
 إعالن احلرب بني اقتضاء أحكام
التكليف وأوضاع السياسة الرشعية

أ. أمحد يعقوب أمحد بزيد*

امللخص

إن إعــالن احلــرب يف اإلســالم ميكــن أن يكــون ضمــن دائــرة األحــكام التكليفيــة الطلبيــة، ولــذا ال نــكاد 
جنــد كتــااًب فقهيًّــا إال ويتحــدث عــن حكــم اجلهــاد أو القتــال الــذي ميكــن أن يعــدَّ إعــالن احلــرب خطوتــه 
األوىل؛ بوصفــه فريضــة أو واجبًــا أو حنــو ذلــك مــن األحــكام، كمــا ميكــن أن يكــون خارًجــا عــن دائــرة الطلــب 
التكليفــي املباشــر، ومــن مث فإنــه يف هــذه احلــال أقــرب للتخيــري أو ألحــكام الوضــع. وقــد رجــح لــدى الباحــث 
االحتمــال األخــري، الــذي ينبــي عليــه أن إعــالن احلــرب مــرتوك ملــن لــه الصالحيــة بنــاء علــى النظــر يف املصــاحل 
والتقديــر العســكري والتدبــري السياســي. وإبمكاننــا أن نقــول بنــاء علــى هــذه القاعــدة أن هللا تعــاىل ورســوله 
الكــرمي مل يعلنــوا احلــرب علــى أحــد بشــكل أبــدي مفتــوح، ومل يطلبــوا قتــال عــدو معــني يف وقــت معــني يف 
مــكان معــني، وإمنــا تــرك صاحــب الشــرع أمــر ذلــك كلــه لصاحــب احلــق بنــاء علــى اجتهــاده واجتهــاد غــريه 

مــن أهــل االختصــاص.

The declaration of war in Islam is outside the demand، but is left to those who have the 
power based on the consideration of interests and military appreciation and political 
management. On this basis، we can say that Allah and His Noble Messenger peace be 
upon him did not declare war on anyone in an everlasting manner. They did not ask for 
fighting a particular enemy at a specific time in a given place.

* أستاذ حماضر يف جامعة عجمان، اتريخ وصول البحث 2018/9/16م، واتريخ قبوله للنشر 2019/3/3م.
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مقدمة
قبــل ســنوات كتبــت مقــااًل بعنــوان »إن هللا ال أيمــر ابحلــرب« رأيــت فيــه أن 
نصــوص القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة مل تلــزم املســلمني اببتــداء شــن احلــرب ضــد 
أحــد مــن املســلمني وال مــن غريهــم، وإمنــا شــرعت احلــرب والقتــال واجلهــاد عنــد 
الضــرورة أو احلاجــة أو املصلحــة، وتركــت تقديــر كل ذلــك ألهــل االختصــاص يف 

كل عصــر ويف كل مصــر. 
مث ظهــر للباحــث أن الفكــرة حتتــاج إىل حبــث واســتدالل فــأردت أن أدرس 
املوضــوع دراســة علميــة بشــكل أعمــق، فحاولــت ذلــك يف هــذه الورقــات مقتفًيــا 
أقــوال العلمــاء وآراء املفكريــن يف مســألة حكــم اجلهــاد عموًمــا، واحلــرب خصوًصــا، 
وإعــالن احلــرب بشــكل أخــص. وال أدعــي الســبق املطلــق يف هــذا اجملــال، فمــا مــن 
كتاب فقهي إال ومير على مســألة حكم اجلهاد أو القتال بشــيء من اإلمجال أو 
بشــيء مــن التفصيــل. كمــا ال نــكاد جنــد كاتبًــا وال عاملــاً كتــب يف موضــوع اجلهــاد 
يف العصــر احلديــث إال وخصــص هلــذا املبحــث ومــا يرتتــب عليــه كتــااًب أو مبحثًــا 
أو مباحــث ممــا كتــب، وإن كان كثــري مــن تلــك املراجــع ال خيلــو مــن شــيء مــن 
امليــل إىل الــرأي املخالــف هلــذا البحــث بوصفــه اجلهــاد أو القتــال أبنــه فــرض مثــل 
فــرض الصــالة والصيــام، كمــا أن منهــا مــا ينحــو منحــى دفاعيًّــا تربيــرايًّ رمبــا تغيــب 
فيــه ذروة ســنام اإلســالم مــن األســاس. ومــن أكثــر الكتــب الــي وقفــت عليهــا 
مشــواًل واعتــدااًل يف املوضــوع -وإن كانــت ختتلــف يف كثــري مــن التفاصيــل- كتــااب 
اجلهــاد لــكٍل مــن الدكتــور يوســف القرضــاوي والدكتــور حممــد ســعيد البوطــي، 
ورغــم مرورمهــا علــى املوضــوع فــال أرى أن مــا كتبــاه -علــى مكانتــه- يغــي عــن هــذا 
البحــث؛ ألنــه مل يوافــق أحدمهــا يف مجيــع مــا قالــه علــى وجــه العمــوم، كمــا أهنمــا 
مل يفصــال املســألة مبــا فيــه الكفايــة؛ نظــرًا لعمــوم الكتابــني، ونظــرًا خلصــوص قضيــة 

هــذا البحــث الــي مل أجــد مــن َكَتــب فيهــا علــى ســبيل االســتقالل.
وقد حاول البحث أن يعود إىل ما قبل كتب الفروع الفقهية؛ ليتتبع النصوص 
الشــرعية األساســية الــواردة يف تشــريع اجلهــاد واحلــرب والقتــال؛ ألســتبني معناهــا 
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الدقيــق وتوجيههــا الســليم، وأســتنبط منهــا احلكــم الشــرعي الصحيــح للحــرب يف 
اإلســالم، مســتعيًنا يف ذلــك أبقــوال بعــض الفقهــاء األقدمــني واملفكريــن املعاصريــن 

يف النصــوص الشــرعية الــواردة يف اجملــال.
وال أدلَّ علــى أن كثــريًا مــن تلــك النصــوص غــري صريــح مــا جنــده يف التطبيــق 
العملــي مــن خــالل ســرااي النــيب وغزواتــه وجهــاد أصحابــه، فإهنــا تــدل بوضــوح 
علــى الفــرق بــني آايت التشــريع وآايت التحريــض علــى القتــال، وإال فلمــاذا كان 
 يستشــري صحابتــه أو بعضهــم علــى األقــل يف إعــالن احلــرب قبــل خــوض احلــرب 
إذا كانــت معلنــة أصــالً بنــص القــرآن؟ وملــاذا صــح الســلم واملعاهــدة بــني املســلمني 

وأعدائهــم ابتفــاق اجلميــع إذا كان القــرآن قــد أعلــن احلــرب األبديــة املطلقــة؟ 
هــذه هــي فكــرة البحــث بشــكل خمتصــر، وأمــا مــن حيــث التفصيــل فقــد قســمته 

إىل ثالثة مباحث:
األول منهــا حــول: اجلهــاد: تعريفــه لغــة وعرفًــا واصطالًحــا، وتصنيفــه ضمــن 

. تصرفــات النــيب
والثــاين: خصصتــه حلكــم اجلهــاد، وأهــم األقــوال واآلراء فيــه، وهــل هــو ضمــن 
األحــكام التكليفيــة أو ليــس منهــا؟ وهــل هــو فــرض أم ليــس بفــرض؟ وعلــى أنــه 

فــرض هــل هــو عــني أو كفايــة؟ 
الســرية  السياســي يف  وختمــت مببحــث أخــري اثلــث حــول اجلهــاد والتدبــري 
النبويــة برهنــت مــن خاللــه علــى أن كثــريًا مــن غــزوات النــيب  كانــت مبنيــة علــى 

االجتهــاد والتقديــر والنظــر ال علــى النــص واألمــر والتكليــف.
املبحث األول: اجلهاد: تعريفه وتصنيفه

ال ميكــن أن حنكــم علــى اجلهــاد قبــل تعريفــه وتصــور حقيقتــه اللغويــة والشــرعية 
. والعرفيــة، وبعــد ذلــك معرفــة طبيعتــه التشــريعية وموقعــه بــني تصرفــات النــيب

املطلب األول: حقيقة اجلهاد
إن املتتبــع لــدالالت كلمــة »جهــاد« جيــد أن دالالهتــا تطــورت عــرب األعــراف 

اللغويــة وعلــى مــر األزمــان والعصــور.
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اثنــان يف أن  العامــة لكلمــة »جهــاد«: ال خيتلــف  اللغويــة  الداللــة  أواًل: 
األصــل اللغــوي العــريب لكلمــة جهــاد مشــتق مــن أصــل )ج ه د( الــذي »يعــي 
املشــقة مث حيمــل علــى مــا يقارهبــا«)1(، ومــن هــذا املعــى ميكــن أن نقــول: إن أي 
صــرف للوســع مهمــا كان موضوعــه ميكــن أن يوصــف إبحــدى مشــتقات هــذه 
ابــن فــارس يف هــذه اخلالصــة إىل متييــز املعــى احلقيقــي مــن  الكلمــة. ومل يشــر 
اجملــازي صراحــة إال أن تعبــريه بـــــ»مث حيمــل« يشــري إىل حــدود احلقيقــة واجملــاز يف 

هــذا األصــل اللغــوي، ويوضــح املعــى األصلــي واملعــى املنقــول إليــه.
اثنيًــا: النقلــة القرآنيــة لكلمــة »جهــاد«: وصــف القــرآن الكــرمي كثــريًا مــن 
األعمــال الصاحلــة الفعليــة والقوليــة والقلبيــة أبهنــا جهــاد، ولــذا ميكــن أن نقــول إن 
القــرآن الكــرمي نقــل الكلمــة مــن املعــى اللغــوي العــام اجملــرد الــذي هــو مطلــق بــذل 
اجلهــد إىل معــى خــاص أكثــر حتديــًدا وإن كان شــاماًل ألصنــاف متعــددة، ولــذا 
قســم الراغــب األصبهــاين هــذا املعــى القــرآين إىل »ثالثــة أضــرب: جماهــدة العــدو 
تعــاىل:  قولــه  النفــس وتدخــل كلهــا يف  الشــيطان، وجماهــدة  الظاهــر، وجماهــدة 
﴿َوَجاِهُدوا يف اللَِّ َحقَّ ِجَهاِدِهۚ  ﴾)2(]احلج: 78[ ونظرًا هلذا املعى الشامل جند 
مــن العلمــاء مــن عــرف اجلهــاد شــرًعا مبــا يشــري إىل هــذه املعــاين دون التصريــح مبــا 
إذا كان مشوهلا هلذه املعاين من ابب التواطؤ، أو من ابب االشرتاك، أو من ابب 
اجملــاز. وقــول ابــن القيــم إن »جهــاد الكفــار أخــص ابليــد، وجهــاد املنافقــني أخــص 
ابللســان«)3( يشــري إىل نــوع مــن االشــرتاك، وقــول ابــن حجــر إنــه »شــرًعا: بــذل 
اجلهــد يف قتــال الكفــار، ويطلــق أيًضــا علــى جماهــدة النفــس والشــيطان«)4( ميكــن 
أن حيمل على أنه حقيقة يف األول جماز يف اآلخر، كما حيتمل أن يكون حقيقة 
يف املعنيــني علــى وجــه التواطــؤ أو االشــرتاك. وممــا يشــري إىل االشــرتاك والتواطــؤ 
ابــن فــارس- مقاييــس اللغــة، ت: عبــد الســالم هــارون، لبنــان، دار الفكــر، دون رقــم للطبعــة،   )1(

1979، مــادة )ج ه د(
بــريوت، دار  البقاعــي،  القــرآن، ت: يوســف  انظــر: الراغــب األصفهــاين- معجــم مفــردات   )2(

مــادة )جهــد( للطبعــة، 2010،  رقــم  الفكــر، دون 
ابــن قيــم اجلوزيــة- زاد املعــاد، ت: شــعيب وعبــد القــادر األرانؤوط، لبنــان، مؤسســة الرســالة،   )3(

ط. 27، ســنة 1994، ج3، ص 11.
ابن حجر العسقالين- فتح الباري، دار أيب حيان، ط1، سنة 1996، ج7، ص 343.  )4(
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تقســيم مــن قســم معــاين اجلهــاد يف االصطــالح الشــرعي إىل معنيــني)1(: األول: 
اجلهــاد ابملعــى الضيــق، وهــو اجلهــاد احلــريب أو العســكري، وهــو اســتفراغ الوســع 
وبــذل اجلهــد يف مدافعــة العــدو، ولــه طــرق مباشــرة مثــل القتــال، وغــري مباشــرة مثــل 
اإلعانــة عليــه ابملــال أو ابلقــول أو ابلوســائل املعينــة عليــه. الثــاين: اجلهــاد ابملعــى 
الواســع، وهــو مقاومــة املســلم ألهوائــه، يف الســلم واحلــرب. فــإذا جعلنــا هذيــن 
املعنيــني كاًل منهمــا مســتقاًل عــن اآلخــر نســبياً أصبــح يف املعــى اشــرتاك، وإذا قلنــا 
إن املعــى واحــد، وإمنــا قســم إىل قســمني ابعتبــار الدرجــة يكــون األمــر جمــرد تواطــؤ، 

ويكــون معــى الكلمتــني واحــد.
اثلثًــا: النقلــة الفقهيــة لكلمــة »جهــاد«:  مــع اســتقرار املصطلحــات الفقهيــة 
أصبحــت كلمــة اجلهــاد تعــي فيمــا تعــي قتــال العــدو خاصــة أو مــا يتعلــق بــه 
مــن وســائل، وعليــه ميكــن أن يقــال: إن لفــظ اجلهــاد نقلــه الفقهــاء مــن املعــى 
العــام الــذي هــو بــذل اجلهــد واســتفراغ الوســع« وقصــره علــى معــى خــاص هــو 
بــذل الوســع يف القتــال يف ســبيل هللا مباشــرة أو معاونــة.«)2( وهنــاك مــن ضيــق 
مدلولــه أكثــر فقصــره علــى القتــال املباشــر خاصــة فقــال: إن اجلهــاد »شــرًعا: بــذل 
اجلهــد يف قتــال الكفــار.«)3( وخصــص بعضهــم أكثــر إبضافــة خمصصــات متعلقــة 
فقــال: إن »اجلهــاد مصطلــح  الفقــه،  للجهــاد يف  العامــة  ابألهــداف واملقاصــد 
شــرعي يــراد بــه القتــال يف ســبيل هللا؛ إلقامــة نظــام عــادل يلتــزم أبحــكام الشــريعة، 

ويســعى لتحقيــق أهــداف اإلســالم يف املعمــورة.«)4(
رابًعــا: النقلــة العرفيــة لكلمــة »جهــاد«: ننبــه يف هــذه الفقــرة أواًل إىل أن 
الــدالالت واحلقائــق العرفيــة متعــددة ومتقلبــة، ولصعوبــة تتبعهــا وعــدم ضرورتــه هنــا 
النمــري، ط1،  دار  دمشــق،  اإلســالم،  دولــة  والســالم يف  احلــرب  اهلنــدي-  إحســان  انظــر:   )1(

 .127 ص   ،1993
حممــد خــري هيــكل- اجلهــاد والقتــال يف السياســة الشــرعية، دار البيــارق-دار ابــن حــزم، دون   )2(

رقــم للطبعــة ودون اتريــخ، ص 40.
حممــد األمــني بــن حممــد اجلكــي- الســرية النبويــة يف فتــح البــاري، الكويــت، ط. ســعد عبــد   )3(

العزيــز الراشــد، دون رقــم للطبعــة ودون اتريــخ، ج2، ص 127.
أكــرم ضيــاء العمــري- الســرية النبويــة الصحيحــة، املدينــة املنــورة، مكتبــة العلــوم واحلكــم، ط6،   )4(

ســنة 1994، ج1، ص 337.
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نكتفــي ابلداللــة العرفيــة لكلمــة »جهــاد« يف هــذا العصــر، كمــا تنبغــي اإلشــارة 
ال  وصفــي  حديــث  للكلمــات  العرفيــة  الــدالالت  عــن  احلديــث  أن  إىل  أيًضــا 
يتضمــن حكًمــا وال موافقــة ابلضــرورة. وال خيفــى أن كلمــة »جهــاد« تنصــرف يف 
أذهان كثري من املســلمني إىل معناها القرآين أو الفقهي، إال أننا جندها يف عرف 
كثــر مــن البلــدان التبســت مبعــاين ســلبية مثــل: اإلرهــاب والتطــرف وغريمهــا مــن 

املصطلحــات املنقولــة أو املرتمجــة.
وقــد عــرف معجــم أكســفورد كلمــة »جهــاد« املنقولــة مــن العربيــة بلفظهــا إىل 
اإلجنليزيــة مبــا ميكــن ترمجتــه أبنــه »القتــال ضــد أعــداء اإلســالم« وهــذا التعريــف 
إىل حــد مــا موافــق ملــا ســبق مــن تعريفــات غــري أن املثــال الــذي أحلقــه املعجــم 
ابلشــرح يشــري إىل مــا نبهنــا عليــه مــن نقــل معــى كلمــة اجلهــاد يف هــذا العصــر إىل 
غــري مــا كانــت عليــه مــن قبــل، فقــد قــال مثــاًل: »أعلــن اجلهــاد ضــد الكفــار«)1( 
وميكــن أن يفهــم مــن املثــال املكمــل للتعريــف أن اجلهــاد إعــالن دائــم للقتــال ضــد 
كل كافــر، وهــذه إحــدى تغــريات معــى كلمــة »جهــاد« املعاصــرة الــي دخلــت 
املعاجــم األجنبيــة. ويف املقابــل جنــد موســوعة الروس الفرنســية –مثــاًل- تعــرف 
اجلهــاد تعريًفــا أقــرب للعــرف الصــويف أبنــه »جهــاد النفــس؛ للوصــول إىل الكمــال 
األخالقــي أو الديــي«)2( وهــذا تعريــف قــرآين صحيــح غــري أن قصــر املعــى عليــه هــو 

قصــر عــريف خــاص ال يتطابــق مــع املعــى املتــداول للكلمــة.
وال تــزال دالالت كلمــة »جهــاد« تنتقــل نقــاًل عرفيًّــا حســب البلــدان واألزمــان 
واألحــوال إال أنــي أســتطيع أن أجــزم -كمــا جــزم كثــريون- أبن املعــى املتبــادر 
مــن  الصــادر  العســكري  العمــل  إىل  ينصــرف  اللفظــة  هــذه  تلقــي  عنــد  للذهــن 

مســلمني ومــا يتعلــق بــه أواًل وقبــل كل شــيء، ســواًء كان حبــق أو بغــري حــق.
املطلب الثاين: تصنيف اجلهاد

  مــن قواعــد الفقــه واألصــول اهلامــة قاعــدة التفريــق بــني تصرفــات النــيب
ابلفتيــا والقضــاء واإلمامــة وغريهــا، وهــذه القاعــدة فصلهــا العالمــة شــهاب الديــن 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/jihad  )1(
www.larousse.fr/encyclopedie/rechercher?q=djihad&t  )2(
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القــرايف وخصــص هلــا أحــد كتبــه، وهــو »اإلحــكام يف متييــز الفتــاوى عــن األحــكام 
وتصرفــات القاضــي واإلمــام« وبــني فيــه -رمحــه هللا- أن تصرفــات النــيب  تقــع 
القاضــي األحكــم،  اإلمــام األعظــم، وابلقضــاء اترة؛ ألنــه  اترة ابإلمامــة؛ ألنــه 
وابلفتيــا أيًضــا؛ ألنــه املفــي األعلــم«)1(، وأضــاف إليهــا التصــرف ابلتبليــغ، وال يــكاد 

يوجــد بينــه وبــني الفتــوى فــرق كبــري.
  وعــرَّف كل واحــد مــن هــذه األوجــه األربعــة مــع أمثلــة مــن ســرية رســول هللا
وســنته الصحيحــة؛ فعــرَّف تصرفــه  ابلفتيــا أبنــه هــو إخبــاره عــن هللا مبــا جيــده يف 
األدلــة مــن حكــم هللا، وبــني أن تصرفــه عليــه الصــالة والســالم ابلتبليــغ هــو مقتضــى 
الرســالة، فهــو يف هــذا املقــام مبلِّــغ وانقــل، وورث عنــه هــذا املقــام احملدِّثــون، قــال: 
وهبذا يظهر الفرق بني املفي والراوي)2( فاألول منشئ للحكم، والثاين انقل للخرب. 
وعــرَّف تصرفــه ابحلكــم -صلــوات هللا وســالمه عليــه- أبنــه إنشــاء وإلــزام حبســب 
احلجــاج.)3( ويقصــد ابحلكــم هنــا حكــم القضــاء، وعــرَّف تصرفــه ابإلمامــة أبنــه مــا 
يقــوم بــه مــن حيــث فوضــت إليــه السياســة العامــة، وضبــط املصــاحل، ودرء املفاســد)4(. 
وال خيفــى ارتبــاط هــذا القســم ابلنظــر يف مــا يرتتــب عليــه أو يتوقــع أن يرتتــب عليــه.

وفــرق اإلمــام القــرايف بــني أنــواع التصرفــات مــن حيــث التشــريع أبن مــا فعلــه 
عليــه الصــالة والســالم ابإلمامــة؛ كإقامــة احلــدود ال جيــوز اإلقــدام عليــه إال إبذن 
اإلمــام احلاضــر، ومــا فعلــه ابحلكــم؛ كفســخ األنكحــة ال يقــدم عليــه إال حبكــم 
حاكــم، ويقصــد بــه القاضــي، وأمــا تصرفــه ابلفتيــا فهــو شــرع يتقــرر علــى اخلالئــق 
إىل يــوم الديــن)5(، وأمــره بعــد النبــوة موكــول إىل أهــل االجتهــاد والرســوخ يف العلــم 
والديــن. وظاهــر تقســيمه هنــا أن التصرفــات النبويــة أربعــة أقســام، وجعلهــا الشــيخ 

القــرايف- اإلحــكام يف متييــز الفتــاوى عــن األحــكام وتصرفــات القاضــي واإلمــام، حتقيــق: عبــد   )1(
الفتــاح أبــو غــدة، حلــب، ط. مكتــب املطبوعــات اإلســالمية، ودار البشــائر، بــريوت، ط2، 

1995، ص 109.
املرجع السابق، ص 99.  )2(
املرجع نفسه، ص 99.  )3(
املرجع نفسه، ص 99.  )4(

املرجع نفسه، ص 108.  )5(
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ابــن عاشــور اثــي عشــر قســًما)1(، لكنهــا يف احلقيقــة ال ختــرج عــن ثالثــة إذا نظــران 
إليهــا مــن جهــة املنــاط واحلكــم الــذي حكــم بــه اإلمــام القــرايف، فالتبليــغ والفتــوى 
خاصــان بــه  ومبــن ورثــه مــن النقلــة واجملتهديــن مــن وجــه، ولكنهمــا مــن اجلهــة 
مــا شــاء هللا، والقضــاء واإلمامــة خاصــان  املســلمني إىل  الثانيــة عامــان جلميــع 
مبحاهلمــا مــن اجلهتــني، فــال يتصــرف هبمــا إال مــن كان قاضًيــا أو إماًمــا مــن أئمــة 
املســلمني، وال ينطبــق حكمهــا إال يف الواقــع حمــل النظــر. وال فــرق بــني القضــاء 
واإلمامــة إال أن القضــاء أخــص مــن اإلمامــة وهــي أعــم منــه؛ ألن القضــاء يف 

النهايــة نــوع مــن أنــواع الواليــة. 
ومــن تصرفــه  مــا يتعــني ألحــد األنــواع إمجاًعــا)2(، وأكثــره ينصــرف للرســالة 
والفتيــا؛ ألن وصــف الرســالة غالــب عليــه )3(، ومثالــه إقامــة الصلــوات)4(، ومــن 
تصرفــه  مــا اتفــق علــى أنــه ابإلمامــة مثــل إقامــة احلــدود، ومنــه املتفــق علــى أنــه 
ابلقضــاء كإلــزام أداء الديــون)5(، ويقــع الــرتدد يف بعضــه بــني الثالثــة أو بعضهــا 

فيختلــف العلمــاء مــن أي األبــواب هــو؟)6(
ورمبــا يكــون ســبب اخلــالف يف كثــري مــن فــروع اجلهــاد وأحكامــه راجًعــا إىل 
اخلــالف يف تصنيفــه ضمــن أحــد هــذه األصنــاف، فــإذا صنفنــاه ضمــن التصــرف 
التشــريعي يكــون اجلهــاد علــى العمــوم وإعــالن احلــرب علــى اخلصــوص حكًمــا 
شــرعيًّا تكليفيًّــا جلميــع النــاس، شــأنه يف ذلــك شــأن األمــر ابلصــالة والــزكاة. وإذا 
صنفنــاه ضمــن التصــرف ابإلمامــة فــإن إعــالن احلــرب يكــون شــأاًن تقديــرايًّ أقــرب 
إىل أحــكام الوضــع منــه إىل أحــكام التكليــف، ولــذا يتصــرف فيــه اإلمــام مبــا يــراه 

انظــر الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور- مقاصــد الشــريعة، ت: حممــد احلبيــب اخلوجــة، قطــر، ط.   )1(
وزارة األوقــاف، دون رقــم للطبعــة، 2004، ص 148 ومــا تالهــا.
القرايف- اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام، م س، ص 109.  )2(

القــرايف- الفــروق، ت: عبــد احلميــد هنــداوي، بــريوت، ط. املكتبــة العصريــة، دون رقــم للطبعــة،   )3(
2011، ج1، 221و222.

القرايف- اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام، م س، ص 109.  )4(
املرجع السابق، ص 109.  )5(

املرجــع نفســه، م س، ص 109، القــرايف، الذخــرية، ت: حممــد حجــي وآخريــن، تونــس، ط.   )6(
دار الغــرب اإلســالمي، ط3، دون اتريــخ، ج9، ص 160.
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مناســًبا وأكثــر ضمــااًن للمصــاحل العامــة. ومــن اإلشــارات الدالــة علــى اخلــالف يف 
هــذا التصنيــف منهــج التبويــب املتبــع يف املذاهــب الفقهيــة، ففــي الوقــت الــذي جنــد 
فيــه االصطــالح املالكــي يضــع ابب اجلهــاد خامتــة ألبــواب العبــادات، ويف ذلــك مــا 
يشــري إىل ارتباطــه هبــا وأبحــكام التكليــف، جنــد االصطــالح الشــافعي يف التبويــب 
يضــع أحــكام اجلهــاد مــع أبــواب احلــدود والعقــوابت، ويف ذلــك مــا يشــري إىل قربــه 

ألحــكام التأديبــات وبعــده عــن أبــواب العبــادات.
والــذي يظهــر مــن كالم كثــري مــن الفقهــاء وتوجيههــم ألقــوال النــيب  وأفعالــه 
أن اجلهــاد مبعنــاه اخلــاص ومــا يتعلــق بــه مــن نصــوص ورواايت يدخــل ضمــن أقــوال 
وتصرفــات النــيب  التشــريعية، وأن أغلــب أصولــه وفروعــه الزمــة حبكــم الشــرع 
الوارد ابلوحي املنزل على رسول هللا  العام جلميع املسلمني إىل يوم القيامة. وهلذا 
الســبب ال نــكاد جنــد فقيًهــا وال صاحــب رأي إال ويصــدِّر ابب اجلهــاد ابحلديــث عــن 
حكمــه الشــرعي الــذي يــكادون جيمعــون علــى كونــه فرًضــا، وإمنــا خيتلفــون يف منــاط 
تلــك الفرضيــة، وهــل تنطبــق علــى كل أنــواع اجلهــاد أم يكفــي أحدهــا كمــا يكفــي يف 
املطلــق أحــد »ماصدقاتــه« كمــا خيتلفــون يف نــوع الفرضيــة أهــي علــى العــني أم علــى 

الكفايــة؟ كمــا أييت التفصيــل يف املبحثــني القادمــني إن شــاء هللا.
ويف الواقــع ال ميكــن أن جنهــل وال أن نتجاهــل عــدًدا كبــريًا مــن تصرفــات النــيب 
 يف جمــال اجلهــاد حتديــًدا الــي تــدل -مبــا ال يــدع جمــاال للشــك- علــى أن 
اجلهــاد علــى العمــوم أو علــى األقــل إعــالن احلــرب وبدايــة الغــزو ال ميكــن أن تكــون 
ضمــن الدائــرة التشــريعية التبليغيــة، وإمنــا ضمــن التصرفــات ابإلمامــة واحلكــم، وهــذه 

األحــكام مــرتوك تقديرهــا لصاحــب احلــق وللنظــر يف املصــاحل واملفاســد. 
وميكــن أن حيــل هــذا النــزاع اإلشــكال حــول تصنيــف اجلهــاد ضمــن التصرفــات 
ابلتبليــغ أو ابإلمامــة بتفريــق آخــر، وهــو الفــرق بــني حكــم اجلهــاد والقتــال بشــكل 
عــام؛ ســواء قلنــا إنــه فــرض عــني أو كفايــة أو قلنــا إنــه مســتحًبا أو تطوًعــا، وبــني 
بدايــة احلــرب وإعالهنــا يف زمــان معــني ومــكان حمــدد وضــد عــدو بعينــه، فــاألول ال 
إشــكال يف إمــكان تصنيفــه ضمــن الدائــرة التشــريعية واحلكــم عليــه أبحــد أحــكام 
الشــرع التكليفيــة الطلبيــة، وأمــا الثــاين فأعتقــد جازًمــا أنــه يكفــي يف احلكــم عليــه 
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أن نقــول إنــه مشــروع ابملعــى العــام الــذي يشــمل املشــروعية مــن أعلــى طرفيهــا وهــو 
الواجــب إىل أدانمهــا وهــو املبــاح.

وهبــذا التصنيــف نــرى بوضــوح أن الوهــم الــذي وقــع فيــه كثــري مــن الغــالة مــن 
أن احلــرب واجبــة علــى مجيــع املســلمني ضــد مجيــع الكفــار يف كل مــكان إىل يــوم 
القيامــة مــا هــو إال خلــط رهيــب بــني حكــم الشــرع وتقديــرات الواقــع، وبــني الطلــب 
الوهــم  وهــذا  االجتهاديــة.  التقديــرات  أحــكام  والنظــر يف  التكليــف  أحــكام  يف 
انتقــل بفعــل وقــول هــؤالء إىل غــري املســلمني خوًفــا مــن اتريــخ املســلمني وواقعهــم 
ومســتقبلهم العســكري. واحلــق أن اإلســالم مل يفــرض احلــرب علــى املســلمني ضــد 
أي أحــد علــى العمــوم، والغــزوات والفتوحــات اإلســالمية كانــت تســري كمــا تســري 
ظاهــرة احلــرب يف كل الــدول واجملتمعــات، حبيــث يقــوم أصحــاب الســلطة إبعــالن 
احلــرب ضــد عدوهــم بنــاء علــى اجتهادهــم وتقديرهــم ملصاحلهــم العاجلــة واآلجلــة.

املبحث الثاين: اجلهاد وأحكام الشرع
ال نــكاد جنــد كتــااًب فقهيًّــا عامًّــا أو كتــااًب يف أحــكام اجلهــاد والقتــال اخلاصــة إال 
ويناقــش مســألة حكــم القتــال أو وجــوب اجلهــاد، وقبــل أن نذكــر احلكــم الشــرعي 

ورأينــا فيــه ال بــد مــن املــرور بشــكل خمتصــر علــى مراحــل تشــريع اجلهــاد.
املطلب األول: تريخ تشريع اجلهاد

اتفــق مــن وقفــت علــى آرائــه مــن أهــل الفقــه والســري أن اجلهــاد نــزواًل وتطبيًقــا 
مــرت أحكامــه مبراحــل تشــريعية وأخــرى تنفيذيــة، وإن اختلفــوا يف بعــض التفاصيــل 

واجلزئيات.
أواًل: املراحــل التشــريعية: مل خيتلــف الفقهــاء وال املفســرون وال املؤرخــون يف 
أن اجلهــاد مبعنــاه العســكري مــر مبرحلــة كان فيهــا منهيًّــا عنــه بدليــل قولــه تعــاىل: 
﴿َأمَلْ تـَــَر ِإَل الَِّذيــَن ِقيــَل َلُــْم ُكفُّــوا أَْيِدَيُكــْم َوَأِقيُمــوا الصَّــاَلَة َوآتُــوا الــزََّكاَة﴾ 
]النســاء: 77[ وهــذا الكــف هــو مــا كان عليــه النــيب  وهــو مــا أمــر بــه الصحابــة 
الكــرام يف أول اإلســالم، »قــال ابــن إســحاق: وكان رســول هللا  قبــل بيعــة 
العقبــة مل يــؤذن لــه يف احلــرب، ومل حتلــل لــه الدمــاء، إمنــا يؤمــر ابلدعــاء إىل هللا تبــارك 
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وتعــاىل، والصــرب علــى األذى والصفــح عــن اجلاهــل... فلمــا عتــت قريــش علــى 
هللا... أذن هللا تبــارك وتعــاىل لرســوله  يف القتــال واالمتنــاع...«)1(

وهــذا النهــي أو عــدم اإلذن ال خــالف فيــه، إمنــا وقــع اخلــالف يف بقــاء هــذا 
النهــي ونســخه، إىل قولــني: األول: يــرى أن كل مرحلــة انســخة للــي قبلهــا نســًخا 
مطلًقــا، وعليــه ميكــن »القــول: إن القتــال كان ممنوًعــا يف بدايــة عصــر الرســالة، مث 
صــار مــأذواًن بــه، مث أصبــح يف مرحلــة اثلثــة مســموًحا، بــه وأخــريًا صــار مأمــورًا بــه، 
َة الشُّــُهوِر ِعنــَد اللَِّ اثـْنَــا َعَشــَر َشــْهًرا يف ِكتَــاِب اللَِّ يــَـْوَم  وهكــذا فــإن: ﴿ِإنَّ ِعــدَّ
يــُن اْلَقيِّــُمۚ  فَــاَل َتْظِلُمــوا  لِــَك الدِّ ــَماَواِت َواأْلَْرَض ِمنـَْهــا َأْربـََعــٌة ُحــُرٌمۚ  ذَٰ َخلَــَق السَّ
ِفيِهــنَّ أَنُفَســُكْمۚ  َوقَاتِلُــوا اْلُمْشــرِِكنَي َكافَّــًة َكَمــا يـَُقاتُِلوَنُكــْم َكافَّــًة﴾ ]التوبــة: 36[ 
»جاءت؛ لتنســخ مجيع اآلايت األخرى الي أتمر أبخذ املشــركني ابلعفو واملســاحمة 
والدعــوة للحســى.«)2( ومــع غمــوض الفــرق بــني املــأذون بــه واملســموح بــه فــإن كالم 
املؤلــف الســابق يبــني أنــه يقصــد ابملســموح بــه املأمــور بــه ضــد مــن قاتــل علــى ســبيل 
االبتــداء، وأمــا املــأذون فيــه فهــو مــا أعطــي فيــه اإلذن ضــد املعتــدي وغــريه إن كان 
ذلــك مصلحــة. الثــاين: يــرى أن هــذه املراحــل غــري منســوخة بــل ابقيــة يف مجيــع 
األزمــان واألمكنــة حســب ظــروف تلــك األزمنــة واألمكنــة، ولــذا قــال ابــن تيميــة: 
»ليس هناك نسخ يف آايت الكف والقتال، ولكنه اختالف يف األحوال.«)3( وقد 
رد حممــد الغــزايل رأي النســخ أبســلوب املنكــر املســتغرب فقــال »ولكــن انًســا مــن 
املفســرين زعمــوا أن هــذه الســورة )بــراءة( ألغــت كل مــا ســبقها مــن آايت الدعــوة 
واملســاملة، وأهنــا أحلــت العنــف مــكان اللطــف، واإلكــراه مــكان احلريــة، وهبــذا القــول 

اجلــزاف نســخت مائــة آيــة نزلــت مــن قبــل يف أســلوب الدعــوة«)4( 
ســليمان الكالعــي- االكتفــاء يف معــازي رســول هللا  والثالثــة اخللفــاء، ت: مصطفــى عبــد   )1(

الواحــد، القاهــرة، ط. اخلاجنــي، دون رقــم للطبعــة، 1970، ج1، ص 428.
إحسان اهلندي- احلرب والسالم يف دولة اإلسالم، م س، ص 132.  )2(

الفتــاوى البــن تيميــة- نقــال عــن ســليمان اخلراشــي- نظــرات يف كتــاب الســلم واحلــرب يف   )3(
اإلســالم للدكتــور مصطفــى الســباعي، متــاح دون صــورة صفحــة الغــالف علــى موقــع الســلفية 

دون كــوم، ص 64.
اخلــارج، مصــر، ط. هنضــة مصــر  الداخــل وكيــد  بــني عجــز  الدعــوة  الغــزايل- جهــاد  حممــد   )4(

.69 ص   ،2005 للطبعــة،  رقــم  دون  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة 
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وســواء قلنــا هبــذا الــرأي أو ذاك يبقــى مــن املؤكــد أن نصــوص الشــرع وآايت 
القــرآن الــواردة يف موضــوع القتــال مــرت مبراحــل ال ختفــى علــى أي أحــد، وهــي 
أربــع:)1( املرحلــة األوىل: مل يؤمــر فيهــا النــيب  بقتــال املشــركني وال ابختــاذ أي 
تدابــري عنيفــة ضدهــم. املرحلــة الثانيــة: مرحلــة اإلذن بقتــال املعتــدي دون األمــر 
بذلــك. املرحلــة الثالثــة: مرحلــة وجــوب القتــال لــرد العــدوان واجلــور والظلــم فقــط، 
وقــد جعــل صاحــب هــذا التقســيم أغلــب غــزوات النــيب  مــن بــدر إىل بــي 
قريظــة ضمــن هــذه املرحلــة. املرحلــة الرابعــة: مرحلــة األمــر بقتــال مجيــع اخلارجــني 
علــى الديــن اإلســالمي... وإن مل يبــدأوا ابلعــدوان. ومــن الباحثــني مــن خلــص 
هــذا التقســيم مســتخدًما األحــكام الشــرعية، فجعــل مراحــل تشــريع القتــال ثــالث 
بــني  الوجــوب، دون تفريــق  أقــرب لإلابحــة، مث  هــي:)2( احلظــر، مث اإلذن وهــو 
مرحلــة وجــوب قتــال املعتــدي ووجــوب القتــال علــى العمــوم اللتــني ذكرمهــا التقســيم 
الســابق. وهــذا مــا عــرب عنــه ابلقــول إن هــذه املرحلــة »تتمثــل يف األمــر بقتــال 

املشــركني وابتدائهــم بــه دون تفريــق.)3(
اثنيًــا: املراحــل التنفيذيــة: رغــم االتفــاق علــى التقســيم الســابق وقــع جــدل 
اخلــالف يف كــون مرحلــة  عــدم  ومــع  مراحلــه،  مــن  زمــان كل مرحلــة  كبــري يف 
عــدم اإلذن ابلقتــال هــي الســابقة، تليهــا مرحلــة اإلذن مث مرحلــة األمــر، اختلــف 
العلمــاء يف انتهــاء وابتــداء كل مرحلــة، فنجــد مــن الباحثــني مــن يكتفــي بذكــر 
الفــرتة دون حتديــد البدايــة والنهايــة بشــكل دقيــق مثــل مــن قــال إن املراحــل العمليــة 
لقتــال املســلمني للمشــركني هــي:)4( الصــرب دون القتــال مبكــة، واإلذن ابلقتــال بعــد 
اهلجــرة، واألمــر بقتــال مــن يبدأهــم ابلقتــال، واألمــر بقتــال مجيــع املشــركني. وهنــاك 
مــن قــال إن مرحلــة املنــع اســتمرت طيلــة العهــد املكــي وأكثــر مــن عــام مــن العهــد 
عبــد هللا صــاحل العلــي- احلــرب يف الشــريعة اإلســالمية والقانــون الــدويل العــام، رســالة دكتــوراه،   )1(

جامعــة أم القــرى، غــري مطبــوع، 1405-1406هـــ ص 197 ومــا تالهــا.
حممــد علــي الصــاليب- الســرية النبويــة عــرض وقائــع وحتليــل أحــداث، موقــع دعــوة إنفــو، ص   )2(

.460-459
أكرم ضياء العمري- السرية النبوية الصحيحة، م س، ج1، ص 338.  )3(

مهدي رزق هللا- السرية يف دور املصادر األصلية، ط. مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات   )4(
اإلسالمية، ط.1، سنة 1992، ص 326.



149 جملة املرقاة السنة الثانية جملد3 العدد الثالث 1441ه/2019م

املدين، وأن اإلذن يف القتال مل يشرع إال يف السنة الثانية من اهلجرة. وعلل ذلك 
بعضهــم بنــزول اآلايت اآلذنــة بقتــال املشــركني)1(، وعلــل بعــض الباحثــني ذلــك 
أبســباب سياســية وعســكرية فقــال: إن اجلهــاد مل يشــرع يف اإلســالم إال بعدمــا 
»هاجر املســلمون إىل املدينة، وآزر األنصار دعوة اإلســالم، وصارت للمســلمني 
أرض ميتلكــون الســيادة عليهــا«.)2( ومــن العلمــاء مــن علــل ذلــك بنــزول النصــوص 
الشــرعية لكنهــم جعلــوا نزوهلــا الحًقــا  لأســباب الســابقة، فبعــد حصوهلــا »شــرع 
هللا تعــاىل اجلهــاد... وكان اإلذن ابلقتــال دفاًعــا عــن النفــس أوىل املراحــل... مث 
أَمــر املســلمني ابلقتــال دفاًعــا عــن النفــس... وكانــت هــذه املرحلــة الثانيــة يف تشــريع 

اجلهــاد«)3( دون عــد مرحلــة الكــف الســابقة. 
وقد اختلف يف زمان آية اإلذن ابلقتال دفاًعا، فقيل:

أـ إنــه كان مبكــة، وهــذا القــول جعلــه أبــو شــهبة مــن أوهــام ابــن إســحاق)4(، 
ولكــن يبــدو أن مــا جعلــه ومهًــا البــن إســحاق يشــاركه فيــه علمــاء حمققــون مثــل 
ابــن كثــري، فقــد قــال إن »هللا ســبحانه قــد أذن للمســلمني ابجلهــاد يف ســورة احلــج 
وهــي مكيــة... مث ملــا صــاروا يف املدينــة وصــارت هلــم شــوكة وعضــد كتــب هللا 
عليهــم اجلهــاد.«)5( ورد ابــن القيــم هــذا القــول أبوجــه:)6( أوهلــا: أن هللا مل أيذن يف 
مكــة ابلقتــال، واثنيهــا: أن ســياق اآليــة يــدل علــى أهنــا بعــد اهلجــرة، واثلثهــا: أن 
قولــه تعــاىل: هــذان خصمــان نزلــت يف الذيــن تبــارزوا يــوم بــدر، ورابعهــا: اخلطــاب 
ابلذين آمنوا، وخامســها: األمر ابجلهاد وهو شــامل لكل األنواع، وسادســها: ما 
رواه احلاكم يف مســتدركه أهنا نزلت يف طريق اهلجرة. وميكن أن جياب عن األول 

مصطفــى الســباعي- الســرية النبويــة دروس وعــرب، دمشــق-بريوت، ط. املكتــب اإلســالمي،   )1(
دون رقــم للطبعــة ودون اتريــخ، ص 113.

أكرم ضياء العمري- السرية النبوية الصحيحة، م س، ج1، ص 337.  )2(
املرجع السابق، ج1، ص 337.  )3(

حممد أبو شــهبة - الســرية النبوية على ضوء القرآن والســنة، دمشــق، ط. دار القلم، 1992،   )4(
ط.2، ج2، ص 74-73.

ابــن كثــري- الفصــول يف ســرية الرســول، ت: حممــد اخلطــراوي وحميــي الديــن مســتو، دمشــق، ط.   )5(
مؤسســة علــوم القــرآن، ط.3، ســنة 1403هـــ ص 121.
ابن قيم اجلوزية- زاد املعاد، م س، ج3، ص 71-70.  )6(



إعالن احلرب بني اقتضاء أحكام التكليف وأوضاع السياسة الشرعية150

أبن فيــه مصــادرة؛ ألنــه هــو حمــل النقــاش، وعــن الثــاين أن اإلخــراج مــن الــداير 
مســتمر قبــل اهلجــرة النبويــة وبعدهــا، وعــن الثالــث أن اآليــة ميكــن أن تنطبــق علــى 
املتبارزيــن يف بــدر وغريهــم، وعــن الرابــع أبنــه ليــس ابلضــرورة أن يكــون كذلــك، 

ولعــل مــا ورد عــن ابــن عبــاس هــو األقــرب.
الثانيــة  الســنة  أوائــل  اجلهــاد )كان( يف  أبــو شــهبة »أن تشــريع  ـ رجــح  ب 
للهجــرة«)1( وهــذا املعــى هــو الــذي يفهــم مــن قــول النــدوي: إن القتــال جــاء بعــد 
اهلجــرة النبويــة، كــردِّ فعــل علــى مــا مســاه »حتــرش قريــش ابملســلمني ابملدينــة«، وهــو 
رد فعــل تشــريعي قبــل أن يكــون عســكرايًّ أو سياســيًّا، ولــذا جنــد أنــه »ملــا قويــت 

الشــوكة واشــتد اجلنــاح أذن هلــم يف القتــال، ومل يفرضــه عليهــم«.)2(
ج ـ إن تشــريع القتــال واإلذن فيــه كان يف طريــق اهلجــرة مــن مكــة إىل املدينــة، 
فقــد »روى ابــن جريــر الطــربي بســنده إىل ابــن عبــاس أنــه قــال: ملــا أخــرج النــيب 
 مــن مكــة قــال أبــو بكــر: أخرجــوا نبيهــم. إان هلل وإان إليــه راجعــون ليهلكــن. 
فأنــزل هللا عــز وجــل: ﴿ُأِذَن ِللَِّذيــَن يـَُقاتـَلُــوَن أِبَنَـُّهــْم ظُِلُمــوا﴾ ]احلــج: 39[ 
قــال أبــو بكــر فعرفــت أنــه ســيكون قتــال.)3( والــذي يظهــر يل أن التأريــخ لــآلايت 
متعــذر بشــكل دقيــق، وأن دالالهتــا وإن كانــت متفاوتــة يف القــوة؛ فإننــا جنــد منهــا 
الناهــي عــن القتــال علــى العمــوم، ومنهــا اآلمــر ابلقتــال علــى اإلطــالق، ومنهــا 
اآلمــر بــه بقيــود، ومنهــا اآلذن فيــه بضوابــط، ومــن مث فإهنــا يف واقــع األمــر ال تعــدو 
مرحلتــني تشــريعيتني، املرحلــة األوىل ميكــن أن نســميها مرحلــة منــع أو كــف أو 
هنــي، واملرحلــة الثانيــة ميكــن أن نســميها مرحلــة تشــريع أو إذن أو أمــر، يتداخــل 
فيهــا اإللــزام وعدمــه، وكذلــك اإلطــالق والتقييــد والعمــوم واخلصــوص. ويــدل علــى 
نزلــت يف  آيــة  مــن »أن أول  الزهــري  ابــن حجــر عــن  نقلــه  مــا  التقســيم  ثنائيــة 
القتــال هــي قولــه تعــاىل: ﴿ُأِذَن ِللَِّذيــَن يـَُقاتـَلُــوَن أِبَنَـُّهــْم ظُِلُمــوا﴾ ]احلــج: 39[ مث 
ــااًل َوَجاِهــُدوا أبَِْمَواِلُكــْم  ــا َوثَِق ــُروا ِخَفاًف أمــروا ابلقتــال مطلًقــا بقولــه تعــاىل: ﴿انِف
﴾ ]التوبــة: 41[ وهــذا مــا عــرب عنــه الكالعــي بقولــه  َوأَنُفِســُكْم يف َســِبيِل اللَِّ

حممد أبو شهبة- السرية النبوية على ضوء القرآن والسنة، م س، ج2، ص 75.  )1(
أبو احلسن الندوي- السرية النبوية، ط. دار الشروق، ط. 8، سنة 1989، ص 209.  )2(

مهدي رزق هللا- السرية يف دور املصادر األصلية، م س، ص 325.   )3(
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»وكانت أول آية نزلت يف إذنه ابحلرب   مث أنزل هللا ﴿َوقَاتُِلوُهْم َحىَّٰ اَل َتُكوَن 
﴾ ]البقــرة: 193[ أي حــى ال يُفــن مؤمــن عــن دينــه.«)1(  يــُن لِلَِّ ِفتـْنَــٌة َوَيُكــوَن الدِّ
ويالحــظ أن ابــن حجــر والكالعــي رتبــا نــزول اآلايت دون أن جيعــال نزوهلــا مراحــل 
تشــريعية متمايــزة يف األحــكام والتشــريع؛ ألن النتيجــة يف النهايــة واحــدة، وهــذا مــا 
يتســق مــع أطروحــة هــذا البحــث الــي تــرى أن اجلهــاد والقتــال يف واقــع األمــر ويف 
هنايــة املطــاف مشــروع ال مأمــور بــه ضــد مقاتــل وال ضــد مســلم وال ضــد كافــر، 
وإمنــا هــو مــأذون بــه، ويُــرتك تقديــر األمــر يف ذلــك إىل أهــل االختصــاص وإىل 

النظــر يف املصــاحل واملفاســد.
ويضــاف إىل حكــم القتــال علــى العمــوم خــالف آخــر يتعلــق خبصــوص زمانــه 
 وفرتاتــه املتعاقبــة، وهــل حكــم القتــال فيهــا واحــد جلميــع النــاس أم واجــب يف 
زمــان دون زمــان أو علــى قــوم دون آخريــن؟، فقــد »اخُتلــف يف قتــال الكفــار هــل 
كان أواًل )يف عصــر النــيب ( فــرض عــني أو فــرض كفايــة؟«)2( ويف اإلجابــة 
علــى هــذا الســؤال كثـُـرت األقــوال وتعــددت اآلراء، وميكــن تلخيصهــا يف اجتاهــني: 
االجتــاه األول: ينظــر للزمــن: وهــذا هــو األكثــر، حيــث يــرى أصحــاب هــذا القــول 
أن اجلهــاد مل يكــن واجبًــا يف أول اإلســالم مث أصبــح واجبًــا بعــد ذلــك، وهــذا 
القــول هــو الــذي رجحــه ابــن حجــر عندمــا قــال إن للجهــاد حالــني: إحدامهــا: يف 
زمــن النــيب ، واألخــرى بعــده، فأمــا األوىل فــأول مــا شــرع اجلهــاد بعــد اهلجــرة 
النبويــة إىل املدينــة اتفاقًــا، مث بعــد أن شــرع هــل كان فــرض عــني أو كفايــة؟ قــوالن 
مشــهوران للعلمــاء.«)3( »احلــال الثانيــة: بعــده  فهــو فــرض كفايــة علــى املشــهور 
إال أن تدعــو احلاجــة إليــه كأن يدهــم العــدو. ويتعــني علــى مــن عينــه اإلمــام«.)4( 
الــرأي املــاوردي حيــث  االجتــاه الثــاين: ينظــر للمكلفــني: ومــن أصحــاب هــذا 
ــا علــى املهاجريــن دون غريهــم... والســهيلي الــذي قــال إنــه كان  رأى أنــه كان عيًن
عينًــا علــى األنصــار دون غريهــم... فيؤخــذ مــن قوهلمــا جمتمعــني أنــه كان عينًــا علــى 
سليمان الكالعي- االكتفاء يف معازي رسول هللا  والثالثة اخللفاء، م س، ج1، ص 429.  )1(

ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 343.  )2(
املرجع السابق، ج7، ص 399.  )3(
املرجع نفسه، ج7، ص 399.  )4(
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الطائفتــني كفايــة يف حــق غريهــم، ومــع ذلــك فليــس يف حــق الطائفتــني علــى التعميــم 
بل يف حق األنصار إذا طرق املدينة طارق، ويف حق املهاجرين إذا أريد قتال أحد 
مــن الكفــار ابتــداء. وقيــل كان عينًــا يف الغــزوة الــي خيــرج فيهــا النــيب  دون غريهــا.)1( 
ومــن الواضــح أن مصــدر هــذا اللــزوم املذكــور ليــس حكــم الشــرع التكليفــي، وإمنــا 
ســببه نــوع مــن االســتنفار عنــد مــن عينــه علــى املهاجريــن، أو يف الغــزوة الــي خــرج 
فيهــا رســول هللا  حبكــم أن خروجــه داللــة اســتنفار عــام، أو نــوع مــن العهــد عنــد 
من رآه عيًنا على األنصار يف كل حال، أو يف حال اهلجوم على املدينة بناء على 
نصــوص اتفــاق العقبــة ال بنــاء علــى أمــر شــرعي، ولــذا قــال ابــن حجــر: »والتحقيــق 
أنه كان عيًنا على من عينه النيب «)2( فيظهر أن شأن اجلهاد يف عهده  قائم 

علــى التقديــر واالســتنفار وااللتــزام، ال علــى التكليــف واألمــر واإللــزام. 
املطلب الثاين: حكم اجلهاد

ال تــزال مســألة حكــم اجلهــاد مثــار جــدل فقهــي وفكــري يف هــذا العصــر رغــم 
تقــارب األقــوال يف حكمــه يف كتــب الفقــه القدميــة، وميكــن إمجــال تلــك األقــوال 

فيمــا أييت:
أـ اجلهــاد فــرض عــني: ذهــب بعــض الفقهــاء األقدمــني والباحثــني املعاصريــن إىل 
أن اجلهــاد مبعنــاه اخلــاص فــرض عــني، وُحكــي هــذا القــول عــن ابــن املســيب وابــن 
شــربمة)3( وهنــاك مــن رأى إنــه فــرض دون تفصيــل، مثــل القــول »إن اجلهــاد ميثــل 
فريضة من أبرز الفرائض اإلســالمية«)4( وأن الشــريعة  »أوجبت قتال الكفار«)5(. 
ولكــن ســياق كالم بعــض هــؤالء يوحــي أبنــه فــرض عــني ال فــرض كفايــة، بــل إن 
منهــم مــن جعــل احلــرب هــي احلالــة األصليــة حــى يثبــت الســلم، علــى عكــس 
مــا يــراه األكثــرون مــن أن األصــل هــو الســلم حــى يثبــت ســبب احلــرب. وجعــل 

املرجع نفسه، ج7، ص 399.  )1(
ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 399.  )2(

صــالح اخلالــدي- هتذيــب مشــارع األشــواق إىل مصــارع العشــاق يف فضائــل اجلهــاد ألمحــد بــن   )3(
إبراهيــم النحــاس الدمشــقي، ط. دار العلــوم للنشــر والتوزيــع، متــاح علــى موقــع: الــدرر دوت 

نــت، ص 28.
أكرم ضياء العمري- السرية النبوية الصحيحة، م س، ج1، ص 339.  )4(

سليمان اخلراشي- نظرات يف كتاب السلم واحلرب، م س، ص 32.  )5(
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بعضهــم ذلــك مــن املســلمات فقــال إن مــن »املعلــوم لــكل مــن َفِقــه يف ديــن هللا أن 
األصــل يف عالقــة املســلمني ابلكفــار هــو اجلهــاد والقتــال.«)1( وهــذا القــول ال خيلــو 
مــن ضعــف مــن وجــوه عــدة: أوهلــا: أنــه ال يوافــق النصــوص الشــرعية الــي مل تلــزم 
اجلميــع ابلقتــال، مثــل قولــه تعــاىل: ﴿َوَمــا َكاَن اْلُمْؤِمنُــوَن لَِينِفــُروا َكافَّــًة﴾ ]التوبــة: 
122[ واثنيهــا: أنــه خيالــف الواقــع يف عهــده  إذ مل يثبــت أن مجيــع النــاس 
كانــوا خيرجــون مــع النــيب . واثلثهــا: أنــه يتعــارض مــع طبيعــة اجلهــاد، حيــث إن 
القتــال لــه شــروط صارمــة ال ميكــن أن تنطبــق علــى مجيــع النــاس يف مجيــع األحــوال، 
ومــن شــأن الفــروض العينيــة أن تقــل شــروطها حــى يســهل تطبيقهــا علــى أعيــان 
املكلفــني، علــى عكــس الفــروض الكفائيــة الــي قــد ال تنطبــق شــروطها إال علــى 

أهــل القيــادة واخلــربة واالختصــاص.
ومــع ذلــك ال خــالف يف تعــني اجلهــاد يف حــاالت معينــة معروفــة عنــد الفقهــاء 
أمههــا احلــاالت الثــالث املعروفــة)2(: األوىل: إذا تقابــل الفريقــان. الثانيــة: إذا داهــم 
األعــداء أحــد بلــدان املســلمني. الثالثــة: إذا دعــا اإلمــام مجًعــا... إىل القتــال يف 
ســبيل هللا وجــب عليــه. وهــذا مــا خلصــه البعــض ابلقــول إن »احلــرب اهلجوميــة 
فــرض كفايــة... أمــا احلــرب الدفاعيــة فإهنــا فــرض عــني.«)3( إال أن الــذي يظهــر 
الــي  الثــالث  يل أن هــذه القاعــدة ليســت علــى عمومهــا، وأن هــذه احلــاالت 
يتعــني فيهــا اجلهــاد أو القتــال ال ميكــن تصنيفهــا يف درجــة واحــدة؛ إذ إن منهــا 
لتقديــر  أو  الوضــع  هــو راجــع حلكــم  مــا  التكليــف، ومنهــا  مــن حكــم  هــو  مــا 
املكلفــني، ولعــل احلالــة األوىل هــي الوحيــدة الــي ميكــن تصنيفهــا ضمــن حكــم 
التكليــف؛ لكثــرة النصــوص الــواردة يف التحذيــر مــن التــويل يــوم الزحــف، وال ختفــى 
الضــرورة األخالقيــة والعســكرية واملصلحــة املرتتبــة علــى منعــه، ولكــن مــع فتــح ابب 
االنســحاب للضــرورة. وأمــا يف حالــة الدهــم فــإن التقديــر فيهــا مفتــوح لإلمــام أو 
مــن ينــوب عنــه أو يقــوم مقامــه إن وجــد، وإال ينتقــل ذلــك التقديــر إىل املعنيــني 

املرجع السابق، ص 21.  )1(
عبــد هللا صــاحل العلــي- احلــرب يف الشــريعة اإلســالمية والقانــون الــدويل العــام، م س، ص 216   )2(

ومــا تالهــا.
حســن أيــوب- فقــه اجلهــاد يف اإلســالم، ط. دار الســالم للطباعــة والنشــر والتوزيــع والرتمجــة،   )3(

دون رقــم للطبعــة ودون اتريــخ، ص 41.
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ابألمــر يف امليــدان. وأمــا احلالــة الثالثــة، فــإن هلــا وجهــني؛ فممــا ال شــك فيــه أن 
اســتنفار صاحــب الصالحيــة يلــزم املعــي ابالســتجابة كمــا هــو واضــح مــن غــزوة 
تبــوك، ولكــن يبقــى الســؤال مــن ألــزم اإلمــام أصــاًل أن يســتنفر للحــرب؟ أعتقــد 
أنــه غــري ملــزم بذلــك، وإمنــا يرجــع األمــر إىل التقديــر والنظــر يف الوقائــع واملــآالت. 
ولعــل تعبــري بعــض العلمــاء أبن اجلهــاد  »قــد جيــب علــى األعيــان إذا اقتضــت 

األســباب«)1( هــو األدق يف هــذا احلــال، ألنــه قــد ال جيــب كذلــك يف املقابــل.
ب ـ اجلهــاد فــرض كفايــة: يــرى أكثــر الفقهــاء أن اجلهــاد فــرض كفايــة لدرجــة 
جعلــت ابــن رشــد ينقــل اإلمجــاع علــى هــذا القــول وإن اســتثى منــه بقولــه »أمجــع 
العلمــاء علــى أهنــا )وظيفــة اجلهــاد( فــرض علــى الكفايــة ال فــرض عــني إال عبــد هللا 
ابــن احلســن فإنــه قــال: إهنــا تطــوع«)2( ونقــل آخــرون عليــه االتفــاق، وإن اســتثنوا 
هــم أيًضــا، وخصصــوا ابلقــول: إن »جهــاد الكفــار يف بالدهــم فــرض كفايــة ابتفــاق 
العلمــاء«)3(. وهــذا هــو احلكــم النهائــي الــذي يــرى أصحابــه أنــه هــو الواجــب 
التطبيــق اخلــامت للتشــريع الناســخ ملــا قبلــه، فاجلهــاد »كان أواًل مباًحــا مــأذواًن فيــه مث 
فريضــة علــى الكفايــة«.)4( وقــد أكــد أحــد الباحثــني أن هــذا القــول ســنة الصحابــة 
واخللفــاء الراشــدين ونســبه أليب بكــر الصديــق  واســتنتج كونــه فرًضــا عنــده ممــا 
روي عنــه أنــه قــال: »اجلهــاد فريضــة مفروضــة«)5(، وأمــا كونــه كفايــة فاســتنتجه مــن 
قولــه: إن »أعــراب املســلمني جيــري عليهــم حكــم هللا الــذي فــرض علــى املؤمنــني، 

وليــس هلــم يف الفــيء والغنيمــة شــيء حــى جياهــدوا مــع املســلمني.«)6(
ومــن البدهــي أن أوامــر القتــال واجلهــاد يف القــرآن مطلقــة يف الزمــان، وكذلــك 
أقوالــه وتصرفاتــه  العســكرية، وعليــه ميكــن أن يقــال إن مــن قــام ابلفعــل مــرة 
واحــدة فقــد أدى الواجــب وأطــاع األمــر الشــرعي، وأدى الفــرض املطلــوب، ومبــا 

سليمان اخلراشي- نظرات يف كتاب السلم واحلرب، م س، ص 55-54.  )1(
أبــو الوليــد حممــد بــن رشــد- بدايــة اجملتهــد، حتقيــق عبــد الــرزاق املهــدي، لبنــان، ط. دار الكتــاب   )2(

العــريب، دون رقــم للطبعــة، 2006، ص 298.
صالح اخلالدي- هتذيب مشارع األشواق، م س، ص 28.  )3(

عبــد هللا األنصــاري- فقــه أيب بكــر  سياســة احلكــم واجلهــاد والقضــاء، رســالة ماجســتري،   )4(
جامعــة أم القــرى، غــري مطبــوع، 1993، ص 83.

املرجع السابق، ص 83.  )5(
املرجع نفسه، ص 84.  )6(
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أن اجلهــاد كمــا ذكــران مــن قبــل أقــرب ألحــكام الوضــع منــه إىل أحــكام التكليــف، 
استشــكل الفقهــاء طلــب تكــرار الفعــل يف أزمنــة متعــددة. ويف هــذا املنحــى جنــد 
»مــن الســلف الصــاحل مــن كان يــرى اجلهــاد فــرض عــني علــى أي حــال ويف مجيــع 
األزمــان«)1(. ورأى اجلمهــور أن فــرض الكفايــة هــذا »يتــأدى بفعلــه يف الســنة مــرة، 
وأنــه »ال جيــوز أن ختلــو ســنة مــن غــزو وجهــاد إال لضــرورة«)2( ومــن حججهــم أن 
اجلزيــة جتــب بــداًل عنــه، وال جتــب يف الســنة أكثــر مــن مــرة.«)3( ومل يقيــده اجلويــي 
بزمــان فقــال إنــه »جتــب إقامتــه حبســب اإلمــكان«)4(، وحبســب احلاجــة والتقديــر، 
وهــذا هــو األقــرب للرجحــان؛ ألن شــأن األعمــال الكفائيــة أن ترتبــط أبســباهبا ال 
أبزماهنــا، فــال ميكــن أن نوجــب صــالة اجلنــازة علــى النــاس مــرة كل شــهر مثــاًل، 
وهبــذا يكــون القتــال غــري مرتبــط بزمــن، بــل حســب الظــروف والتقديــر، ويؤيــد 
ذلــك كــون اجلهــاد »اســتمر علــى مــا كان عليــه يف زمــن النــيب  إىل أن تكاملــت 

فتــوح معظــم البــالد«)5( دون التــزام بزمــن معــني.
ج ـ النــوع فــرض عــني وأفــراده فــرض كفايــة: مــن املعــروف املســلم بــه أن كلمــة 
جهــاد تطلــق علــى معــاين متعــددة ابلنــوع، وإن كانــت حتــت جنــس واحــد، وهــو 
بــذل اجلهــد يف مقاومــة العــدو، ســواء كان ذلــك العــدو مســترتًا؛ كاهلــوى والنفــس 
والشــيطان، أو عــدًوا ظاهــرًا؛ كاحلربيــني واحملاربــني واملعتديــن، وجهــاد العــدو الظاهــر 
قــد يكــون بوســائل غــري عســكرية؛ كاجلهــاد ابلقــرآن والربهــان، وقــد يكــون بوســائل 
عســكرية؛ كالقتــل والقتــال والدفــاع، واجلهــاد العســكري قــد يكــون أيًضــا بوســائل 
مباشــرة؛ كاجلهــاد ابلنفــس، وقــد يكــون بوســائل غــري مباشــرة ؛كاجلهــاد ابملــال، 
وال يــكاد يذكــر أحدمهــا يف القــرآن دون اآلخــر. وقــد خــرج بعــض العلمــاء مــن 
اخلــالف يف حكــم اجلهــاد ابلقــول إنــه أشــبه مــا يكــون ابلواجــب غــري املعــني؛ 
كخصــال كفــارة اليمــني، وعليــه فــإن اجلهــاد عنــد هــؤالء واجــب، ولكــن يســقط 
ذلــك التكليــف ابلقيــام أبي نــوع مــن مقاومــة األعــداء وأبي وســيلة كانــت، وعليــه 

حممد أبو شهبة- السرية النبوية على ضوء القرآن والسنة، م س، ج2، ص 82.  )1(
صالح اخلالدي- هتذيب مشارع األشواق، م س، ص 28.  )2(

ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 399.  )3(
صالح اخلالدي-- هتذيب مشارع األشواق، م س، ص 28.  )4(

ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 399.  )5(
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فــإن »جهــاد الكفــار واملنافقــني قــد يكتفــى فيــه ببعــض األمــة إذا حصــل منهــم 
مقصــود اجلهــاد«)1( وكأن صاحــب هــذا القــول يشــري إىل حصــول املقصــود العــام 
مــن اجلهــاد مبعنــاه الواســع الــذي يشــمل احلــريب وغــريه، والعمــل العســكري وغــريه. 
وهــذا مــا رجحــه ابــن القيــم ابلقــول إن »التحقيــق أن جنــس اجلهــاد فــرض عــني... 
وأمــا اجلهــاد ابلنفــس ففــرض كفايــة.«)2( وأكــده ابــن حجــر مبينًــا هــذا اجلنــس بعبــارة 
أكثــر تفصيــاًل ابلقــول إن »التحقيــق أيًضــا أن جنــس جهــاد الكفــار متعــني علــى 
كل مســلم؛ إمــا بيــده، وإمــا بلســانه، وإمــا مبالــه، وإمــا بقلبــه«)3( ومفهــوم ذلــك أن 
غــري ذلــك مــن فــروض الكفايــة أو مــن التطــوع. ورمبــا فهــم هــذا املعــى مــن تبويــب 
البخــاري -وفقهــه يف تبويبــه- وذلــك بقولــه: »ابب وجــوب النفــري، ومــا جيــب مــن 
اجلهــاد والنيــة« مث أورد آايت منهــا قولــه تعــاىل: ﴿انِفــُروا ِخَفافًــا َوثَِقــااًل َوَجاِهــُدوا 
﴾ )4( ]التوبة: 41[ وأورد قوله : )ال هجرة  أبَِْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم يف َسِبيِل اللَِّ
بعــد الفتــح ولكــن جهــاد ونيــة وإذا اســتنفرمت فانفــروا(«)5( وكأنــه يشــري بذلــك إىل 
قيــام النيــة مقــام الفعــل يف بعــض األحيــان أو ابلنســبة لبعــض النــاس، وهــو مــا يفهــم 

مــن األحاديــث احملــذرة مــن عــدم الغــزو وعــدم حديــث النفــس بــه.
د ـ اجلهــاد مســتحب أو تطــوع: رغــم نقــل كثــري مــن الفقهــاء والباحثــني إمجــاع 
فقهــاء املســلمني علــى أن اجلهــاد فــرض، وقصــر حمــل النــزاع علــى االختــالف يف 
كونــه مــن الفــروض العينيــة الواجبــة علــى كل مســلم، أم مــن الفــروض الكفائيــة 
الــي يكفــي أن يقــوم هبــا بعــض املســلمني لتســقط عــن الباقــني«)6( مــع ذلــك فإننــا 
جنــد الذيــن نقلــوا اإلمجــاع واالتفــاق يســتثنون منــه وينســبون إىل بعــض الفقهــاء أن 
اجلهــاد تطــوع، وذلــك اترة ابالســم كقــول ابــن رشــد: »أمجــع العلمــاء علــى أهنــا 
)وظيفــة اجلهــاد( فــرض علــى الكفايــة ال فــرض عــني إال عبــد هللا بــن احلســن فإنــه 
قــال إهنــا تطــوع«)7( واترة بعبــارة تفيــد قلــة أصحــاب هــذا الــرأي؛ كقــول مــن قــال: 
إن »هنــاك فئــة مــن العلمــاء مل تكــن تــرى اجلهــاد فرًضــا وإمنــا منــدوب أو تطــوع.)8( 

ابن قيم اجلوزية- زاد املعاد، م س، ج3، ص 12.  )1(

ابن قيم اجلوزية- زاد املعاد، م س، ج3، ص 72.  )2(
ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 399.  )3(

انظر: ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 398.  )4(
البخاري 2825 انظر: ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 399.  )5(

إحسان اهلندي- احلرب والسالم يف دولة اإلسالم، م س، ص 131.  )6(
أبو الوليد حممد بن رشد- بداية اجملتهد، م س، ص 298.  )7(

عبــد هللا إبراهيــم زيــد الكيــالين- نشــأة الدولــة احلديثــة وأثرهــا علــى مفهــوم اجلهاد-مقــارانت   )8(
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ورمبــا تكــون قلــة أصحــاب هــذا الــرأي مــع بعــض التحيــز هــي الــي دعــت بعــض 
الباحثــني إلنــكار هــذا القــول أصــاًل والتأكيــد علــى أن »العلمــاء اختلفــوا يف حكــم 
اجلهــاد هــل هــو فــرض عــني علــى كل قــادر أم فــرض كفايــة؟ فهــو فــرض يف كال 
احلالــني ومل يقــل أحــد منهــم أبنــه ســنة«)1( واترة أييت نقــل األقــوال بعبــارة جتعــل 
هــذا القــول مثــل غــريه مــن اآلراء دون إشــارة لتقليــل أو تضعيــف؛ كقــول مــن قــال 
»اختلفــوا يف القتــال فيمــا عــدا هــذه احلــاالت )حــاالت التعــني( هــل هــو فــرض 
عــني أو فــرض كفايــة أو جمــرد تطــوع؟«)2( وهــذا مــا يؤكــد كونــه قــواًل معتــرًبا يف الفقــه 

يتعــذر معــه ادعــاء اإلمجــاع علــى ضــده.
هـــ. التفريــق بــني الدفــاع والجــوم: مــع نفــي بعــض الباحثــني للقــول أبن اجلهــاد 
ــا مطلًقــا  ابلقــول: »إنــه مل يقــل بــه أحــد مــن  يف اإلســالم مقيــد ابلدفــاع، إمــا نفًي
الفقهــاء األقدمــني«)3( وإمــا نفيًــا متحفظًــا مثــل قــول بعــض الباحثــني: إن »قــول 
مــن قــال أبن القتــال للدفــاع فقــط فهــذا القــول مــا علمتــه ألحــد مــن العلمــاء 
القدامى«)4( فإنه ميكن أن يســتنتج بشــكل غري مباشــر من القول أبن علة اجلهاد 
عنــد مجهــور العلمــاء األقدمــني وكثــري مــن املعاصريــن هــي القتــال ال الكفــر خالفًــا 
للشــافعية.)5( وإذا كان ســبب القتــال هــو القتــال فمفهــوم ذلــك أن مــن مل يقاتــل؛ 
ال يقاتل على مستوى خصوص األفراد، وال على مستوى عموم اجملتمعات، وال 
على مشول كل الدول. ومما ال شك فيه أن هذا القول وإن قل املصرحون به من 
الفقهــاء القدامــى فإنــه يبقــى اجتاًهــا قــوايًّ جنــده عنــد كثــري مــن العلمــاء وأصحــاب 
الــرأي يف العصــر احلديــث، وقــد عــدد الدكتــور الكيــالين كثــريًا مــن أتباعــه ومسّاهــم: 
مدرســة املقــارابت، وهــي الــي تقــرتب ابلنظريــة اإلســالمية للعالقــات الدوليــة مــن 
القانــون الــدويل احلديــث، ونظريتهــا أن اجلهــاد مشــروع للدفــاع عــن الوطــن ومحايــة 
احلــرايت.)6( وقــد أول علمــاء حمققــون بعــض النصــوص الشــرعية اآلمــرة ابلقتــال 
أمــرًا مباشــرًا أتويــاًل جيعلهــا تــدل بشــكل أو آبخــر علــى أن القتــال شــرع للدفــاع 
ال للهجــوم، أو علــى أقــل تقديــر شــرع بســبب القتــال ال بســبب الكفــر أو ليــس 

ومقارابت، الدليل اإللكرتوين للقانون العريب، ص 21.
سليمان اخلراشي- نظرات يف كتاب السلم واحلرب، م س، ص 25.  )1(

عبد هللا صاحل العلي- احلرب يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل العام، م س، ص 218.  )2(
سليمان اخلراشي- نظرات يف كتاب السلم واحلرب، م س، ص 25.  )3(

املرجع السابق، ص 67.   )4(
عبد هللا إبراهيم زيد الكيالين- نشأة الدولة احلديثة وأثرها على مفهوم اجلهاد، م س، ص 19.  )5(
عبد هللا إبراهيم زيد الكيالين- نشأة الدولة احلديثة وأثرها على مفهوم اجلهاد، م س، ص 14.  )6(
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بســبب الكفــر وحــده علــى األقــل. ومــن دقائــق التأويــل محــل احلديــث »أمــرت أن 
أقاتــل...« علــى الدفــاع؛ ألن قاتــل تقتضــي املشــاركة، كمــا أن معــى األمــر هنــا 
كما قال ابن تيمية أين مل أومر ابلقتال إال إىل هذه الغاية، وليس املراد أين أمرت 
أن أقاتــل كل أحــد إىل هــذه الغايــة.)1( كمــا محــل عليــه ابــن عاشــور آايت القــرآن 
اآلمــرة ابلقتــال أمــرًا مطلًقــا  أو عامًّــا بنــاء علــى قاعــدة محــل العــام علــى اخلــاص 
واملطلــق علــى املقيــد مــا دام احلكــم واحــدا، وعليــه فمعــى قولــه تعــاىل: ﴿َواقـْتـُُلوُهــْم 
ــُث َأْخَرُجوُكــْم ۚ﴾ ]البقــرة:191[ أي إن  ــْن َحْي ــْم َوَأْخرُِجوُهــم مِّ ــُث ثَِقْفُتُموُه َحْي
قاتلوكــم.)2( كمــا وجــه الشــيخ شــلتوت النصــوص اآلمــرة ابلقتــال أمــرًا عامًّــا مثــل 
أوامر ســورة براءة توجيها آخر ابلقول إهنا مل تكن أصاًل يف تشــريع القتال بشــكل 
عــام، وإمنــا هــي لزماهنــا ومكاهنــا وحاهلــا املعيــش، فســورة بــراءة جــاءت؛ لـــ »حتســم 
معاهــدات قائمــة«)3( ال لتشــرع أحــكام عامــة دائمــة، ويؤيــد ذلــك أن »الســياق 
كلــه يطــرد لنفــي العــدوان عــن املســلمني وإثباتــه للكافريــن، فعدواهنــم ســبب إعــالن 
احلــرب عليهــم والــرباءة منهــم.«)4( كمــا وجــه آخــرون األقــوال واآلراء الفقهيــة الــي 
تتحــدث علــى وجــوب القتــال وفرضــه أبن ذلــك كلــه حممــول علــى مــا يــربر ذلــك 
مــن اعتــداء واقــع أو متوقــع مــن الطــرف اآلخــر، ومــن هنــا فــإن »التخيــري بــني 
اإلســالم واجلزيــة والقتــال ليــس واجًبــا يف الشــريعة اإلســالمية، وإمنــا وجــوب ذلــك 

معلــق علــى حــدوث االعتــداء مــن قبــل أهــل الكفــر أو توقعــه.«)5( 
ويف أرض الواقــع جنــد مــن جــزم حبصــر أســباب احلــرب املشــروعة يف ســببني 
صورمهــا علــى أهنمــا يف النهايــة دفــاع ال هجــوم وقــال: إنــه »بوســعنا رد األســباب 
رئيســني  إىل ســببني  اإلســالم  احلــرب وجتعلهــا مشــروعة يف  تــربر  الــي  والدوافــع 
ال غــري، ومهــا:)6( الدفــاع عــن الدعــوة اإلســالمية وحريــة انتشــارها، والدفــاع عــن 
النفــس ومــا يتفــرع عــن ذلــك مــن دفــاع عــن الوطــن واألرض والعــرض والشــرف 
واملــال. إال أن مــا يؤخــذ علــى أصحــاب هــذا الــرأي أهنــم وســعوا معــى الدفــاع 
حــى اختفــت احلــدود بينــه وبــني اهلجــوم، وذلــك ليشــمل اهلجــوم الدفاعــي الــذي 

املرجع السابق، ص 21.  )1(
املرجع نفسه، ص 21.  )2(

حممد الغزايل-- جهاد الدعوة بني عجز الداخل وكيد اخلارج، م س، ص 70.  )3(
املرجع السابق، ص 71.  )4(

عبد هللا صاحل العلي- احلرب يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل العام، م س، ص 1012.  )5(
انظر: إحسان اهلندي- احلرب والسالم يف دولة اإلسالم، م س، ص 155  )6(
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يلتبــس فيــه اهلجــوم ابلدفــاع والدفــاع ابهلجــوم. وتــكاد اآلراء القائلــة ابلدفــاع تتفــق 
يف حتديــد املســتهدف يف هــذا الدفــاع، وهــم »الذيــن يفرضــون العقائــد الباطلــة 
علــى غريهــم«)1(، ولكنهــا ختتلــف اختالفًــا بينًــا يف حتديــد املدافــع عنــه؛ فهنــاك 
مــن رآه دفاًعــا عــن حريــة املســلمني احلاليــني أو املتوقــع دخوهلــم يف اإلســالم، 
أمــا الدفــاع عــن املســلمني احلاليــني فبحمايتهــم مــن التهديــد، وأمــا الدفــاع عــن 
املســلمني املتوقعــني فبتحريــر اختيارهــم لإلســالم، ولــذا تســاءل الشــعراوي: »هــل 
دفــاع عمــن آمــن فقــط؟ أم عــن مطلــق إنســان نريــد أن ندفــع عنــه مــا يؤثــر يف 
اختيــاره لدينــه؟«)2( ورآه آخــرون دفاًعــا عــن حــرايت املســلمني وغــري املســلمني، 
ومــن هنــا صــور بعــض الباحثــني احلــرب يف اإلســالم كلهــا علــى أهنــا دفــاع، ليــس 
عــن املســلمني فقــط وإمنــا عنهــم وعــن غريهــم مــن أتبــاع الــدايانت.)3( وهنــا جنــد 
ســيد قطــب –ورأيــه أقــرب اآلراء عمليًّــا إىل القــول ابهلجــوم- ينفــي عــن اجلهــاد 
هاتــني الصفتــني، ويــرى أنــه ال دفاعــي وال هجومــي، وإمنــا هــو؛ لتحريــر اإلنســان)4( 
علــى العمــوم. واســتدل أصحــاب نظريــة الدفــاع أبن »الرســول  مل يقاتــل إال 
مــن قاتلــه وإال دفًعــا للظلــم، وردًّا للبغــي والعــدوان وقضــاء علــى الفتنــة يف الديــن«)5( 
ورأوا ذلــك ينطبــق علــى مجيــع الغــزوات والســرااي النبويــة دون اســتثناء، إال أن ذلــك 
التوجيــه وإن كان األمــر ســهاًل يف بعــض الغــزوات فإنــه ال خيلــو مــن تكلــف يف 
بعضهــا اآلخــر. كمــا رد أصحــاب هــذا القــول علــى الشــبهات الــي تثــار حــول كثــري 
مــن الفتوحــات اإلســالمية ســواء يف إعــالن احلــرب أو دوران رحاهــا أو مــا يتلوهــا 
مــن إجــراءات أبن كل ذلــك إمنــا كان أثــرًا مــن آاثر »مبــدأ املعاملــة ابملثــل.«)6( 

 ، و. التفريــق بــني العــدو البعيــد والقريــب: ميكــن أن جنعــل هــذا رأاًي مســتقالًّ
وميكــن أن جنعلــه فرًعــا عــن أحــد األقــوال الســابقة، ألنــه ال ينشــئ حكًمــا جديــًدا، 
وإمنــا حيقــق منــاط احلكــم املتقــرر، ســواء قلنــا إنــه فــرض عــني أو كفايــة أو تطــوع أو 
حممــد متــويل الشــعراوي- اجلهــاد يف اإلســالم، القاهــرة، ط. مكتبــة الــرتاث اإلســالمي، ط.1،   )1(

1998، ص 158.
حممد متويل الشعراوي- اجلهاد يف اإلسالم، م س، ص 182.  )2(

انظر: مصطفى السباعي- السرية النبوية دروس وعرب، م س، ص 115-114.  )3(
عبد هللا إبراهيم زيد الكيالين- نشأة الدولة احلديثة وأثرها على مفهوم اجلهاد، م س، ص 23.  )4(
حممود شلتوت- القرآن والقتال، القاهرة، ط. دار الكتاب العريب، دون رقم للطبعة، 1951 ص 63.  )5(

حممد الغزايل- جهاد الدعوة بني عجز الداخل وكيد اخلارج، م س، ص 60  )6(
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غــري ذلــك. وقــد عــرض أهــل هــذا الــرأي رأيهــم عرًضــا عنــد احلديــث عــن األصــل 
يف العالقــة بــني املســلمني وغريهــم، وهــذا معنــاه الســؤال عمــن يتوجــه ضــده حكــم 
اجلهــاد ومــن ال يتجــه ضــده؟ ويف هــذه املســألة جنــد أن هنــاك مــن يــرى أن أصــل 
العالقــة مــع الــدول األخــرى هــي احلــرب، وهــذا هــو الزم القــول أبن اجلهــاد فــرض، 
وهنــاك مــن يــرى األصــل هــو الســلم، وهــذا الزم قــول مــن قــال بنظريــة الدفــاع، 
وهــذا القــوالن ال عالقــة هلمــا هبــذه الفقــرة، وإمنــا عالقتهــا ابلقــول الثالــث التوفيقــي 
الــذي مييــز بــني حالــني؛ مبنيــني علــى قــرب العــدو وبعــده، »فــإذا كانــت هنــاك حــدود 
مشرتكة بني الدارين تكون العالقة بينهما عالقة حرب حى تقطعها موادعة؛ ألنه 
ال ميكــن أن يؤمــن جانــب دار احلــرب إذا كانــت مالصقــة ألرض اإلســالم... وأمــا 
إذا مل تكــن هنــاك حــدود مشــرتكة بــني الداريــن أو كانــت احلــدود بينهمــا حبــارًا واســعة 

أو صحــارى ومفــازات شاســعة فتكــون العالقــة بينهمــا مبدئيًّــا عالقــة ســلم.«)1(
ز. التفريق بني من بلغته الدعوة ومن مل تبلغه: وهناك من فصَّل يف سؤال السلم 
هــذا تفصيــاًل آخــر بنــاه علــى أصــل خمتلــف، مبــي علــى بلــوغ دعــوة اإلســالم وعــدم 
بلوغهــا، وإذا كان »مجهــور القدامــى يــرى احلــرب هــي األصــل، ومجهــور املعاصريــن 
يــرى الســلم هــو األصــل، فــإن هنــاك مــن فــرق بــني أحــوال: فاألصــل الســلم قبــل بلــوغ 
الدعــوة، وبعــد بلوغهــا ورفضهــا ورفــض العهــد احلــرب ال الســلم،)2( وإذا كان األصــل 
عــدم بلــوغ الدعــوة وعــدم رفــض العهــد فــإن هــذا القــول يعيــدان إىل أن األصــل يف 

العالقــة هــو الســلم الــذي يقــرتب مــن قــول مــن قــال بنظريــة الدفــاع.
ح .إعــالن احلــرب خــارج عــن أحــكام التكليــف الطلبيــة: أمــا الــرأي الــذي 
أميــل إليــه، والــذي يشــكل األطروحــة الرئيســة يف هــذا البحــث فهــو أن قضيــة 
أن  تعــدو  ال  الظاملــة(  )عكــس  املشــروعة  احلــرب  أو  اجلهــاد  أو  القتــال  إعــالن 
علــى  وال  العمــوم  علــى  ال  هبــا  إلــزام  دون  فيهــا(  مــأذواًن  )أي  مشــروعة  تكــون 
اخلصوص، ويرجع تقدير إعالن احلرب أو وضع أوزارها إىل ما يســميه األقدمون 
بـــ »اإلمــام« أو مــن ينــوب عنــه أو يقــوم مقامــه، وميكــن أن نســميه يف العصــر 
احلديــث ابجلهــة املســؤولة عــن إعــالن احلــرب يف دســاتري الــدول، ســواء كان تلــك 
اجلهــة رائســة أو برملــااًن أو قيــادة عســكرية أو هــذه الثالثــة أو بعضهــا ابالتفــاق. 
وملــا أقــول إعــالن احلــرب فذلــك ال يتنــاىف مــع مــا جنــده يف عشــرات النصــوص 

إحسان اهلندي- احلرب والسالم يف دولة اإلسالم، م س، ص 126.  )1(
انظر: حممد خري هيكل- اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية، م س، ص 816-821.  )2(
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الشــرعية مــن إجيــاب أو حتــرمي بعــض التفاصيــل العســكرية خــالل ســري املعــارك، 
وذلــك مثــل احلــث علــى الثبــات والنهــي عــن التــويل، فذلــك كلــه ال يعــي أبــًدا أن 
شــن احلــرب مأمــور بــه مــن البدايــة، فقــد جيــب وميتنــع يف األثنــاء مــا ال جيــب وال 
ميتنــع يف االبتــداء. فاملكلــف مثــاًل غــري ملــزم أن يشــهد ابلشــهادة غــري املتعينــة، 
ولكنــه ملــزم إذا قــرر أن يشــهد أن يشــهد ابحلــق، وأن يتجنــب قــول الــزور والعمــل 
بــه. ومــع أن اجلهــاد »مل يــرد يف ثــواب األعمــال وفضلهــا مثــل مــا ورد فيــه«)1( ورمبــا 
مل يؤلــف يف فضائــل عمــل مــن األعمــال مثــل مــا ألــف فيــه، فإنــي أســتطيع أن 
أجــزم أن تلــك النصــوص والفضائــل الــواردة يف فضــل اجلهــاد مــع صحتهــا وكثرهتــا 
ليــس فيهــا مــا يتضمــن صراحــة أن قتــال قــوم معينــني يف مــكان أو زمــان معــني 
واجــب أو مأمــور بــه، ورمبــا فهــم البعــض مــن تلــك النصــوص الرتغيبيــة كــون اجلهــاد 
فــرض عــني أو فــرض كفايــة فــأورد بعــض نصــوص الفضائــل حتــت عناويــن تــدل 
علــى وجــوب اجلهــاد أو فرضيــة القتــال.)2( ورغــم أين مل أجــد تصرحًيــا مــن الفقهــاء 
هبــذا الــرأي؛ فإنــه ميكــن اســتنتاجه مــن مســلمات وآراء فقهيــة واضحــة يف اجملــال، 
ومــن ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلصــر أن املوادعــة الــي هــي »املتاركــة واملــراد هبــا 
متاركــة أهــل احلــرب مــدة معينــة ملصلحــة«)3( مــرتوك تقديــر أمرهــا ألهــل التقديــر، 
وهــم املســؤولون عــن احلــرب والســلم يف كل بلــد. وإذا كان الفعــل املضــاد للحــرب 
-وهــو املوادعــة- خمــريًا فيــه، فــإن احلــرب -وهــي الفعــل املقابــل هلــا- تكــون خمــريًا 
فيهــا ابلضــرورة املنطقيــة. وقــد بــوب البخــاري ابلقــول »ابب املوادعــة واملصاحلــة 
ــْلمَّ)4(، وعلــق ابــن  مــع املشــركني ابملــال وغــريه... وقولــه تعــاىل: َوِإْن َجَنُحــوا ِللسَّ
حجــر علــى هــذا التبويــب ابلقــول: »إن هــذه اآليــة دالــة علــى مشــروعية املصاحلــة 
مع املشــركني«)5(  ونقل القول أبنه »ال أبس أن يصاحلهم على غري شــيء يؤدونه 
إليهــم كمــا وقــع يف احلديبيــة«)6( وأن »األمــر ابلصلــح مقيــد مبــا إذا كان األحــظ 
لإلســالم املصاحلــة«)7( وتــرك الفقــه ابب حتديــد زمــان تلــك املوادعــة، ومل جيعــل هلــا 

سليمان اخلراشي- نظرات يف كتاب السلم واحلرب، م س، ص 29.  )1(
صالح اخلالدي- هتذيب مشارع األشواق، م س، ص 23.  )2(

ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 752  )3(
املرجع السابق، ج7، ص 778  )4(

املرجع نفسه، م س، ج7، ص 779  )5(
املرجع نفسه، ج7، ص 779  )6(
املرجع نفسه، ج7، ص 779  )7(
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»حــدًّا... معلوًمــا ال جيــوز غــريه، بــل ذلــك راجــع إىل رأي اإلمــام حبســب مــا يــراه 
األحــظ واألحــوط للمســلمني«)1( فكيــف يكــون الســلم راجًعــا للمصلحــة وتقديــر 
أويل األمــر ونقيضهــا وهــو احلــرب فــرض عــني أو كفايــة خــارج عــن اختيــار وتقديــر 
اجلميــع. وخصــص بعــض الفقهــاء ابملثــال ال علــى ســبيل احلصــر فقــال: »وإذا 
حصــر )اإلمــام( حصًنــا لزمــه عمــل املصلحــة مــن مصابرتــه واملوادعــة مبــال واهلدنــة 
بشــرطها«)2( وال فــرق بــني احلصــار وإعــالن احلــرب مــن البدايــة، وإذا كان هــذا 

شــأن الســلم فإنــه ســيكون كذلــك شــأن احلــرب.
كما جند ما يدل على هذا القول عند بعض الفقهاء لكن يف حال الضعف 
ال يف حــال القــوة، فعندهــم »إذا ضعــف املســلمون ومل يقــووا علــى قتــال اجلميــع 
فــال أبس أن يقاتلــوا حســب قدرهتــم ويكفــوا عمــن كــف عنهــم إذا مل يســتطيعوا 
ذلــك فيكــون األمــر إىل ويل األمــر إن شــاء قاتــل وإن شــاء كــف وإن شــاء قاتــل 
قوًمــا دون قــوم علــى حســب القــوة والقــدرة واملصلحــة للمســلمني«)3( وهــذا رأي 
املدرســة الــي وصفهــا الدكتــور الكيــالين أبهنــا »تقــوم علــى حالــة أشــبه ابلتقيــة«)4(؛ 
ألهنــا تــرى وجــوب القتــال يف حــال وجــود فائــض مــن القــوة، ومتيــل إىل املوادعــة 
واملهادنــة والتكيــف يف حــال الضعــف. وقــد أجــاد الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور يف 
هــذا اجملــال عندمــا جعــل القتــال خارًجــا عــن دائــرة مقاصــد الشــريعة؛ ألن املقصــد 
الشــرعي ال بــد أن يكــون مصلحــة يف مجيــع األحــوال، والقتــال قــد يكــون مصلحــة 
وقــد يكــون مفســدة، واألمــور الــي تــرتدد بــني كوهنــا مصلحــة اترة ومفســدة أخــرى 
»ال تصلــح العتبارهــا مقاصــد شــرعية علــى اإلطــالق وال لعــدم اعتبارهــا كذلــك، 
بــل املقصــد الشــرعي فيهــا أن تــوكل إىل نظــر علمــاء األمــة ووالة أمورهــا األمنــاء 
علــى مصاحلهــا مــن أهــل احلــل والعقــد؛ ليعينــوا هلــا الوصــف اجلديــر ابالعتبــار 
يف أحــد األحــوال دون غــريه، وذلــك مثــل القتــال واجملالــدة...«)5( وخروجــه عــن 

املرجع نفسه، ج7، ص 790  )1(
عبــد الرمحــن الطريقــي- مســائل اإلمــام أمحــد يف اجلهــاد روايــة أيب بكــر املــروذي، جملــة جامعــة أم   )2(

القــرى لعلــوم الشــريعة واللغــة العربيــة وآداهبــا، ج17 ع33 ربيــع األول 1426هـــ ص 31
ســليمان اخلراشــي- نظــرات يف كتــاب الســلم واحلــرب، م س، ص 63 نقــال عــن حماضــرة البــن   )3(

ابز مل حيددهــا املؤلــف
عبد هللا إبراهيم زيد الكيالين- نشأة الدولة احلديثة وأثرها على مفهوم اجلهاد، م س، ص 17  )4(

الطاهر بن عاشور- مقاصد الشريعة، م س، ج 3، ص 168.  )5(
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مقصــد الشــريعة يبعــده عــن دائــرة اإللــزام التكليفــي. وميكــن اســتنتاج هــذا الــرأي 
مــن تقســيم الشــيخ حممــود شــلتوت نصــوص القتــال يف القــرآن إىل ثالثــة أقســام، 
وذلــك بعــد عرضــه ملراحــل تشــريع القتــال املعروفــة مــن املنــع إىل اإلذن يف الدفــاع 
إىل تشــريع البــدء ابحلــرب. وخالصــة ذلــك التقســيم أن مــن اآلايت)1(: نصــوص 
تشــرع القتــال مــن ابب املعاملــة ابملثــل، حنــو قولــه تعــاىل: ﴿َوقَاتِلُــوا يف َســِبيِل اللَِّ 
الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َواَل تـَْعَتُدوا﴾ ]البقرة: 190[ ونصوص تشرع القتال من ابب 
الدفــاع، حنــو قولــه تعــاىل: ﴿َوَمــا َلُكــْم اَل تـَُقاتِلُــوَن يف َســِبيِل اللَِّ َواْلُمْســَتْضَعِفنَي 
ــِذِه اْلَقْريَــِة  ــا ِمــْن هَٰ ــا َأْخرِْجَن ــَداِن الَِّذيــَن يـَُقوُلــوَن رَبَـَّن ِمــَن الّرَِجــاِل َوالنَِّســاِء َواْلِوْل
الظَـّـاملِِ َأْهُلَهــا َواْجَعــل لَّنَــا ِمــن لَُّدنــَك َولِيًّــا َواْجَعــل لَّنَــا ِمــن لَُّدنــَك َنِصــريًا﴾ 
]النســاء: 75[ ونصــوص تشــرع القتــال مــن ابب االســتمرار يف قتــال طائفــة يف 
ــوَن اِبللَِّ  ــَن اَل يـُْؤِمُن ــوا الَِّذي حالــة احلــرب القائمــة أصــاًل، حنــو قولــه تعــاىل: ﴿قَاتُِل
ُ َوَرُســولُُه َواَل َيِدينُــوَن ِديــَن احْلـَـقِّ ِمــَن  َواَل اِبْليــَـْوِم اآْلِخــِر َواَل حُيَّرُِمــوَن َمــا َحــرََّم اللَّ
ــُروَن﴾ ]التوبــة:  ــْم َصاِغ ــٍد َوُه ــن َي ــَة َع ــاَب َحــىَّٰ يـُْعُطــوا اجلِْْزَي ــوا اْلِكَت ــَن ُأوُت الَِّذي
ــاِر  ــَن اْلُكفَّ ــوا الَِّذيــَن يـَُلوَنُكــم مِّ ــوا قَاتُِل 29[ وقولــه تعــاىل: ﴿َي أَيُـَّهــا الَِّذيــَن آَمُن
َوْلَيِجــُدوا ِفيُكــْم ِغْلظَــًة﴾ ]التوبــة: 123[ وآايت تتحــدث عــن تنظيــم القتــال 
و«تقويــة الــروح املعنويــة، وإعــداد القــوة املاديــة، والتنظيــم العملــي للحــرب« فــاألول 
مثــل قولــه تعــاىل: ﴿ِإنَّ اللََّ اْشــتـََرٰى ِمــَن اْلُمْؤِمنِــنَي أَنُفَســُهْم َوَأْمَواَلُــم أبَِنَّ َلُــُم 
اجْلَنََّةۚ  يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل اللَِّ فـَيـَْقتـُُلوَن َويـُْقتـَُلوَن﴾ ]التوبة:111[  والثاين: مثل 
ٍة َوِمــن رِّاَبِط اخْلَْيــِل تـُْرِهبُــوَن بِــِه  ــن قــُـوَّ قولــه تعــاىل: ﴿َوَأِعــدُّوا َلـُـم مَّــا اْســَتَطْعُتم مِّ
ُ يـَْعَلُمُهــْمۚ  َوَمــا تُنِفُقــوا  َعــُدوَّ اللَِّ َوَعُدوَُّكــْم َوآَخرِيــَن ِمــن ُدوهِنِــْم اَل تـَْعَلُمونـَُهــُم اللَّ
ِمــن َشــْيٍء يف َســِبيِل اللَِّ يـُــَوفَّ ِإلَْيُكــْم َوأَنتُــْم اَل ُتْظَلُمــوَن﴾ ]األنفــال: 60[  
والثالــث مثــل التعبئــة حبســب احلاجــة، حنــو قولــه تعــاىل: ﴿َوَمــا َكاَن اْلُمْؤِمنُــوَن 
ــْلِم فَاْجنَــْح َلـَـا  لَِينِفــُروا َكافَّــًة﴾ ]التوبــة: 122[ وقولــه تعــاىل: ﴿َوِإْن َجَنُحــوا ِللسَّ
﴾ ]األنفــال: 61[  وهبــذه التأويــالت ميكــن أن نقــول إن الشــيخ  َوتــَـوَكَّْل َعلَــى اللَِّ
شــلتوت حيــد مجيــع النصــوص الــي يســتدل هبــا القائلــون بفرضيــة اجلهــاد والقتــال 

حممود شلتوت- القرآن والقتال، م س، ص 27 وما تالها.  )1(
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عينًــا أو كفايــة، فحيــد جــزًءا منهــا أبن جعلــه مــن ابب املعاملــة ابملثــل الــي هــي 
يف النهايــة تقديــر للواقــع والظــروف احمليطــة بــكل أمــة وبــكل دولــة، مث حيــد القســم 
الثــاين بوجــه ال يبعــد كثــريًا عــن ســابقه إال أن األول أعــم قليــاًل، مث حيــد النصــوص 
املتأخــرة نــزواًل اآلمــرة ابلقتــال أبهنــا مل تكــن لتشــريع قتــال أبــدي مســتمر ضــد كل 
املذكوريــن، وإمنــا كانــت معاجلــة حيــة ألحــداث واقعيــة ميكــن أن يقــاس عليهــا مــا 
يضارعهــا، لكــن ال ميكــن أن يؤخــذ منهــا األمــر العــام إىل يــوم القيامــة، مث حيــد يف 
األخــري النصــوص العســكرية اإلجرائيــة اآلمــرة الناهيــة التشــجيعية التحريضيــة الــي 
تتحــدث عــن تفاصيــل يف احلــرب دون أن تتحــدث عــن إعالهنــا. وال أدل علــى 
كــون إعــالن احلــرب تدبــريًا عســكرايًّ اجتهــادايًّ ال حكًمــا شــرعيًّا إلزاميًّــا مــن كــون 
أغلــب غــزوات النــيب  واخللفــاء الراشــدين مــن بعــده إذا تتبعناهــا جنــد أنــه مــا مــن 
غــزوة كــربى وال فتــح عظيــم يف هــذه املرحلــة إال وقــد ســبقه تدبــري وتشــاور وأخــذ 
ورد، وهــذا مــا حــدث يف بــدر وأحــد واخلنــدق وغريهــا مــن الغــزوات والفتوحــات 

واحلــروب اإلســالمية، وهــذا مــا أرجحــه.
املبحث الثالث: اجلهاد والتدبري العسكري والسياسي

لفــت نظــري وأان أتصفــح كتــب املغــازي والســري وأبواهبــا أين ال أكاد أمــر علــى 
ذكــر غــزوة أو ســرية أو فتــح أو حــرب إال ووجــدت املؤلــف خيصــص فقــرة بعنــوان 
»ســبب الغــزوة« وهــذا مــا يعطــي القــارئ والباحــث إحيــاء أبن الســلم هــو الوضــع 
الطبيعــي، وأن احلــرب هــي الوضــع االســتثنائي الــذي حيتــاج إىل ســبب خمــرج عــن 
الوضــع األصلــي، كمــا أين وجــدت أن أغلــب تلــك الغــزوات تســبقها يف الغالــب 
مشــاورات حــول إعــالن احلــرب، جنــد أن أهــل االختصــاص فيهــا يف البدايــة غالبًــا 
مــا يكونــون منقســمني إىل آراء منهــا املوافــق علــى احلــرب، ومنهــا املعــارض هلــا، 
ومنهــا الباحــث عــن حلــول بديلــة وأخــرى وســط. ولــو كانــت احلــرب أمــرًا إهليًّــا 
شــرعيًّا؛ ملــا ســاغ للصحابــة اجلــدال واملناقشــة فيهــا كمــا ال ميكــن أن يتجــادل 

مســلمان يف أداء الصلــوات اخلمــس.
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املطلب األول: احلالة العسكرية العامة يف العهد النبوي
انعكســت اإلشــكاالت الســابق ذكرهــا يف قــراءة كل كاتــب يف الســري النبويــة 

عموًمــا، ويف فقــه املغــازي علــى وجــه اخلصــوص، ويظهــر ذلــك يف عــدة أســئلة:
أواًل: ما الوضع العسكري بني املسلمني وغريهم يف العهد النبوي؟ 

1ـ رأى بعــض الباحثــني أن احلالــة »كانــت بــني النــيب  وبــني قريــش حالــة حــرب 
مــن أول يــوم هاجــر فيــه النــيب  إىل املدينــة«)1( وإذا أخــذان هبــذا الــرأي ننجــو مــن 
كثــري مــن اإلشــكاالت الــي تثــور حــول اســتهداف الســرااي والغــزوات لطــرق قريــش 
التجاريــة، ومــدى مشــروعية هــذا االســتهداف وأخالقيتــه؛ ألن احلــرب بنــاء علــى 
هــذا التوجيــه كانــت قائمــة يف مجيــع األحــوال »بــني طغــاة مكــة وبــني املســلمني 
يف وطنهــم اجلديــد، ومــن الســفه حتميــل املســلمني أوزار هــذا اخلصــام... علــى أن 
العداوة جتاوزت قريًشــا إىل غريهم من مشــركي اجلزيرة... وانضم إىل هؤالء أولئك 
اليهود الذين أوجســوا خيفة من انتشــار هذا الدين. فما من بد إذن من التأهب 

لــكل طــارئ، والرتبــص بــكل هاجــم...«)2( .
2ـ وهناك من رأى أن احلالة بني املسلمني واملشركني كانت يف بداية اهلجرة أقرب 
للســلم قبــل أن تتحــول إىل مواجهــة عســكرية معلنــة تتخللهــا هــدن وموادعــات، 
ولــذا »أقــام رســول هللا  داعيًــا ابملدينــة إىل هللا ومعلًمــا ممــا علمــه هللا ابقــي 
شــهر ربيــع األول -الشــهر الــذي قــدم فيــه املدينــة- وابقــي العــام كلــه إىل صفــر 
مــن ســنة اثنــني مــن اهلجــرة مث خــرج غــازاًي يف صفــر... حــى بلــغ ودان فــوادع بــي 
ضمــرة...«)3( وهــذا التأخــري والتنقــل مــن حــال إىل حــال يبــني أن القتــال تقديــر 
عســكري ال حكــم شــرعي، ولــو كان القتــال حكًمــا شــرعيًّا؛ ملــا عطــل اثــي عشــر 
شــهرًا أو ســبعة أشــهر إذا بــدأان احلســاب بســرية محــزة ، ولــو كان فرًضــا كذلــك 

ملــا وادع  مــن وادع يف بدايــة تلــك املواجهــة.

حممــد بــن بكــر آل عابــد- حديــث القــرآن الكــرمي عــن غــزوات الرســول ، ط. دار الغــرب   )1(
اإلســالمي، بــريوت، لبنــان، ط1، دون اتريــخ، ج1، ص 43.

حممد الغزايل، فقه السرية، ط. دار الشروق، دون رقم للطبعة ودون اتريخ، ص 159.  )2(
أبــو عمــر بــن عبــد الــرب- الــدرر يف اختصــار املغــازي والســري، ت: شــوقي ضيــف، ط. دار   )3(

للطبعــة ودون اتريــخ، ص 95. املعــارف، دون رقــم 
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اثنيًــا: مــا ســبب الغــزوات علــى العمــوم؟ أهــو تكليــف اآلمــر ابلشــرع أم تقديــر 
صاحــب احلــق؟ وهــل الدفــاع أم الجــوم؟

1ـ ذهــب بعــض مــن قــال بفرضيــة اجلهــاد ووجــوب العمــل العســكري شــرًعا إىل 
االكتفــاء ابلســبب الشــرعي، فقــال: إن حــروب النــيب  إمنــا كانــت قياًمــا بفريضــة 
اجلهــاد ســواء حصــل مــن املشــركني اعتــداء أم مل حيصــل.«)1( ورمبــا أمكــن فهــم هــذا 
املعــى مــن قــول ابــن إســحاق كمــا نقلــه الكالعــي: »مث إن رســول هللا  هتيــأ 
حلربــه، وقــام فيمــا أمــره هللا تبــارك وتعــاىل بــه، مــن جهــاد عــدوه، وقتــال مــن أمــره 
هللا بقتالــه ممــن يليــه مــن مشــركي العــرب، وخــرج غــازاًي يف صفــر علــى رأس اثــى 
عشــر شــهرًا مــن مقدمــه املدينــة«)2( كمــا يــرى أصحــاب هــذا التوجيــه أيًضــا أن 
»التفســري الصحيــح حلركــة الفتــح أهنــا تطبيــق لفريضــة دينيــة«)3( ال فعــاًل وال رد فعــل 
علــى عوامــل سياســية وعســكرية واقتصاديــة. وهــذا الــرأي يتطابــق مــع قــول مــن 
قــال بوجــوب جهــاد الطلــب؛ ألنــه إذ ذاك ال مــربر لــه يف حــال عــدم العــدوان مــن 

اخلصــم إال التكليــف الشــرعي امللــزم.
2ـ وذهــب آخــرون إىل أن غــزوات النــيب  كلهــا كانــت دفاعيــة، وأصحــاب 
هــذا القــول يــرون أن »حــروب النــيب  كلهــا كانــت للدفــاع، ردًّا علــى عــدوان 
الكفــار... وأنــه مل حيــدث أن ابتــدأ رســول هللا  الكفــار بقتــال.)4( وأن غــزوات 
النــيب  لقريــش وغريهــم مل تبــدأ إال بعدمــا »اســتقر رســول هللا  ابملدينــة بــني 
أظهــر األنصــار«)5(  ومل تعلــن احلــرب إال عندمــا »رمتهــم العــرب قاطبــة عــن قــوس 
واحــدة«)6(، وهــذا رأي اســتنكره بعــض الباحثــني؛ ألنــه »يتســم ابلطابــع التربيــري« 
الــذي جيعــل كل مــا ميكــن أن يقــال فيــه إنــه هجــوم مــا هــو إال »هجــوم للدفــاع.«)7( 
3ـ وذهــب بعــض الباحثــني إىل التمييــز بــني مرحلتــني مــن مراحــل غــزوات النــيب 
؛ األوىل كان اجلهــاد فيهــا يتمثــل يف »حــرب دفاعيــة فقــط« مث أصبــح »يف 

حممد خري هيكل- اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية، م س، ص 506 وما تالها.  )1(
سليمان الكالعي- االكتفاء يف معازي رسول هللا  والثالثة اخللفاء، م س، ج2، ص 3.  )2(

أكرم ضياء العمري- السرية النبوية الصحيحة، م س، ج1، ص 343.  )3(
حممد خري هيكل- اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية، م س، ص 506 وما تالها.  )4(

ابــن كثــري- الفصــول يف ســرية الرســول، ت: حممــد اخلطــراوي وحميــي الديــن مســتو، دمشــق، ط.   )5(
مؤسســة علــوم القــرآن، ط.3، ســنة 1403هـــ ص 121.
ابن كثري- الفصول يف سرية الرسول، م س، ص 121.  )6(

أكرم ضياء العمري- السرية النبوية الصحيحة، م س، ج1، ص 341.  )7(
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املرحلــة الثانيــة حــراًب دفاعيــة وهجوميــة«)1( وهــذا أقــرب للواقــع إذا فســران الدفــاع مبعنــاه 
الوســط غــري املبالــغ يف توســعه؛ ألن غــزوات النــيب  منهــا مــا هــو حمتمــل للدفــاع 
واهلجــوم؛ نظــرًا لتــوارد إرادة الطرفــني علــى احلــرب مثــل غــزوة بــدر، ومنهــا دفاعــي 
بوضــوح مثــل غــزوة أحــد واخلنــدق، ومنهــا مــا هــو أقــرب للهجــوم وإن مل يكــن صرحيًــا 
فيه؛ لسعة معى الدفاع عند بعض الباحثني، مثل غزوة مؤتة وغريها، ومنها ما هو 

راجــع لغــري هذيــن الوجهــني، مثــل نقــض العهــد مــن بــي قريظــة وغريهــم.)2(  
اثلثًا: من املستهدفون ابجلهاد يف العهد النبوي؟ 

إن الناظــر يف خريطــة املســتهدفني ابجلهــاد والغــزو يف عهــد رســول هللا  جيــد 
أن اجلهــاد مــر بعــدة أطــوار؛ يف الطــور األول كان القتــال مقصــورًا علــى القرشــيني 
الذيــن عذبــوا املســلمني وأخرجوهــم مــن دايرهــم وأمواهلــم، ويف الطــور الثــاين توســع 
إىل أحــالف قريــش الذيــن اســتهدفوا املدينــة، ويف الطــور الثالــث ملــا متــاأل املشــركون 
يف مكــة وخارجهــا مل يكــن بــد مــن قتاهلــم مجيًعــا، وبذلــك صــار اجلهــاد عامًّــا لــكل 
مــن ليــس لــه كتــاب مســاوي، ويف الطــور الرابــع أييت طــور احلــرب علــى اليهــود وإهنــاء 
موادعتهــم بعــد نقضهــم العهــود، ويف الطــور اخلامــس بعــد الفتــح انتقلــت الدعــوة 
إىل العامليــة وانتقــل ميــدان اجلهــاد إىل خــارج اجلزيــرة العربيــة.)3( وهــذا تقســيم اترخيــي 
وصفــي ليــس ابلضــرورة مرتبًــا ترتيبًــا دقيًقــا؛ لوقــوع تداخــل بــني اســتهداف هــذه 
األصنــاف يف مراحــل الســرية النبويــة، كمــا أنــه ليــس مرتبطًــا مبراحــل تشــريعية، وإمنــا 

كان بنــاء علــى النظــر يف الواقــع واألحــداث والتأمــل يف الظــروف واألحــوال.
ومــن مســلمات الديــن أن هــؤالء املســتهدفني ابحلــرب املذكوريــن مل يســتهدفوا 
لعرقهــم وال لقبائلهــم، ولــذا جنــد بعــض الباحثــني مــن علــل اســتهدافهم مبــا بــدر 
منهــم أو ممــن يرتبــط هبــم فقــال: إن القتــال »فــرض أواًل ملــن قاتلهــم دون مــن مل 
يقاتلهم فقال هللا تعاىل: ﴿َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اللَِّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َواَل تـَْعَتُدوا﴾ 
]البقــرة:190[ مث فــرض عليهــم قتــال املشــركني كافــة، بعــد ذلــك، وعليــه ميكــن أن 
نقــول إن القتــال »كان حمرًمــا مث مــأذواًن بــه مث مأمــورًا بــه ملــن بدأهــم ابلقتــال مث 

حممد خري هيكل- اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية، م س، ص 815.  )1(
حممد خري هيكل- اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية، م س، ص 515 وما تالها.  )2(

انظر: حممد أبو شهبة- السرية النبوية على ضوء القرآن والسنة، م س، ج2، ص 90-87.  )3(
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مأمــورًا بــه جلميــع املشــركني إمــا فــرض عــني علــى أحــد القولــني، أو فــرض كفايــة 
علــى املشــهور«)1( فرجــع املوضــوع كلــه إىل قضيــة الفــرض وضــده، وقضيــة الدفــاع 

واهلجــوم اللتــني ســبق ذكرمهــا مــن قبــل.
املطلب الثاين: الغزوات والتقدير العسكري

إن املتتبــع لغــزوات النــيب  جيــد مــن األدلــة واحلجــج مــا ال يــرتك جمــااًل للشــك 
أن جلَّهــا -إن مل نقــل كلها-كانــت بدايتــه معتمــدة علــى الــرأي واحلــرب واملكيــدة 

ال علــى التكليــف واألمــر واإللــزام، وفيمــا أييت بعــض النمــاذج:
أواًل: الســراي قبــل بــدر: نظــرًا لصعوبــة حتديــد تواريــخ نــزول اآلايت اآلذنــة 
ابلقتــال واآلمــرة بــه واجهــت الباحثــني مشــكلة حتديــد أزمنــة تلــك املراحــل، فلجــأ 
بعضهــم إىل النظــر يف املكيــة واملدنيــة يف الســور واآلايت كمــا ســبق، وجلــأ آخــرون 
للنظــر يف طبيعــة الغــزوات والســرااي النبويــة، وقرهبــا للدفــاع أو للهجــوم، وهــل هــي 
تطبيــق لنــص اإلذن يف القتــال أم للنصــوص اآلمــرة ابلقتــال علــى العمــوم؟ فمــا كان 
ظاهــره مــن الغــزوات أنــه دفــاع، جعلــوه -اســتنتاًجا- يف مرحلــة اإلذن ابلقتــال، ومــا 
كان ظاهــره أنــه هجــوم أو أقــرب للهجــوم جعلــوه يف مرحلــة األمــر ابلقتــال علــى 
اخلصــوص أو علــى العمــوم. وبنــاء علــى هــذا التفســري مســى بعــض الباحثــني الفــرتة 
الــي وقعــت فيهــا »الســرااي األوىل الــي ســبقت بــدرًا إىل غــزوة اخلنــدق ابملرحلــة 
وتوجيههــا  املرحلــة  هــذه  املواجهــات يف  أغلــب  تكييــف  لســهولة  الدفاعيــة«)2(؛ 
توجيًهــا دفاعيًّــا، ومنهــم مــن أشــار إىل كــون كل تلــك الســرااي والغــزوات أو بعضهــا 
علــى األقــل كان هجوميًّــا، ويف مرحلــة اهلجــوم الــي نــزل فيهــا األمــر ابلقتــال، ورأى 
هــؤالء أن ســبب هــذه الســرااي والغــزوات علــى العمــوم أن النــيب  »ملــا هاجــر 
إىل املدينــة واســتقر بــه املقــام ووطــد األمــور داخــل املدينــة... فكــر يف إنصــاف 
املســلمني مــن أعدائهــم مــن أهــل مكــة؛ فصــار يبعــث الســرااي؛ لرصــد قوافــل قريــش 
التجاريــة ومصادرهتــا«)3( فعــاد بنــا األمــر مــرة أخــرى إىل نــوع مــن الدفــاع ميكــن أن 

نســميه ابلقصــاص العــام مــن املعتديــن مــن أهــل مكــة.
ابن قيم اجلوزية- زاد املعاد، م س، ج3، ص 71.  )1(

حممد األمني بن حممد اجلكي- السرية النبوية يف فتح الباري، م س، ج2، ص 123.  )2(
عبد العزيز احلميدي- السرية النبوية، ط. دار الدعوة، دون رقم للطبعة، 2005، ص 406.  )3(
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وهــذا االســتهداف ال حيتــاج إىل مــربر تفصيلــي إذا قلنــا إن احلالــة العســكرية 
بــني املســلمني وكفــار قريــش كانــت حالــة حــرب، إذ مــن املعلــوم شــرًعا وعرًفــا أن 
مــال احلــريب مســتباح خلصمــه كمــا يســتبيح هــو مــال الطــرف اآلخــر ودمــه، غــري أن 
مــن العلمــاء والباحثــني مــن حــاول تربيــر هــذه الســرااي مبســوغات تفصيليــة منهــا)1(: 
معاقبــة املشــركني، واحلصــول علــى مــا ميكــن احلصــول عليــه مــن جتاراهتــم نظــري مــا 
أخــذوا مــن أمواهلــم ومــا ظلموهــم، وإضعــاف شــوكتهم؛ فــإن املــال عصــب احليــاة، 
وإفهــام قريــش أن مصلحتهــم تقتضــي التفاهــم مــع املســلمني. وينفــي القائلــون هبــذه 
التعليــالت أهنــا كانــت اســتجابة لأمــر ابلقتــال؛ ألن »احلــرب مل تشــرع بعــد«)2( 
ال  قضيتــني  علــى  مبنيــة  والتوجيهــات  التعليــالت  وهــذه  الباحثــني.  بعــض  عنــد 
ختلــوان مــن نظــر: أوالمهــا: أتخــري تشــريع احلــرب عــن هــذه املرحلــة، وقــد ســبق 
ذكــر اخلــالف فيــه. والثانيــة: هــي امليــل إىل التعليــل املــايل اجلزئــي بــدل التعليــل 
الكلــي العــام، وهــذا فيــه أنظــار متعــددة؛ ألنــه إمــا أن يكــون قصاًصــا مــن معتــٍد 
والقصــاص يقتضــي املماثلــة خبــالف احلــرب العســكرية املفتوحــة الــي يبــذل فيهــا 
كل طــرف جهــده؛ للنيــل مــن العــدو، وإمــا أن يكــون مــن أجــل احلصــول علــى 
بعــض أمــوال قريــش مقابــل أمــوال املهاجريــن الــي فقدوهــا مبكــة، واقتضــاء احلقــوق 
والتعويــض عنهــا مبــي كذلــك علــى املماثلــة، وهــي متعــذرة يف حــال مصــادرة هــذه 
األمــوال. ومــع ذلــك يبقــى للتعليــالت وجــه مــن املعــى إذا قلنــا: إن العالقــة بــني 

الطرفــني قبــل هــذه الســرااي كانــت عالقــة ســلم أو مهادنــة.
والذي أميل إليه هو تعليل هذه الســرااي ابلدوافع العســكرية والسياســية العامة 
بدل التعليل ابألســباب القضائية واملالية اخلاصة، وهذه األســباب ال تتناقض مع 
النصــوص واملقاصــد الشــرعية، بــل هــي تطبيــق هلــا، وأمههــا: »هتديــد طريــق جتــارة 
قريــش، وعقــد املوادعــات، وإبــراز القــوة أمــام اليهــود«)3( وكلهــا تشــي أبن القتــال 
مــن أساســه وأصلــه مبــي علــى التقديــر والتدبــري ال علــى األمــر والتكليــف، ســواء 
قلنــا بتقــدم النصــوص املشــرعة للقتــال أو أتخرهــا عــن هــذه املرحلــة؛ ألننــا إذا قلنــا 

حممد أبو شهبة- السرية النبوية على ضوء القرآن والسنة، م س، ج2، ص67.  )1(
املرجع السابق، ج2، ص67.  )2(

انظر: أكرم ضياء العمري- السرية النبوية الصحيحة، م س، ج1، ص 345.  )3(
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بتقدمهــا يعرتضنــا ســؤال أتخــري احلــرب عــن النــص وتوقفهــا يف بعــض الفــرتات، 
وإذا قلنــا بتأخــري تلــك النصــوص عــن هــذه الســرااي يكــون معــى ذلــك أن القتــال 

ابلفعــل ســبق تشــريع احلــرب.
اثنيًــا: غــزوة بــدر ومــا تالهــا: ســواء قلنــا إن غــزوة بــدر كانــت يف مرحلــة 
  الدفــاع أم يف مرحلــة اهلجــوم أم يف غريمهــا فمــن املتفــق عليــه أن رســول هللا
استشــار الصحابــة قبــل اخلروج)1(وبعــده)2( ولــو كان الغــزو واجبًــا شــرعيًّا؛ ملــا كان 
حمــاًل للنقــاش. ومل تظهــر مســألة التقديــر يف احلــرب يف أي غــزوة كمــا ظهــرت يف 
غــزوة أحــد؛ ألن النــيب  مل يكــن يــرى اخلــروج ملواجهــة الغــزاة)3( »إال أن رجــااًل مــن 
املســلمني ممــن كان فاتــه بــدر قالــوا: اي رســول هللا اخــرج بنــا إىل أعدائنــا«)4( فوافــق 
لقتــال  اخلــروج  ولــو كان  املطالبــة ابخلــروج.  األغلبيــة   علــى رأي  رســول هللا 
هــؤالء الغــزاة واجًبــا شــرًعا؛ ملــا رأى رســول هللا  غــريه، ولــو كان البقــاء واجًبــا؛ 

ملــا وافــق  علــى رأي املتحمســني للخــروج مــن الصحابــة.
السياســي  التدبــري  ظهــر  ابألســاس  دفاعيــة  وهــي  اخلنــدق:  غــزوة  اثلثًــا: 
والعســكري مــن خــالل هــم النــيب  مبصاحلــة بعــض األحــزاب مصاحلــة فيهــا 
تنازالت كبرية لصاحل العدو)5(، وقبل أن يربم ذلك االتفاق »بعث إىل السعدين« 
فرفضــا)6(؛ فظهــر أن القتــال والســلم واملصاحلــة خاضعــة للتفــاوض والتقديــر حــى 
امللــزم،  الوحــي اآلمــر  النــيب  صفــة  التقديــر نفــى عنــه  النــيب ، وهــذا  مــن 
وجعلــه نظــرًا يف مصلحــة األنصــار وأهــل املدينــة، وملــا رأوا هــم أنفســهم أن خيــار 

املواجهــة أصلــح هلــم رجــع إليــه. 

ابن هشــام- الســرية النبوية، ت: مصطفى الســقا وآخرين، ط. دار إحياء الرتاث العريب، دون   )1(
رقــم للطبعــة ودون اتريــخ، ج 1، ص 606 – 607.

أســباب النــزول للســيوطي، عــن: حممــد بــن بكــر آل عابــد- حديــث القــرآن الكــرمي عــن غــزوات   )2(
الرســول ، م س، ج1، ص 56.

حممــد بــن مســلم بــن شــهاب الزهــري- املغــازي، ت: ســهيل زكار، ط. دار الفكــر، دمشــق،   )3(
دون رقــم للطبعــة، 1981، ص 76.

حممد بن بكر آل عابد- حديث القرآن الكرمي عن غزوات الرسول ، م س، ج1، ص 153.  )4(
حممد بن مسلم بن شهاب الزهري- املغازي، م س، ص 79.  )5(

حممد بن بكر آل عابد- حديث القرآن الكرمي عن غزوات الرسول ، م س، ج2 ص 421.  )6(
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ومل أجــد غــزوة مــن الغــزوات ظهــر فيهــا عكــس مــا بنيــت عليــه أطروحــة هــذا 
البحــث غــري غــزوة بــي قريظــة، فإننــا جنــد مــن األحاديــث مــا فيــه داللــة واضحــة 
علــى أن غزوهــم كان أمــرًا إهليًّــا موحــى بــه إىل الرســول  بواســطة جربيــل -عليــه 
الســالم-)1( لكــن كل الدالئــل تشــري إىل أن هنايــة الغــزوة كان احلكــم فيهــا حكًمــا 
اجتهــادايًّ موفًقــا  لســعد بــن معــاذ )2( وهــو حكــم أقــرَّه الرســول  وأثــى عليــه، 
ولكــن غــريه كان حمتمــاًل ووارًدا أن يكــون مــا دام ســعد  جمتهــداً موفقــاً  ال 

نبيــاً معصوًمــا يوحــى إليــه.
ومــع أن الغــزوات تكــون معللــة يف الغالــب أبهــداف عســكرية وسياســية، فــإن 
غــزوة خيــرب مــن االســتثناءات النــادرة الــي ظهــر فيهــا العامــل االقتصــادي، فقــد 
علــل بعــض العلمــاء ســبب مصاحلــة أهــل خيــرب وعــدم مواجهتهــم مواجهــة شــاملة 
أبنه »مل يكن لرسول هللا  وال ألصحابه عمال يعملون يف خيرب وال يزرعوهنا)3( 
العســكرية يف بعــض األحيــان؛  وهــذا يؤيــد ترجيــح املصلحــة االقتصاديــة علــى 

لكوهنــا أرجــح يف ميــزان املصلحــة العامــة.
ــا: ومــن مســلمات التاريــخ أن ســبب غــزوة فتــح مكــة غــري املباشــر، »أن  رابًع
قريًشــا نقضــوا العهــد الــذي وقــع ابحلديبيــة«)4( وأمــا ســببها املباشــر فهــو اســتنصار 
عمــر بــن ســامل رســول هللا ، ولــوال ذلــك ملــا قــال رســول هللا  لــه: »نصــرت اي 
عمرو ابن سامل.«)5( وال شك أن العهد الذي بني املسلمني واملشركني كان اتفاقًا 
مبنيًّــا علــى التقديــر واملصــاحل العاجلــة واآلجلــة، وقــرار إهنائــه كذلــك مبــي علــى 
تقديــر تلــك املصــاحل، ومل يقتصــر هــذا التقديــر علــى بــدء املعركــة وقــرار الغــزو، بــل 
ظــل مســتمرًّا حــى يف ســريها علــى أرض امليــدان.)6( ومل يتوقــف تقديــر املصــاحل وال 

البخاري، 2813 انظر ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 387.  )1(
موســى ابــن عقبــة- املغــازي، مجــع وحتقيــق: حممــد أبــو مالــك، أكاديــر، املغــرب، ط. جامعــة ابــن   )2(

زهر، ط1، 1994، ص 226-225.
حممد بن مسلم بن شهاب الزهري- املغازي، م س، ص 84.  )3(

حممد األمني بن حممد اجلكي- السرية النبوية يف فتح الباري، م س، ج3، ص 87.  )4(
 ، ابــن هشــام، عــن حممــد بــن بكــر آل عابــد- حديــث القــرآن الكــرمي عــن غــزوات الرســول  )5(

م س، ج2 ص 559.
املرجع السابق، ج2 ص 561.  )6(
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حتديــد الزمــان علــى فتــح مكــة، فقــد »أقــام النــيب  مبكــة عــام الفتــح نصــف شــهر 
مل يــزد علــى ذلــك حــى جــاءت هــوازن وثقيــف فنزلــوا حبنــني وهــم يومئــذ عامــدون 
يريــدون قتــال النــيب «)1(، وقــد اختلــف القــول يف حتديــد ســبب غــزوة تبــوك إىل 
آراء)2(: فقيــل: إنــه وصلــت أخبــار أبن الــروم ومســتنصرة العــرب جيمعــون لغــزو النــيب 
 فــأراد أن يغزوهــم قبــل أن يغــزوه. وقيــل إن الســبب املباشــر هــو الثــأر جلعفــر 
بــن أيب طالــب. وذهــب ابــن كثــري وتبعــه آخــرون إىل أهنــا اســتجابة طبيعيــة لفريضــة 
اجلهــاد.)3( وعلــى كل فالتعليــل ابلوجــوب ال ينــايف التقديــر الــذي قلنــا بــه، وأمــا 

التعليــل األول والثــاين فهمــا برهــاانن علــى صــدق فرضيــة هــذا البحــث. 
الصحابــة حرًجــا يف  أســامة مل جيــد  لــواء جيــش    ومــع عقــد رســول هللا 
التوليــة والتوجيــه مــن رســول هللا  تلــك  إنفــاذه مــن عدمــه، ولــو كانــت  مناقشــة 
حكًمــا شــرعيًّا ملزًمــا ملــا تبــادل فيــه الصحابــة اآلراء.)4( وليســت حــروب الــردة 

ابلضــرورة أمــرًا شــرعيًّا بدليــل نقــاش الصحابــة موضــوع قتــال أهــل الــردة وعدمــه 
واختالفهــم يف ذلــك)5(؛ لعــدم ورود نــص فيــه.)6( 

اخلامتة
البحــث  هــذه  أفــكار  لتعــداد  وال  الكــرمي  القــارئ  ذهــن  لتشــتيت  داعــي  ال 
املتنوعــة وخالصاتــه بــل ســأكتفي خبالصــة ومســألة وواحــدة أراهــا هــي خالصــة 
هــذا البحــث املتواضــع، وهــي أن إعــالن احلــرب يف اإلســالم خــارج عــن دائــرة 
الطلــب التكليفــي، وأن هــذا األمــر موكــول إىل مــن لــه الصالحيــة بنــاء علــى النظــر 
يف املصــاحل والتقديــر العســكري والتدبــري السياســي. وإبمكاننــا أن نقــول بنــاء علــى 
هــذه القاعــدة أن هللا تعــاىل ورســوله الكــرمي مل يعلنــوا احلــرب علــى أحــد بشــكل 

املرجع نفسه، ج2 ص 587.  )1(
املرجع نفسه، ج2 ص 609-607.  )2(

الــدر املنثــور للســيوطي، عــن حممــد بــن بكــر آل عابــد - حديــث القــرآن الكــرمي عــن غــزوات   )3(
الرســول ، م س، ج2 ص 617.

الواقدي- املغازي، ت: مارسن جونس، ط. عامل الكتب، ط. 3، سنة 1984، ج3، ص 1121.  )4(
انظــر: عبــد الرمحــن بــن حبيــش- كتــاب الغــزوات، ت: أمحــد غنيــم، مطبعــة حســان، القاهــرة،   )5(

ط.1، ســنة 1983، ص 18-17.
ابن حبيش- كتاب الغزوات، م س، ص 22.  )6(
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أبــدي مفتــوح، ومل يطلبــوا قتــال عــدو معــني يف وقــت معــني يف مــكان معــني، وإمنــا 
تــرك صاحــب الشــرع أمــر ذلــك كلــه لصاحــب احلــق بنــاء علــى اجتهــاده واجتهــاد 

غــريه مــن أهــل االختصــاص. والدليــل علــى هــذه اخلالصــة أمــور.
أوهلا: تصنيف قضية إعالن احلرب شرًعا ضمن تصرفات النيب  ابإلمامة، 
وهــذا جيعلهــا خارجــة عــن أحــكام الطلــب العامــة، وجيعلهــا أمــرًا منوطًــا ابإلمــام أو 

مــن ينــوب عنــه مــن اجلهــات الــي يرجــع هلــا إعــالن احلــرب يف كل دولــة.
اثنيهــا: أن ســرية رســول هللا  العســكرية تــدل مبــا ال يــدع جمــااًل للشــك أن 
الغــزو وإعــالن احلــرب علــى األعــداء يف عهــده  كان يتــم ابلتشــاور والنظــر يف 

املصــاحل واملفاســد، ومل يكــن أمــرًا تكليفيًّــا طلبيًّــا علــى اإلطــالق.
اثلثهــا: أن مجهــور الفقهــاء وإن كانــوا يقولــون أبن اجلهــاد علــى العمــوم وإعــالن 
احلــرب علــى اخلصــوص مطلــوابن طلًبــا تكليفيًّــا، فإهنــم يــكادون يتفقــون علــى أن 
املوادعــة واملهادنــة واملســاملة مــن صالحيــات أويل األمــر وأهــل االختصــاص بنــاء 
علــى اجتهادهــم ونظرهــم يف املصــاحل واملفاســد، فكيــف يكــون الشــيء مطلــواًب 
ونقيضــه خمــريًا فيــه؟ أعتقــد أن هــذا مــن املســتحيالت العقليــة، كمــا يســتحيل أن 

نلــزم شــخًصا مــا ابحلركــة وخنــريه يف الســكون!
رابعهــا: أن نصــوص الوحــي الــواردة يف موضــوع اجلهــاد، علــى كثرهتــا، ســواء 
كانــت آايت أو أحاديــث، فإهنــا ليــس فيهــا مــا يــدل علــى فــرض اجلهــاد أو القتــال 
يف مجيــع األحــوال وال يف حالــة معينــة يف هــذا العصــر، وأغلــب تلــك النصــوص 
يــرتدد بــني ثالثــة أنــواع؛ فمنهــا مــا هــو يف ابب الفضائــل ورفــع الــروح املعنويــة 
للمؤمنــني، وهــذا ال عالقــة لــه ابألمــر ابلقتــال، بــل هــو مــن اإلعــداد والتحضــري 
املســبق الذي نصر به املســلمون على مر التاريخ، ومنها ما هو حتريض وتشــجيع 
علــى البســالة يف امليــدان والثبــات عنــد البــأس، وهــذا النــوع مــن النصــوص أيًضــا ال 
يتحــدث عــن أصــل احلــرب وال عــن إعالهنــا مــن البدايــة، وإمنــا يتحــدث عمــا هــو 
مطلــوب وممنــوع خــالل ســري املعركــة ومــا ينبغــي ومــا ال ينبغــي يف ميــدان القتــال، 
ومنهــا مــا هــو أمــر ابلقتــال علــى العمــوم أو بقتــال عــدو معــني لكــن املقصــود بــه 
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احلديــث عــن حــروب قائمــة معلنــة أصــاًل حســب اإلجــراءات االجتهاديــة، وليــس 
يف ذلــك أمــر بقتــال اجلميــع للجميــع، وال أمــر بقتــال ذلــك العــدو احملــدد إىل يــوم 
القيامــة. وأمــا مــا ال يقبــل هــذه االحتمــاالت مــن النصــوص فإنــه يظــل أمــرًا ابجلهــاد 
أو ابلقتــال لكــن دون حتديــد احملــل وال املــكان وال الزمــان، وأقصــى مــا تتضمنــه أن 
  نقــول: إن فيهــا طلًبــا وتشــجيًعا علــى اجلهــاد والقتــال تــرك هللا تعــاىل ورســوله

النظــر يف حتديــد مناطــه وزمانــه ومكانــه ألهــل االختصــاص. 
ولــو مل يكــن هلــذا البحــث مــن الثمــرات ســوى هــز أركان واحــدة مــن أخطــر 
شــبهات هــذا العصــر لكفتــه، بــل ميكــن أن نقــول: هدمــه أركان الشــبهة الــي تعلــق 
هبــا واغــرت هبــا كثــريون ممــن رفعــوا رايــة اجلهــاد -مبعــى القتــال- مــن غــري أهلهــا يف 
غــري حملهــا، أال وهــي كــون اجلهــاد -هبــذا املعــى املذكــور- واجبًــا مؤكــًدا، أو فريضــة 
غائبــة، أو فــرض عــني، أو فــرض كفايــة، يف كل األزمــان، أو يف مجيــع األحــوال، 
وضــد مجيــع النــاس. وقــد أثبــت البحــث ابلدليــل أن اجلهــاد -هبــذا املعــى- ليــس 

حكمــه أايًّ ممــا ســبق حــى ولــو ادعــى مدعــوا اإلمجــاع علــى خــالف ذلــك.
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