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الففرا

74 ������������������������������������������ َقَضاَيا الِجَهاِد؟!
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التََّباُطُؤ فِي َتنِفيِذ األمِر يوَم الُحَدْيبَِيِة:���������������������� 92
94 ������� َسيُِّد األنصاِر ِمَن الَخْزَرِج ُيَجاِدُل عن َرأِس النَِّفاِق: 
َكْيَف َسَعى النَّبِيُّ  لِلتَّهِدَئِة بيَن الُمسِلِميَن والَيُهوِد؟���� 100
َراِت الُغَلة؟�������� 102 ُصْلُح الُحَدْيبَِيِة.. َماَذا َأْبَقى ِمن َتَصوُّ

َهِل النَّْصُر الَمْرَحِليُّ والَمْكَسُب المادِّيُّ ُيَؤدِّي إَلى التَّناُزِل 
106 ������������������������������������������� عِن الِجَهاِد؟

الَِّذي  الُمشِرَك  َقتل  ِحينَما  ُمِصيًبا  َزْيٍد  بُن  ُأَساَمُة  َكاَن  َهْل 
يَف؟�������������������������� 113 ا رَأى السَّ هاَدَة َلمَّ َنَطَق الشَّ

َمِصيَر أصحاِب األُخدوِد  ُتواِجَه  أن  ِة  األُمَّ َعَلى  َيِجُب  َهْل 
فِي َسبِيِل َقِضيَّتِها؟�������������������������������������� 114
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ٌريدرت

تصديٌر

ا بعُد.. الحمُد للِه، أمَّ

 ، فإنَّ ِمن الطُُّرِق الناجعِة في َتبصيِر الُغلِة طريقَة االستِدالِل النَّقليِّ
ثمَّ اإليراِد  الَعقليِّ عليه، وهذه طريقُة ابِن عبَّاٍس رِضَي اللُه عنهما 
َة على ُبطلِن ما َذهبوا إليه،  في ُمناقشتِه للخوارِج؛ فإنَّه أورَد األدلَّ
ما  وهذا  َمداِركهم،  لَتوسيِع  ذلك؛  بعَد  العقليَّ  الِقياَس  َأعَمل  ثمَّ 
راِت الُغلِة  َيِجُده القارُئ الكريُم في هِذه الورقاِت في نِقاِش َتصوُّ
إذا  أنَّها  ِحيِن  في  النِّقاَش،   َتقَبُل  ال  ُمسلَّماٍت  َجَعلوها  َمساِئَل  في 
بنَْوا عليها  ماٍت  َتْعُدو كوَنها َخياالٍت وتوهُّ الِعْلِم ال  ُعِرَضْت على 

أصواًل باطلًة.

وَرِحَم اللُه اإلماَم الشاطبيَّ حيُث قال: »كلُّ َمن ابَتَغى في َتكاليِف 
ريعِة غيَر ما ُشِرعْت له، فقْد ناَقَض الشريعَة، وكلُّ ُمناَقضٍة باطلٌة«)1(� الشَّ

          المكَتب الِعلمي

راسات            بمرَكز َثبات للُبحوث والدِّ

)1(  الموافقات 572/3�
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ققيقة

ِحيمِ ْحَمِن الرَّ ِبْسمِ هللِا الرَّ
مقدمة

لُم َعَلى سيِّد الُمرَسلين،  لُة والسَّ الحمُد لله ربِّ العاَلميَن، والصَّ
وعلى آلِه وصحبِه َأْجَمِعيَن، وَبْعُد..

ابُتِلَي  َمِن  أماَم  التساؤالِت  َبْعَض  َتَضُع  ُموَجزة  رسالٌة  فَهِذه   
وِسيَرِة  َتَعاَلى،  الله  ِمن كلِم  ُمسَتْوحاٌة  ين(،  الدِّ فِي  )الُغُلّو  بَمرِض 
الُغَلِة فِي  ُمناظرِة  ابِن عبَّاٍس  فِي  َمنَْهَج  ُمقتِفَية بذلك   ، نبيِّه 
أسئلٍة  ثلثَة  َعَلْيه  طَرحوا  َحْيُث  ُشُبهاتِهم،  عن  والجواِب  َزمانِه 
لُة  فأجاَبهم َعِن اْثنَْيِن ِمنها ِمن ِخلِل الُقْرآِن وِسيَرة النَّبِيِّ َعَلْيه الصَّ

لُم)1(� والسَّ

ال  َأنَُّهم  َعَلى  تأكيٌد  رات(  )َتصوُّ سالِة:  الرِّ ُعنواِن  فِي  وقوُلنا 
وإنَّما  ُمحَكمٍة،  وقواعَد  ثابتٍة  أصوٍل  َعَلى  مبنِيًَّة  عقيدًة  َيمِلكون 
ِديُء واألَزماُت  الرَّ ياِسيُّ  السِّ الواقُع  راٌت فاسدٌة أخَرجها  هي تصوُّ
عن  َتبَحُث  رات  التَّصوُّ وهذه  اإِلْسَلم،  ِة  بُأمَّ النازلُة  والنَّكباُت 

ْرِعيَّة. ة الُعلماِء اِلْلتِماِس الشَّ ُنُصوٍص ِمن الَوْحَيْيِن أو كلِم األَِئمَّ

تِي اْسَتْحَسنَها الَبْعُض وأراَد أن َيْجَعَلها َمنهًجا  راُت )الَّ َهِذه التَّصوُّ

الصحيحة  اآلثار  سلسلة  في  ج  مخرَّ للخوارج،  عباس  ابن  مناظرة  خبر   )1(
)297/1- 300( رقم )308 (.
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ققيقة

النُُّصوِص  ِمَن  بكثيٍر  َتصطِدُم  لنُصرتِه(  والعمِل  يِن  الدِّ لَِفهِم  أوحَد 
� الشرعية والمواِقِف واألحداِث فِي ِسيرِة النَّبِيِّ 

ٍة  راُت متأثِّرًة بمذاِهَب ثوريَّ َما تكوُن َهِذه التخيُّلُت والتَّصوُّ وُربَّ
، فَعَمد الَبْعُض -ُدوَن قصٍد- إَِلى  ُمعاصرٍة لم َتستنِْد إلى َمنَْهٍج دينيٍّ
به  َجاَء  ِذي  الَّ ين  الدِّ صميِم  ِمن  واعتَبَرها  إِْسَلميَّة،  بصبغٍة  صبِغها 

� ٌد  نبيُّنا ُمَحمَّ

ِريَعة،  دْته ُنُصوُص الشَّ لكنَّ المنهَج اإِلْسَلميَّ واِضٌح بيِّن َقْد حدَّ
حاَبُة والتابعين والعلماُء والمصِلحين فِي ُكلِّ جيٍل،  وسار َعَلْيه الصَّ
ُمستمِسًكا  َداَم  َما  َعنُْه  وَيِضلَّ  الطريَق  ُيخطَِئ  أن  ألحٍد  ُيْمِكن  فل 

الِِحيَن. بالَوْحي فقيًها بِِه متَّبًِعا آلثاِر الصَّ

قْتُه األحداُث  َق لَِما َجاَء بِِه الَوْحُي وصدَّ كِّ أن َيَتطرَّ فل ُيْمِكن للشَّ
ين وإقامتِه والِجَهاِد فِي  والتَّجاِرُب المتراِكمُة فِيَما يتعلَّق بتبليِغ الدِّ

َسبِيِل اللِه.
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َ َع  َت َُ ال ُت َقَع ٌََروتاا َوَتَفا

َوَقَفاٌت
راِت الُغَلِة َمَع َتَصوُّ

َراُت الُغَلِة َمَع ُنُصوص الشرع  َقْبَل أن َننُْظَر َكْيَف تصاَدَمْت َتَصوُّ
لُم، َعَلْينَا أن َننُْظَر َكْيَف َخَرَج  لُة والسَّ ُسوِل َعَلْيه الصَّ وسياسِة الرَّ
َما  هوا  سفَّ منهًجا  ِمنَْها  وَصاُغوا  والنتائِج  رات  التَّصوُّ بهذه  الُغَلُة 

ل! رِع الُمنزَّ ِسَواُه، واعَتَبُروه بَِمنزلِة الشَّ

بالِجَهاِد  إاِلَّ  له  االْنتَِصاُر  ُيْمِكُن  ال  اإِلْسَلَم  أنَّ  الُغَلُة  يعَتِقد 
ين ال َترتِفع إاِلَّ َعَلى َجَماِجِم الُمسِلِميَن  الُمَسلَِّح فَقْط، وأنَّ رايَة الدِّ
َمَع  داِئَمًة  ُمَفاَصَلًة  تكوَن  أن  َيِجُب  الُمْسِلِم  حياَة  وأنَّ  وَأشلِئهم، 
حياٌة  ا  فإمَّ الِجَهاِد؛  ِمَن  َمَلًل  وال  َكَلًل  َيْعِرُف  ال  اإِلْسَلم  أعداِء 
ا َمماٌت فِي َسبِيِل الله، أي: إنَّ الُمْسِلَم َيِجُب أن  ديَق وإمَّ َتُسرُّ الصَّ
َيِعيَش حياَته كُمحاِرٍب ُمسَتنَْفٍر فِي سائِر األوقاِت، َيْرَهُن بدَنه وماَله 

وُجهَده ِمن أجِل قضيَّتِه.

المفاَوضاِت  ِمن  نوٍع  أيِّ  َمَع  تتعاَرُض  الُمَفاَصَلُة  وِعنَْدُهم 
علمًة  َيْجَعلوَنها  غوِط  والضُّ للظُّروِف  استجابٍة  وأيُّ  والُمهاَدناِت، 
الُمَسلََّح  الِجَهاَد  وأنَّ  َعنَْها،  واالْنِحَراِف  الَمَباِدِئ  فِي  التَّفِريِط  َعَلى 
الُمسِلِميَن  أراِضي  َتُعوَد  َحتَّى  واحدًة  لحظًة  يتوقََّف  أن  َينَْبِغي  ال 
ُحكِمها  ِمن  وُيخَلَع  الُمْحَتلُّوَن،  َعنَْها  فُيطَرَد  ِريَعة،  الشَّ ُحكِم  إلى 
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َ َع  َت َُ ال ُت َقَع ٌََروتاا َوَتَفا

الطَّواِغيت، وهو فرُض َعْيٍن َعَلى ُكلِّ ُمسِلٍم قاِدٍر، ال جداَل فِي َذلَِك.

الُمجتَمعاِت  فِي  ينيِّ  الدِّ الَوْعِي  وَنشُر  النَّاِس  وتعليُم  ْعَوُة  الدَّ ا  وَأمَّ
 - َنَظِرِهم  فِي   - فِهَي  ين،  الدِّ لِنُصَرِة  واألدواِت  الَوَساِئِل  ِمَن  وَغْيُرها 
ُل  َتَتَحوَّ َقْد  أنَّها  َكَما  لها،  َتقِييم  أحسِن  فِي  الجدَوى  عديمُة  أو  َعَبثِيٌَّة 
َأنظَِمتِهم  َعَلى  ْرِعيَّة  الشَّ وإضفاِء  الطَّواِغيِت  ُحكِم  لَِتثبِيِت  أدواٍت  إَلى 

الكافَِرِة. 

وإن  َحتَّى  َكثِيَرٍة  ودماٍء  َتضِحَيٍة  ِمن  ُبدَّ  اَل  الُغَلِة:  َراِت  َتَصوُّ فِي 
ُة عن آِخِرها َكَما حَصل َمَع أصحاِب األُخدوِد، وَيِجُب  َفنَِيِت األُمَّ

يُّ الجاهُل والفقيُه المجتِهُد إَلى َمْيَداِن الِجَهاِد. أن َيخُرَج العامِّ

أِلَنَّ  ؛  حقيقيٍّ نصٍر  عن  البحُث  َيِجُب  ال  الُغَلِة:  َراِت  َتَصوُّ فِي 
فَمِن  بالنَّتاِئِج،  ُمطاَلًبا  وَلْيَس  والِجَهاِد،  بالعمِل  ُمطاَلٌب  الُمْسِلَم 
اجَتَهد فِي قطِف ثمرِة َجهِده اعَتَبُروه مضيًِّعا للَقِضيَِّة، الِهًثا خلَف 
إَِقاَمِة  ُدوَن  الُمسِلُموَن  قه  يحقِّ فأيُّ مكسٍب  ْنَيا وُحطاِمها!  الدُّ ُفتاِت 
ِعنَْدُهم  هو  بل  َنَظِرِهم،  فِي  َشْيًئا  ُيَعدُّ  ال  الِخَلفِة  وإعلِن  ولِة  الدَّ
بُِحكِم  ضا  والرِّ الثَّوابِِت  عن  والتَّناُزِل  المنهِج  فساِد  َعَلى  علمٌة 

الجاهليَِّة والطواِغيِت.

لِيَن فِهَي خاِرَجٌة عن ُحدوِد الَمعُقوِل،  راُتهم عن ِسَيِر األوَّ ا َتَصوُّ وَأمَّ

الِجيَل  أنَّ  يعَتِقدوَن  فُهْم  التَّاريخيَِّة؛  للحقائِق  ُمخاَلَفتِها  عن  َفْضًل 
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ُدنيا  إلى  َيلَتِفُتوَن  النَّهاِر، ال  ُفرَساَن  اللَّيِل  ُرهَباَن  ُكلُّهم  َل كاُنوا  األوَّ

َهاَدَة وَيْسَعْوَن إَِلْيَها بكلِّ وسيلٍة ُممِكنٍَة. وال َيْعَبُؤوَن بها، َيعَشُقوَن الشَّ

َد َعَلى ُكلِّ الَقوانِيِن واألَْحَكاِم،  ِعنَْدُهم أنَّ الُمسِلَم َيِجُب أن يتمرَّ

فل َيْعَبُأ بَفتاَوى الُعلماِء، وال أنظَمِة بلِده، وال القوانين واألعراِف 

َوليَِّة، بل ال َيعتِرُفون بأيٍّ ِمن ُمتغيِّراِت البيئِة الُمحيطِة بالُمسِلِم؛  الدُّ

ِزَمِة  ة اللَّ ِة، وال ُيؤِمنون بإِْعَداد الُعدَّ السياسيَِّة واالجتماعيَِّة والفكريَّ

ِة جَبهاٍت. لَِخوِض معاِرَك ُكبَرى َعَلى ِعدَّ

تِي  الَّ الِمثالِيَّة  فِي غايِة  ين  الدِّ راتِهم عن  أنَّ تصوُّ الَقْوِل:  حاِصُل 

َفِة َيشَهُد  ال َتِصُل إليها ُقدرُة الَبَشِر، بل إنَّ سلوَك الَجَماَعاِت الُمَتَطرِّ

َعَلى أنَُّهم فِي طليعِة المخالِفين لَِما َيْدُعون إَِلْيِه؛ إْذ ال طاقَة َلُهم بِِه وال 

ِل َتبِعاتِه؛ ولَِذلَِك َتِجُدهم معتزلِيَن لُِمجتمعاِت  ُقدرَة َلُهم َعَلى تحمُّ

ا، َينتظِروَن أيَّ احتلٍل أجنبيٍّ أو  الُمسِلِميَن اعتزااًل حسيا أو معنويًّ

اْضطِراٍب َأْمنِيٍّ ِمن أجِل التسلُِّل والبدِء بتحقيِق أحلِمهم فِي تِْلَك 

البَِلِد الَمنُكوَبِة.

تِي ال ُتِقيُم ُدنيا وال َتنُصر دينًا(  واقعيَّة )الَّ ِمثُل َهِذه التخيُّلِت اللَّ

ِل فِي آِي الكتاِب العزيِز، أو النَّظِر فِي  ال ُيْمِكُن أن َتصُمَد أماَم التأمُّ

ْعَوِة و الِجَهاِد.  ابقيَن وَكْيَف َكاَنت طريقُتهم فِي الدَّ أحواِل السَّ
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ٌَْسَلَم  َحتَّى  َة  َقكَّ َف  النَّبَودََّة  ْعَوَع  اليَّ ٌاادَخ  بت حذفت  َهْل َيَ
َ َع؟! َت ُت ال ٌََروتَاا

التاريُخ اإِلْسَلميُّ فِي أذهاِن الُغَلِة هو مجموُع َمواِقِف الُمَواَجَهِة 
ِة بيَن اإِلْسَلِم والُكْفِر؛ )َبْدر والقادِسيَّة والَيْرُموك وِحطِّين  الَعْسَكِريَّ
َقة(، َوَما ِسَوى َذلَِك ِمن َمواِقِف االْضطِهاِد واالستِْضعاِف ال  الَّ والزَّ
المستفادِة  الِعَبِر  َعَلى  الوقوُف  أو  تفسيُر أحداثِه  أو  قراءُته  ُيمِكنُهم 
راتِهم  تصوُّ ُيَزلِزُل  بَِما  اَلْصَطَدُموا  لَِذلَِك  أرادوا  لو  أِلَنَُّهم  ِمنُْه؛ 

ين. وأفكاَرهم َعِن الِجَهاِد وإقامِة الدِّ

يَِّة: يِن وعجِز الُمسلِِميَن فِي الَمرَحَلِة الَمكِّ مظاِهُر اْضطِهاِد الدِّ

َة َقْبَل الِهْجَرة إلى  َح حاَل الُمسِلِميَن فِي َمكَّ  ِمَن الُمفيِد أن نوضِّ
الَمِدينَة؛ لِنََرى حجَم الَعَذاِب والُمعاَناِة ِمن ِجَهٍة، ُثمَّ َنطَرَح بعَد َذلَِك 

َة تساُؤالٍت ُمسَتوحاٍة ِمن طريقِة تفكيِر الُغَلِة. ِعدَّ

َساِت اإِلْسَلميَِّة: *إَِهاَنُة الُمَقدَّ

اُت اإللهيَّـُة، والُقـْرآُن الكريـُم،  سـاِت هـي: )الـذَّ وَأَهـمُّ الُمقدَّ
.) ُسـوُل  والرَّ

َسِمُعوا  إَِذا  فإنَُّهم كاُنوا  اِت اإللهيَِّة،  الذَّ َعَلى  اِر  الُكفَّ َتَطاُوُل  ا  َأمَّ

الُقْرآَن َسبُّوه وَمن َأْنَزَله وَمن َجاَء بِِه)1(، فأنَزل اللُه عزَّ وجلَّ قوَله: 

� )1( أخرجه الُبَخاِريُّ ) 4722 ( وُمسِلم )446 ( عن ابن عبَّاس 
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[ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱZ ]اإلسراء: 110[، وَكَذلَِك كاُنوا 

حاَبُة فِي أصناِمهم َسبُّوا اللَه ُسبحاَنُه، َكَما َقاَل َتَعاَلى:  إَِذا وَقع الصَّ

 Zۇ ۇ      ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے        ھ   [ھ  

]األنعام: 108[. 

َف، َوَقْد ذَكَره اللُه  ا استِهزاُؤهم بالنَّبِيِّ  فَأْشَهُر ِمن أن ُيَعرَّ وَأمَّ

اٌب  ُه ساِحٌر ومجنوٌن وكذَّ َتَعاَلى فِي كتابِه، َحْيُث وَصُفوا النَّبِيُّ  بأنَّ

وكاِهٌن، وقلَّلوا ِمن مكاَنتِه فقالوا: [ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ   ۇ  ۇZ ]الزخرف: 31[.

ا ُكفُرهم بالُقْرآِن وَطعنُم فِيِه فأمٌر َمشُهوٌر َمعُروٌف أيًضا، َفَقْد   وَأمَّ
لِيَن،  ِة َأْوَصاف َقبِيحٍة؛ كَأَساطِيِر األوَّ َوَصفوا كلَم اللِه عزَّ وجلَّ بِعدَّ

ْحِر الُمبِيِن. واإلْفِك الُمفتَرى، والسِّ

: حاَبِة  َأْحَياًنا َعْن ُنصَرِة َنبيِِّهْم  َعْجُز الصَّ

اللِه   َرُسوُل  »َبْينََما  َقاَل:  َمْسُعوٍد  اْبِن  َعِن  ُمسِلٍم  صحيِح  فِي 

ُنِحَرْت  َوَقْد  ُجُلوٌس،  َلُه  َوَأْصَحاٌب  َجْهٍل  َوَأُبو  اْلَبْيِت،  ِعنَْد  ُيَصلِّي 

ُكْم َيُقوُم إَِلى َسَل َجُزوِر َبنِي ُفَلٍن،  َجُزوٌر بِاأْلَْمِس، َفَقاَل َأُبو َجْهٍل: َأيُّ

اْلَقْوِم  َأْشَقى  َفاْنَبَعَث  َسَجَد؟  إَِذا  ٍد  ُمَحمَّ َكتَِفْي  فِي  َفَيَضُعُه  َفَيْأُخُذُه 

ا َسَجَد النَّبِيُّ  َوَضَعُه َبْيَن َكتَِفْيِه، َقاَل: َفاْسَتْضَحُكوا،  َفَأَخَذُه، َفَلمَّ
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َوَجَعَل َبْعُضُهْم َيِميُل َعَلى َبْعٍض َوَأَنا َقاِئٌم َأْنُظُر، َلْو َكاَنْت لِي َمنََعٌة 

َرْأَسُه،  َيْرَفُع  َما  َوالنَّبِيُّ  َساِجٌد   ، َطَرْحُتُه َعْن َظْهِر َرُسوِل اللِه 

َفَطَرَحْتُه  ُجَوْيِرَيٌة  َوِهَي  َفَجاَءْت  َفاطَِمَة،  َفَأْخَبَر  إِْنَساٌن  اْنَطَلَق  َحتَّى 

َرَفَع  النَّبِيُّ  َصَلَتُه،  َقَضى  ا  َفَلمَّ َتْشتُِمُهْم،  َعَلْيِهْم  َأْقَبَلْت  ُثمَّ  َعنُْه، 

َصْوَتُه، ُثمَّ َدَعا َعَلْيِهْم« الحديث)1(�

َمنََعٌة  لِي  َكاَنْت  َلْو  َأْنُظُر،  َقاِئٌم  )َوَأَنا  َمسُعوٍد:  ابِن  قوُل  اِهُد  والشَّ
.) َطَرْحُتُه َعْن َظْهِر َرُسوِل اللِه 

فقال:  نواِت  السَّ تِْلَك  فِي  حاَل   َعَبَسَة  بُن  َعْمُرو  َذَكر  َوَقْد 
)ُمْسَتخِفًيا ُجَرآُء َعَلْيه َقْوُمه()2(�

َوَكاَن النَّبِيُّ  أيًضا ال َيمِلك دفَع الَعَذاِب عن أصحابِه، َوَكاَن 
َيُمرُّ َعَلى َبْعِضهم فيقوُل: »َصْبًرا آَل َياِسٍر؛ فإنَّ َموِعَدُكُم الجنَُّة«)3(�

ِه  اللَّ َرُسوُل  َسْبَعٌة:  إِْسَلَمُه  َأْظَهَر  َمْن  ُل  )َأوَّ َمْسُعوٍد:  ابُن  َيُقوُل 

َواْلِمْقَداُد،  َوبَِلٌل،  َوُصَهْيٌب،  ُسَميَُّة،  ُه  َوُأمُّ اٌر،  َوَعمَّ َبْكٍر،  َوَأُبو   ،

ا َأُبو َبْكٍر َفَمنََعُه  ِه َأبِي َطالٍِب، َوَأمَّ ُه بَِعمِّ ِه  َفَمنََعُه اللَّ ا َرُسوُل اللَّ َفَأمَّ

َأْدَراَع  َفَأْلَبُسوُهْم  اْلُمْشِرُكوَن،  َفَأَخَذُهُم  َساِئُرُهْم  ا  َوَأمَّ بَِقْوِمِه،  ُه  اللَّ

)1( أخرجه ُمسِلم )1794(.
)2( أخرجه مسلم )832(.

)3( أخرجه الحاكم في المستدرك )5666( وقال: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم 
َجاُه، ووافقه الذهبي . ُيَخرِّ
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ْمِس، َفَما ِمنُْهْم إِْنَساٌن إاِلَّ َوَقْد َواَتاُهْم  اْلَحِديِد، َوَصَهُروُهْم فِي الشَّ

ِه، َوَهاَن َعَلى  ُه َهاَنْت َعَلْيِه َنْفُسُه فِي اللَّ َعَلى َما َأَراُدوا، إاِلَّ بَِلٌل، َفإِنَّ

َوُهَو  َة،  َمكَّ ِشَعاَب  بِِه  َيُطوُفوَن  َوَأَخُذوا  اْلِوْلَداَن،  َفَأْعَطْوُه  َقْوِمِه، 

َيُقوُل: َأَحٌد، َأَحٌد()1(�

ِمن  ًة  فرديَّ ُمباَدراٍت  إاِلَّ  َيِجْد  فلم  للضطَِهاِد،  اإِلْسَلُم  ض  تعرَّ

طالٍِب  كَأبِي  الُمسِلِميَن؛  وحمايِة  الُعدواِن  لدفِع  الُمشِرِكيَن  َبْعِض 

ِذي َكاَن َيُحوُطه وَيغَضُب له، و الُمْطِعِم بِن َعِديِّ بِن  َعمِّ النَّبِيِّ  الَّ

ِذي أَجاَر النَّبِيَّ  بعَد َعوَدتِه ِمَن الطَّاِئِف، َوَقد َحِفَظ له   َنْوَفٍل الَّ

َهَذا الَجِميَل، َحْيُث َقاَل فِي ُأساَرى َبْدٍر: )َلْو َكاَن الُمطِعُم بُن َعِديٍّ 

َحيًّا، ُثمَّ كلََّمنِي فِي َهُؤالِء النَّْتنَى َلَتَرْكُتُهْم َلُه()2(�

ا فَرضت ُقَرْيٌش الِحصاَر َعَلى َعِشيَرة النَّبِيِّ  وكَتبوا )َبْينَُهم  وَلمَّ
ُيناِكُحوهم  وال  ُيعاِمُلوهم  اَل  أْن  ِكتاًبا:  والُمطَِّلِب  هاِشٍم  َبنِي  وبيَن 
ِحيَفَة  ، فَفَعلوا َذلَِك، وعلَُّقوا الصَّ َحتَّى ُيسِلُموا إَلْيِهم َرُسوَل الله 
فِي َجوِف الَكْعَبِة(، واستمرَّ الحصاُر ثلَث سنَواٍت )َحتَّى ُجِهُدوا، 
ِمَن  َنَفٌر  قاَم  ُخفَيًة()3(؛  إاِلَّ  األقواِت  ِمَن  شيٌء  َيأتِيِهْم  َيُكْن  ولم 
ِحيَفِة وإنهاِء الِحصاِر؛ ِمنُْهم: ِهَشاُم بُن َعْمِرو  الُمشِرِكيَن بَتمِزيِق الصَّ

)1( أخرجه ابُن ماَجْه )149 ( و أحمد )404/1(.
)2( أخرجه الُبَخاِريُّ ) 3139( .

)3( »فتح الباري« )192/7(.
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بُن  وَزْمَعُة   ، َعِديٍّ بُن  والُمْطِعُم  ُأَميََّة،  أبي  بُن  وُزَهْيُر  الحاِرِث،  بِن 
األَْسَوِد، وَغْيُرهم.

َوَقِد اجَتَمع الُمشِرُكوَن َعَلى ضرِب ُعَمَر بِن الَخطَّاِب بعَدما أعَلَن 

ا َضيََّق  ْهِميُّ لُِيدافَِع َعنُْه)1(، وَلمَّ إِْسَلَمه، فجاء الَعاُص بُن واِئٍل السَّ

ُغنَِّة  َةِ ابُن الدُّ الُمشِرُكوَن َعَلى َأبِي َبْكٍر َخَرَج مهاِجًرا، فَلِقَيُه َسيُِّد الَقارَّ

َفإِنََّك َتْكِسُب اْلَمْعُدوَم،  ِمْثَلَك اَل َيْخُرُج َواَل ُيْخَرُج؛  وَقاَل له: )إنَّ 

ْيَف، َوُتِعيُن َعَلى َنَواِئِب  ، َوَتْقِري الضَّ ِحَم، َوَتْحِمُل اْلَكلَّ َوَتِصُل الرَّ

ُغنَِّة  ، َوَأَنا َلَك َجاٌر، َفاْرِجْع َفاْعُبْد َربََّك بِبَِلِدَك. َفاْرَتَحَل اْبُن الدُّ اْلَحقِّ

اِر ُقَرْيٍش َفَقاَل َلُهْم: إِنَّ َأَبا  َفَرَجَع َمَع َأبِي َبْكٍر، َفَطاَف فِي َأْشَراِف ُكفَّ

اْلَمْعُدوَم  َيْكِسُب  َرُجًل  َأُتْخِرُجوَن  ُيْخَرُج،  َواَل  ِمْثُلُه  َيْخُرُج  اَل  َبْكٍر 

َنَواِئِب  َعَلى  َوُيِعيُن  ْيَف  الضَّ َوَيْقِري  اْلَكلَّ  َوَيْحِمُل  ِحَم  الرَّ َوَيِصُل 

ُغنَِّة َوآَمنُوا َأَبا َبْكٍر()2(� ؟! َفَأْنَفَذْت ُقَرْيٌش ِجَواَر اْبِن الدُّ اْلَحقِّ

وَيعِرُض  َدعَوتِه،  لنَشِر  ُمساَعدٍة  أيِّ  عن  َيبَحُث  النَّبِيُّ   وَكاَن 

نفَسه َعَلى الُمشِرِكيَن لَِيْسَمُعوا ِمنُْه وُيؤِمنُوا بِِه وَينُصُروه.

َقاَل جابُِر بُن عبِد الله: »َكاَن النَّبِيُّ  َيْعِرُض َنْفَسُه َعَلى النَّاِس 

بِاْلَمْوِقِف، َفَيُقوُل: َهْل ِمْن َرُجٍل َيْحِمُلنِي إَِلى َقْوِمِه؟ َفإِنَّ ُقَرْيًشا َقْد 

)1( أخرجه ابُن ِحبَّان في الصحيح )6879(.
)2( أخرجه الُبَخاِريُّ )2297(.
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َغ َكَلَم َربِّي«)1(� َمنَُعونِي َأْن ُأَبلِّ

َرَأْيُت  َفَقاَل:  َأْسَلَم،  َجاِهِليًّا  َوَكاَن   ، يِليِّ الدِّ ِعَباٍد  ْبِن  َربِيَعَة  َوَعْن 

َها النَّاُس،  ِه  َبَصَر َعْينِي بُِسوِق ِذي اْلَمَجاِز، َيُقوُل: »َيا َأيُّ َرُسوَل اللَّ

َوالنَّاُس  فَِجاِجَها  فِي  َوَيْدُخُل  ُتْفِلُحوا«،  ُه،  اللَّ إاِلَّ  إَِلَه  اَل  ُقوُلوا: 

ُفوَن َعَلْيِه، َفَما َرَأْيُت َأَحًدا َيُقوُل َشْيًئا، َوُهَو اَل َيْسُكُت، َيُقوُل:  ُمَتَقصِّ

َرُجًل  َوَراَءُه  َأنَّ  إاِلَّ  ُتْفِلُحوا«،  ُه،  اللَّ إاِلَّ  إَِلَه  اَل  ُقوُلوا:  النَّاُس،  َها  »َأيُّ

ُه َصابٌِئ، َكاِذٌب()2(� َأْحَوَل َوِضيَء اْلَوْجِه َذا َغِديَرَتْيِن َيُقوُل: إِنَّ

َوَقد َخَرَج النَّبِيُّ  إلى الطَّاِئِف، فَطَرُدوه وضَربوه بالِحَجاَرِة.

)1( أخرجه أحمد )390/3(.

)2( أخرجه أحمد )492/3(.
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يََّة: وَدعت َف امَلْرَحَلَة امَلكِّ َ َع امَلفقت َت َقَفاَهيمت ال
ِلُع َعَلى َأَدبِيَّاِت الُغَلِة ُيوِقَن أنَّها ُكتَِبْت بَتجاُهِل الَمرَحَلِة  َمن َيطَّ

إن  أَثٍر  أيُّ  لها  َيْبَقى  لن  المفاِهيَم  َهِذه  أِلَنَّ  ْعَوِة؛  الدَّ ِمَن  يَِّة  الَمكِّ

َة َقْبَل الِهْجَرة، وسنبيِّن  ُعِرَضْت َعَلى ُسنَِّة النَّبِيِّ  وِسيَرتِه فِي َمكَّ

َهَذا ِمن خلِل التَّساؤالِت التاليِة:

ْعَوِة )13 سنة( ُدوَن َدْفٍع  * َكْيَف َينقِضي أكثُر ِمن نصِف ُعمِر الدَّ

لُعدواِن الُمشِرِكيَن؟

* لَِماَذا لم َيْلَجأِ النَّبِيُّ  إلى الَعَمِل الُمَسلَِّح بطريقٍة أو بُأخَرى 
إلضعاِف ُقَرْيٍش؟

* لَِماَذا لم َيعَتِزِل الُمسِلُموَن المجتَمَع الجاِهِليَّ بُِكفِره وأوثانِه 
لوا مخالطَتهم سنواٍت طويلًة؟ َيصبِرون َعَلى  يئِة وتحمَّ وعاداتِه السِّ

أذاُهم فِي ِدينِهم وأنُفِسهم وأموالِهم.

يَِّة؟ * َأْيَن الكرامِة واالستِعلِء اإليمانيِّ الظاِهر فِي الَمْرَحَلِة الَمكِّ

أيِّ  غياِب  مع  الُمشِرِكيَن؟  ديِن  ِمن  العَمليَُّة  الَبَراءُة  هي  َأْيَن   *
ٍك فِعليٍّ لُِمقاَومِة الُعدواِن، أو ِحمايِة ُضعفاِء الُمسِلِميَن في أقلِّ  تحرُّ

األحوال.

ِسيَرِة  فِي  وَأْوثانِهم  الطَّواِغيِت  َمَع  الُمَفاَصَلِة  َدْت  تجسَّ َأْيَن   *
َة؟ النَّبِيِّ  َأثناِء ُوجوِده فِي َمكَّ
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ين  للدِّ التَّمِكيِن  أجِل  ِمن  الَحَبَشِة  إَلى  الِهْجَرُة  َكاَنِت  َهْل   *
نتخيََّل  أن  لنا  وَكْيَف  الُمسِلِميَن؟  ِمن  طاِئَفٍة  حياِة  َعَلى  لإِلْبَقاِء  أم 
ُه )ُهروٌب ِمن  إنَّ ُيقاَل:  َيِصحُّ أن  َهْل  الُغلِة؟  بَِمفاِهيِم  الَمشَهَد  َهَذا 
فِي  ة  ُمستِقرَّ بحياٍة  والتَّمتُِّع  النَّفِس  َعَلى  اإِلبقاِء  َأجِل  ِمن  الُمَواَجَهِة 

(؟! ظلِّ ُحكٍم َنصرانِيٍّ

ْبِر وكفِّ األَيِدي وَضْبِط النَّفِس؟  * لَِماَذا أَمر اللُه الُمسِلِميَن بالصَّ
ًة-  ولَِماَذا عاَتَبُهم نبيُّه  اِلستِعَجالِهم؟ أَلْم َتُكْن َمطالُِبهم ضروريَّ

بِحَسِب َمفاهيِم الُغلِة؟!

الُمَواَجَهِة،  ِمن  هروٍب  بمنزلِة  َكاَنت  َة  َمكَّ ِمن  الِهْجَرُة  َهِل   *

اِر ُدوَن أيِّ مقاومٍة؟ وُرضوٍخ لَِضغِط الُكفَّ

عواُت ال َتنَهُض  يِف، والدَّ * إذا كاَنِت الحقوُق ال ُتنَتَزُع إاِلَّ بالسَّ

الصْبر  إَلى  الُمسِلُموَن  َلَجأ  فِلَماَذا  واألشلِء،  الَجماِجِم  َعَلى  إاِلَّ 

على األذى؟

َقبَِل  فَكْيَف  يَم،  الضَّ َتْأَبى  الُمشِرِكيَن  الَعَرِب  ُنفوُس  كاَنْت   *

الُمسِلُموَن بِِه َحتَّى اْنَتَهى بِِهُم الَمطاُف خارَج َبلدتِهم؟

االمتِناِع  ظلِّ  فِي  الله  َسبِيل  فِي  والتَّْضِحَية  الَبذِل  معانِي  َأْيَن   *

عن الِقَتاِل؟

* أَلْم َيْخَش النَّبِيُّ  أن َتُموَت ُروَح الِجَهاِد فِي ُنفوِس َأصحابِه 
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وَن َأيِدَيهم عِن الِقَتال؟ طِيَلَة )14( عاًما وُهْم َيُكفُّ

رِك كأبِي طالٍِب  * لَِماَذا َقبَِل النَّبِيُّ وأصحاُبه النُّصَرَة ِمن أهِل الشِّ

ُغنَِّة وغيِرهم؟ َأاَل َيتعاَرُض َهَذا َمَع مبدأِ  والُمطِعِم بِن َعِديٍّ وابِن الدُّ

ة الكاِمَلة بيَن ماِضي الُمْسِلِم فِي جاهليَّتِه، وحاِضِره  عوريَّ )الُعزَلة الشُّ

تِي َتنَشُأ َعنَْها ُعزَلٌة كاِمَلة فِي ِصلتِه بالُمجَتَمِع  فِي إِْسَلِمه، وهي الَّ

الجاهليِّ ِمن َحْولِه وَروابِطِه االجتِماِعيَّة، فُهَو اْنَفَصل نهائيًّا ِمن بيئتِه 

َيأُخذ ِمن  بِبِيَئتِه اإِلْسَلميَِّة، َحتَّى وَلْو َكاَن  الجاهليَِّة، واتََّصَل نهائيًّا 

�)1( ) َبْعِض الُمشِرِكيَن وُيعطِي فِي عاَلِم التِّجاَرِة والتَّعاُمِل الَيْوِميِّ

الَقَبِليَِّة  الَحِميَِّة  بَدافِِع  النَّبِيِّ   َمَع  هاِشٍم  َبنُو  َتَضاَمن  ِحينَما   *
َذلَِك  فِي  َيُكْن  َأَلْم  سنواٍت،   3 طِيلَة  الُمْشِرِكيَن  لِِحصاِر  ُضوا  وتعرَّ
الُمسِلِميَن  أِلَنَّ  ؟  الجاهليِّ الُمجَتَمِع  َمَع  الُمَفاَصَلِة  َعَلى  َخَطٌر 
 ، النَّبِيَّ  َيخُذلوا  لم  َذلَِك  ومع  مشِركون،  َهُؤالء  إنَّ  سَيُقولون: 
َيبتِعُد  للُمسِلمين. وبَِذلَِك  َعداِئهم  فِي  َلْيُسوا سواًء  الُمشِرِكيَن  وإنَّ 
ِة فِي َفهِم  يَّ الُمسِلُموَن- بِحَسِب َمفاِهيم الُغلِة- عن الَحزِم والِجدِّ

َمبدأِ الَبراءِة ِمن الُمشِرِكيَن والُمَفاَصَلِة َمَعهم.

وَسماَع  الَكْعَبِة،  َحْوَل  األوثاِن  رؤيَة  الُمسِلُموَن  َيْقَبُل  َكْيَف   *
كوا ساِكنًا؟! ، ُدوَن أن يحرِّ االستِهزاِء بالله وآياتِه ورسولِه 

)1( »معالم في الطريق« لسيد قطب ) ص 17 (.
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طلِب  فِي  االستِعجاِل  بعدِم  أصحاَبه  النَّبِيُّ   َيأُمر  َكْيَف   *
ال  َحتَّى  الُمْشِرِكيَن  آِللَِهِة  ِض  التعرُّ بَعَدِم  الُقْرآُن  وَيأُمُرهم  النَّْصِر، 

َيُسبُّوا اللَه َعْدًوا بغيِر ِعلٍم؟

الِهْجَرة؟  َقْبَل  َة  َمكَّ فِي  اإِلْسَلِم  تاريِخ  إَلى  الُغَلُة  َينُظُر  َكْيَف   *
الَِّذي  االستِضعاِف  حاِل  ِمن  بالِخزي  َيشُعروَن  وُهم  َيْقَرؤوَنه  َهْل 
عاَشه النَّبِيُّ  والُمسِلُموَن َمَعُه ال َيُقوُموَن بشيٍء ِسَوى كفِّ الَيِد 
وغيِرها،  لِة  الصَّ ِمن  وقَتها  عليِهم  ُفِرض  ما  وإقامِة  الِقَتال،  عن 

ْبِر َعَلى األَذى. والصَّ

وَلْواَل أنَّ التَّطاُوَل َعَلى ُرُموِز تِْلَك الِحْقَبِة الُمباَرَكِة ُموِرٌد لِلُكفِر 

وَيرُموَنهم  لِيَن  األوَّ ِجهاِد  فِي  َيْطُعنُوَن  َزمانِنا  ُغَلَة  َوَجْدنا  َلُربَّما 

لمِة فِي المرحلِة  ين، وإيَثاِر السَّ بالتَّخاُذِل والتَّقاُعِس عن ُنصرِة الدِّ

يَِّة! الَمكِّ

؟ َلِميَّ لَِماَذا َردَّ النَّبِيُّ  َعْمَرو بَن َعَبَسَة السُّ

َقاَل:  َلِميِّ  السُّ َعَبَسَة  بِن  َعْمِرو  َعْن  صحيِحه  فِي  ُمسِلٌم  أخَرج 

َلْيُسوا  ُهْم  َوَأنَّ َوَأَنا فِي اْلَجاِهِليَِّة َأُظنُّ َأنَّ النَّاَس َعَلى َضَلَلٍة،  »ُكنُْت 

ُيْخبُِر  َة  بَِمكَّ بَِرُجٍل  َفَسِمْعُت  اأْلَْوَثاَن،  َيْعُبُدوَن  َوُهْم  َشْيٍء  َعَلى 

اللِه   َرُسوُل  َفإَِذا  َعَلْيِه،  َفَقِدْمُت  َراِحَلتِي،  َعَلى  َفَقَعْدُت  َأْخَباًرا، 

َة، َفُقْلُت  ُمْسَتْخِفًيا ُجَرآُء َعَلْيِه َقْوُمُه، َفَتَلطَّْفُت َحتَّى َدَخْلُت َعَلْيِه بَِمكَّ
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اللُه.  َأْرَسَلنِي  َقاَل:  ؟  َنبِيٌّ َوَما  َفُقْلُت:   . َنبِيٌّ َأَنا  َقاَل:  َأْنَت؟  َما  َلُه: 

َوَكْسِر  اأْلَْرَحاِم،  بِِصَلِة  َأْرَسَلنِي  َقاَل:  َأْرَسَلَك؟  َشْيٍء  َوبَِأيِّ  َفُقْلُت: 

َد اللُه اَل ُيْشَرك بِِه َشْيٌء. ُقْلُت َلُه: َفَمْن َمَعَك َعَلى  اأْلَْوَثاِن، َوَأْن ُيَوحَّ

ْن آَمَن بِِه،  َهَذا؟ َقاَل: ُحرٌّ َوَعْبٌد. َقاَل: َوَمَعُه َيْوَمِئٍذ َأُبو َبْكٍر َوبَِلٌل ِممَّ

َفُقْلُت: إِنِّي ُمتَّبُِعَك. َقاَل: إِنََّك اَل َتْسَتطِيُع َذلَِك َيْوَمَك َهَذا، َأاَل َتَرى 

َقْد  بِي  َفإَِذا َسِمْعَت  َأْهِلَك،  إَِلى  اْرِجْع  َوَلِكِن  النَّاِس؟  َوَحاَل  َحالِي 

َظَهْرُت َفْأتِنِي« الَحِديث)1(�

لِيَن بَِمنِْزَلِة  ابِقيَن األوَّ * ألم َيُكْن َعْمُرو بُن َعَبَسَة وأمثاُله ِمَن السَّ
يِن  الدِّ لتقويِة  بهم  االستعانُة  ُيمِكُن  َدعِويٍّ  ِجهاِديٍّ  لَِمشُروٍع  َنواٍة 

والنُّهوِض بِِه؟

ِل  بالتمهُّ وأَمَره  باَعه،  واتِّ ُنصرَته  أراد  َمن  النَّبِيُّ   َردَّ  لَِماَذا   *
َحتَّى ُظُهور اإِلْسَلم؟

بَعَدِدها  الَقليلِة  واِعِد  والسَّ ِة  الَفرِديَّ بالجهوِد  يُن  الدِّ َيظَهُر  أاَل   *

ڎ   ڌ   [ڌ   تعالى:  بقوله  َواالستِدالُل  بإيمانِها؟  ِة  القويَّ

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑZ ]البقرة: 249[ دون فقه. 

ساَلِة  الرِّ لَِحمِل  كافيًة  َة  َمكَّ فِي  الُمؤِمنَُة  ِليَعُة  الطَّ َكاَنِت  َهْل 
اإِلْسَلميَِّة َوْحَدها؟

)1( صحيح ُمسِلم )832(.
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َداِم َمَع ُقَرْيش  َما َيُقول الَبْعُض: إنَّ النَّبِيَّ  لم َيْلَجْأ إلى الصِّ ُربَّ
َلهم  ُه َكاَن ُيِريُد تربيَة الُمسِلِميَن وإِْعَداَدهم؛ َحتَّى يؤهِّ َقْبَل الِهْجَرة أِلَنَّ

يِن للعاَلِميَن. ألمٍر عظيٍم وِحمٍل ثقيٍل وأمانِة تبليِغ َهَذا الدِّ

َهِذه  يُّ  الَمكِّ الُقْرآُن  َيتجاَوِز  )ولم  اللُه:  َرِحَمه  ُقْطب  َيُقول سيِّد 

التفريعاِت  ِمَن  َعَلْيَها  يقوُم  ا  ِممَّ شيٍء  إَِلى  األساسيََّة)1(  الَقِضيََّة 

َما  اسَتْوَفْت  َقِد  أنَّها  اللُه  عِلَم  أن  بعَد  إاِلَّ  الحياِة،  بنظاِم  المتعلِّقِة 

قلوِب  فِي  ثابًتا  مكينًا  استقراًرا  ت  استقرَّ وأنَّها  الَبَياِن،  ِمَن  ه  َتستِحقُّ

ين  ر الله أن يقوَم َهَذا الدِّ تِي قدَّ الُعصَبِة المختارِة ِمن بني اإلنساِن، الَّ

َهَذا  فِيِه  يتمثَّل  ِذي  الَّ الواقعيِّ  النِّظاِم  إنشاَء  هي  تتولَّى  وأن  َعَلْيَها، 

يُن()2(� الدِّ

ن الُمسِلُموَن المهاِجرون بَِمخُزونِهم ِمن اإليمان  َلِكْن، َهْل تمكَّ

الَعَمِل  أجِل  ِمن  وحَدُهم  كوا  يتحرَّ أن  الُقْرآِن  لَِمعانِي  وفِْقِههم 

ين؟ و َهْل َنَقَلْت عقيدُتهم الراِسَخُة بُِمفَرِدها حاَل  للتَّمِكيِن لهذا الدِّ

رِج َنْحَو  يِر المتدِّ اإِلْسَلِم ِمن االْستِْضَعاف إَلى بدايِة االستقراِر والسَّ

التَّمِكيِن، انطلًقا ِمَن الَمِدينَِة؟

ْعَوة نحَو  الجواُب معروٌف، فلم َيْحُصل أيُّ تغيُّر فِي مسيرِة الدَّ

)1( وهي قضيَّة العقيدِة، التي تتمحور في َنَظِره حوَل قضيَِّة الحاكميَّة.
)2( »معالم في الطريق« ) ص 21 (. 
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التَّمِكيِن َحتَّى َجاَء وفُد األنصاِر ِمَن الَمِدينَِة واْلَتَقى النَّبِيَّ  بِالَعَقَبِة 

وباَيُعوه َعَلى النُّصَرِة، وآَوْوُه  وأصحاَبه الُمهاِجريَن.

َة  ِر الِهْجَرُة إلى الَمِدينَِة َلُربَّما َبِقَي الُمسِلُموَن فِي َمكَّ فلو لم َتتيسَّ

يستطيعوَن  ما  وأقَصى  ساِكنًا،  كوَن  يحرِّ وال  االْستِْضَعاَف  ُيعاُنوَن 

َكاَن  وإن  َمِلٍك  ظلِّ  فِي  والَعْيُش  الَحَبَشِة  إلى  الِهْجَرُة  هو  بِِه  القياَم 

الُقدرِة  َعِن  يكوُن  َما  أبعَد  َكاَن  حاَلهم  ألنَّ  ؛  َنصرانِيٌّ أنه  إالَّ  عاِداًل 

يُن(! ِذي َيتمثَّل فِيِه َهَذا الدِّ َعَلى )إنشاِء النِّظاِم الواقعيِّ الَّ

ْعَوِة اإِلْسَلميَِّة فِي حياِة النَّبِيِّ  لَِذلَِك فإنَّنا ال ُيمِكنُنا قراءُة ِسيَرِة الدَّ

لونها  يفضِّ تِي  الَّ وُلَغتِهم  الُغَلِة  َمنَْهِج  َوْفَق  لُم  والسَّ لُة  الصَّ َعَلْيِه 

يرَة، فهم يكُتبوَنها َوْفَق َأمانيهم وأحلِمهم،  ِعنَْدَما يكُتبون َهِذه السِّ

بَأْحداثِها  َنقَرُؤها  الثِّقاِت..  بأخباِر  إلينا  وَرَدت  َكَما  َنْقَرؤها  ونحُن 

الثَّابَِتِة وَوقاِئِعها الَمْشهوَرِة.
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)َوَلَكنَّكتم ٌَستعَجلتون(.. َهْل ٌَْركت االسَتعجاَل هو َقْنَفجت االنَفزاَقيِّني؟
حيِح َعْن َخبَّاِب ْبِن اأْلََرتِّ َقاَل: »َشَكْوَنا  أخَرج الُبَخاِريُّ فِي الصَّ

ٌد ُبْرَدًة َلُه فِي ظِلِّ اْلَكْعَبِة، ُقْلنَا َلُه: َأاَل  ِه  َوُهَو ُمَتَوسِّ إَِلى َرُسوِل اللَّ

ُجُل فِيَمْن َقْبَلُكْم ُيْحَفُر  َه َلنَا؟ َقاَل: َكاَن الرَّ َتْسَتنِْصُر َلنَا؟ َأاَل َتْدُعو اللَّ

َلُه فِي اأْلَْرِض َفُيْجَعُل فِيِه، َفُيَجاُء بِاْلِمنَْشاِر َفُيوَضُع َعَلى َرْأِسِه َفُيَشقُّ 

ُه َذلَِك َعْن ِدينِِه، َوُيْمَشُط بَِأْمَشاِط اْلَحِديِد َما ُدوَن  بِاْثنََتْيِن، َوَما َيُصدُّ

نَّ  َلُيتِمَّ ِه  َواللَّ ِدينِِه،  َعْن  َذلَِك  ُه  َيُصدُّ َوَما  َأْو َعَصٍب،  َعْظٍم  ِمْن  َلْحِمِه 

اِكُب ِمْن َصنَْعاَء إَِلى َحْضَرَمْوَت اَل َيَخاُف  َهَذا اأْلَْمَر َحتَّى َيِسيَر الرَّ

ْئَب َعَلى َغنَِمِه، َوَلِكنَُّكْم َتْسَتْعِجُلوَن«)1(� َه َأِو الذِّ إاِلَّ اللَّ

ُموَسى  َخَبِر  ِمن  َتَعاَلى  اللُه  ذَكَره  َما  الموِقَف:  َهَذا  ُيشابُِه  ا  وِممَّ
ۓ   ے   ھے   ھ   [ھ   َلُهم:  َقاَل  ِحينَما  وقوِمه، 
ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ  

ائ   ائ   ى    ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  

 Zەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ

]األعراف: 128- 129[.

َكْيَف َينُظُر الُغَلُة لهذا الَمْشَهِد: 

َلُهم،  َيستنِصَر  أن  النَّبِيِّ   ِمن  َيطُلبون  ُمضَطَهدوٌن  )َصَحاَبٌة 

)1( أخرجه الُبَخاِريُّ )3612، 6943(.
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فَيُلوُمهم َعَلى قلَِّة صبِرهم واستعجالِهم(. 

أَذى  َعَلى  ْبِر  الصَّ ِمَن  بِِه  اللُه  أَمَره  بَِما  أتباَعه  يأُمر  النَّبِيَّ   إنَّ 
ْعَوِة؛ ليكوَن ُمقتِدًيا بَِمن سَبقه ِمن  ْبِر فِي َسبِيِل الدَّ الَكافِِريَن، والصَّ

ُسل، َقاَل َتَعاَلى: [ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ   الرُّ
ۆئZ ]األحقاف: 35[، وقال: [ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ۆئ      ۇئ   ۇئ   [وئ   وقال:   ،]120 ]هود:   Zڃ ڃ   ڃ  
ۆئۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   یZ ]النحل: 
 Zگ گ   گ   ک   ک   ک   ک   [ڑ    وقال:   ،]127

]المزمل: 10[، وقال:   [ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    
نبيَّه  اللُه فيها  أَمَر  تِي  الَّ ِمَن اآلياِت  ڀ   ڀZ ]ص: 17[، وَغْيُرها 

ْبِر. َلُم بالصَّ لُة والسَّ َعَلْيِه الصَّ

إلى  َتدَفُعنا  َلُم  السَّ َعَلْيِهم  األنبياِء  ِسَيِر  وعموُم  اآلياُت  َهِذه 
ديَن  الُمتشدِّ َقاُموِس  فِي  وَمنِْزَلُته  ْبِر  الصَّ ِقيَمُة  َما  التالِي:  ؤاِل  السُّ
َعَلى  ُد  ُيَؤكِّ ِذي  الَّ الُقْرآنِيِّ  الَقَصِص  قراءُة  ُيمِكنُهم  وَكْيَف  الُغَلِة؟ 

يَّتِه فِيَما يلي: ْبِر وأهمِّ ِة الصَّ ِمْحَوِريَّ

سالِة.  اًل: َتبِليُغ الرِّ َأوَّ

ثانًِيا: كَمنَْهٍج للتَّعاُمِل َمَع األَذى الحاِصِل بسبِب ُمقاَومِة َهَذا التَّبِليِغ 

ُسِل ألقواِمهم:  وُمعاندتِه والتَّضِييِق َعَلْيِه، َكَما يتجلَّى َذلَِك فِي قوِل الرُّ
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چ   چ   چ   ڃچ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   [ڦ  

ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌZ ]إبراهيم: 12[.

نصُر  ُيدِرَكه  َحتَّى  حياتِه  طِيَلَة  بَِها  َيحتِمي  للُمْسِلِم  ٍة  كُعدَّ ثالًثا: 

ې   ې   ې   ې   ۉ     [ۉ    : وجلَّ عزَّ  قال  كما  َتَعاَلى،  اللِه 

ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

ىئ     ىئZ ]األنعام: 34[. 

َد حاٍل اضطِراريٍّ  َلْيَس مجرَّ المرسلين  فِي دعوِة  ْبَر  الصَّ أنَّ  أي 
ِة الِحيَلِة وعدِم التكاُفِؤ بيَن ُمَعْسَكَرِي اإليماِن والُكْفِر،  ناشٍئ ِمن ِقلَّ

[ۉ   َتَعاَلى:  َقاَل  َكَما  لبلوِغه،  وطريٌق  للنَّصِر  ٌة  ُعدَّ هو  وإنَّما 
 ،]137 ]األعراف:   Zائ ى   ى    ې   ې   ې   ۉې   
ْبِر َعَلى َما تكَرُه خيًرا كثيًرا، وأنَّ النَّْصَر  : »واْعَلْم أنَّ فِي الصَّ وقال 

ْبِر«)1(� َمَع الصَّ

بِر،  تِنا ال ُيمِكنُهم أْن َيْعِرُفوا معنًى أو جدَوى للصَّ إنَّ الُغَلَة فِي ُأمَّ
لُم، وال فِي  لُة والسَّ َعَلْيِه الصَّ نبيِّهم  ال فِي حياتِهم، وال فِي حياِة 

ِسَيِر األنبياِء ِمن َقبِله؛ وذلك ألمَرْيِن:

داِم والُعنِف واألشلِء  1- َأنَّه ال يستقيُم فِي أذهانِهم إاِلَّ معانِي الصِّ
ماِء. والدِّ

حه  وصحَّ  ،)11243( »الكبير«  في  والطبراني   )307  /1( أحمد  أخرجه   )1(
الحاكم )3 /624(، واللفظ ألحمد.
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ِمن  فِي قاموِسهم، وُرفَِعت  ُحِذَفْت  َقْد  ْعَوة«  ُمْفَرَدَة »الدَّ أن   -2
ْيف، وَعَلْيِه فل يصبِرون َعَلى شيء  أدبِيَّاتِهم، فل ُيؤِمنون بغيِر السَّ
لِهم إَِلى آخِرهم. ُسُل ِمن أوَّ دوَنه َحتَّى وإن َكاَن منهًجا ساَر َعَلْيه الرُّ
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وبنَي   َُ والثَّبا باالستقاقَة  األقَر  بنَي  اجَلْمعت  َكنت  ْ يت َكْيَف 
األقَر بالَكفِّ عن الَقَتال؟

واالستقامِة  الثَّباِت  معانَِي  أنَّ  الُغَلِة  ِخطاِب  ِمن  المعهوِد  فِي 
ٌة َلُهم،  ُلونها َعَلى أنَّها ُحجَّ ِك بالَوْحِي الواردِة فِي الُقْرآِن يتأوَّ والتَّمسُّ

ِة َمنهِجِهم في ُمقابِل مناهِج ساِئِر اإِلْسَلميِّين. وعلمٌة َعَلى ِصحَّ

فاالستقامُة والثَّباُت ِعنَْدُهم إِنََّما تكوُن فِي االشتِباِك َمَع الطَّواِغيِت، 
َفَقِد انحَرَف  َينَتِهْج سبيَلهم  ْبِر َعَلى األَذى فِي َذلَِك، فَمن لم  والصَّ

ْت قدُمه. حيِح وزلَّ عن المساِر الصَّ

األمَر  نِت  تضمَّ تِي  الَّ اآلياِت  أنَّ  الله:  كتاِب  فِي  الثابَِت  لكنَّ 

عوُة اإِلْسَلميَُّة  يٌَّة، َنَزَلْت والدَّ ِك بالَوْحِي آياٌت َمكِّ باالستِقامِة والتمسُّ

لِميَّة حيُث َكفُّ الَيِد عِن الِقَتاِل. فِي المرحلِة السِّ

گ   گ   کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   [ڈ   َتَعاَلى:  َقاَل 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  Z ]هود: 112[.

وئ   ەئ   ائەئ   ائ   ى   [ېېى   َتَعاَلى:   وَقاَل 

ىئی   ىئ    ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ   ۇئ   وئۇئ   

ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئجب   حب    خب  مب  ىبيب  جت  
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وَرى: 15[. حت  ختمت  ىت  يت  جثZ ] الشُّ

وَقاَل َتَعاَلى: [ھ  ھ   ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  

خُرف: 44-43[. ڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ   ۈ  ۈ  ٴۇZ ]الزُّ

يِن كنتيجٍة اَل  َك بالَوْحِي واالستقامَة َعَلى الدِّ َيفَهُم الُغَلُة التَّمسُّ
ُبدَّ ِمنَْها ِعنَْد الُمَواَجَهِة َمَع الطَّواِغيِت، فَمن لم َيتَِّخْذ منهَجهم ولم 
لَطِة أيُّ احتِكاٍك أو اشتِباٍك اتَّهُموه بالتَّفاُهِم َمَع  َيْحُصْل بينَه وبيَن السُّ
ُه ال َيِقُف بَِوجِهه  الُكْفِر والتَّعاُيِش َمَعُه، وأنَّ الحاِكَم ال َيصطِدُم بِِه ألنَّ

وال ُينِكُر َعَلْيِه ُكفَره.

ُر الُغَلُة،  وَمْن َنَظر فِي اآلياِت السابقِة وَجد أنَّها بِخَلِف َما َيَتَصوَّ

فلم َيُكِن النَّبِيُّ  فِي حاِل اشتِباٍك مسلٍَّح َمَع الُكْفِر ِحينَما أَمَره اللُه 

ِك بالَوْحِي. باالستقامِة والتمسُّ

و األمُر ال َيقتِصُر َعَلى مناسبِة النزوِل، بل سياُق اآلياِت ال يُدلُّ 
َعَلى مراِد الُغَلِة.

ففي ُسوَرة ُهود: أَمَر اللُه الُمْؤِمنِيَن بعدِم الطُّغياِن.

ا  َعمَّ الِقَيامِة  يوَم  أنَُّهم سُيسَألوَن  أخَبَرهم  خُرف:  الزُّ ُسوَرة  وفي 
يِن وَتبِليِغه لِلعاَلِمين. ِك بِالدِّ ُأِمروا بِِه ِمن التمسُّ

وَرد  حيُث  ار،  الُكفَّ أهواِء  باِع  اتِّ بَعدِم  أَمَر  وَرى  الشُّ ُسوَرة  وفي 
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داِم  والصِّ الِقَتاِل  عن  َيُكوُن  َما  أبعَد  سياٍق  فِي  باالستقامِة  األمُر 

يَِّة. َوِر الَمكِّ أن فِي السُّ الَعنِيِف َكَما هو الشَّ

باِع أهواِئهم ال  اتِّ الُمشِرِكيَن وعدُم طاعتِهم أو  ِديِن  فالبراءُة ِمن 

وظنُّوا  الُغَلُة،  َيْفَقْهُه  ال  َما  وهذا  ِقتالِهم،  ُوُجوَب  رورِة  بالضَّ يعني 

َماِء، َوَقْد أَمَر اللُه َتَعاَلى  ْيِف وَسفِك الدِّ أنَّ البراءَة مقرونٌة بَسلِّ السَّ

باِع َما ُأوِحَي إَِلْيِه،  نبيَّه بالبراءِة ِمَن الُمشِرِكيَن واإلعراِض َعنُهم، واتِّ

َة،  بَِمكَّ َعَلْيه  أنَزَلها  آياٍت  فِي  َذلَِك  وكلُّ  له،  َشَرع  بَِما  ِك  والتمسُّ

كَقْوله َتَعاَلى:   [ڑ  ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ   

ڳ   ڳ   [ڳ   َتَعاَلى:  وقولِه   ،]106 ]األنعام:   Zڱ ڱ  

ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں      ں   ڱ   ڱ       ڱ   ڱ  

ہ  ہ  ہ  ھ   ھZ ]الجاثية: 18- 19[.
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دن قرهونت باجَلَفاد وحَيه، وظفواته ال َدكتونت َإالَّ  َهْل بقاءت اليِّ
فياَء فقط؟ َعَلى َجاجَم الشت

وإقامِة  الِجَهاد  عن  الُغَلُة  مها  يقدِّ تِي  الَّ راِت  التَّصوُّ ُجملِة  ِمن 
يِة إلى َذلَِك في العمِل الُمَسلَِّح والُمَواَجَهِة  ين: حصُر الطُّرِق المؤدِّ الدِّ
يِن وال اْنتَِصاُره وال  الَعنِيَفِة َمَع ُقَوى الباطِل، وأنَّه ال ُيْمِكُن بقاُء الدِّ

ِة. انتشاُره إاِلَّ بالقوَّ

تِي  ولعلَّ الَِّذي أوَصَلهم إلى َهِذه النَّتِيجِة هو األحواُل السيِّئُة الَّ
تنشَأ  الطَّبِيِعيِّ أن  فِمَن  ُظلٍم وتسلٍُّط،  ِمن  اإِلْسَلميُّ  العاَلُم  بها  َيُمرُّ 
ُبِل  السُّ ُدوَن  ِة  بالقوَّ الُحقوِق  استِرداِد  ثقافَة  ُج  تروِّ ُمقاِومٌة  تيَّاراٌت 
ِة والُعنِف كحلٍّ ال ثانَِي  البعيدِة عن الُعنِف، أي أنَّ االعتقاَد في القوَّ
وغيِر  دينيٍَّة  ٍة،  وفكريَّ سياسيٍَّة  اتِّجاهاٍت  ُة  عدَّ فِيَها  يشتِرُك  ثقافٌة  له: 
دة. دينيٍَّة؛ كاستجابٍة َطبِيعيٍَّة لظروِف الَقهِر والحرِب بأشكالِها المتعدِّ

عوِة إَلْيِه وَيْجَعُل  َلِكْن ِحينَما يأتِي َمن َينتِسُب إلى اإِلْسَلِم والدَّ

ِمن َهَذا المبدأِ قاعدًة دينيًَّة مَضى َعَلْيَها األسلُف وَعِملوا بها، وأنَّه 

راِط المسقيِم، فُهنَا  ال َيِحيُد َعنَْها إاِلَّ َمِن اْنَحَرَف فِكُره وَزاَغ عن الصِّ

يكوُن اإلشكاُل، ال ِسيَّما أنَّ َهَذا المبدَأ وإْن كان قريًبا ِمَن النُُّفوِس 

َوِل  الدُّ وِسَيَر  وَغْيِرها،  ينيَِّة  الدِّ َعواِت  الدَّ تاريَخ  أنَّ  إاِلَّ  بِة  المعذَّ

والحضاراِت، والتَّجاِرَب النَّاِجَحَة؛ لم َيحُكْمها َهَذا المبدُأ َوْحَده، 
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بل َكاَن للْنتَِصاِر والظُّهوِر والَغَلَبِة َوَساِئُل ُأْخَرى إلى َجانِبِه.

وهنا َل ُبدَّ ِمَن التفريِق بيَن أمَرْيِن:

يِن وَثباُت أهِله. ُل: بقاُء الدِّ األوَّ

يِن وانتِشاُره فِي األَْرِض. الثَّانِي: ُظُهوُر الدِّ

ُكلِّ  أساُس  وهو  اْنتَِصاٍر،  ُكلِّ  فِي  األصُل  فهو  يِن:  الدِّ بقاُء  ا  َأمَّ

الُمؤمنِة  بالِفَئِة  إاِلَّ  يكوُن  ال  ين  الدِّ فَبقاُء   ، ُمسَتْقَبِليٍّ ُظُهوٍر  أو  َغَلَبٍة 

كِة بِِه، وال ُيشَتَرُط فيه اللُّجوُء إلى المواجهِة بالِقتاِل، بل إنَّ  المتمسِّ

ُمَواَجَهًة َكَهِذِه َقْد ُتنِهي وجوَد الِفَئِة الُمؤِمنَِة وِكَياَنها إذا لم َتُكْن في 

حدوِد طاَقتِها واستطاَعتِها.

يِن  الدِّ إبقاِء  أسباِب  أهمِّ  ِمن  والُعَلماُء  والُمصِلحون  َعاُة  فالدُّ

ة فِي مرحلِة الَعجِز َعِن الُمَواَجَهِة  فاِع َعنُْه، خاصَّ وَتثبِيِت ُجُذوِره والدِّ

، فُهْم ُيهيِّئوَن األَْرِضيََّة أليِّ انطلَقٍة أو َصحَوٍة أو  ِة للَعُدوِّ الَعْسَكِريَّ

َنصٍر ُمرَتَقٍب)1(�

هي  وحَدها  المجاهديَن  ُسيوَف  أنَّ  َيزُعَم  أن  ألحٍد  ُيْمِكُن  وال 

بَِربَِّك  الناِصر، وكَفى  يِف  الهاِدي والسَّ بالكتاِب  يِن  الدِّ َتْيِميََّة : )فِقَواُم  ابُن  قال   )1(
ل ما َبَعَث اللُه رسوَله أنَزل عليه  َهاِدًيا وَنِصيًرا، والكتاُب هو األصُل؛ ولهذا أوَّ
على  أعواٌن  له  وصار  هاَجر  حتَّى  يِف  بالسَّ َيأُمْره  لم  َة  بَِمكَّ وَمَكث  الكتاَب، 

الِجهاِد(. »مجموع الفتاوى« ) 232/28 (.
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يِن، ال ِسيَّما أنَّ التاريَخ لن ُيسِعَفه إلثباِت  َأْبَقْت َعَلى َهَذا الدِّ تِي  الَّ

ُمراِده.

ِة لوَجْدنا أنَّ أكثَر ِمن نِصِفه )14  ْعَوِة النبويَّ ولو َنَظْرَنا فِي ُعمِر الدَّ
سنة()1( قد انقَضى فِي َغْيِر ِقتاٍل أو ُمَواَجَهٍة ُمَسلََّحٍة، وَمَع َذلَِك َفَقْد 

ق اإِلْسَلُم َمكاِسَب َكثِيَرًة، وَأْنَشَأ َنَواَة دولٍة فِي الَمِدينَِة. حقَّ

فإنَّ  عِف،  والضَّ للضطهاِد  يُن  الدِّ فِيِه  ُض  يتعرَّ زماٍن  ُكلِّ  وفِي 
الَعَمِل الُمَسلَِّح، وإِن  َما تكوُن عن  حوِة أبَعُد  ُنقطَة االنطلِق والصَّ
ْعَوِة  اْحتِيَج إَِلْيِه فِي َمرحلٍة اَلِحَقٍة؛ فِمن َأجِل َتحِصيِن ُمكَتَسباِت الدَّ

فاِع عن الُوجوِد ثم االنطلق لنشر الدين. أو الدِّ

ْد  عوِة والَبَياِن، ولم يتأكَّ نَُن وُتمَحى البَِدُع إاِلَّ بالدَّ فلم َتْظَهِر السُّ
ُبهاِت والَمطاِعِن إاِلَّ بالُحَجِج والبراهيِن  َيِقيُن النَّاِس بِدينهم أماَم الشُّ

قون. تِي يقيُمها العلماُء المحقِّ الَّ

مجتَمعاِت  فِي  الموجودِة  ِن  التََّديُّ مظاِهِر  ِمن  اليوَم  نَراه  وما 
َعاِة والُمصِلحين. اِظ والدُّ الُمسِلِميَن إنَّما هي في الَغالِِب َثمراُت الُوعَّ

تاريُخ  تِي عَرفها  الَّ عواِت والَحركاِت اإلصلحيَِّة  الدَّ ِمَن  وَكثِيٌر 

ٌة ِعلميٌَّة ِسْلِميَّة، َيْصبِر فِيَها الداعيُة  اإِلْسَلِم لم َتُكن إاِلَّ جهوٌد دعويَّ

َعَلى األَذى حتَّى َتحِقيق الَهَدِف الُمراِد.

)1( حتَّى ُفِرض الجهاُد في السنة الثانية للهجرة.
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يِن إِنََّما هو بفضِل  ق لهذا الدِّ وأيُّ إنجاٍز أو تمكيٍن أو ُظُهوٍر َيتحقَّ

ِذي َينتِهجون ُكلَّ الَوَساِئِل الُممِكنَِة إلعادِة  َعاِة الَّ اللِه، ُثمَّ بجهوِد الدُّ

ِحيِح فِي حياة الُمسِلِميَن. ين إَلى مكانِه الصَّ الدِّ

فَصْحَوُة الُمسِلِميَن بعَد اضطِهاِدهم وبقاُء ِدينِهم ال يكوُن إاِلَّ َعَلى 

ُرورِة أالَّ  َأْيِدي الُعَلماِء والُمعلِّميَن والُمرِشِديَن، وهذا ال يعنِي بالضَّ

للدين،  نشرا  أو  َأنُفِسهم،  عن  ِدفاًعا  معاِرَك  الُمسِلُموَن  يخوَض 

يَن كعقيدٍة وثقافٍة  ِذي ُيبِقي الدِّ لكْن َلْيَس االشتباُك َمَع الَعُدوِّ هو الَّ

وَيعَتِصم  نفِسه  تِلَقاِء  ِمن  اإِلْسَلميُّ  المجتَمُع  بها  ك  يتمسَّ وشريعٍة 

َته. بها إن واَجَهه أيُّ تهديٍد َيَمسُّ ُهِويَّ

ِة  والُحجَّ لطاِن،  والسُّ ِة  الُقوَّ َعَلى:  فَيْعَتِمُد  اإِلْسَلِم  انتَِشاُر  ا  وَأمَّ

ِريَقْيِن واالستغناُء عن  والُبْرهاِن، فل يجوُز االكتفاُء بأحِد َهَذْيِن الطَّ

اآلَخِر، فلكلِّ واحٍد ِمنُهما َمقاُمه وَموِضُعه الَِّذي َيصُلح له، وهذا أمٌر 

ينيَِّة  أثَبَته التاريُخ والتجاِرُب، وهي َقِضيَّة َتقَتِضيها طبيعُة الِفكَرِة الدِّ

ْر لها لساٌن  ِة أو الباطلِة(؛ فإنَّها ال َتنَتِشر فِي األَْرِض إْن لم َيَتَوفَّ )الحقَّ

ُيجاِدُل َعنَْها وَيدُعو إَِلْيَها، وال ُتثبُِّت أقداَمها وَتبُسُط سلطاَنها إن لم 

ْر لها َمِلٌك يتبنَّاها و َيحِميها وَيتَِّخُذها ِدينًا لَدْوَلتِه. يتوفَّ

وَفاِرَس  وِمْصَر  والِعَراِق  اِم  الشَّ بَِلِد  أكثَر  الُمسِلُموَن  َفَتح  وَكَما 
يِف، فإنَّ كثيًرا ِمن بَِلِد الُمسِلِميَن الَيْوَم لم ُتفَتْح  وَشماِل أفريقيا بالسَّ
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شرِق  جنوِب  كُدَوِل  الَحَسنَِة،  والُمعاَمَلِة  عَوِة  بالدَّ وإنَّما  يِف،  بالسَّ
َوِل األفريقيَّة. آسيا، وَبْعِض الدُّ

َوَقد ردَّ ابُن َتْيِميََّة َعَلى َمن َزَعم أنَّ األمَر بالِجداِل َقْد ُنِسَخ بعَد 
دِّ على  ْيِف، فكان ِمن ُجمَلِة َما َقاَله ِمَن الُوجوِه في الرَّ ُنزوِل آيِة السَّ

َذلَِك ما َيِلي، َقاَل َرِحَمُه الله: 

َعَلى  ااِلْقتَِصاُر  ُهَو  اْلَمنُْسوُخ  ُيَقاَل:  َأْن  َوُهَو  اْلَخاِمُس:  )اْلَوْجُه 

اَر  اْلُكفَّ ُيَجاِهَد  َأْن  َمْأُموًرا  اأْلَْمِر  ِل  َأوَّ فِي  النَّبِيُّ   َفَكاَن  اْلِجَداِل، 

َأْحَسُن،  ِهَي  تِي  بِالَّ َوُيَجاِدُلُهْم  َوَيِعُظُهْم  َفَيْدُعوُهْم  بَِيِدِه،  اَل  بِِلَسانِِه 

َوُيَجاِهُدُهْم بِاْلُقْرآِن ِجَهاًدا َكبِيًرا، َقاَل َتَعاَلى فِي ُسوَرِة اْلُفْرَقاِن َوِهَي 

يٌَّة: [ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      َمكِّ

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆZ ]الفرقان: 51- 52[.

َعْن  اْلُمْسِلِميَن  َوَعْجِز  لَِعْجِزِه  ِقَتالِِهْم  َعْن  بِاْلَكفِّ  َمْأُموًرا  َوَكاَن 
فِي  َلُه  ُأِذَن  َأْعَواٌن  بَِها  َلُه  َوَصاَر  اْلَمِدينَِة  إَِلى  َهاَجَر  ا  َلمَّ ُثمَّ  َذلَِك، 
ا َقُووا ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل، َوَلْم ُيْكَتْب َعَلْيِهْم ِقَتاُل َمْن  اْلِجَهاِد، ُثمَّ َلمَّ

اِر. ُهْم َلْم َيُكوُنوا ُيطِيُقوَن ِقَتاَل َجِميِع اْلُكفَّ َساَلَمُهْم؛ أِلَنَّ

َوَوَفَدْت  اْلَعَرِب،  ُمُلوِك  ُقَرْيٍش  ِقَتاُل  َواْنَقَطَع  َة  َمكَّ ُه  اللَّ َفَتَح  ا  َفَلمَّ

ِهْم إاِلَّ  اِر ُكلِّ ُه َتَعاَلى بِِقَتاِل اْلُكفَّ ْسَلِم، َأَمَرُه اللَّ إَِلْيِه ُوُفوُد اْلَعَرِب بِاإْلِ

ِذي  الَّ َفَكاَن  اْلُمْطَلَقِة،  اْلُعُهوِد  بِنَْبِذ  َوَأَمَرُه  ُمَؤقٌَّت،  َعْهٌد  َلُه  َكاَن  َمْن 
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َرَفَعُه َوَنَسَخُه َتْرَك اْلِقَتاِل.

اأْلَْمِر  ِل  َأوَّ ِمْن  َمْشُروًعا  َزاَل  َفَما  بِاللَِّساِن،  اِر  اْلُكفَّ ُمَجاَهَدُة  ا  َوَأمَّ

َقاَل  َوَقْد  َأْوَلى،  َفبِاللَِّساِن  بِاْلَيِد،  ِجَهاَدُهْم  َشَرَع  إَِذا  ُه  َفإِنَّ آِخِرِه،  إَِلى 

َوَأْمَوالُِكْم«،  َوَأْلِسنَتُِكْم  بَِأْيِديُكْم  اْلُمْشِرِكيَن  »َجاِهُدوا   : النَّبِيُّ 

اَن ِمنَْبًرا فِي َمْسِجِدِه ُيَجاِهُد فِيِه اْلُمْشِرِكيَن بِِلَسانِِه  َوَكاَن َينِْصُب لَِحسَّ

اْلِقَتاِل، َوَأْيَن َمنَْفَعُة اْلَهْجِو  َبْعَد ُنُزوِل آَياِت  ِجَهاَد َهْجٍو، َوَهَذا َكاَن 

َوإِْبَطاِل  ْسَلِم،  اإْلِ ِة  ِصحَّ َعَلى  َواْلَبَراِهيِن  اَلِئِل  الدَّ إَِقاَمِة  َمنَْفَعِة  ِمْن 

اِر ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َوَأْهِل اْلِكَتاِب؟! ُحَجِج اْلُكفَّ

ُروَرِة،  َما ُشِرَع لِلضَّ ُه ِمَن اْلَمْعُلوِم َأنَّ اْلِقَتاَل إِنَّ اِدُس: َأنَّ اْلَوْجُه السَّ

َوَلْو َأنَّ النَّاَس آَمنُوا بِاْلُبْرَهاِن َواآْلَياِت َلَما اْحتِيَج إَِلى اْلِقَتاِل، َفَبَياُن 

ْسَلِم َوَبَراِهينُُه َواِجٌب ُمْطَلًقا ُوُجوًبا َأْصِليًّا، آَياِت اإْلِ

ِمْن  َمانًِعا  َهَذا  َيُكوُن  َفَكْيَف  ُروَرِة،  لِلضَّ َفَمْشُروٌع  اْلِجَهاُد  ا  َوَأمَّ
َذلَِك؟!)1(

ْسَلُم َقْد َظَهَرْت َأْعَلُمُه َوآَياُتُه، َفَلْم َيْبَق َحاَجٌة إَِلى  َفإِْن ِقيَل: اإْلِ

)1( يقول الشربيني في مغني المحتاج )9/6(: »ووجوب الجهاد وجوب الوسائل 
الشهادة،  من  سواها  وما  الهداية  هو  إنما  بالقتال  المقصود  إذا  المقاصد،  ال 
وأما قتل الكفار فليس بمقصود حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد 

كان أولى من الجهاد«.
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ْيِف.  َما َيْحَتاُج إَِلى السَّ إِْظَهاِر آَياتِِه، َوإِنَّ

ِعْلٍم  ُظُهوَر  ِه  ُكلِّ يِن  الدِّ َعَلى  بِإِْظَهاِرِه  َوَعَد  َه  اللَّ َأنَّ  َمْعُلوٌم  ِقيَل: 

َوَبَياٍن َوُظُهوَر َسْيٍف َوِسنَاٍن، َفَقاَل َتَعاَلى: [ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦZ ]التوبة: 33[.

َيَتنَاَوُلُهَما،  الظُُّهوِر  َوَلْفُظ  َوَهَذا،  بَِهَذا  ُظُهوَرُه  اْلُعَلَماُء  َر  َفسَّ َوَقْد 
ُه  يِن بِاْلَيِد َواْلَعَمِل، َواللَّ َفإِنَّ ُظُهوَر اْلُهَدى بِاْلِعْلِم َواْلَبَياِن، َوُظُهوَر الدِّ

ِه. يِن ُكلِّ ؛ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ َتَعاَلى َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ

بِاْلَيِد  ُظُهوِرِه  َقْبَل  َواْلَبَياِن  بِاْلِعْلِم  ْسَلِم  اإْلِ ُظُهوَر  َأنَّ  َوَمْعُلوٌم 

ْسَلَم  اإْلِ ُيْظِهُر  َثَلَث َعْشَرَة َسنًَة  َة  بَِمكَّ َمَكَث  النَّبِيَّ   َفإِنَّ  َواْلِقَتاِل؛ 

َواأْلَْنَصاُر  اْلُمَهاِجُروَن  بِِه  َفآَمَن  َواْلَبَراِهيِن،  َواآْلَياِت  َواْلَبَياِن  بِاْلِعْلِم 

َطْوًعا َواْختَِياًرا بَِغْيِر َسْيٍف لَِما َباَن َلُهْم ِمَن اآْلَياِت اْلَبيِّنَاِت َواْلَبَراِهيِن 

اِر  اْلُكفَّ ِجَهاُد  َعَلْينَا  َوَجَب  َفإَِذا  ْيِف،  بِالسَّ َأْظَهَرُه  ُثمَّ  َواْلُمْعِجَزاِت، 

ْسَلِم َوإِْعَلُمُه اْبتَِداًء  ْيِف اْبتَِداًء َوَدْفًعا، َفَلَْن َيِجُب َعَلْينَا َبَياُن اإْلِ بِالسَّ

َهَذا  ُوُجوَب  َفإِنَّ  َواأْلَْحَرى؛  اأْلَْوَلى  بَِطِريِق  فِيِه  َيْطَعُن  لَِمْن  َوَدْفًعا 

ُه َيْحَتاُج ُكلَّ َوْقٍت  َقْبَل ُوُجوِب َذاَك، َوَمنَْفَعَتُه َقْبَل َمنَْفَعتِِه، َوَمْعُلوٌم َأنَّ

ْيِف، َفَكَذلَِك ُهَو ُمْحَتاٌج إَِلى اْلِعْلِم َواْلَبَياِن، َوإِْظَهاُرُه بِاْلِعْلِم  إَِلى السَّ
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ْيِف، َوُهَو ُظُهوٌر ُمْجَمٌل َعَل بِِه َعَلى ُكلِّ  َواْلَبَياِن ِمْن ِجنِْس إِْظَهاِرِه بِالسَّ

اِر َلْم َيْقَهْرُه َسْيُفُه، َفَكَذلَِك َكثِيٌر ِمَن النَّاِس َلْم  ِديٍن َمَع َأنَّ َكثِيًرا ِمَن اْلُكفَّ

َيْظَهْر َلُهْم آَياُتُه َوَبَراِهينُُه، َبْل َقْد َيْقَدُحوَن فِيِه َوُيِقيُموَن اْلُحَجَج َعَلى 

َفَهُؤاَلِء  َكثِيُروَن،  ُمنَافُِقوَن  فِيِهْم  ْيِف  بِالسَّ َواْلَمْقُهوُر  ِسيََّما  اَل  ُبْطَلنِِه، 

ُد َهَذا: نَاِن، ُيَؤكِّ ْيِف َوالسِّ ِجَهاُدُهْم بِاْلِعْلِم َواْلَبَياِن ُدوَن السَّ

ابُِع: َوُهَو َأنَّ اْلِقَتاَل اَل َيُكوُن إاِلَّ لَِظالٍِم، َفإِنَّ َمْن َقاَتَل  اْلَوْجُه السَّ

ُة َفَشاقَّ  اْلُمْسِلِميَن َلْم َيُكْن إاِلَّ َظالًِما ُمْعَتِدًيا، َوَمْن َقاَمْت َعَلْيِه اْلُحجَّ

َبَع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن َلْم َيُكْن  ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه اْلُهَدى َواتَّ الرَّ

إاِلَّ َظالًِما.

ْلِم،  بِالظُّ يِن  الدِّ فِي  َطاِعٍن  ا  إِمَّ لَِظالٍِم:  َتُكوُن  َفَقْد  اْلُمَجاَدَلُة  ا  َوَأمَّ

ُة الظَّاِهَرُة َفاْمَتنََع ِمْن َقُبولَِها. َوَقْد َتُكوُن  ا َمْن َقاَمْت َعَلْيِه اْلُحجَّ َوإِمَّ

ِة  ُنُبوَّ َأْعَلِم  َبْعُض  َبَلَغُه  َمْن  ا  َوإِمَّ َيْبُلْغُه.  َلْم  َحقٍّ  َطالِِب  لُِمْسَتْرِشٍد 

تِِه، َوَلِكْن ُعوِرَض َذلَِك ِعنَْدُه بُِشُبَهاٍت ُتنَافِي  ٍد  َوَداَلِئِل ُنُبوَّ ُمَحمَّ

لَِمْعِرَفِة  َطالٌِب  ا  َوإِمَّ اْلُمَعاَرَضاِت.  تِْلَك  َجَواِب  إَِلى  َفاْحَتاَج  َذلَِك، 

ِذي  ِذي ُيْعَلُم بِِه َذلَِك. َفإَِذا َكاَن اْلِقَتاُل الَّ ِة َعَلى اْلَوْجِه الَّ َداَلِئِل النُُّبوَّ

َتُكوُن  تِي  الَّ َفاْلُمَجاَدَلُة  َمْشُروًعا،  اْلُمَقاتِِل  ُظْلِم  لَِدْفِع  إاِلَّ  َيُكوُن  اَل 

لَِدْفِع ُظْلِمِه َواِلْنتَِفاِعِه َواْنتَِفاِع َغْيِرِه َمْشُروَعٌة بَِطِريِق اأْلَْوَلى.
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َقاَل الله تعالى:   [ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     

ِذيَن َظَلُموا:  الَّ َقاَل مجاهد:  ڀ    ڀ  ڀZ ]العنكبوت: 46[ 

ِذيَن  الَّ َقاَل:  َعنُْه  آَخَر  َلْفٍظ  َوفِي  اْلِجْزَيَة.  ُيْعطَِك  َوَلْم  َقاَتَلَك  َمْن 

ْيِف.  َظَلُموا: ِمنُْهْم َأْهُل اْلَحْرِب َمْن اَل َعْهَد َلُهُم، اْلُمَجاَدَلُة َلُهْم بِالسَّ

َوفِي ِرَواَيٍة َعنُْه َقاَل: اَل ُتَقاتِْل إاِلَّ َمْن َقاَتَلَك َوَلْم ُيْعطَِك اْلِجْزَيَة. َوفِي 

ِرَواَيٍة َعنُْه َقاَل: َمْن َأدَّى ِمنُْهُم اْلِجْزَيَة َفَل َتُقوُلوا َلُه إاِلَّ َخْيًرا. َوَعْن 

ا َفُقوُلوا َخْيًرا. ُمَجاِهٍد: [پ  پ  پ  پZ: َفإِْن َقاُلوا َشرًّ

ِريَن. َفَهَذا ُمَجاِهٌد اَل َيْجَعُلَها َمنُْسوَخًة، َوِهَي َقْوُل َأْكَثِر اْلُمَفسِّ

 Zپ پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   [ٻ     تعالى:  الله  َقاَل 

َلْيَسْت  َأْسَلَم:  ْبِن  َزْيِد  ْبُن  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد  َقاَل   ]46 ]العنكبوت: 

َمنُْسوَخًة.

 Zَوَلِكْن َعْن َقَتاَدَة َقاَل: َنَسَخْتَها [ھ  ھ  ے  ے

ْيِف. ]التوبة: 5[، َواَل ُمَجاَدَلَة َأَشدُّ ِمَن السَّ

ِذيَن َظَلُموا، َفَل َنْسَخ. ؛ أِلَنَّ َهُؤاَلِء ِمَن الَّ ُل َأَصحُّ َواأْلَوَّ

بِنَاًء َعَلى  اِر  اْلُمنِْكِريَن لُِمَجاَدَلِة اْلُكفَّ ا ُيْعَجُب ِمنُْه َأنَّ َبْعَض  َوِممَّ

ِذيَن َيْعَتِمُد  ِة، َنِجُدُه ُهَو َوَمْن ُيَعظُِّمُه ِمْن ُشُيوِخِه الَّ ُظُهوِر َداَلِئِل النُُّبوَّ
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ُروا  َقرَّ ُهْم  َأنَّ َوَيْزُعُموَن  َوُمنَاَظَرتِِهْم  َنَظِرِهْم  َعَلى  يِن  الدِّ ُأُصوِل  فِي 

َعَلى  َواْلَمَطاِعِن  ُكوِك  َوالشُّ ُبَهاِت  الشُّ ِمَن  َأْوَرُدوا  َقْد  ِة،  النُُّبوَّ َداَلِئَل 

اَل  بَِأْجِوَبٍة  َعنُْه  َوَأَجاُبوا  ُسَؤااًل،  َثَمانِيَن  َنْحَو  َيْبُلُغ  َما  ِة  النُُّبوَّ َداَلِئِل 

َتْقِريِر ُشَبِه  َبْل ِهَي إَِلى  نِّيَِّة،  اْلَمَساِئِل الظَّ َتُكوَن َجَواًبا فِي  َأْن  َتْصُلُح 

َمثََّلُهُم  َكَما  َوُهْم  يِن!  الدِّ ُأُصوِل  َتْقِريِر  إَِلى  ِمنَْها  َأْقَرُب  الطَّاِعنِيَن 

ُه  الِيُّ َوَغْيُرُه بَِمْن َيْضِرُب َشَجَرًة َضْرًبا ُيَزْلِزُلَها بِِه، َوُهَو َيْزُعُم َأنَّ اْلَغزَّ

ِة  يَماِن بِالنُُّبوَّ ِة َهُؤاَلِء ُمْضَطِرٌب فِي اإْلِ ُيَثبَِّتَها، َوَكثِيٌر ِمْن َأِئمَّ ُيِريُد َأْن 

ُه َقْد َظَهَر  ُعوَن َأنَّ اْضطَِراًبا َلْيَس َهَذا َمْوِضَع َبْسطِِه، َوُهْم َمَع َذلَِك َيدَّ

ِعنَْد َأْهِل اْلِكَتاِب َما َلْم َيْظَهْر ِعنَْد ُشُيوِخ َهُؤاَلِء النُّظَّاِر، َوَينَْهْوَن َعْن 

تِي ِهَي َغاَيُة َمَطالِِب َمَشاِيِخِهْم، َوُهْم َلْم  ِه َوَبَراِهينِِه الَّ إِْظَهاِر آَياِت اللَّ

ا َتْفِريًطا. ا َعْجًزا َوإِمَّ َها إِمَّ ُيْعُطوَها َحقَّ

ًدا   ُمَحمَّ َأنَّ  َيْزُعُم  اْلِكَتاِب  َأْهِل  ِمْن  َكثِيًرا  َأنَّ  الثَّاِمُن:  اْلَوْجُه 

َفإَِذا  َواآْلَياِت،  َواْلِعْلِم  بِاْلُهَدى  اَل  ْيِف  بِالسَّ ِدينَُهْم  َأَقاُموا  َما  إِنَّ َتُه  َوُأمَّ

ْيَف، َكاَن  َطَلُبوا اْلِعْلَم َواْلُمنَاَظَرَة َفِقيَل َلُهْم: َلْيَس َلُكْم َجَواٌب إاِلَّ السَّ

بِِه  وَن  َيْحَتجُّ َما  َأْعَظِم  ِمْن  َهَذا  َوَكاَن  اْلَكاِذَب،  َظنَُّهُم  ُر  ُيَقرِّ ا  ِممَّ َهَذا 

ِه،  ُه َلْيَس ِديَن َرُسوٍل ِمْن ِعنِْد اللَّ ْسَلِم، َوَأنَّ ِعنَْد َأْنُفِسِهْم َعَلى َفَساِد اإْلِ

ْيِف)1(� َما ُهَو ِديُن َمِلٍك َأَقاَمُه بِالسَّ َوإِنَّ

)1( ذَكر ابُن َتْيِميََّة في موضٍع آَخَر ِمن »الجواب الصحيح« ) 193/5، 194 (: = 
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َسْيِف  ِسيََّما  اَل  ْيَف-  السَّ َأنَّ  اْلَمْعُلوِم  ِمَن  ُه  َأنَّ التَّاِسُع:  اْلَوْجُه 

َوَسْيُف  َبْل  ِة،  َواْلُحجَّ لِْلِعْلِم  َتابٌِع  ُهَو  اْلِكَتاِب-  َوَأْهِل  اْلُمْسِلِميَن 

ْيُف ِمْن ِجنِْس اْلَعَمِل،  اْلُمْشِرِكيَن ُهَو َتابٌِع آِلَراِئِهْم َواْعتَِقاِدِهْم، َوالسَّ

ْأِي. َواْلَعَمُل - َأَبًدا - َتابٌِع لِْلِعْلِم َوالرَّ

َضَلٌل  َخاَلَفُه  َما  َأنَّ  َوَبَياِن  بِاْلِعْلِم  ْسَلِم  اإْلِ َدْيِن  َفَبَياُن  َوِحينَِئٍذ 

ْسَلِم، َواْجتِنَاٌب أِلَْصِل َغْيِرِه ِمَن  َوَجْهٌل، ُهَو َتْثبِيٌت أِلَْصِل ِديِن اإْلِ

ُتُه َوَفَساُد َغْيِرِه َكاَن  تِي ُيَقاَتُل َعَلْيَها َأْهُلَها، َوَمَتى َظَهَر ِصحَّ اأْلَْدَياِن الَّ

النَّاُس َأَحَد َرُجَلْيِن: 

ِمْن  اأْلَْعَظُم  اْلَمْقُصوُد  ُهَو  َفَهَذا  َبَعُه،  َفاتَّ اْلَحقُّ  َلُه  َتَبيََّن  َرُجٌل  ا  إِمَّ
ُسِل. إِْرَساِل الرُّ

ا لَِكْونِِه َلْم َينُْظْر  ُة؛ إِمَّ ا َرُجٌل َلْم َيتَّبِْعُه، َفَهَذا َقاَمْت َعَلْيِه اْلُحجَّ َوإِمَّ
َر. َوإَِذا َقاَمْت  َبَع َهَواُه، َأْو َقصَّ ْسَلِم، َأْو َنَظَر َوَعِلَم َفاتَّ فِي َأْعَلِم اإْلِ

وتكذيبِه  والَعداَوِة  له  الُبغِض  ِمَن  ِعنَدهم  كان  الِكتاِب  أهِل  ِمن  كثيًرا  = )أنَّ 
َيْفَتُروا أشياَء لم ُتوَجْد، وَينُسُبوا إليه  َأْوَجَب أن  والِحْرِص على إبطاِل أمِره، ما 
أشياَء َيعِرُف َكِذَبها ُكلُّ َمن عَرف أمَره ( وَذَكَر ِمن ذلك ) َطَعن بعُض أهِل الكتاِب 
ُيوِهُموا  يِف، وحتَّى  بالسَّ ِدينُه  قام  إنَّما  يقولوا:  َقْد  يِف، حتَّى  بالسَّ ُبِعَث  بأنَّه  فِيِه 
ْيِف، وحتَّى يقوُلوا: إنَّ الَخطِيَب  َبُعوه خوًفا ِمَن السَّ بُعوه إنَّما اتَّ ِذيَن اتَّ النَّاَس أنَّ الَّ
يِف، إَلى  يُن بالسَّ ُأ عَلى سيٍف يوَم الُجمعِة إشارًة إلى أنَّه إنَّما يقوُم الدِّ إنَّما َيتوكَّ
تِي ِهَي ِمن َأظَهِر األموِر كذًبا عليه، َيعِرُف أدَنى النَّاِس معرفًة  أمثاِل هذه األُموِر الَّ

بِحالِِه أنَّها َكِذٌب، وُهم - مع هذا - َيَتَشبَُّثوَن بَِها ! (.
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ْسَلِم َوَأَذلَّ  ِه َولَِرُسولِِه َوَأْنَصَر لَِسْيِف اإْلِ ُة َكاَن َأْرَضى لِلَّ َعَلْيِه اْلُحجَّ
اِر. لَِسْيِف اْلُكفَّ

َيُكْن  َلْم  إَِذا  َفَهَذا  ِة،  اْلُحجَّ َفْهِم  َعْن  َيْعِجُز  َمْن  فِيِهْم  َأنَّ  َر  ُقدِّ َوإَِذا 

ُيْعَذَر، َوإِْن َكاَن  َأْن اَل  َأْوَلى  ِقَياِمَها  َمَع  َفُهَو  ِقَياِمَها  َمَع َعَدِم  َمْعُذوًرا 

َمْعُذوًرا َمَع ِقَياِمَها َفُهَو َمَع َعَدِمَها َأْعَذُر، َفَعَلى

ِة َأْنَصُر َوَأْعَذُر. التَّْقِديَرْيِن ِقَياُم اْلُحجَّ

َوَقْد َقاَل َتَعاَلى: [ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئZ ]اإلسراء: 15[.

َوَقاَل َتَعاَلى: [ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈZ ]النساء: 165[.

َوَقاَل َتَعاَلى: [ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻZ   ]المرسلت: 6-5[.

ِه؛ ِمْن َأْجِل َذلَِك  : »َما َأَحٌد َأَحبُّ إَِلْيِه اْلُعْذُر ِمَن اللَّ َوَقاَل النَّبِيُّ 

ِريَن َوُمنِْذِريَن«()1(� ُسَل ُمَبشِّ َأْرَسَل الرُّ

ابَتَدَأُه  فِي سياِق كلٍم  َتْيِميََّة جاَءْت  ابِن  ِمن كلِم  الِقطَعُة  وهذه 

َعنُْهْم.  َأْيِديِهْم  بَِكفِّ  َلُهْم  أِلَْمِرِه  َناِسٌخ  بِاْلِقَتاِل  َلُهْم  )َفَأْمُرُه  بقولِه: 

ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    [ہ   َتَعاَلى:  َقْوُلُه  ا  َفَأمَّ

[ٻ    ٻ   َوَقْوُلُه:  ]النحل: 125[،   Zے  ے  ۓ  ۓ
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀZ ]العنكبوت: 

)1( »الجواب الصحيح« )1 /237 - 246 (.
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46[، َفَهَذا اَل ُينَاِقُضُه اأْلَْمُر بِِجَهاِد َمْن َأَمَر بِِجَهاِدِه ِمنُْهْم، َوَلِكنَّ اأْلَْمَر 

ا َمَع إِْمَكاِن  بِاْلِقَتاِل ُينَاِقُض النَّْهَي َعنُْه َوااِلْقتَِصاَر َعَلى اْلُمَجاَدَلِة، َفَأمَّ

اْلَجْمِع َبْيَن اْلِجَداِل اْلَمْأُموِر بِِه َواْلِقَتاِل اْلَمْأُموِر بِِه، َفَل ُمنَاَفاَة َبْينَُهَما، 

َوإَِذا َلْم َيَتنَاَفَيا َبْل َأْمَكَن اْلَجْمُع َلْم َيُجِز اْلُحْكُم بِالنَّْسِخ، َوَمْعُلوٌم َأنَّ 

ُكلًّ ِمنُْهَما َينَْفُع َحْيُث اَل َينَْفُع اآْلَخُر، َوَأنَّ اْستِْعَماَلُهَما َجِميًعا َأْبَلُغ 

ا ُيَبيُِّن َذلَِك ُوُجوٌه()1(� ، َوِممَّ فِي إِْظَهاِر اْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ

)1(  المصدر السابق ) 1 /218 - 219 (.
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َع؟ يَّ َتَناَسبت َقَع األقَر بَإْعَياَد العت ٌَ ُت االنَتَحاَادَّةت  َهَل الَعَمَليَّا
َنْحو  َعَلى  الَعُدوِّ  لُِمَواَجَهة  ِة اللزمِة  الُعدَّ بإِْعَداِد  َتَعاَلى  اللُه  أَمر 

هبِة والخوِف ِمَن الُمسِلِميَن، فَهْل َعِمَل الُغَلُة  َيْحُصل بِِه وقوُع الرَّ

اِر؟ ِة لُِمَواَجَهِة الُكفَّ َعَلى إِْعَداِد الُعدَّ

إنَّ ُمَواَجَهَة ُقَوى الباطِِل فِي زمانِنا َتَتَطلَُّب إِْعَداًدا َلْيَس باليسيِر، 

ة بيَن الُمْؤِمنِيَن والَكافِِريَن،  ِة الَعْسَكِريَّ وذلك للتَّفاُوِت الكبيِر فِي القوَّ

دِّ عن  َع أساليِب الصَّ َد الَجَبهاِت المعاِدَيِة لإِلْسَلم وتنوُّ َكَما أنَّ تعدُّ

َمَع  للتعاُمِل  دة  اكتساَب مهاراًت وِخبراًت متعدِّ َيْقَتِضي  الله  َسبِيل 

ِعها، فَل ُبدَّ ِمن مضاعفِة الجهِد فِي عمليَِّة إِْعَداِد  ياِت بتنوُّ َهِذه التََّحدِّ

الجانِِب  َعَلى  االقتصاِر  أو  لَِذلَِك  بالتَّنظِيِر  االكتفاِء  وعدِم  ِة،  الُعدَّ

. التَّْقِليِديِّ ِمَن اإلعداِد البدنِيِّ والَعْسَكِريِّ

اِر،  الُكفَّ لُِمَواَجَهِة  االستعداِد  مضاعفَة  َيْقَتِضي  آَخُر  أمٌر  وهناك 
ة ِمن منظوِر الُغَلِة، وهو َحْجم الطُّموحاِت واآلماِل المنشودِة؛  خاصَّ
َساِت، فِمثُل َهِذه المشاريِع  البَِلِد والُمَقدَّ كإعادة الِخَلفِة وتحريِر 
عُي  السَّ َيُكوَن  أالَّ  األقلِّ  َعَلى  أو  ُيناِسُبها،  إِْعَداًدا  َتَتَطلَُّب  خمِة  الضَّ

ٍة. إلى هذه األهداِف بآلِيَّاٍت وَوَساِئَل تقليديَّ

َفَة لم َتُقْم بأقلِّ َما  لن َنِجَد َمن يخالُِفنا فِي أنَّ الَجَماَعاِت الُمَتَطرِّ
تِي َيْعَتِمدون  َينَْبِغي الِقَياُم بِِه فِي َجانِب اإِلْعَداِد، َكَما أنَّ َوَساِئَلهم الَّ
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َما  أبعُد  أنَُّهم  د  تؤكِّ الَعُدوِّ  َمَع  واالشتِباِك  الَحْرِب  أثناِء  فِي  َعَلْيَها 
َيُكون عن التفكيِر باإِلْعَداِد الَمُأُموِر بِِه فِي ُسوَرة األنفال.

ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   [ۇ   َتَعاَلى:   اللُه  َقاَل 

ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  
ائ  ەئZ ]األنفال: 60[.

هَبِة ِعنَْد الَعُدوِّ المجاِهِر  فالَمْقُصوُد ِمَن اإِلْعَداِد هو ُحصوُل الرَّ

ې   [ې   الَعدواَة    َهِذِه  ُيِسرُّ  ِذي  الَّ الَعُدوِّ  ِعنَد  وأيًضا  بَعداَوتِه، 

�Zى   ى  ائ  ائ  ەئ

معنَى  فِي  َيدُخل  اِر  الُكفَّ بَِلِد  فِي  ٍة  تفجيريَّ لَِعمليٍَّة  اإِلْعَداُد  فَهِل 
اإِلْعَداِد المقصوِد هاُهنا؟!

اإلرهابِيَِّة«  »الَعَمِليَّاِت  ِمَن  األمِن  وأجِهَزِة  الَمَدنِيِّيَن  َرْهَبُة  وَهْل 
هَبُة المطلوُب ُحصوُلها؟! هي الرَّ

َشِهيَِّة  ِمن  َتِزيُد  َرباُت  الضَّ َهِذه  َكاَنْت  إْن  َذلَِك  َيستِقيُم  وَكْيَف 
غِط َعَلى حكوماتِهم المحليَِّة  األعداِء لَِضرِب بَِلد الُمسِلِميَن والضَّ

؟! ِمن أجِل التَّضِييِق َعَلى النَّشاِط اإِلْسَلميِّ

إنَّ التَّرِهيَب فِي ِمثِل َهِذه الَعَمِليَّاِت َيْرَتدُّ َعَلى الُمسِلِميَن أضعاًفا 
ا فِي إجراِمهم َعَلى َنْحٍو َينَعِدم  ُمضاَعَفة، وال َيِزيُد الَكافِِريَن إاِلَّ ُغُلوًّ
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َمَعُه أيُّ َمقُصوٍد للتَّرِهيِب المراِد حصوُله ِمَن اإِلْعَداِد.

أنواِع  أبَرِز  ِمن  َخُة  الُمَفخَّ يَّاَراُت  والسَّ النَّاِسَفُة  األَْحِزَمُة  ُتَعدُّ 
َعَمِليَّاتِهم  أو  َمعاِرِكهم  فِي  الُغَلُة  يستخِدُمها  تِي  الَّ األسلحِة 
اإِلْعَداِد  َمَع  َيَتناَسُب  األعماِل  ِمَن  النَّْوُع  َهَذا  فهل  ِة،  االنتَِحاِريَّ

ار؟ المطلوِب َشْرًعا فِي ُمَواَجَهِة الُكفَّ

إنَّ  »َأاَل  فقال:  ْمُي،  الرَّ بأنَّها  اآلَيِة  َهِذه  فِي  َة  الُقوَّ النَّبِيُّ   َر  َفسَّ
ْمُي«)1(�  َة الرَّ الُقوَّ

ُة تظهُر  الُقوَّ َكاَنِت  ْمِي وإْن  بالرَّ َة  الُقوَّ ر  : )إِنََّما فسَّ الُقْرُطبِيُّ َيُقوُل 

ْمِي أشدَّ نكايًة فِي الَعُدوِّ  بإِْعَداِد َغْيِره ِمن آالِت الَحْرِب؛ لكوِن الرَّ

َمن  فَينَهِزم  فُيَصاب،  الَكتِيَبِة  رأُس  ُيْرَمى  َقْد  ُه  أِلَنَّ ُمؤَنًة؛  وأسَهَل 

َخْلَفه()2(�

َفْوَق  الَعُدوِّ  فِي  ونِكاَيَتُه  مِي  الرَّ َمنَْفَعَة  )إنَّ  الَقيِِّم:  ابُن  ويقوُل   

وإنَّ  َجْيًشا!  َهَزم  واحٍد  َسْهٍم  ِمن  فَكْم  الَحْرِب،  آالِت  َمنَْفَعِة ساِئِر 

َهَذا  جاِل.  الرِّ أبطاُل  ِمنُْه  وُتْرَعُد  الُفْرَساُن  َلَيَتَحاَماُه  الواِحَد  اِمَي  الرَّ

َك فَيْكِفيَك ُمْؤَنَتُه َعَلى الُبعِد، َوَقد  هَم ُتِريُد ُتْرِسله إَِلى عدوِّ وإنَّ السَّ

مِي فإنَّه يأُخذ الِفَئَة  اِمَي الواِحَد إَِذا َكاَن جيَِّد الرَّ ُعِلم بالتَّجِربِة أنَّ الرَّ

)1( أخرجه ُمسِلم ) 1917 ( من حديث ُعقَبَة بِن عاِمر.
)2( »فتح الباري« البن حجر )91/6(.
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ِذيَن ال َراِمَي َمَعُهم وَيْطُرُدهم َجِميَعا، ولهذا ِعنَْد أرباِب  ِمَن النَّاِس الَّ

ُجِل ِماَئُة سهٍم ُعدَّ  الُحُروِب إنَّ ُكلَّ َسْهٍم َمقاَم َرُجٍل، فإذا َكاَن َمَع الرَّ

ْيِف  اِب أضعاَف خوفِه ِمَن السَّ بِِماَئِة َرُجٍل، والَخْصُم َيخاُف ِمَن النُّشَّ

فارٍس ال  ِماَئَة  يأُخَذ  أن  أمَكنَه  راٍم  واِحٌد  راِجٌل  َكاَن  وإذا  ْمِح،  والرُّ

ولهذا  واحًدا،  راِمًيا  َيغِلبون  ال  فاِرٍس  وِماَئُة  وَيغِلَبهم،  فِيِهم  راِمَي 

اِب والُجْعَبِة  ْمِي ِعنَْد َخْشَخَشِة النُّشَّ عِب لصاِحِب الرَّ ألَقى اللُه ِمَن الرُّ

مِح، وهذا معلوٌم بالُمشاَهَدِة، َحتَّى  ْيِف والرُّ َما لم ُيْلِقِه لصاِحِب السَّ

أنَّ األَْلَف َلَيْفَزُعوَن ِمن َراٍم واحٍد، وال َيكاُدوَن َيفَزُعوَن ِمن ضاِرِب 

اِمي الُمِجيِد فِي الَجْيِش خيٌر ِمن فَِئٍة، َكَما  َسْيٍف واِحٍد، فصوُت الرَّ

: »َصْوُت َأبِي َطْلَحَة فِي الَجْيِش َخْيٌر ِمْن فَِئٍة«()1(� َقاَل النَّبِيُّ 

ق بإصابِة الَعُدوِّ ِمن  ْمِي- تتحقَّ رها النَّبِيُّ  بالرَّ ُة -َكَما فسَّ فالُقوَّ

النِّكاَيُة  فَتحُصل  الُمباِشِر،  االشتِباِك  إَلى  الحاجِة  ُدوَن  بعيٍد  مكاٍن 

لَمُة لِلُمجاِهِد. بالَعُدوِّ والسَّ

الَعَمِليَّاِت  َيعتبُِرون  ِذيَن  الَّ للُغَلِة  َيُروُق  ال  المعنَى  َهَذا  لكنَّ 

َهاَدِة  الشَّ فِي  غَبِة  دِق، والرَّ ِة اإليماِن والصِّ ُقوَّ دليًل على  َة  االنتَِحاِريَّ

ْنَيا! ِه َعن ُحظوِظ الدُّ وَبذِل النَّفِس فِي َسبِيِل الله، والتَّنَزُّ

)1( »الفروسيَّة« )147، 148(.
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فُهْم َيتُركوَن اإِلْعَداَد المطلوَب شرًعا، وُيقبِلون َعَلى الَعَمِليَّاِت 
تِي وَضَعها العلماُء  روِط الَّ وابِِط والشُّ ِة ُدوَن أيِّ مراعاٍة لِلضَّ االنتَِحاِريَّ

ِعنَْد اللُّجوِء لهذا النَّْوِع ِمَن الَعَمِليَّاِت فِي الِقَتال.
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؟ َ َع َأهَليَّةت َللَقياَم ققاَم النََّبِّ  َت َهْل َلل
كنبيٍّ  فون  يتصرَّ بأنَُّهم  أحٌد  َيتَِّهَمُهم  أن  الُغَلِة  َعَلى  َيعُظُم  َما  ُربَّ

قراراٍت  َيتَِّخُذوَن  فهم  بَذلَِك،  َتشَهُد  أفعاَلهم  أنَّ  إاِلَّ  طاعُته،  َتِجُب 

وَيُخوُضوَن  بَأْكَمِلها،  ُشعوٍب  ُمسَتْقَبِل  َعَلى  َتنَعِكُس  ٍة  مصيريَّ

َداِم  الصِّ حالِة  إَلى  كلَّها  اإِلْسَلميَِّة  الحركاِت  َتْدَفُع  مواجهاٍت 

َينَْبِغي  ال  أمًرا  بِِه  َيُقوموَن  َما  وَيعتبُِرون   ، الَعُدوُّ َمَع  الُمتكافِِئ  َغْيِر 

االختِلُف فِيِه والَجَدُل حوَله، أي أنَّ ُرؤَيَتهم َتنَتِقُل َعَمِليًّا ِمن ُرتَبِة 

االجتِهاِد إَلى ُرتَبِة النَّصِّ الَقْطِعيِّ الُمْحَكِم، أو إَلى َما ال ُيعَذُر أحٌد 

بَِجهِلِه! 

ِء موِقَع القيادِة والتَّوِجيِه؟  لٌة لَِتَبوُّ َفُة ُمؤهَّ لكْن َهِل التَّنظِيماُت الُمَتَطرِّ

ُسُل ال  َيتَِّهُمه أحٌد، فالرُّ َقْوِمه، ال  فِي  النَّبِيُّ  معروًفا  َكاَن  َلَقد 

َعَدَم  الُمشِرِكيَن  َعَلى  اللُه  َأْنَكَر  َوَقْد  قوِمها)1(،  َنَسِب  فِي  إاِلَّ  ُتْبَعُث 

وأماَنَته  وَعداَلَته  ِصدَقُه  َيْعِرُفوَن  َأنَُّهم  َمَع  ُسوِل   للرَّ استجاَبتِهم 

ِذي َيْرَتاُبوَن فِي أمِره  بوا َعَلْيه كذًبا، فهو َلْيَس بالمجهول الَّ ولم يجرِّ

 Zے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ   ڭ] ُسبَحاَنُه:    وَدعَوتِه، فقال 

]المؤمنون: 69[)2(�

)1( صحيح الُبَخاِريِّ ) 7(.
ًدا؟! وأنَّه =  بون ُمَحمَّ )2( قال ابن جرير )19 /56 ( : )َأْم َلْم َيعِرْف هؤالء المكذِّ
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ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   [ۉ   َتَعاَلى:  وَقاَل 

ەئZ ]آل عمران: 164[، وقال:   [ھ  ھ  ے  ے  
ۓZ ]التوبة: 128[، وقال: [ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

َلُم: [ڄ   ٿZ  ]الجمعة: 2[، وِهَي َدْعَوُة إْبَراِهيَم َعَلْيِه السَّ

ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ  

ڇZ ]البقرة: 129[.

فيَمن  للتَّباُحِث  َساِعَدَة  َبنِي  َسِقيَفِة  فِي  حاَبُة  الصَّ اجَتَمع  ا  وَلمَّ

إاِلَّ  َهَذا األمُر  ُيْعَرَف  )َلْن  لَِلنصاِر:  َبْكٍر  أُبو  َقاَل   ، النَّبِيَّ  َيخُلف 

لَِهَذا الَحيِّ ِمْن ُقَرْيٍش؛ ُهْم َأْوَسُط الَعَرِب َنَسًبا وداًرا()1(�

ُة ِمن ُقَرْيٍش«�  وَثَبت َعنُْه  َأنَّه َقاَل: »األَِئمَّ

َر له إاِلَّ َمن َكاَن معروًفا بيَن  أِن العامِّ ال ُيْمِكُن أن َيَتَصدَّ فَتَولِّي الشَّ

اِلجتِماِع  أحَرى  وهذا  ُموَنه،  َيَتَقدَّ وال  َيتَِّهُموَنه  وال  َيْأَمنُوَنه  النَّاِس، 

النَّاِس واتِّحاِد َكِلَمتِهم وُوثوِقِهم بُِرَؤوساِئهم.

ِف وقاَدُته وُمنَظُِّروه؟  فَمْن ُهْم ِرَجاُل التََّطرُّ

ُة عنُهم؟  ماذا َتعِرُف األُمَّ

َلْم  أو  قوَله،  َفُينِكُروا  َيُقوُل:   Zڭ ڭ     ڭ    ] واألمانِة،  دِق  الصِّ أهِل  = ِمن 
وا بأنَُّهم ال َيعِرُفوَنه(. دِق، وَيْحَتجُّ َيعِرُفوه بالصِّ

)1(  صحيح الُبَخاِريِّ )6830(.



53

َ َع  َت َُ ال ُت َقَع ٌََروتاا َوَتَفا

وَكْيَف ُيْمِكُن الُوُثوُق بهم وبِِعْلِمهم وِخبَرتِهم وَتجِرَبتِهم؟ 

تجِرَبٍة  أو  اجتِماِعيٍَّة  أو  علميٍَّة  أو  ِدينِيٍَّة  بمكانٍة  ُيْعَرُفوَن  ال  فُهْم 

ة. سياسيٍَّة أو ِخبرٍة َعْسَكِريَّ

وَكْيَف ُيْمِكُن التسليُم َلُهم ُدوَن أن يكونوا أهَل ثَِقٍة فِي َأنُفِسهم 

لت لَِذلَِك؟! وفيما َيمِلُكوَنه من ُمؤهِّ

ِد َغْيَرتِهم وِحرِصهم َعَلى اإِلْسَلم؟! فَهِل الثَِّقُة َتحُصل بُِمجرَّ

َكْيَف َلُهم أن َيُقوُدوا سفينَة اإِلْسَلِم؟! وُهْم ال ُيحِسنوَن َشْيًئا ال 

ْنَيا!  يِن وال فِي أمِر الدُّ فِي أمِر الدِّ

ُثمَّ  َمجاِهيَل؟!  َخْلَف  َمجُهوٍل  َمَساٍر  فِي  ُة  األُمَّ َتْمِضي  وَكْيَف 

ِة والتَّمِكيِن!  ُه َسبِيُل النَّجاِة والِعزَّ ُيقاُل لها: إنَّ

ِحَياَزُتها،  َيِجُب  تِي  الَّ َة  نَيِويَّ الدُّ والَمعاِرَف  الُعلوَم  َتَرْكنا  ولو 

ة  ِريَعِة، َفَما هو َحظُّ َهُؤالِء الُغَلِة ِمنُْه؟ خاصَّ واْقَتَصْرنا َعَلى ِعلِم الشَّ

ة اإِلْسَلِم فِي زَمٍن َصْعٍب َتْدَهُمها النَّواِزُل بيَن ِحيٍن وآَخَر، واَل  أنَّ ُأمَّ

الصعبِة والقضايا  َهِذِه األحواِل  َمَع  التََّعاُمَل  ُيحِسُن  ُمجَتِهٍد  ِمن  ُبدَّ 

ُة. تِي تعيُشها األُمَّ دة الَّ المعقَّ

َمِلًكا  وجَعَله  إسراِئيَل  َبنِي  َعَلى  اللُه  اْصَطَفاُه  ِذي  الَّ َطاُلوَت  إنَّ 

َأْهِليًَّة  آَتاُه  أْي:  والِجْسِم،  الِعْلِم  فِي  َبْسَطًة  َزاَدُه  َقْد  كاَن  َعَلْيِهم، 
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لِلِقَياَدِة)1( إَلى َجانِِب االْصطَِفاِء واالختَِياِر.

ِة الُمؤاَمَرِة لقال:  وَلْو أراَد المرُء أن ُيغلَِّب َجانَِب التفكيِر فيِ َنَظِريَّ

فِي  اإِلْسَلميِّ  باِب  الشَّ لَِزجِّ  أجنبيٌَّة  َصنِيَعٌة  فوَن  الُمتطرِّ َهُؤالء  إنَّ 

الَقْتَل والسجَن والَعَذاَب،  فِيَها  َيُكوُن مصيُرهم  مواجهاٍت خاسرٍة 

ْعَوة،  كَما يكوُن ِمن َنتاِئِجها: التَّضِييُق َعَلى اإِلْسَلميِّيَن، وَتشِويُه الدَّ

َلُهم  َلْيَس  الُغلِة  َهُؤالِء  أكثَر  أنَّ  ِسيََّما  ين! ال  الدِّ النَّاِس عن  وَتنِفيُر 

تاريٌخ معروٌف أو ِسيَرٌة َحَسنٌَة، وَيخَتبُِئوَن خلَف َأْسَماء َوْهِميٍَّة، وال 

ِة ومصاِدِر َتْمِويِلِهْم وَحِقيَقِة َما ُيِريُدوَن. يَّ رِّ َيْعَلُم أحٌد بارتباطاتِِهُم السِّ

أمِر  سياسِة  في  إليها  الُمحَتاِج  فاِت  الصِّ أنَّ  نبيُّهم  )فَأْعَلَمُهم  عاشور:  ابُن  قال   )1(
ِة، ال  ِة الَبَدِن؛ ألنَّه بالرأي يهتدي لمصالح األُمَّ أِي وقوَّ ِة َترِجُع إلى أصالِة الرَّ األُمَّ
وَرى،  ِر االستشارِة أو ِعنَْد خلِف أهِل الشُّ ِسيَّما في وقِت المضاِئِق، وعنَد تعذُّ
الَجْيِش(  ُنفوِس  ثباُت  بَِثباتِِه  فيكوُن  الِقَتاِل،  مواِقِع  في  الثَّباَت  يستطيُع  ِة  وبالُقوَّ

»التحرير والتنوير« )2 /491(.
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َهْل ٌَْركت اجَلَفاَد َخْيت َقَن اجَلَفاَد امَلْتبتوَع بالَفَساَد؟
َتحِمي  تِي  الَّ الَحِصينُة  الُجنَُّة  هو  َفة  الُمَتَطرِّ العقليَِّة  فِي  الِجَهاُد 
ِة  األُمَّ لقيادِة  األفضليََّة  وَتْمنَُحه  إَِلْيَها،  انَتَسب  أو  دَخَلها  َمن  ُكلَّ 
وُتكِسُب  فِيَها،  واالختِصاِص  الِخبَرة  وأهِل  ريها  وُمفكِّ بُعلماِئها 
تِي ال َيُجوز اإلنكاُر َعَلى  ِة الَّ آراَءه واختياراتِه ِصَفَة اآلراِء االجتِهاديَّ
ٌن ِمَن  صاحبِها! فكلُّ َمن َرَفع رايَة الِجَهاد فهو آِمٌن ِمن النَّقِد، ُمحصَّ
َبحِر حسناتِه  فِي  الُمحاَسَبِة والُمساَءَلِة، وأخطاُؤه مغفورٌة مغمورٌة 

وتضِحَياتِه! 

وهذه الَفهُم الفاِسد هو َنتِيَجة لَِتَراُكِم ُجملٍة ِمَن األفكاِر الخاطئِة 

الِجَهاِد فِي  ُثمَّ اختِزاِل  الِجَهاِد،  اإِلْسَلِم فِي  الِجَهاد: كاختِزاِل  عن 

ِة، وَغْيِر  الَعَمِل الُمَسلَِّح، واعتِباِر الِجَهاِد الَحلَّ الَوْحيَد لَِمشاِكِل األُمَّ

َذلَِك.

َمنُظوَمٌة  رَع  الشَّ أنَّ  بَِمعِرَفِة  َيتَِّضُح  األفكاِر  َهِذه  َخَطأِ  وَبياُن 
ُيغنِي  بَِمجُموِعها، وال  إاِلَّ  َيتِمُّ  الَفراِئِض واألحكاِم ال  ِمَن  ُمتكاِمَلٌة 
ِمنَْها  يُته، ولكلٍّ  َمرَتَبُته وأهمِّ َأحكاِمه  ِمْن  َفِلُكلٍّ  َبْعٍض،  َبْعُضها عن 

غايٌة وَمُقصوٌد.

وأنَّ العاِمِليَن فِي َسبِيِل اللِه َعَلى أصناٍف: فِمنُهم الُفَقهاُء، وِمنُهُم 
اُد  هَّ الزُّ وِمنُهُم  والَبذِل،  اإلنفاِق  أهُل  وِمنُهم  والُمصِلُحوَن،  َعاُة  الدُّ
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َلِح، وكلٌّ ِمن َهُؤالِء َيُسدُّ َثْغَرًة  اُظ، وِمنُهم الُمَجاِهِديَن بِالسِّ والُوعَّ
َتكاُمِليٌَّة  َبْينَُهم  بَغْيِره، والعلقُة  َيْحُصُل  َما ال  النَّفِع  ِمَن  بِِه  وَيْحُصُل 
َما َيُكوُن التَّفاُضُل بيَن َهِذه األصناِف َعَلى َقْدِر َنْفِع  ال َتنَاُفِسيٌَّة، وإِنَّ
َماِء، وإنَّما  يِن، فَلْيَس ِمعَياُر الُمَفاَضَلِة فِي َبْذِل الدِّ الخلِق وِخدَمِة الدِّ

ِة. يِن واألُمَّ ِق للدِّ فِي النَّفِع الحاِصِل والَخْيِر الُمتَحقِّ

فاإِلْسَلُم أعَطى الُمجاِهَد منزلَته، لكنَّه لم ُيبِْح له أخَذ َدْوِر العالِِم 
َكَذلَِك  له  ُيبِْح  الباطِل، ولم  ِمَن  الحقِّ  ِة وبياِن  األُمَّ فِي ُنصِح  الَفِقيِه 

َعاِة والُمصِلِحيَن إذا َلْم َيُكْن أهًل لَِذلَِك. التَّطاُوَل إَلى َموِقِع الدُّ

َعَلْيه،  المفروِض  بواجبِه  يقوُم  فِع  الدَّ ِجهاَد  المجاهَد  أنَّ  َكَما 

ِة، ولو َتَقاَعس َغْيُره وَقَعد عن الِجَهاِد  ًل َعَلى األُمَّ ُع متَفضِّ وال َيَتَطوَّ

لكلِّ  َتَعاَلى  اللُه  َحِفَظ  َفَقْد  َنْفِسه،  َعَلى  فإِْثُمه  َعَلْيِه  َتعيُّنِه  حاِل  فِي 

إيمانِهم  بَِحَسِب  َبْعٍض  َعَلى  الُمْؤِمنِيَن  َبْعَض  ل  َمنِْزَلَتُه، وفضَّ عاِمٍل 

وأعمالِهم، فل َينَْبِغي الفخُر والِمنَُّة َفْضًل عن الَبْغِي واالستَِطاَلِة بغيِر 

َقاَل  الُغزاِة،  الَفاتِِحيَن  َأْكَبَر  الباِغي أو المفتِخُر  َكاَن  الَحقِّ َحتَّى وإْن 

 Zحئ جئ   ی   ی    ی   ی    ىئىئ   ىئ   ېئ   ېئ   [ېئ    َتَعاَلى: 

]العنكبوت: 6[. 

َعظِيَمٍة؛  بنِعَمٍة  َعَلْيِه  أنَعَم  فإنَّما  الِجَهاِد  باَب  لعبٍد  اللُه  َر  َيسَّ وإَذا 
ها ولم ُيَؤدِّ ُشكَرها فُتوِشُك أْن َتْذَهَب َعنُْه وتكوَن  فَمن َلْم َيْعِرْف حقَّ
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َوبااًل َعَلْيِه.

ِة َأْوَجَبِت  َد اإلعجاِب بالُقوَّ نَِّة أنَّ مجرَّ َوَقد َثَبَت فِي الِكَتاِب والسُّ
بِاْسِم  الحقِّ  بغيِر  الخلِق  َعَلى  باالستِطاَلِة  فَكْيَف  والَبلَء،  الَهِزيَمَة 

ِة؟!  الِجَهاِد والَمْصَلَحِة الِجَهاديَّ

وأْخَبَر َتَعاَلى أنَّ المجاهَد َقْد ُيصاُب بالُعجِب فُيَؤدِّي َذلَِك إَلى 
َيعِرُض  ا  َعمَّ ًها  ُمنَزَّ َلْيَس  َأنَّه  أي  ُحنَْيٍن،  يوَم  حَصل  َكَما  َهِزيَمتِه، 
لِلنَّْفِس ِمن َشَهواٍت وَنَواِزَع سيِّئٍة، َوَقْد عاَقَب اللُه َتَعاَلى أحَد أنبياِئه 

�)1( ُه ُأْعِجَب بَجْيِشه َكَما صحَّ بذلك الخبُر َعِن النَّبِيِّ  أِلَنَّ

َأْظَهَر  ُه  أِلَنَّ طالٍِب  َأبِي  بَن  َعِليَّ  عاَتَب  َأنَّه  النَّبِيِّ   عِن  وُرِوَي 
َبَرانِيِّ َعِن ابِن عبَّاٍس َقاَل:  إعجاًبا ببلِئه فِي الِجَهاِد، َفِفي ُمعَجِم الطَّ
َغْيَر  ْيَف  السَّ َهَذا  ُخِذي  فَقاَل:  ُأُحٍد  يوَم  َفاطَِمَة  َعَلى  َعِليٌّ  »دَخل 
: َلِئْن ُكنَت أحَسنَْت الِقَتاَل َلَقْد َأْحَسنَه َسْهُل بُن  َذِميٍم. فَقاَل النَّبِيُّ 

ُحنَْيٍف وأبو ُدَجاَنَة ِسَماُك بُن َخَرَشَة«)2(�

الِجَهاِد؛  أهِل  بعُض  بها  يتسبَُّب  َقْد  الَهِزيَمَة  أنَّ  ُسبحاَنه  وَأْخَبَر 
رِع َكَما حَصل يوَم ُأُحٍد. لِِعْصَيانِهم وُمخاَلَفتِهم للشَّ

والحديث   ،)  333/  4( وأحمد   ،)  8579( »الُكبَرى«  في  النَّسائيُّ  أخَرَجه   )1(
صحيح.

»مجمع  في  الهيثمي  وقال   ،)11644  ،6507  ( الكبير«  الطبراني  »معجم   )2(
الزوائد« ) 123/6( : رجاله رجال الصحيح.
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رهم الُعْدَواَن، َقاَل ابُن َتْيِميََّة:  وَأَمر اللُه المجاهدين بالتَّْقَوى وحذَّ
الُمناِسُب  َوَلِكِن  إكمالِه،  عن  النَّْهَي  ُيناِسُب  ال  يِء  بالشَّ األمَر  )إنَّ 
ا ُيِضلُّ َعنُْه؛ والُمناِسُب لَِذلَِك َما ُذِكر فِي اآلَيِة ِمن  لَِذلَِك النَّْهُي َعمَّ
َقْد  والنُُّفوُس  للعداِء،  البلُء  فِيِه  الِجَهاَد  فإنَّ  الُعدوان،  عن  النَّْهِي 

[ۈئ   فَقاَل:    َذلَِك،  فِي  أهواَءها  َتتَّبُِع  َبْل  الله،  ِعنَْد حدوِد  َتِقُف  ال 
ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  یZ ]البقرة: 190[()1(�

َيسَتحِسنُها  وآراٍء  بأهواٍء  ِجهَاده  َيخِلَط  أن  المجاِهُد  أراد  فإذا 
عن  ُقُعوُده  فهذا  إَِلْيَها،  ُيخالُِفه  َمن  وُيحاِكُم  ِة  األُمَّ َعَلى  وَيفِرُضها 

الِجَهاِد خيٌر ِمن ِجهاٍد َمتُبوٍع بفساٍد!

[ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    َتَعاَلى:   َقاَل الله  َوَقد 
ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈۈ  

ى  ى      ائ   ائ  ەئ  ەئZ  ]البقرة: 264-263[. 

ُثمَّ  األعداِء،  فِي  نِكايًة  وُيحِدثون  بَبسالٍة  ُيقاتِلون  ِذيَن  الَّ فالُغَلُة 
َم الحراَم ُهم ِمْن ِجنِْس  َينَحِرفون بِبَِدِعهم وَمقاالتِِهم وَيسِفكون الدَّ

)الَمنَّاِن بَِما َأْعَطى(. 

وِريُّ لهذا األمِر فَقاَل: )إنَّ ُوجوَد ثقافٍة  َوَقد َتنبََّه أبو ُمْصَعٍب السُّ

ٍة لم ُتْبَن َعَلى ُأُسٍس صحيحٍة ِمن ُشموِل العقيدِة  وَمَباِدَئ قتاليٍَّة جهاديَّ

)1( »جامع المسائل« ) 326/5 (.
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يِن وَتماِمه فِي ظلِّ ُظروِف الَقهِر واالحتلِل، َلُينِْذر بكارثٍة أشدَّ  والدِّ

لح فِي أيِدي  ِمن كوارِث الُقعوِد عن الِجَهاِد أحياًنا. إنَّ وجوَد السِّ

مقاتِلين َيضِربون الَعُدوَّ ويرتكبون فِي َمساِرِهم أفظَع المصاِئِب - 

نتيجَة الجهِل بالعقيدِة وغياِب التَّربَِيِة المتكاملِة - ِمَن الُممِكِن أن 

ِة والِجَهاِد والمقاَومِة وكلِّ َما َنْصُبو إَِلْيِه()1(� رِر َعَلى األُمَّ َيُعوَد بالضَّ

)1( »دعوة المقاومة اإِلْسَلمية العالميَّة« ) ص 916 (.
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قاَل  اأَا  َعَلى  احَلفاظت  أم  اجَلَفاددَّةت  امَلْرَلَحةت  َأْوىَل:  أدتفما 
ْعَوَع؟  اليَّ

يِن  بِالدِّ كُة  المتمسِّ المؤِمنَُة  الجماعُة  ْعَوة:  الدَّ ماِل  برأِس  الُمراُد 
ين فِي األَْرِض، وِمنُهم تكوُن  ُة بقاِء الدِّ عَوِة إَلْيِه، فُهم مادَّ والقاِئَمُة بالدَّ
للضطِهاِد  ض  تعرَّ إن  يُن  الدِّ ُيحَفظ  وبهم  ْحَوُة،  والصَّ االنطَِلَقُة 

والتَّضِييق.

ؤاَل ال َينَْبِغي أن ُيطَرَح بهذه الَهْيَئِة،  َينَْبِغي التنبيُه َعَلى أنَّ َهَذا السُّ
عَوِة؛ أِلَنَّ الِجَهاَد َيِجُب أن َيُكوَن فِي  َأِي الُمفاَضَلِة بيَن الِجَهاِد والدَّ
الِجَهاِد  َمَع  الُغَلِة  َتعاُمَل  َلِكنَّ  َغاَيٌة،  َوِسيَلٌة ال  ْعَوِة، فهو  الدَّ ِخدَمِة 
َمٍة َعَلى سائِر أركانِه، وَمعُزوَلٍة  كفريضٍة ُمسَتِقلٍَّة عن اإِلْسَلم، ومقدَّ
عن تحقيِق َمقاِصِده ومصالِِح َأتباِعِه؛ هو الَِّذي دَعا إلى صياغِة َهَذا 

السؤاِل بهذه الطريقِة.

يعلِّقون  اعًة  َشمَّ ِة  الِجَهاديَّ الَمْصَلَحِة  ِمَن  َيتَِّخذوَن  الُغَلَة  وأِلَنَّ 
رِع؛ فِلَذلَِك اْضُطِرْرنا  َعَلْيَها ُكلَّ ُغُلوٍّ واستِبداٍد وَتجاُوٍز لُِحدوِد الشَّ

َؤاِل بَِهِذِه الطَِّريَقِة. إَلى َطْرِح السُّ

بالُعصَبِة  إاِلَّ  للجهاِد  بقاَء  ال  ُه  إنَّ تقوُل:  الَمنطِِقيََّة  الُمعاَدَلَة  إنَّ 
الُمؤِمنَِة، وال داِعَي لُِوجوِده إن لم َيُكْن ُمرَتبًِطا بتأميِن َمصالِِح َهِذه 

ِة لها. يَّ الجماعِة وَتحصيِل الَمكاِسِب المادِّ
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ِة وأصبحت المجتمعاُت  ا اْنَفَصل الُغَلُة فِي زمانِنا عن األُمَّ ولهذا َلمَّ

َيِجُدوا  ولم  الَعَبثِيَِّة،  الَعْشَواِئيَِّة  َعَمِليَّاتهم  أماَم  وعائًقا  َعَلْيِهم  ِعبًئا 

الِجَهاَد  أنَّ  َرَأْوا  الَخيالِيَِّة؛  لَِمشاِريِعهم  اإِلْسَلميِّيَن  ِمَن  استجابًة 

ِة  ِة لُلمَّ َيِجَب أن َيمِضَي َحتَّى وإن َكاَن ُمنفِصًل عن الَمْصَلَحِة العامَّ

 ، العاَلِميِّ الِجَهاِد  َدعاَوى  ظَهرت  االْنِحَراِف  َهَذا  وِمن  عَوِة،  والدَّ

أو  يِن،  الصِّ إَلى  األَْنَدُلس  ِمَن  الِخَلفة  استِعاَدة  َحتَّى  الِجَهاد  أو 

َحتَّى إْسَقاط األنظَمِة وَتْحِرير الُبلداِن، وَنحُوها ِمَن التَّخبُّطاِت فِي 

التََّعاُمل َمَع الِجَهاد. 

َمْصَلَحَة  ُتراِعي  الُمَسلَِّح ال  َعَمِلها  فِي  َفَة  الُمَتَطرِّ الَجَماَعاِت  إنَّ 

ِة أو َمِصيَر الحركاِت والَجَماَعاِت اإِلْسَلميَِّة، وال ُتبالِي باألَذى  األُمَّ

ُه َيِجُب َعَلى  ُح بأنَّ رِر الَِّذي ُيصيُبها نتيجَة أعماِل الُعنِف، وتصرِّ والضَّ

َي بكلِّ شيٍء فِي َسبِيِل الَمْعَرَكِة، ولساُن حالِها: َمْرَحًبا  ِة أن ُتَضحِّ األُمَّ

ُجوِن وَحَفلِت التَّعِذيِب؛  بَِمصيِر أصحاِب األُْخُدوِد، وَمْرَحًبا بالسُّ

ِلها!  فَضِريَبُة النَّْصِر مكلِّفٌة واَل ُبدَّ ِمن َتحمُّ

: )إنَّ إظهاَر توحيِد الله الحقِّ للنَّاِس  ٍد الَمْقِدِسيُّ َيُقول أبو ُمَحمَّ

الغايُة  هي  التوحيِد،  أنواِر  إَِلى  رك  الشِّ ُظُلماِت  ِمن  وإخراَجهم 

َعاُة(.  َعواِت، وإِن اْبُتِلَي الدُّ َل بالدَّ ، وإْن ُنكِّ الُعظَمى والَمْقُصوُد األهمُّ

تِي  ِحيَحُة الَّ ْعَوِة الصَّ ُة إْبَراِهيَم إَِذْن هي طريُق الدَّ ويقوُل أيًضا: )فِملَّ
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قاِب()1(� فِيَها ُمفاَرَقُة األحباِب وقطُع الرِّ

يَرِة  الكريِم والسِّ الُقْرآِن  فِي  َنِجُدها  َة ال  الثَّوِريَّ العقليََّة  َهِذِه  لكنَّ 
ِة. النَّبِويَّ

إنَّ الجماعَة الُمسِلَمَة هي األساُس والُمنَطَلُق فِي ُكلِّ األعماِل، 
وانتشاِره  اإِلْسَلم  بقاِء  فِي  الِمْحَوِريُّ  والَعَصُب  الماِل  رأُس  فِهَي 
سلمِة  َعَلى  النَّاس  أحرَص  النَّبِيُّ   َكاَن  ولَذلَِك  واْنتَِصاِره، 
ُضهم لَِما ُيفِسُد  أصحابِه وأتباِعه، ال ُيْلِقي بهم فِي الَمهالِِك، وال ُيعرِّ

ْعَوة.  َعَلْيِهم ُدنياُهم ُدوَن أن َيُعوَد ذلك بالضرر َعَلى َمِسيَرِة الدَّ

بهم،  َرِحيٌم  الُمْؤِمنِيَن  َعَلى  بأنَّه حريٌص  َتَعاَلى  الله  َوَصفه  َوَقْد 
ِهداَيتِهم  فِي  َسْعِيه  َعَلى  َيقَتِصران  الِحرُص ال  الرحمُة وهذا  وهذه 
فِي  أِلَنَّ  َبقاِئهم؛  فِي  أيًضا  وإنَّما  فَحْسُب،  واستِقاَمتِهم  وَنجاتِهم 
ين، فُهم َسنَُده وَعُضُده وأعواُنه، ال َيْمِضي  ْعَوِة والدِّ بقاِئهم بقاَء الدَّ

فِي َدعَوتِه دوَنهم.

بنصِره  أيَّده  أن  َرُسولِه  َعَلى  َتَعاَلى  الله  ِمنَِن  ِمن  َكاَن  لَِذلَِك 
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    [ٿ     ُقلوبِهم   بيَن  وألَّف  وبالُمْؤِمنِيَن 
 ،]63 ]األنفال:   Zڦ ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ  

[ٺ  ٺ       د  لَِصْحبِه  وبرحمٍة ِمنُْه ُسبحاَنه اَلَن َقلُب النَّبِيِّ ُمَحمَّ
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹZ ]آل عمران: 159[.

)1( »ملة إبراهيم« ) 31، 33 (.
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َق بالُمْؤِمنِيَن وأْن َيْعُفَو عنُهم وأن َيستغِفَر  وَأَمره ُسبحاَنه بأْن َيتَرفَّ
وَتجاُوزاتِهم  أخطاِئهم  عن  فَيعُفَو  األمِر،  فِي  ُيشاِوَرهم  وأن  َلُهم 
فُيهِلكوا  سلبِيًَّة  فِعِلهم  ُة  ردَّ تكوَن  أو  ْعَوِة  الدَّ ِمَن  َينِفُروا  أن  َمخافَة 

ْعَوُة بِنَكَبٍة عظيمٍة. َأنُفَسهم، وُتصاَب الدَّ

ُسوِل  اَم الرَّ حاَبِة ِرْضَواُن اللِه َعَلْيِهْم أيَّ َوَقد َصَدَرْت ِمن َبْعِض الصَّ
 ُمخاَلفاٌت كبيرٌة، َوَكاَن التََّعاُمُل الُقْرآنِيُّ معها هو التَّأِديَب والتَّنبِيَه 
حاَبة: )الِفراُر  إَِلْيَها، َحْيُث وَقع ِمن بعِض الصَّ الَعْوِد  ِمَن  والتحذيَر 
بأسراِر  الُمشِرِكيَن  وإخباُر  الِجَهاد،  عن  والتَّخلُُّف  المعركِة،  ِمن 
أمِره  ، ومخالفُة  ُسوِل  الرَّ فِي حضرِة  الصوت  الُمسِلِميَن، ورفُع 
َنَبًأ  وإبلُغه    ، اتَّخَذها  قراراٍت  فِي  والجداُل  الِقَتال،  فِي   
َطه فِي دماِء َأْبِرَياء، والجداُل عن الُمنَافِِقيَن(، وغيُر  كاِذًبا َكاَد أن يورِّ
شديٌد  وتوبيٌخ  َتعنِيٌف  الُقْرآِن  فِي  َينِْزْل  فلم  التَّجاُوزاِت؛  ِمَن  َذلَِك 
وعقوباٌت وَأْحَكاٌم بالتَّكِفيِر فِي حقِّ الُمتجاِوِزيَن، وفي َذلَِك ِحَكٌم 
أمٌر  وَتنبِيِهِهْم  تعليِمهم  َمَع  بالُمْؤِمنِيَن  َق  الترفُّ أنَّ  ها:  أهمِّ ِمْن  ٌة،  َجمَّ
ْعَوِة والحفاِظ َعَلى رأِس مالِها وضماِن استِمَراِرها  َضُروِريٌّ لبقاِء الدَّ
 Zوبقاِئها، َكَما َقاَل َتَعاَلى: [ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

]آل عمران: 159[.

َبْدٍر؛  يوَم  النصَر  َتَعاَلى  اللِه  ُمناشدِة  ِمن  النَّبِيُّ   أكَثَر  ولذلك 
َة أصحابِة أماَم كثرِة الُمشِرِكيَن، َوَكاَن ِمن ُجمَلِة َما َقاَل:  ُه رَأى ِقلَّ أِلَنَّ
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»اللَُّهمَّ إْن ُتهِلْك َهِذِه الِعَصاَبَة ِمْن أهِل اإِلْسَلِم ال ُتْعَبْد فِي األَْرِض« 
ُه َسُينِْجُز  َحتَّى َقاَل له أبو َبْكٍر: )يا َنبِيَّ الله، َكَفاَك ُمنَاَشَدُتَك َربََّك؛ فإنَّ

َلَك َما َوَعَدَك()1(�

َما  فلُربَّ الُغَلِة،  َمنُظوِر  ِمن  السابِِق  النَّبِيِّ   فِي كلِم  نَظْرنا  ولو 

َجْيُش  َفنَِي  لو  وماذا  نفِسه:  للَموِقِف  ض  تعرَّ إذا  َبْعُضهم  َقاَل 

َهاَدِة فِي َسبِيل  الُمسِلِميَن؟! َأَلْيَس فِي َذلَِك َأْعَظُم الكراَمِة وَنْيُل الشَّ

الله؟! وماذا ُيِهمُّ لو َفنَِي الُمسِلُموَن ِمن أجِل َدعَوتِهم؟! أليس الَبُذُل 

يُن إاِلَّ بِِه؟! وَكْيَف  والتَّْضِحَيُة عمًل شريًفا ذا َأْجٍر كبيٍر ال َينَتِصُر الدِّ

ُه  يِن بَبقاِء أهِله واللُه َغنِيٌّ عن العاَلِميَن؟! ال َشكَّ أنَّ َيُكوُن ارتَِباُط الدِّ

إن َفنِي الُمسِلُموَن كلُّهم فَسَيأتِي اللُه بآَخِريَن!!

النََّبِويِّ  الَمنُْظوِر  بيَن  الَفْرَق  ح  توضِّ التساؤالِت  َهِذه  وأمثاُل 

الواقِعيِّ الحكيِم، وبيَن َمنُظوِر الُغَلِة الَخيالِيِّ الَعِقيِم. 

وِحينَما أراد النَّبِيُّ  استِماَلَة ُكَبراِء الُمشِرِكيَن فِي ُقَرْيٍش، طَلُبوا 

النَّبِيُّ   َوَكاَن  لِيَن،  ابِِقيَن األوَّ ِمَن السَّ ِمنُْه إبعاَد ُضَعفاَء الُمسِلِميَن 

عوِة، لكنَّ ذلك  حريًصا َعَلى إِْسَلِم ُوجوِه القوِم كَمْكَسٍب كبيٍر للدَّ

إْن  َلُهم  فِْتنًَة  َما كان  وُربَّ المؤِمنَِة،  الفئِة  بمشاعِر  َمساٌس  فِيِه  الطََّلَب 

َعَلى  والقاَدَة  َؤساَء  الرُّ ُل  يفضِّ َلُم  والسَّ لُة  الصَّ َعَلْيه  النَّبِيَّ  أنَّ  َرَأْوا 

)1( أخرجه مسلم )1763(.
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الُمْسَتْضَعِفيَن وَمن ال ماَل َلُهْم أو جاه؛ فنََزَلْت آياُت الِعَتاِب ِمَن الله 

لِنَبِيِّه  فِي ُسوَرَتِي الَكْهف واألَْنَعام.

يِن َعَلى ِحَساِب الجماعِة  عُي فِي تحقيِق َمصالِِح الدِّ فل َيُجوُز السَّ

وعليه  الَجَماَعة،  َهِذه  ُهم  ْعَوِة  الدَّ بقاِء  فِي  األساَس  أِلَنَّ  الُمؤِمنَِة؛ 

لَِمْصَلَحِة  نفِسه  االتِّجاِه  فِي  يِن  الدِّ َمْصَلَحِة  عن  البحُث  َينَْبِغي 

فِلَعجِزه  التَّضاُرِب  حصوَل  م  توهَّ فَمن  بِِه،  كة  المتمسِّ الجماعِة 

ِحيِح. ينيَِّة َعَلى الوجِه الصَّ وتقصيِره عن تقديِر الَمْصَلَحِة الدِّ

لكنَُّهم  واْنتَِصاراٍت،  وَمعاِرَك  بُفتوحاٍت  رون  يفكِّ الَيْوَم  والُغَلُة 

تِي ُربَّما  الَّ ِة أو الُمجَتَمعاِت  ال َيَضُعوَن فِي حساباتِهم َمْصَلَحَة األُمَّ

عَم والَملَذ اآلِمَن َعَلى َأْرِضها، وهذا االستِخفاُف  َلُهُم الدَّ َرْت  َوفَّ

ِة التَّجاِرِب. َيْجَعُل الَفَشَل َحِليَفهم فِي َكافَّ
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بَح َهَكَذا بَإْطَ ٍق؟ َهْل َجاَء النََّبت  بالذَّ
اِر والُمخالِِفيَن  اشَتَهر فِي ثقافِة الُغَلِة)1( الِحرُص َعَلى َذْبِح الُكفَّ

َلُهْم ِمَن الُمسِلِميَن، ُمعَتبِِريَن َذلَِك ِمن ُسنَّتِه  فِي الِجَهاِد، ُمعَتِمديَن 

ْبِح«)2(� َعَلى النَّصِّ الَمْرِويِّ فِي َذلَِك: »َلَقْد ِجْئُتُكْم بالذَّ

ياِق الَِّذي وَرَدت فِيِه َهِذه  وِمَن الطبيعيِّ أن ُيعِرَض الُغَلُة عن السِّ

الذي  لَِعَمِلهم  وَسِمًة  َمنَْهًجا  ِمنَْها  لَِيتَِّخُذوا  َيَتجاَهُلوه؛  وأن  الجملُة 

. ينِيَّة َعَلى اْنِحَرافِهم النَّْفِسيِّ ْرِعيَّة الدِّ َيتفاَخُرون بِِه؛ ُبْغَيَة إْضَفاء الشَّ

اللُه  َلَعنَُه  ُمَعْيٍط  َأبِي  بُن  ُعْقَبُة  قام  أن  بعَد  ِقيَلْت  الِعَباَرَة  َهِذِه  إنَّ 
َبْكٍر  أبو  َجاَء  َحتَّى  الَكْعَبِة،  ِحْجِر  فِي  ُيَصلِّي  وهو  النَّبِيِّ   بَِخنِْق 

 � فَدَفعه عن النَّبِيِّ 

ض لِِمثِل هذا  د بالَقْتل ُيْمِكن صدوُره ِمن أيِّ شخٍص يتعرَّ فالتوعُّ
الموقِف، فَكْيَف الحاُل إن َكاَن نبيًّا َهمَّ ُعتاُة الُمشِرِكيَن بَقتِله وهو 

ُيَصلِّي فِي الَمسجِد الحراِم؟! 

أي: إنَّ َهِذه الُجمَلَة صَدَرْت فِي َظرٍف معيَّن ولَسَبٍب اقَتَضاها، 

فهي َلْيَست َمنَْهًجا للنبيِّ  وال ُسنًَّة له فِي التََّعاُمِل َمَع الُمشِرِكيَن، 

الَخْلِق  َأْرَحُم  َأنَّه  ِسيَرتِه  ِمن  والمعلوُم  َأخباِره   ِمن  الُمتواتُِر  َبِل 

ة في السنوات العشر األخيرة )2005- 2015م(. )1( خاصَّ
)2( أخرجه أحمد في ))المسند(( )7036( بإسناد حسن
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ُنُصوُص  و  َقْوِمه،  إِْسَلِم  َعَلى  ِحرًصا  النَّاِس  وأشدُّ  بالَخْلِق، 

د ِحرَص النَّبِيِّ  َعَلى إِْسَلم  يرِة تؤكِّ الُقْرآِن الكريِم وَمواِقُف السِّ

بهم، وإْن  َيدُعوهم ويترفَّق  ِهداَيتِهم، فكان  فِي  الُمشِرِكيَن وَطَمَعُه 

َذ بَعَذابِهم، وإنَّما َكاَن  ه الثَّْأَر واالنتِقاَم والتََّلذُّ َقَدَر َعَلْيِهم ال َيكوُن َهمُّ

يِن وأهِله، وسعًيا فِي نشِره.  هم حمايًة للدِّ َيْدَفُع شرَّ

 ، الحقِّ وبياُن  الَخْلِق  دعوُة  هو  ُسوِل   الرَّ َعَمِل  فِي  فاألصُل 

الَبَشِر،  إَلى  ْعَوِة  الدَّ ُوصوِل  ُدوَن  َتُحوُل  تِي  الَّ الَعواِئِق  ُكلِّ  وإَِزاَلُة 

ْلِميَّ ِمنُْه والُمَسلََّح ِكَلْيِهما كاَنا فِي َمْصَلَحِة الَخلِق  أي أنَّ َعَمَلُه السِّ

ُمؤِمنِهم وكافِِرهم.

َعراء:  َقاَل َتَعاَلى: [پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺZ ] الشُّ

3[. َقاَل َقَتاَدُة: )لعلَّك ِمَن الِحرِص َعَلى إيمانِهم ُمخِرٌج نفَسك ِمن 

َجَسِدَك، َقاَل: َذلَِك الَبْخُع()1(�

وقال ُسبحاَنُه: [ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ُمعاتبٌة  )وَهِذِه  َجِريٍر:  ابُن  َقاَل   .]6 ]الكهف:    Zڦ ڦ   ڤ  

اه فِيَما دعاهم إَِلْيِه ِمن  ِمن الله عزَّ ِذكُره َعَلى َوْجِده بُِمباَعَدِة َقْوِمه إيَّ

اإليماِن بالله، والبراءِة ِمن اآللهِة واألنداِد، َوَكاَن بِِهْم َرِحيًما()2(�

)1( »تفسير الطبري« )330/19(.

)2( المصدر السابق ) 598/17(.
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وَقاَل َتَعاَلى: [ں  ں  ڻ   ڻ  ڻZ ] فاطر: 8[.

َوَقد بَعث اللُه إَِلْيِه َمَلَك الِجباِل لَِيأُمَره فيهم بَِما شاء فقال الَمَلُك: 

: َبْل َأْرُجو أن  »إْن ِشْئَت أْن ُأْطبَِق َعَلْيِهُم األَْخَشَبْيِن. فَقاَل النَّبِيُّ 

ُيخِرَج اللُه ِمْن أصلبِهم َمن َيعُبُد اللَه وحَده ال ُيشِرُك بِِه َشْيًئا«)1(� 

وَمَع أنَّ اللَه عزَّ وجلَّ عاَتب نبيَّه َعَلى أخِذه الِفداَء ِمَن الُمشِرِكيَن 

يوَم َبْدٍر، َقاَل له: [ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  

ٹ   ٹ   ٿٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   
الُمشِرِكيَن  أِلَسَرى  الِخطاُب  وهذا   .]70 ]األنفال:   Zڤ ٹ  

ْعَوِة! ُسول  واستِْئصاِل الدَّ ِذين خَرجوا لقتاِل الرَّ الَّ

َيِجُد  وهو  بَقوِمه  حمِة  الرَّ غايِة  فِي  النَّبِيُّ   َيُكوُن  ال  وَكْيَف 

فِيَما ُأنِزل َعَلْيه أنَّ الله َتَعاَلى عَرض التوبَة َعَلى أشدِّ أصناِف الَبَشِر 

ِة أصحاِب األُخدوِد،  قوا الُمْؤِمنِيَن في ِقصَّ ِذيَن حرَّ إجراًما وكفًرا؛ كالَّ

َلُم، بل مدعي  والقاِئليَن بأُلوهيَِّة الَمِسيِح ِعيَسى بِن َمْرَيَم َعَلْيِهَما السَّ

الربوبية فرعون !

تيسيُر  هو  الُمشِرِكيَن  وجهاِدِهُم  ُسِل  الرُّ َدعَوِة  ِمن  فالمقصوُد 

راِط  الصِّ إَلى  ديَن  المتمرِّ الُعصاِة  الَبَشِر، وإرجاُع  أماَم  الهدايِة  ُسُبِل 

)1( أخرجه الُبَخاِريُّ ) 3231(، ومسلم )1795(.
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الُمسَتِقيِم؛ فالِقَتاُل فِي اإِلْسَلم له َمقاِصُده وأهداُفه وغاياُته.

ذَكر ابُن َتْيِميََّة َبْعَض النُُّصوِص فِي فضِل الِجَهاد ُثمَّ َقاَل: )َوَهَذا 

َباٌب َواِسٌع َلْم َيِرْد فِي َثَواِب اأْلَْعَماِل َوَفْضِلَها ِمْثُل َما َوَرَد فِيِه، َوُهَو 

يِن  الدِّ فِي  َولَِغْيِرِه  لَِفاِعِلِه  َعامٌّ  اْلِجَهاِد  َنْفَع  َفإِنَّ  ااِلْعتَِباِر؛  ِعنَْد  َظاِهٌر 

ُه  ْنَيا، َوُمْشَتِمٌل َعَلى َجِميِع َأْنَواِع اْلِعَباَداِت اْلَباطِنَِة َوالظَّاِهَرِة، َفإِنَّ َوالدُّ

ِل َعَلْيِه َوَتْسِليِم  ْخَلِص َلُه َوالتََّوكُّ ِه َتَعاَلى َواإْلِ ُمْشَتِمٌل ِمْن َمَحبَِّة اللَّ

ِه َوَساِئِر َأْنَواِع اأْلَْعَماِل:  ْهِد َوِذْكِر اللَّ ْبِر َوالزُّ النَّْفِس َواْلَماِل َلُه َوالصَّ

ِة  ْخِص َواأْلُمَّ َعَلى َما اَل َيْشَتِمُل َعَلْيِه َعَمٌل آَخُر، َواْلَقاِئُم بِِه ِمَن الشَّ

َهاَدُة  الشَّ ا  َوإِمَّ َفُر،  َوالظَّ النَّْصُر  ا  إمَّ َداِئًما؛  اْلُحْسنََيْيِن  إْحَدى  َبْيَن 

اْستِْعَماُل  َفِفيِه  َوَمَماٍت،  َمْحَيا  ِمْن  َلُهْم  ُبدَّ  اَل  اْلَخْلَق  َفإِنَّ  َواْلَجنَُّة، 

ْنَيا َواآْلِخَرِة، َوفِي َتْرِكِه  َمْحَياُهْم َوَمَماتِِهْم فِي َغاَيِة َسَعاَدتِِهْم فِي الدُّ

َعاَدَتْيِن َأْو َنْقُصُهَما؛ َفإِنَّ ِمَن النَّاِس َمْن َيْرَغُب فِي اأْلَْعَماِل  َذَهاُب السَّ

ِة َمنَْفَعتَِها، َفاْلِجَهاُد َأْنَفُع فِيِهَما ِمْن  ْنَيا َمَع ِقلَّ يِن َأِو الدُّ ِديَدِة فِي الدِّ الشَّ

ُكلِّ َعَمٍل َشِديٍد، َوَقْد َيْرَغُب فِي َتْرفِيِه َنْفِسِه َحتَّى ُيَصاِدَفُه اْلَمْوُت، 

ِهيِد َأْيَسُر ِمْن ُكلِّ ِميَتٍة َوِهَي َأْفَضُل اْلِميَتاِت.  َفَمْوُت الشَّ

َأْن  ُهَو  َوَمْقُصوُدُه  اْلِجَهاَد،  ُهَو  اْلَمْشُروِع  اْلِقَتاِل  َأْصُل  َكاَن  َوإَِذا 
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اْمَتنََع  َفَمِن  اْلُعْلَيا؛  ِهَي  ِه  اللَّ َكِلَمُة  َتُكوَن  َوَأْن  ِه،  لِلَّ ُه  ُكلُّ يُن  الدِّ َيُكوَن 

ا َمْن َلْم َيُكْن ِمْن َأْهِل اْلُمَماَنَعِة  َفاِق اْلُمْسِلِميَن، َوَأمَّ ِمْن َهَذا ُقوتَِل بِاتِّ

َواأْلَْعَمى  اْلَكبِيِر  ْيِخ  َوالشَّ اِهِب  َوالرَّ ْبَياِن  َوالصِّ َكالنَِّساِء  َواْلُمَقاَتَلِة 

ِمِن َوَنْحِوِهْم، َفَل ُيْقَتُل ِعنَْد ُجْمُهوِر اْلُعَلَماِء؛ إالَّ َأْن ُيَقاتَِل بَِقْولِِه  َوالزَّ

اْلُكْفِر  ِد  لُِمَجرَّ اْلَجِميِع  َقْتِل  إَباَحَة  َيَرى  َبْعُضُهْم  َكاَن  َوإِْن  فِْعِلِه،  َأْو 

َواُب؛  ُل ُهَو الصَّ ْبَياَن لَِكْونِِهْم َمااًل لِْلُمْسِلِميَن، َواأْلَوَّ إالَّ النَِّساَء َوالصِّ

ُه  اللَّ َقاَل  َكَما  ِه  اللَّ ِديِن  إْظَهاَر  َأَرْدَنا  إَذا  ُيَقاتُِلنَا  لَِمْن  ُهَو  اْلِقَتاَل  أِلَنَّ 

ىئ   ېئ     ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   [وئ   َتَعاَلى: 

 : َعنُْه  نَِن  السُّ َوفِي  ]البقرة: 190[،   Zىئ  ىئ  ی  ی

ُه َمرَّ َعَلى اْمَرَأٍة َمْقُتوَلٍة فِي َبْعِض َمَغاِزيِه َقْد َوَقَف َعَلْيَها النَّاُس،  »َأنَّ

َفَقاَل: َما َكاَنْت َهِذِه لُِتَقاتَِل«، »َوَقاَل أِلََحِدِهُم: اْلَحْق َخالًِدا َفُقْل َلُه: 

ُه َكاَن َيُقوُل: »اَل  ًة َواَل َعِسيًفا«، َوفِيِهَما َأْيًضا َعنُْه  َأنَّ يَّ اَل َتْقُتُلوا ُذرِّ

َه َتَعاَلى  َتْقُتُلوا َشْيًخا َفانًِيا َواَل طِْفًل َصِغيًرا َواَل اْمَرَأًة«؛ َوَذلَِك َأنَّ اللَّ

َقاَل  َكَما  اْلَخْلِق،  َصَلِح  فِي  إَلْيِه  ُيْحَتاُج  َما  النُُّفوِس  َقْتِل  ِمْن  َأَباَح 

اْلَقْتَل  َأنَّ  َأْي  [ڈ  ژ  ژ  ڑZ ]البقرة: 217[،  َتَعاَلى: 

ُهَو  َما  َواْلَفَساِد  رِّ  ِمَن الشَّ اِر  اْلُكفَّ فِْتنَُة  َفِفي  َوَفَساٌد،  فِيِه َشرٌّ  َكاَن  َوإِْن 

ُة  ِه َلْم َتُكْن َمَضرَّ َأْكَبُر ِمنُْه، َفَمْن َلْم َيْمنَِع اْلُمْسِلِميَن ِمْن إَقاَمِة ِديٍن لِلَّ
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ُكْفِرِه إالَّ َعَلى َنْفِسِه()1(�

فِي  َمنَْفَعتِه  ُعموِم  ِمن  ناِشٌئ  الِجَهاِد  فضَل  أنَّ  َتْيِميََّة  ابُن  فَذَكر 

إَِلْيِه  ُيْحَتاُج  َما  النُُّفوِس  َقتِل  ِمن  أَباَح  اإِلْسَلَم  ْنَيا واآلِخَرِة، وأنَّ  الدُّ

فِي َصلِح الَخلِق.

بوا  وعذَّ أخَرُجوه  ِذيَن  الَّ وُهُم  ة  َمكَّ أهِل  عن  النَّبِيُّ   َعَفا  َوَقد 

َحتَّى  َبْدٍر  ُأساَرى  َعَلى  الُحكِم  فِي  الَعْفِو  َجانَِب  وغلَّب  أصحاَبه، 

َقاَل  َأنَّه   الحادثِة  تِْلَك  فِي  ُيرَوى  ا  وِممَّ َذلَِك،  فِي  اللُه  عاَتَبه 

ُهْم  وإنَّما  ِمنُْهم،  أمَكنَُكم  َقْد  اللَه  إنَّ  النَّاُس،  َها  َأيُّ »يا  ألصحابِه: 

إخواُنكم باألَمِس«)2(�

ْبِر  وَينبِغي األخُذ بَعْيِن االعتِباِر أنَّ النَّبِيَّ  َكاَن يتحلَّى بهذا الصَّ

غبِة فِي إِْسَلِم ُقَرْيٍش َمَع أنَّ األَذى ُيِحيُط بِِه وبَأتباِعه وُيلِحُقهم  والرَّ

َجانِب،  ُكلِّ  ِمن  ُيحاِصُرهم  والنِّفاَق  والُكْفَر  الَمِدينَِة،  إَلى  َة  َمكَّ ِمن 

وكلَّ ألواِن األَذى والتَّضِييِق َقْد َلِحَقت بِِه وبأصحابِه!

ماَحِة َوَقْد َعاَتَبه اللُه َتَعاَلى ِحينَما  ًيا بهِذه السَّ وَكْيَف ال َيُكوُن ُمَتَحلِّ

المشهور  كتابه  من  نص  وهو   )  355  -  353/  28  ( الفتاوى«  »مجموع   )1(
»السياسة الشرعية في إصلح الراعي والرعية«.

)2( أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ) 3 /243( وقال محققو المسند : حسن لغيره. 
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[ہ  ہ       تعاَلى:  قوُله  فنََزل  الَعَرِب؟!  ُمشِركي  ِمن  َعَلى طائفٍة  َدَعا 

ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭZ ]آل عمران: 

عاَء َعَلْيِهم)1(�  128[ فَتَرك الدُّ

َعنُْه  َم  الدَّ َرَباِعَيُته  وُشجَّ رأُسه َجَعل َيسِلُت  ا ُكِسَرت  َلمَّ وأنه 

وا نبَّيهم وَكَسُروا َرباِعَيَته،  يوَم ُأُحٍد، ويقول: »َكْيَف ُيفِلُح قوٌم شجُّ

وهو يدُعوهم إَِلى اللِه؟!«)2( فنََزلت َهِذه اآلَيُة.

ِمن  َيأٌس  الحاِل  تِْلَك  فِي  َلِحَقُه  النَّبِيَّ   )كأنَّ  َعطِيََّة:  ابُن  َقاَل 

وُيِريَح  اللُه  َيسَتْأِصَلهم  أن  إَِلى  نفُسه  َفَماَلْت  ُقَرْيٍش،  اِر  ُكفَّ فلِح 

ِمنُْهم، فُرِوَي َأنَّه دعا َعَلْيِهم أِو اْسَتْأَذَن فِي أن َيدُعَو َعَلْيِهم()3(�

: )والظَّاِهُر أنَّ الغضَب َيحِمُل اإلنساَن َعَلى َما ال  اِزيُّ ويقوُل الرَّ

َي ُمشاَهَدُة تِْلَك الَمَكاِرِه  ُتَؤدِّ َفِلَْجِل أالَّ  الَقْوِل والِفْعِل،  ِمَن  َينَْبِغي 

إَِلى َما ال َيِليُق ِمَن الَقْوِل والفعِل َنصَّ اللُه َتَعاَلى َعَلى الَمنِْع َتْقِوَيًة 

َفَعَل  إِْن  َلُم  َوالسَّ َلُة  الصَّ َعَلْيِه  ُه  و)َلَعلَّ لَِطهاَرتِِه(  وتأكيًدا  لِِعْصَمتِه 

ُه  َلِكنَُّه َكاَن َذلَِك ِمْن َباِب َتْرِك اأْلَْفَضِل َواأْلَْوَلى، َفَل َجَرَم َأْرَشَدُه اللَّ

)1( أخرجه الُبَخاِريُّ )4560( ومسلم ) 675( من حديث أبي هريرة.
)2( أخرجه الُبَخاِريُّ )4069 (، ومسلم )1791( واللفظ له.

)3( »المحرر الوجيز« ) 1/ 506 (.
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ۉ   َتَعاَلى:[ۅ   َقْوُلُه  َوَنظِيُرُه  َواأْلَْوَلى،  اأْلَْفَضِل  اْختَِياِر  إَِلى 

وئ   ەئ   ەئ   ائ  ائ    ى   ېى   ې   ې   ې   ۉ 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئZ ]النحل: 126- 127[()1(�

)1( »التفسير الكبير« للرازي ) 356/8 (.
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َكْيَف َدْرَجعت النََّبت  املتَؤدَّيت بالَوْحَي إىَل َأْصَحاَبَه َف َتَضاَدا 
اجَلَفاَد؟!

إاِلَّ  بها  يقوُم  ال  ُكبَرى  اٍت  ُمِهمَّ إَلى  زمانِنا  فِي  الُغَلُة  ى  َيَتَصدَّ
ِة وال َيرِجُعون  جيوٌش وُدَوٌل، ومع َذلَِك َتِجُدهم َيْسَتْغنُوَن َعِن األُمَّ

إَلى أحٍد َوال َيستِشيُروَنه فِيَما ُيقِدُمون َعَلْيه.

ًة َتَمسُّ حياَة  وال َيْكَتُفوَن بذلك، َبْل إنَُّهم َيتَِّخذون قراراٍت مصيريَّ

ٍب لنتائِجها؛ ومن  عوِب اإِلْسَلميَّة ُدوَن ُمباالٍة بعواقبِها أو تحسُّ الشُّ

الِعَراِق  دولِة  وإْعَلُن  2001م،  )سبتمبر(  َأْيُلول   11 َعَمِليَّة  َذلَِك: 

اإِلْسَلميَِّة عام 2006م، وإعلُن الِخَلفِة عام 2014م، وغيُر َذلَِك 

تِي َيتُركوَنها ُتواِجُه المجهوَل بَِسَبِب  ِة الَّ ا َينَفِرُدوَن بِِه عن سائِر األُمَّ ِممَّ

َة َيِجُب  ِرهم واستِخفافِهم بَِمآالِت أعمالِهم، واعتِقاِدهم أنَّ األُمَّ َتَهوُّ

تِي  أن َتُخوَض المعركَة َمَع ُقَوى الُكْفِر َطْوًعا أو َكْرًها، وبالطريقِة الَّ

َيختاُرها الُغَلُة!

َهَذا الَمنطُِق االستِبداِديُّ ال َنِجُده فِي ِسيَرِة النَّبِيِّ  َمَع أصحابِه؛ 
المتعلِّقِة  ِة  الُمِهمَّ الَقضاَيا  فِي  ُيشاِوُرهم  و  إليهم  َيرِجُع  َكاَن  َفَقْد 
جاِل  الرِّ آَراِء  عن  بالَوْحِي  َغنِيٌّ  َأنَّه   َمَع  ولِة،  والدَّ بالمجتَمِع 

وَتجاِربِهم.

فِي  الُمشِرِكيَن  لِِلَقاِء  َيخُرَج  َأْن  َقْبَل  النَّبِيُّ أصحاَبه  اسَتَشاَر  َوَقِد 
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الله  َرُسوُل  سار  ا  )َلمَّ َقاَل:  َأنَّه  َأَنٍس  عن  الُمسنَِد  فِفي  َبْدٍر،  معركِة 
ُثمَّ   ، َبْكٍر  أبو  َعَلْيه  فأَشاَر  النَّاَس،  فاسَتَشار  َخَرَج  َبْدٍر  إَِلى   
، فَسَكَت، فَقاَل َرُجٌل ِمَن األنصاِر:  اسَتَشارهم فأَشاَر َعَلْيه ُعَمُر 
َبنُو  َقاَلْت  َكَما  َنُكوُن  واللِه ال  اللِه،  َرُسوَل  َيا  فقالوا:  ُيِريُدُكْم.  َما  إِنَّ
َهاُهنَا  ا  إِنَّ َفَقاتَِل  َوَربَُّك  َأْنَت  اْذَهْب  َلُم:  السَّ َعَلْيِه  لُِموَسى  إِْسَراِئيَل 
َقاِعُدوَن، َوَلِكْن واللِه َلْو َضَرْبَت أكباَد اإِلبِِل َحتَّى َتْبُلَغ َبْرَك اْلِغَماِد 

َلُكنَّا َمَعَك()1(�

َكَما اسَتَشاَرُهم  فِي َأْسَرى َبْدٍر.

وَقبَِل  رأَي الُحَباِب بِن الُمنِْذِر فِي َتحِديِد َموِضِع ُنزوِل الُمسِلِميَن 
فِي َغْزَوِة َبْدٍر.

وَقبَِل  رأَي َسْلَماَن الَفاِرِسيِّ فِي َحْفِر الَخنَْدِق.

وَشاَور  أصحاَبه َيْوَم الُحَدْيبَِيِة)2(�

قائًل:  أصحاَبه  َخَطب  ِعْرِضه   فِي  اإِلْفِك  أهُل  َخاَض  ا  وَلمَّ
»َأِشيُروا َعَليَّ فِي ُأَناٍس َأَبنُوا َأْهِلي، َواْيُم اللِه َما َعِلْمُت َعَلى َأْهِلي 

 �)3(» ِمن ُسوٍء َقطُّ

وُرِوَي عن أبِي ُهَرْيَرَة قوُله: )َما رأيُت أحًدا َقطُّ َكاَن أكثَر َمُشوَرًة 

)1( المسند )3 /105(، وقال المحققون : صحيح على شرط الشيخين.
)2( َكَما ثَبث في صحيح الُبَخاِريِّ )4178، 4179(. 

)3( أخرجه مسلم )2770(.
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�)1() ألصحابِه ِمن َرُسوِل اللِه 

 Zڦ ڦ   [ڤ   َتَعاَلى:  الله  أمَر  َيمَتثُِل  بذلك  وُهَو 

]آل عمران: 159[.

َقاَل ابُن َجِريٍر: )إنَّ اللَه َعزَّ وَجلَّ أَمَر نبيَّه  بُِمشاَوَرِة أصحابِه 

ًفا ِمنُْه بذلك َمن لم َتُكْن  ه وَمَكاِيِد َحربِه، تألُّ فِيَما َحَزَبه ِمن أمِر َعُدوِّ

ْيَطاِن،  الشَّ فِْتنَُة  َمَعَها  َعَلْيِه  ُيؤَمُن  تِي  الَّ البصيرَة  باإِلْسَلِم  َبِصيَرُته 

وَمْطَلَبها،  َبعِده  ِمن  َتحُزُبهم  تِي  الَّ األُُموِر  َمْأَتى  َته  ُأمَّ ِمنُْه  وتعريًفا 

فِيَما  فَيَتَشاَوُروا  بِِهم،  َتنِزُل  تِي  الَّ النَّواِزِل  ِعنَْد  َذلَِك  فِي  بِِه  لَِيْقَتُدوا 

ا النَّبِيُّ  فإنَّ اللَه  َبْينَُهم، َكَما كاُنوا َيَرْوَنُه فِي حياتِه  َيْفَعُله. فَأمَّ

اه  إيَّ ُفه َمطالَِب ُوجوِه َما حَزبه ِمن األُُموِر بَِوحِيه أو إلهاِمه  ُيَعرِّ َكاَن 

َتُه فإنَُّهم إَِذا َتشاَوُروا ُمْسَتنِّيَن بِفعِله فِي َذلَِك،  ا ُأمَّ صواَب َذلَِك. وأمَّ

َمْيٍل  َغْيِر  واِب، ِمن  َجِميِعهم للصَّ َتَصاُدٍق وَتَأخٍّ للحقِّ وإرادِة  َعَلى 

ُدهم وُمَوفُِّقهم()2(� إَِلى هًوى، وال َحْيٍد عن ُهًدى؛ فاللُه ُمَسدِّ

سننه  في  البيهقي  أخرجه  الُحَدْبِيَبِة،  صلح  حديث  ُطُرِق  بعض  في  ُرِوَي   )1(
.)218/9(

)2( »تفسير الطبري« )7 /346، 347(.
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دَع؟  فا َف العقليََّة املتشيِّ ياَسةت النبودَّةت َتاَه املتَناَفَقنَي.. َأْدَن َقوَتعت السِّ
عوَباِت  َتَجلَّْت ِحكَمُة النَّبِيِّ  فِي ُكلِّ َمراِحِل دعَوتِه، وفي ُكلِّ الصُّ

َياِت:  َة والَمِدينَِة، وِمن أبَرِز َهِذه التََّحدِّ تِي واَجَهْتُه فِي َمكَّ َياِت الَّ والتََّحدِّ

ُوجوُد الُمنَافِِقيَن فِي ُمْجَتَمِع الُمسِلِميَن.

ن ُيخِفي ُكفُره وَينَْدسُّ فِي ُمْجَتَمِع  ق ِممَّ رُر المتحقِّ فالخطُر والضَّ

ين،  للدِّ بعداِئه  ُيجاِهُر  للَِّذي  التَّقليِديَّ  الخطَر  َيُفوُق  الُمسِلِميَن 

ِكتابِه،  ِمْن  َغْيِر موضٍع  فِي  َخَطِرهم  إَلى  نبيَّه  َتَعاَلى  اللُه  نبَّه  ولذلك 

فِي  وكَشَفهم  َفَضَحُهم  َكَما  وَمظَهِرهم،  بَكِذبِهم  االغتِراَر  ره  وحذَّ

َمواطَِن عديدٍة، وَأَمَره باإلغلِظ فِي جهاِدهم.

َعَلى  الُمنافُِقوَن  َله  َشكَّ الَِّذي  الخطِر  حجِم  بيَن  ا  َقاَرنَّ ولو 
مَدى  َعَلى  َلَوَقْفنا  َمَعُهم؛  التََّعاُمِل  فِي  النَّبِيِّ   وطريقِة  اإِلْسَلم، 
ِة الحكيمِة  ياَسِة النبويَّ مة للُغَلِة وبيَن السِّ التَّباُيِن بيَن النَّفِسيَِّة المتأزِّ
ُن ِمن َقْمِعه  دت فِي احتواِء َهَذا الخطِر إَلى أن َيِحيَن التمكُّ تِي تجسَّ الَّ
اِخِليَّ وُتنِهُكه. فَّ الدَّ ُدوَن اللُّجوِء لِِصداماٍت وُمواَجَهاٍت ُتربُِك الصَّ

هو  ُمسَتْضَعًفا  َة  بَِمكَّ َكاَن  ا  َلمَّ النَّبِيَّ   )أنَّ  َتْيِميََّة  ابُن  ح  يوضِّ

ْبِر  والصَّ َأْيِديِهم  بَكفِّ  اللُه  أَمَرهم  الِجَهاِد،  عن  عاِجِزيَن  وأصحاُبه 

ِعزٍّ  داُر  له  وصار  الَمِدينَِة  إَِلى  هاَجُروا  ا  َفَلمَّ الُمشِرِكيَن،  أَذى  َعَلى 

ُه  ْن ساَلَمُهم وَكفِّ َيِدِه َعنُهْم؛ أِلَنَّ وَمنََعٍة أَمَرُهم بالِجَهاِد وبالَكفِّ َعمَّ
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اإِلْسَلِم  َلنََفَر عن  ُمنافٍِق  ُكلِّ  َعَلى  الُحدوِد  بإقاَمِة  َذاَك  إْذ  أَمَرُهم  لو 

َهِذِه  ِمْثِل  وفِي  ُيقَتُل،  فِيِه  َدَخل  َمن  َبْعَض  أنَّ  َرَأْوا  إْذ  الَعَرِب؛  أكثُر 

[ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   َقْوُله:  َنَزَل  الَحاِل 

وَرُة  السُّ وَهِذِه   ،]48 ]األحزاب:   Zڇ ڇ   ڇ   چ   چچ   چ  
نَزَلْت بالَمِدينَة بعَد الَخنَْدِق، فأَمَره الله فِي تِْلَك الحاِل أن َيتُرَك أَذى 

ُد فِي ُمكاَفَأتِهم  الَكافِِريَن والُمنَافِِقيَن له، فل ُيكافِئهم َعَلْيِه؛ لَِما يتولَّ

ة ودَخَلِت الَعَرُب  ِمَن الِفْتنَِة، ولم َيَزِل األمُر كذلك َحتَّى ُفتِحت َمكَّ

وِم، وَأْنَزَل اللُه َتَباَرَك  فِي دين الله قاطَِبًة، ُثمَّ أَخذ النَّبِيُّ  فِي َغْزِو الرُّ

والحجِّ  الِجَهاِد  ِمَن  يِن  الدِّ َشَراِئَع  ل  وكمَّ َبَراَءة،  ُسوَرَة  وَتَعاَلى 

َتَعاَلى:  َقْوُله  نَزل  ِحيَن  يِن  الدِّ كماُل  فكان  بالَمعُروِف،  واألمِر 

[چ  چ  چ  ڇZ ]المائدة: 3[ َقْبَل الَوَفاِة بَأَقلَّ ِمن ثلثِة 

تِي َكاَنت للُمشِركيَن، وقال  ا أنَزَل َبَراَءة أَمَره بِنَْبِذ الُعُهوِد الَّ أشُهٍر، وَلمَّ

]التوبة:   Zپ پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   [ٱ   فِيَها: 

73، التحريم: 9[، وَهِذِه ناِسَخٌة لَِقْولِه َتَعاَلى: [ڄ  ڄ  ڄ  

ِحينَِئٍذ  َيْبَق  لم  َأنَّه  وَذلَِك  ]األحزاب: 48[؛    Zڃ   ڃ  ڃ
ِمَن  الَمِدينَِة  حوَل  َيْبَق  ولم   ، الَحدُّ َعَلْيِه  ُأِقيَم  لو  ُيِعينُه  َمن  لِلُمنافِِق 

ًدا َيقُتُل أصحاَبه، فأَمَره اللُه بِِجهاِدِهْم  ُث بأنَّ ُمَحمَّ اِر َمْن َيتحدَّ الُكفَّ

َمنُْسوَخٌة  األَْحَزاب  آَيَة  أنَّ  الِعْلِم  أهُل  َذَكَر  َوَقْد  َعَلْيِهم،  واإلغلِظ 
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بَِهِذِه اآلَيِة ونحِوها، وقال فِي األَْحَزاب: [ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  
 -60 ]األحزاب:   Zوئ وئ   ەئ   ائەئ    ائ   ى   ى      ې   
61[ اآلَية، فُعِلَم َأنَُّهم كاُنوا َيْفَعُلوَن أشياَء إْذ َذاَك إْن َلْم َينَْتُهوا َعنَْها 

 �)1() ا أعزَّ الله ِدينَه ونَصر َرُسوَله  ُقتُِلوا َعَلْيَها فِي الُمسَتْقَبِل َلمَّ

وَقْد تَرك النَّبِيُّ  َقْتَل كبيِر الُمنَافِِقيَن عبِد الله بِن ُأَبيٍّ ابِن َسُلوَل 

لَِمْصَلَحٍة راجحٍة، والخَبُر فِي َذلَِك مشهوٌر، أخَرَج الُبَخاِريُّ وُمسِلٌم 

ًة: فِي َجْيٍش-  ِمن حديِث َجابٍِر َقاَل: »ُكنَّا فِي َغَزاٍة -َقاَل ُسْفَياُن َمرَّ

 : اأْلَْنَصاِريُّ َفَقاَل  اأْلَْنَصاِر،  ِمَن  َرُجًل  اْلُمَهاِجِريَن  ِمَن  َرُجٌل  َفَكَسَع 

َرُسوُل  َذلَِك  َفَسِمَع  َلْلُمَهاِجِريَن!  َيا   : اْلُمَهاِجِريُّ َوَقاَل  َلْلَْنَصاِر!  َيا 

ِه، َكَسَع  ِه  َفَقاَل: َما َباُل َدْعَوى اْلَجاِهِليَِّة؟ َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَّ اللَّ

َها ُمنْتِنٌَة.  َرُجٌل ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َرُجًل ِمَن اأْلَْنَصاِر. َفَقاَل: َدُعوَها؛ َفإِنَّ

ِه َلِئْن َرَجْعنَا  ِه ْبُن ُأَبيٍّ َفَقاَل: َفَعُلوَها؟! َأَما َواللَّ َفَسِمَع بَِذلَِك َعْبُد اللَّ

ُعَمُر  َفَقاَم   ، النَّبِيَّ  َفَبَلَغ   ! اأْلََذلَّ ِمنَْها  اأْلََعزُّ  َلُيْخِرَجنَّ  اْلَمِدينَِة  إَِلى 

ِه، َدْعنِي َأْضِرْب ُعنَُق َهَذا اْلُمنَافِِق. َفَقاَل النَّبِيُّ  َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَّ

ًدا َيْقُتُل َأْصَحاَبُه«)2(� ُث النَّاُس َأنَّ ُمَحمَّ : َدْعُه؛ اَل َيَتَحدَّ

)1(  »الصارم المسلول« ) 358، 359 (.
. )2( صحيح الُبَخاِريِّ )4905(، وصحيح مسلم )2584(، واللفظ للُبخاريِّ
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فَيَرْوَن  األمِر،  ظاهِر  إَِلى  َينُظرون  النَّاَس  )فإنَّ  َتْيِميََّة:  ابن  َقاَل 

أصحابِه  َبْعَض  َيقُتل  َأنَّه  الظَّانُّ  فَيُظنُّ  ُقتَِل،  َقْد  أصحابِه  ِمن  واحًدا 

فِي  خوِل  الدُّ عن  النَّاُس  فَينِفر  َذلَِك؛  َنْحِو  أو  ِحْقٍد  أو  َغَرٍض  َعَلى 

اإِلْسَلم  َعَلى  النَّاَس  َف  يتألَّ أْن  شريعتِه  ِمن  َكاَن  وإَِذا  اإِلْسَلم، 

َفُهم بالَعْفِو  باألمواِل العظيمِة لَِيُقوَم ِديُن اللِه وَتْعُلَو َكِلَمُته، فَلَْن يتألَّ

َأْوَلى وَأْحَرى()1(�

فِيَمْن  إَِلْيِه  ًضا  ُمَفوَّ النَّبِيِّ   حياِة  فِي  األمُر  )َكاَن  أيًضا:  وقال 

َحقُّ  سبِّه  فِي  َكاَن  وإن  عاَقَبه،  أحبَّ  وإن  َعنُْه،  عَفا  أحبَّ  إْن  َسبَّه؛ 

العقوبِة  فِي  ه  حقَّ َيْجَعُل  ُسبحاَنه  اللَه  أِلَنَّ  الُمْؤِمنِيَن؛  ولَِجِميِع  الله 

َكَما ذَكْرناه فِي الِقصاِص، وُحقوُق اآلَدِميِّيَن تابَِعٌة  َتَبًعا لَِحقِّ العبِد 

ُه َأْوَلى بِِهم ِمن َأنُفِسهم، وأِلَنَّ فِي َذلَِك َتْمِكينَه  ُسوِل  فإنَّ لَِحقِّ الرَّ

ِذي   ِمن َأْخِذ الَعْفِو واألمِر بالُعرِف واإلعراِض عن الجاِهِليَن الَّ

ِذي  الَّ واإلصلِح  الَعْفِو  ِمَن  وَتْمِكينَُه  كتابِه،  فِي  بِِه  َتَعاَلى  اللُه  أَمَره 

تِي  بالَّ َيْدَفَع  أن  ِمن  وَتْمِكينَُه  اللِه،  َعَلى  أجُره  َيُكوَن  أن  بِِه  َيسَتِحقُّ 

النُُّفوِس  استِعطاِف  ِمن  وَتْمِكينَُه  الله،  أَمَره  َكَما  السيِّئَة  َأْحَسُن  ِهَي 

َعَلْيِه، وَتْمِكينَُه ِمن  الَخْلِق  َعَلى اإليماِن واجتِماِع  الُقلوِب  وتأليِف 

َتْرِك التَّنِفيِر عن اإليماِن؛ َوَما َيْحُصُل بذلك ِمَن الَمْصَلَحِة َيغُمُر َما 

)1( »الصارم المسلول« )237(.
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َتَعاَلى:    َقْوُله  َعَلْيه  دلَّ  َكَما  الَمْفَسَدِة،  ِمَن  ابِّ  السَّ بِاْستِبقاِء  َيْحُصُل 

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ    ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  [ٺ  

الله   َرُسوُل  بيَّن  َوَقد   ،]159 عمران:  ]آل   Zڦ ڦ   ڤ  
ًدا  َث النَّاُس أنَّ محمَّ َنْفَس َهِذه الِحكَمِة َحْيُث َقاَل: »َأْكَرُه أن يتحدَّ

َيقُتُل أصحاَبه«، وقال فِيَما عاَمل بِِه ابَن ُأَبيٍّ ِمَن الَكَراَمِة: »َرَجْوُت 

ق اللُه رجاَءه. ولو عاَقَب ُكلَّ  أن ُيؤِمَن بذلَِك َأْلٌف ِمْن َقْوِمه«، فحقَّ

َمن آَذاُه بالَقْتِل َلَخاَمَر الُقلوَب -َعْقًدا أو َوْسَوَسًة- أنَّ َذلَِك لَِما فِي 

ُه ِمن باِب َغَضِب الُمُلوِك وَقْتِلهم َعَلى  َرِف، وأنَّ النَّفِس ِمن ُحبِّ الشَّ

َذلَِك، وَلْو لم ُيبِْح له ُعُقوَبَتُه اَلْنُتِهَك الِعْرُض، واسُتبِيَحِت الُحرَمُة، 

ِة؛ فَجَعل اللُه  يِن، وَضُعَفِت العقيدُة فِي ُحرَمِة النُّبوَّ واْنَحلَّ ِرباُط الدِّ

له األمَرْيِن()1(�

َحْضَرتِه   فِي  ِقيَلت  تِي  الَّ الِعباراِت  َبْعَض  أنَّ  َتْيِميََّة  ابُن  وَذَكر 

ُأِريَد بها  َما  َما ُعِدل فِيَها، أو  َلِقسَمٌة  د( أو )إنَّ َهِذه  كـ)اْعِدْل يا ُمَحمَّ

َذلَِك  ُكلَّ  الَمساِئِل؛  َبْعِض  فِي  َقضاِئه  َعَلى  االعتَِراِض  أو  الله(  َوْجُه 

َكاَن  ِم،  الدَّ ُجُل كافًِرا منافًقا حلَل  الرَّ بِِه  الَقْتَل، ويكوُن  ُكْفٌر )ُيوِجُب 

ن  َعمَّ وَيْصَفُحوَن  َيعُفوَن  َلُم  السَّ َعَلْيِهُم  األنبياِء  ِمَن  وَغْيُره  النَّبِيُّ  

قاَله امتِثااًل لَقْوله َتَعاَلى:   [ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  

)1( المصدر السابق ) 434، 435(.
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 Zگ ک   ک   [ک   َتَعاَلى:  وكَقْولِه   ،]199 ]األعراف:   Zچ

[ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک   َتَعاَلى:  ]المؤمنون: 96[، وَقْولِه 

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ            ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ          گ   گ   ک    

]فصلت:   Zہ ہ   ہ   ۀ     ۀ         ڻ       ڻ   ڻ   ڻ   ں     ں   

ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  [ٺ   َتَعاَلى:   وكَقْولِه   ،]35  -34

ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦZ ]آل عمران: 159[، 
وكَقْولِه َتَعاَلى: [ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃZ ]األحزاب: 

ْبِر َعَلى األَذى والَعْفِو عن الظُّلِم  48[؛ وَذلَِك أِلَنَّ درجَة الِحْلِم والصَّ

ياِم  ُجُل بها َما ال َيْبُلُغه بالصِّ ْنَيا واآلِخَرِة، َيبُلُغ الرَّ َأْفَضُل أخلِق أهِل الدُّ

[ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ   والِقَياِم، َقاَل َتَعاَلى: 

[ھ   َتَعاَلى:  وَقاَل  ]آل عمران: 134[،   Zڤ  ڤ  ڤ

وَقاَل  ]الشورى: 40[،   Zھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

ڦ   ڤ     ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ     ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   [ٿ   َتَعاَلى: 

ې   ې   ۉ   ۉ   [ۅ   وَقاَل:   ،]149 ]النساء:   Zڦ ڦ  
 ،]126 ]النحل:   Zوئ ەئ   ەئ   ائ     ائ    ى   ېى   ې  

واألحاديُث فِي َهَذا الباِب َكثِيَرة مشهورٌة. 

النَّاِس  وأحَوُج  لَفضِلهم،  َرجِة  الدَّ بهذه  النَّاِس  أحقُّ  األنبِياُء  ُثمَّ 

كاُنوا  َما  وَتْغِييُر  وُمعاَلَجتِهم،  النَّاِس  َدعَوِة  ِمن  بِِه  اْبُتُلوا  لَِما  إَِلْيَها 
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ِذي  َعَلْيِه ِمَن العاداِت هو أمٌر لم َيْأِت بِِه أحٌد إاِلَّ ُعوِدَي، فالكلُم الَّ

ا أو  ُجُل، فَيِصيُر بِِه ُمحاِرًبا إْن َكاَن ذا َعْهٍد، وُمْرَتدًّ ُيؤِذيِهْم َيكُفُر بِِه الرَّ

ن ُيظِهُر اإِلْسَلَم. ُمنافًِقا إْن َكاَن ِممَّ

ِمثِل  َيْعُفوا عن  َلُهم أن  الله  ، فَجَعل  فِيِه أيًضا َحقُّ اآلَدِميِّ وَلُهم 

، تغليًبا لَِحقِّ  ع َعَلْيِهم َذلَِك؛ لَِما فِيِه ِمن حقِّ اآلَدِميِّ َهَذا النَّْوِع ووسَّ

أن  الَقْذِف  الَقَوِد وَحدِّ  لُِمْسَتِحقِّ  َكَما جَعل  الله،  َعَلى حقِّ  اآلَدِميِّ 

األنبياِء  َعفِو  فِي جواِز  لَِما  َأْوَلى؛  وُهْم  والقاِذِف،  القاتِِل  َيْعُفَو عن 

يِن،  وبالدِّ ِة  بالنَّبِيِّ وباألُمَّ المتعلِّقِة  العظيمِة  الَمصالِِح  ِمَن  ونحِوهم 

: َما ضَرب َرُسوُل الله  بَِيِده خادًما  وهذا معنَى قوِل عاِئَشَة 

، إاِلَّ أن ُيجاِهَد فِي َسبِيِل الله، وال  ًة وال َشْيًئا َقطُّ له وال امرأًة وال دابَّ

، وفي لفٍظ: َما نِيَل ِمنُْه شيٌء فاْنَتَقَمه ِمن صاحبِه، إاِلَّ  اْنَتَقَم لِنَفِسه َقطُّ

أن ُتنَتَهَك َمحاِرُم الله، فإذا انُتِهكت َمحاِرُم الله لم َيُقْم لَِغَضبِِه شيٌء 

َحتَّى َينَتِقَم لله. ُمتََّفٌق َعَلْيِه()1(�

)1( المصدر السابق ) 233- 235(.
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؟ َردَعةت م الشَّ .. فَكْيَف عاَقَلْتفت وا نبيَّفم  َحاَبَة خاَلفت  َبْعضت الرَّ
حاَبة َخاَلُفوا فِيَها أمَر  َة َمواِقَف لَبْعِض الصَّ َذَكر الُقْرآُن الكريُم عدَّ
رِع فِي  ، وِمَن الُمِفيِد فِي َهَذا المقاِم أن َنستعِرَض طريقَة الشَّ النَّبِيِّ 

لُم. لُة والسَّ حاَبة لِنَبِيِّهم َعَلْيه الصَّ التََّعاُمِل َمَع معصيِة الصَّ

َعَلْيه  النَّبِيِّ  فِي عهِد  اإِلْسَلَم  أنَّ  َعَلى  التأكيُد  َينَْبِغي  َذلَِك  وَقْبَل 
َياٍت َكثِيَرٍة، فالحاجُة شديدٌة للعتِصاِم  َلُم َكاَن ُيعانِي ِمن َتَحدِّ السَّ
عاٍت  ، وأيُّ اختِلٍل فِي نظاِم الطَّاعِة َقْد ُيحِدُث َتَصدُّ ُسوِل  بأمِر الرَّ
الُكْفِر  ُقَوى  ُمَواَجَهِة  فِي  َجْبَهَتُهم  الُمسِلِميَن، وُيضِعُف  ُمْجَتَمِع  فِي 

الُمَهْيِمنَِة َعَلى ُمعَظِم َجِزيَرِة الَعَرِب آَنَذاك. 

ُل  ياسيُّ لإِلْسَلم آَنَذاك فِي غايِة الَحَرِج، وال يتحمَّ فالَموِقُف السِّ
فاٍت فِيَها طاَبُع المخالفِة والمعاَرضِة. أيَّ تصرُّ

بيَن  وهو  نبيِّهم  ألمِر  حاَبِة  الصَّ معصيَة  فإنَّ  َذلَِك  َجانِِب  إَلى 
َأظُهِرهم  َلْيَسْت باألمِر الَهيِِّن، َكَما َقاَل َتَعاَلى: [ٱ  ٻ  
 ،]101 ]آل عمران:   Zپ پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
َحيٌّ  وهو   ، لِنَبِيِّه  اللِه  َتأِييَد  وَيَرْوَن  الَوْحِي  ُنزوَل  َيْشَهُدوَن  فُهْم 
ُيِقيُم مَعُهم وُيرِشُدهم ويعلِّمهم، وقوُله وأمُره َيْرَفُع الِخَلَف وَيْقَطُع 
النَِّزاَع، وهذا أحَرى َأْن َيبَتِعُدوا عن ُمخاَلَفتِه وأن َيْلَزُموا طاعَته؛ أِلَنَّ 

ِط بِِمثِل َذلَِك. ِعنَْدُهم ِمَن الَيِقيِن والمعرفِة َما ُيبِعُدهم عن التورُّ

فِي  قوا  تفرَّ َحْيُث  ؛  النَّبِيِّ  وفاِة  بعَد  الُمسِلِميَن  بِِخَلِف  وَهَذا 
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عت آراؤهم واجتهاداُتهم، فحصوُل النِّزاِع واالختلِف  البَِلِد، وتنوَّ
فِي  ة  خاصَّ ُيسَتْهَجُن،  ال  ِمنُهم  َطبِيِعيٌّ  شيٌء  يِن  الدِّ مساِئِل  بَسَبِب 
َقْد  فاألعذاُر   ، بالنَّبِيِّ  الُمَتَمثَِّلِة  ياسيَِّة  والسِّ ينيَِّة  الدِّ القيادِة  غياِب 
ُتْلَتَمُس لَِمن لم َيْشَهْد َزَمَن النَّبِيِّ  إن َوَقع فِي ُمخالَفٍة َما، بَِما َقْد 
لُة  َيِزيُد َعَلى التِماِسها لَِمن َشِهد ُنزوَل الَوْحِي وَرَأى النَّبِيَّ َعَلْيه الصَّ

َلُم وَباَيَعُه وعاَيَن ُمعِجزاتِه.  والسَّ

أيَّ  َنِجْد  لم  َسنذُكرها  تِي  الَّ الَمواِقِف  ِة  َكافَّ فِي  ُه  فإنَّ َذلَِك  وَمَع 
إشارٍة إَلى َتْخِويٍن أو تكفيٍر أو َطْعٍن فِي الُمخالِِف، ولم َيصُدْر ِمَن 
لمصالِِح  حمايًة  الَقْتِل  إلى  الُمباَدَرِة  أو  بالُعقوَبِة  ُحكٍم  أيُّ  اِرِع  الشَّ
اإِلْسَلِم ِمْن َكْيِد األعداِء الُمتَربِّصيَن، أو َمنًْعا لحصوِل فِْتنٍَة داخليٍَّة 

ٍد َعَلى القيادِة، أو َدْرًءا لَِمْفَسَدٍة َأْعَظَم. أو َتَمرُّ

ن تنبيًها وتحذيًرا ِمن الَعودِة لِِمثِل  ْرِعيُّ َيَتَضمَّ َكاَن الخطاُب الشَّ
لطاعِة  الُموجبِة  لِْلِعَلِل  وإيضاًحا  وُنصًحا،  وتأديًبا  المخالفِة،  َهِذه 
ٍة، َمَع  ٍة وُأخَرِويَّ ُسوِل  َوَما يَتَرتَّب َعَلى َذلَِك ِمن مصالَِح ُدنيويَّ الرَّ
حاَبِة لنبِيِّهم  ُدوَن َجَدٍل  أنَّ الحاَل َيْقَتِضي الطاعَة الُمطَلَقَة ِمَن الصَّ

أو نَِقاٍش.

حاَبة   الصَّ ُمخالفاِت  َمَع  التََّعاُمِل  فِي  اإِلْسَلِم  لكنَّ سماحَة 
َيحَتِوَي  أن  َتْقَتِضي  فالحكمُة  حمَة،  والرَّ الحكمَة  ُن  َتَتضمَّ لِنَبِيِّهم 
النَّبِيُّ  الُمخالَِف، وأن َيسَتْوِعَبه بعَد أن يبيَِّن له الَخَطَأ، ولو َباَدَر 
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ِة فإنَّ َذلَِك َقْد َينعِكُس سلًبا  دَّ َلُم إَلى الُعقوبِة والشِّ لُة والسَّ َعَلْيه الصَّ
[ٺ   َتَعاَلى:  َقاَل  َكَما  الداخليََّة،  َجْبَهَته  ُيضِعُف  َوَقْد  َعَلى دعوتِه، 
ٺ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦZ ]آل عمران: 159[.
إاِلَّ  اإلْثِم  فِي  َيَقْع  لم  ِذي  الَّ بالُمخالِِف  فَق  الرِّ َتقتِضي  حمُة  والرَّ
لَِجهٍل ِمنُْه أو َلْحَظِة ضعِف إيماٍن وتقصيٍر، أو حرًصا َعَلى َمْصَلَحٍة 
كلُّها  الَعواِرُض  فَهِذه  ِدينِه،  َمْصَلَحِة  َمَع  َتتعاَرُض  أنَّها  َظنَّ  ٍة  ُدنيويَّ
ين َأنَّه راَعى ُمختلَف  ُمحَتَملة، والَبَشُر ال َيْسَلُم ِمنَْها، فِمن رحمِة الدِّ

تِي َقْد َتعِرض للُمْسِلِم فُتوِقُعه فِي الخطأِ. الظُّروِف الَّ

ٍر  ًيا بأحِد أبناِئه َوَلْو َكاَن ُعنُْصًرا َغْيَر مؤثِّ ولم َيُكِن اإِلْسَلُم ُمَضحِّ
وحرًصا  جهٍة،  ِمن  الُمْسِلِم  َذلَِك  لَِحقِّ  ِرَعايًة  وذلك  ْعَوِة،  الدَّ فِي 
َهَذا  َيُكوَن  ال  َحتَّى  ثانية؛  جهٍة  ِمن  يِن  لِلدِّ ِة  العامَّ الَمْصَلَحِة  َعَلى 
ولَِذلَِك  عوِة،  بالدَّ اإلضراِر  إَِلى  َمنَْفًذا  َعَلْيِه-  َد  ُشدِّ لو  المخالُِف- 
الله  باإليماِن وُحبِّ  له  وَيْشَهُد  الَخْمِر  َيْجِلُد شاِرَب  النَّبِيُّ   َكاَن 
ورسولِه إذا َوَقع فِيِه بعُض إخوانِه ِمَن الُمسِلِميَن، فُيَراِعي َمْصَلَحَة 

الَفْرِد والُمجَتَمِع فِي َذلَِك.
ا ِمن المعركِة: رُّ

َ
 ف

ٌ
َصَحاَبة

الُموبِقاِت)1(،  ْبِع  السَّ ِمَن  المعركِة  ِمن  الِفراَر  أنَّ  المعلوِم  ِمَن 

 = ْبَع  السَّ »اْجَتنُِبوا   : مرفوًعا  هريرة  أبي  حديث  من  الصحيحين  في  ثبت  َكَما   )1(



87

َ َع  َت َُ ال ُت َقَع ٌََروتاا َوَتَفا

ۆ  ۈ   [ۆ   َتَعاَلى:  َقاَل  شديٌد،  َوِعيٌد  َذلَِك  فِي  َنَزل  َوَقْد 
ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ  
ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ    وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى  

ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئZ ]األنفال: 15- 16[.

وا فِي معركِة ُأُحٍد، وفي معركِة  حاَبِة فرُّ َثَبَت أنَّ َبْعَض الصَّ َوَقْد 
ھ   ھ   ھ   ہ   ہ     ہ   ہ   [ۀ   َتَعاَلى:  َقاَل  ُحنَْيٍن، 
ھ  ے  ے  ۓ     ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     
[ۀ  ہہ  ہ  ہ   وَقاَل:  ]آل عمران: 155[،   Zٴۇ
ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ     

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  

ى   ېى   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  

ڀ   پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ەئ    ائ   ائ  

ڀ   ڀ  ٺZ ]التوبة: 25- 27[.

ُسوُل   ِذيَن تَركوا الِقَتاَل، والرَّ َلَقْد َعَفا اللُه َتَعاَلى عن َهُؤالِء الَّ
قاِئُد الَجْيِش وأميُر الُمسِلِميَن، َفَما هو ُعْذُرهم؟

وا وتَركوه؟  ِذيَن فرُّ َهْل َثَبَت أنَّ النَّبِيَّ  عاَقَب أحًدا ِمَن الَّ

أو َهْل َبَلَغنا أنَّ َهُؤالِء أصَبُحوا فِي َنَظِر الُمسِلِميَن َخَوَنًة ُيعيَُّروَن 

 ،)2766( الُبَخاِريُّ  أخرجه  حِف«  الزَّ يوَم  التََّولِّي  منها:  وَذَكر  = الُموبَِقاِت... 
ومسلم )89(. 
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بَِما اْرَتَكُبوا؟

َثَبَت فِي َصِحيِح الُبَخاِريِّ أنَّ رجًل َسَأَل ابَن ُعَمَر فقال: َأْنُشُدَك 
َقاَل:  ُأُحٍد؟  َيْوَم  َفرَّ  اَن  َعفَّ ْبَن  ُعْثَماَن  َأنَّ  َأَتْعَلُم  اْلَبْيِت،  َهَذا  بُِحْرَمِة 
ا  َأمَّ َعنُْه؛  َسَأْلَتنِي  ا  َلَك َعمَّ َوأِلَُبيَِّن  َتَعاَل أِلُْخبَِرَك  َقاَل له:  ُثمَّ  َنَعْم... 

َه َعَفا َعنُْه...()1(� فَِراُرُه َيْوَم ُأُحٍد َفَأْشَهُد َأنَّ اللَّ

حاَبِة َلَما اْسَتَطاُعوا أن  ولو َنَظَر ُغَلُة الَيْوِم إَلى َصنِيِع َهُؤالِء الصَّ
َيعَتِذُروا َلُهم بشيٍء، وَلُربَّما قَطُعوا بَِأنَُّهم ارتَكُبوا إثًما عظيًما وِخَياَنًة 

ُكبَرى!

اِدُع والمانُِع ِمن َتْكَراِر َهِذه الَفْعَلِة أن ُيقَتَل  َأَلْم َيُكِن اإلجراُء الرَّ
َبْعُض َهُؤالء عقاًبا َلُهم وزجًرا لَغْيِرهم فل َيْبَقى فِي َجْيِش الُمسِلِميَن 

إاِلَّ أهُل البأِس والثَّباِت؟!

، وُتِرَك النَّبِيُّ   ا يوم ُحنَْيٍن َفَقْد فرَّ أكثُر الَجْيِش اإِلْسَلميِّ وَأمَّ
َمَع َنَفٍر ِمن أصحابِه، فَهْل َسِمْعنا أنَّ َهُؤالِء َوَقُعوا فِي ِخَياَنٍة جماعيٍَّة 
إَلى  ُيْفِضَي  أن  َكاَد  بِِه  قاُموا  َما  أنَّ  َمَع  َفَعُلوا؟!  بَِما  أحٌد  عيََّرُهم  أو 

� كاِرَثٍة ُكبَرى، وهي َقْتُل النَّبِيِّ 

ومعلوٌم َأنَّه فِي يوِم ُأُحٍد ُأِصيَب النَّبِيُّ  فِي وجِهه، وَسَقط فِي 
ُحفَرٍة، َبْينََما فرَّ َبْعُض أصحابِه ِمن َمْيَداِن الِقَتاِل. 

)1( أخرجه الُبَخاِريُّ )4066(.
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أَلْم َيْقَتِض َهَذا الموِقُف عقوبًة تكافُِئ ِعَظَم َما قاموا بِِه ِمن اإلثم 
َوَما تسبَّبوا فِيِه ِمَن الَهِزيَمِة والَقْتِل لِلُمسلميَن؟!

ِذيَن تخلَّفوا عن َغْزَوة َتُبوَك ُدوَن  َكَما قصَّ الله َعَلْينَا نبَأ الثلثة الَّ
ُعذٍر، وَعِلمنا ِمن حديِث َكْعِب بِن َمالٍِك  -وهو أحُدهم- َكْيَف 
ُثمَّ تاب  َلُهم،  فِيِه تربَِيٌة وتأديٌب  بِعقاٍب  النَّبِيُّ  وعاَقَبهم  عاَمَلُهم 
اللُه َعَلْيِهم، ولم َنِجْد فِي َهَذا الَحَدِث أيَّ َلْوٍن ِمن ألواِن التَّخِويِن 

والطَّعِن فِي النِّيَّاِت أو التَّجِريِح والَقْدِح فِي اإليماِن. 

 ِفي الِقَياِم بالقتال: 
ً

ْبَدْوا كراهة
َ
 أ

ٌ
َصَحاَبة

گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   [ڑ   ُسبحاَنُه:  َقاَل 
ڻ   ں     ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ  
ھ   ھ    ھ   ہ    ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ې      ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   

ې  ېZ ]األنفال: 5 - 8[.

فِي َهِذه اآلَيِة: 

- َأْثَبَت اللُه َتَعاَلى َكَراِهَيَة َبْعِض الُمْؤِمنِيَن لِلقتاِل، واألَْرَجُح أنَّ 
ن َشِهد َبْدًرا، وُهْم خيُر أهِل األَْرِض بعَد النَّبِيِّيَن.  َهُؤالء ِممَّ

الواِجِب  الِجَدال فِي األمِر  الَكَراِهَيُة فَحْسُب، وإنَّما  - وَلْيَسِت 
َعَلْيِهم. 
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تِي َتِرُد فِي َهَذا الَمقاِم: واألسِئَلُة الَّ

-َكْيَف َيْجُدُر بنا النََّظُر إَلى َهِذه الِفَئِة الُمؤِمنَِة، وهي ُتظِهُر َعَدَم 
بِالُجْبِن  باللِه-  ُترَمى -ِعَياًذا  َهْل  الله؟  َسبِيل  فِي  الِقَتاِل  فِي  غبِة  الرَّ
رِع  الشَّ أحكاِم  َعَلى  واالعتِراِض  ْنَيا  الدُّ إَلى  كوِن  والرُّ والَخَوِر 

وَأَواِمِره؟!

-َهْل َيِصحُّ أن نقوَل -ِعَياًذا باللِه-: إنَّ َهُؤالء ال َيْفَقُهوَن أبعاَد 
َيحِمُلوَنها،  تِي  الَّ سالِة  الرِّ قيمَة  رون  يقدِّ وال  الباطِل،  َمَع  المعركِة 
تِي َأْوَضَحها اللُه  وَيْجَهُلوَن المعانَِي والمقاِصَد الحقيقيََّة للجهاِد الَّ

ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   [ڭ   بقولِه:  َتَعاَلى 
ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ېZ؟!

بِق إَلى اإِلْسَلِم َمَع  -َكْيَف َيْجَمُع المرُء إيماًنا باللِه وفضيلَة السَّ
ِذيَن َيْكَرُهوَن  كراِهَيتِه للجهاِد فِي َبْعِض األحياِن؟ وَنحُن َنْعَلُم أنَّ الَّ
ِمنُْه،  ُشْعَبٌة  النِّفاِق أو فِيِهم  ُهْم أهُل  بِِه  َأنُفَسهم  ثوَن  الِقَتاَل وال ُيحدِّ

فَكْيَف َسِلَم لَِهُؤالء إيماٌن َمَع كراِهَيتِهم للجهاِد في هذا الوقِت؟

ِريَعُة ِمن َهُؤالء أن ُيظِهُروا الَكَراِهَيَة أِلَْمِر اللِه  -َكْيَف َقبَِلِت الشَّ
؟ ْرِعيِّ حوا بها، وُيجاِدُلوا عن رأِيهم الُمعاِرِض للمِر الشَّ ويصرِّ

- وَكْيَف َيْقَبُل النَّبِيُّ  ِجدااًل بعَد أن َباَيُعوه َعَلى النُّصَرِة والطَّاَعِة؟

- وَلْو وَضْعنا َهِذه المواِقَف فِي ِميزاِن الُغَلِة، َما الُحكُم الَِّذي 
سَيخُرجون بِِه؟ َوَما التَّوِصيُف الَِّذي سُيطِلقوَنه َعَلى َهِذه الِفَئِة؟
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وَهْل بإمكاِن الُغَلِة أن َيلَتِمُسوا أعذاًرا لَِهُؤالء، أو أن ُيَيبِّنوا لَِماَذا 
هم؟  رِع ُحكٌم تأديبِيٌّ بَِحقِّ لم َيْصُدْر ِمَن الشَّ

وَهِل الُغَلُة فِي زمانِنا أكثُر إقداًما وإقبااًل َعَلى الموِت فِي َسبِيِل 
ة وأنَّهم ُيظِهرون دائًما ِحرًصا َعَلى  حاَبِة؟ خاصَّ الله ِمن َهُؤالِء الصَّ

َهاَدِة وَتَمنًِّيا لها، فأيُّ الفريَقْيِن أكَمُل إيماًنا وأعَلى َمقاًما؟ الشَّ

إيماِن  فِي  َيْقَدُح  ال  الِقَتاِل  فِي  غبِة  الرَّ َعَدَم  إنَّ  لِلُغَلِة:  ِقيَل  ولو 
صاحبِه دائًما، فَماَذا َسَيُكوُن جواُبهم؟ 

أِلَنَُّهم  المخالفُة  َتَسْعهم  لم  حاَبَة  الصَّ َهُؤالِء  بأنَّ  التَّسِليِم  َمَع 
، وَطاَعُته واِجَبة، َوَقد يَرى َبْعُض الُمسِلِميَن  بَِحضَرِة الَمعُصوِم 
مونها، فَهُؤالِء  راٍت يقدِّ فِي َبْعِض األزمنِة َتْرَك الِقَتاِل ألسباٍب ومبرِّ
ِمن باب َأْولى وَأْحرى أالَّ ُيطَعَن فِي إيمانِهم إن َكاَن ظنُّهم مرجوًحا 

راُتهم َغْيَر مقبولٍة.  ومبرِّ

َتَثاَقُلوا عن  وفي َغْزَوِة َتُبوَك َذَكر اللُه َتَعاَلى أنَّ َبْعَض الُمْؤِمنِيَن 
گ   گ   [گ   قائًل:  رهم  وحذَّ الِجَهاِد،  إَلى  الُخُروِج 
ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ  
ڻ  ڻ   ڻ  ۀZ ]التوبة: 39[، َلِكنَُّه لم َيْقَدْح فِي إيمانِهم 

 �Zوإخلِصهم، بل خاَطَبهم بقولِه: [ڄ  ڄ   ڃ

ُحٍد:
ُ
ُسوِل  يوَم أ  أمِر الرَّ

ُ
ة

َ
ف

َ
ال

َ
ُمخ

َة أنَّ َهِزيَمًة َلِحَقْت بالمسِلميَن  يَرَة النبويَّ معلوٌم لكلِّ َمن قَرأ السِّ
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ِذيَن  َماِة الَّ فِي معركِة ُأُحٍد )سنة 3 هـ( َتَسبَّب بها َبْعُض المقاتِِليَن الرُّ
أَمَرُهم النَّبِيُّ  أن ال َينِْزُلوا ِمن َفْوق الَجَبِل، فَعَصى َبْعُضهم أمَره، 

َته ِمَن الَمْغنَِم، فَحَصل َما َحَصل ِمَن الَهِزيَمِة. وأراد أن َيأُخَذ ِحصَّ

، وأنَّ  ُسوِل  َلَقد َأْوَضَح اللُه أنَّ سَبَب الَهِزيَمِة َكاَن َمعِصَيُة الرَّ
َقْبَل  الغنائِم  َعَلى  ِحرِصه  بَِسَبِب  ْنَيا  الدُّ ُيِريُد  َكاَن  الُمسِلِميَن  َبْعَض 

نِهاَيِة المعركِة.

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   [چ   َتَعاَلى:  َقاَل 

ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ    گ   گ   کک   ک   ک    ڑ  

ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںZ ] آل ِعْمران: 152 [.

أمَره  َعَصْوا  ِذيَن  الَّ ماَة  الرُّ َهُؤالِء  عاَقَب  النَّبِيَّ   أنَّ  َثَبَت  فَهْل 
ُقتِل ِمَن الُمسِلِميَن فِي تِْلَك  وتسبَّبوا فِي الَهِزيَمة؟ ال ِسيَّما بعَد أن 
إِْخَللِهم  َعَلى  ترِك عقوبتِهم  فِي  َبُب  السَّ َوَما  َصَحابِيًّا،  الَغْزَوة 70 

بالَواِجِب الُموَكل إَلْيِهم؟

[ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ   َتَعاَلى:  َقْوُله  َثَبَت هو  ِذي  الَّ إنَّ 

ہ  ہ  ہ      ہZ ] آل عمران: 152 [.

نِفيِذ األمِر يوَم الُحَدْيِبَيِة:
َ

 ِفي ت
ُ

َباُطؤ
َّ

الت

الُحَدْيبَِيِة،  الُمشِرِكيَن يوَم  َمَع  ِمَن االتِّفاِق  النَّبِيُّ   بعَد أن فَرغ 



93

َ َع  َت َُ ال ُت َقَع ٌََروتاا َوَتَفا

َقاَل ألصحابِه: »ُقوُموا َفاْنَحُروا ُثمَّ اْحِلُقوا«�

َقاَل َذلَِك ثلَث  َما قام ِمنُْهم رجٌل، َحتَّى  اِوي: )فواللِه  َقاَل الرَّ  
ا لم َيُقْم ِمنُْهم أحٌد َدَخل َعَلى ُأمِّ َسَلَمَة، فَذَكر لها َما َلِقَي  اٍت، َفَلمَّ مرَّ
ِمَن النَّاِس، فَقاَلْت ُأمُّ َسَلَمَة: يا َنبِيَّ اللِه، َأُتِحبُّ َذلَِك؟ اْخُرْج ُثمَّ ال 
تكلِّْم أحًدا ِمنُْهم كلمًة، َحتَّى َتنَْحَر ُبْدَنَك، وَتْدُعَو َحالَِقَك َفَيْحِلَقَك. 
ْم َأَحًدا ِمنُْهْم َحتَّى َفَعَل َذلَِك؛ َنَحَر ُبْدَنُه، َوَدَعا َحالَِقُه  َفَخَرَج َفَلْم ُيَكلِّ
ا َرَأْوا َذلَِك َقاُموا َفنََحُروا، َوَجَعَل َبْعُضُهْم َيْحِلُق َبْعًضا،  َفَحَلَقُه. َفَلمَّ

ا()1(� َحتَّى َكاَد َبْعُضُهْم َيْقُتُل َبْعًضا َغمًّ

فَهِذه ُمخاَلَفٌة ألمِر النَّبِيِّ  َكَما َيُدلُّ َعَلْيه ظاهر الحديِث، َحْيُث 
ُه َأَمَرُهم ثلًثا فلم َيُقْم  َذَكر النَّبِيُّ  ألُمِّ َسَلَمَة َما َلِقَيُه ِمَن النَّاِس، وأنَّ

ُه باَدَر إَلى الَحْلِق والنَّْحِر َلَعلَُّهم ُيتابُِعوه. أحٌد ِمنُْهم، وأنَّ

َكْيَف تعاَمَل النَّبِيُّ  َمَع َهَذا الحاِل؟ ولماذا لم َيفِرْض َعَلْيِهم 
ْرهم بأنَّه َرُسوُل الله إليهم  ْرهم ِمن َعَذاِب الله، أو ُيَذكِّ ُعقوبًة أو يحذِّ

وطاعُته َتلَزُمهم، وله فِي أعناِقهم َبْيَعٌة؟!

َهْل َكاَن النَّبِيُّ  ُمَراِعًيا لحالِة أصحابِه وُهم َيَرْوَن أنَّ االتِّفاَق 
ُمخاَلَفُة  الُمْسِلَم  َيَسُع  وهل  هم؟  بَِحقِّ ُمْجِحًفا  َكاَن  الُمشِرِكيَن  َمَع 

اه؟ َرُسولِه  وعدُم التَّسِليِم لَِما َأَراُه اللُه إيَّ

)1( أخرجه الُبَخاِريُّ ) 2731(.
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اِق: 
َ

ف
ِّ

ِج ُيَجاِدُل عن َرأِس الن َ زْ
َ

ُد األنصاِر ِمَن الخ َسيِّ

فِي  النَّاُس  َخاَض  ا  َلمَّ النَّبِيَّ   أنَّ  الُبَخاِريِّ  َصِحيِح  فِي  َثَبَت 
اإلْفِك قام ِمن َيوِمه، َفاْسَتْعَذَر ِمن عبِد الله بِن ُأَبيٍّ ابِن َسُلوَل، فَقاَل 
ِه َما َعِلْمُت  َأَذاُه فِي َأْهِلي، َفَواللَّ َبَلَغنِي  : »َمن َيعِذُرنِي ِمن َرُجٍل 
َعَلى َأْهِلي إاِلَّ َخْيًرا، َوَقْد َذَكُروا َرُجًل َما َعِلْمُت َعَلْيِه إاِلَّ َخْيًرا، َوَما 
َكاَن َيْدُخُل َعَلى َأْهِلي إاِلَّ َمِعي. َفَقاَم َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ َفَقاَل: َيا َرُسوَل 
ِه َأْعِذُرَك ِمنُْه؛ إِْن َكاَن ِمَن اأْلَْوِس َضَرْبنَا ُعنَُقُه، َوإِْن َكاَن  ِه، َأَنا َواللَّ اللَّ
ِمْن إِْخَوانِنَا ِمَن اْلَخْزَرِج َأَمْرَتنَا َفَفَعْلنَا فِيِه َأْمَرَك. َفَقاَم َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة 
اْحَتَمَلْتُه  َوَلِكِن  َرُجًل َصالًِحا  َذلَِك  َقْبَل  َوَكاَن  اْلَخْزَرِج-  َسيُِّد  َوُهَو 
َذلَِك،  َعَلى  َتْقِدُر  َواَل  َتْقُتُلُه،  اَل  ِه!  اللَّ َلَعْمُر  َكَذْبَت  َفَقاَل:  اْلَحِميَُّة- 
َفإِنََّك  َلنَْقُتَلنَُّه،  ِه  َواللَّ ِه!  اللَّ َلَعْمُر  َكَذْبَت  َفَقاَل:  ْبُن ُحَضْيٍر  ُأَسْيُد  َفَقاَم 
َحتَّى  َواْلَخْزَرُج  اأْلَْوُس  اْلَحيَّاِن  َفَثاَر  اْلُمنَافِِقيَن.  َعِن  ُتَجاِدُل  ُمنَافٌِق 
َضُهْم َحتَّى َسَكُتوا،  َفَخفَّ َفنََزَل  اْلِمنَْبِر،  ِه  َعَلى  اللَّ وا، َوَرُسوُل  َهمُّ

َوَسَكَت«)1(�

وعلى َهَذا الَموِقِف َتِرُد أسئلٌة َكثِيَرٌة:

ِذي  - َكْيَف ُيجاِدُل سيٌِّد ِمن ساداِت األنصاِر عن رأِس النِّفاِق الَّ
َأْيَن ُيْمِكُن َتصنِيُف  ؟  أشاع اإلفَك عن ُأمِّ الُمْؤِمنِيَن وآَذى النَّبِيَّ 
فاع عن الُمنَافِِقيَن(؟ وَكْيَف َنفَهُم قوَل ابِن  َهَذا الِفعِل )الِجَدال والدِّ

)1( أخرجه الُبَخاِريُّ ) 2661(، ومسلم ) 2770 (، واللفظ للبخاري.
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ار- لَِرِحِم َأْو  ُتُهْم -َأِي الُكفَّ ُجِل ُمَوادَّ َتْيِميََّة فِي َذلَِك: )َقْد َتْحُصُل لِلرَّ
َحاَجٍة، َفَتُكوُن َذْنًبا َينُْقُص بِِه إيَماُنُه، َواَل َيُكوُن بِِه َكافًِرا، َكَما َحَصَل 
النَّبِيِّ  َأْخَباِر  بَِبْعِض  اْلُمْشِرِكيَن  َكاَتَب  ا  َلمَّ َبْلَتَعَة  َأبِي  ْبِن  ِمْن َحاطِِب 

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   [ٱ   فِيِه  ُه  اللَّ َوَأْنَزَل   ،
پ    ڀ   ڀ Z ]الممتحنة: 1[، َوَكَما َحَصَل لَِسْعِد ْبِن ُعَباَدَة 

ْفِك()1(� ِة اإْلِ ا اْنَتَصَر اِلْبِن ُأَبيٍّ فِي ِقصَّ َلمَّ

لم  ولَِماَذا  ُعباَدَة؟  بُن  َسْعُد  قاَله  ا  َعمَّ النَّبِيُّ   َسَكَت  لَِماَذا   -
َتْيِميََّة: )َفَهُؤالِء  ِد النَّبِيُّ  كلَم ُأَسْيِد بِن ُحَضْيٍر؟ َكَما َقاَل ابُن  ُيَؤيِّ
ِر النَّبِيُّ   وَن فِيِهم َمن َقاَل آلَخَر ِمنُْهم: إنََّك ُمنافٌِق، وَلْم ُيَكفِّ الَبْدِريُّ

ال َهَذا وال َهَذا، َبْل َشِهَد لِْلَجِميِع بالَجنَِّة()2(� 

لِنَبِيِّهم  حاَبة  الصَّ بعِض  نَْت مخالفاِت  َتَضمَّ تِي  الَّ الَمواِقِف  وِمَن 
َر َعَلْيِهْم ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد، َفُطِعَن فِي  : أنَّ النَّبِيَّ  »َبَعَث َبْعًثا، َوَأمَّ
إَِماَرتِِه، َوَقاَل: إِْن َتْطَعنُوا فِي إَِماَرتِِه َفَقْد ُكنُْتْم َتْطَعنُوَن فِي إَِماَرِة َأبِيِه 
ْمَرِة، َوإِْن َكاَن َلِمْن َأَحبِّ النَّاِس  ِه إِْن َكاَن َلَخِليًقا لإِْلِ ِمْن َقْبِلِه، َواْيُم اللَّ

، َوإِنَّ َهَذا َلِمْن َأَحبِّ النَّاِس إَِليَّ َبْعَدُه«)3(�  إَِليَّ

اختِياِره؟  فِي  َطْعنِهم  َعَلى  َهُؤالِء  النَّبِيَّ  عاَقَب  أنَّ  َثَبَت  فَهْل 

)1( »مجموع الفتاوى« )522/7، 523(.
)2( »مجموع الفتاوى« )284/3(.

)3( أخرجه الُبَخاِريُّ )7187 (، ومسلم ) 2426 (، واللفظ للبخاري.
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اُهم النَّبِيُّ  لإِلماَرِة. ر ِمنُْهم الطَّْعُن فِيَمْن زكَّ ة بعَد أن تكرَّ خاصَّ

ِمن  مواِضَع  أربعِة  فِي  الحديَث  َهَذا  الُبَخاِريُّ  َأْخَرَج  َلَقْد 
فِي  َيْعَلُم  َمن ال  بَِطْعِن  َيكَتِرْث  لم  )َمْن  باب  تحَت  ِمنَْها  َصِحيِحِه؛ 
: )َمْعنَى التَّرَجَمِة: أنَّ الطَّاِعَن  األَُمَراِء حديًثا(. َقاَل الُمَهلَُّب الَمالِِكيُّ
أن  َينبِغي  ال  َطْعنِه؛  فى  وَكَذب  َعَلْيه،  الَمْطُعوِن  حاَل  َيْعَلْم  لم  إَِذا 
ُيكَتَرَث له كبيَر اكتِراٍث، َأاَل تَرى أنَّ النَّبِيَّ  َقْد خلَّى َهَذا الطَّعَن 

ِحيَن َأْقَسَم َأنَّه َكاَن َخِليًقا لإلماَرِة؟()1(� 

روَط  الشُّ في  حاَبِة  الصَّ َبْعُض  جادل  الُحَدْيبَِيِة  ُصلِح  وفي   -
َها النَّاُس،  ، َكَما َقاَل َسْهُل بُن ُحنَْيٍف: )َأيُّ تِي واَفَق َعَلْيَها النَّبِيُّ  الَّ
َأْنُفَسُكْم، َلَقْد ُكنَّا َمَع َرُسوِل اللِه  َيْوَم اْلُحَدْيبَِيِة َوَلْو َنَرى  ِهُموا  اتَّ
ِذي َكاَن َبْيَن َرُسوِل اللِه  َوَبْيَن  ْلِح الَّ ِقَتااًل َلَقاَتْلنَا، َوَذلَِك فِي الصُّ
، َفَقاَل: َيا  اْلُمْشِرِكيَن، َفَجاَء ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب، َفَأَتى َرُسوَل اللِه 
َقاَل:  »َبَلى«،  َقاَل:  َباطٍِل؟  َعَلى  َوُهْم  َحقٍّ  َعَلى  َأَلْسنَا  اللِه،  َرُسوَل 
َفِفيَم  َقاَل:  »َبَلى«،  َقاَل:  النَّاِر؟  فِي  َوَقْتَلُهْم  اْلَجنَِّة  فِي  َقْتَلَنا  َأَلْيَس 
ا َيْحُكِم اللُه َبْينَنَا َوَبْينَُهْم؟ َفَقاَل:  نِيََّة فِي ِدينِنَا، َوَنْرِجُع َوَلمَّ ُنْعطِي الدَّ
َقاَل:  َأَبًدا«،  اللُه  ُيَضيَِّعنِي  َوَلْن  اللِه،  َرُسوُل  إِنِّي  اْلَخطَّاِب،  اْبَن  »َيا 
َفاْنَطَلَق ُعَمُر َفَلْم َيْصبِْر ُمَتَغيًِّظا، َفَأَتى َأَبا َبْكٍر، َفَقاَل: َيا َأَبا َبْكٍر، َأَلْسنَا 
َقْتَلَنا فِي اْلَجنَِّة  َأَلْيَس  َعَلى َحقٍّ َوُهْم َعَلى َباطٍِل؟ َقاَل: َبَلى، َقاَل: 

« البن َبطَّال )8 /258(. )1( »شرح صحيح الُبَخاِريِّ
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ِدينِنَا،  فِي  نِيََّة  الدَّ ُنْعطِي  َفَعَلَم  َقاَل:  َبَلى،  َقاَل:  النَّاِر؟  فِي  َوَقْتَلُهْم 
ُه  إِنَّ اْلَخطَّاِب،  اْبَن  َيا  َفَقاَل:  َوَبْينَُهْم؟  َبْينَنَا  اللُه  َيْحُكِم  ا  َوَلمَّ َوَنْرِجُع 
َرُسوِل  َعَلى  اْلُقْرآُن  َفنََزَل  َقاَل:  َأَبًدا،  اللُه  ُيَضيَِّعُه  َوَلْن  اللِه،  َرُسوُل 
اُه، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللِه،  اللِه  بِاْلَفْتِح، َفَأْرَسَل إَِلى ُعَمَر، َفَأْقَرَأُه إِيَّ

َأَوَفْتٌح ُهو؟ َقاَل: »َنَعْم«، َفَطاَبْت َنْفُسُه َوَرَجَع()1(�

ِهُموا َرْأَيُكْم، واللِه  وفِي ِرَواَيٍة ُأْخَرى: َقاَل َسْهُل بُن ُحنَْيٍف: )اتَّ
َلَقْد َرَأْيُتنِي َيْوَم أبِي َجنَْدٍل، َوَلْو أنِّي َأْسَتطِيُع أن َأُردَّ أمَر َرُسوِل الله 

 َلَرَدْدُتُه!()2(�

َة عاَم الفتِح َقاَل: »َمْن َدَخَل َداَر َأبِي ُسْفَياَن  ا دَخل النَّبِيُّ  َمكَّ وَلمَّ
ُجُل َفَأْدَرَكْتُه َرْغَبٌة  ا الرَّ َفُهَو آِمٌن«، َفَقاَلِت اأْلَْنَصاُر َبْعُضُهْم لَِبْعٍض: َأمَّ
َأُبو ُهَرْيَرَة: َوَجاَء اْلَوْحُي، َوَكاَن إَِذا  َقْرَيتِِه، َوَرْأَفٌة بَِعِشيَرتِِه. َقاَل  فِي 
إَِلى  َطْرَفُه  َيْرَفُع  َأَحٌد  َفَلْيَس  َجاَء  َفإَِذا  َعَلْينَا،  َيْخَفى  اَل  اْلَوْحُي  َجاَء 
ا اْنَقَضى اْلَوْحُي َقاَل َرُسوُل  َرُسوِل اللِه  َحتَّى َينَْقِضَي اْلَوْحُي، َفَلمَّ
: »َيا َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر«، َقاُلوا: َلبَّْيَك َيا َرُسوَل اللِه، َقاَل: »ُقْلُتْم:  اللِه 
 ، ُجُل َفَأْدَرَكْتُه َرْغَبٌة فِي َقْرَيتِِه؟« َقاُلوا: َقْد َكاَن َذاَك، َقاَل: »َكلَّ ا الرَّ َأمَّ
إِنِّي َعْبُد اللِه َوَرُسوُلُه، َهاَجْرُت إَِلى اللِه َوإَِلْيُكْم، َواْلَمْحَيا َمْحَياُكْم 
ِذي  َواْلَمَماُت َمَماُتُكْم«، َفَأْقَبُلوا إَِلْيِه َيْبُكوَن َوَيُقوُلوَن: َواللِه َما ُقْلنَا الَّ

)1( أخرجه الُبَخاِريُّ )4844(، ومسلم ) 1785(.
)2( أخرجه الُبَخاِريُّ )4189 (، ومسلم )1785 (، واللفظ له.
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: »إِنَّ اللَه َوَرُسوَلُه  نَّ بِاللِه َوبَِرُسولِِه! َفَقاَل َرُسوُل اللِه  ُقْلنَا إاِلَّ الضِّ
َقانُِكْم، َوَيْعِذَرانُِكْم«)1(� ُيَصدِّ

، وَمَع  حاَبِة لِنَبِيِّهم  فِفي َهِذه المواِقِف تباَينَْت ُمخاَلَفاُت الصَّ
رِع  ، فَلْم َيصُدر ِمَن الشَّ أنَّ ُكلَّ المخالفاِت عظيمٌة فِي حقِّ النَّبِيِّ 
أيُّ عقوبٍة أو َرْدٍع شديٍد، بل َكاَن النَّبِيُّ  َيْعُفو وَيْصَفُح، وَيْحَتِوي 
إَلى  ُمْطَمِئنًّا  الُعذَر  َلُهُم  وَيْلَتِمُس  وُيشاِوُرهم،  ُفهم  ويتألَّ أصحاَبه 

ِصدِق إيمانِهم.

ُيْمِكن  ال  المواِقِف  َهِذه  َعَلى  وَغْيُرها  َأْوَرْدناها  تِي  الَّ األسِئَلُة 
نَِّة، وال ُيمِكنُهم أن َيْفَقُهوا  للُغَلِة أن ُيِجيُبوا َعنَْها إاِلَّ بَأْجِوَبِة أهِل السُّ
فِق بالُمخالِِف وَتْعِليِمه واْلتَِماِس الُعذِر له، وَعَدِم المبادرِة  معنَى الرِّ
إَلى الُعقوبِة إن َكاَن فِي َذلَِك َمْصَلَحٌة راجحٌة، وَتْغِليِب َجانِِب الَعفِو 

-َمَع التعليِم والتَّحِذيِر- َعَلى َجانِِب الُعقوَبِة.

حاَبة  الصَّ ِمن  ِريَعة  الشَّ موقِف  َتفسيِر  ِمن  الُغَلُة  َن  َيتمكَّ وَلْن 
وأفكاِرهم  َوْفًقا آلراِئهم  ُسوِل   الرَّ أمِر  فِي مخالفِة  وَقُعوا  ِذيَن  الَّ
ِة،  دَّ للشِّ قرينًة  االستقامَة  َتْجَعُل  تِي  الَّ الُمَتَشنَِّجِة  راتِهم  وتصوُّ
لِتغليِظ  مصاحًبا  ِريَعة  الشَّ وتطبيَق  للَقسَوِة،  ُمَلِزًما  واَب  والصَّ

العقوبِة والتَّنِكيِل بالُمخالِِف.

والَعفِو،  والُعذِر  والَمْصَلَحِة  حمِة  والرَّ الِحكَمِة  ُمفَرَداُت  ا  وَأمَّ

)1( أخرجه مسلم ) 1780(.
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فل ُيحِسُن الُغَلُة استِخداَمها؛ أِلَنَّها فِي َأْذَهانِهم َقْد تؤدِّي إَلى فتِح 
باِب التناُزالِت والتَّهاُوِن فِي تطبيِق شرِع الله ومعاقبِة الُمعَتِديَن َكَما 

َيُظنُّوَن!
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وَد؟ َكْيَف َسَعى النََّبت  َللتَّفَيَئَة بنَي املتسَلَمنَي والَيفت
اِر  فِي َمنُْظوِر الُغَلِة فإن أيُّ َمْسًعى لِلتَّهِدَئِة بيَن الُمسِلِميَن والُكفَّ
هو َنْوٌع ِمن التَّناُزِل عن الحقوِق و إذالِل الُمسِلِميَن، َحتَّى إْن َكاَن 

فِي التَّهِدَئِة َمْصَلَحٌة لُِمجَتَمِع الُمسِلِميَن وَدْعَوتِهم!

َرُجٌل  َرُجَلِن؛  »اْسَتبَّ  ُهَرْيَرَة:  أبي  ِمن حديِث  ِحيَحْيِن  الصَّ فِي 
اْصَطَفى  ِذي  َوالَّ اْلُمْسِلُم:  َقاَل  اْلَيُهوِد،  ِمَن  َوَرُجٌل  اْلُمْسِلِميَن،  ِمَن 
ِذي اْصَطَفى ُموَسى َعَلى  : َوالَّ ًدا َعَلى اْلَعاَلِميَن. َفَقاَل اْلَيُهوِديُّ ُمَحمَّ
، َفَذَهَب  اْلَعاَلِميَن. َفَرَفَع اْلُمْسِلُم َيَدُه ِعنَْد َذلَِك َفَلَطَم َوْجَه اْلَيُهوِديِّ
اْلُمْسِلِم،  َوَأْمِر  َأْمِرِه  ِمْن  َكاَن  بَِما  َفَأْخَبَرُه  النَّبِيِّ   إَِلى  اْلَيُهوِديُّ 
 : النَّبِيُّ  َفَقاَل  َفَأْخَبَرُه،  َذلَِك،  َعْن  َفَسَأَلُه  اْلُمْسِلَم  النَّبِيُّ   َفَدَعا 
اَل ُتَخيُِّرونِي َعَلى ُموَسى؛ َفإِنَّ النَّاَس َيْصَعُقوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْصَعُق 
َل َمْن ُيِفيُق، َفإَِذا ُموَسى َباطٌِش َجانَِب اْلَعْرِش، َفَل  َمَعُهْم، َفَأُكوُن َأوَّ
ِن اْسَتْثنَى اللَُّه؟«)1(� َأْدِري َأَكاَن فِيَمْن َصِعَق َفَأَفاَق َقْبِلي، َأْو َكاَن ِممَّ

َلُم وَمنِزَلتِه  َه النَّبِيُّ  بَفضِل ُموَسى َعَلْيه السَّ فِي َهَذا الحديِث نوَّ
أنَّ  َمَع  َعَلْيه،  يخيِّروه  أو  لوه  يفضِّ أن  الُمسِلِميَن  وَنَهى  الِقَيامِة،  يوَم 
)َتْجِويز أن َيُكوَن َسْبُقه فِي اإلفاقِة أو لم ُيصَعْق بحاٍل، ال َيْمنَُعنا أن 

ًدا أفضُل ِمن ُموَسى()2(�  نعلَم أنَّ ُمَحمَّ

)1( أخرجه الُبَخاِريُّ )2411(، ومسلم )2373(.

)2( »منهاح السنة النبوية« البن َتيِميَّة ) 255/7 (.
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َلَطَمُه  أن  بعَد  لِْلَيُهوِديِّ  انتِصاٌف  ُه  وكأنَّ النَّبِيِّ   موِقُف  َبَدا 
ا  الُمْسِلُم، فلم ُيظِهِر النَّبِيُّ  االْنِحَياَز لَِمقاَلِة الُمْسِلم وإن َكاَنْت حقًّ

فِي ذاتِها، وذلك أِلَنَّ الموِقَف َيْقَتِضي َتْهِدَئَة النُُّفوِس وَتْسِكينَها. 

األَْهِليِّ  لِم  السِّ َعَلى  الحفاَظ  أصحاَبه  يعلِّم  النَّبِيُّ   َكاَن  َهْل 
وَعَدِم االْنِجَراِر إَلى ُمناَزعاٍت وُمهاَتَراٍت ال َتُصبُّ إاِلَّ فِي َمْصَلَحِة 
؟ َحتَّى إْن َكاَن الُمسِلُموَن ُيجاِدُلوَن عن  أعداِء الُمجَتَمِع اإِلْسَلميِّ
َساِئِر  َعَلى   - ٍد - ُمَحمَّ ُسوِل  الرَّ )َأفَضِليَّة  ذاتِه، وهو  فِي  أمٍر حقٍّ 

الُمرَسِليَن(.
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َ ع؟ َت َُ ال َيْدَبَيَة.. َقاَذا َأْبَقى َقن ٌََروتَاا ْلحت احلت صت
اِدِس  ُقَرْيٍش فِي العاِم السَّ َمَع  النَّبِيُّ   َأْبَرَمه  ِذي  الَّ ُيَعدُّ االتِّفاُق 
تِي َيصُعُب َفْهُمها واستيعاُب تفاصيِلها  ِمَن الِهْجَرِة ِمَن األحداِث الَّ

ة.  َوْفًقا لَِمنَهِج الُغَلِة وَأَدبِيَّاتِهم الثَّوِريَّ

لَح بيَن النَّبِيِّ  وبيَن ُقَرْيٍش بالَفتِح الُمبِيِن،  - َوَصَف اللُه الصُّ
: يا َرُسوَل الله،  ب ُعَمُر بُن الَخطَّاِب ِمن َذلَِك، فَسَأَل النَّبِيَّ  وتعجَّ
لِح فِي ظاِهِرها لم َتُكْن  َأَوَفْتٌح هو؟ َقاَل: َنَعْم)1(. َمَع أنَّ ُشروَط الصُّ
ِمَن  أَخَذْت  ُقَرْيًشا  أنَّ  حاَبِة  الصَّ لَبْعِض  وَبَدا  الُمسِلِميَن،  فِي صالِِح 

ا أعَطْتهم، وذلك بعَد أن َمنََعْتهم َأَداَء الُعمَرِة. الُمسِلِميَن أكثَر ِممَّ

والُغَلُة فِي زمانِنا ال َيعَتِرفون بِنَْصٍر يأتِي ِمن طريِق الُمفاَوَضاِت، 
لِح كَسبِيٍل الستِرجاِع الُحقوِق والتَّفاُهِم َمَع  وال ُيؤِمنُون بغيِر السِّ

. الَعُدوِّ

ٍة؛ َفَقْد َمنََعه الُمشِرُكوَن  -لم َيُكِن النَّبِيُّ  ُيفاِوُض ِمن َموِضِع ُقوَّ
حاَبِة. َة، وَوَضُعوا شروًطا أثاَرْت غضَب الصَّ ُدخوَل َمكَّ

فيَن أنَّ الُمفاَوضاِت َمَع الَعُدوِّ َيِجُب  وهذا ُينافِي َمزاِعَم المتطرِّ
ٍة، وأنَّ الُمْسِلَم إن َلَجَأ لِلتَّفاُوِض ِمن َموِضِع  أن تكوَن ِمن َموِضِع ُقوَّ
بِدَماِء  والتَّْضِحَيِة  الَمَباِدِئ  عن  للتَّناُزِل  سَيدَفُعه  َذلَِك  فإنَّ  ضعٍف 

هداِء. الشُّ

)1( أخرجه مسلم )1785(.
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- َقبَِل النَّبِيُّ  أن ُيهاِدَن الُمشِرِكيَن 10 سنواٍت، وهذا َيعنِي: أْن 
َة َتْعُلو فِيَها األصناَم وُيعَبُد فِيَها َغْيُر الله. َيتُرَك َمكَّ

بَِهدِم  ُأرِسَل  َأنَّه  َمَع   - الُغَلة  َمنُظوِر  ِمن   – َهَذا  َيسَتِقيُم  فَكْيَف 
رُك  قت ِمن االتِّفاِق إن َكاَن الشِّ رِك وإزاَلتِه؟! وأيُّ َمْصَلَحٍة تحقَّ الشِّ

رِك؟! باقًيا؟! فَهْل ُهناَك َمْفَسَدٌة أعَظُم ِمْن َبقاِء الشِّ

فِي  الُمشِرُكوَن  َيَضُعها  ُبنُوٍد  أيِّ  َقُبوِل  َعَلى  النَّبِيُّ   َحَرَص   -
ِذي َنْفِسي  نَْت تعظيَم ُحُرماِت الله، َكَما َقاَل: »والَّ االتِّفاِق إن َتَضمَّ
َأْعَطْيُتُهْم  إاِلَّ  اللِه  ُحُرماِت  فِيَها  ُيعظِّموَن  ًة  ُخطَّ َيْسَأُلونِي  ال  بَِيِده، 
»َهَذا َما َقاَضى   : اَها«. وِحينَما أرادوا كتابَة االتِّفاِق َقاَل النَّبِيُّ  إيَّ
ِه َلْو ُكنَّا َنْعَلُم َأنََّك َرُسوُل  ِه«. َفَقاَل ُسَهْيٌل: َواللَّ ٌد َرُسوُل اللَّ َعَلْيِه ُمَحمَّ
ُد ْبُن َعْبِد  ِه َما َصَدْدَناَك َعِن اْلَبْيِت َواَل َقاَتْلنَاَك، َوَلِكِن اْكُتْب: ُمَحمَّ اللَّ
ْبُتُمونِي، اْكُتْب:  ِه َوإِْن َكذَّ ِه إِنِّي َلَرُسوُل اللَّ : »َواللَّ ِه. َفَقاَل النَّبِيُّ  اللَّ
ًة  : َوَذلَِك لَِقْولِِه: »اَل َيْسَأُلونِي ُخطَّ ْهِريُّ ِه«. َقاَل الزُّ ُد ْبُن َعْبِد اللَّ ُمَحمَّ

اَها«)1(� ِه إاِلَّ َأْعَطْيُتُهْم إِيَّ ُيَعظُِّموَن فِيَها ُحُرَماِت اللَّ

ة:  الِقصَّ َهِذه  فِي  الله  ُحُرماِت  تعظيِم  )َمْعنَى   : الَخطَّابِيُّ َقاَل 
َتْرُك الِقَتاِل فِي الَحَرِم، والُجنُوُح إَِلى الُمساَلَمِة، والَكفُّ عن إراقِة 

َماِء()2(� الدِّ

)1( أخرجه الُبَخاِرّي )2732(.
)2( »فتح الباري« البن حجر )5 /336 (.
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لَِمْصَلَحٍة  َتْرِجيًحا  النَّبِيُّ  فِي كتابِة ِصيَغِة االتِّفاِق؛  ِد  َيَتَشدَّ لم 
الَحَرِم(  فِي  الِقَتال  )َتْرِك  دينيٍَّة  زاويٍة  ِمن  األمِر  فِي  فنََظَر  َأْعَظَم، 
م  عوِة()1(، ولم ُيباِل إن َكاَن َهَذا األمُر َقْد تقدَّ ِغ للدَّ وَمْصَلِحيٍَّة )التَّفرُّ
فَأْيَن  قًة،  ُمتحقِّ الُمسِلِميَن  َمْصَلَحُة  َداَمْت  َما  َغْيُرهم  أو  اُر  الُكفَّ بِِه 

َموِقُع َهَذا ِعنَْد ُغَلِة َزمانِنَا؟!

اِر لِلُمسِلمين ال يعني التهاُوَن فِي  دِّ َعَلى استِفزاِز الُكفَّ - َعَدُم الرَّ
َذلَِك  فِي  َيُكوُن  َقْد  بل  الُمسِلِميَن،  حقوِق  عن  والتناُزَل  ين  الدِّ أمِر 
َعَلى  وهذا  وِدَراَيٍة،  فِْقٍه  عن  َصَدر  إْن  الله  أمِر  وطاعُة  الحقِّ  لزوُم 
استِفزازاِت  َعَلى  دِّ  الرَّ َعَدَم  أنَّ  فَيُظنُّوَن  الُغَلُة،  ُره  َيَتَصوَّ َما  ِخَلِف 

اِر علمٌة َعَلى ضعِف اإليماِن والَهواِن. الُكفَّ

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  گ    گ   [گ   َتَعاَلى:  َقاَل 
ڱZ ]الفتح: 26[. 

َنبِيُّ  َأنَّه  وا  ُيِقرُّ َأنَُّهم لم  : )َكاَنْت َحِميَُّتهم  الُبَخاِريِّ وفي َصِحيِح 

َما َكاَن اْلِقَتاُل  ْسَلِم َفْتٌح َقْبَلُه َكاَن َأْعَظَم ِمنُْه، إنَّ )1( )َيُقوُل الّزْهِريُّ : َفَما ُفتَِح فِي اإلِْ
َبْعُضُهْم  النَّاُس  َوآَمَن  اْلَحْرُب  اْلُهْدَنُة َوُوِضَعِت  َكاَنِت  ا  َفَلمَّ النَّاُس،  اْلَتَقى  َحْيُث 
ْسَلِم َيْعِقُل  ْم َأَحٌد بِاإْلِ َبْعًضا، َواْلَتَقْوا َفَتَفاَوُضوا فِي اْلَحِديِث َواْلُمنَاَزَعِة ؛ َفَلْم ُيَكلَّ
َقْبَل  ْسَلِم  ِمْثُل َمْن َكاَن فِي اإْلِ نََتْيِن  َوَلَقْد َدَخَل فِي تينك السَّ َشْيًئا إالَّ َدَخَل فِيِه، 
ِه   اللَّ َأنَّ َرُسوَل  ْهِريِّ :  الزُّ َقْوِل  لِيُل َعَلى  َوالدَّ اْبُن ِهَشاٍم :  َقاَل  َأْكَثَر.  َأْو  َذلَِك 
َخَرَج إَلى اْلُحَدْيبَِبِة فِي َأْلٍف َوَأْرَبِعِماَئٍة فِي َقْوِل َجابِِر ْبِن َعْبِد الّلِه، ُثمَّ َخَرَج َعاَم 

َة َبْعَد َذلَِك بَِسنََتْيِن فِي َعَشَرِة آاَلٍف( »سيرة ابِن ِهَشام« ) 322/2(. َفْتِح َمكَّ
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وبيَن  َبْينَُهم  وحاُلوا  ِحيِم،  الرَّ ْحَمِن  الرَّ الله  بِبِْسِم  وا  ُيِقرُّ ولم  الله، 
حاَبِة     الصَّ َبْعِض  َغَضَب  أثاَرْت  الجاهليَُّة  الَحِميَُّة  فَهِذه  الَبْيِت()1(، 
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   [ڱ  

ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہZ ] الفتح: 26[.

ِكينَُة وُلُزوُم كلمِة التَّْقَوى هي َما ُيَعبُِّر َعنُْه الُغَلُة فِي َزمانِنَا  فالسَّ
بالتَّخاُذِل والتَّناُزِل والتَّفِريِط بالحقوِق، ولو اجَتَهد الُغَلُة كثيًرا َلَما 
دِّ َعَلى الَحِميَِّة  نُوا ِمَن الَجمِع بيَن ُلزوِم كلمِة التَّْقَوى وَعَدِم الرَّ َتَمكَّ

الجاهليَِّة لِلُمشِرِكيَن.

)1( أخرجه الُبَخاِريُّ )2732(.
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عَن  التَّنازتَل  إىَل  دتَؤدِّي  املادِّيت  وامَلْكَسبت  امَلْرَحَليت  النَّْررت  َهَل 
اجَلَفاَد؟

َلَقْد صَبغ الُغَلُة الَعَمَل الِجَهاديَّ بِِصْبغٍة ِمثاليٍَّة، فقالوا: ال ينقطُِع 
َر البَِلُد وتعوُد الِخَلفُة. ين وتتحرَّ الِجَهاُد َحتَّى يظهَر الدِّ

شأنِنَا  ِمن  وليس  النَّصَر،  وَوَعدنا  بالعمِل  أَمَرنا  الله  إنَّ  وقالوا: 
بمواصلِة  َمُأُموُرون  َنْحُن  وإنَّما  النَّْصِر،  تحقيِق  كيفيَِّة  عن  البحُث 
غايُته  فهي  َهاَدَة،  الشَّ إاِلَّ  َيرُجو  ال  الحقيقيَّ  المجاِهَد  وإنَّ  الِجَهاِد، 

ْنَيا وَمتاِعها. وُمنَيُته، ال َيلتِفُت إَلى َعَرِض الدُّ

، وإيقاَف  ولذلك اعَتَبروا التفاُوَض والُهدَنَة والتفاُهَم َمَع الَعُدوِّ
للَقِضيَّة،  الِخَياَنِة  ُضروِب  ِمن  التهِدَئِة:  إَلى  ُيَؤدِّي  َما  وكلَّ  الِقَتاِل، 

هداِء. والُقعوِد عن الِجَهاِد، والتَّْضِحَيِة بدماِء الشُّ

تتعلَّق  اْنِحَرافاٍت  َة  ِعدَّ ُن  َيَتَضمَّ الِمثالِيَّ  الكلَم  َهَذا  أنَّ   ومعلوٌم 
ِة للِجهاِد: يَّ بَِمفُهوم النَّْصِر، والثَّمراِت المادِّ

- الْنِحَراُف فِي َمفُهوِم النَّْصِر:

َيُخوضوَن  ال  أِلَنَُّهم  ؛  الَعُدوِّ َعَلى  النَّْصِر  معنَى  الُغَلُة  َيْعِرُف  ال 
َغْيِر  إَلى أجٍل  الِقَتاِل  هادٍة أو رغبًة فِي استمراِر  إاِلَّ طلًبا للشَّ الِقَتاَل 

بُة َعَلى الِقَتاِل. ى َمْهَما َكاَنِت الخسائُر أو اآلثاُر الُمَتَرتِّ ُمَسمًّ

كلِّها،  البَِلِد  َعَلى  يِن  الدِّ ُظُهوِر  بعَد  إاِلَّ  َيتِمُّ  ال  النَّْصُر  وِعنَْدُهم 



107

َ َع  َت َُ ال ُت َقَع ٌََروتاا َوَتَفا

ثون بَِمفاِهيَم  ائِل إاِلَّ أنَُّهم يتحدَّ وَمَع َأنَُّهم ُيجاِهدون جهاَد دفٍع لِلصَّ
أجِل  ِمن  يقاتُل  َمن  َعَلى  ُينِكرون  ولذلك  َمفاِهيِمه،  عن  ُمختِلَفة 
، وال ُيخُفون رغبَتهم فِي فتِح مدينِة ُروَما  إخراِج الُمْحَتلِّ األجنبيِّ
َسْهِل  فِي  ماِن  الزَّ آخِر  فِي  وِم  الرُّ َمَع  الُمَواَجَهِة  انتِظاَر  أو  اإليطاليَِّة، 

َدابٍِق فِي َحَلَب)1(!

أو  َتَعاَلى  الله  كتاِب  فِي  َنِجُدها  ال  والِمثالِيَّاُت  الخياالُت  َهِذه 
� ِسيَرة نبيِّه 

َمواطَِن  فِي  النَّبِيِّ   َزَمِن  فِي  الُمسِلِميَن  َتَعاَلى  اللُه  َنَصر  َلَقد 
َكاَنت غَزَواٍت وَسراَيا معدودًة،  أنَّها  َمَع  َذلَِك نصًرا  ى  َكثِيَرٍة، وسمَّ
َهِذه  لكنَّ  العَربِيَّة،  الجزيرِة  ُحدوَد  فيها  اإِلْسَلُم  َيتجاوِز  ولم 

دًة النطِلِق حركة الَفتِح. االْنتَِصاراِت المرحليََّة َكاَنت ُممهِّ

صاحبِه  َمَع  الَغاِر  إَلى  وَلَجأ  مهاجًرا،  النَّبِيُّ   َخَرَج  وِحينَما 
َذلَِك  الله  ى  سمَّ بهم،  َيظَفُروا  ولم  الُمشِرُكوَن  وَتبِعهم  يِق،  دِّ الصِّ

نصًرا، َقاَل َتَعاَلى: [ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  
ۇ   ۇ    ڭ   ڭ       ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ  
ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائائ   

الناطقة  لمجلته  عنواًنا   )  Dabiq  - دابق   ( اسم  )داعش(  تنظيُم  اتَّخَذ  وقد   )1(
باإلنكليزية !
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ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئZ ]التوبة: 40[.

َد َنجاِة النَّبِيِّ  ِمن َيِد األعداِء وانقلبِهم خاِسِريَن  أي أنَّ مجرَّ
هو نصٌر بِحدِّ ذاتِه، بل عظَّم اللُه شأَن َذلَِك النَّْصِر فقال: [ې  
ې  ى  ى  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  

ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئZ  ]التوبة: 40[�

لكن َقْد يتساءُل الَبْعُض: 

أعُيِن  عن  َيخَتِفي  َمَغاَرٍة  فِي  والنَّبِيُّ   نصًرا  َهَذا  ُيَعدُّ  َكْيَف 
الُمشِرِكيَن؟!

تِي  َأْيَن المكسُب؟! وأيَن الظُّهوُر؟! وأيَن الَغَلَبُة؟! َوَما الخساِئُر الَّ
َلِحَقت بالُمشِرِكيَن؟!

واستمراَرها  ْعَوِة  الدَّ َعَلى  الحفاَظ  أِلَنَّ  نصًرا  َهَذا  َكاَن  وإنَّما 
الَِّذي  َأْكَبُر المكاسِب والَمغانِِم، ودوَن االحتفاِظ برأِس الماِل  هو 
يِن  الدِّ لهذا  ُظهوًرا  َننَتظَِر  أن  ُيمِكنُنا  فل  البقاِء  ِمَن  اإِلْسَلَم  ُن  ُيَمكِّ

وَقْهًرا ألعداِئه.

تبليِغ  ِمن  نُوا  ليتمكَّ وأهِلها  ْعَوِة  الدَّ بقاء  فِي  الحقيقيُّ  فالنَّصُر 
ُأِصيَب  فإْن  الغايِة،  لهذه  َيُكوَن خادًما  أن  َينَبِغي  والِجَهاُد  الرسالِة، 
أو َهجَمٍة، وُأِصيَبت دعوُة  نتيجَة ضربٍة  بَضرٍر وَهِزيَمٍة  الُمشِرُكوَن 
الُمسِلِميَن بَِهِزيَمٍة َأْعَظَم؛ فإنَّ َهَذا ال ُيَعدُّ نصًرا وال َفْتًحا، وإنَّما هو 

َهِزيَمٌة وَنْكَسٌة َحتَّى إن َكاَنْت خساِئُر الُمشِرِكيَن كبيرًة.
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ْضها  وَمن َسَعى فِي نجاِة الُمْؤِمنِيَن والحفاِظ َعَلى َحياتِهم ولم يعرِّ
بُن  خالُِد  فَعل  َكَما  مشكوٌر،  فَعَمُله  َعَلْيِهم،  ِحرًصا  والتَّلِف  لِلَقتِل 
الَولِيِد فِي معركِة ُمْؤَتَة، َحْيُث تولَّى القيادَة بعَد َمقَتِل األَُمراِء الثلثِة، 
فَقاَل:  فِعِله  َعَلى  النَّبِيُّ   َأثنَى  َوَقْد  بالَجْيِش،  اْنَسَحَب  ُثمَّ  فَقاَتَل، 
ايَة َسْيٌف ِمن ُسيوِف الله، َحتَّى فَتَح اللُه َعَلْيِهم«)1(، َمَع أنَّ  »أَخَذ الرَّ

وم. خالًِدا لم ُيواِصِل الِقَتاَل َحتَّى َهِزيَمة َجْيِش الرُّ

ُة للِجهاِد: يَّ - الثَّمَراُت المادِّ

ا  ِة، وَعمَّ دَفَع الُغُلوُّ بأهِله إَلى الُخُروِج ِمن ُحدوِد الطَّبِيعِة الَبَشِريَّ
أنَعَم اللُه به َعَلى عباِده الُمجاِهِديَن وأباَحه َلُهم ِمَن التَّمتُِّع بالَمغانِِم، 
َهاَدُة فهو َينُشدها وَيطُلبها وَينَتظُِر  فَزَعُموا أنَّ غايَة الُمجاِهِد هي الشَّ

ْنَيا. يوَمها، وال َيلتِفُت –بزعمه- إَلى ُحطاِم الدُّ

فِي  يَن  الدِّ َهَذا  أَقاُموا  ِذيَن  الَّ )إنَّ  اللُه:  َرِحَمُه  ُقْطب  سيِّد  َيُقول 

يَن ِمن  صورِة َدْولٍة ونظاٍم وَشَراِئَع وَأْحَكاٍم، كانوا َقْد أقاُموا َهَذا الدِّ

وعبادٍة  وُخُلٍق  عقيدٍة  صورِة  فِي  حياتِهم،  وفي  َضماِئِرهم  فِي  َقْبُل 

َوْعًدا واِحًدا، ال  يِن  الدِّ َهَذا  إَِقاَمِة  َعَلى  ُوِعُدوا  َقْد  وُسلوٍك، وكانوا 

يِن َعَلى أيِديِهم، َوْعًدا  لطاُن وال َحتَّى لَِهَذا الدِّ َيدُخل فِيِه الَغَلُب والسُّ

ْنَيا، َوْعًدا واِحًدا هو الجنَّة؛ َهَذا  واِحًدا ال يتعلَّق بشيٍء فِي َهِذه الدُّ

)1( أخرجه الُبَخاِريُّ )4262(.
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، والُمِضيِّ فِي  اقِّ ُكلُّ َما ُوِعُدوه َعَلى الِجَهاِد الُمْضنِي، واالبتِلِء الشَّ

لطاِن  ِذي َيكَرُهه أصحاُب السُّ ْعَوِة، وُمَواَجَهِة الجاهليَِّة باألمِر الَّ الدَّ

فِي ُكلِّ َزماٍن وفي ُكلِّ مكاٍن، وهو: »ال إلَه إاِلَّ اللُه«.

َغْت نفوُسهم ِمن َحظِّ  ا أْن ُفرِّ ا أِن ابَتلُهم اللُه فَصَبُروا، وَلمَّ َفَلمَّ

َهِذه  فِي  جزاًء  َينَتظِروَن  ال  َأنَُّهم  ِمنُْهم  اللُه  َعِلم  أن  ا  وَلمَّ ُنفوِسهم، 

ْعَوة  األَْرِض كائنًا َما َكاَن َهَذا الجزاء، ولو َكاَن هو اْنتَِصاَر َهِذه الدَّ

ين فِي األَْرِض بَِجهِدهم()1(� َعَلى أيِديهم، وقياَم َهَذا الدِّ

 ، تِي ال َيْعِرُفها الِجنُس الَبَشِريُّ وهذا الكلُم غاِرٌق فِي الِمثالِيَّة الَّ

َتْرُج نصًرا  لم  إن  األَْرِض  َعَلى  العمِل  إَلى  النُُّفوُس  ك  تتحرَّ فَكْيَف 

وَدعَوتِها؟!  عقيدتِها  وعلى  َعَلْيَها  َيُعوُد  ا  ماديًّ مردوًدا  أو  خيًرا  أو 

أيِّ  إَلى  ِع  التطلُّ ِمن  د  متجرِّ وقلُبه  اللِه  أعداَء  الُمْسِلُم  ُيقاتُِل  وَكْيَف 

ين فِي  ْعَوِة وقياَم الدِّ جزاٍء أو َمغنٍَم ُدنَيِويٍّ َحتَّى إْن َكاَن )اْنتَِصاَر الدَّ

أنها  َكَما  الَبَشِر  ُدنَيا  فِي  عسيرٌة  التخيُّلِت  َهِذه  فِمثُل  األَْرض(؟! 

مصاِدمٌة لكثيٍر ِمن النُُّصوِص والمعانِي الشرعية. 

َقاَل َتَعاَلى: [ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ ڱZ ]التوبة: 

َتْيِن  َتْيِن اللَّ 52[، َيُقوُل ابُن َجِريٍر: )َهْل َتنتظِرون بنا إاِلَّ إحَدى الَخلَّ

ا َظَفًرا بالَعُدوِّ وفتًحا لنا بَغَلَبتِناُهم، فِفيها  ُهما أحَسُن ِمن َغْيرهما، إمَّ

)1( »معالم في الطريق« ) ص 30 (.
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َهاَدُة()1(� نا لنا، فِفيِه الشَّ ا قتًل ِمن َعُدوِّ لمُة، وإمَّ األجُر والَغنِيَمُة والسَّ

[ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ ڭ  ڭ   َتَعاَلى:  اللُه  وقال 

ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ې  ې   ى   ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  
ی   ی   ی    ىئ   ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ      ۈئ   ۈئ  

یZ ]آل عمران: 146 - 148[.

الِقَيامِة:  يوِم  إَلى  الخيُر  َنواِصيها  فِي  َمعُقوٌد  »الَخْيُل   : وقال 

وهي  عباِده،  َعَلى  الله  ِمن  نِعمٌة  فالَغناِئُم  والَمْغنَُم«)2(،  األَْجُر، 

أو  َشْينًا  َلْيَس  الغنائِم  إلى  النُُّفوِس  للُمجاِهد، وتطلُّع  عاِجُل األجِر 

َراِت الُغَلِة فإنَّ  ٌة ُطبَِع َعَلْيَها الَبَشُر، لكْن َوْفَق َتَصوُّ ا، َبْل هو ِجبِلَّ َذمًّ

الغنيمَة شيٌء مادِّيٌّ ال قيمَة له، فل ُيمِكنُهم أن َيفَهُموا َكْيَف َجَمع 

نَيِويِّ وبيَن َشَرِف األَْجِر األُخَرِويِّ [ىئ  ىئ    اللُه بيَن الَمْغنَِم الدُّ

هوا  ىئ  ی   ی  ی  یZ، وَكْيَف شَرع اللُه لعباِده أن يتوجَّ
إَِلْيِه قائليَن:  [ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې  ې  ې  Z ]البقرة: 201[.

َوْيلِت  ِمن  لِلُمجَتَمِع  سلمُة  فِيِه  َما  ُكلَّ  َهُموا  اتَّ أِلَنَُّهم  وذلك 

)1( تفسير الطََّبِريِّ ) 291/14(.
)2( أخرجه الُبَخاِريُّ )3119(، ومسلم )1873( واللفظ له.
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ُمقِحًما  َكاَن  َما  ِعنَْدُهم  الصحيُح  ُن  فالتََّديُّ واالضطِهاِد،  الَحْرِب 

للَقتِل والسجِن والُملحَقِة األَْمنِيَِّة.

ُحدوِد  عن  الُخُروِج  إَلى  بهم  أدَّى  التفكيِر  فِي  التشنُُّج  وهذا 

ا شَرعه اللُه لِعباِده واْرَتَضاُه َلُهم ِمَن  ِة، والُخُروِج َعمَّ الُقدَرِة البشريَّ

ِذي ُيوافُِق َطبِيَعَتهم. الَمنَهِج األَْمَثِل الَّ
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الََّذي  املتشَرَك  َتتل  َحيَنما  َريًبا  قت َزْدٍي  بنت  أتَساَقةت  َكاَن  َهْل 
يَف؟ فاَدَع ملَّا اَأى السَّ َنَطَق الشَّ

لو نظرنا فِيَما فَعله ُأساَمُة بُن َزْيٍد ِحينَما َقَتل الُمشِرَك الُمحاِرَب 
ْيَف، لَظنَّ الَبْعُض أنَّ َما قام بِِه  ا رَأى السَّ الَِّذي قال )ال إلَه إالَّ اللُه( َلمَّ

ف طبيعيٌّ َيْقَتِضيه الحاُل. ال َيْعُدو الصواَب، وهو تصرُّ

َأَقَتْلَته  ُأَساَمُة،  َفِلَماذا عظَّم النَّبِيُّ  خطَأ ُأساَمَة ِحينَما َقاَل: »يا 
َحتَّى  رها  يكرِّ زال  َفَما  ُأَساَمُة:  قال  الله؟!«،  إاِلَّ  إله  ال  َقاَل:  بعَدَما 

َتَمنَّيُت أنِّي لم َأُكْن أسلمُت َقْبَل َذلَِك الَيْوم()1(�

ار وَيقَبُل ِمنُْهم َما  َهْل َينَبِغي لِلُمسِلم أن َينطِلَي َعَلْيه ِخداُع الُكفَّ
َيظَهُر له َأنَّه ِخَلُف َما فِي قلوبهم؟

وإذا َكاَنت ُحرمُة َمن نطق باإِلْسَلم بهذه الَمنِْزَلة، مع العلم أن 
ظاهر أمره أنه أراد حماية نفسه من القتل، وقد يَتَرتَُّب َعَلى َعَدِم قتِله 
ِذي تَتَرتَُّب َمَفاِسد عديدة  َمْفَسَدٌة، فكيَف الشأُن بحرمِة دِم الُمْسِلِم الَّ

نتيجة الُعدواِن َعَلْيِه أو سفِك َدِمه؟!

فهل ُيراِعي الُغَلُة فِي أعمالِهم الُمَسلََّحِة َما ُيصيُب الُمْسِلَم ِمن 
ماِء؟ وهل َيسَتحِضرون إنكاَر النَّبِيِّ  َعَلى  أًذى وَضَرٍر وَسْفٍك للدِّ
وَكْيَف  يَف؟  السَّ رَأى  ا  َلمَّ هادَة  الشَّ نَطق  ِذي  الَّ الُمشِرَك  قْتَله  ُأساَمَة 

َيفَهُموَن َهَذا اإلنكاَر؟

)1( أخرجه الُبَخاِريُّ )4269(، ومسلم )96(.



114

َ َع  َت َُ ال ُت َقَع ٌََروتاا َوَتَفا

َف  ٌتواَجَه َقَرَي أصحاَب األتخيوَد  َة أن  َعَلى األتقَّ بت  َهْل َيَ
َسَبيَل َتَضيََّتفا؟

الله:  َسبِيل  فِي  التَّْضِحَية  معنَى  الُغَلِة عن  َراِت  َتَصوُّ ُجمَلِة  ِمن 
اتِّخاُذ أصحاِب األُخدوِد ِمثااًل، وأنَّه ال ُحدوَد للتَّضِحَيِة وال اعتباَر 

ار. داِم والِقتاِل َمَع الُكفَّ بِة َعَلى الصِّ للَمَفاِسِد والخسائِر الُمترتِّ

راتِهم فِي الِجَهاِد  فنَُموَذُج أصحاِب األخدوِد نموذٌج ُيوافِق تصوُّ
الَِّذي ال َيتوقَّف، وفي اعتباِره فرَض عيٍن فِي زمانِنا َعَلى ُكلِّ قاِدٍر، 
أعماِل  َتبِعاِت  َتحِمل  تِي  -الَّ ِة  األُمَّ أفراِد  ُكلِّ  انِخراِط  وفي ضرورِة 

الُمجاِهديَن- فِي الُمَواَجَهِة ُدوَن ُمعاَرَضٍة أو استَِياٍء.

للنَّكَبِة  دعوُتهم  َضْت  وتعرَّ آخِرِهم،  عن  الُمسِلُموَن  َفنَِي  فلو 
واالستِْئصاِل؛ فإنَّ َهَذا أمر طبِيعيٌّ ونتيجٌة متوقَّعة لقتاِل الطَّواِغيِت!

يُن إاِلَّ بالُمداَفَعِة والَبلِء:  : )وهل َيْظَهُر الدِّ ٍد الَمْقِدِسيُّ َيُقول أبو ُمَحمَّ

[ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇZ  ]البقرة: 

251[، فبَذلَِك َيُكون إعلُء ِدين الله وإنقاُذ النَّاِس وإخراُجهم ِمن 

أجِلها  ِمن  َيُكوُن  تِي  الَّ الغايُة  هي  وهذه  ُصَوِره،  باختلف  رك  الشِّ

اإِلْسَلميَُّة  وَلُة  الدَّ َوَما  التَّضِحَياُت..  َعَتباتِها  َعَلى  وُتنَحُر  الَبلُء، 

ِة  ِقصَّ وفِي  الُعظَمى..  الغايِة  َهِذه  َوَساِئِل  ِمن  َوِسيَلة  إاِلَّ  أصًل 

اِعَيَة  الدَّ الُغلَم  َذلَِك  فإنَّ  األلباِب؛  أِلُولِي  ِعْبَرٌة  األُخدوِد  أصحاِب 
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َما إِْظهار،  اِدَق َما أقام َدْوَلًة وال َصْوَلًة، وَلِكنَُّه أظَهَر توحيَد الله َأيَّ الصَّ

َهاَدَة، َوَما قيمُة الحياِة بعَد  ًرا، ونال الشَّ يَن الحقَّ َنْصًرا مؤزَّ ونَصر الدِّ

بالَفْوِز  اِعَيُة  الدَّ فاز  إَِذا  والتَّعِذيِب  والَحْرِق  الَقْتِل  َوْزُن  َوَما  َذلَِك؟! 

وإْن  الُمؤِمنوَن  َق  ُحرِّ وإْن  َتُكْن..  َلْم  أم  ْوَلُة  الدَّ َكاَنت  األكَبِر؟!.. 

ْت َلُهم األخاديُد فإنَُّهم ُمنتِصُرون؛ أِلَنَّ كلمَة الله هي الظاِهَرُة  ُخدَّ

والُعلَيا()1(�

َلِكنَّنا ال َنِجُد َهَذا المعنَى فِي ِكَتاِب الله َتَعاَلى، َفَقْد َذَكر اللُه َتَعاَلى 

راَع بيَن األنبياِء وأقواِمهم، وَصْبَرهم َعَلى َأَذاُهم، وِجهاَدهم فِي  الصِّ

َسبِيل الله، لكْن لم َتُكْن ُهناَك ُمَواَجهاٌت ُمِميَتٌة، وِصَداماٌت ُمهِلَكٌة 

لِلَجَماعِة الُمسِلَمِة.

َتشَهُد  ُمؤِمنٍَة  فَِئٍة  وجوِد  ِمن  ُبدَّ  فَل  لِلُمتَِّقيَن،  العاِقَبُة  داَمِت  َوَما 

األنبياُء  ض  تعرَّ ولو  أيِديها،  َعَلى  اللُه  ه  ُيتِمُّ أو   ، اإلَلِهيَّ النَّْصَر 

َنْصٌر  ُهناَك  َيُكوَن  فَلْن  األُْخُدوِد  أصحاِب  لَِمصيِر  ُكلُّهم  وأتباُعهم 

َيتَمتَُّعوَن بِِه فِي نِهايِة الَمَطاِف.

ُك  َتَتَمسَّ فَِئًة  وجوَد  َيْقَتِضي  اإليماِن  ألهِل  الَحْتِميُّ  فاالْنتَِصاُر 

يِن، وَتْدَفُع األَذى عن نفِسها َقْدَر الُمسَتَطاِع، وَتصبُِر َعَلى َأَذى  بِالدِّ

الَكافِِريَن؛ َحتَّى يأتَِي أمُر الله وُهم َعَلى َذلَِك.

)1( »ملة إبراهيم« )ص31(، وأيًضا )ص 56، 57(.
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ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   [ڭ    َتَعاَلى:  َقاَل 
 Zائ ى        ى   ې   ې   ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   

]يوسف: 110[.

ُسِل وأتباِعهم َحتَّى وَصل  ِذي َنَزل بالرُّ فَهْل لنا أن َنتخيََّل البلَء الَّ
الحاُل بَِبْعِضهم إلى َحدِّ اليأِس؟! ال َشكَّ أنَّ َهُؤالِء كانوا ُيعاُنون ِمن 
ِة َفْضًل  حياِة خوٍف وُذلٍّ وَعَذاٍب، وال َيْعِرُفوَن َطْعَم الحياِة المستقرَّ

ِة والحياِة الكريمِة. عن معانِي الِعزَّ

بالله-  -ِعَياًذا  أنبياِئهم  َمَع  الُمْؤِمنِيَن  َهُؤالِء  َوْصُف  َيِصحُّ  فَهْل 
بالُخنُوِع وَتْرِك الِجَهاِد والتَّْضِحَيِة فِي َسبِيل الله؟!

لَِماَذا َضنُّوا بِأنُفِسهم وآَثُروا حياَة الخوِف والَعَذاِب؟! أَلْم َيُكِن 
الموُت بكرامٍة َأْهَوَن ِمن بلوِغ حاِل الَيْأِس؟!

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   [ڭ   َتَعاَلى:  َقاَل 
ى   ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ٴۇ  

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئZ ] البقرة: 214[. 

بالُمْؤِمنِيَن  النازل  البلِء  َقْدَر  َتَعاَلى  الله  َيِصُف  اآلَيِة  َهِذه  فِي 
ُة أن َيسأُلوا: َمَتى نصُر الله؟ رغبًة  دَّ وأنبياِئهم، َحتَّى بَلَغت بهم الشِّ

ار. فِي الَخلِص ِمن الَعَذاِب وَتَسلُِّط الُكفَّ

الحياِة  َقْيِد  َعَلى  َيْبَقْوا  أن  الُمؤِمِن  النََّفِر  َهَذا  ُنفوُس  َقبَِلْت  َكْيَف 
الشيُء  الُمشِرِكيَن  أَذى  ِمن  أصاَبهم  َوَقْد  اللِه،  ِمن  الَفَرَج  َينتظُِروَن 
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الكثيُر، َحتَّى َقاُلوا: )َمَتى َنْصُر اللَِّه؟(؟! 

ُتِريُح  الُكْفِر  ُقَوى  َمَع  حاسمٍة  ُمَواَجَهٍة  إلى  ُيباِدُروا  لم  لَِماَذا 
لِّ والَمهانِة؟! األَْرَض ِمنُْهم، أو َيْسَتِريُحوا ُهْم ِمن َعنَاِء الذُّ

الُقْرآن  نبَأهم فِي  َعَلْينَا  اللُه  الَِّذي قصَّ  َبْل إنَّ حاَل َجِميِع األنبياِء 
ن مشهَد االْستِْضَعاِف للُمْؤِمنِيَن، واالستكباِر للَكافِِريَن،  َكاَنت تتضمَّ
والعاِقَبِة والنَّجاِة لِلُمتَِّقيَن، وغالًبا َما تكوُن النَّجاُة بَعَذاٍب ِمَن اللِه، 

ال بِِجهاِد الُمسِلِميَن.

تِي تؤدِّي  داماِت الُمهِلَكَة والُمواَجَهاِت َغْيَر الُمتكافَِئِة الَّ إنَّ الصِّ
ِة ُوُجوٍه لَِدْفِع الباطِل وإقامِة  إَلى هلِك الُمْؤِمنِيَن، ال َتستِقيُم َمَع ِعدَّ
، َذَكرها اللُه فِي كتابِه، ونبيُّه  فِي ُسنَّتِه، وِمن هذه الُوُجوه:  الحقِّ
يَُّة الُمؤِمنَُة الناِهَيُة عن الُمنَكِر، ُغْرَبُة أهِل اإِلْسَلِم  )ُسنَُّة التَّداُفع، األََقلِّ

ماِن وآِخِره(. ِل الزَّ فِي أوَّ

ُسنَُّة التَّداُفِع:

ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   [ۓ   َتَعاَلى:  َقاَل 
 Z ۋ  ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ  
]البقرة: 251[، أي: إنَّ الَفساَد َيغِلُب َعَلى أهِل األَْرِض وُيدِرُكهم 
َيْدَفُع  َمن  الُمْؤِمنِيَن  عباِده  ِمن  ُيقيِّض  ُسبحاَنه  َأنَّه  َلْوال  الله  َعَذاُب 
اِئَفَتْيِن بخيِرهما، َكَما َدَفع الَمُجوَس  َبْعَضه، َوَقْد َيْدَفُع اللُه )َشرَّ الطَّ
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�)1() ٍد  ِة ُمَحمَّ وِم النَّصاَرى، ُثمَّ َدَفع النَّصاَرى بالُمْؤِمنِيَن ُأمَّ بالرُّ

َيْعنِي ُظُهوَر اإليماِن، بل هو تقليٌل ِمن الفساِد  فِع ال  ُد الدَّ فُمَجرَّ
الُمنتِشر فِي األَْرض، واالكتفاُء بَِما ُيسَتَطاُع ِمن َذلَِك أمٌر محموٌد، 
بالتَّضِييق  َتنَْتِهي  تِي  الَّ الُمهِلَكِة  المواجهاِت  ِمَن  َخْيٌر  ُه  أنَّ َرْيَب  وال 
الباطَل  َتدَفُع  ُمؤِمنٍَة  فَِئٍة  ووجوُد  إهلِكهم،  أو  اإليماِن  أهِل  َعَلى 
َحاِل  إلى  الوصوِل  ِمن  خيٌر  بالُكْفِر  َتُموُج  بيئٍة  فِي  نفَسها  وَتْحَفُظ 

أصحاِب األُخدوِد.

الَبِقيَُّة الُمؤِمنَُة الَّتِي َتنَْهى عن الَفَساِد:

َقاَل َتَعاَلى: [ۉ   ې    ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  
ىئ   ېئ   ېئ     ېئ   ۈئۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ      وئ   وئ   ەئ   

ىئ  ىئ  ی  ی  یZ ]هود: 116[.

َما َكاَن لها  الِفَئُة الداِعَيُة إلى اإلصلِح الناِهَيُة عن الفساِد  فَهِذه 
أن تستِمرَّ فِي عمِلها وَتحُصَل لها النجاُة ِمن َعَذاب الله إْن َدَخَلْت 
فِي ُمَواَجَهٍة َغْيِر ُمتكافَِئٍة َتسَتْأِصُل وجوَدها؛ أِلَنَّ اإلبقاَء َعَلى النَّفِس 
النَّْهُي عن  الَمْقُصوِد وهو  َتحِقيِق  إلى  بِيُل  السَّ الَعَمِل هو  وُمواَصَلِة 

الُمنَكِر.

الله  َعَذاب  ِمن  النجاَة  لِلُمؤِمِن  َيْضَمُن  الُمنَكِر  عن  فالنَّهُي 
[ٹ  ٹ  ٹ   ْبِت:  السَّ فِي شأِن أصحاِب  َتَعاَلى  بيَّن  َكَما   ، ْنَيِويِّ الدُّ

)1( »الجواب الصحيح« البن َتيِميَّة )216/2 (.
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ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
فِي  والنَّجاُة   ،]165 ]األعراف:   Zڃ ڃ    ڃ   ڃ   ڄ  

ْنَيا َمقصودٌة لإلبقاِء َعَلى الِفَئِة الُمْصِلَحِة. الدُّ

3-ُغرَبُة أهِل اإليماِن:

َبَدأ،  َغِريًبا، وسيعوُد غريًبا كما  َبَدأ  النَّبِيُّ  أنَّ »اإِلْسَلَم  َأخَبَر 
فُطوَبى لِلُغَرباِء«)1(، وِمن ِصَفاتِهم الَواِرَدة فِي األحاديِث: 

يِن ِعنَْد إدباِر النَّاِس َعنُْه. كون بِالدِّ ِذيَن يتمسَّ َأنَُّهم الَّ

وَن بِدينِِهْم ِمَن الِفَتِن. اُع ِمن الَقباِئِل، َيِفرُّ ُهُم النُزَّ وأنَّ

نََن، وُيِميُتوَن البَِدَع. وأنَُّهم ُيْحُيوَن السُّ

ن ُيطِيُعهم؟  وأنَّ َمن َيعِصيهم أكثُر ِممَّ

الَمْغُبوطوَن،  الَمْمُدوحوَن  الُغَرباُء  ُهُم  )فَهُؤالِء  الَقيِِّم:  ابُن  َقاَل 

َغْيِر  َعَلى  النَّاِس  أكثَر  فإنَّ  ُغَرَباء؛  وا:  ُسمُّ ا؛  ِجدًّ النَّاِس  فِي  ولِِقلَّتِهم 

فاِت، فأهُل اإِلْسَلِم فِي النَّاِس ُغَرباُء، والُمؤِمنون فِي أهِل  َهِذه الصِّ

ِذيَن  نَِّة الَّ اإِلْسَلم ُغَرَباُء، وأهُل الِعْلِم فِي الُمْؤِمنِيَن ُغَرباُء، وأهُل السُّ

ابُِروَن  اُعوَن إَِلْيَها الصَّ ُيَميِّزوَنها ِمن األهواِء والبَِدِع فُهم ُغَرباُء، والدَّ

َعَلى أَذى الُمخالِِفيَن ُهم أشدُّ َهُؤالِء ُغربًة()2(�

)1( أخرجه مسلم )145(.
)2( »مدارج السالكين« ) 3 /186(.
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الُمسِلِميَن-  َسواِد  بيَن  أو  الُكْفِر-  أهِل  بيَن  يتميَّزون  فَهُؤالِء 
ْبِر  والصَّ إليه  عوِة  والدَّ يِن  بِالدِّ ِك  التمسُّ َعَلى  َمَداُرها  َكثِيَرٍة  بصفاٍت 
وَن طريقَتهم وُيعاُدوَنهم. َعَلى األَذى فِيِه، والنَّاُس َينِفرون َعنُْهم وَيُذمُّ

ِذي َقْد رَزقه الله بصيرًة فِي  قال ابُن الَقيِِّم: )فإَذا أراَد المؤمُن الَّ
دينِه، وفقًها فِي ُسنَِّة َرُسولِه، وفهًما فِي كتابِه، وأراه َما النَّاُس فِيِه ِمن 
راِط المستقيِم الَِّذي  بِهم عن الصِّ لالِت وَتنكُّ األهواِء والبَِدِع والضَّ
راَط  َكاَن َعَلْيه َرُسوُل الله  وأصحاُبه؛ فإذا أراد أن َيسُلَك َهَذا الصِّ
َعَلْيه،  وَطْعنِهم  فِيِه،  البَِدِع  وأهِل  اِل  الُجهَّ َقْدِح  َعَلى  نفَسه  فلُيَوطِّن 
َسَلُفهم  َكاَن  َكَما  ِمنُْه،  وَتحِذيِرهم  َعنُْه  النَّاِس  وَتنِفيِر  بِِه،  وإْزَراِئهم 

 � ار َيفَعُلون َمَع َمتُبوِعه وإماِمه  ِمَن الُكفَّ

تقوُم  فُهنالَِك  َعَلْيه:  ُهم  فِيَما  وَقَدح  َذلَِك،  إَِلى  َدَعاُهم  إن  ا  فأمَّ
َعَلْيه  الَحَباِئَل وُيجِلبون  الَغواِئَل، وَينِصُبون له  ِقياَمُتهم، وَيْبُغوَن له 

بَِخيِل كبيِرهم وَرْجِله.

نَِّة  بالسُّ ِكه  تمسُّ فِي  غريٌب  أديانِهم،  لَِفساِد  ِدينِه  فِي  غريٌب  فهو 
فِي  غريٌب  عقائِدهم،  لفساِد  اعتقاِده  فِي  غريٌب  بالبَِدع،  ِكهم  لتمسُّ
ُطُرِقهم،  وفساِد  لَضلِل  طريِقه  فِي  غريٌب  صلتِِهم،  لُسوء  َصلتِه 
ُه  أِلَنَّ َلُهم؛  ُمعاشرتِه  فِي  غريٌب  نسبهم،  لُِمخاَلَفِة  نِسَبتِه  فِي  غريٌب 

ُيعاِشُرهم َعَلى َما ال َتْهَوى َأنُفُسهم.

ِة  وبالُجمَلِة: فهو َغِريٌب فِي ُأُموِر ُدنياُه وآِخَرتِه، ال َيِجُد ِمَن العامَّ
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أهِل  بيَن  ُسنٍَّة  صاحُب  اٍل،  ُجهَّ بيَن  عالٌِم  فهو  ُمِعينًا،  وال  ُمساِعًدا 
آِمٌر  والبَِدِع،  األهواِء  إَِلى  ُدعاٍة  بيَن  الله ورسولِه   إَِلى  داٍع  بَِدٍع، 
بالمعروِف ناٍه عن الُمنَكِر بيَن قوٍم المعروُف َلَدْيِهم ُمنَْكٌر والُمنَكُر 

َمعُروٌف()1(�

رِب  وال َشكَّ أنَّ حاَل الُغربِة ال َتُروُق لِلُغَلِة؛ ألنَّها خاليٌة ِمن الضَّ
َكَما  الُمَسلََّحِة والُملَحَقاِت واالعتَِقاالِت،  والطَّعِن والُمواَجهاِت 
َنظِرهم- هي طريقُة  الُمخالِف -فِي  أَذى  َعَلى  ْبَر  ْعَوَة والصَّ الدَّ أنَّ 
ِة  يَّ الُحرِّ هاِمش  فِي  كون  ويتحرَّ لمَة  السَّ ُيؤثِروَن  ِذيَن  الَّ االنِهزاِميِّيَن 

الَمْمنُوِح َلُهْم ِمَن الطَّواِغيِت!

نَِّة وُمحاَرَبُة البَِدِع -فِي َنَظر الُغَلِة- ِمن أدواِت  عوُة إلى السُّ فالدَّ
وُكفِرهم)2(�  ُحكِمهم  َعَلى  اإلنكاِر  عن  َعاِة  الدُّ لَِصرِف  الطَّواِغيِت 

َهَذا من َجانِب.

ِة أصحاِب األُخدوِد  الَِح فِي ِقصَّ وِمن َجانٍِب آَخَر: فإنَّ الُغلَم الصَّ
ى بنفِسه ِمن أجِل َمْصَلَحٍة راِجَحٍة، أي أنَّ اإلقداَم َعَلى َما ُيتِلُف  ضحَّ

قٍة. النَّفَس َلْيَس مقصوًدا لذاتِه ُدوَن مراعاٍة لَِمْصَلَحٍة متحقَّ

َة  ِقصَّ النَّبِيِّ   َعِن  َصِحيِحِه  فِي  ُمْسِلٌم  )َرَوى  َتْيِميََّة:  ابُن  َقاَل 

)1(  المصدر السابق ) 3 /189 (.
إبراهيم« ألبي محمد المقدسي، بعنوان:  انُظر الفصل األخير ِمن كتاب »ملة   )2(

ِة إبراهيم وقتِلها في نفوس الدعاة(. )ِمن أساليب الطغاة لَِتمِييِع ِملَّ
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َأْصَحاِب اأْلُْخُدوِد، َوفِيَها: َأنَّ اْلُغَلَم أِمَر بَِقْتِل َنْفِسِه أِلَْجِل َمْصَلَحِة 
فِي  اْلُمْسِلُم  َينَْغِمَس  َأْن  اأْلَْربَِعُة  ُة  اأْلَِئمَّ َز  َجوَّ َولَِهَذا  يِن،  الدِّ ُظُهوِر 
َذلَِك  فِي  َكاَن  إَذا  َيْقُتُلوَنُه؛  ُهْم  َأنَّ َظنِِّه  َعَلى  َغَلَب  َوإِْن  اِر  اْلُكفَّ َصفِّ 
َمْصَلَحٌة لِْلُمْسِلِميَن. َوَقْد َبَسْطنَا اْلَقْوَل فِي َهِذِه اْلَمْسَأَلِة فِي َمْوِضٍع 
َمْصَلَحِة  أِلَْجِل  بِِه  ُيْقَتُل  ُه  َأنَّ َيْعَتِقُد  َما  َيْفَعُل  ُجُل  الرَّ َكاَن  َفإَِذا  آَخَر. 
إَلى  ُيْفِضي  َما  َكاَن  لَِغْيِرِه؛  َقْتِلِه  ِمْن  َأْعَظُم  َنْفَسُه  َقْتَلُه  َأنَّ  َمَع  اْلِجَهاِد 
تِي اَل َتْحُصُل إالَّ بَِذلَِك َوَدْفِع َضَرِر  يِن الَّ َقْتِل َغْيِرِه أِلَْجِل َمْصَلَحِة الدِّ

ِذي اَل َينَْدفُِع إالَّ بَِذلَِك، َأْوَلى()1(� ْنَيا الَّ يِن َوالدُّ اْلَعُدوِّ اْلُمْفِسِد لِلدِّ

ِة، وإنَّما بالنَّفِع الحاِصِل والَمنَْفَعِة  َمِويَّ فالَمدُح ال َيرَتبُِط بالنِّهايِة الدَّ
اِجَحة ِمَن التَّْضِحَيِة فِي َسبِيِل اللِه.  قِة والَمْصَلَحِة الرَّ المتحقَّ

مكروٌه،  أمٌر  ِدينِهم  فِي  للِفتنَِة  وتعريُضهم  الُمْؤِمنِيَن  وإهلُك 
ُيفَتَن فِي ِدينِه،  اِر، وأالَّ  َيْدَفَع َعنُْه بأَس الُكفَّ َيْرُجو ربَّه أن  والمؤِمُن 
ُموَسى  وأصحاُب  إِْبَراِهيُم  َذلَِك  سَأَل  َكَما  َعَذابِهم،  ِمن  َينُْجَو  وأن 
الُمْمَتَحنَة  ُسوَرة  فِي  كتابِه  فِي  َذلَِك  اللُه  وَأْثَبَت  َلُم،  السَّ َعَلْيِهَما 

وُسورِة ُيوُنس.

)1( »مجموع الفتاوى« ) 28/ 158(.
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