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 فتوى الشيخ ابن باز عن التطبيع: عرض ونقض 
 د. عطية عدالن

َعدُّ  عن التطبيع وعن الصلح مع اليهود؛    -رحمه هللا    -ُسئل سماحة الشيخ ابن باز  
ُ
بالنسبة لحساسية    -فأجاب إجابة ت

 إلى حّد كبير، وجاءت أجوبته صادمة للكثيرين ومحيرة لخلق هللا أجمعين،    -املوضوع وخطورته  
ً
ة
َ
َجل

َ
 وُمْرت

ً
ُمْقَتَضَبة

وحاول البعض استثمارها في تبرير ما تقوم به األنظمة اآلن من املسارعة إلى التطبيع مع الكيان الصهيونّي، وحاول 

ون للشيخ االحترام والتقدير   أّن يؤّولوا فتواه بما يبرئه من القول بجواز هذا   -وإّنه بذلك لجدير    -آخرون ممن ُيِكنُّ

 التطبيع الذي تهرع إليه األنظمة املنبطحة في زماننا هذا.  

الجدية     موقف  هو  وإّنما  والتزوير،  التصحيف  موقف  وال  التبرير  موقف  ليس  الحقيقة  في  واملنهجية    واملوقف 

العلمية املتجردة من التعصب للشيخ أو التشنج ضده، يجب أن نخلص من كل هذه الجواذب املشغلة؛ لندلف إلى 

مضمون الفتوى عبر عرضها على املعيار الذي ال يِضل وال يِزل، معيار الشريعة الغراء، وإذا كان رسول هللا صلى هللا 

وجاءنا بها بيضاء نقية؛ فال ريب أّن الحقيقة لن تغيم ولن تغيب إذا بذلنا عليه وسلم قد تركنا على املحّجة البيضاء،  

 وسعنا في البحث والتنقيب.

ولنبدأ بعرض موجز ألحكام الهدنة في الشريعة اإلسالمية، ثم ننظر كيف يمض ي بنا الحديث، فقد عرف العلماء     

َوِمها تعريف املوسوعة الفقهي 
ْ
أهل الحرب على ترك القتال   ة الكويتية: "مصالحة الهدنة بتعريفات متقاربة، من أق

 ، وتسمى الهدنة واملوادعة واملتاركة واملهادنة والصلح. (1) مدة معينة بعوض أو غيره"

 متفقون على أمرين، األول: أّن الهدنة مع دار ال    
ً
ة
َّ
 األربعة وعلماَء األمصار كاف

َ
حرب  وأّما عن حكم الهدنة فإنَّ األئمة

جائزة بشروطها، الثاني: أّن جوازها مرهون بشروط ال بّد من توافرها، وإال كانت باطلة ولو بفقد شرط واحد من 

الشروط؛ إذ إّن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فلو فقد شرط واحد لم يغن عن البطالن توافر باقي الشروط، 

 

 (. 230/ 25( املوسوعة الفقهية الكويتية )1)
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، (7) ، واإلمامية(6) ، والزيدية (5) ، والحنابلة (4) ، والشافعية(3) ية ، واملالك(2) وهذا الكالم بأدلته مبسوط في كتب الحنفية 

وغيرهم(8) واإلباضية  العلماء(9) ،  عند  املقررة  بالشروط  الهدنة  جواز  على  اإلجماع  ُنقل  لقد  بل  دعوى ،  (10) ،  لكن 

 .(11) اإلجماع يردها أن الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم قالوا بأن املهادنات كلها منسوخة بآيات السيف 

وكما أّن جواز الهدنة بشروطها صار من املحكمات والثوابت باتفاق العلماء عليه وبكثرة ما قام عليه من أدلة من     

لتي يجب توافرها في الهدنة لكي تصح وتجوز وتلزم األمة اإلسالمية، الكتاب والسنة القولية والعملية؛ فإّن الشروط ا 

 توافقت عليها  
ْ
 ترتقي إلى مستوى املحكمات؛ إذ

ً
والتي إن غاب منها شرط واحد بطلت وحرمت وانفرط عقدها هي أيضا

 أصولها العاّمة. جميع مذاهب جماهير العلماء القائلين بالجواز، مع كونها متآلفة تمام التآلف مع مقاصد الشريعة و 

ضيف 
ُ
، اتفق عليها القائلون بجواز الهدنة وهم الجمهور، فإذا أ

ً
وقد اشترط العلماء لصحة الهدنة أو الصلح شروطا

جواز  عدم  هو  عليه  املجمع  القدر  فيكون  األصل؛  حيث  من  الهدنة  جواز  في  خالفوهم  الظاهرية  أّن  التفاقهم 

 وط التي اشترطها العلماء.  املصالحة مع دار الحرب إذا غاب شرط من الشر 

أن يكون في املصالحة مصلحة للمسلمين، فإن لم يكن فيها مصلحة للمسلمين لم تجز؛ ألّن أول هذه الشروط:      

الجهاد  إمضاء  الحرب  دار  على شرط فاسد« وهذا  (12) األصل مع  الهدنة  »أال يشتمل عقد  الشروط:  وثاني هذه   ،

 

 (.1689/ 4(، شرح السير الكبير ) 239/ 4(، ونصب الراية ) 108/  7(، بدائع الصنائع )86/ 10للسرخس ي ) ( املبسوط 2) 

 ( .113/ 1أشرف املسالك )   -(  150/  3، شرح مختصر خليل محمد بن عبد هللا الخرش ي ) 605/  4( التاج واإلكليل  3) 

 . (304/ 9(، تحفة املحتاج )86/ 6(، مغني املحتاج )224/ 4( أسنى املطالب )4)

 (.655/ 1( شرح منتهى اإلرادات للبهوتي )111/ 3(، كشاف القناع للبهوتي)211/ 3( اإلنصاف للمرداوي )5)

ّهب 6)
َ
ذ
ُ
 (. 447-446أحمد بن يحيى بن املرتض ي )ص -( البحر الزخار 449/ 4أحمد بن قاسم الصنعاني ) -( التاج امل

 (. 304-303/ 1هذلي)( شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام جعفر بن الحسن ال7)

 (. 603( جوهر النظام في علمي األديان واألحكام للمساملي )ص8)

 وطار  (، نيل األ 339/ 1(، الدرر البهية )202/ 1( ر: سبل السالم )9)

 (. 232/ 25(، واملوسوعة الفقهية الكويتية )446(، البحر الزخار )ص224/ 4( ر: أسنى املطالب شرح روض الطالب )10)

 (. 358-357/ 7ن حزم )( ر: املحلي الب11)

شرائع اإلسالم    -(  449/ 4التاج املذهب )  -(  112/ 3كشاف القناع )  -  200/ 4األم محمد بن إدريس الشافعي    -(  150شرح مختصر خليل للخرش ي )  -  86/ 10( املبسوط للسرخس ي  12)

 (.  603جوهر النظام )ص -( 304-303)ص
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التي ال الشرط ورد ذكره في كافة املذاهب اإل  للشروط الفاسدة  سالمية، إما بالنص عليه مباشرة، أو بذكر أمثلة 

 .  (13) يصح معها العقد، وهي ال تقل عن التصريح بالشرط

، أن عقد الهدنة ال يجوز  (14) يرى جمهور الفقهاء » املالكية والشافعية والحنابلة والزيدية«وثالث هذه الشروط:      

ام أو من ينوب عنه، ألنه عقد يترتب عليه تعطيل الجهاد وهو من املصالح العامة التي أن يعقده مع املشركين إال اإلم

، ومن 
ً
ال يقف عليها غير اإلمام، وخالف الحنفية ضعيف ال دليل عليه، ورابع هذه الشروط أال يكون العقد مؤبدا

قد اختلفوا هل يشترط تحديد املدة  تأمل أقوال املذاهب يتبين له أنهم لم يختلفوا في عدم جواز التأبيد، وإن كانوا  

أم يجوز أن تكون مطلقة، واختلف القائلون بعدم جوازها مطلقة: هل لها مدة محددة في الشرع أم أن تحديدها يرد 

، وبالجملة: »تجوز مطلقة ومؤقتة، فأما املطلقة فجائزة غير الزمة يخير بين (15) إلى نظر اإلمام وإلى حاجة املسلمين؟ 

 .(16) نقضها، واملؤقتة الزمة«إمضائها وبين 

الهدنة بشروطها األربعة اآلنفة       حولهما وال دوران، األول: جواز 
َّ
ف

َ
ل ثابتان ال  هذان األمران املتكامالن محكمان 

 من تلك الشروط األربعة. 
ً
 الذكر، الثاني: بطالن الهدنة وحرمتها إذا فقدت شرطا واحدا

تجوز الهدنة مع وء ما قرره العلماء واتفقوا عليه، يقول رحمه هللا تعالى: "فلننظر في فتوى الشيخ ابن باز في ض    

األعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولّي األمر املصلحة في ذلك" لقوله سبحانه: )وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على  

وألّن الحاجة واملصلحة  ويواصل: "  ،(17) " هللا إّنه هو السميع العليم( وألّن النبّي صلى هللا عليه وسلم فعلهما جميعا

اإلسالمية قد تدعو إلى الهدنة املطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجة، كما فعل ذلك النبّي صلى هللا عليه وسلم، وقد 

بسط العالمة ابن القيم القول في ذلك في كتابه أحكام أهل الذّمة، واختار ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية وجماعة من 

 

  -(  449/ 4التاج املذهب )  -(  231/ 4الكافي ملوفق الدين ابن قدامة )  -(   224/ 4أسنى املطالب شرح روض الطالب )  -(  151(. شرح مختصر خليل )ص1750/  5( شرح السير الكبير )13)

 (. 304/ 1شرائع اإلسالم )

   449/ 4، التاج املذهب 585/ 2(، مطالب أولي النهى 332/ 2(، املهذب للشيرازي )283/ 1( بداية املجتهد )14)

 -(  449/ 4(، التاج املذهب ألحكام املذهب )591/ 12املغني البن قدامة )  -(  373/ 21(، املجموع للنووي )143-141/ 9(، روضة الطالبين)151)/   ( راجع: شرح مختصر خليل للخرش ي15)

 (.  304/ 1شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام )

 (. 176/ 1ابن تيمية ) –( الجواب الصحيح ملن بدل دين املسيح 16)

ـــ  -م 1996ط أولى  -إشراف رئاسة البحوث واإلفتاء  -سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  -ي ضوء الشريعة اإلسالمية حكم الصلح مع اليهود ف(17)  4صـ
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ال يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة  ، ويتابع: "(18) " أهل العلم

لبقية الدول، بل كل دولة تنظر في مصلحتها، فإن رأت أن من املصلحة للمسلمين في بالدها الصلح مع اليهود في تبادل 

والبيع   ذلك من  والشراء وغيرالسفراء  املعامالت وغير  في    ذلك من  بأس  املطهر فال  الشرع  يبيحها  التي  املعامالت 

 أّن مثل هذا الصلح ال  ، قال ذلك في صدد اإلجابة على سؤال عن مدى جواز التطبيع (19) ذلك"
ً
، ثم يستطرد مبينا

 يترتب عليه والء لليهود وال محبة لهم وال غير ذلك. 

به، وقرره وكرره، وأيده فيه الشي     نقلت الفتوى عبر  هذا ما قاله الشيخ وأفتى  خ ابن عثيمين رحمه هللا، وعنهما 

املواقع وامليديا إلى أقطار الدنيا، ولكن السؤال هنا: هل املشايخ يعيشون تحت هذه األرض فال دراية لهم وال علم بما 

التبرير  يجري فوقها؟! ليس هذا طعنا في أمانتهم على العلم، وإّنما هو لقطع السبيل على املبررين الذين يسرفون في  

بما يعود على مؤسسات الفتوى بالخلل واالضطراب، فمن املعلوم لدى العلماء وأنصاف العلماء وأرباعهم أّن الحكم 

على الش يء فرع عن تصوره؛ فهل تصور الشيخ املسألة؟ وهل سأل عن واقعها إذ ُسِئَل عن حكمها الشرعّي؟! ينبغي 

، وأن يقال
ً
إّن الشيخ أخطأ في فتواه، ال أن تلتمس له األعذار التي ال يصح أن  أن نقول الحق في هذه املسألة واضحا

ٍم مشهور، إّن الخطأ الذي نرتكبه نحن هو إقرار مبدأ التقديس 
َ
تلتمس لطالب علم مغمور فضال عن عالم كبير وَعل

فهي محفوظة ويجب في املنهج العلمّي، وهذا لعمر الحق زلل كبير ودجل خطير، أّما مكانة الرجل وأمثاله من الرجال  

 من أقدار العلماء وأخذهم بزالتهم. 
ّ
 أن تبقى محفوظة، وليس من الدين الحط

الشيخ       املنهجية    -إّن فتوى  العلمية  والدجل، ومخالفة    -باملقاييس  بالخرافة  والزلل ومجللة  الخطأ  في  مطمورة 

ة، فما هذه بفتوى في مسألة من
ّ
املسائل العظام ونازلة من النوازل الجسام،   لشريعة اإلسالم في شكلها ومضامينها كاف

ولو أّن الشيخ سئل عن امرأة رأت الدم في غير أيام عادتها لسأل أوال عن لونه وشكله وهل تكرر من قبل أم ال وألطال 

مسألة وأّما في    -جزاه هللا خيرا عن اإلسالم واملسلمين    -وفّصل وأوضح وبّين، وإّن فتاواه لتمأل الدنيا سهلها ووعرها  

 كهذه يتعلق بها مصير األمة وحاضر ومستقبل املسلمين فيطرحها هكذا ويلقيها كما يلقي البصقة من فيه! 

 

ــ18) ـ    5( السابق صــ

ـ19) ــ ــ   19( أيضا صـــ
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إّن ما جرى في واقع األمة اليوم ليس من قبيل الهدنة أو الصلح الذي يتحدث عنه الشيخ ويسوق له األدلة، إّنه ال      

غ إن  التي  األربعة  الشروط  من  واحد  فيه شرط  إّن يتوافر  باطال ومحرما،  الهدنة  عقد  كان  واحد  منها شرط  اب 

تلى ذلك من عمليات  وما  انفراد،  على  منها  كل  العربية  الدول  الصهيونّي مع  الكيان  أبرمها  التي  السالم  معاهدات 

لهذا الكيان املجرم الذي يحتل األرض ويطرد منها أهلها، ويهيمن على املقدسات  التطبيع؛ ليست سوى استسالم 

المية، ويقبع في كبد األمة يمكر بها ويكيد لها، ويربض في خاصرة العالم اإلسالمّي كخنجر مسموم سلته على اإلس

 األمة قوى اإلمبريالية العاملية. 

إّن فتوى الشيخ ومن تابعه عليها من املشايخ صارت اليوم متكأ ملن يقولون بجواز التطبيع مع العدو الصهيونّي     

يوم يعتدي على املسلمين ويرميهم بالحمم، والتطبيع هو السالم الدائم وقيام عالقات طبيعية الذي ال يزال إلى ال 

إلى  يتجاوز ذلك  في الواقع ال يقف عند حدود املعنى املباشر وإنما  إّنه  بل  كسائر العالقات الطبيعية بين الدول، 

تحدة اإلبراهيمية التي تتزعمها إسرائيل  شراكات سياسية واقتصادية وثقافية، بلغت اليوم حد التمهيد للواليات امل 

 وتدين بالدين اإلبراهيمي الجديد الذي تنصهر فيه كل األديان الثالثة!! 

ولنبدأ بتلك العبارة التي تكررت من الشيخ وتكرر بها التلبيس على الناس، وهي جواز الهدنة مطلقة ومقيدة بمدة،      

ومطلقة، ولكّن معاهدات السالم مع إسرائيل وما ترتب عليها من   وهذا القول صحيح فقهيا، فالهدنة جائزة مقيدة

التطبيع مع الصهاينة ليست هدنة وليست مؤقتة وال مطلقة، وإّنما هي سالم شامل ودائم بين املسلمين وبين العدو  

ها وجوب  املحتل الغازي املعتدي املغتصب، الذي أوجب هللا قتاله وجوبا عينيا، فجهاده من الصور التي يتعين في 

 الجهاد الذي هو في األصل فرض كفاية. 

دة فهذا ما ال يجهله وال ينكره أحد، بل ال يستطيع زعيم ممن      أّما كون معاهدات السالم مع الكيان الصهيونّي مؤبَّ

أّنها ليست دائمة، ألّن نصوصها وفحواها وسياقاتها تطفح بوصف   وقعوا على هذه املعاهدات أن يمأل فمه بزعم 

التأبيد، وبرغم أّن القاص ي والداني والطفل الغفل والشيخ الفاني يعلمون ذلك جيدا؛ نسوق بعض النصوص من 

ديباجة: "اقتناعا منهما بالضرورة املاسة إلقامة سالم ففي ال  -على سبيل املثال    -معاهدة السالم املصرية اإلسرائيلية  
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، وفي املادة الثانية: "إّن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود  (20) عادل وشامل ودائم في الشرق األوسط"

االنتداب" تحت  بين مصر وفلسطين  بها  املعترف  كل م(21)الدولية  الطرفان ويحترم  "يقر  الثالثة:  املادة  وفي  نهما  ، 

 ، وغير ذلك الكثير. (22) سيادة اآلخر وسالمة )أراضيه!( واستقالله السياس ّي"

جواز تأبيد الهدنة فهذا هو عين ما اتفق عليه العلماء، بل نقل كثير من العلماء اإلجماع على عدم جواز عدم  وأّما      

هم الدكتور وهبة الزحيلي: »اتفق الفقهاء  من ، وهذا الذي اتفق عليه السابقون قال به كثير من املعاصرين،  (23) التأبيد

على أن عقد الصلح البد أن يكون مقدرا بمدة معينة، فال تصح املهادنة إلى األبد من غير تقدير بمدة، وإنما هي عقد  

، ومنهم الدكتور فتحي الدريني: »على أنه إذا اقتضت ظروف  (24) مؤقت؛ ألن الصلح الدائم يفض ي إلى ترك الجهاد«

إيقاف القتال، جاز ذلك مهادنة، ال سلما وال صلحا، شريطة أن يكون لفترة موقوتة ال تطول، الستجماع  املسلمين  

القوى، وإعداد العدة على أرفع مستوى، ثم استئناف الجهاد من جديد ... كيال تنقطع أو تتعطل فريضة الجهاد، 

كثيرا ما يبغي عليه، فال بد له من قوة قادرة   مستمرة أبدا، دفاعا عن الحق والعدل الذي   -في شرع اإلسالم    -ألنها  

على  الحرب  ملعاودة شن  والتأهب  لالستعداد  فرصة  املهادنة  في  املتسع  الوقت  من  العدو  يتخذ  ال  وحتى  تحميه، 

 املسلمين من جديد«.  

دة محددة، وأما أّما التقييد واإلطالق فهو أمر آخر ال عالقة له بالتأبيد من عدمه، فالتقييد هو توقيت العقد بم     

اإلطالق فهو عدم التقييد بمدة معينة، ولكن اإلطالق ال يعني التأبيد، وإّنما يعني قيام الهدنة ما لم يتفق الطرفان 

على إنهائها أو ينبذ أحدهما إلى اآلخر العهد، أو يحدث ما يستدعي إنهاءها، يقول ابن القيم: "ويجوز عقدها مطلقة، 

، وهذا الذي قاله ابن القيم يفصل بين  (25) ن تكون الزمة التـأبيد بل متى شـاء نقضها"وإذا كانت مطلقة لم يمكن أ

 

 58صـ  -م 2012ط الثانية  -القاهرة  -مكتبة اآلداب  -أحمد علي حسن  -اتفاقيتا كامب ديفيد ومعاهدة السالم بين مصر وإسرائيل وملحقاتها (20)

ـ21) ــ ــ   60( أيضا صـــ

ـ22) ــ ــ   62( أيضا صـــ

(، وابن املرتض ي في  392/ 11(، والشيخ عليش في فتاويه )208/ 2يس ي في املعيار املعرب )(، والونشر 565/ 4(، والشوكاني في السيل الجرار )14( نقله: الطبري في اختالف الفقهاء )ص23)

 (. 448/ 6البحر الزخار )

 (. 5877/ 8( الفقه اإلسالمي وأدلته )24)

 (. 875/ 2( أحكام أهل الذمة )25)
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اإلطالق والتأبيد، وقد اخترت كالم ابن القيم هنا ألّن سماحة الشيخ سامحه هللا ردنا إليه وإلى شيخ اإلسالم ابن 

 تيمية بإبهام يشعر بأّنه أخذ عنهما، ولو أخذ عنهما ملا قال ما قال!

الواقع أّن العلماء وأئمة املذاهب اختلفوا هل يجوز اإلطالق أم البد من تحديد مدة؟ ثم اختلفوا في املدة املحددة و     

كم هي هل سنة أم عشر سنين، والراجح أنها تجوز مؤقتة ومطلقة، ولكن ال تجوز مؤبدة باتفاق، فإن أقتت فتحديد 

ذ الزمة ما لم تحدث مخالفة، وإن أطلقت كانت جائزة، بمعنى املدة متروك الجتهاد القيادة السياسية، وتكون عندئ

أنها تصير من العقود الجائزة غير الالزمة، أي العقود التي يجوز ألحد الطرفين الخروج منها متى شاء، بشرط نبذ 

 .(26) العهد، وهذا ما نص عليه العلماء 

الحقيقة عقود ذّمة ال هدنة،      في  كانت  عليه وسلم  النبّي صلى هللا  عهد  في  أحداث وقعت  الشيخ من  أورده  وما 

 على التأبيد بخالف عقد الهدنة والصلح« 
ً
، (27) والعلماء »فّرقوا بينهما بأن عقد الذّمة أقوي وآكد؛ ولذا كان موضوعا

قهاء أن أهل الذّمة عبارة عمن يؤدي الجزية، وهؤالء لهم ذّمة يقول األمام ابن القيم: »صار في اصطالح كثير من الف

مؤّبدة وهؤالء قد عاهدوا املسلمين على أن يجري عليهم حكم هللا ورسوله إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها 

لى مال أو حكم هللا ورسوله بخالف أهل الهدنة فإنهم صالحوا املسلمين على أن يكونوا في دارهم سواء كان الصلح ع

غير مال ال تجري عليهم أحكام اإلسالم كما تجري على أهل الذّمة لكن عليهم الكف عن محاربة املسلمين وهؤالء 

  (28) يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة« 

 يقض ي بأن يرد األمر    
ً
في كل  والصحيح أن النبي عقد لليهود في املدينة عقد ذّمة، بدليل أن الصحيفة تضمنت بندا

ما اختلف فيه إلي هللا ورسوله: »وأنكم مهما اختلفتم فيه من ش يء فمرده إلي هللا ومحمد« وهذا معناه أن أحكام 

اإلسالم تجري عليهم، وهذا هو العنصر األول من العناصر املميزة لعقد الذّمة وهو عنصر )الصغار( أما العنصر 

ل هنا يقال عن أهل خيبر، يقول ابن القيم: »والنبي صلى هللا عليه الثاني وهو الجزية فلم يكن قد شرع بعد، وما يقا 

 

زاد املعاد في هدي خير العباد البن القيم   -( 875/ 2أحكام أهل الذمة البن القيم ) - 1386البن تيمية،   -الفتاوى الكبرى   -( 176/ 1(الجواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية )26)

(2 /875.) 

 ( .123/ 3( زاد املعاد)27)

 ( . 874/ 2( أحكام أهل الذمة)28)
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وسلم لم يوقت عقد الصلح والهدنة بينة وبين اليهود ملا قدم املدينة بل أطلقه ما داموا كافين غير محاربين له فكانت 

خيبر لم تكن لهم ذّمة    ويقول في موضوع آخر: »وال يقال: أهل،  (29) تلك ذمتهم غير أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعد« 

لم تكن الجزية قد شرعت ونزل فرضها،   نعم   ،
ً
بها على دمائهم وأموالهم أمانا مستمرا بل كانوا أهل ذّمة قد آمنوا 

وكانوا أهل ذّمة بغير جزية، فلما نزل فرض الجزية استؤنف ضربها على من يعقد له الذّمة من أهل الكتاب واملجوس،  

 . (30) هم لكونهم ليسوا أهل ذّمة بل ألنها لم تكن نزل فرضها«فلم يكن عدم أخذ الجزية من 

 عقد ذّمة، يدل على ذلك نص الكتاب الذي كتبه 
ً
وأما عهد النبي صلى هللا عليه وسلم لبني ضمرة فقد كان أيضا

ل على إليهم، فكون الكتاب ينص على أن "لهم ذّمة هللا ورسوله ولهم النصر وأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم"، يد

الهدنة،   يؤّبد بخالف عقد  النبي ألهل أن العقد عقد ذّمة ال عقد هدنة، وقد سبق أن عقد الذّمة  وكذلك كتاب 

نجران كان عقد ذّمة بدليل ما فرضه عليهم في أموالهم، وبدليل أنه حرم عليهم أخذ الربا، وهذا إجراء ألحكام اإلسالم 

 
ً
فهذه العقود التي استدل بها الشيخ  عليهم وهو أبو عبيدة بن الجراح؛ عليهم، وبدليل أنه أرسل إليهم من يكون أميرا

, ولكن الذي يكون  
ً
 أو مؤقتا

ً
عقود ذّمة ال هدنة وال موادعة »وعقد املوادعة عقد غير الزم؛ وهو إّما أن يكون مطلقا

 هو عقد الذّمة« 
ً
 مؤبدا

َمْن يكون اإلمام اليوم؟ ومن  هذا عن شرط عدم التأبيد، أّما شرط أن يكون عاقدها هو اإلما    
َ
م أو من ينوب عنه، ف

يكون نائبه؟ وبرغم خطورة السؤال وحاجة األمة إليه في واقعها املعاصر في ظل حكم جبرية صلعاء خشوم تتسول 

باختيارها يوما، أقول  لم تقم  التي  النفاق الدولّي وتفتقدها في عمق األمة  في  في املحافل الدولية الغارقة  الشرعية 

رغم عدم شرعية هذه األنظمة وعدم أحقيتها بتمثيل املسلمين سنتجاوز هذا ونعتبر هؤالء الحكام حكاما بحكم  ب

لم يتوفر في واحدة من هذه املعاهدات شرط األهلية؛ ألّنه في ظل  الواقع املفروض علينا شئنا أم أبينا، فبرغم ذلك  

ن أن يصح شرعا إذا عقده واحد من الحكام بانفراده إال انقسام األمة إلى كيانات متعددة فإن عقد الهدنة ال يمك 

 إذا كان أمر السلم يخص اإلقليم الذي يحكمه فقط وال ينعكس على غيره من بالد اإلسالم.  

 

 ( .123/ 3(زاد املعاد )29)

 ( .306/ 3(زاد املعاد )30)
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والواقع أّن العدو اإلسرائيلي ليس عدوا إلقليم واحد، وقضية الصراع مع هذا الكيان ال يمكن أن تتجزأ؛ ليس     

 راف وحسب، ولكن لذلك وألمر آخر أكبر وأقدم وهو أنها قضية صراع على الدين واملقدسات. ألنها تضر جميع األط

لذلك ال يصح أن يعقد الصلح مع إسرائيل حاكم واحد بانفراده، وال يصح أن تكون املحادثات ثنائية بين إسرائيل 

واقع الضرر  وألن  واحد،  العدو  وألن  واحدة،  القضية  ألن  حدة؛  على  عربي  الدكتور    وكل طرف  يقول  الكل؛  على 

: »وعلى هذا فاإلسالم يوجب إذا تعددت دوله في أقاليمه املختلفة، أال ينفرد رئيس دولة إسالمية منها،  (31) الدرينيّ 

في  جاء  فقد  الخارجية،  للسياسة  توحيدا  اإلسالمية،  الدول  رؤساء  سائر  دون  املشترك  العدو  مع  السلم  بعقد 

 
ْ
نَّ ِسل

َ
ى َسَواٍء َوَعْد الصحيفة ما نصه: »َوأ

َ
، ِإال َعل ِ

َّ
ْؤِمِنيَن َواِحٌد، َوال ُيَساِلُم ُمْؤِمٌن ُدوَن ُمْؤِمٍن ِفي ِقَتاٍل ِفي َسِبيِل َّللا

ُ ْ
ٍل َم امل

 . (32) َبْيَنُهْم «

إن هناك أمرا هاما مبنيا على وجوب الشورى وعلى أنها في نظام الحكم اإلسالمي ملزمة للحاكم، هذا األمر هو أن  ثم 

، وأهل الشورى الذين يرد  (33) معاهدة السالم تتطلب لكي تتمتع بصفة اللزوم والنفاذ أن يوافق عليها أهل الشورى 

محصورين في إقليم واحد وإنما هم مبثوثون في جميع أنحاء  إليهم أمر معاهدة السالم مع العدو اإلسرائيلي ليسوا  

 العالم اإلسالمي، في أنظمة حكمه وفي مؤسساته الدينية والسياسية والعلمية. 

وهذا املعنى أدركه وزراء خارجية مصريون في عهد السادات استقالوا بسبب أّن املعاهدة تمثل صلحا منفردا مع     

ت عن زيارته للقدس استقال وزير خارجيته إسماعيل فهمي وبعده بقليل استقال بمجرد إعالن الساداإسرائيل، ف

وكل هؤالء اعترضوا  ،  (34) وزير الدولة للشئون الخارجية محمد رياض ثم السفير مراد غالب سفير مصر في يوغسالفيا

على انفراد السادات بالصلح ال على فكرة الصلح؛ فقد كانت جميع حكومات املنطقة على موعد مع مؤتمر جنيف  

 

 (. 356( خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم د. فتحي الدريني )ص31)

 (. 62-59( وغيره، راجع صحيفة املدينة: الوثائق السياسية حميد هللا، )ص279ص1")ج440( رواه القاسم بن سالم في كتاب األموال برقم"32)

 (. 66-65( ر: أحكام املعاهدات في الشريعة اإلسالمية، د. الغنيمي )ص33)

 30صـــ -القاهرة  -مركز األهرام  -م 2002ط أولى  -ير خارجية مصر األسبق محمد إبراهيم كامل وز  -السالم الضائع في اتفاقيات كامب ديفيد ( 34)
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الذي كان من املفترض عقده تحت مظلة األمم املتحدة، وكان سيشارك فيه الجميع، وقبل أن يوقع السادات معاهدة 

 كامب ديفيد استقال محمد إبراهيم كامل. 

الصهيونّي"      االختراق  استراتيجية  "التطبيع  كتابه  في  نقل غسان حمدان  العدد    وقد  األرض  مجلة  عن   22نقل 

م بأّن "مصر لن تتدخل 1980بأّن بيجن تلقى وعدا من السادات في لقاء أسوان سنة    21م ص  7/8/1981الصادرة في  

بين إسرائيل وسورية بسبب األزمة ف نزاع عسكرّي قد يحدث  أّي  : "وهذا ما شجع إسرائيل  في 
ً
لبنان" وعلق قائال ي 

  .(35) م"1982لتشن هجومها على وتجتاح لبنان عام 

 أّن املصلحة    
ً
ه من الواضح تماما ْي تحقق املصلحة وعدم االشتمال على مفسدة أو شرط فاسد، فإنَّ

َ
ْرط

َ
وأّما عن ش

لمين أجمعين، فلقد نجحت إسرائيل في اإلفالت كاملة وموفورة للصهاينة املجرمين، واملفسدة متمحضة للعرب واملس

ملجلس األمن، والذي برغم أّنه يعطي   242من مؤتمر جنيف الذي كان من املفترض أن يسير على خطى القرار رقم  

وهذا ما لم تحققه جميع معاهدات السالم التي  67إال أنه يردهم إلى حدود ما قبل    67اليهود أرضا اغتصبوها قبل  

إس بين  وال حق  أبرمت  العودة  فال حق  آخر،  جانب  من  التحرير  ومنظمة  إسرائيل  وبين  جانب،  من  رائيل ومصر 

بل فقط حكم ذاتي ال قيمة   67الشعب الفلسطيني في تقرير املصير وال عودة األرض املنهوبة بالعدوان والغصب في  

التي نجحت في التغلغل والتوغل في أحشاء الدول   له وال سيادة، وفي املقابل تم االعتراف الكامل بدولة إسرائيل، 

 العربية كافة عبر تطبيع ظاهره التشارك وباطنه التركيع!!

لم   ملاذا  املنطقة.. ولكن  في  ولها سيادة  دولة مستقلة  إسرائيل  بأن  تعترف  أن مصر  على  الكامل فّسر  »واالعتراف 

قريرا للغاصب في البقاء على اغتصابه يتضمن هذا االعتراف اعترافا أيضا بالسلطة الفلسطينية؟.... وهذا يعتبر ت

، هذا االعتراف ليس إال أداة الستدامه القهر من الغالب للمغلوب: »ومن ثم  (36) ألرض فلسطين ولألماكن املقدسة«

 هي في جوهرها وسيلة الستدامة قهر املغلوب، أو اإلبقاء على آثار عدوان الظالم، تحكيما للقوة  
ً
ال يقر اإلسالم سلما

ي العالقات الدولية، أو عمال بما يسمى سياسة األمر الواقع، ملا تتضمن هذه السياسة من تغليب القوة  الغاشمة ف

 

 84-83م صــــ 1989ط أولى  -لبنان  -بيروت  -دار األمان  -غسان حمدان  -التطبيع استراتيجية االختراق الصهيونّي ( 35)

 . 2007(، رسالة دكتوراه، من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 640مد )ص( أحكام معاهدة السالم في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي، د. ياسر السيد مح36)
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على الحق والعدل، وهذه مناقضة ألصول اإلسالم، ومقاصده األساسية، أو نظامه الشرعي العام الذي هو حق هللا 

اقد، وإال بطلت شرائع اإلسالم جملة، وذلك ومعلوم أنه ال يملك أحد أن ينقض حق هللا عن طريق التراض ي أو التع

 .  (37) باطل، فما يؤدي إليه باطل بالبداهة، لتناقض اإلرادة والتصرف مع مقتضيات الصالح العام«

ومثلما حدث في معاهدة السالم املصرية اإلسرائيلية حدث في معاهدات السالم مع الفلسطينيين، فالذي حدث 

ر، هو اعتراف لليهود ألن األرض التي اغتصبوها بالحديد والنار وشّردوا منها "ليس مجرد هدنة، بل هو أكبر وأخط

 ليس هدنة..."
ً
 لهم، وأصبحت لهم السيادة الشرعية عليها ... فما حدث إذا

ً
 . (38) أهلها باملاليين أصبحت ملكا

لدول التي هي في حالة ومن املفاسد أيضا أن املعاهدة تضمنت اتفاقا على قيام عالقات طبيعية كتلك القائمة بين ا

سالم دائم، وهذا االتفاق هو الذي فتح الباب على مصراعيه إلسرائيل كي تعشش في ضمير األمة وفي كيانها، فتفسد  

وكيف نأمن لهؤالء وهم يقولون في بروتوكوالتهم: األخالق والثقافة واالقتصاد وغيرها من مجاالت الحياة اإلسالمية، 

أال نلتفت إلى ما هو خير وأخالقي بقدر ما نلتفت إلى ما هو   -ونحن نضع خططنا-وعلينا  »إن الغاية تبرر الوسيلة،  

، وكيف نأمن لهم اليوم نحن نرى بعد كل املعاهدات عدوانهم املتكرر على الفلسطينيين في غزة  (39) ضروري ومفيد« 

بنا في  لهم واستمرارهم  القدس وتهجيرهم  أهل  لحم، ونرى عوانهم على  يدبرونه  وجينين وبيت  املستوطنات، وما  ء 

 لألقص ى؟! 

ولقد حققت إسرائيل في ظل هذا األمن واالستقرار سبقا كبيرا في مجال التسلح، فقد أعد مركز مكافحة انتشار    

قنبلة نووية فيها   400م أورد فيه أن إسرائيل تمتلك  1999األسلحة النووية التابع لسالح الجو األمريكي تقريرا عام  

م قنابل نيتروجينية وألغام نووية وقنابل الحقيبة، وأشار التقرير إلى 1995جينية، وأنها أنجزت في عام قنابل هيدرو 

هذا باإلضافة إلى أعداد هائلة من   2من نوع يريحو    50:  30و    1صاروخا من نوع يريحو    100:  50امتالك إسرائيل لـ

 .  (40) بيولوجية والصواريخ البالستية القنابل النووية الصغيرة والتكتيكية واألسلحة الكيماوية وال

 

 (. 359( خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم )ص37)

 . 467 -466( من هدي اإلسالم د القرضاوي صـ 38)

 (. 65)صم، 1980هـ= 1400، 5( بروتوكوالت حكماء صهيون أو ترجمة عربية أمينة كاملة، محمد خليفة التونس ي، ط 39)

 (، مقال للدكتور عز الدين املفلح. 62، )ص185( انظر: مجلة البيان عدد 40)
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لقة من األمة اإلسالمية استطاعت أن 
ْ
إن إسرائيل بهذه الحدود اآلمنة التي تمتعت بها، وبهذه املتاركة الدائمة املط

تخطو خطوة كبيرة في سبيل تحقيق حلمها الذي عبرت عنه في البروتوكول الخامس: »إننا نقرأ في شريعة األنبياء أننا  

في مختارو  كان  إن  العمل،  بهذا  القيام  على  قادرين  نكون  كي  العبقرية،  منحنا هللا  وقد  األرض،  لنحكم  من هللا  ن 

 . (41) معسكر أعدائنا عبقري فقد يحاربنا، ولكن القادم الجديد لن يكن كفؤا أليد عريقة كأيدينا« 

من       اإلسالمية  للدول  بالنسبة  اليوم  إسرائيل  واقع  الخطر  هذا  يؤكد  العسكرية  ومما  والقوة  التسليح  جهة 

واالستعداد العسكري الدائم وغير ذلك، وهو أمر تعرفه العامة والخاصة، وقد كانت األمة العربية بعد حرب أكتوبر  

 قوية ومتحدة وأبين دليل على ذلك سالح البترول الذي استفز الغرب وجعله يهرول إلى البحث عن حل للقضية.  

من األرض ال تساوي شيئا إذا قيست بحجم املفاسد والشرور املترتبة على االعتراف إن مصلحة استرداد رقعة      

التسلح  في  الكبرى  انطالقتها  تنطلق  لكي  لها  الفرصة  املسلمين، وإعطاء  اغتصبتها من  أرض  على  إسرائيل  بسيادة 

كل   يفسد  الذي  الصهيوني  للتغلغل  مصراعيه  على  املجال  وفتح  الكبير،  العسكري  حياة واالستعداد  في  صالح 

 وإن الصهيونية لكي تصل إلى هدفها املنشود ال تفرق في هذا بين وسيلة حربية وأخرى سلمية. املسلمين، 

»وقد كشف إسرائيل شاحاك رئيس رابطة حقوق اإلنسان اإلسرائيلية عن هدف املخطط الصهيوني بقوله: إن     

وإن هذا الهدف مشترك بين كل الحمائم والصقور  السيطرة على الشرق األوسط هدف كل السياسات اإلسرائيلية، 

على السواء، وإن كان االختالف بينهم على الوسيلة: باالحتالل أم بالسيطرة االقتصادية؟«، وهو املعنى نفسه الذي  

ذهب إليه شيمون بيريز عندما قال: إن إسرائيل تواجه خيارا حادا: فإما أن تكون إسرائيل الكبرى اعتمادا على عدد 

 . (42) فلسطينيين الذين تحكمهم، أو أن تكون إسرائيل الكبرى اعتمادا على حجم السوق التي تحت تصرفها«ال

فكيف نقول بالجواز والصحة في حين أن افتقاد شرط واحد فإذا كانت جميع شروط الجواز والصحة منعدمة،      

يفض ي إلى البطالن والحرمة؟! إّن هذه املعاهدات باطلة ومحرمة وجريمة ترتكب في حق اإلسالم واملسلمين، وإّن ما 

ل مع الخصم، وإال فاملسألة هجرت منطقة  زُّ
َ
ن الفقه تقدم من عرض املسألة في جانبها الفقهي ليس إال على سبيل التَّ

 

 (. 77م، )ص1980هـ= 1400، 5(بروتوكوالت حكماء صهيون أو ترجمة عربية أمينة كاملة، محمد خليفة التونس ي، ط41)

 . 2000سبتمبر  -1421(، جماد اآلخرة 110)ص 154شيدي )مجلة البيان(، العدد ( كامب ديفيد وتكريس الهيمنة اليهودي البروتستانتية على العالم اإلسالمي، حسن الر 42)
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من زمن بعيد والذت بمقام العقيدة، بعدما رأينا من حال أولئك الحكام الذين نزلوا مع أعداء األمة وأعداء دينها في 

َها  يُّ
َ
، وإّن نداء اآليات املعلنة عن الحقائق والدقائق يصخ اآلذان: )َيا أ

ً
فق املظلم الذي يقبعون فيه جميعا قلب النَّ

ِخ  تَّ
َ
 ت

َ
ِذيَن آَمُنوا ال

َّ
ُه ِمْنُهْم ِإنَّ ال ِإنَّ

َ
ْم ف

ُ
ُهْم ِمْنك

َّ
ْوِلَياُء َبْعٍض َوَمْن َيَتَول

َ
ْوِلَياَء َبْعُضُهْم أ

َ
َصاَرى أ َيُهوَد َوالنَّ

ْ
وا ال

ُ
َقْوَم ذ

ْ
 َيْهِدي ال

َ
َ ال

َّ
 َّللا

يَن( )املائدة   امِلِ
َّ
 51الظ

ُ
وِبِهْم َمَرٌض ُيَساِرُعوَن ِفيِهْم َيُقول

ُ
ل
ُ
ِذيَن ِفي ق

َّ
َرى ال

َ
ت
َ
ْن (، )ف

َ
ُ أ

َّ
ى َّللا َعس َ

َ
 ف

ٌ
ِصيَبَنا َداِئَرة

ُ
ْن ت

َ
ى أ

َ
ش 

ْ
خ
َ
وَن ن

اِدِميَن( )املائدة 
َ
ْنُفِسِهْم ن

َ
وا ِفي أ َسرُّ

َ
ى َما أ

َ
ُيْصِبُحوا َعل

َ
ْمٍر ِمْن ِعْنِدِه ف

َ
ْو أ

َ
َفْتِح أ

ْ
ِتَي ِبال

ْ
 (.  52َيأ

إّننا لنحبه في هللا لعلمه وزهده وورعه رحم هللا الشيخ ابن باز رحمة واسعة وعفا عّنا وعنه وعن سائر املسلمين، و    

ودعوته ومواقفه البيضاء، ولكّن الحّق أحب إلينا منه، وكما قيل يعرف الرجال بالحق وال يعرف الحق بالرجال، 

فأمثال الشيخ ابن باز يحفظ لهم قدرهم واحترامهم؛ ألنهم في النهاية ليسوا كهؤالء السفهاء الذين يدورون في فلك  

 هذا ال يعني السكوت عن الخطأ أو محاولة تبريره.   األنظمة، لكن
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