذا،يومبعديومايتعاظم

اندفاعه .تمنح حية أيديولوجية بأنه أثبتاإلسالم ولقد
.معتنقيهاقوةالتغييروالتحدي

٦ الغربي. خطرايرى تشكل اإلسالمية الصحوة بأن ون
.علىشرعيةاألنظمةاإلسالميةالمتحالفةمعالغرب

٧ .العربية األنظمة دعم على غربي إجماع هناك
الفلك في تدور والتي العلماني ذاتالتوجه واإلسالمية
القضاءأواإلسالميةالصحوةتحجيمأجلمناألمريكي

عليها بأ. الغربيين معظم الدينويعتقد بين المزج ن
.قيامدولةإسالميةدينيةإلىوالسياسةسيؤديحتما

٨ .في والمعتدلة المتطرفة الحركات بين الغرب يفرق
الحركات جميع بأن يعمم ولكنه واليهودية، النصرانية

.اإلسالميةهيإرهابيةوأصوليةومتطرفة
٩ .حاقدة صليبية عقلية حملة هم الغربيين معظم إن

بناءعلىتاريخطويلمنوكاره والمسلمين، لإلسالم ة
.الصراعالمزمنعلىمدىالتاريخ

١٠ .المختصون الغربيون المفكرون معظم يقوم
بتأليب منهم اليهود وخاصة األوسط، والشرق باإلسالم

.ضداإلسالموالمسلميناألمريكيةصانعيالسياسة
١١.حولاألمريكيالعامالرأيفيانقسامهناككيفية

مواجهةمايسمىباألصوليةاإلسالمية،فمنهممنيدعو
إلىيقولمنومنهم،والمسلمينلإلسالمالفهممنالمزيد

.دمروااإلسالمأبيدواأهله
١٢ يحتاج. لإلسالم فهم سوء هناك فإن إلىوأخيرا؛

.وقتطويللتعديله
والصورة لإلسالم الحقيقية الصورة بين مقارنة هذه

.ةالمشوهةلإلسالمفينظرالغرباألمريكيالنمطي





صورةاإلسالمالمشوهةصورةاإلسالمالحقيقية
طرعلىالعالمخرحمةللعالمين

اعتدال   تطرف
سالم  السالمضد

تسامح   تعصب
حضارة تخلف
عدالة بربرية
تعددية  التعدديةضد

أمل حباطإ
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حل مشكلة
ديمقراطية(شورى(الديمقراطيةضد
تقدم  الوسطىالعصور
كرامة  اإلنسانحقوقضد

عقالنية  عقالنيةغير
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 *الشريفاألزهربجامعةوالمذاهباألدياندكتوراه،مصرجمهورية 






المقدمة
نحمده تعالى هللا الحمد إن ونستعينه، ونستغفره، ،ونعوذ

إنهمنيهده،باهللاتعالىمنشرورأنفسناوسيئاتأعمالنا
وأشهد،ومنيضللفالهادىله،اهللاتعالىفالمضلله

إالإلهاللهأنشريكالوحدهاهللا،ونبيناسيدناأنوأشهد
عبداهللاورسوله عليكياسيدييا،محمدًا صالةوسالمًا

.رسولاهللادائمينمتالزمينإلىيومالدين
}َوَأْنُتْم ِإال َتُموُتنَوَالتَُقاِتِه َحقَهاللُقوااتآَمُنواِذيَنالَهاَأيَيا

َُمْسِلُمون{]عمرانآل:١٠٢.[
}َواِحَدٍة َنْفٍس ِمْن َخَلَقُكْم الِذي َربُكُم اتُقوا الناُس َأيَها َيا

َهاللُقواَواتَوِنَساًءَكِثيًراِرَجاًالِمْنُهَما َوَبثَزْوَجَهاِمْنَهاَوَخَلَق
َُعَلْيك َكاَن اللَه ِإن َواْألَْرَحاَم ِبِه َتَساَءُلوَن َرِقيًباالِذي }ْم

.]١:النساء[
} َسِديًدا َقْوًال َوُقوُلوا اللَه اتُقوا آَمُنوا الِذيَن َأيَها ُيْصِلْح.َيا

َفَقْدَوَرُسوَلُهَهاللُيِطِعَوَمْن َوَيْغِفْرَلُكْمُذُنوَبُكْم َأْعَماَلُكْم َلُكْم
.]٧١،٧٠:األحزاب[}َفاَزَفْوًزاَعِظيًما

:وبعد
جداًف المهمة القضايا من البحثيتعرضلقضية إنهذا

اإلسالم"أالوهي "نقضشبهاتالتطرففيمحاربة ،وال
العملية وممارساتهم عقيدتهم بنوا قد المتطرفين أن شك

الكثيرمنالشبهات،علىبعضاألفكاروالتعاليم فلديهم
عليها والرد لتفنيدها تحتاج التي ،أتناول هذا بحثي وفي

يئةاهللاتعالىوتوفيقهالحديثعنإحدىهذهالشبهاتبمش
بعنوان هي "والتي :ستار تحت المقدسات على التعدي

 تاريخي أو بالرسل(فلسفي االستهزاء ،على التعدي
:وذلكمنخاللالمبحثينالتاليين)"المسجداألقصى

األول المبحث :والرسل األنبياء من إسرائيل بني موقف
:لمطلبيناآلتيينوذلكمنخاللا

.األنبياءوالرسلفيالمعتقداإلسرائيلي:المطلباألول
الثاني المطلب :األنبياء حول إسرائيل بني مزاعم نقض

.والرسل
الثاني المبحث :المسجد احتالل في الصهاينة شبهات

:األقصىوذلكمنخاللالمطالبالثالثاآلتية
.لردعليهادعوىالحقوقالدينيةوا:المطلباألول
.دعوىالحقوقالتاريخيةوالردعليها:المطلبالثاني
.مزاعمهمحولهيكلسليمانوالردعليها:المطلبالثالث

،ثممراجعالبحث،ثمالخاتمةبهاأهمالنتائجوالتوصيات
.ثمفهرسالموضوعات

موقفبنيإسرائيلمناألنبياءوالرسلالمبحثاألول

ءوالرسلفيالمعتقداإلسرائيلياألنبيا:المطلباألول
بعث قد وجل اهللاعز بأن المسلمين معاشر نحن نؤمن

كافة الناس إلى وأنبياء رسًال ،من منهم بأن نؤمن كما
اهللاعزوجللنا ذكره ،جلقال كما يذكره ومنهممنلم

َلْيَكَوَلَقْدَأْرَسْلَناُرُسًالِمْنَقْبِلَكِمْنُهْمَمْنَقَصْصَناع:}َوعال
ِبآَيٍةَيْأِتَيَأْنِلَرُسوٍلَكاَنَوَماَعَلْيَكَنْقُصْصَلْمَمْنَوِمْنُهْم
ُهَناِلَكَوَخِسَر ِباْلَحقُقِضَيِهاللَأْمُرَجاَءَفِإَذاِهاللِبِإْذِن ِإال

َاْلُمْبِطُلون{]غافر:٧٨[.
عليهمونؤمنأناألنبياءوالمرسلينصلواتاهللاوتسليماته

اصطفاهماهللاعز،أجمعينهمصفوةخلقاهللاعزوجل
وتعالىتباركاهللايقولالبشريةوهدايةرسالتهلتبليغوجل

 الشأن هذا َوِمَن{في ُرُسًال اْلَمَالِئَكِة ِمَن َيْصَطِفي اللُه
ٌَبِصير َسِميٌع اللَه ِإن الناِس الحج[} :٧٥[ ،تعالى ويقول

"احتاللالمسجداألقصى،االستهزاءبالرسل"ساتتحتستارفلسفيأوتاريخيالتعديعلىالمقد

عبدالحيعيدإبراهيممحمدسرحان.د
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ًأيضا}َوإِنِاْألَْخَياراْلُمْصَطَفْيَنَلِمَن ِعْنَدَنا ،]٤٧:ص[}ُهْم
عليهموتسليماتهاهللاصلواتوالرسل فياألنبياء فعقيدتنا
الناس ينفر وعما الخطايا عن معصومون أنهم أجمعين
ومتصفونوعالجلربهمرسالةتبليغعنويعوقهمعنهم

.بكلالفضائل
 األنبياء إلى ينظر من هناك تخالفلكن نظرة والرسل

ًتماماإليهماإلسالميةالنظرة،المغايرةالنظرةتلكوتتجسد
جاءفيأسفاراليهود فيما ،اهللاصلواتوالرسل فاألنبياء

ليسوا اليهودي المعتقد في أجمعين عليهم وتسليماته
لقدرسم،ويرتكبونأقبحالفواحش،معصومينعنالخطأ

صلو ورسله اهللا ألنبياء عليهماليهود وتسليماته اهللا ات
بهاُكلفواالتيالرسالةطبيعةمعتتناسبالقبيحةصورة

منقبلربالعالمين ،السخرية تحملبينطياتها صورة
ويمكنتلخيصتلك،واالستهزاءبصفوةخلقاهللاعزوجل

صلواتوالرسللألنبياءاليهودرسمهاالتيالقبيحةالصورة
:عينفياألقسامالثالثاآلتيةاهللاوتسليماتهعليهمأجم

١.العقدي االنحراف إليه نسبوا قسم :اهللا كنبي
السالم عليه هارون ،اهللا لنبي الخروج سفر نسب فقد

حيثبعبادتهاواألمراألوثانصناعةالسالمعليههارون
ولمارأىالشعبأنموسىأبطأفيالنزولمن:"جاءفيه

قماصنعلناآلهةتسير:وقالواله،الجبلاجتمعالشعبله
أمامنا ،أرض من أصعدنا الذي الرجل موسى هذا ألن

انزعواأقراط:فقاللهمهارون،مصرالنعلمماذاأصابه
بها وآتوني وبناتكم وبنيكم نسائكم آذان في ،الذهبالتي

آذانهم في الذهبالتي الشعبأقراط كل فنزع ،بها وأتوا
هارون إلى أيديهم، من ذلك باإلزميلفاخذ ،وصوره

ًمسبوكاعجًالوصنعه،فقالوا :التيإسرائيل آلهتكيا هذه
أرضمصر أصعدتكمن ،مذبحًا بنى هارون نظر فلما

أمامه وقال، هارون ونادى للرب: عيد غدًا ،في فبكروا
الغد سالمة، ذبائح وقدموا  محرقات وأصعدوا ،وجلس

:ربلموسىفقالال،ثمقامواللعب،الشعبلألكلوالشرب
اذهبانزل ،أرضمنأصعدتهالذيشعبكفسد قد ألنه

صنعوا،مصرزاغواسريعًاعنالطريقالذيأوصيتهمبه
ًمسبوكا عجًال لهم وقالوا،  له وذبحوا  له وسجدوا :هذه

إسرائيلالتيأصعدتكمنأرضمصر كما،)١("آلهتكيا
الحقنسبواإلىموسىوهارونعليهماالسالمعدماإليمان

فقالالربلموسى:"فقدجاءفيسفرالعدد،باهللاجلوعال
وهارون :أمام بيحتىتقدساني تؤمنا لم أنكما أجل من

إسرائيل بني أعين ،إلى الجماعة هذه تدخالن ال لذلك
.)٢("األرضالتيأعطيتهمإياها

٢.األخالقياالنحرافإليهنسبواقسم:ماذلكومن
نوح اهللا نبي إلى الخمرنسبوه شرب من السالم ،عليه

عورته وانكشاف لولده، والظلم ،سفر في جاء حيث
فشربمن،وغرسكرما،ًوابتدأنوحيكونفالحا:ً"التكوين

كنعانأبوحامفأبصرخبائهداخلوتعرىفسكرالخمر
أبيه استيقظنوحمن......وأخبرأخويهخارجا،ًعورة فلما

الص ابنه به فعله ما علم غيرخمره فقال، :كنعان ملعون
وقال  إلخوته يكون العبيد عبد سام: إله الرب ،مبارك

ًعبداكنعانوليكنلهم،مساكنفيفيسكنليافثاهللاليفتح
.)٣("لهموليكنكنعانعبدا،ًسام

منها تقشعر بتهم السالم عليه داود اهللا نبي اتهموا كما
األبدان بالكذب، اتهموه ف،  أناسأبرياء يمساكنهموقتل

كمانسبواإليهالزنابحليلةجارهوأحدقواد،منغيرحرب
جيشه ،لينفرد الزوج لقتل مؤامرة تدبير إليه نسبوا بل

بالزوجة ،فيجاء ومنالنصوصالتيتدلعلىذلكما
األول صموئيل "سفر ورجاله: داود وصعد ،وغزوا

الجشوريين والجرزيين، والعمالقة، قديم، من هؤالء ألن
مصر أرض إلى شور عند من األرض سكان ،وضرب

وبقرًا،ولميستبقرجًالوالامرأة،داوداألرض وأخذغنمًا
ًوثياباوجماًالوحميرًا،أخيشإلىوجاءورجع،أخيشفقال:
اليوم تغزو لم إًذا داود، فقال يهوذا: جنوبي على ،بلى

اليرحمئيليين وجنوبي القينيين، وجنوبي دا، يستبق ودفلم
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لئالُيخبرواعنا:إذقال،رجًالوالامرأةحتىيأتيإلىجت
قائلين داود: فعل هكذا ،في إقامته أيام كل عادته وهكذا

.)٤("بالدالفلسطينيين
وكانعندتمامالسنة:"وماجاءفيسفرصموئيلالثاني

معه يوآبوعبيده أرسل داود الملوكأن فيوقتخروج
إسرائيل وجميع ،عمونفأخربو بني ا ،وأما ربة وحاصروا

وكانفيوقتالمساءأنداودقام،داودفأقامفيأورشليم
فرأىمنعلى،عنسريرهوتمشىعلىسطحبيتالملك

تستحم امرأة السطح جًدا، المنظر جميلة المرأة ،وكانت
المرأة عن وسأل داود فأرسل واحد، فقال :هذه أليست
أوريا امرأة أليعام بنت رسًالبثشبع داود فأرسل الحثي؟

وأخذها إليه، فدخلت ،من مطهرة وهي معها فاضطجع
إلىبيتها،طمثها ثمرجعتالمرأة ،فأرسلت وحبلتالمرأة

وقالت داود وأخبرت حبلى: إني ،يوآب إلى داود فأرسل
أورياالحثيفأرسليوآبأورياإلىداود:يقول إليأرسل،

إليه أوريا فأتى ، داود وسالمةفسأل يوآب سالمة عن
الحرب الشعبونجاح ألوريا، داود وقال :بيتك إلى انزل

وخرجتوراءه،فخرجأوريامنبيتالملك،واغسلرجليك
ونامأورياعلىباببيتالملكمع،حصةمنعندالملك

داودقائلين،جميععبيدسيدهولمينزلإلىبيته :فأخبروا
بيته إلى أوريا ينزل لم ، ألوريافقال داود :منجئت أما

بيتك؟ إلى تنزل لم فلماذا السفر؟ لداود، أوريا فقال :إن
وسيدييوآب،التابوتوٕاسرائيلويهوذاساكنونفيالخيام

وأناآتيإلىبيتي،وعبيدسيدينازلونعلىوجهالصحراء
وحياتكوحياةنفسكال،آلكلوأشربواضطجعمعامرأتي

أقمهنااليومأيضًاوغدًا:اودألوريافقالد،أفعلهذااألمر
ودعاهداود،فأقامأوريافيأورشليمذلكاليوموغده،أطلقك

وشربوأسكره أمامه فأكل ،ليضطجع المساء عند وخرج

سيده عبيد مع مضجعه في ينزل، لم بيته وٕالى ،وفي
أوريا بيد وأرسله يوآب إلى مكتوبًا داود كتب ،الصباح

ي المكتوب في قولوكتب :الحرب وجه في أوريا اجعلوا
ويموت فيضرب ورائه من وارجعوا )الشديدة ،في وكان

الذي الموضع في أوريا جعل أنه المدينة يوآب محاصرة
فيه البأس رجال أن علم ،وحاربوا المدينة رجال فخرج

يوآب داود، عبيد من الشعب بعض فسقط ،أوريا ومات
سمعتامر..........الحثيأيًضا ماتفلما قد أنه أوريا أة

ندبتبعلها رجلها أوريا ،داودأرسل مضتالمناحة ولما
وأما،)٥(وولدتلهابًنا،وصارتلهامرأة،وضمهاإلىبيته

.)٦("األمرالذيفعلهداودفقبحفيعينيالرب
٣.واألخالقيالعقدياالنحرافإليهنسبواثالثقسم

ًمعا:أسفارنسبتهفيماالصورةتلكوتظهرنبيإلىاليهود
إليهخداعأبيهإسحاق،اهللايعقوبعليهالسالم فقدنسبوا

عليهالسالم والكذبعليه، ،وأخذأخيهحاجةاستغلوأنه
بكوريته عليه، إلىحقده إضافة البركة وسلبه ،نسبوا كما

تسمىوثنيةامرأةمنتزوجأنهالكريمالنبيراحيل(لهذا(،
أبيهامنسرقتراحيلوأنإلىيعقوبمعوفرتأصنامه

زنىبامرأةأبيه(رأوبينبنيعقوب(كماذكرواأن،فلسطين
بلهة( (يفعل ولم يعقوب إلى وصل حتى الخبر وانتشر

وردفيسفرالتكوين،شيًئا جاءفيذلكما فكبر:"ومما
البرية إنسان الصيد يعرف إنساًنا عيسو وكان ،الغالمان

يسك كامًال فأحبإسحاقعيسوويعقوبإنساًنا  نالخيام
ًصيدافمهفيألن،يعقوبتحبفكانترفقةوأما،وطبخ

أعيا قد وهو الحقل من فأتىعيسو يعقوبطبيخًا ،فقال
،أطعمنيمنهذااألحمرألنيقدأعييت:عيسوليعقوب

دعيأدوم(لذلك(،يعقوبفقال:بكوريتكاليومبعني،فقال
عيسو :الموت ماضإلى أنا فقالها ليبكورية؟ فلماذا
،فباعبكوريتهليعقوب،فحلفله،احلفلياليوم:يعقوب

عدس وطبيخ خبزًا عيسو يعقوب فأعطى وشرب، ،فأكل
.)٧("فاحتقرعيسوالبكورية،وقامومضى
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أيًضا "وجاء :عن عيناه وكلت يعقوب شاخ لما وحدث
عيسوابنهاألكبر ابني:وقاللهالنظرأنهدعا يا فقال،

له هأنذا: فقال، :وفاتي إننيقدشختولستأعرفيوم
واخرجإلىالبريةوتصيد،جعبتكوقوسك:فاآلنخذعدتك

ًصيدالي أحب، كما واصنعليأطعمة ،آلكل وأتنيبها
وكانترفقةسامعةإذ،حتىتبارككنفسيقبلأنأموت

إسحاقمععيسوابنه فذهبعيسوإلىالبريةكي،تكلم
ص بهيصطاد ليأتي يًدا ،ابنها يعقوب فكلمت رفقة وأما

قائلة فاآلن........إنيقدسمعتأباكيكلمعيسوأخاك:
بهآمركأنامافيلقولياسمعابنييا.........إلىفدخل

وقال أبيه أبي: يا فقال، ابني: يا أنت من هأنذا ،فقال
يعقوبألبيه كلمتني: فعلتكما قد بكرك عيسو أنا ،قم

فقالإسحاق،وكلمنصيديلكيتباركنينفسكاجلس
إنالرب:ماهذاالذيأسرعتلتجدياابني؟فقال:البنه

لي يسر إلهكقد فقالإسحاقليعقوب، :ياألجسك تقدم
إسحاقإلىيعقوبفتقدمال؟أمعيسوابنيهوأأنتابني

ولكناليدينيدا،الصوتصوتيعقوب:وقال،أبيهفجسه
عيسو ، عيسوولم كيدي مشعرتين كانتا يديه ألن يعرفه
أنا:فقال،هلأنتهوابنيعيسو؟:وقال،فباركه،أخيه
.)٨("هو

السفر نفس "وفي ليعقوب: البان وقال :وقد فعلت ماذا
اشتقتإلى.......خدعتقلبي وأنتاآلنذهبتألنكقد

وكانتراحيلقد......ولكنلماذاسرقتآلهتي؟،بيتأبيك
ا وجلستأخذت الجمل حداجة في ووضعتها ألصنام

ال:وقالتألبيها،فجسالبانكلالخباءولميجد،عليها
عادة عليألنمقامكأقومأنأستطيعالأنيسيدييغتظ

النساء األصنام، يجد ولم "وأيًضا)٩("ففتش :رحل ثم
عدر مجدل وراء ونصبخيمته إسرائيل ،كان وحدثإذ

لكاألرضأنرأوبينذهبواضطجعإسرائيلساكًنافيت
أبيه سرية بلهة مع إسرائيل، )١٠("وسمع ،تقتصر ال كما

فقط الرجال على اليهودي المعتقد في النبوة ،هي بل
كالنبيةسواءحدعلىوالنساءدبورة(للرجال(فيجاءكما

ودبورةامرأةنبيةزوجةلفيدوتهيقاضية:"سفرالقضاة
.)١١("إسرائيلفيذلكالوقت

وبهتانًا زورًا اليهود ألصقها التي الشبهات بعض هذه
بأنبياءاهللاعزوجلورسله ،شاءإنالقادمالمطلبوفي

.اهللاتعالىأبينوجهالحقفيها
المطلبالثاني :األنبياءحولإسرائيلبني نقضمزاعم

والرسل
تليق ال قبيحة صفات من اليهود أسفار في ورد ما إن

اهللا خلق ينطبقبصفوة وعليها واهية شبهات وجل عز
َكُبَرْتَكِلَمًةَتْخُرُجِمْنَأْفَواِهِهْمِإْن:}قولربناتباركوتعالى

َكِذًبا ِإال َيُقوُلوَن الكهف[} :٥ [على المزاعم تلك وتفنيد
:النحوالتالي

ًأوال:موسىاهللانبيوصفمناليهودأسفارفيجاءما
ال عليهما هارون تناقضوأخيه العقدي باالنحراف سالم

هليعقلمنموسىوهارونأناليؤمنا"بّينلديالقومإذ
وجلعزباهللا–إسرائيلبنيأماميقدساهحتى-،وهما

إلى ليدعواهم وبنيإسرائيل رسوالاهللاإلىفرعونوقومه
اإليمانوالطاعة ،أرسلهما عكسما فكيفيصدرمنهما

ضفيذاتالسفرالذينسبإلىكمانجدالتناق،)١٢("به؟
باهللا اإليمان عدم السالم عليهما وهارون موسى ،فجاء

بلهوأمينفيكل،وأماعبديموسىفليسهكذا:"فيه
.)١٣("بيتي

نبيحقفيالقومذكرهماعلىحزمابناإلمامعلقوقد
فيقول السالم عليه هارون ".....اهللا :نبي وهو هارون

لقومهإلهًايعبدونهمندوناهللاعزمرسليتعمدأنيعمل
،ويبنيللعجلمذبحا،ًغدًاعيدالسيد:ويناديعليه،وجل

ثميجردهمويكشف،ويساعدهمعلىتقريبالقربانللعجل
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أحق تكون أن إال العجل أمام والغناء للرقص أستاههم
مشرك كافر مرسل لعجبنبي هذا كشفتإن قد أستاه

دومن أويكونالعجلظهرمن،ناهللايعمللقومهإلهًا
كمعجزاتمعجزةواهللافهذه؟عملههارونيتعمدأنغير

فرق وال موسى الضالل، هو هذا إن أال ،والتلبيس،
واإلشكال )١٤("والتدليسالمبعدعناهللاتعالى، ،قصوقد

وبينوجهالحقيقةفيهاإذ،عليناالقرآنالكريمهذهالمزاعم
َوَماَأْعَجَلَكَعْنَقْوِمَكَياُموَسى:}لىيقولاهللاتباركوتعا

.ِلَتْرَضى َربِإَلْيَكَوَعِجْلُتَأَثِريَعَلىُأوَالِءُهْمَقاَل.َقاَل
 اِمِريالس َوَأَضلُهُم َبْعِدَك ِمْن َقْوَمَك َفَتنا َقْد َفَرَجَع.َفِإنا

ََقالَأِسًفاَغْضَباَنَقْوِمِهِإَلىُموَسىُكْمَربَيِعْدُكْم َأَلْم َياَقْوِم
َعَلْيُكْم َيِحل َأْن َأَرْدُتْم َأْم اْلَعْهُد َعَلْيُكُم َأَفَطاَل َحَسًنا َوْعًدا

َمْوِعِديَفَأْخَلْفُتْمُكْمَربِمْنَغَضٌب.َمْوِعَدَكَأْخَلْفَناَماَقاُلوا
َأْوَزاًرا ْلَنا ُحم َوَلِكنا َفَكَذِلَكِبَمْلِكَنا َفَقَذْفَناَها اْلَقْوِم ِزيَنِة ِمْن

َهَذا َفَقاُلوا ُخَواٌر َلُه ِعْجًالَجَسًدا َفَأْخَرَجَلُهْم اِمِريالسَأْلَقى
 ُموَسىَفَنِسَي َوإَِلُه َقْوًال.ِإَلُهُكْم ِإَلْيِهْم َيْرِجُع َأال َيَرْوَن َأَفَال

َواَضرَلُهْمَيْمِلُكَوَالَنْفًعاَال.َقْبُلِمْنَهاُروُنَلُهْمَقاَلَوَلَقْد
َوَأِطيُعوا َفاتِبُعوِني الرْحَمُن َربُكُم َوإِن ِبِه ُفِتْنُتْم ِإنَما َقْوِم َيا

َأْمِري.ُموَسىِإَلْيَناَيْرِجَعىَحتَعاِكِفيَنَعَلْيِهَنْبَرَحَلْنَقاُلوا
 . َهاُروُن َيا َقاَل َضلوا َرَأْيَتُهْم ِإْذ َمَنَعَك َتتِبَعِن.َما َأال

َأْمِريَأَفَعَصْيَت.يِإنِبَرْأِسيَوَالِبِلْحَيِتيَتْأُخْذَال َيْبَنُؤمَقاَل
َقْوِليَتْرُقْبَوَلْمِإْسَراِئيَلَبِنيَبْيَنْقَت َفرَتُقوَلَأْنَخِشيُت.

َقاَلَفَماَخْطُبَكَيا َساِمِري.ِبِهَيْبُصُرواَلْمِبَماَبُصْرُتَقاَل
ِلي َلْت َسو َوَكَذِلَك َفَنَبْذُتَها ُسوِل الر َأَثِر ِمْن َقْبَضًة َفَقَبْضُت

َنْفِسي.ِمَساَسَالَتُقوَلَأْناْلَحَياِةِفيَلَك َفِإنَفاْذَهْبَقاَل
ُتْخَلَفُهَلْنَمْوِعًداَلَك َوإِنَعَلْيِهَظْلَتِذيالِإَلِهَكِإَلىَواْنُظْر

 َنْسًفا اْلَيمِفي َلَنْنِسَفنُه ثُم َقنُه َلُنَحر اللُه.َعاِكًفا ِإَلُهُكُم ِإنَما
 ِعْلًما َشْيٍء ُكل َوِسَع ُهَو ِإال ِإَلَه .الِذيَال َنُقص َكَذِلَك

َق َما َأْنَباِء ِمْن َعَلْيَك ِذْكًرا َلُدنا ِمْن آَتْيَناَك َوَقْد َسَبَق }ْد
.]٩٩-٨٣:طه[

ًثانيا:تناقضالسالمعليهنوحاهللانبيإلىاليهودنسبهما
إذكيفينسبونإليهشرب،واضحفيكتبالقومالمقدسة

الخمر وانكشافالعورة، ،السفرنفس لولده؟ونجد والظلم
لبروالكمالوالسيرالذيوصفهبصفاتالتليقيصفهبا

اهللا مع التكوين، فيسفر ورد "فقد :بارًا رجًال نوح كان
أجياله في كامًال اهللا، مع نوح )١٥("وسار ،ًأيضا :وفيه

ألني،ادخلأنتوجميعبيتكإلىالفلك:وقالالربلنوح"
الجيل هذا في لدي بارًا رأيت )١٦("إياك ،التناقض فهذا

لةقويةعلىالتحريفالذيالواضحفيأسفاراليهوددال
التوراة في وقع بها، لالستشهاد فالمجال ،هنا والشهادة

له وجل بحفظاهللاعز للكتابالمحفوظ :}ْلَنا َنز َنْحُن ِإنا
ََلَحاِفُظون َلُه َوإِنا الذْكَر الحجر[} :٩[ ،القرآنوصفوقد

فضيلة بكل السالم عليه نوح اهللا نبي الكريم نبي، فهو
الرسل من العزم أولي من ورسول ،الطوفان بعد والخلق

قالعنهرب،مننسلهوذريته سالماهللاعليهفهوكما
َعَلىُنوٍحِفياْلَعاَلِميَن:}العالمين َكَذِلَكَنْجِزي.َسَالٌم ِإنا

اْلُمْحِسِنيَن.اْلُمْؤِمِنيَنِعَباِدَناِمْنُهِإن.اْآلَأْغَرْقَنا ثُمَخِريَن
.َْبَراِهيم إلَِ ِشيَعِتِه ِمْن َوإِن الصافات[} :٧٩-٨٣ [كما

داوداهللانبيبهوصفتفيمانفسهامعاألسفارتناقضت
فمامرذكرهمنوصفهعليهالسالمبصفات،عليهالسالم

عزاهللاأنبياءمننبيعنفضًالعاديبإنسانتليقال
ت شهواني رجل أنه رأسها وعلى غرائزهوجل حركه ،نجد

يناقضنفسه السفر شهوته، علىضبط بالقدرة ،فيصفه
:فتأوهداودوقال:"وتقديرهلرجالهفقدجاءفيه،وعفةنفسه

منبئربيتلحمالتيعندالباب فشق،منيسقينيماًء
الفلسطينيين محلة الثالثة األبطال ،بئر من ماء واستقوا

الباب التيعند بيتلحم ،و فلموحملوه إلىداود به أتوا
حاشاليياربأن:وقال،يشأأنيشربهبلسكبهللرب

فلميشأ،هذادمالرجالالذينخاطروابأنفسهم،أفعلذلك
يشربه أن أبطال، الثالثة فعله ما )١٧("هذا ،نسبته فما

لمسلسلاستكمالالسالمعليهداوداهللالنبياليهودأسفار
اهللاورس أنبياء عندهمالكذبعلى عندهم له ،تحدث وقد

فقالاهللاعزوجلفي،القرآنالكريمعنهذاالنبيالكريم
عليه اهللا صلى المصطفى الحبيب يخاطب وهو حقه
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اْصِبْرَعَلىَماَيُقوُلوَنَواْذُكْرَعْبَدَناَداُووَدَذااْألَْيِد:}وسلم
 َأواٌب َمَعهُ.ِإنُه اْلِجَباَل ْرَنا َسخ ِإنا ِباْلَعِشي ُيَسبْحَن
 ْشَراِق .َواْإلِ َأواٌب َلُه ُكل َمْحُشوَرًة ُمْلَكُه.َوالطْيَر َوَشَدْدَنا

ِاْلِخَطابَوَفْصَلاْلِحْكَمَةَوآَتْيَناُه{]ص:١٧-٢٠[
ًثالثا :السالمعليهيعقوباهللانبيإلىاألسفارنسبته ما

ًعقالمرفوض أمر لعاقل، يمكن يتقبلهوال أن ،كيف إذ
بلكيفينخدعأبوهوهونبي،يخدعيعقوبالنبيأباه؟

ًأيضا،السرقةعلىقامتالتيالنبوةأنعقليصدقوهل
فائدة وما الوضع؟ هذا على ودامت استمرت والخداع
زوجته؟ مع سرقتها في يساهم حتى النبي عند األصنام

ذ وما بزانية؟ يتزوج أن فاضل كريم لنبي منوهل كروه
تشمئزأمرساكنًايعقوبيحركأندونبامرأتهولدهزنى
األنبياء بنفوس فكيف البشر من العوام نفوس منه

فماسبق،والمرسلينصلواتاهللاوتسليماتهعليهمأجمعين
.ذكرهفيحقنبياهللايعقوبكذبوافتراء

رابًعا :عندهمالرجالعلىالرسالةاقتصار لعدم وبالنسبة
صحةاستنا عدم بنا مر فقد أسفارهم في جاء لما ًدا

وجمهورالعلماء،االستداللبكتابهملمامنالتناقضالبّين
استناًدافقطالرجالعلى قاصرة المسلمينعلىأنها من

وجل اهللاعز قول إلى :}ِرَجاًال ِإال َقْبِلَك ِمْن َأْرَسْلَنا َوَما
 َأْهَل َفاْسَأُلوا ِإَلْيِهْم َتْعَلُمونَُنوِحي َال ُكْنُتْم ِإْن }الذْكِر

النحل[ :٤٣[ ،مريم السيدة نبوة تأول من على وأجابوا
السالمبقولاهللاتباركوتعالى َقاَلِتاْلَمَالِئَكُة:}عليها َوإِْذ

ِنَساِء َعَلى َواْصَطَفاِك َوَطهَرِك اْصَطَفاِك اللَه ِإن َمْرَيُم َيا
َاْلَعاَلِمين ع[} مرانآل :٤٢ [قد أيًضا الكريم القرآن بأن

وتعالى بقولاهللاسبحانه تلكالقضية حسم اْلَمِسيُحَما{:
يَقٌةِصدُه َوُأمُسُل الر َخَلْتِمْنَقْبِلِه َرُسوٌلَقْد ِإال اْبُنَمْرَيَم

ثُماْآلَياِت َلُهُم َكْيَفُنَبيُن اْنُظْر الطَعاَم َيْأُكَالِن اْنُظْرَكاَنا
َُيْؤَفُكونىَأن{]المائدة:٧٥[،علىيدلالبصديقةفوصفها

َوَمْن:}أنهانبيةإذهيرتبةالتستلزمالنبوةقالاهللاتعالى
ِمَن َعَلْيِهْم اللُه َأْنَعَم الِذيَن َمَع َفُأوَلِئَك ُسوَل َوالر اللَه ُيِطِع

َوالش ديِقيَن َوالص ُأوَلِئَكالنِبييَن َوَحُسَن اِلِحيَن َوالص َهَداِء

ومنذلكأبوبكرالصديقرضياهللا٦٩[:النساء[}َرِفيًقا
.)١٨(عنه

ًأيضااأللوسي يجيباإلمام فيتفسيرهكما شافية إجابة
فيقول الذكر اآلنفة الكريمة "لآلية :إنما شأنه تعالى إنه

لهاماأشرفبيانإلىاإلشارةمعرضفيالصديقيةذكر،
مثل في والسالم الصالة عليه لعيسى الرسالة ذكر كما

المعرض ذلك ،النبوة مرتبة السالم عليها لها كان فلو
بال منها أعلى ألنها الصديقية دون سبحانه لذكرها

)١٩("شك ،على قاصرتان والرسالة النبوة أن فالصحيح
.الرجالفقط

أن على افتروا قد اليهود أن يتبين سبق اهللاومما بياء
ورسله السوية، النفوس منها تشمئز بصفات ،ووصفوهم

األبدان منها وتقشعر ،الكذب هذا وراء من هدفهم وكان
ألنفسهميبررواأنوجلعزاهللاخلقصفوةعلىوالبهتان

انحرافعقديوخلقي من فيه هم ما ،من هالة وٕاضفاء
منعند وحيًا باعتبارها الشنيعة اهللاالقداسةعلىأفعالهم

وجل عز والمرسلون، األنبياء قبلهم مارسها وقد ،فهم
.يقتدونبهمفيذلك

شبهاتالصهاينةفياحتاللالمسجد:المبحثالثاني
األقصى

دعوىالحقوقالدينيةوالردعليها:المطلباألول
ًأوال:الدعوىعرض:

وعدتهم قد المقدسة كتبهم أن في الدعوى تلك تتخلص
فلسطين بأرض بهاوم، يستدلون التي النصوص تلك ن

وعدمنالتكوينسفرفيجاءماالمزعومالحقهذاعلى
فيذلكاليومقطعالربمع:"الربإلبراهيمعليهالسالم

ًقائال ميثاًقا أبرام :نهر من األرض هذه أعطي لنسلك
الفرات نهر الكبير النهر إلى )٢٠("مصر ،إلى أشار وقد

هرتزل(ذلك٢١()تيودر(مؤتلكإلىالعودةأهميةعلىكدًا
إنعودتناإلىوطناآلباءالتيتنبأبها:"األرضفيقوله

لتلك الكتابالمقدستشكلمصلحةسياسيةمالئمةتمامًا
.)٢٢("الدولالتيتبحثعنشئمافيآسيا
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التي الميعاد أرض اليهودي المعتقد في تمثل ففلسطين
الربإياها وعدهم ،العو لبناءوطنويجبعليها إليها دة

.)٢٣(قومييحكمونمنخاللهالعالمكله
ًثانيا:عليهاالرد:

:ُيردعلىدعوىالحقوقالدينيةبمايلي
١.موسىنبيهعلىوجلعزاهللا التيأنزلها أنالتوراة

القوميديبينوالذياآلنوجودلهايعدلمالسالمعليه
ُمحرف كتاب هو إنما وُمبدل، ، السندويفتقد إلىصحة

الواحدالسفرنصوصبينالتناقضوجودبدليلوالمتن–
السابقالمبحثفي وبالتاليفال–قدسبقذكربعضها

.يصلحلالستداللبه
٢."بأن فيالجدلالعلميالبحتوسلمنا حتىلودخلنا

فإنالعربكذلك،كتبهمالدينيةتعدأبناءإبراهيمبفلسطين
أناليهودمنساللةمنساللةإسماعيلب نإبراهيمكما

إسماعيل شقيق إبراهيم بن إسحاق ،حق إذن لهم فليس
.)٢٤("مطلقفيفلسطين

.وبذلكتسقطدعوىالحقوقالدينية
دعوىالحقوقالتاريخيةوالردعليها:المطلبالثاني

ًأوال:الدعوىعرض:
فيفلسطين التيعاشوا الفترة اليهود استغل ،أن فزعموا

حق فلهم ولذا وحكموها فلسطين أرض سكنوا قد آبائهم
.تاريخيفيها

ًثانيا:التاريخيةالحقوقدعوىعلىالرد:
كاذب اليهوديبالحقوقالتاريخيةفيفلسطينزعم الزعم

:يدحضهمايلي
١ الق. التاريخية التدوينات جميع اليهودتؤكد أن ديمة

التاريخحوادثمنعابركحادثبفلسطينمرواقدالقدماء
.التياليبقىلهاأثرتترتبعليهأيةحقوقتاريخية

٢ .أن وضوح بكل نفسها التاريخية التدوينات تؤكد كما
إذكانيسكن،العربلميسبقهمأحدإلىسكنىفلسطين

ًتقريبا عام آالف خمسة منذ فلسطين بائلالقأرض
كنعان أرض تسمى وكانت الكنعانية ،ينازعهم يكن ولم

أحد فيها ،بزعامة العبرانيين جماعات عليهم وفدت ثم
،وعاشوامعالعربفيفلسطين،النبيإبراهيمعليهالسالم

العرب على حكمهم فرضوا وتوحدوا شوكتهم قويت ولما
ًعاما سبعين والملكمدة داود الملك حكم جملة هي

السالمسليمانعليهما،وسائلالقصيرحكمهمفيواتبعوا
.العنفويشهدلذلكماجاءفيكتابهمالمقدس

٣ الكلداني. بوختنصر الملك فلسطين غزا )٢٥(ثم ،فدمر
سليمان هيكل ،ًجميعا اليهود مدنهموأسر وهدم ،وطهر
ويعيشون،واستمرالعربيزرعونأرضهم،منهمفلسطين

التيالقديمةبيوتهمجدفيعنأبًاورثوها،اليهوديعدولم
السنين بمئات ذلك بعد إال فلسطين إلى ،أهل وكان

منحعدمعلىحريصينالرومانحكمأيامعلىفلسطين
بها للعيش فرصة اليهود ،اإلسالمية الجيوش أن حتى

بن عمر سيدنا عهد على فلسطين على استولت حينما
الرئيس المطلب كان عنه اهللا رضي ألهلالخطاب ي

لليهود يسمح أال هو عنه اهللا رضي عمر من القدس
معهم باإلقامة ،سلموا الذي األمان عهد هذا وضمنوا

.بمقتضاهالقدسلسيدناعمررضياهللاعنه
٤ .ًشيعا اليهود األرضتفرق في ،وجدوا حيثما وعاشوا

تعرف خاصة أحياء في نفسها على منطوية جماعات
٢٦()الجيتو(باسم(،وكانواتؤيهمالتيالدولإحسانيقابلون

ًدوماباإلساءة،وجدواحيثماللطردعرضةجعلهمماوهو،
وقت إلى لها دخولهم حرمت البالد بعض وهناك

)٢٧(قريب ،والقدس فلسطين عروبة على األدلة ومن
القدس–أقدمالنقوشالتيوردفيهاذكرهذهالمدينة"أن
–بالقالمصريبالمتحف عندنا فيمجموعةموجود اهرة

 البابلية واللغة المسماري بالخط لغة–اللوحاتالمكتوبة
 القديمة –العراق الكنعانية باللغة شروح لغة–تتخللها

 القديمة -فلسطين ، تسمى النقوش تل(وهذه لوحات
)العمارنة ،في العشرين القرن أوائل في عليها عثر وقد

أسيوط منمحافظة المنطقة هذه دبلوماسيةوهيوثائق،
الثالثأمنوفيسالفرعونعهدإلىترجع)١٤١١منإلى
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١٣٧٥الميالد قبل ( أخناتون ١٣٧٥–١٣٥٠(وابنه
)م.ق ، أورشليم –تسمى النقوش–القدس هذه في

أورشليم ، كتبها رسالة يحيبا(ففي عبد (أمنوفيس إلى
فرعون قبل القدسمن حاكم هو األول أن ،الثالثنجد

جدهبمددعسكريلصدغاراتشراذممنالغجروأنهيستن
 اسمهم ل حبيرو(الرح (أنهم على الباحثون اتفق

.)٢٨("العبريون
٥.لليهودوطنًاتكنلمفلسطينأنعلىيدلومما،وٕانما

العرب يسكنها كان ،في جاء ما وأهلها أصحابها وهم
الكنعانيينالعربهمأولشعبأن:"معجمبلدانفلسطين

ولذلكيقولأحدعلماء،لتاريخممنسكنفلسطينعرفها
التاريخ :والمعرفة األكفاءمنأهلالخبرة إنرأيالفقهاء

القبائلأخالف هم بالعربية الناطقين فلسطين فالحي أن
اإلسرائيلي الغزو قبل هناك تعيش كانت التي ،الوثنية

فمنذأقدم،وظلتأقدامهمثابتةفيالتربةمنذذلكالتاريخ
بعدفلسطينتسكنالساميالجنسشعوبكانتالعصور

–فلسطين–والجزءالجنوبيمنها،أنانتقلتإلىسورية
الهجرات فيسلسلةطويلةمنالهجراتوكانتأولهذه

ق٣٥٠٠سنة.إلىالعربيةالجزيرةشبهمناتجهتالتيم
الشرقي الشمال ،في يوجدون العرب فإن هذا وعلى

خمسةمنذاألقلفلسطينعلىسنة٢٩("آالف(.
أرض سكن من أول كانوا العرب أن سبق مما فيتبين

فلسطين لها، غزاة إالمجرد ليسوا وأناليهود ،يمكنوال
فلسطين فيها اليهود وحكم التيغزا القصيرة قياسالفترة
لم العربعلىأرضفلسطين عاشها آالفعام بخمسة

ما وقت في وأرضهم بيوتهم يغادروا تسقطوم، هنا ن
.دعوىالحقوقالتاريخية

المطلبالثالث :والردسليمانهيكل حول اليهود مزاعم
عليها

ًأوال:المزاعمعرض
هيكًالبنىقدالسالمعليهسليماناهللانبيأناليهوديزعم

وكانداود،فيأورشليمإتمامًالعملأبيهداودعليهالسالم

ألحجارالمنقوشعليهاعليهالسالمقدنقلتابوتالعهدوا
من احتاللها بعد إلىأورشليم السالم شريعةموسىعليه

ولمابنىسليمانالهيكلبأمرمناهللاعزوجل،اليبوسيين
واألحجار التابوت فيه وضع للرب، معبدًا وجعله ،ومن

سفرفيجاءماذلكعنتحدثتالتيالتوراتيةالنصوص
.....الملوكاالول :سليمانيقولفأرسل إلىحيرام :أنت

ًبيتايبنيأنيستطعلمأنهأبيداودتعلمإلههالربالسم
تحتالرب بسببالحروبالتيأحاطتبهحتىجعلهم

قدميه بطن ،كل من إلهي الرب أراحني فقد واآلن
وهأنذاقائلعلى،فاليوجدخصموالحادثةشر،الجهات

:ودأبيقائالًكماكلمالربدا،بناءبيتالسمالربإلهي
البيتيبنيهوكرسيكعلىمكانكأجعلهالذيابنكإن

السمي.......لخروجوالثمانينمئةاألربعسنةفيوكان
مصر أرض من إسرائيل بني ،لملك الرابعة السنة في

فيشهرزيووهوالشهرالثانيأنه،سليمانعلىإسرائيل
للربالبيتبنى............ًمحرابا وسطالبيتفيوهيأ

الرب عهد تابوت هناك ليضع داخل )٣٠("من ،عيويد
األقصى المسجد تحت الهيكل بقايا بعض وجود اليهود
حفربعملياتالصهاينةيقومالسببولهذا؛هذايومناإلى
هيكلهمعنللبحثاألقصى متتاليةحولوتحتالمسجد

.المزعوم
ًثانيا:سليمانهيكلحولاليهودمزاعمرد:

:يتلخصردتلكالمزاعمفيالنقاطالتالية
١.قدمسجدًاعليهنطلقمابناءهناكيكونأنننفيال

ولكنبالتأكيد،بناهنبياهللاسليمانعليهالسالمليتعبدفيه
وأضفىالتوراةكاتبتخيلهالذيالمتخيلالهيكلهوليس

ًاستعماريا ليمانولوأنالنبيس،سياسياًوُبعداًعليهحسًا
ًمعبدا بنى السالم المعبدعليه هذا الناسلظل لكافة هللا

ًقائماًجميعاالناسيزوره،فإنهمعبدُبنيقدفعًالكانوٕاذا
كمااإللهيباالختياروليسالبشريباالختيارخاصمعبد

ونصلهناإلىنقطةهامة،هوالحالمعالمسجدالحرام
يستطيعومعتقداتهمحسبالناسأنوهيمعابديبنواأنن
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فيأيمكانيختارونه لهم ،البشري بمعنىأناالختيار
إلهي تدخل تقديسوال الناسليسفيه )٣١(لمعابد ،وكما

كتابصاحباهللا(يذكر "أنبياء :(سليمانوكان–عليه
السالم–ًمسجداهللابنيقدًمعبداأواهللافيهالناسيعبد

وحده تعالى م، آية البيت هذا العمارةوكان فن آيات ن
 النحت هيكل.....وفن بناء من األصلي الغرض كان

فيه وتعالى سبحانه اهللا عبادة هو سليمان ،الهيكل كان
ًمسجداالمؤمنين٣٢("للموحدين(.

٢.المزعومالهيكلأوالمعبدوجودجدًالافترضنالو"فهو
منيخرجونأويندثرون لفئةغازيةيندثرمعبدهمعندما

وكلغزوة،وقدمرتعلىفلسطينعدةغزوات،األرض
فياألرضالمحتلة معابد لها كانتتقيم ،بقيادةفاليونان

وثنيةمعابدفيهاأقاموافلسطينإلىجاؤواعندمااألسكندر
ًمعبدا أقاموا فقد الرومان وكذلك جوبيتر(لإلله (في

وهذايعنيأن،وزالتهذهالمعابدبزوالاالحتالل،القدس
التسربالم أزيل عندما أزيل فإنه ُوجد إن اليهودي عبد

نبوخذنصرأياماليهودي–٣٣("-بوختنصر(.
٣ .الجدار من جزءًا بأن القبول الممكن من كان إذا

 الشريف القدسي للحرم ما–الغربي أو الغربي الحائط
المبكىحائطاليهودعليهيطلق-سوربقايامنجزءهو

 بناه الذي دوسهير(الهيكل ( )٣٤(م.ق١١عام ،من فإنه
بقايامنهوالحائطمنالجزءذلكبأنالقبولالمستحيل

سليمان هيكل ،الحائط هذا من السفلى األحجار أن أو
الهيكل ذلك إلى تنتمى ،تحت تقع الهيكل بقايا أن أو

:وذلكلعدةأسبابمنها،المسجداألقصى
أشارتإليهالمصادرالتاريخيةمنأنس.أ ائرأجزاءما

هيردوسبناهالذيالثانيق١١الهيكل.شئمنهايبقلمم
اإلطالق على ،تخريب بعد أمر الروم ملك تيطس وأن
الثاني٣٥(م٧٠الهيكل(ًإمعاناوُيزرعمكانهُيحرثبأنفي

فماذايكونالحالبالهيكلاألول،التأكيدعلىإزالتهالتامة
–سليمانهيكل–الهحالهذاكانالثاني؟إذا٣٦(يكل(.

ب .قد كان بابل ملك بختنصر أن تاريخًيا الشهور من
عام اغسطس من التاسع في سليمان هيكل هدم

.)٣٧(م.ق٥٨٦
إليه.ت أمريستحقاالنتباه وهوأنالحرم،هناكأيًضا

مستطيل الشريف اإلسالمي ،إلى الشمال من واتجاهه
معبد أما المكرمة بمكة القبلة اتجاه سليمانالجنوبفي

مستطيل فهو ،نحو الشرق إلى الغرب من اتجاهه لكن
وهواالتجاهالعامفيالمعابدالقديمةمنأقطار،الشمس

الشرقاألدنىواألوسط ،أنالمحال من فإنه عليه وبناًء
،يكونالمسجداألقصىقدُبنيعلىأنقاضهيكلسليمان

.)٣٨(واليمكنالتسليمللرأيالقائلبذلك
ج أسطورةنتائج. تنسف اليهود بها قام التي الحفريات

موقواتاالحتالل١٩٦٧ففيأعقابحرب،هيكلسليمان
المسجد وتحت حول حفر عمليات تنفذ اإلسرائيلي

وبالنسبةلنتائجتلكالحفرياتفقدأثبتتالجهود"،األقصى
أي على يدل ما وجود عدم الصهاينة قبل من المبذولة

ال بلعلىالعكسفقد،هيكلأوغيرهاآثاريهوديةسواًء
إسالمية آثارًا ومنناحيةأخرىفلوكانهناكما،وجدوا

يدلعلىالهيكلأوأيأثريهودي ،الصهاينةواستطاع
اليهودعادةهيكمابهوالتشهيرعنهاإلعالنلتماثباته

ضمنوسائلإعالمهم الهيكل، حول يدعونه ،إلثباتما
.)٣٩("نوٕارثهمالشرعيلفلسطي

ح اآلثار. علماء شهادات ،شهادة الشهادات هذه ومن
البريطانيةاآلثاركانون(عالمةكاثرين(عاممنذألفتفقد

١٩٧٦بعنوانكتابًام)اآلثاريةوالمكتشفاتالمقدسالكتاب
وقدعايشتالباحثةالتنقيباتاألثريةفيالقدس،)الحديثة

بنتيج خرجت حتى سنوات عشر مدة تقولوفلسطين ة
"فيها :خارج كثيرة مخلفات عن اآلثار علم يكتشف لم

داود إلىعهد السالم–القدستعود ؛ألنهفي-عليه
األبنية بتشييد يشتهر لم الحقيقة ،رقعة بزيادة النشغاله

يحكمها كان )٤٠("األرضالتي ،فيما أدلتبشهادتها كما
ًأيضا السالم عليه سليمان اهللا نبي بعهد :التفقيتعلق
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"فيالماضيةالثالثينالسنواتخاللاألثريةاللقىساهمت
سليمانعهدعلىالضوءإلقاء–السالمعليه-،فنحن

ًشيئا القديم العهد وصف من عهدنعلم في القدس عن
سليمان–السالمعليه-،تلكالمكتشفةاآلثارأكدتوقد

المدينة مخطط عن المعرفة ،فكر تكوين أتاحتلنا ةكما
ولكنلمتبق،وعنالعمارةوالفنالمعاصر،عنمظهرها

 سليمان عهد في القدس من حقيقية آثار عليه–أية
٤١("–السالم(،ُيستهانالشهادةالصددهذافيتوجدكما

بها هو، األول يهوديين صدرتمن فنكلشتاين(ألنها (–
الصهيونيالكيانفييعيشيهودي-،هووالثاني)سيلبر

فقد-،يهوديأمريكيمتخصصفيعلماآلثار(–مان
 أسمياه كتابًا اليهوديةمكشوفةعلىحقيقتها(كتبا )التوراة

إنقراءةبتدبرلوصفالكتابالمقدسالعبري:"جاءفيه
 سليمان –أليام السالم هذا-عليه أن بوضوح ُتظهر

مثالي لماض تحويله يتم لماضي تصوير الوصف
جديدوماروتهالتوراةعنثروةداوداستثنائيوعهدذهبي

 –وسليمان السالم أكثر–عليهما تفاصيل هي إنما
ًفعال حقيقية تكون أن من مبالغة ،رغمذلكعلى عالوة

يوجد المقدسال الكتاب في المروية وقوتهم ثروتهم كل
وسليمانلداود–السالمعليهما–نصأيفيذكرأي

بين ما أو النهرينتاريخيمصريواحد ،الدليل أن كما
 لسليمان المشهورة البناء مشاريع على عليه–اآلثاري

السالم-ًتمامامفقودالقدسفي،التنقيباتكلأخفقتلقد
القرن التيُأجريتفيالقرنالتاسععشروبداية اآلثارية
علىالتعرف القدسفي في الهيكل جبل حول العشرين

 سليمان لهيكل بسيط أثر مجمعمجرد أو األسطوري
.)٤٢("قصره

والعجببعدكلماسبقذكرهأننرىحكًماكانقد.خ
عامالبريطانيالقضاء االنتداب-م١٩٣٠أصدره أثناء

 فلسطين على إدعاء–البريطاني صحة بعدم يقضي
أسوارأحدهواألقصىللمسجدالغربيالحائطبأناليهود

.)٤٣(هيكلسليمان

سبق مما منوحيالخيالفيتبينلنا أنالهيكلأسطورة
.جعلوهذريعةالغتصابالمسجداألقصى،اليهودي
الخاتمة

:وبعد
ما نتائجمنأهمها إلىعدة توصلتفيبحثيهذا فقد

:يلي
١ الخاطئ. المعتقد ،أساس هما الواهية والشبهات

.التطرف
٢.كتبهمتحريفعلىاليهودعمل،النصوصعنقولي

.وتحققأهدافهم،هملتوافقمطامع
٣ .أفعالهم على القداسة من هالة إضفاء اليهود يحاول

اهللاصلواتورسلهوجل اهللاعز ألنبياء بوصفهم الدنيئة
قبيحة بصفات عليهم وتسليماته ،أفعالهم يبررون فهم
.باقتدائهمفيذلكباألنبياءوالرسل

٤.فياللهمالدينيالحقدعوىفيلليهودالتسليميمكن
فلسطين ألمرين، التاريخي الحق بدعوى وال األول: :أن

إلىيفتقرالدينيالحقدعوىفيإليهاستندواالذيالكتاب
والمتن السند صحة ،به سقط االحتمال إليه تطرق وما

االستدالل الثاني، التاريخي: الحق دعوى يسقط ،التاريخ
أرضفلسطين سكن من العربأول فالثابتأن ،وظلوا

اآلنفيها إلى ،يترتب ال عابر حدث اليهودي والتواجد
.عليهأيةحقوق

٥ .الكيان لتثبيت اليهود صنعها أسطورة سليمان هيكل
.الصهيونيفيأرضفلسطين

٦ الدينية. بالشواهد باطلة الهيكل أسطورة ،التاريخية،
.وشهاداتعلماءاآلثارمناليهودقبلغيرهم،الجغرافية

:بعضالتوصياتعلىالنحوالتاليوبناًءعليهأقترح
١.منسيماالالمتطرفونبهايتذرعالتيالشبهاتتفنيد

.وتوضيحالحقيقةفيكلوسائلاإلعالمالمختلفة،اليهود
٢.للنورالدراساتهذهمثلإخراج،بكلونشرهاوترجمتها

.الأنتظلحبيسةاألدراجوالمكتبات،لغاتالعالم
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٣ .و العلماء توضيحعلى وجل عز اهللا إلى الدعاة
.وتصحيحالمفاهيم،الحقيقة

مراجعالبحث
١.الكريمالقرآن
٢.اليهوديالفكرفيأبحاث–د/ظاظاحسن–١ط

١٩٨٧م–بدمشقالقلمدار،ببيروتالعلومدارة.
٣ . معاضة–اإلرهابالصهيونيفيفلسطين منصور

العمريسعد–أمبجامعةماجستبررسالةالقري /كلية
اإلسالميةوالدراساتم٢٠٠٦الشريعة.

٤ .اهللا بهجت–أنبياء دار–م٢٩٢٠٠٣ط–أحمد
.الشروق

٥ . العام اليهودي د-التاريخ / طعيمة ٣ط-صابر
١٩٩١م–ببيروتالجيلدار.

٦.المحيطالبحرتفسير–حيانألبي–٢ط١٩٨٣م–
.دارالفكر

٧ والسبعفسيرروحالمعانيفيتت. فسيرالقرآنالعظيم
المثاني– لإلمام /األلوسي– ضبطوتصحيح /علي

عطيةالباري دارالكتبالعلمية-م١١٩٩٤ط–عبد
.ببيروت

٨.التوراتيةالخرافةوجهفيالنبوةصرخةسليمان–د/
الباشحسن–١ط٢٠١٠م–بدمشققتيبةدار/سوريا.

٩ اإلسرائيلي. اليهودية الشخصية والروحالعدوانية /د–ة
الشامىاهللاعبدرشاد–١٠٢رقم١٩٨٦لعامم-عالم

 المجلس"المعرفة يصدرها شهرية ثقافية كتب سلسلة
.الوطنىللثقافةوالفنونواآلداببالكويت

١٠.ونقدعرضاليهودأسفارفيوالشريعةالعقيدة–د/
طهأحمدصابر–١ط٢٠٠٠م–العلمدار.

١١ الف. والنحل والملل األهواء في حزم–صل البن
.دارالكتبالعلميةببيروت–م١١٩٩٦ط–األندلسي

١٢.تحليليةدراسةاليهوديةوالسياسةالصهيونيالفكر–
 السعدني –مصطفى عام ١٩٧١طبعة المجلس–م

.األعلىللشئوناإلسالمية

١٣.واالستعمارالصهيونيةمؤامراتبينفلسطين–د/
الخوليحس صبري –ن عام ١٩٦٨طبعة المجلس–م

.األعلىللشئوناإلسالمية
١٤ .والدينية التاريخية أبعادها في دراسة القدس قضية

 والقانونية د–والسياسية / التوابمصطفى عدد–عبد
١٣٩  إسالمية قضايا سلسلة من /األعلى المجلس

اإلسالميةللشئون–م٢٠٠٦سبتمبر.
١٥ المق. الكتاب –دس إصدار /المقدس الكتاب دار

بمصر–التاسعاإلصدار–٣ط٢٠١٢م–اإليداعرقم
١١٤٦٣/٩٨.

١٦.الساميةالحضاراتمعجم–هنري.عبوديس–
.دارجروسبروسبلبنان–م٢١٩٩١ط

١٧.فلسطينبلدانمعجم–شرابحسنمحمدمحمد–
.داراألهليةباألردن–م٢٢٠٠٠ط٣١–صـ
١٨ . السياسية –الموسوعة د آخرين بمشاركة /أعدها

.المؤسسةالعربيةللدراساتوالنشر-عبدالوهابالكيالى
١٩. واليهوديةوالصهيونية اليهود –موسوعة د /عبد

.دارالشروق–م١١٩٩٩ط-الوهابالمسيري


)١(الخروج٣٢سفر/١:٨.
)٢(العدد٢٠سفر/١٢.
)٣(التكوين٩سفر/٢٠:٢٧.
)٤(األوصموئيلسفر٢٧ل/٨:١١.
)٥(والمرسلين باألنبياء االستهزاء صور من أخرى صورة وتلك

عليه سليمان هو يزعمون كما الولد هذا ألن السالم؛ عليهم
فهذالنبيالكريمفينظر،"٢٤/١٢سفرصمويلالثاني"السالم

وصفوهعمافضًالالزنامنأمهبهحملتشرعيغيرابناليهود
.بهمنصفاتأخرى

)٦(الثانيصموئيل١١سفر/١:٢٧.
)٧(التكوين٢٥سفر/٢٧:٣٤.
)٨(التكوين٢٧سفر/١:٢٤.
)٩(التكوين٣١سفر/٢٦:٣٥.
)١٠(التكوين٣٥سفر/٢١:٢٢.
)١١( القضاة ٤سفر /٤ .في أيضًا تنبأن الالتي النساء ومن

اليهودي صموئيل"المعتقد أم "(حنة األول صموئيل )١٠:١سفر
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فيقاموسالكتابالمقدسبالنبية وقدجاءوصفها ،أيًضاوهناك
١٤.(/٢٢سفرالملوكالثاني"(خلدةامرأةشلوم"النبية

)١٢(ونقدعرضاليهودأسفارفيوالشريعةالعقيدة،د.أحمدصابر
.دارالعلم،م١٢٠٠٠ط،٩٠ص،طه

)١٣(العدد١٢سفر/٧.
)١٤(والملل األهواء في األندلسي،والنحلالفصل حزم ،البن

.م،دارالكتبالعلميةببيروت١١٩٩٦،ط١/١٨٨
)١٥(التكوين٦سفر/٩.
)١٦(التكوين٧سفر/١.
)١٧(الثانيصموئيل٢٣سفر/١٥:١٧.
)١٨(م حيان، ألبي المحيط، البحر صـ٣تفسير ط٥٣٧، ،٢

.م،دارالفكر١٩٨٣
)١٩(القرآنتفسيرفيالمعانيروحتفسير،المثانيوالسبعالعظيم

،عطيةالباريعبدعليوتصحيحضبط،األلوسي٣٧٣ـ/٣لإلمام،
.دارالكتبالعلميةببيروت،م١١٩٩٤ط
)٢٠(التكوين١٥سفر/١٨.
)٢١(هو هرتسل: تيودور مجري، نمساوي يهودي صحفي ،ُولد

 عام المجر عاصمة بودابست فيينا١٨٦٠بمدينة إلى وانتقل م
بها بجريدة،واستقر بالصحافة بريسي"واشتغل فرايه بين"نويه

م١٨٩٥-١٨٩١ ،األلمانية باللغة مؤلفًا وضع التالى العام وفى
التىتقومعليهاالصهيونيةفى"الدولةاليهودية"باسم ضمنهالقواعد

،صورتهاالجديدةالتىتهدفإلىجمعاليهودفىدولةخالصةلهم
الفر الظابط قضية دعوته فى اتهم"درايفوس"نسىواستغل الذى

عامم١٨٩٥بالخيانة،ثمالشيطان وُحكمعليهبالسجنفىجزيرة
وقدبدأهرتسلنشاطهبالدعوةإلىعقدمؤتمريضم،ُبرئبعدذلك

عامفىالسويسريةبازلبمدينةاألوروبيةلليهودية١٨٩٧ممثلينم
الصهيونيةللمنظمةفرئيسًاللمؤتمررئيسًاهرتسلوانتخبوأصدر

الذىتضمنمحاولةالحصول"برنامجبازل"المؤتمرماعرفباسم
فلسطينإلىالجماعيةاليهوديةالهجرةبمشروعيةدوليةموافقةعلى

خالصة يهودية دولة لبناء ،المؤتمر انعقاد ذلك بعد وتوالى
وتضامنعددمنالكتاب،الصهيونىفىكلعامبرياسةهرتسل

ف هرتسل لمناصرة دعوتهاليهود ى ببلدة، هرتسل فى"أوالخ"توفى
٢ م١٩٠٤حزيران،يونيو ،فلسطين إلى ذلك بعد رفاته نقلت ثم

(المحتلة د. آخرين بمشاركة أعدها  السياسية، عبد.الموسوعة
الكيالى الوهاب ج، للدراسات-بتصرف١٠٧/ العربية المؤسسة

).والنشر
)٢٢(تحليل دراسة اليهودية والسياسة الصهيوني مصطفىالفكر ية،

،ط٢٠٨ـصالسعدني،اإلسالمية١٩٧١للشئوناألعلىالمجلس،م.



)٢٣(ُينظر إسرائيل:لمزيدمنالتوسععنعقيدةاألرضالموعودة
الكتب عالم طبعة السقاف، أبكار الموعودة، األرض وعقيدة

حسينفوزيالنجار،دارالمعارف.أرضالميعاد،د،بالقاهرة
)٢٤(مؤامراتبينفلسطيند،واالستعمارالصهيونية.صبريحسن

.م،المجلساألعلىللشئوناإلسالمية١٩٦٨ط،٧الخولي،صـ
)٢٥(البابلىالسبىبمرحلةاليهودىالتاريخفىالمرحلةهذهُتعرف،

كان مع"بختنصر"حيث قديمًا حسابًا يسوى أن يحاول بابل ملك
تظهرولكنهفىكلمرةيجدعقبةمافىفلسطين،فراعنةمصر

بالفشل فيبوء اليهود قبل من فجأة له ، سنة فى م.ق٥٨٨وأخيرًا
ومنهافلسطينأجزاءأهمعلىاستولىقدكانأنبعدالقدسهاجم

الجنوب أقصى فى غزة ،رهيبة مقاومة بعد القدس سقطت ولما
ونهبها وخربها  البابلى الجيش أحرقها ،إلى أسرى أهلها وأخذ

ملكالفرس"كورش"حتىنجحالملك،عاماًحيثبقواسبعين،العراق
العراق احتالل فى البابلية، اإلمبراطورية وٕاسقاط ،من تمكن وقد

مماجعلملكالفرس،ذلكبمساعدةاليهودالمحتجزينفىالعراق
قومى وطن وتأسيس لفلسطين بعودتهم يسمح انتصاره بعد

.(لهم د العام، اليهودى التاريخ / طعيمه ١-ج-صابر
ط١٤٩,١٤٨ص واختصار، الجيل٣١٩٩١بتصرف دار م،

).ببيروت
)٢٦(الجيتو:العالمفىاليهوديةاالنعزاليةأشكالأشهرهو،بحيث

الحياةأشكالمنشكلكلعلىالتعميمسبيلعلىُيطلقأصبح
والجيتو،اليهوديةاالنعزاليةوسطالشعوبالتىعاشوابينظهرانيها

 عدد أو شارع عنحىأو إلقامةعبارة المخصصة الشوارع من
(اليهود د. والروحالعدوانية، اإلسرائيلية اليهودية الشخصية .رشاد

اهللاالشامى،ص رقم١٦عبد ،١٠٢م١٩٨٦لعام،المعرفة عالم
"والفنونللثقافةالوطنىالمجلسيصدرهاشهريةثقافيةكتبسلسلة

).واآلداببالكويت
)٢٧(الصهيونية مؤامرات بين صـفلسطين ٥-٤واالستعمار،

.بتصرف،مرجعسابق
)٢٨(د اليهودي، الفكر في صـ.أبحاث ظاظا، ط١٦حسن ،١

.دارةالعلومببيروت،م،دارالقلمبدمشق١٩٨٧
)٢٩(صـ،شرابحسنمحمدمحمد،فلسطينبلدانط٣١معجم،٢

.م،داراألهليةباألردن٢٠٠٠
)٣٠(األولالملوك٥سفر/١:٥،٦/١:١٩.
)٣١(د التوراتية، الخرافة وجه في النبوة صرخة سليمان .حسن

صـ،٨٩الباشط،١باختصار،بدمشق٢٠١٠قتيبةدار،م.
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)٣٢( ،٢٩باختصار،ط٣٠٩،٢٩٥أنبياءاهللا،أحمدبهجت،صـ
.م،دارالشروق٢٠٠٣

)٣٣(صـ التوراتية، الخرافة وجه في صرخة مرجع٩٠سليمان ،
.سابق

)٣٤(امناألمراءالقدسكانفيالسلطةيتنازعونلمكابيين،وانتهز
 سنة المدينة فزحفعلى الفرصة يساعده.ق٣٧هيردوسهذه م

الروماني "سوسيوس"القائد واقتحماها، رهيبة، بمذبحة فيها ،وقاما
علىتعيينهيردوسعلىالقدس"أغسطس"ووافقالقيصرالروماني

،وتدعيمأسوارها،فاهتمبإعادةتخطيطالمدينة،وكلبالداليهودية
 للحراسة بأبراجحصينة وتزويدها ،ًأيضا حظيهيكلاليهود وقد

التاريخاليهوديالعام،.(فأعادبناءهوزخرفته،بالعنايةمنهيردوس
).بتصرفواختصار،مرجعسابق١٥١-١٥٠صـ١-ج
)٣٥(هو :سابينوس فالفيوس تيطوس أو تيطس

"فيسباسيانوس روماني ٧٩(إمبراطور ،٨١( ،إلى والده صحب
وبعدتتويجأبيهإمبراطورًاأوكلإليه،اليهوديةلقمعثورةنشبتفيها

مبعد٧٠ديسمبرعام٨فاستولىعليهافي،مهمةحصارأورشليم
وأحرقالمعبدالذي،وهدمتيطسالمدينة،حصاردامخمسةأشهر

"هيردوس"بناه نسمة، بمليون القتلى اليهود عدد وُقدر من، وُمنع
وزالتاليهوديةوقتهامن،تبقىمناليهودمناالقترابمنأورشليم

وأصبحاليهودمنذذلكالحينشعًبابالوطن،الوجودكدولةسياسية
الهيكل بهدم دائًما تيطس اسم ارتبط لذلك ؛ ،األدبيات وتجعله

عنشتاتاليهود مسئوًال (الصهيونية .،الساميةالحضارات معجم
 هنري عبودي. ط٢٩٠صـ-س دار٢١٩٩١باختصار، م،

جروسبروسبلبنان د،  والصهيونية، واليهودية اليهود .موسوعة
المسيريالوهابعبد–٢١٧ـ/٤،١ط،الشروق١٩٩٩دار،م.(

)٣٦(والسياسية والدينية التاريخية أبعادها في القدسدراسة قضية
د والقانونية، صـ/ مصطفى، التواب عدد٥٤-٥٣عبد بتصرف،

١٣٩  إسالمية قضايا سلسلة من /للشئون األعلى المجلس
سبتمبر،م٢٠٠٦اإلسالمية.

)٣٧(ص،السابق٥٤المرجع.
)٣٨(صـ،اليهوديالفكرفي٥٠-٤٩أبحاثسابقمرجع،بتصرف.
)٣٩(سعد معاضة منصور فلسطين، في الصهيوني اإلرهاب

صـ -١٦٤العمري، القري أم بجامعة ماجستبر رسالة /كلية
.م٢٠٠٦شريعةوالدراساتاإلسالميةال
)٤٠(صـ التوراتية، الخرافة وجه في صرخة مرجع٨٢سليمان ،

.سابق
)٤١(صـ،السابق٨٣-٨٢المرجع.
)٤٢(صـ،السابق٨١-٨٠المرجع.



)٤٣(والسياسية والدينية التاريخية أبعادها في القدسدراسة قضية
،.مرجعسابق٥٧والقانونية،صـ
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 *األزهرجامعةالدينأصولبكليةالتفسيرقسمورئيسأستاذ، 
وعلومهللقرآنالسعوديةالعلميةالجمعيةتبيان(عضو(، 

.رئيسالجمعيةالعلميةاألزهرية 





المقدمة

أشرف على والسالم والصالة العالمين رب هللا الحمد
أجمعين وصحبه آله وعلى محمد سيدنا المرسلين اأم،

بعد
والقواعد الثابتة هياألصول كانتثوابتاإلسالم فلما
األمورهيأو،التغييروالالتبديلتقبلالالتيالحاكمة

:التيالمساغلالجتهادفيها،وهيممثلةفيأمورمنها
 اإليمان وأركان الخمسة اإلسالم والقرآنالستةأركان ،

األنبياء واعتقادعصمة لىكشفالخعمدتإ..الكريم،
التيمنها مزاعمهم :شبهاتالعلمانيينمنخاللتفنيد

.الطعنفيالقرآنوالمرَسلبه
وال ثبوتا، القرآن من النيل يستطيع العلمانيال ولكون

ًتحقيقا به المرَسل إلىبعضمحتوياتمن عمد فإنه ،
ًتشكيكاالقرآنآيًتزويراالنبوةمنصبوٕالى،هناومن،

موضومدخليةهذاكانتعي.
:أبرزأهدافهذاالبحث

١هماقرآنيتينقضيتينفيالعلمانيين تصويرشبهة  ـ
)منوسلمعليهاهللاصلىالنبيوموقف،الناشزضرب

).رضياهللاعنهازواجهمنأمنازينَببنِتجحش
٢ًعقالالشبهتينهاتيننقضـًونقال.

االستقرائيالتحليلي:منهجالبحث
الب هذا حثحدود :حول غبار من العلمانيون آثاره ما

وأنهالقرآنفيالطعنفيالممثلةاألخالقيةدينناثوابت
ماخاللمن ويأمربضربها المرأة، يأمربالتمييزضد

 رقم النساء آية في يتناول٣٤ورد كما ذلك، ونقض
ًطعناالعلمانيونأثارةماالبحُثعليهاهللاصلىنبينافي

يبمقامزرّلعإلىمااليحللهممايوسلممنكونهتط
األحزاب آية تفسير تزييف خالل من وذلك ٣٧النبوة،

ًسنداصحماوترك،المردودةالمروياتعلىباالعتماد
ًومتنا.

:خطةالبحث
.يحتوىالبحثعلىمقدمةومطلبينوخاتمةوتوصيات

.أماالمقدمةفتشملسبباختيارالموضوعوأهميته
المطل فُيعنوأما المرأةىباألول التمييزضد فرية برد

.فيالقرآنالكريم
المطلبالثاني وأما :النبوة مقام في الطعن برد فيعنى

زينبالسيدةمنوسلمعليهاهللاصلىزواجهخاللمن
وتفنيده عنها اهللا رضي جحش الخاتمةبنت ثم

واهللاوليالتوفيق.والتوصيات
األول المطلب ال: فرية فينقض المرأة ضد تمييز
الكريمالقرآن)النساء٣٤آيةًأنموذجا(

إلىينتسبونممنوالعلمانيينالالدينيينمنجمعشغب
تعالى علىقوله اإلسالم :}َساِءالنَعَلى َقواُموَن الرَجاُل

ِمْن َأْنَفُقوا َوِبَما َبْعٍض َعَلى َبْعَضُهْم اللُه َل َفض ِبَما
َْأْمَواِلِهمُهاللَحِفَظِبَماِلْلَغْيِبَحاِفَظاٌتَقاِنَتاٌتاِلَحاُت َفالص

ِفي َواْهُجُروُهن َفِعُظوُهن ُنُشوَزُهن َتَخاُفوَن ِتي َوالال
َسِبيًال َعَلْيِهنَتْبُغواَفَالَأَطْعَنُكْمَفِإْن َواْضِرُبوُهناْلَمَضاِجِع

َك َعِليا َكاَن اللَه ِبيًراِإن النساء[} :٣٤ [جمعضج كما
ًضائقاالمسلمينغيرمنآخرواصفًا،صدرًااآليةبهذه

"أنموذجا٣٧ًواألحزاب٣٤ماأثيرحولآيتيالنساء"مهاجمُةثوابتاإلسالمباسمالعلمانية

دعبدالفتاحمحمدأحمدخضر.أ
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بأنهم ذلك المرأة، ضد ويميز عنصري، بأنه القرآن
ًجهال إما به وسموه بما واإلسالم القرآن منهموسموا

ًتجاهال وٕاما القرآن، وتفسير القرآن ولغة معبالقرآن
وا استنكفوا لكنهم بغيرعلمهم، األرض في ستكبروا

فجعلوا،إلههمالحقهواهم.
اآليةأفسرأنبيحريالشبهة وكيننقضعرىهذه

المفصلية،ثمأضعيتفس علىقضاياها مؤكدًا إجماليًا رًا
.)الضرب(رحليعندالقضيةالرئيسة

أياالمرأةمعوتعاونهالرجلقوامةعنيتحدثاآليةجو
 الزوجة خاصة وصفها، َعَلى(كان َقواُموَن الرَجاُل

َِساءالن(ال،بقيودالمقيدةالرياسةتعنيالتيالقوامةهذه
الجهالءيظنكمافحسبالناهيةاآلمرةوالزعامةالرياسة

يقال" :إذا عليه، وقوام عليه قائم علىالشيءوهو قام
،عليه والمحافظة بعنايته ويتواله ويحفظه يرعاه كان

 القوامة تسمىوليست الرياسة إن بل الرياسة، مطلق
المرؤوس رعاية على يقوم الرئيس كان إذا قوامة
قولهالمعنىهذاومن،وواجباتهحقوقهعلىوالمحافظة

(تعالى :َِساءالن َعَلى َقواُموَن الرَجاُل (أن المعنى فإن
والرعاية بالحفظ النساء شؤون على يقومون الرجال

ف والحماية، بناتهموالكالءة رعاية على اآلباء يقوم
واألزواج ودينهن، وأخالقهن أنفسهن على والمحافظة
والحماية والرعاية بالحفظ زوجاتهم علىشؤون يقومون

.والصيانة،ومنهناتجيءالرياسة
فيهليسالزوجةشؤونعلىالرجلقيامأنأقررإنيبل
توزيع قبيل من وهو ورعاية حماية فيه إنما رياسة،

أيضًاال فللمرأة عامة، رياسة للرجل كان فإذا تكليفات،
وسلم عليه اهللا ـصلى النبي قال ولذا نوعية، :رياسة

"َواْلَمْرَأُة َرِعيِتِه، َعْن َمْسُئوٌل َوُهَو َأْهِلِه ِفي َراٍع َوالرُجُل
.)١("َراِعَيٌةِفيَبْيِتَزْوِجَهاَوَمْسُئوَلٌةَعْنَرِعيِتَها

للرجلوالقوامة التعب طياتها في تحمل كونية قضية
أو المرأة أنفاس كتم وليس الشقاء بل الراحة، وعدم

الشعراوياالتسلطعليهاكم يزعمالزاعمونيقولشيخنا

أننحترم":رحمهاهللا والحقسبحانهوتعالىيطلبمنا
خلقه الخالقالذيأحسنكلشيء فهو كونية، قضية

 اإليمانية القضية َعَلىالنسآء{وأوضح َقواُموَن }الرجال
 يوضح أن عليه فيها يخالف -والذي وجد ما-إن

،اآلية التيتخافمنهذه والمرأة يؤديإلىالمخالفة،
سألناها وٕاذا لغضبت، َذَكٍر ترزقبولٍد لولم أنها :نجد

كيفوأنتتعارضين.أريدابنًاليحمينا:لماذاإذن؟تقول
ويزيد األمر؟ إيضاحًافيهذا الشعراوياألمر شيخنا نا

فيقول : معنى ما في"قوام"ولنفهم المبالغ هو القوام ،
وعندما تعب، فيه الذي بالقيام هنا الحق وجاء القيام،

تقول :ًأبدا يرتاح ال أي القوم؛ على يقوم فالن .إذن
تأخذ َعَلىالنسآء{فلماذا علىأنهكتمأنفاس؟{َقواُموَن

الت علىأنهسعىفيمصالحهن؟فالرجللماذا أخذها
أنيقومبأداءما:مكلفبمهمةالقيامعلىالنساء،أي
ُيصِلحاألمر،إذنفماوجهالتفضيل؟

فيالضرب الكدحوله له أنالرجل التفضيل إنوجه
األرض ،حين المثل، لنا السالم عليه آدم قصة وفي

:}القائحذرالحقسبحانهآدموزوجتهمنالشيطان ِإن
الجنة ِمَن ُيْخِرَجنُكَما َفَال َوِلَزْوِجَك لَك َعُدو :طه[}هذا

١١٧ بعدها] الحق قال فهل :قال فتشقى؟ أو فتشقيا
سبحانه فتشقى{: {األرض في الشقاء جاء فساعة

وهذايدلعلى،والكفاحَسَتَرالمرأةوكانالخطابللرجل
ج وٕالى تعب، إلى تحتاج القوامة سعي،أن وٕالى هد،

.)٢(وهذهالمهمةتكونللرجل
بأمرين القوامة هذا تعالى اهللا علل وقد :وهبي أحدهما

كسبي فمنطوقه)٣(واآلخر الوهبي اهللا}:أما َل َفض ِبَما
ٍَبْعضعلىَبْعَضُهْم{أي:بعضهمبهاهللافضلمابسبب

ًتفصيالالتفضيلهذاتعالىاهللايذكرولم،بعضعلى؛
ه الرجالألن في معرفته عاقل على يخفي ال مما ذا

فيالقوةومزيُدالرأيورزانُةالتدبيِركحسُن،الجملةعلى
والواليِةواإلمامِةبالنبوةُخّصواولذلكوالطاعاِتاألعمال
ووجوِب القضايا، جميع في والشهادِة الشعائِر وٕاقامِة
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ذلك وغير والجمعِة هُ،الجهاِد إذن للَمَزاَياَفالتْفِضيُل َو
 بالذِفي ِإَلىالرُجِل اْلَمْرَأِة الِتيَتْقَتِضيَحاَجَة اْلِجِبليُة
دينية َذاِتَهاأوال،كماتقتضيأمورًا ِلَبَقاِء َعْنَهاَوِحَراَسِتَها

.عامة
تعالى قوله في فيكمن الكسبي ِمْن":وأما َأْنَفُقوا َوِبَما

َْأْمَواِلِهم"العلماءقال:"َيُكْن إنهَمَتىَعَجَزَعْنَنَفَقِتَهاَلْم
،اْلَعْقِدَفْسُخَلَهاَكاَنَعَلْيَهااًماَقوَيُكْنَلْمَوإَِذا،َعَلْيَهااًماَقو

َُكاحالنألْجِلِهُشِرَعِذيالاْلَمْقُصوِد٤("ِلَزَواِل(الرجلوكون
يعنيهذا،األسرةعلىباإلنفاقتكليفهيتمعلىاإلشراف

،الحديثة الديمقراطيات عليه قامت مبدأ وهذا شؤونها،
القائل الدستوري القانون فقهاء مبدأ ُينفق":وهو من

.)٥("منيدفعيراقب"أو"ُيشرف
لكال التفضيل أن إلى اهللا رحمه الشعراوي جنح وقد

بحسبه كًال ":الطرفين بـ جاء قوله»بعضهم«لقد في
بعضهم" اهللا فضل بعضبما فضل"على ساعة ألنه

وهو آخر لشيء أيضًا المرأة فضل قّوام ألنه الرجل،
وتقوم الرجل عندها يستريح حين السكن كونها

.)٦("بمهمتها
والتفضيلالقوامةأمروتعالىتباركالمولىبينأنوبعد
الزوجات نوعي ذكر التكليف، بقدر هو :الذي

.الصالحاتوالناشزات
 الصالحات حق تعالىففي َقاِنَتاٌت":قال اِلَحاُت َفالص

ُهالل َحِفَظ ِبَما ِلْلَغْيِب َحاِفَظاٌت "حول يدور والصالح
يتبعهمنإصالحالبيوت اْبُن":إحسانالتبعلوما َقاَل

عنهما اهللا رضي َعباٍس :اْلُمْحِسَناُت اِلَحاُت الص
َألْزو َأْحَسنِإَذا ُهنَألن؛ ألْزَواِجِهن َحاُلُهنَصَلَحَفَقْد اِجِهن

ِاْلُمَباَرك اْبُن َوَقاَل َمَعُهْم، :ََوِقيل ِباْلَخْيِر، :اْلُمَعاِمالُت
َقاَلَتَعاَلى ألْزَواِجِهنُهاللأصلحهنالالئي:"َلُهَوَأْصَلْحنا

َُزْوَجه"٩٠/األنبياءََوِقيل ، : َأْقَواَلُهن َأْصَلْحَن اللَواِتي
ََوأ٧("ْفَعاَلُهن(تعترضال الصالحة يظهرأنالمرأة وهذا

مناهللاألمرالخاضعةتتميز وبذا الرجال، علىقوامة
.المعترضةالساخطة

فيماالطاعةوعدم،التعاليفيشرعنالالتيحقوفي
:"يخصواجباتهاالزوجيةالمفروضةعليها،يقولتعالى

 ُنُشوَزُهن َتَخاُفوَن ِتي َوالالِفي َواْهُجُروُهن َفِعُظوُهن
َواْضِرُبوُهن اْلَمَضاِجِع "علىالمتحاملون يقفالغالة هنا

ًصفا اإلسالم اهللاواحداًدين علىمحاربة اجتمع كلهم
 به وصانا اللِطيُف{تعالىفيما َوُهَو َخَلَق َمْن َيْعَلُم َأَال

ُاْلَخِبير الملك[} :١٤" [}َو َيْعَلُم َتْعَلُمونََواللُه َال }َأْنُتْم
٢١٦[:البقرة[

كل يشمل ال اآلية من الجزء هذا إلىأن يجبالتنبه
،أزواجهن على التعالي أردن من يخص وٕانما النساء،

.هذهواحدةتردعلىمنجعلهاقضيةكلزوجة
ثانيا :للزوجة أتىالضربفيذيلالعالجاتالتقويمية

ف نشوزها نستشعر من أو فيالناشز وليس حسب،
سابقتان مرحلتان تغنيعنها مرحلة إذنفهو مفتتحها،

.}الوعظوالهجر{
أتىالوعظَصْدرافيمعالجةالخوفمن:الوعظ:ُثالثا

النشوز حدوث والوعظ. :على المشتمل الكالم ترقيق
بـوذلكللقبولمناسبظرففيوالترهيبالترغيب"أن

و،معكالمرأةانسجامفرصةتنتهزالظرففيتنصحها
تأت فال مقبوًال واإلرشاد الوعظ يكون لكي المناسب

)٨("إلنسانوتعظهإالوقلبهمتعلقبك
وهوالعالجالثانيعندفشلالوعظ،فإن:الهجر:رابعا

العلوناحيةإلىداخًالاألمرورأيتالعظةهذهتنفعلم
فوالمرأةعادةُتِدلعلىالرجلبماتعر.والنشوزفانتبه

أكثرالرجلعلىالمرأةتصبروقد،عليهاإقبالهمنفيه
الجهازلهالرجلتكوينألنعليها؛الرجلصبرمن

لكنالمرأةتستثارببطء،فعندماتنفعل.يهدأإالأنيفعل
ال المرأة لكن يصبر، أن يقدر ال فهو الرجل أجهزة
،الحكايةهذهترىساعةفأنت،بسرعةتستثاروالتنفعل

يتعرفكأنكرجلتحبنتائجالعواطفواالسترسال؛وه
)٩(فأعطلهادرسًافيهذهالناحية،اهجرهافيالمضجع

في:والهجركمابينتاآليةالكريمةمقيدبالمضجعأي
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المرأةبهتثأرالذي العناد سريرالزوجيةحتىاليتولد
في األكثر وعلى ويفشيه، الزوج يظهره عندما لكرامتها

لبيتكماقيدهرسولناالكريمصلىاهللاعليهوسلمنطاقا
"ِاْلَبْيتِفىِإالَتْهُجْر١٠("َوَال(ثالثعنالهجريزيدالبل

ِلُمْسِلٍمَأْنَيْهُجَر":كماقالصلىاهللاعليهوسلم َيِحلوَال
ٍَلَيال َثَالِث َفْوَق َأَخاُه ")١١(يزيد قد الزوجية في لكن

ًتأديبايماالزوجةوفقصلح.
يأتيالضربإنلميفلحالهجر،والضربليس:خامسا

 بلهورخصة َأِبي"عزيمة ْبِن اللِه َعْبِد ْبِن ِإَياِس َعْن
ََقالُذَباٍب:» َتْضِرُبنالوسلمعليهاهللاـصلى ِبيالنَقاَل

وسلم اهللاعليه صلى ِبيالن ِإَلى ُعَمُر َفَجاَء اللِه، ِإَماَء
َفْأُمْر ، َأْزَواِجِهنَعَلى النَساُء َذِئَر َقْد اللِه َرُسوَل َيا َفَقاَل
عليه اهللا صلى ُمَحمٍد ِبآِل َفَطاَف َفُضِرْبَن، ِبَضْرِبِهن
ْيَلَةاللَطاَفَلَقْدَقاَلَأْصَبَحا َفَلمَكِثيٍرِنَساٍءَطاِئُفوسلم

َاْمر َسْبُعوَن ٍد ُمَحم َفَالِبآِل َزْوَجَها َتْشَتِكي اْمَرَأٍة ُكل َأًة
ِْخَياَرُكم ُأوَلِئَك أي)١٢(»َتِجُدوَن :يضربونالالخيار أن

،ناشزلكليصلحالأنهكما،فحسبللضرورةأبيحوقد
الربانيالعالجفيالثالثيةالقسمةهذهبدليل}،فعظوهن

دام،{واضربوهن..واهجروهن العا"فما لميوجدفيهذا
التيفالشريعة،العقوبةهذهتصلحهاامرأةَأْلِفمنامرأة
ُتؤِثربذلك ألنها تامة، غيُر الغرضشريعة هذا يفوُتها
شريعة شأنه ليس وهذا اإلجراء هذا على األسرة هدم

.)١٣("اإلسالمالمنزلةمنعنداهللا
يكون ما أشبه مثالهو الكريم رسولنا ضربلنا كما

الحانيبالعتابالسيدةتتبعتعندماوذلكالزوجينبين
عندوسلمعليهاهللاصلىالنبيعنهااهللارضيعائشة
رجعتثمليلتهاوكانتإعالمهادونالبقيعإلىخروجه

وسلم دخلصلىاهللاعليه ثم واضطجعتقبله :ََفَقال:
»ًَراِبَيةَحْشَيا،َعاِئُشَياَلِك؟َما«َْقاَلت:ُُقْلت:،َشْيَءال
َقَال :»ُاْلَخِبير اللِطيُف َلُيْخِبَرني َأْو َلُتْخِبِرني «َْقاَلت:

ُُقْلت :ََقال َفَأْخَبْرُتُه، َوُأمي، َأْنَت ِبَأِبي اِهللا، َرُسوَل :َيا
َأَماِمي؟« َرَأْيُت الِذي السَواُد َفَأْنِت «ُُقْلت :َفَلَهَدِني َنَعْم،

َْأْوَجَعت َقالَِفيَصْدِريَلْهَدًة ثُم ِني، :»َيِحيَف َأْن َأَظَنْنِت
اُهللا،:َقاَلت«ْاُهللاَعَلْيِكَوَرُسوُلُه؟ َمْهَماَيْكُتِمالناُسَيْعَلْمُه

ََقال َنَعْم، " :،َفَناَداِني َرَأْيِت، ِحيَن َأَتاِني ِجْبِريَل َفِإن
،ِمْنِكَفَأْخَفْيُتُه،َفَأَجْبُتُه،ِمْنِكَفَأْخَفاُهَعَلْيِكَيْدُخُلَيُكْنَوَلْم

َأْن َفَكِرْهُت َرَقْدِت، َقْد َأْن َوَظَنْنُت ِثَياَبِك، َوَضْعِت َوَقْد
ََفَقال،َتْسَتْوِحِشيَأْنَوَخِشيُت،ُأوِقَظِك:َأْنَيْأُمُرَكَكَرب ِإن

َْلُهم َفَتْسَتْغِفَر اْلَبِقيِع َأْهَل َقاَلتْ"َتْأِتَي ،:ُُقْلت :َكَأُقوُلْيَف
َقاَلاِهللا؟َرُسوَلَيا َلُهْم َعَلىَأْهِلالدَياِر:ُقوِلي" السالُم

اِمن اْلُمْسَتْقِدِميَن اُهللا َوَيْرَحُم َواْلُمْسِلِميَن، اْلُمْؤِمِنيَن ِمَن
لالِحُقوَنِبُكْماُهللاَشاَءِإْناَوإِن،١٤("َواْلُمْسَتْأِخِريَن(

يوحي الحديث وجو المصاحب العتاب للهدتهبحميمة
مامصداقيةكانتهناومن،إياهاوسلمعليهاهللاصلى

َْقاَلت َعاِئَشَة، َعْن ُعْرَوة، "روى :ِهالل َرُسوُل َضَرَب َما
َقطَلُهاْمَرَأًةَوالَقطَلُهَخاِدًماوسلمعليهاهللا١٥("صلى(
موا له الزوجة ضرب أن عليه المجمع فإن صفاتهلذا

،عضواتؤذيوال،جسدًاتدميوال،عظماتكسرالالتي
الخوفألوانمنوبلون،السواكبمثلبل،ندبةتتركوال
عنجاءماأسلفناوقد،فيهالتشفيالالمضروبعلى

ربناإياهعلمنامامعمتفقوهونبينا"سيدناقصةفي
مائة حلفأنيضربامرأته عندما السالم أيوبعليه

ربنا له قال جلدة، :}وََال بِه فاضرب ِضْغثًا ِبَيِدَك َوُخْذ
َْتْحَنث{]ص:٤٤.[

،عودمائةفيهايكونالحشيشمنالحزمةهووالضغث
ضربة مائة ضربها فكأنه واحدة ضربة ويضربها

وانتهت .بحنان مشوبًا الضرب تجد عندما فالمرأة
فإيا حال وعلىكل نفسها، من كمالضاربفهيتطيع

،العواطف تأباه حكمًا ُيَشرع خلقنا الذي أن تفهموا أن
أنبدالهذاقالشرعفالذي،العواطفكبرياءيأباهإنما

هكذا١٦("يكون(
 بالصورة منالتيوالضربالمباح أقلضررا أسلفناها

،يزالوالضرر تستحلالعشرة، لم طالما ـ تطليقالمرأة
بالضرراألخ يزال األعظم وارتكابأخفوالضرر ف،
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ًحسناالضررينًجمياليخفيالكماشرعيمقصدوهو
.علىمنلهدربةبعلمالمقاصدوالموازنات

بلالكريمةاألسرمنلسنمنالنساءمنهناكأنكما
عليه تربين فيما وصالحهن ما نوعا تربينعلىالقهر

.بخالفغيرهن
 والنقلية العقلية البراهين وبتلك الفهم، أنبهذا نستطيع

يثيرونممنلفهملفومنالعلمانيينعلى نكونرددنا
.الغبارعلىثوابتهذاالدينالعظيمشبههم

اهللاصلىالكريمبرسولناتتعلقأخرىشبهةإلىوندلف
بنت زينب السيدة من بزواجه يتصل فيما وسلم عليه

.جحشرضياهللاعنهاوهوالمطلبالثاني
الثاني المطلب ما: فيتفنيد بالطعن الزيغ أهل آثاره

صلىاهللاعليهوسلممقامالنبوةمنخاللزواجنبينا
منالسيدةزينببنتجحشرضياهللاعنهاـ

فنسبواوسلمعليهاهللاصلىنبيناعلىالزيغأهلشغب
صلىزواجهيخصفيماعنهالرفيعمقامهيتنزهماإليه

ناالسيدةزينببنت ُأممنوسلمعليهاهللارضيجحش
اشتهاهاوسلمعليهاهللاصلىالنبيإن وقالوا اهللاعنها
صلىإليهنسبوهممااتخذواوقد،ليتزوجهابطالقهافأمر

ًظلما مادةترويجيةإلثارةالغباراهللاعليهوسلمـ وزورًا
ًمتمثالوالمسلميناإلسالمعلىمقاممنالنيلفيذلك

.)١٧(اإلسالموالنبوة
علىهذهالفريةحريبناأننتناولهامنوفيمجالالرد

ًنقالتفنيدهاخاللًوعقال:
تفنيدهانقال:ًأوال

التفسيركتبإلىتسربتمروياتعلىالمبطلوناعتمد
:منها)١٨(والّسيروبعضكتبالسنة

َقال"َ:رواية َحباَن ُمَحمدْبنَيْحَيىْبِن :ِهالل َرُسوُل َجاَء
َبْيَتَزْيِدْبِنَحاِرَثَةَيْطُلُبُهَوَكاَنَزْيٌدصلىاهللاعليهوسلم

ٍد ُمَحمْبُنَزْيُدَلُهُيَقاُلَماِإن،ِهاللَرُسوُلَفْقَدُهَماَفُربصلى
َُفَيُقول الساَعَة وسلم عليه اهللا :َمْنِزَلُه َفَجاَء َزْيٌد؟ َأْيَن

ِِإَلْيه َوَتُقوُم َيِجْدُه َفَلْم َزْوَجُتُهَيْطُلُبُه َجْحٍش ِبْنُت َزْيَنُب

َعْنَها وسلم عليه اهللا صلى اللِه َرُسوُل َفَأْعَرَض َفْضال
َْفَقاَلت :َأْنَتِبَأِبي َفاْدُخْل اللِه َرُسوَل َيا َهاُهَنا ُهَو َلْيَس
َلْتَزْيَنُبَأن.َْوُأمي َعجَماَوإِنَيْدُخَلَأْنِهاللَرُسوُلَفَأَبى

َعَلىوسلمعليهاهللاصلىِهاللَرُسوُلَلَهاِقيَلا َلمَتْلَبَس
ِهالل َرُسوَل َفَأْعَجَبْت َعْجَلى َفَوثََبْت اْلَباِب .َوُهَو َفَولى
ََأْعَلنَماُربِإالِمْنُهُيْفَهُمَيَكاُدالِبَشْيٍءُيَهْمِهُم:ِهاللُسْبَحاَن

َُمص ُسْبَحاَن اْلُقُلوبِاْلَعِظيِم ِف ر .َمْنِزِلِه ِإَلى َزْيٌد َفَجاَء
َُمْنِزَلهَأَتى اللِه َرُسوَل َأن اْمَرَأُتُه َفَأْخَبَرْتُه .ٌَزْيد َفَقاَل :َأال

َْقاَلت َيْدُخَل؟ َأْن َلُه ُقْلِت َفَأَبى: َعَلْيِه َذِلَك َعَرْضُت .َقْد
ََقال:َْقاَلتَشْيًئا؟َفَسِمْعِت:َْسِمعِبَكالٍم ِحيَنَولىَتَكلَم ُتُه

َُأْفَهُمه َوال .َُيُقول َوَسِمْعُتُه :ُسْبَحاَن اْلَعِظيِم اللِه ُسْبَحاَن
ِاْلُقُلوبِف ُمَصر.ََفَقالِهاللَرُسوَلَأَتىىَحتَزْيٌدَفَجاَء:َيا

ََدخ َفَهال َمْنِزِلي ِجْئَت َأنَك َبَلَغِني اللِه ِبَأِبيَرُسوَل ْلَت؟
َفُأَفاِرُقَها َأْعَجَبْتَك َزْيَنَب َلَعل اهللا رسول يا َوُأمي .َأْنَت

ِهاللَرُسوُلَفَيُقوُل:ََزْوَجكَعَلْيَكَأْمِسْك،َزْيٌداْسَتَطاَعَفَما
َفُيْخِبُرُه اللِه َفَيْأِتيِإَلىَرُسوِل اْلَيْوِم َذِلَك َسِبيالَبْعَد ِإَلْيَها

َفِهاللَرُسوُلَيُقوُل:ََزْوَجكَعَلْيَكَأْمِسْك.َُفَيُقول:َرُسوَلَيا
ُأَفاِرُقَها اللِه .ِهالل َرُسوُل َفَيُقوُل :ََزْوَجك َعَلْيَك .اْحِبْس

ْتَوَحل َواْعَتَزَلَها َزْيٌد :َقال.ََيْعِنياْنَقَضْتِعدُتَها.َفَفاَرَقَها
لِهَجاِلٌسَيَتَحدُثَمَعَعاِئَشَةِإَلىَأْنَأَخَذْتَفَبْيَناَرُسوُلال

َُيُقول َوُهَو َيَتَبسُم َوُهَو َفُسرَيَعْنُه َغْشَيٌة َمْن:َرُسوَلاللِه
السماء؟ِمَنَجِنيَهاَزوَقْدَهالل َأنُرَهاُيَبشَزْيَنَبِإَلىَيْذَهُب

سلمصلىاهللاعليهووتالرسولاهللا :»ِذيِلل َتُقوُل َوإِْذ
ََزْوَجك َعَلْيَك َأْمِسْك َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه اللُه »َأْنَعَم

َةُكلَها.٣٧:األحزاب ١٩(".اْلِقص(
لردتكفيمنهاواحدة،ثالثعللفيهالروايةهذهوٕاسناد

:هذهالرواية
األولى حب:العلة بن يحيى بن فمحمد مرسلة، انأنها

عن  أيضًا يروي و الصحابة، عن يروي تابعي،
،وغيرهما،واألعرجسليمبنكعمر،هـ١٢١ت(التابعين(

٧٤(وعمرهسنة(يذكرولم ،فهولميدركالقصةقطعًا
.)٢٠(منحدثهبها



318

رواطرفاتضرؤرداماءارةدا





الثانية ضعيف:العلة األسلمي، عامر بن اهللا عبد
ذاهبالحديث،وقالأبو:باالتفاق،بلقالفيهالبخاري

.)٢١(متروك:حاتم
محمدبنعمر،وهوالواقدي،إخباريكثير:العلةالثالثة

األئمةمنجماعة لكنهمتروكالحديث،ورماه الرواية،
.)٢٢(بالكذبووضعالحديث

التفسير الطبريفي عند الثانية زيد)٢٣(الرواية ابن عن
األولى بنحو بنأسلم الرحمنبنزيد عبد وهو :وفيها

األول ليسعلتان إذ زيد بن الرحمن عبد تخص ى
ًصحابياًتابعياوالًثانيا اكثر، سقطراويانأو هووبذا

ضعفهعلي:ضعيفبلمتروك،قالالبخاريوأبوحاتم
كانفيالحديثواهيًا،:بنالمدينيجدًا،وقالأبوحاتم

قيللعبدالرحمنبنزيدبن:وجاءعنالشافعيأنهقال
عن:أسلم أبوك اهللاحدثك اهللاصلى رسول أن جدك

قال وسلم عليه :تصلوبالبيتطافتنوح إنسفينة
قال ؟ ركعتين خلفالمقام نعم: .رجل ذكر لما ولهذا
اذهبإلىعبدالرحمنبن:لمالكحديثًامنقطعًاقالله

وأقوالاألئمةفيتضعيفه.زيديحدثكعنأبيهعننوح
لكن نفسه في صالح رجل وهو بالعبادةكثيرة، شغل ه
ًجدافضعفالحديثحفظعنوالتقشف.)٢٤(
المسند في أحمد عند الثالثة بن)٢٥(والرواية مؤمل عن

األولي الرواية بنحو إسماعيل :بعض مؤمال قوى وقد
،األئمة،ووصفهأكثرهمبأنهكثيرالخطأيرويالمناكير

كانسيءالحفظكثير:وقالمحمدبننصرالمروزي
٢٦(الغلط(.الثقاتمنجماعةرواهزيدحقفيوحديثه

ذكرواوٕانما،الحديثأوليذكروافلمحمادأصحابمن
عليه اهللا صلى النبي وقول زينب، يشكو زيد مجيء

.وسلمله،ونزولاآلية
عن)٢٧(فقدرواهاالطبريفيتفسيره:أماالروايةالرابعة

وبنوقتادةه"وكانيخفيفينفسهوّدأنهطلقها:قتادة
،بالتفسيرمشهور،الحفاظ األئمة السدوسيأحد دعامة
رواية ذكره وما فيه، لآلياتفينظر منفهمه فسره فما

لصحة التدليس،فاشترطوا عليهكثرة فإنالعلماءأخذوا
فإما ذكراإلسناد، إذا وهذا أنيصرحبالسماع، حديثه

تهمايرسلهواليذكربعدهفياإلسنادأحدًاكمافيرواي
القصةفهوضعيفجدًا،قالالشعبي لهذه :قتادةكان
العالء بن عمرو أبو قال و ليل، حاطب :قتادة كان

عن يأخذان شيء، عليهما َيِغث شعيبال بن وعمرو
وكانيحيىبنسعيدالقطاناليرىإرسال)٢٨(كلأحد

.)٢٩(هوبمنزلةالريح:الزهريوقتادةشيئًا،ويقول
الخ الرواية القرطبيأما ذكرها فقد مقاتل)٣٠(امسة عن

 مقلبالقلوب"..وفيها اهللا سبحان وقال فوقعتفهويها
النبي نفس في "إلى إسنادًا لها يذكروا لم الرواية هذه

.مقاتل
ًبعضابعضهيضربالرواياتومحتوى:أنبعضهاففي

وهوحارثةبنزيدزاروسلمعليهاهللاصلىاهللارسول
ًمريضا كان أخرى وفي زينب، فاستقبلته فزارهغائب

وقفومرةوزينب؟وزيدوسلمعليهاهللاصلىهوفجلس
أخرى ومرة فخرجت، بالباب وسلم عليه اهللا صلى

!ضربتالريحالسترفبدتزينبولمتكنقدخرجت؟
رشرعيغابعنالجهاليكمنفيأنالنبيوثمتأم

نه وسلم عليه اهللا امرأةىصلى الرجل يخبب أن عن
صلى اللِه َرُسوُل َقاَل َقاَل َأِبىُهَرْيَرَة َعْن علىزوجها،

وسلمعليهاهللا)َفَلْيَس َمْمُلوَكُه اْمِرٍئَأْو َمْنَخبَبَزْوَجَة
.)٣١()ِمنا

 باالعتبار حري آخر هووأمر والتأمل :نصدق هل
أو اهللا كتاب بعد الكتب أصح في الواردة الروايات
والمصنوعة الضعيفة والروايات المراسيل نصدق

والدخيلة؟
مايفسرالمروياتمنالمردودأخفاهإذاهللاصلىنبينا

المرويات أما وتمناها، أحبها أنه في وسلم عليه
علي اهللا صلى أخفاه الذي فتثبتأن وسلمالصحيحة ه

،لهزوجةستصبحأنهامنوجلعزاهللابهأخبرهماهو
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من حليلة تزوج الناسأنه مقولة هو الذييخشاه وأن
.كانيدعيإليه

واليخفىعلىطالبالعلمأنماعلقبهكثيرمنهذا
ساقط ويرد نصابه في األمر يضع التفسير أئمة

:يكتبهمالمروياتودخيَلهاوهذهنتٌفمماتفضلوابهف
الصحاحللمروياتذكرهبعدكثيرابنيقول":ابنذكر

ًآثارا هاهنا حاتم أبي وابن السلف،جرير، بعض عن
ًصَفحا نضربعنها أن أحببنا اهللاعنهم، لعدمرضي

أيضا هاهنا أحمد وقدروىاإلمام فالنوردها، صحتها
فيهأنسعن،ثابتعن،زيدبنحمادروايةمن،حديثًا

.)٣٢("ةتركناسياقهأيضاغراب
:وقالابنالعربيبعدذكرهجملةمنالمروياتالمردودة

"ِاْألََساِنيد َساِقَطُة ُكلَها َواَياُت الر القرطبي)٣٣("َوَهِذِه وقال
اهللاصلىيخفيهكان ذكرصحيحالتفسيرفيما بعدما

يخشاه كان وما وسلم الل":عليه َرْحَمُة ُعَلَماُؤَنا ِهَقاَل
َْعَلْيِهم :،اْآلَيِة َهِذِه ِفيَتْأِويِل ِقيَل َما َأْحَسُن اْلَقْوُل َوَهَذا

َواْلُعَلَماِء اْلُمَفسِريَن ِمَن التْحِقيِق َأْهُل َعَلْيِه الذي َوُهَو
، اْلُقَشْيِري اْلعالِء ْبِن َواْلَقاِضيَبْكِر ْهِريَكالز،اِسِخيَنالر

َوَغْيِرِهمَْواْلَقاِضيأب اْلَعَرِبيبنبكري....ُرِوَي َما ا َفَأم
 ِبيالن َأن  وسلم َزْيٍد،ـصلىاهللاعليه اْمَرَأَة َزْيَنَب َهِوَي

َيْصُدُر ِإنَما َفَهَذا َعِشَق َلْفَظ اِن اْلُمجَبْعُض َأْطَلَق َوُربَما
 ِبيالنِبِعْصَمِةَجاِهٍلعلَعْناهللاصلىوسلميهِمْثِلَعْن
ِِبُحْرَمِته ُمْسَتِخفَأْو،٣٤("َهَذا(.

صلىاهللارسولمحمدكتابهفيالمنارصاحبويقول
وسلم عليه ال":اهللا كالم القصة هذه في وللقصاص

النبي صيانة ويجب القبول حيز في يجعل أن ينبغي
.)٣٥("صلىاهللاعليهوسلمعنمثله

الشنقيطي ":وقال تعلم منوبه كثير يقوله ما أن
وسلمعليهاهللاصلىنفسهفيأخفاهماأنمنالمفّسرين
تحتوهي،لها اللهوقوعزينبفيقلبهومحّبته وأبداه

إلىآخر"سبحانمقلبالقلوب:"زيد،وأنهاسمعته،قال
)٣٦("القّصة،كلهالصحةله

العالمةأبويقولشهبة":تفسيرفيالسببهذاذكروقد
اللين،وفسرالمفسرالجاللاآليةعلىهذهالرواية،الج

"فيقول مبديه: اهللا ما نفسك في وتخفي "من تظهره
مثله وذكر تزوجتها، زيد فارقها لو وأن محبتها
إال،وغيرهم،والثعلبي،جريروابن،والنسفي،الزمخشري
روايةالمدسوسالباطل انابنجريرذكربجانبهذا

حق،وذكرمثلهذهالرواياتالباطلة،تتفقمعالواقعوال
،شديدةغفلة،عقلوالنقلمنشاهدمنلهاليسالتي
إنماالرواية وهذه تبعتهأخف، وٕانكانمنأبرزسنَده
بن زيد بن الرحمن وعبد الدين، أعداء وضع هيمن
ورواية بالغرائب، والتحديث بالكذب، متهم أسلم

المف إال هذا يذكر ولم واإلخباريونالموضوعات، سرون
أو غث من أيديهم تحت وقع ما كل بنقل المولعون
الحديث كتب في ذلك من شيء يوجد ولم سمين،
جاءوالذي،االختالفعندالمعولعليهاالتيالمعتمدة
الرواية هذه فيه وليس ذلك، يخالف الصحيح في

.)٣٧("المنكرة
اووردتآثَارُأْخَرىأخرجه":َونختمبقولصاحبالفتح

َال اْلُمَفسِريَن ِمَن َكِثيٌر َوَنَقَلَها َبِريَوالط َحاِتٍم َأِبي بن
اْلُمْعَتَمُد ُهَو ِمْنَها َأْوَرْدُتُه َوالِذي ِبَها التَشاُغُل َيْنَبِغي
عليه اهللا صلى ِبيالن ُيْخِفيِه َكاَن الِذي َأن َواْلَحاِصُل

ِإ اللِه ِإْخَباُر ُهَو َوالِذيوسلم َزْوَجَتُه، َسَتِصيُر َأنَها ياُه
اْمَرَأَةَجَتَزواِسالنَقْوِلَخْشَيَةَذِلَكِإْخَفاِءَعَلىَيْحِمُلُهَكاَن
ِمْن َعَلْيِه اْلَجاِهِليِة َأْهُل َكاَن َما ِإْبَطاَل اللُه َوَأَراَد اْبِنِه

ََأْبل ال ِبَأْمٍر التَبني َتَزوُجَأْحَكاِم َوُهَو ِمْنُه ْبَطاِل اْإلِ ِفي َغ
اْلُمْسِلِميَن ِإَماِم ِمْن َذِلَك َوُوُقوُع اْبًنا ُيْدَعى الِذي اْمَرَأِة
ِقُمَتَعل ِفيَتْأِويِل اْلَخْبُط َوَقَع َوإِنَما َأْدَعىِلَقُبوِلِهْم ِلَيُكوَن

َُأْعَلمُهَوالل٣٨(اْلَخْشَيِة(
لعليهاهيروايةالبخاريوالروايةالصح المعويحة":َعْن

ََقال،َأَنٍس:صلى ِبيالنَفَجَعَل،َيْشُكوَحاِرَثَةْبُنَزْيُدَجاَء
وسلم اهللاعليه َُيُقول":ََزْوَجك َعَلْيَك َوَأْمِسْك اللَه، "اتِق

َأَنٌسَقاَل:ِهاللَرُسوُلَكاَنَلْوًَكاِتموسلمعليهاهللاصلىا
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ََقال َهِذِه، َلَكَتَم َشْيًئا :َأْزَواِج َعَلى َتْفَخُر َزْيَنُب َفَكاَنْت
َُتُقول وسلم عليه اهللا ـصلى ِبيالن :، َأَهاِليُكن َجُكنَزو

ٍَسَمَواتَسْبِعَفْوِقِمْنَتَعاَلىُهاللَجِني٣٩("َوَزو(
يتعلقبالردهذ ما أرد،وحريبيأنالشبهةنقالًههذا

:عليهاعقالفأقول
ًثانيا:عقالالشبهةهذهتفنيد

النبيحياضعن للذود العلماء انبرىجمعمنالسادة
الفريةهذهبمناقشةواإلسالموالنبوةوسلمعليهاهللاصلى

:هامنالناحيةالعقليةفمنذلكدنحنبصدالتي
قالهالقاضي َقْوُلُهم"ْ:ما ا َفَأم: ِبيالن إنعليهاهللاصلى

 ُكلِفيَمَعَهاَكاَنُهَفِإنَفَباِطٌلَقْلِبِهِفيَفَوَقَعْتَرآَهاوسلم
َمَعُه ِحَجاٌب،َفَكْيَفَتْنَشُأ َيُكْنِحيَنِئٍذ َوْقٍتَوَمْوِضٍع،َوَلْم
إالَقْلِبِهِفيَتَقُعَوَال،َساَعٍة ُكلِفيَوَيْلَحُظَهاَمَعَهاَوَيْنَشُأ

َإذَفَلْم َغْيَرُه، َوَكِرَهْت َنْفَسَها، َوَهَبْتُه َوَقْد َزْوٌج، َلَها َكاَن ا
ِلَذِلَك َيُكْن،َحاَشا َهًوىَلْم َلُه ِبَباِلِه،َفَكْيَفَيَتَجدُد َتْخِطْر

ِاْلَفاِسَدةاْلَعالَقِةَهِذِهِمْنِراْلُمَطه٤٠("اْلَقْلِب(.
اهيالتينزلفيهاكماأنالسيدةزينبرضياهللاعنه

تعالى اللُه}قوله َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنٍة وَال ِلُمْؤِمٍن َكاَن َوَما
َيْعِص َوَمْن َأْمِرِهْم ِمْن اْلِخَيَرُة َلُهُم َيُكوَن َأْن َأْمًرا َوَرُسوُلُه

َضالالُمِبيًنا َضل َفَقْد َوَرُسوَلُه قال.]األحزاب٣٦[}اللَه
عب ابن عن اسالعوفي، قوله: :}َوال ِلُمْؤِمٍن َكاَن َوَما

ٍُمْؤِمَنة{وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولأنوذلك،اآلية
على فدخل حارثة، بن زيد فتاه على ليخطب انطلق

فقالت فخطبها، األسدية جحش بنت زينب :لست
وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال "بناكحِته، :بل

فانكحيه قالت". رسولاهللا: أؤامرفينفسييا ، .فبينما
اهللاصلىرسولهعلىاآلية يتحدثانأنزلاهللاهذه هما

وسلم َقَضىاللُه}:عليه ِإَذا ُمْؤِمَنٍة وَال ِلُمْؤِمٍن َكاَن َوَما
قدرضيَتهليَمْنَكَحًايارسول:اآلية،قالت}َوَرُسوُلُهَأْمًرا

صلىإًذاالأعصيرسولاهللا:قالت".نعم:"اهللا؟قال
وبهذهالروايةيظهر)٤١(اهللاعليهوسلم،قدأنكحتهنفسي

منوهيأمرالذي ذاته هو وسلم أنهصلىاهللاعليه

منبذلكداومؤيإياهاآمراغيرهيزوجهافكيف،أطاعت
األرضاهللايرثأنإلىيتلىالذيوبالقرآنتعالىاهللا

.ومنعليها،وهوراغبفيهامتعلقبهاكمازعموا
زينب من وسلم عليه اهللا صلى زواجه أن ننس وال

:رضياهللاعنهاكانلحكمساميةمنها
وهذه،طالقهابعدىالمتبنحليلةمنالزواجتحريمإبطال
اقتالعها فجاء العربية البيئة في متأصلة عادة كانت

يد تعالىيعلى اهللا من بأمر وسلم عليه اهللا صلى ه
ًامتثاالليكونأدنىمالحاةدونأوأحدمنجدال.

جحشبنتزينبللسيدةمكافأةيعدالمباركالزواجهذا
بن زيد من بزواجها ورسوله اهللا أمر امتثالها على

منفوقصلىاهللاعليهوسلمحارثة،فزوجهااُهللارسوَله
.سبعسماوات

وسلم عليه اهللا النبيصلى بأن المغرضين على ونرد
ف وثمة يتزوج ولم أولوُزوج إال يفقهه ال بينهما رق

:األلباب
"يحسبونها المسألة، هذه في بالخوض للمغرمين نقول

ُسبةفيحقرسولاهللا الفرقبينُزوجوتزوج: .افهموا
أي تزوج :،غيره زوجه أي ُزوج إنما وبرغبته، بنفسه

ْجَناَكَها{وكلمةَزو...{]األحزاب:٣٧[الفعلعلىتحتوي
وا زوج نا(لضمير (،سبحانه الحق على يعود فاعل

والهاء أول، مفعول وهي اهللا، رسول لخطاب والكاف
زوج للفعل ثاٍن مفعول وهي زينب، السيدة على ،تعود

يخالفلمزوجاتهكلوفي،المسألةهذهفياهللافرسول
فلتكونوامنصفين؛ألنالمسألةليسْتعند.عنأمراهللا

عسىَربُه:}مد،واقرأواإنشئتممحمد،إنماعندربمح
ْؤِمَناٍت مُمْسِلَماٍت نُكنمَخْيرًاَأْزَواجًاُيْبِدَلُهَأن َقُكنَطلِإن

ًَوَأْبَكاراَباٍتثَيَساِئَحاٍتَعاِبَداٍتَتاِئَباٍتَقاِنَتاٍت{]التحريم:
٥.[

َهُبواثم-جدًال-فيالعيبما،فعلهامحمدًاوقهأناد
 ولم موجودًا، التعدد كانينشئكان تعددًا، اهللا رسول

.)٤٢("التعددموجودًافياألنبياءوالرسل،وفيكموعندكم
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الحجر ويلقمهم شبهتهم عليهم يرد وما :األمورمنأن
عننهي وسلم النبيصلىاهللاعليه أن خائنةالعقلية

األعين : له"قائال تكوَن أن لنبي ينبغي ال خائنُةإنه
":خائنةاألعين"معنىقالالخطابيشارحاً)٤٣("األعُين

"كفَفِإذا،اسللنيظهرهَماغيرقلبهِفييضمرَأنُهَو
ُظُهور َكاَن َوقد َخان، فقد َذِلك ِإَلى ِبَعْيِنه َوَأْوَمَأ ِلَسانه

.)٤٤("ِتْلَكاْلِخَياَنةمنقبيلعينهفسميتَخاِئَنةاألْعين
ا هلمن صلىاهللاثم الكريم أنيتذكررسولنا لمعقول

في بنالخطابرضياهللاعنه عمر غيرة وسلم عليه
بشهوة ينظر الشهادة عالم وفي فيولي، المنام

َقاَلَبْيَناَنْحُن!وتمني؟ َرِضَياللُهَعْنُهـ ـ عنأبيُهَرْيَرَة
ََقال ِإْذ صلىاهللاعليهوسلمـ ـ اللِه َرُسوِل ِعْنَد :َبَأَنا ْيَنا

،َقْصٍرَجاِنِبِإَلىُأ َتَتَوضاْمَرَأٌةَفِإَذاِةاْلَجنِفيَرَأْيتُِنيَناِئٌم
اْلَقْصُر؟ َهَذا ِلَمْن َفُقْلُت !،اِباْلَخط ْبِن ِلُعَمَر َفَقاُلوا

ََوَقال ُعَمُر َفَبَكى ُمْدِبًرا، َفَولْيُت َغْيَرَتُه َفَذَكْرُت :َأَعَلْيَك
)٤٥(!"ُرَياَرُسوَلاللِه؟َأَغا

قال عظيم خلق على بأنه تعالى اهللا يصفه كيف ثم
ويصدرمنه٤[:القلم[}َوإِنَكَلَعَلىُخُلٍقَعِظيم:}ٍتعالى

!منالخلقمااليصدرمنمسلمسوي؟
:التفسيرالصحيحلآليةالكريمة

لهوتشهد،ونصهاروحهايسايرالذياآليةتفسيروهاك
ذلكالرالعالية؛اهللاحكمةفيهوتتجلى،الصحيحةوايات:

أن"االبنُتْلِحقوكانت التبني، العربكانمنعادتها
،الميراث في حقوقه عليه وُتجري بالَعَصَبة، المتبنى
متأصلًةالعادُةتلكوكانت،تبناهمنعلىزوجتهوحرمة
مناألشرافبناُتتتزوجأنكبيراكانكما،نفوسهمفي

جاءم فلما طلقاء، أحرارا وصاروا أعتقوا، وٕان واٍل،
كانمنمقاصده اإلسالم، :تقومالتيالفوارقيزيلأن

فالناس علىالعصبية،وحميةالجاهليةمنبينالناس،
زوجةحرمةعلىيقضيوأن،ترابمنوآدمآلدمكلهم
يتزوجعتيق وقدشاءاهللاأنيكونأوَل االبنالمتبنى،

في أولبعربية يكون وأن زيد، قريشهو من الصميم

العادةهذهُيْبِطلالمتبنى-سيداالبنزوجةحرمة-هو
بأزواجيتزوجواأناألشرافالسادةعلىوما،اهللارسول
ومن،المسلمينوٕامام،وطرامنهن أدعيائهم،وقدقضوا
متبناهحليلةوتزوج،البابهذافتحقد،اهللابأمريصدع

و،فراقهابعديخطباهللافرسول،اهللاأردماكلكانقد
اهللارسولويكرر،أهلهابعضويأبى،فتأبى،لزيدزينب

َوَماَكاَنِلُمْؤِمٍنَوالُمْؤِمَنٍة:}الطلب،وينزلالوحيبذلك
ِمْن اْلِخَيَرُة َلُهُم َيُكوَن َأْن َأْمًرا َوَرُسوُلُه اللُه َقَضى ِإَذا

َِيْعص َوَمْن ُمِبيًناَأْمِرِهْم َضالًال َضل َفَقْد َوَرُسوَلُه }اللَه
وجد ولكنزيدا إالاإلذعانمنزينبوأهلها، يبَق فلم
،الرسول ويستشير فراقها، في فيرغب تعاظما، منها
اهللا رسول أخبر قد جبريل وكان بإمساكها، فينصحه
،له زوجة ستكون زينب بأن وسلم عليه اهللا صلى

منهاهذهالعادة،ولكنالنبيصلىوسيبطلاهللابزواجه
زيدايأمرأننفسهعلىغضاضةوجدوسلمعليهاهللا
،الناسبين المقالة فتشيع منبعد، ويتزوجها بطالقها،

يصيرعرضةللقيل:أنمحمداتزوجحليلةابنه،وبذلك
أحوج اهللا دين إلى دعوته في وهو أعدائه، من والقال

ال مقدارمنخشيةالناسحتىإلىتأييدالمؤيدين،فهذا
بهاهللاأخبرهماأخفى-نكاحهاوهو-اهللاعاتبهماهو

هذاعلىالباعثبالسببكالمهفياهللاصرحوقد،عليه
فقال الزواج :}ِفي َحَرٌج اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى َيُكوَن ال ِلَكْي

 َوَكاَن َوَطًرا ِمْنُهن َقَضْوا ِإَذا َأْدِعَياِئِهْم اللِهَأْزَواِج َأْمُر
َمْفُعوًال{الحق مع يتفق الذي التفسير هو هذا ،
والمبشرون..والواقع المستشرقون، نسجه ما فإن لذا

فصورواوالخيالالكذبمنثوباوأضرابهموالعلمانيون
الشبابيصوركما،الطاهرالنبيرآهاوقدزينبالسيدة
غير في وطعنوا المسرح، غادات إحدى الطائش

)٤٦(مطعن
الساداتأ أبو شيخا قاله ما أقول شهبة.ختاما أبو :د

يشفي ما على وقعوا إذ الطاعنين هؤالء من العجب
،الحقائق قلب في فتمادوا الروايات، باطل من غليلهم
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،والبيئة،والمالبساتالظروفوتجاهلوا،عقولهموأنكروا
مما ذلك غير إلى وسلطانها والعادات وأحكامها،

 به، فييتفيهقون روايات على بالحكم يطيشون بينما
الحالينفيلهمحاملوالموضوعةبأنهاالصحةغاية

فإذاكانتالقصةكمارأيت،:وبعد.إالالهوىوالتعصب
اهللاصلىاهللارسول وحياة النقل، منجهة لها السند
فيها جرت التي البيئة وطبيعة تكذبها،  وسلمـ عليه

)٤٧(.أنهاموضوعةتجلتأصولها،فلميبَقإال

شبهرديخصفيماكاتبهعلىبهاهللا منماآخراهذ
الطاقة بقدر المرسلين وسيد القرآن عن المبطلين
،للكتابةمساحةمنالمؤتمرفيالمتاحوبقدر البشرية،

.والحمدهللاالذيبنعمتهتتمالصالحات
الخاتمة

بقدر أعددته الذي بحثي مع نافعة علمية سياحة بعد
ألهمالخاتمة الطاقةالبشرية،وحسبالمتاحكانتهذه

:نقاطهالمفصليةفأقول
ليس الزوجة بأنضرب التيقن يجب أنه يثبت البحث

.منصفاتالخيارمنالناس
.وأنهاليصلحلكلالزوجات

.وأنهلهمواصفاتهالشرعيةعندتحتمه
.وأنهرخصةوليسعزيمة

للنشواألوحدالعالجليسزوأنه.
النبوةشرف تغتال المروياتالتي البحثأن أبان كما
،األحوالمنبحالذكرهاتستحقالمصنوعةمدسوسة
عوار من فيها ما المروياتوذكر البحثهذه فند لذا

.لالحتراسمنها
ـ نبينا الوضاعونعلى روجه ما يأبي النبوة مقام وأن

قديماوحديثا،ومنذلكما يتعلقصلىاهللاعليهوسلمـ
تمم لمحرالنظرأوالتعلقيخصهراءمنبنيناإلصاقة

وانبرىلذلكجمهورالعلماءتفنيدامـصلىاهللاعليهوسل
.ورداوزجرالمنتسببفيهذا

الرد تناول تفنيدا، للمنقول تناوله بعد البحث أن
المقنعة أدلته خالل ومن ـ العقل أن وبين بالمعقول،

يح ـ للخصم يليقالمسكتة ال ما صدور باستحالة كم
.بحضرةنبيناصلىاهللاعليهوسلم

:التوصيات
حول بالشبهات يتعلق ما كل بتدريس ثوابتنا{أوِصي

وقيمنا {عليها والرد وجامعاتنا ومعاهدنا مدارسنا في
عل وتعميمه ترجمته يتم عصري، أجهزةىبأسلوب

تحصينا الدولية؛ المعلومات شبكة وعلى اإلعالم،
مجتمعنا،ولفتاألنظاراآلخرليميزمايليقبناوبنبينال

.االيليقمصلىاهللاعليهوسلمم
وآخردعواناأنالحمدهللاربالعالمين

المحتويات
:التفسيروعلومالقرآنومايتبعه

١ .،العلمية الكتب دار ـ العربي البن القرآن أحكام
بيروت/،١٤٢٤الثالثةهـ/٢٠٠٣م

٢.إرشادالتراثإحياءدارـالسعودألبيالسليمالعقل
العربي-بيروت/ت.د.

٣ .ألبي التفسير كتب في والموضوعات اإلسرائيليات
.دت/الرابعة/شهبةـمكتبةالسنة

٤ .الفكر دار ـ للشنقيطي للشنقيطي البيان أضواء
مـ-١٩٩٥هـ١٤١٥/للطباعةبيروت

٥.تـحيانألبيالمحيطالبحر:جميلصدقي/دار
الفكر/بيروت/١٤٢٠هـ

٦.بالسعوديةالقاسمداركثيرالبنالعظيمالقرآنتفسير
م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠/األولى/
٧ شاكر. أحمد ت ـ للطبري البيان جامع /مؤسسة

م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠األولى،/الرسالة
٨ ت. للقرطبي القرآن ألحكام البخاري:الجامع /هشام

.م١٤٢٣/٢٠٠٣/الرياض/عالمالكتب
٩.للشعراوي دارأخبار/خواطريحولالقرآنالكريم

اليوم/مصر/٢٠١٢م
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١٠.زهرةأبومحمدللشيخالتفاسيرزهرة/الفكردار
بمصرالعربي/تد.

:ثانياالسنةوعلومها
١.،النظاميةالمعارفدائرةحجرالبنالتهذيبتهذيب

ـه١٣٢٦الطبعةاألولى،/الهند
٢.للعالئيالتحصيلالمجيد:ت/جامععبدحمدي/عالم

.م١٤٠٧–١٩٨٦الثانية/الكتبلبنان
٣ النسائي. على السندي المطبوعات/حاشية م

اإلسالمية–حلب/،١٤٠٦الثانية/م١٩٨٦
٤.ماجةابنسنن/بالقاهرةالحلبيفيصل/مصر/د
.ت
٥.داودأبيسنن/الحلبيفيصل/القاهرة/مصر/د
.ت
٦.النسائيسنن/الحلبيفيصل/القاهرة/ت.د.
٧.تالبخاريصحيح:زهيرمحمد/النجاةطوقدار/

هـ١٤٢٢األولى،:الطبعة
٨.الباقي محمدفؤادعبد  ـ دارإحياء/صحيحمسلم

العربيالتراث/بيروت/تد.
٩.لأللبانيماجهابنسنوضعيفصحيح/ابندار

الجوزي/الرياض/هـ١٤٢٠
١٠.حجرالبنالباريفتح/محمدالرحمنعبدط/

مصر/القاهرة/دت
١١.تأحمدمسند:وآخروناألرنؤوطشعيب/مؤسسة

م١٩٩٩هـ،١٤٢٠الثانية/الرسالة
١٢.للذهبياالعتدالميزان/البجاويعلىت/دار

العلميةالكتب/م١٩٨٨.
:التاريخاإلسالمي:ثالثا
١.التراثدارـالطبريتاريخ/بيروت/الثانية/١٣٨٧
هـ
٢ ت. ـ سعد البن الكبري طبقات :العزيز عبد

هـ١٤١٦/الطائف/مكتبةالصديق/السلومي

٣ . المحمدية ـ رضا رشيد محمد رسولاهللالـ /محمد
مصر/ت.د.

:مواقععلىشبكةالمعلوماتالدولية
١.اإلفيالمرأةحقوقحولشبهاتقاطرجينهىسالم

.شبكةحقوقيات
٢.الملحدموقع.
٣.العنكبوتيةالشبكةعلىأثيناموقع.

http://www.ebnmaryam.com/Zaynab.htm
https://antishubohat.wordpress.com/2013

/07/27/zaynap
صالحاتالتيبنعمتهتتمالوالحمدهللا




(١)التفاسير زهرة :٣/١٦٦٧،البخاري صحيح في والحديث
،مسلم٨٩٣:الجمعةفيالقرىوالمدنرقم:الجمعةباب:كتاب
.١٨٣٩:رقم:فضيلةاإلمامالعادلباب:كتاب
(٢)للشعراويالكريمالقرآنحولخواطري:١/١٤٩٦.
(٣)السليمالعقلإرشاد:٢/١٧٣.
(٤)القرآنألحكام٥:الجامع/١٦٩.
(٥)حوشبهاتشبكةقاطرجينهى فياإلسالم لحقوقالمرأة

.حقوقيات
(٦)للشعراويالكريمالقرآنحولخواطري:١/١٤٩٧.
(٧)المحيطالبحر:٣/٦٢٤.
(٨)القرآنحولخواطري:١٥٠١
(٩)السابق.

(١٠)داودأبو:كتاب:بابالنكاح:،َزْوِجَهاَعَلىاْلَمْرَأِةَحقِفى
٢١٤٤،٢رقم/صحيحوق.٢١٠حسناأللبانيال.

(١١)البخاري:باباالستئذانكتاب:رقمللمعرفةالسالم:
تحريمالهجرفوقثالث:البروالصلة،باب:،ومسلمكتاب٥٨٨٣

.٦٦٩٧:بالعذرشرعي،رقم
(١٢)كتابماجهابن:بابالنكاح:رقم،النساء١٩٨٥:ضرب،

والحديثحسنصحيحانظرصحيحوضعيفسنابنماجه
.١٩٨٥ح

(١٣)النورفجمحمدالعدلديناإلسالم:١٥.
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(١٤)كتابمسلم:بابالجنازة:رقمالقبوردخولعنديقالما
٢٣٠١.رابية"ومعنةحشيا"ولهد،والزفيرالشهيقسرعة:أودفع
.ضرب
(١٥)رقمأحمدمحققه٢٤٠٣٤:مسندقال،:صحيححديث.
(١٦)للشعراويالقرآنحولخواطري:١/١٥٠٢.
(١٧)العنكبوتيةالشبكةعلىأثيناوموقع،الملحدموقع.
(١٨)منجمععليهابالردوتفضلالمروياتهذهبتتبعقام

الذهبياهللاعبدكالشيخابرزهممنالعلماء
http://www.ebnmaryam.com/Zaynab.htmعمروأبو

الباحث
https://antishubohat.wordpress.com/2013/07/27/z

aynapوغيرهما.
(١٩)سعدالبنالكبرىالطبقات:الطبري٨/٨١تاريخ،:٢/٨٩.
(٢٠)حجرالبنالتهذيب٩/٥٠٧:تهذيب.
(٢١)٥/٢٧٥:السابق.
(٢٢)ا٣/٦٦٤:العتدالميزان
(٢٣)البيانجامع:٢٢/١٣.
(٢٤)حجرالبنالتهذيبتهذيب:٦/١٧٨.
(٢٥)احمدمسند:٣/١٤٩.
(٢٦)التهذيبتهذيب:١٠/٣٨١.
(٢٧)البيان٢٢/١٣:جامع.
(٢٨)التهذيب٨/٣٥١:تهذيب،
(٢٩)للعالئيالمراسيلأحكامفيالتحصيلجامع:١٠١.
(٣٠)القرآنألحكام١٤:الجامع/١٩٠.
(٣١)داودأبو:باب:كتاباألدب:موالهعلىمملوكاخببفيمن

،.بسندصحيح٥١٧٢رقم
(٣٢)العظيمالقرآنتفسير:٦/٤٢٥.
(٣٣)العربيالبنالقرآن٣/٥٧٧:أحكام.
(٣٤)للقرطبيالقرآنألحكام١٤/١٩١:الجامع.
(٣٥)رضارشيداهللارسولمحمد:٣٢٧.
(٣٦)للشنقالبيانيطيأضواء:٦/٦٣٩.
(٣٧)شهبةألبيالتفسيركتبفيوالموضوعاتاإلسرائيليات:
٣٢٣.

(٣٨)الباريفتح:٨/٥٢٤.
(٣٩)البخاري:باب:كتابرقم:التوحيد،الماءعلىعرشهوكان:
٧٤٢٠.
(٤٠)العربيالبنالقرآنأحكام:٣/٥٧٧.
(٤١)للطبريالبيانجامع:العظيم٩/٢٢القرآنوتفسير،:

٦/٤٢١.



(٤٢)الكريمالقرآنحولخواطري:١٩/١٢٠٥١.
(٤٣)النسائي:باب:كتابالجهاد:رقم،األسيرقتل:٢٦٨٥قال،

.األلبانيصحيح
(٤٤)النسائيعلىالسنديحاشية:٧/١٠٦.
(٤٥)البخاري:باب:كتابالجمعة:رقم،تدفنحتىانتظرمن:
٣٢٤٢.
(٤٦)لهيكلمحمدحياة:٣٠٨.
(٤٧)شهبةاإلسراألبيوالموضوعاتئيليات:بتصرف٣٢٨.
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