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فقه الجهاد تجديد واجتهاد ( :)7حكم جهاد الغزو (القسم األول)
د .عطية عدالن
ّ
كثيرون هم أولئك الذين قالوا في زماننا هذا ّ
ٌ
مقصور على الدفع فقط ،وأنه ال وجود ملا يسمى
بأن الجهاد في اإلسالم
ََ
بجهاد الطلب واالبتداءَّ ،
وإن كثيرا منهم لذ ُوو فضل وشرف وقدم في العلم راسخة ،وكثيرة ووفيرة ولها وجاهة ال
يستهان بها تلك األدلة التي يسوقونها على صحة ما ذهبوا إليه ،وتلك اإلشكاالت التي أثاروها في وجه الذين خالفوهم،
َ
ّ
ومع ذلك ال يسعد ت َو ُّج ُه ُه ْم هذا بأدنى درجات الصحة واملشروعية ،والحمد هلل أننا من ّأمة تفرق بعدل وإنصاف  -في
دائرة أهل الحق  -بين القول وقائله ،فال يلزم من فساد القول وبطالنه ووجوب إطراحه في أقرب (مزبلة) التقليل من
ّ
قيمة قائله أو الحط من شأنه.
ولقد قال بهذا القول رجال نحبهم ونواليهم ونشهد لهم بالعلم واألمانة على العلم والفتوى ،من أمثال اإلمام العالمة
محمد أبو زهرة ،وفضيلة الشيخ عبد الوهاب خالف ،وغيرهما من األكابر الفضالء ،ثم جاء من بعدهم أقوام
قلدوهم وتوسعوا في تصريف أقوالهم وتحريف مقاصدهم ،حتى صار االنحراف عن خط العلماء السابقين أصال ال
ٌ
َ
أي اآلخر الصحيح رهبة وغربة ووحشة؛ فما عادوا يرفعون أصواتهم أو يجهرون
استثناء ،وحتى أصاب أصحاب الر ِ
بقولهم إال على استحياء شديد.
وقد اتكأ أصحاب هذا االتجاه على جملة من اآليات واألحاديث فسروها بغير ما فسرها به األوائل ،وفهموها على غير
ً
الوجه الذي فهمه السابقون ،فقالوا :إن آيات القتال في القرآن الكريم جاءت في كثير من السور املكية واملدنية ُم َب ِّي َنة
ُ
َ
السبب الذي من أجله أ ِذ َن في القتال ،وهو يرجع إلى أحد أمرين :إما دفع الظلم ،أو قطع الفتنة وحماية الدعوة،
وذلك أن الكفار على عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم  -سواء أكانوا من املشركين أم من أهل الكتاب  -أمعنوا في
ً
إيذاء املسلمين بألوان العذاب فتنة لهم وابتالء؛ حتى يردوا من أسلم عن دينه ،ويثبطوا من عزيمة من يريد الدخول
في اإلسالم ،وغايتهم من هذه الفتن واملحن أن ُيخمدوا الدعوة َوي ُسدوا الطريق في وجه الدعاة ،فأوجب هللا على
املسلمين أن يقاتلوا هؤالء املعتدين دفعا العتدائهم وإزالة لعقباتهم حتى ال تكون فتنة وال محنة ،وال يحول حائل بين
املدعوين وإجابة الدعوة.
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َّللا ال ُي ِح ُّب
َّللا ال ِذين يقا ِتلونكم وال تعتدوا ِإن
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وك ْم ِف ِيه َفإ ْن َقاتلوك ْم فاقتلوه ْم كذ ِلك َجز ُاء الكا ِفرين فإن انت َه ْوا فإن َّللا غف ٌ
ور َر ِح ٌ
يم
امل ْس ِج ِد الحر ِام حتى يقا ِتل
ِ ِِ
ِ
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َّ
ان ِإال َعلى الظ ِ ِامل َين﴾[البقرة ،]193-190:وفي سورة
ّلِل ف ِإ ِن انتهوا فال عدو
وقا ِتلوهم حتى ال تكون ِفتنة ويكون ِ
الدين ِ ِ
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ين َي ُقولون َرَّب َنا أخ ِر ْج َنا
النس ِاء وال ِولد ِان ال ِذ
الرج ِال و ِ
النساء﴿ :وما لك ْم ال تقا ِتلون ِفي س ِب ِيل ِ
َّللا واملستضع ِفين ِمن ِ
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اج َعل ل َنا ِم ْن ل ُدن َك ن ِص ًيرا﴾[النساء ،]75 :وفي سورة األنفال:
ِم ْن َه ِذ ِه الق ْرَي ِة الظ ِال ِم أهلها واجعل لنا ِمن لدنك و ِليا و
ُ َ
وه ْم َح َّتى َال َت ُكو َن ف ْت َن ٌة َو َي ُكو َن ّ
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﴿ َو َقات ُل ُ
الد ُ
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ين أخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم ِبغ ْي ِر َح ٍّ ّق ِإال أ ْن َي ُقولوا َرُّب َنا
﴿أ ِذن ِلل ِذين يقاتلو ِبأنهم ظ ِلموا و ِإن َّللا على نص ِر ِهم لق ِدير ال ِذ
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السل ِم كافة وال تت ِب ُعوا خط َو ِ
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الدن َيا﴾[النساء،]94 :
 ،]208وقوله عز وجل﴿ :وال تقولوا ِملن ألقى ِإليكم السالم لست مؤ ِمنا تبتغو عرض الحي ِاة
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وقوله﴿ :ف ِإ ِن اعتزلوكم فلم يقا ِتلوكم وألقوا ِإليكم السلم فما جعل
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ُم ْؤ ِم ِنين﴾[يونس.)3(]99 :

( )1ر :السياسة الشرعية ،لعبد الوهاب خالف (.)81-80
( )2انظر :السابق (ص ،)84بحث مجاالت العالقات الدولية ،د .وهبة الزحيلي ضمن كتاب التشريع الدولي في اإلسالم (ص.)198
( )3السياسة الشرعية ،لعبد الوهاب خالف (ص.)81
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َ ُّ َ َّ ُ َ َ
َ
اس ال ت َت َم َّن ْوا ِلق َاء
وساقوا بعض األحاديث التي ظنوا ّأنها تنتج املدعى ،مثل قول النبي صلى هللا عليه وسلم« :أيها الن
ْال َع ُد ّو َو َس ُلوا َّ َ
َّللا ْال َعاف َي َةَ ،فإ َذا َلق ُيت ُم ُ
اصب ُروا َو ْ
وه ْم َف ْ
اع َل ُموا َأ َّن ْال َج َّن َة َت ْح َت ِظ َالل ُّ
وف»( ،)4فالرسول ينهي عن
الس ُي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرغبة في الحرب وتمنيها حتى مع العدو ،ويسأل هللا أن يديم نعمة السلم والسالم( ،)5وقوله صلى هللا عليه وسلم:
َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُّ ْ َ َ َ َ ُ ُ
وك ْم»()6
«دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما ترك
واحتجوا أيضا باتفاق جمهور املسلمين على أنه ال يحل قتل النساء والصبيان والرهبان والشيخ الكبير واألعمى
والزمنى ونحوهم ألنهم ليسوا من املقاتلة ،ولو أن القتال كان للحمل على إجابة الدعوة وطريقا من طرقها حتى ال
يوجد مخالف في الدين ما ساغ استثناء هؤالء فاستثناؤهم برهان على أن القتال إنما هو ملن يقاتل دفعا لعدوانه،
َ
َ
ولو قيل إنهم استثنوا ألنهم لغيرهم ت َب ٌع فهذا إن َس ِل َم في الصبيان والنساء ال َي ْسل ُم في البواقي ،وخاصة في الرهبان(،)7
كما احتجوا بأن املسلمين لم يبدأوا عدوهم بالقتال إال بعد دعوته إلى إحدى ثالث خصال كما ورد في الحديث فلو
كان األصل الحرب ما خيروهم( ،)8وأن اآليات القرآنية قررت أن الجدال قبل القتال وأن البيان قبل السنان ،ولو كان
ألصل الحرب ما تأخر القتال عن الجدال ،وال السنان عن البيان(.)9
وقالوا :إن من تتبع السيرة النبوية من بداية العهد املدني لعلم أن الجهاد لم يكن إال لرد العدوان ،واستمر على ذلك
دائما ألن الكفار في كل األقطار لم يتركوا الدعوة اإلسالمية تحيا في أمان ،وفي بعض األحيان كان املسلمون يضطرون
التخاذ الهجوم سبيال للدفاع عن طريق الحرب اإلجهاضية ،واستمر األمر على ذلك حتى كان عهد االجتهاد ،فتأثر
العلماء بالواقع ،فأخذوا الحكم من الواقع ال من دالالت النصوص القرآنية والنبوية(.)10

( )4متفق عليه :رواه البخاري ك الجهاد والسير باب كان النبى إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس برقم"("2760ج5ص ،)2291ومسلم ك الجهاد والسير باب كاهية تمنى لقاء العدو واألمر بالصبر عند اللقاء
برقم "("3282ج5ص.)2274
( )5مجاالت العالقات الدولية ،د .وهبة الزحيلي( ،ص ،)198من كتاب التشريع الدولي في اإلسالم.
( )6حسن :رواه أبوداود في السنن ك املالحم باب في النهى عن تهييج الترك والحبشة برقم" ،"3751والنسائي في الصغرى ك الجهاد باب غزو الترك والحبشة برقم" ،"3143والبيهقى في
الكبرى باب ما جاء في النهى عن الحبشة برقم"."17115
( )7ر :السياسة الشرعية ،لعبد الوهاب خالف (ص ،)81وأحكام املعاهدات في الفقه اإلسالمي ،د .إسماعيل كاظم العيساوي (ص ،)35دار عمار األردن ط2000 ،1م.
( )8العالقات الدولية في القرآن والسنة (ص.)263
( )9السابق (ص.)264
( )10انظر :العالقات الدولية في اإلسالم ،د .محمد أبو زهرة (ص.)55-53
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ّ
كافة والتي فيها عموم ّ
بأن هذا العموم مخصوص باآليات التي ساقوها
وأجابوا عن اآليات الداعية إلى قتال الناس
معللة بأسباب تقصر القتال على الدفع فقط ،فه من قبيل حمل العام على الخاص واملطلق على املقيد ،وكذلك
األمر في األحاديث.
وقبل أن أستعرض األدلة على بطالن هذا التوجه جملة ،وعلى مشروعية جهاد الغزو والطلب واالبتداء ،ووجوبه
عند االستطاعة؛ أحب قبل ذلك أن أثير في وجوه القوم اإلشكاالت الضخمة التي غفلوا عنها ،واللوازم القاصمة التي
أن الحق سالم أبلجّ ،
تجاهلوها ،فال ريب ّ
وأن الباطل في اضطراب يتلجلج ،فهل يصمد هذا التوجه أمام اإلشكاالت
التي يثيرها واللوازم التي يفرضها؟ لننظر ..
ّ
أول سؤال وأبرز استشكال نستعرضه كاآلتي :إذا سلمنا ّ
بأن الجهاد لم يشرع إال لرد العدوان ،وأنه ال وجود في
الشريعة ملا يسمى بجهاد الطلب والغزو؛ فهل كان الصحابة َوم ْن َب ْع َدهم من أهل القرون املفضلة األولى يعلمون
ذلك من شريعة هللا؟ فإن كان الجواب بالنفي فقد انقلب الهرم ووقف على رأسه ،وتبدل حال الشجرة فأضحت
ْ
أغصانها ساربة في أعماق التربة وغدت جذورها ممتدة في جو السماء؛ إذ كيف يخفى على الجيل األول ثم الذي يليه
ثم الذي يليه حكم شرعي كبير كهذا ثم ال يكتشفه إال هؤالء املتأخرون املتكلفون؟!
ّأما إن كانوا يعلمون ذلك فما بالهم قد أجمعوا عمليا وواقعيا على مخالفة حكم هللا تعالى ،وانطلقوا بفتوحهم شرقا
ُّ
وغربا وشماال وجنوبا حتى دانت األرض املعلومة آنذاك كلها باإلسالم ،عدا تلك البقعة النكدة في غرب أوربا ،والتي
تقود اليوم هذه الحرب املسعورة على فريضة الجهاد وعلى الشريعة كلها! أم تراهم استمروا في الدفاع حتى بلغوا
أسوار الصين في شرق األرض وشواطئ األطلس ي في غربها!
ّ
إن هذا االتجاه يعطي دليل إدانة للتاريخ اإلسالمي وللحضارة اإلسالمية؛ فمن حق األقليات من غير املسلمين أن
يقولوا لنا :إذا كان األمر على هذا النحو ،وإذا كانت السماء لم تعطكم ً
إذنا بالغزو إلعالء كلمة هللا ،وإذا كانت
َ
الشريعة التي تدعوننا أنتم للدخول تحت سلطانها توقفكم عند حدودكم وتمنعكم من الفتح باسم الدين؛ ف ِل َم
غزوتم بالدنا ،وهدمتم حضاراتنا؟ ّإنكم تاريخيا وحضاريا مدانون ،ودخالء على هذه البالد جميعها ،وعندئذ سيكون

ألمثال القزم األجوف املوتور "سيد القمني" حجة عالية على الفاتح العظيم عمرو بن العاص ،الذي فتح مصر دون
أن تمثل أدنى تهديد لدولة اإلسالم التي دانت لها املمالك في العراق والشام وعلت قبضتها فوق األباطرة واألكاسرة.
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ّأما السؤال الثاني فهو سؤال عموم الرسالة وعاملية اإلسالم ،فمن األمور املعلومة من الدين بالضرورة ّ
أن اإلسالم
رسالة عامليةّ ،
وأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرسل إلى العاملين أجمعين ،وهذا ما أجمعت عليه األمة ،ونقلته
بالتواتر جيال بعد جيل ،واستوى في علمه الخاصة والعامة ،وقد انطلق الخلفاء وخلفهم الصحابة بعد وفاة نبيهم
صلى هللا عليه وسلم بحركة الغزو هذه لتحقيق هذا املبدأ؛ فكيف كان بإمكان األمة أن تقوم بهذا إذا لم يكن جهاد
الغزو واجبا عليها؟ لقد أرسل الرسول صلى هللا عليه وسلم الرسائل إلى امللوك وإلى كسرى وقيصر واملقوقس
والنجاش ي؛ فهل استجاب منهم أحد سوى النجاش ي ،وهل استطاع النجاش ي إذ اختار اإلسالم دينا أن يبشر به في
مملكته؟ أم ّ
إن ّ
األمة يكفيها لكي تقوم بهذا الواجب أن ترسل بين الفينة والفينة رسالة إلى رؤساء الدول وملوك العالم
ليلقوا بها في سالت القمامة ويستمروا في إضالل العباد وإبعادهم عن خالقهم جل وعال؟!
إن الدعوة إلى اإلسالم ال يلزم لها جهادّ ،
سيقولون  -وهم ال يستحون من سماجة ما يطرحون ّ -
وإن هللا فتح ً
بالدا
بالسنان وأخرى بالقرآن؛ َفل َم ال نتصور ّأنه باإلمكان فتحها جميعا بالقرآن ،وقد يتوقح البعض فيقولّ :
إن املسيحية
ِ
انتشرت وصارت أول ديانة في العالم دون الحاجة لفريضة القتال ،إلى غير ذلك من األقوال التي تبلغ من السماجة
حدا تفوق به سماجة الصموغ التي تسك اآلذان ،فوهللا ما يغني وال يجدي البيان بدون السنان ،كما ال يغني وال
يجدي الشجب في وجه من يحتلون األوطان ويقهرون اإلنسان ،كل ذلك يعلمه وال يجهله كل من له َج َنان ،وعينان
تبصران ،وأذنان تسمعان.
وإن بقي ّ
أن لهذه القاعدة الراسية املتينة استثناءات ال تزيدها إال متانة ورسوخا ،تمثلت هذه االستثناءات في حاالت
نادرة في التاريخ بعد بعثة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ُفتحت فيها ٌ
بالد في الشرق األقص ى وراء املمالك التي تهاوت
ِ
ّ
اإلسالمي ،ولوال الدو ّي الذي أحدثته الفتوح املتوالية ،ولوال زئير الجهاد اإلسالمي ما فتحت هكذا
تحت مطارق الفتح
بهذه السهولة بمجرد البالغ والبيان؛ ّ
فإن الشعوب ليست متروكة ملا ترغب وتريد ،وما لها من خيار حتى تنال حريتها،
التي من أجلها شرع الجهاد.
ومن تلك االستثناءات حركة ّ
ّ
اإلسالمي الناتج عن تحرك فطرة الشعوب نحو اإلسالم في كثير من بلدان العالم
املد
اآلن ،وهي مقابلة بحركة ّ
ّ
اإلسالمي خاصة وحريم
أشد وأعنف ،وهي اإلمبريالية العاملية التي تدور رحاها على العالم
عامة ،والهيمنة الغربية وبسط السيادة والنفوذ على ّ
اإلسالمي ّ
ّ
األمة اإلسالمية خاصة وعلى األمم غير الغربية
العالم
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َ
ُ
ّ
عامة ،مما نتج عنه ٌ
ٌ
اإلسالم وكل من يدعو إليه في دياره ،بينما تعطى مساحة من
غريب مقلوب ،وهو أن ُيط َار َد
وضع
الحرية لإلسالم وأهله في ديار الكفر؛ ليبقى الكل تحت السيطرة ،وتتسع الحظيرة لتشمل القطعان كلها وتروض
الساحة اإلسالمية بهذه الطريقة الخبيثة.
ُ
فإذا وجدت الدعوة لإلسالم داخل هذه الحظيرة ث ْق ًبا تطل منه على الدنيا وتنفذ من خالله إلى قلوب العباد؛ فال
يسع املسلمين تجاهله ،كما ال يسع املنظرون منهم أن يقولوا للناس ّ
ّ
الطبيعي الذي به
إن هذا الوضع هو الوضع
تتحقق عاملية اإلسالم وسيادة الشريعة وحرية الدعوة وإعالء كلمة هللا على كلمة الكفرّ ،
إن هذا الوضع جملة يعد
استثناء ال أصال ،وحتى هذا االستثناء يضمر ويضمحل كلما شعر الغرب املهيمن ّ
أن األمر يوشك أن يخرج عن
السيطرة ،فالحقيقة ّ
أن الحرية التي يمنحها لنا الغرب في دياره تابعة لخطته التي يحجر بها الحرية في ديارنا ،وحتى

هذه الحرية عليها قيود كثيرة ال يعرفها إال من عايشهاّ ،
وأن السبب األول في انتشار اإلسالم هو عامالن قويان ال حيلة

للنظم الغربية تجاههما ،األول القوة الذاتية في هذا الدين ،واملتمثلة في موافقته للفطرة وتلبيته لنداء اإلنسانية،
ّ
الغربي كله فجعلته عاجزا عن تلبية حاجات الخلق ورغائب العباد.
الثاني :حالة اإلفالس التي أصابت الفكر
ّأما الحرية الكاملة والدعم الكامل فهما ملراكز األبحاث الكبرى ومؤسسات التبشير واالستشراق ووسائل اإلعالم،
تلك التي تمارس اإلجرام ضد عقيدة اإلسالم وشريعة اإلسالم وتاريخ وحضارة اإلسالم؛ فتصد ماليين الخلق في الغرب
والشرق ،وآالف الخلق في قلب الديار اإلسالمية ،تصدهم عن سبيل هللا وتحول بينهم وبين الدخول في دين هللا أو
االلتزام بتعاليمه وأحكامه كما أراد هللا ،فهي لعبة كبرى وفتنة عظمى ،والسبب األول واألكبر  -إن لم يكن األوحد -
هو غياب جهاد الغزو تحديدا.
أجل وهللا :ما يغني البيان عن السنان ،ولو كان األمر قاصرا على البيان ملا خرجت الدعوة من الحجاز ،وال جاوزت
ّ
امليالدي ،ولكان غاية ميراثنا عن األمة اإلسالمية بقع من النور متناثرة في ظالم دامس عقيم،
تخوم القرن السابع
والطلع هللا على أهل األرض فمقتهم عربهم وعجمهم إال بقايا من أهل اإلسالم ،ركبوا رؤوس الجبال أو اندسوا في
شعاب الصحاري البعيدة عن العمران البشر ّي كله ،لوال الغزو ملا وجدنا مصريا أو تونسيا أو مغاربيا أو هنديا
اإلسالمي ويقول بعد أن يحمد هللا ويثني عليهّ :
ّ
إن الجهاد لم يشرع إال لدفع العدوان ،لوال
يتحدث اليوم عن الجهاد

الغزو الذي يتنكرون له اليوم ويوارون وجوههم منه لكان الصليب على صدر الواحد منهم يتمطى اليوم مثلما يتمطى
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هو على أريكته وهو يدعي هذا املدعى الساقط ،فالحمد هلل الذي أنقذنا بفتوح اإلسالم ،وأمسك به البشرية كلها من
الهلكة العامة.
وال أستبعد بعد ذلك أن يجد أحدهم في جوفه نخاعة فيمجها في وجوهنا؛ اعما ّ
أن املسيحية انتشرت في أقطار
ز
َ
العالم باملحبة والتبشيرّ ،
وأنها صارت بذلك الديانة األولى في العالم ،فهو يجهل التاريخ  -إذ ْن  -أو يعلمه وال يفهمه،
ّ
فإن املسيحية لم تدخل قلب إنسان يسكن هذا الكوكب إال بضغط الرغبة أو الرهبة ،ولم تنتشر في صقع من

األصقاع إال مع الحمالت الصليبية التي بدأت بالكشوف الجغرافية وانتهت بالحركة االستعمارية ،وال يخفى إال على
املساكين تحالف التبشير واالستعمار على مدى التاريخ املجرم للحضارة الغربية اآلثمة ،والعجيب في البيئة الغربية
أن األنظمة التي ال تؤمن بدين تستعين باملبشرين لتطويع املستعمراتّ " ،
النكدة التي تجمع كل التناقضات ّ
إن
اليسوعيين املطرودين من فرنسا هم خصوم فرنسا في الداخل وأصدقاؤها الحميمون في مستعمراتها  ...وكثيرا ما
كان الرجال العسكريون من اإلنجليز خاصة يحضون حكوماتهم على بث املبشرين في العالم"(.)11
ّأما امليالد الكبير لهذه املسيحية الصليبية الطاغية فكان على يد قسطنطين الذي اعتنق املسيحية وفرضها دينا
رسميا في املمالك الرومانية؛ ملآرب سياسية تحدث فيها املفكرون الغربيون أنفسهم ،وكان املقابل هو محو الديانة
ً
األصلية في "مجمع نيقية" واعتماد ديانة بولس" ،ومن الحقائق التاريخية الثابتة أن أثر قسطنطين كان حاسما في
ّ
مسيحي يستطيع أن يؤمن  -دون مساس بعقيدته -
هزيمة اآلريوسيين في مجمع نيقية ،ومع ذلك فال شك أنه ما من
ٍّ
بأن فكرة الثالوث إنما فرض قبولها بمرسوم إمبراطوري"(13.)12

( )11التبشير واالستعمار في البالد العربية  -د .مصطفى الخالدي و د .عمر فروخ  -منشورات املكتبة العربية  -بيروت  -ط 1953م ص ـ34
( )12تطور الفكر السياس ي جورج سباين ك 2ص  - 86-85ط الهيئة املصرية العامة للكتاب  2010م
 13اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها ،وال تعبر بالضرورة عن “املعهد املصري للدراسات السياسية واالستراتيجية”.
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