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ملخص البحث
تنطلق العالقة اخلارجية للدولة اإلسالمية من منطلق السمة العاملية اليت اتسمت به الشريعة
اإلسالمية ،وأن الدولة اإلسالمية ال تنعكف على نفسها منقطعة عن العامل اخلارجي .ومن هذا املنطلق عاجل
هذا البحث أصل العالقة بني الدولة اإلسالمية وبني الدول واجلماعات األخرى هل هي عالقة قائمة على
أساس السلم؟ أم هي عالقة قائمة على أساس احلرب؟ وسلك الباحث يف ذلك املنهج الوصفي والتحليلي؛
ليتوصل بعد معاجلة اإلشكالية إىل عدة نتائج أمهها أن أصل العالقة بني الدولة اإلسالمية وبني الدول
واجلماعات األخرى هو السلم ال احلرب ،وأن احلرب حالة استثنائية توهم البعض أهنا أصل كما يرى
اجلمهور.
الكلمات املفتاحية
العالقة-اخلارجية-الدولة اإلسالمية
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Abstract
The external relationship of the Islamic state is based on the universal character of the Islamic Sharia, and the Islamic
state does not retreat itself from the outside world. From this point of view, this research dealt with the origin of the
relationship between the Islamic state and other countries and groups. Is the relationship based on peace or war?
Inductive approach has been used to study this topic as well as descriptive approach is used to elaborate the real
concepts. The paper concluded that the relationship between the Islamic state and others is peace.
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املقدمة

لقد جاءت رسالة اإلسالم حتمل يف طياهتا
خصائص ميزهتا عن الرسائل السماوية األخرى؛
اتسمت برابنية املصدر ،كما امتازت ابلشمولية
والعاملية ،وملا دعت الشريعة إىل إقامة دولة لقيادة
اجملتمع املسلم ،رمست هلا الطريق الذي تسري عليها
يف نشر رسالة اإلسالم ،وكان البد من حتديد مسار
العالقة اخلارجية للدولة اإلسالمية ،من خالل بيان
مناط وأصل تلك العالقة .وهذا ما تناوله هذا
البحث وذلك يف مبحثني؛ وقد عنون الباحث
املبحث األول مبناط العالقات اخلارجية للدولة
اإلسالميَّة ،والثاين آبراء الفقهاء يف أصل العالقة.
مشكلة البحث

لقد قامت الدولة اإلسالمية األوىل يف
املدينة منسجمة مع السياسة الدولية اليت كانت
سائدة يف ذلك .وابختالف تلك الظروف كان البد

الكرمي يف حتديد مناط وأصل العالقة بني الدولة
اإلسالمية وبني غريها من الدول األخرى .وجاءت
هذه الدراسة لتبني أصل تلك العالقة.
أسئلة البحث

 .1ما مناط العالقات اخلارجية للدولة اإلسالمية؟
 .2ما الراجح من أقوال الفقهاء يف تقرير أصل تلك
العالقات اخلارجية للدولة اإلسالمية؟

منهج البحث

لقد سلك الباحث يف هذه الدراسة املنهج

الوصفي والتحليلي؛ ليتصل من خالهلما إىل
اإلجاابت على أسئلة الدراسة
الدراسات السابقة

مل يقف الباحث على دراسة تناولت

موضوع هذا البحث بعرض اآلراء الفقهية وأدلتها،
ومناقشتها كما حتاول هذه الدراسة.

من الرجوع إىل أصل الرسالة اليت جاءت هبا النيب
املبحث األول :مناط العالقات اخلارجية للدولة
اإلسالميَّة
إن السعي إىل أتمني حاجات احلياة غاية كل البشر،
وإن سعي ال ّدول كما األفراد لتأمينها وتعارض
املصاحل يولد بطبيعته التنازع فيما بينهم ،وتصل
األمور إىل نشوء اخلالفات ،فكانت الشعوب يف
حتول تعارض مصاحلهم إىل حروب طاحنة
القدمي ّ
فيما بينهم فقانون الغاب كان القانون الذي حيتكم
إليه الناس ،فالغلبة لألقوى واحلق للقوة ،ومع تقدم
البشر بدأ الناس يف التفكري يف إجياد وسائل بديلة

إلدارة تلك اخلالفات فلم تعد القوة وحدها السبيل
إىل إحقاق احلق.
فنجد أبن قريشا مثال كانت احلروب
وسيلتها األوىل يف إدارة اخلالفات اليت كانت تنشأ
بني قبائلها ،فقبيل بعثة النيب -صلى هللا عليه وسلم-
 ،قررت قريش إعادة إنشاء أسوار الكعبة ومت توزيع
العمل على قبائلها ،وقبل االنتهاء واجهتهم مشكلة
متثلت يف أحقية وضع احلجر األسود مكانه
1

حيث مل يكن هذا اجلزء مطروحا يف النقاش
وقت توزيع املهام ،وبدأ الناس يتجهزون حلرب
ضروس كادت أن تنشب بني قبائلها ،وقف سري
سلمي
العمل ملدة ثالثة أايم إىل أن وصلوا إىل اتفاق
ّ
حممد بن عبد هللا مهام وضع احلجر مكانه،
وكلفت َّ
ففض بذلك النزاع الذي كاد أن يؤدي هبم إىل

األمور تتجه حنو الرشد وحتكيم منطق العقل بدل
منطق القوة ،فهذا النضج يعد من أبرز ما أفرزته
البشرية يف سبيل فض النزاعات؛ وقد مرت ال ّدول
وظل منطق القوة
الغربية يف حقب من الصراعات َّ
يسود بينها إىل أواخر القرن التاسع عشر امليالدي؛
متثل ذلك يف مؤمتر الهاي سنة 1899م وسنة

االقتتال ،فقد روي أبنه" :ملا اهندم البيت بعد جرهم
بنته قريش فلما أرادوا وضع احلجر تشاجروا من
يضعه ؟ فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا
الباب  .فدخل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

1907م ففيهما أقرت ال ّدول الغربية اليت حضرت
املؤمترين جمموعة وسائل سلميّة لفض النزاعات فيما
()2
بينها.

من ابب بين شيبة فأمر بثوب فوضع احلجر يف
وسطه وأمر كل فخذ أن أيخذوا بطائفة من الثوب
فرفعوه وأخذه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
()1

فوضعه".

وهكذا فقد كانت اخلالفات اليت تنشأ بني
مهام فضها
أفراد القبيلة يوكل إىل شيخ القبيلة ُ
وإرساء احملبة بني أفراد قبيلته ،واملشاكل اليت كانت
تنشأ بني القبائل ،كانت تتفق على ح َكم حيكم
بينهما ليعطي احلق إىل صاحبه ،وهكذا بدأت

( )1أخرجه البيهقي ،يف السنن الكربى ،كتاب احلج ،ابب
دخول املسجد من ابب بين شيبة ،72/5 ،رقم احلديث
( ،)9475وأورده الشيخ األلباين يف صحيح السرية النبوية،
حممد انصر الدين األلباين ،صحيح السرية النبوية ،ط،1

(عمان :املكتبة اإلسالمية) ،ص  .44واحلاكم حممد بن
عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب،
املستدرك على الصحيحني ،حتقيق :مصطفى عبد القادر
عطا ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،هـ-
1990م).629/1 ،

هنا الباحث يقر حسب اطالعه أبن
الوسائل السلميّة يف فض النزاعات يف مقدمة
الوسائل حسب اتفاق مجيع الباحثني يف الفقه
اإلسالمي أو يف القانون ال ّدويل ،هذا يف فض

النزاعات اليت تنشب بني ال ّدول والشعوب ال تُفض
إال ابلوسائل السلميّة إال يف حال تعذرها؛ فماابلنا
وحنن نتحدث عن العالقة بني الشعوب وبني ال ّدول،
أرى أبن األمر حيتاج منا إىل إعادة النظر ومراجعة
النصوص يف فهم عالقة ال ّدولة اإلسالميَّة مع غريها
من ال ّدول واجلماعات؛ فرسالة اإلسالم السالم وال
ميكن أن حتمل تلك الرسالة إال يف جو يسود فيه
السالم؛ فاإلسالم رسالة واحدة ال ميكن الفصل بني
أجزائها ،وهذا ما ذمه القرآن الكرمي حني قال تعاىل:
ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ

( )2منصور ،علي علي ،الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل
العام ،د.ط( ،القاهرة :اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية،
1390ه1971-م) ،ص.191
1
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ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ )1(.قال ابن كثري أبن اآلية
نزلت يف اليهود حيث كانوا يعملون العمل يتناقض
()2
أوله آبخره وهم َّ
يدعون العمل مبا يف التوراة.
إن الباحث مل يقف على خالف بني
الفقهاء يف كون الدعوة هي مناط العالقات اخلارجية
للدولة اإلسالميَّة ،وإن تلك العالقة تنتقل بني السلم
واحلرب دفاعا لتلك الدعوة ،ويف احلقيقة أن الدفاع
عن الدعوة دفاع عن حرية الناس ،واحلرية مبدأ
إنساين تستحق أن تكون مدار العالقة اخلارجية
للدولة اإلسالميَّة وابلتايل مدار السلم واحلرب ،كيف
ال ونيب اإلسالم أرسل إىل العاملني برسالة السالم،
فدعا بدعوة عاملية استفاضت األدلة على ذلك ،قال
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ
تعاىل :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮯ ﮰ ﭼ )3(.دلت اآلية على رسول
ﮮ

هللا أرسل إىل الناس كافة برسالة عاملية يبشر هبا من
آمن وينذر هبا من جحد وكفر ،قال الطربي يف
حممد إىل هؤالء
تفسري اآلية" :وما أرسلناك اي َّ
املشركني ابهلل من قومك خاصة ،ولكنا أرسلناك كافة
للناس أمجعني؛ العرب منهم والعجم ،واألمحر
واألسود ،بشريا من أطاعك ،ونذيرا من ك ّذبك ﭽ ﮪ
ﮯ ﮰﭼ أن هللا أرسلك كذلك إىل
ﮭ ﮮ

مجيع البشر"( )4أي أكثر الناس جيهلون طبيعة هذه
الرسالة بينما اآلية تقرر أبنه ليس بني أصحاب احلق
وأصحاب الباطل إال الدعوة والبيان ،مث أمرهم بعد
ذلك إىل هللا( )5إال أن النصوص اليت عاجلت العالقة
املتأزمة يف املرحلة األوىل لقيام ال ّدولة اإلسالميَّة يف
املدينة والظروف اليت تلت تلك املرحلة اليت انتهت
بوفاة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -جعل الناس
خيتلفون يف فهم تلك النصوص ووضعها يف سياقاهتا
املناسبة ،وهذا ما محل العلماء على العمل إلثبات
تلك احلقيقة املتمثلة يف أساس العالقة اخلارجية
للدولة اإلسالميَّة وهذا ما سيعرضه الباحث يف
املبحث التايل.
املبحث الثاين :آراء الفقهاء يف أصل العالقة
إن إقامة العالقة اخلارجية للدولة اإلسالميَّة واجب
شرعي انبع من عاملية الدعوة اإلسالميَّة ال ينبغي
للدولة اإلسالميَّة التهاون يف أدائه؛ فال جيوز للدولة
اإلسالميَّة اإلفراط فيه ،وإن تلك العالقة البد هلا
عامة اليت
أسس تقوم عليها ،إىل جانب املبادئ ال ّ
حتكم تلك العالقة.

( )4الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب
( )1سورة البقرة ،اآلية.85 :
( )2انظر :ابن كثري ،إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي
البصري الدمشقي ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :حممد

حسني مشس الدين ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1419ه)ـ.211 /1 ،
( )3سورة سبأ ،اآلية.28 :

اآلملي ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حتقيق :عبد
هللا بن عبد احملسن الرتكي ،ط( ،1دار هجر للطباعة والنشر
والتوزيع واإلعالن1422 ،هـ2001-م).288 /19 ،

( )5انظر :سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب ،يف ظالل
القرآن ،ط( ،17بريوت :دار الشروق1412 ،هـ)،

.2907/5
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كما البد لتلك العالقة من جو مالئم يتيح
لوالة األمر يف السري قدما يف السياسة اخلارجية
للدولة اإلسالميَّة وذلك هبدف إيصال رسالة
اإلسالم إىل العامل ،وقد اختلفت آراء الناس يف ذلك
فمنهم من يرى أبن تلك العالقة مبنية على رسالة
اإلسالم السالم ،بينما يرى فريق آخر أبن تلك

العالقة مبنية على أصل احلرب فتلك العالقة مبنية
على ختيري غري املسلمني من املشركني بني اإلسالم أو
القتال ،ومن أهل الكتاب ومعهم اجملوس بني
اإلسالم أو اجلزية أو القتال ،واألخذ ابلرأي الثاين
من شأنه أن يضيق من نطاق األدوات السلميّة اليت
ميكن للدولة اإلسالميَّة أن تستعني هبا يف إدارة
وتنظيم عالقاهتا اخلارجية ،واألمر خيتلف متاما يف
حال أخذت ال ّدولة اإلسالميَّة بوجهة نظر القائلني
أبن األصل هو السلم حىت تكون هناك دواعي
القتال واحلرب ،فال ّدولة يف هذه احلالة خمرية بني
العديد من األدوات اليت ميكن النظر فيها الختيار

أنسب السبل لبلوغ املقاصد املنشودة لعالقاهتا
اخلارجية على رأسها الدعوة إىل هللا ونشر رسالة
السالم ،إىل جانب املصاحل األخرى اليت ميكن أن
تستفيد ال ّدولة اإلسالميَّة منها،كالتبادل التجاري،
وتبادل الرسل والسفارات إلقامة العالقة الدبلوماسية
بني ال ّدولة اإلسالميَّة وبني غريها من ال ّدول اليت ال
تدين ابإلسالم؛ ألن األخذ بوجهة نظر القائلني أبن
األصل هو احلرب والقتال ،ال يدع جماال للقيام مبهام
الدعوة ،إذ إن العالقة ستكون عالقة مشحونة
ابلبغض واملشاحنات ،فال جند حينها ساحة جتتمع
فيها ال ّدولة املسلمة مع غريها من ال ّدول إلجراء

احلوارات اليت رمبا تنتج من خالهلا املصاحل املشرتكة،
ويف مقدمتها نشر الدين اإلسالمي ،ودعوة الناس
()1
إليه.
إن التزام املسلمني بتقدمي اإلسالم ابلصورة
اليت جاء هبا النيب عليه السالم ،ودعوة غريهم إليها،
مبثابة األصل يف عالقة ال ّدولة اإلسالميَّة بغريها من

ال ّدول واجلماعات اليت ال تدين ابإلسالم ،وهذا
يفرض علينا كمسلمني بدء الدعوة أبداة سلميّة يف
سلمي؛ وقد أكد البيان اخلتامي ملؤمتر
مناخ أو حميط
ّ
مكة املكرمة الثالث لرابطة العامل اإلسالمي( )2أبن
السالم هو األصل يف العالقة بني املسلمني وغريهم،
والرتغيب يف السالم ،وحتقيق األمن للناس غاية كربى
يف اإلسالم.
وقبل الشروع يف عرض أدلة املسألة ينبغي
أن نشري إىل عاملية اإلسالم وأن الدنيا يف نظره دار
واحدة؛( )3وأن تقسيم الدنيا بني دار سلم وبني دار
العامة
( ) 2انظر :أمحد عبد الونيس شتا ،األصول ّ

للعالقات الدولية يف اإلسالم وقت السلم ،ط( ،1القاهرة

 :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي1317 ،ه1996-م)،
ص.8-7

( )2البيان اخلتامي للمؤتر الذي عقد يف مكة املكرمة
(عام 1423هـ) ،املوافق 2003م .
( )3انظر :الزيلعي ،عثمان بن علي بن حمجن البارعي،
تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،ط( ،1القاهرة :املطبعة

الكربى األمريية1313 ،هـ) .287/3 ،ذكره املؤلف عن
اإلمام الشافعي أنه ال ختتلف الدار إذ الدنيا كلها دار
واحدة.
3
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حرب القصد منه التفريق األحكام املتعلقة بكل
منهما وإال فاإلسالم ال يعرف التفريق؛ ذلك ألن
رسالته رسالة السالم رسالة عاملية ال تعرف احلدود،
كما أن الدعوة اإلسالميَّة دعوة عاملية ،وإن مدار
العالقة اخلارجية للدولة اإلسالميَّة يف الدعوة ونشر
رسالة السالم ،لذا البد أن ننظر إىل الدنيا على أهنا
حمل لرسالة اإلسالم ،وأن مناط حتقيق العاملية يف
الدعوة يكمن يف العمل فعال على ضمان السيادة
ملنهج هللا يف األرض السالم ،مبا يف ذلك من ضمان
احلرية الدينية ومباشرهتا من قبل غري املسلمني يف
ال ّدول واجلماعات اليت ال تدين ابإلسالم يف رضا
واقتناع ودون إكراه ،وإن حتديد أسلوب وشكل
تعامل ال ّدولة اإلسالميَّة مع النظم القائمة يف ال ّدول
األخرى يكون مرهوان مبوقفها من الدعوة اإلسالميَّة

تسهيال أو تعويقا ،وإن أي نظام سياسي أو أية قوة
مادية تقف حائال بني رسالة السالم وبني أي فرد،
كان على اإلسالم أن يقاتله حىت يقتله أو حىت يعلن
استسالمه ،فهذا هو الضبط التشريعي للعالقات بني
()1
اجملتمع املسلم وسائر اجملتمعات األخرى.
وميكن تنصنيف آراء العلماء يف املسألة إىل
فريقني وسيعرض الباحث أهم األدلة لكل فريق فيما
يلي:

الفريق األول :فريق القائلني أبن أصل العالقة
السلم:
لقد استدل الفريق األول بعدة أدلة وهم مجهور
الفقهاء( )2نوجزها فيما يلي:
أوالً :من القرآنية
 -1قوله تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ.

ﯝ ﯞ

ﯟ

()3

أي فإن اعتزلكم املنافقون بدخوهلم يف أهل
عهدكم أو مصريهم إليكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم
قيادهم واستسلموا لكم صلحا منهم لكم وسلما فما
جعل هللا لكم عليهم سبيال :أي فلم جيعل هللا لكم
على أنفسهم وأمواهلم وذراريهم ونسائهم طريقا إىل
قتل أو سباء أو غنيمة )4(،إن هذه األحكام يف
معاملة املعسكرات املختلفة اليت تضمنتها اآلية ،هي
طرف من القواعد اليت أنشأها اإلسالم ألول مرة يف
اتريخ البشرية لتنظيم املعامالت ال ّدولية واختاذ قواعد
أخرى هلذه املعامالت ،غري حتكيم السيف ،ومنطق

( )2الزحيلي ،وهبة ،العالقات الدولية يف اإلسالم ،ط،1
(دمشق  :دار الفكر1432 ،هـ2011-م) ،ص.106
( )3سورة النساء ،اآلية.90 :
( )4انظر :الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن

( )1انظر :سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب ،يف ظالل
القرآن ،ط( ،17بريوت :دار الشروق1412 ،هـ)،

.1433/3

غالب اآلملي ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حتقيق:

عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،ط( ،1دار هجر للطباعة
والنشر والتوزيع واإلعالن1422 ،هـ2001-م)،
.297/7
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القوة ،وشريعة الغاب )1(،وإن اآلية بعموم أحكامها
تدل على أن أصل عالقة ال ّدولة اإلسالميَّة مع غريها
هو السلم وليس احلرب ،مث أتبعها بقوله تعاىل :ﭽ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ )2(.أي ال
تقولوا ملن ألقى إليكم حتية اإلسالم أو جاءكم
مستسلما أنك لست مبؤمن تبتغون بذلك أيها
املؤمنون سلب ماله وسيب نسائه )3(،فاآلية دليل على
حرمة قتال من مل يقاتل )4(،فالذي يتتبع غزوات
النيب -صلى هللا عليه وسلم -وسراايه جيد أبنه مل يغز
قوما طمعا يف ما يف أيدهم ،فقد كان مجيع جهاده
صلى هللا عليه وسلم -إما ردا على عدوان أوانتقاما من عدوان أو دفعا ألذى أو تنكيال بغادر أو
أتديبا لباغ أو أثرا لدم مسلم أهدر أو ضمانة حلرية
الدعوة واالستجابة إليها ،أو بناء على نكث عهد أو
بسبب مظاهرة لعدو أو آتمر معه على املسلمني،
تلك هي األهداف اليت تشن احلروب يف اإلسالم

( )1انظر :سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب ،يف ظالل
القرآن ،ط( ،17بريوت :دار الشروق1412 ،هـ)،
.727/2
( )2سورة النساء ،اآلية.94 :
( )3حممد رشيد بن علي رضا ،تفسري القرآن احلكيم
العامة للكتاب،
(تفسري املنار) ،د.ط( ،مصر :اهليئة املصرية ّ
1990م).282/5 ،

من أجلها ،وأما العدوان على اآلمنني املستأمنني
()5
فليس من اإلسالم يف شيء.
 -2وقوله تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
()6
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ.

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

أي اي أيها املؤمنون إن هللا سبحانه وتعاىل ال
ينهاكم من إقامة العالقة السلميّة بينكم وبني غريكم
ممن عاهدوكم على ترك القتال واملظاهرة يف العداوة،
وال ينهاكم عن برهم ،وفيه داللة على جواز الرب بني
املسلمني واملشركني )7(،وأن التعامل مبين على
القسط والعدل ،والسلم من مقتضيات العدل،
ويقصد من اآلية حلفاء النيبء -صلى هللا عليه
وسلم -مثل خزاعة ،وبين احلارث بن كعب بن عبد
مناة بن كنانة ،ومزينة ،وكذلك النساء والصبيان من
املشركني؛( )8وهذا يرجح القول أبن علة القتال ليس
الكفر وحده فالكفر وحده ليس سببا لقتال غري

( )5دروزة حممد عزت ،التفسري احلديث ،د.ط( ،القاهرة:
دار إحياء الكتب العربية1383 ،ه)ـ.36/2 ،
( )6سورة املمتحنة ،اآلية.8 :
( )7النيسابوري ،علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحد،
الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد ،حتقيق :عادل أمحد عبد
املوجود وآخرون ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1415هـ1994 -م).285/4 ،
( )8ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر،

( )4الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا ،فتح

التحرير والتنوير (حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد

.579-578/1

من تفسري الكتاب اجمليد) ،د.ط( ،تونس :الدار التونسية
للنشر1984 ،ه)ـ.152/28 ،

القدير ،ط( ،1دمشق :دار ابن كثري1414 ،هـ)،
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املسلمني وإال لقتلت النساء واألطفال –كما
سيأيت -وهذا تشهد عليه األدلة الشرعيَّة اليت تدعو
()1
إىل حرية االعتقاد وعدم اإلكراه يف الدين.
اثنياً  :من السنة:
اتفقت آراء مجهور العلماء على أنه ال جيوز قتال غري
املقاتلني كما يظهر ذلك جليا يف اآلاثر الواردة عن
النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-فال جيوز قتال النساء
والصبيان ،فلو كان األمر كما يزعم البعض أبن
القتال ما شرع إال لفرض اإلسالم ابلنار واحلديد ،ما
استثين هؤالء بنص احلديث النبوي وقد استدل
الفريق األول ابألحاديث الواردة يف ذلك نذكر منها
ما يلي:
( )1انظر :اختالف املفسرين يف اآلية هل هي حمكمة أو
منسوخة ،وذلك يف كتاب الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد
املختار بن عبد القادر اجلكين ،أضواء البيان يف إيضاح

القرآن ابلقرآن ،د.ط( ،بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع1415 ،هـ1995 -م)ـ ،96-90/8 ،ورجح
املؤلف الرأي القائل أبن اآلية حمكمة غري منسوخة ،وقال
أبن اآلية صرحية شاملة لكل من مل يناصب املسلمني العداء،
ومل يظهر سوءا إليهم ،ذلك ألن دعوى النسخ حتتاج إىل
دليل قوي يقاوم صراحة هذا النص الشامل مع عدم تعارض
األدلة ،وتوفر شروط النسخ املعلومة يف أصول التفسري،
وخاصة مع إمكانية اجلمع بني األدلة ،فاآلية ال تتعارض مع
آية السيف يف التوبة؛ ذلك ألن ألن األمر ابلقتال ال مينع
اإلحسان قبله ،كما أن املسلمني ما كانوا ليفاجئوا قوما
بقتال حىت يدعوهم إىل اإلسالم ،وهذا من اإلحسان قطعا،
وألهنم قبلوا من أهل الكتاب اجلزية ،وعاملوا أهل الذمة بكل
إحسان وعدالة.

 -1حديث "أن امرأة وجدت يف بعض مغازي
مقتولة ،فأنكر رسول هللا -صلى هللا عليه
()2
وسلم -قتل النساء والصبيان".
 -2حديث أن حنظلة قال" :كنا مع رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -يف غزاة ،فمر ابمرأة
مقتولة والناس عليها ،فقال ":ما كانت هذه
لتقاتل ،أدرك خالدا ،فقل له :ال تقتل ذرية ،وال
عسيفا".

استدل مجهور العلماء ابحلديثني على عدم
جواز قصد قتل نساء احلربيني وال أطفاهلم ،كما اتفق
اجلمهور على أن النساء والصبيان إذا قاتلوا قتلوا وهو
قول مالك والليث وأىب حنيفة والثورى واألوزاعى
والشافعى وأمحد وإسحاق وأىب ثور )4(،قال النووي
( )2أخرجه البخاري ،يف الصحيح ،كتاب اجلهاد والسري،
ابب قتل الصبيان يف احلرب ،61 /4 ،حديث رقم:

( .)3014والنيسابوري ،يف الصحيح ،كتاب اجلهاد
والسري ،ابب حترمي قتل النساء والصبيان يف احلرب،
 ،832/2حديث رقم.)1744( :

( )3عالء الدين علي بن بلبان الفارسي ،صحيح ابن
حبان برتتيب ابن بلبان  ،ط( ،2بريوت :مؤسسة الرسالة،

1414ه1993 -م) ،حتقيق شعيب األرنؤوط .ابب
اخلروج وكيفية اجلهاد ،كتاب السري ،اجلزء احلادي عشر،
صفحة رقم  ،112 :حديث رقم .4791 :قال احملقق :
إسناده صحيح.
( )4ابن بطال ،أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك،
شرح صحيح البخارى البن بطال ،حتقيق :أبو متيم ايسر

بن إبراهيم ،ط( ،2الرايض :مكتبة الرشد1423 ،هـ-
2003م) .170/5 ،انظر :أيضاَ :ابن دقيق العيد ،إحكام
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يف معرض شرحه هلذا احلديث بعد ما نقل اتفاق
الفقهاء يف مسألة عدم قتاهلم ،لعل سر هذا احلكم
أن األصل عدم ائتالف النفوس ،وإمنا أبيح منه ما

مدبرين )3(،وذلك ألن اآلدمي خلق معصوم الدم
ليمكنه حتمل أعباء التكاليف وإابحة القتل عارض
حبرابه لدفع شره وال يتحقق منهم احلراب فبقوا على

يقتضي دفع املفسدة؛( )1فمن مل يقاتل من صف
الكفار ال جيوز قتله؛ فدل على أن القتال هو علة
()2
القتل وليس الكفر.

أصل العصمة )4(،فالنساء بذلك واألطفال وغري
املقاتلني من الرجال ال يقتلون ألصل العصمة.
ولكي يظهر األمر جليا نورد جزءا من

وهذا الرأي هو ما ذهب إليه مجهور
املعاصرين؛ منهم البوطي يف حتليله ألحداث غزوة
حنني حيث ذهب إىل القول بتحرمي قتل النساء
واألطفال واألجراء والعبيد يف اجلهاد ،وذكر أبن هذا

احلديث الذي رواه أبو داود  :أن كفار قريش كتبوا
إىل ابن أيب ،ومن كان يعبد معه األواثن من األوس
واخلزرج ،ورسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يومئذ
ابملدينة قبل وقعة بدر  :إنكم آويتم صاحبنا ،وإان

حمل اتفاق بني العلماء واألئمة كلهم ،ويستثىن منه ما
إذا اشرتكوا يف القتال وابشروا يف مقاتلة املسلمني،
فإهنم يقتلون مقبلني ،وجيب اإلعراض عنهم

نقسم ابهلل لتقاتلنه ،أو لتخرجنه ،أو لنسرين إليكم
أبمجعنا حىت نقتل مقاتلتكم ،ونستبيح نساءكم .فلما
بلغ ذلك عبد هللا بن أيب ومن كان معه من عبدة
األواثن ،اجتمعوا لقتال النيب -صلى هللا عليه
وسلم -فلما بلغ ذلك النيب -صلى هللا عليه وسلم-
لقيهم فقال  :لقد بلغ وعيد قريش منكم املبالغ ،ما
كانت تكيدكم أبكثر مما تريدون أن تكيدوا به

اإلحكام شرح عمدة األحكام ،ط ،مطبعة السنة احملمدية،
 .310/2والكاساين ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن
أمحد احلنفي ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ط( ،2دار
الكتب العلمية1406 ،هـ1986-م).101/7 ،

أنفسكم ،تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم .فلما
مسعوا ذلك من النيب -صلى هللا عليه وسلم -تفرقوا،
فبلغ ذلك كفار قريش ،فكتبت كفار قريش بعد

( )1النووي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف ،اجملموع
شرح املهذب ،ط ،بريوت :دار الفكر .301/19 ،وأبو
عبد هللا ،حممد بن أمحد بن حممد عليش املالكي ،منح

( )3البوطي ،حممد سعيد رمضان ،فقه السرية النبية،

اجلليل شرح خمتصر خليل ،د.ط( ،بريوت :دار الفكر،

ط( ،10دمشق :دار الفكر1428 ،ه2007-م)،
ص.428
( )4الزيلعي ،عثمان بن علي بن حمجن البارعي ،فخر

بريوت :عامل الكتب.212/1 ،

1313ه)ـ.245/3 ،

1409هـ1989-م).146/3 ،
( )2امللَطي ،يوسف بن موسى بن حممد ،أبو احملاسن مجال
َ
الدين احلنفي ،املعتصر من املختصر من مشكل اآلاثر،

الدين احلنفي ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية
ْب ،ط( ،1القاهرة :املطبعة الكربى األمريية،
ال ِّّ
شلِّ ِّّ
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وقعة بدر إىل اليهود :إنكم أهل احلَل ّقة واحلصون،
وإنكم لتقاتلن صاحبنا ،أو لنفعلن كذا وكذا ،وال
حيول بيننا وبني خدم نسائكم شىء -اخلالخيل-

فقهاء القانون ال ّدويل أبهنا مشروعة وعادلة ،فقام
املسلمون للدفاع عن أنفسهم قبل أن يغدر هبم
العدو ،وهكذا كانت مجيع احلروب اليت خاضها

فلما بلغ كتاهبم النيب -صلى هللا عليه وسلم-
أمجعت بنو النضري ابلغدر فأرسلوا إىل رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم :-اخرج إلينا ىف ثالثني رجال

املسلمون ضد القوة اخلارجية املعادية للدولة
اإلسالميَّة.

من أصحابك وليخرج منا ثالثون حربا ،حىت نلتقى
()1
مبكان املنصف فيسمعوا منك...
هذا احلديث يدل داللة واضحة على أن
رسول هللا مل يكن ليخوض احلروب مع املشركني إال
بعد ما أبطنوا العداوة لإلسالم واملسلمني ،حىت بعد
هجرهتم إىل املدينة ،فأرادوا إشعال انر الفتنة بني
األنصار ،فلما كشف أمرهم وتالمحت حلمة األخوة
اإلميانية من جديد ،توجهوا إىل اليهود فهددوهم
وحرضوهم على قتال املسلمني ،فهذا احلديث يدل
على أن أصل العالقة بني املسلمني وغريهم السلم
وليس احلرب ،وما كان لتشن احلروب إال بعد ما
شعر املسلمون ابخلطر ،فاحلال بني املسلمني
ومشركي مكة وغريهم من العرب حال حرب
ابلطبع ،حسب مقتضى العرف العام يف ذلك
العصر )2(،ويف عصران كانت تلك احلروب يعتربها

وقال اإلمام النووي رمحه هللا يف شرح
حديث" :ال تتمنوا لقاء العدو واسألوا هللا العافية،
فإذا لقيتموهم فاصربوا ،واعلموا أن اجلنة حتت ظالل

السيوف"(" .)3إمنا هنى عن متين لقاء العدو؛ ملا فيه
من صورة اإلعجاب ،واالتكال على النفس ،والوثوق
ابلقوة وهو نوع بغي ،وقد ضمن هللا  -تعاىل  -ملن
()4
بغي عليه أن ينصره".
هذا احلديث يدل داللة واضحة على أن املسلم ال
جيوز أن تغلب عليه الطبعة العدوانية ،فيعتدي على
أحد ،وقد هنى عليه الصالة والسالم عن متين احلرب
والولوج فيها ،فد َّل على أن املسلمني ال يدخلون يف
( )3أخرجه البخاري ،يف الصحيح ،كتاب اجلهاد ،ابب
كان النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -إذا مل يقاتل أول النهار
أخر القتال حىت تزول الشمس ،51/4 ،حديث رقم:
(.)2966

( )4النووي ،أبو زكرايء حمي الدين بن شرف ،املنهاج شرح
( )1أخرجه أبو داود ،يف سننه ،كتاب اخلراج ،ابب خرب

صحيح مسلم بن احلجاج ،ط( ،2مؤسسة قرطبة،

النضري ،اجلزء الثالث ،حديث رقم .)3004( :قال
األلباين:إسناده صحيح.

مسلم بن احلجاج ،ط ،2بريوت :دار إحياء الرتاث العريب،

الشهري بتفسري املنار ،ط( ،3مصر :دار املنار1367 ،م)،

عمدة األحكام ،د.ط( ،مطبعة السنة احملمدية)/2 ،

( )2انظر  :حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم
ص .178/10

1414ه – 1994م) .68/12 ،املنهاج شرح صحيح
 .45 /12وانظر :ابن دقيق العيد ،إحكام اإلحكام شرح
.300
8
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احلرب إال وهم مكرهون ،لدفع الظلم ،وحتقيق
العدالة واملساواة ،وليسود السالم بني الناس ،فإذا
لقيتموه فاصربوا.
الفريق الثاين :فريق القائلني أبن أصل العالقة
احلرب
يرى هذا الفريق أبن العالقة ال ّدولية للدولة اإلسالميَّة
مبنية على نشر الدعوة وأن الناس يف ذلك قسمان
قسم آمن هبا فأسلم وسلم وقسم جحدها وظل على
كفره ،فهذا القسم ليس له إال السيف ،فإما أن
يدفعوا اجلزية عن يد وهم صاغرون وإما أن يقاتلوا،
ويرى عدم مشروعية مساملة هؤالء إال لضرورة
والضرورة تقدر بقدرها؛ فاألصل عندهم إذا هو
احلرب ال السلم ،وقد استدلوا بعدة أدلة نوحزها فيما
يلي:
أوالً :من القرآن
لقد استدلوا بعدة آايت من القرآن الكرمي تدل على
وجوب قتال غري املسلمني ودفعهم إىل اإلميان وإال
يقاتلهم املسلمون أو يدفعون اجلزية عن يد وهم
صاغرون ومن ذلك ما يلي:
 -1قوله تعاىل:ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ

()1

ﮪ ﮭ ﮮ

إال يف حال الضعف ،عمال بعموم اآلية ،فسورة
التوبة من أواخر ما نزل يف أمر عالقة املسلمني
بغريهم ،وأتت اآلية انسخة جلميع اآلايت اليت تدعو
إىل السلم.
مناقشة الدليل :إن القول بنسخ اآلية جلميع آايت
السلم قول فيه ٍ
شيء من املبالغة خاصة وأن بعض
املفسرين عد تلك اآلايت فبلغت حنو مائة وعشرين
آية )2(،وهذا ال يستقيم إىل جانب اآلاثر األخرى
اليت تتعارض مع القول ابلنسخ ،وتكمن اإلشكالية
يف اعتبار صفة الكفر وحدها علة لقتال غري املسلم
دون غريها من األوصاف اليت كان املشركون يتصفون
هبا عند نزول اآلية ،فاآلية نفسها مل أتت لتثبت
أوصافا جديدة مل تكن قائمة ،فقد كانت احلروب
تنشأ بني املسلمني وبني مشركي العرب منذ بعثته -
صلى هللا عليه وسلم -وبعد هجرته إىل املدينة،
فكانت وصف احلرابة قائما إىل جانب كفرهم،
فتضمنت اآلية الوصفني كانت احلرابة الصفة األوىل
اليت اعتمد حكم القتال بعد انسالخ األشهر احلرم.
وقد قال ابلنسخ جمموعة من العلماء منهم
الطربي )3(،السرخسي( )1والكاساين( )2وهؤالء يقرون
( )2خالف ،عبد الوهاب ،السياسة الشرعية يف الشئون

ﮯ ﭼ.
استدل هذا الفريق ابآلية على أن األصل يف مواجهة
املمتنعني احلرب وال جيوز للمسلمني مساملة هؤالء

1408هـ1988-م) ،ص.85
( )3الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب

( )1سورة التوبة ،اآلية.5 :

هللا بن عبد احملسن الرتكي ،ط( ،1دار هجر للطباعة والنشر
والتوزيع واإلعالن1422 ،هـ2001-م) ،297/7 ،ويف

الدستورية واخلارجية واملالية ،د.ط( ،دار القلم،

اآلملي ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حتقيق :عبد
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حبرمة قتال الكفار قبل دعوهتم إىل اإلسالم )3(،وهذا
إقرار منهم أبن األصل حرمة الدماء ،مث يقع اخلالف
يف إابحتها وهل رفضهم االستسالم مربر لقتاهلم؟

وهذه اآلية حتسم أبن وصف الكفر مل يكن وحده

ذهب مجهور العلماء إىل حرمة دمائ غري
املقاتل سواء ما ورد منهم ابلنص أو التبعية ،وقالوا
أبن اآلية مقيدة ابآلاثر اليت تنهى عن قتال غري

مناط احلكم الذي ورد يف اآلية وهو قتال املشركني
حيث وجدمتوهم ،كما تؤكد اآلية القول أبن وصف
احلرابة كان مناطا للحكم ،وعليه ينتفي احلكم ابنتفاء

املقاتلني من النساء والصبيان والشيوخ واملساملني،
()5
وهو اختيار النووي )4(،الشريازي.
هذا والقول أبن الكفر علة القتل يتعارض
مع اآلية التالية مباشرة وهي قوله تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ

حتقيق أمحد حممد شاكر ،ط( ،1مؤسسة الرسالة،
1420هـ2000-م).24/8 ،

( )1السرخسي ،حممد بن أمحد بن أيب سهل ،شرح السري
الكبري ،ط ،الشركة الشرقية لإلعالانت1971،م،

 .188/1و املبسوط ،د.ط( ،بريوت :دار املعرفة،
1414هـ1993-م).24 /10 ،
( )2الكاساين ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد،
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ط( ،2دار الكتب

العلمية1406 ،هـ1986 -م).45/2 ،
( )3البهوتى ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن
بن إدريس ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،د.ط( ،دار
الكتب العلمية).40/3 ،

( )4النووي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف ،اجملموع
شرح املهذب( ،دار الفكر).304/19 ،
( )5الشريازي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف،
املهذب يف فقة اإلمام الشافعي( ،دار الكتب العلمية)،

.278/3

ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ
()6
ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ.

الوصف ،وال أنبه ملن يقول بنسخ السابق لالحق؛
وعليه فاآلية ال تصلح دليال ملا ذهب إليه هؤالء.
ويف قوله تعاىل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ
()7
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ.

اآلية تشهد أبن علة احلرابة هي اليت تعول عليه يف
قتال املشركني ،وقد ذهب بعضهم إىل القول أبن
اآلية نسختها قوله تعاىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ
()8

ﮮ ﮯ ﭼ كما ذكر ذلك ابن املنذر عن قتادة،
وهذا قول غري سديد؛ فمثله مثل من يرى بنسخ
السابق الالحق وهو خالف األصل حيث األصل
()9
نسخ السابق ابلالحق.
اثنياً :من السنة
( )6سورة التوبة ،اآلية.6 :
( )7سورة التوبة ،اآلية.36 :
( )8النيسابوري  ،أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر،
كتاب تفسري القرآن ،ط( ،1املدينة النبوية :دار املآثر،
1423ه2002-م).823 /2 ،
مال حويش السيد حممود آل
( )9العاين ،عبد القادر بن ّ
غازي ،بيان املعاين ،ط( ،1دمشق :مطبعة الرتقي،

1382هـ1965-م).35/1 ،
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ِ
ت أَن
 -1قوله -صلى هللا عليه وسلم( : -أُمر ُ
ِ
اَّللَُ ،وأ َّ
َن
َّاس َح َّىت يَش َه ُدوا أَن الَ إِلَهَ إَِّال َّ
أُقَات َل الن َ
ول َِّ ِ
الصالََةَ ،ويـُؤتُوا
حممدا َر ُس ُ
يموا َّ
َّ
اَّللَ ،ويُق ُ
ِ
َّ
ص ُموا ِم ِّين ِد َماءَ ُهم
الزَكا َة ،فَِإ َذا فَـ َعلُوا َذل َ
ك َع َ
َوأَم َوا َهلُم إَِّال ِحبَ ِّق ا ِإلسالَِمَ ،و ِح َسابـُ ُهم َعلَى
ِ ()1
اَّلل).
َّ
استدل هذا الفريق بعموم احلديث بقتال
غري املسلمني.
مناقشة الدليل :هذا احلديث يف البخاري ومسلم
وقد قال ابن حجر يف تعليقه على احلديث" :اتفق

الشيخان على احلكم بصحت احلديث مع غرابته،
وليس هو يف مسند أمحد على سعته ،وقد استبعد
قوم صحته أبن احلديث لو كان عند بن عمر ملا ترك
أابه ينازع أاب بكر يف قتال مانعي الزكاة" )2(،بغض
النظر عما قاله العلماء خبصوص صحة احلديث،
يرى الباحث أبن احلديث يتعارض مع كثري من
املبادئ اليت أقرهتا الشريعة اإلسالميَّة من حرية فكرية
عامة اليت أقرهتا يف دعوة غري
واعتقادية واملبادئ ال ّ

()1
َاتبُوا
،)5

أخرجه البخاري ،يف الصحيح ،كتاب اإلميان﴿ ،فَِإن
الصالََة َوآتَـ ُوا َّ
الزَكا َة فَ َخلُّوا َسبِيلَ ُهم﴾ (التوبة:
َوأَقَ ُاموا َّ
 ،14/1احلديث رقم  .)25( :والنيسابوري ،يف

املسلم حيث قال تعاىل:ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮪﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﭼ )3(.إذا صح
االستدالل الذي ذهب إليه هؤالء بقتال غري املسلم
وأن هذا احلديث قد نسخ مجيع اآلاثر اليت تدل على
سلميّة الدعوة اإلسالميَّة ،وهو يف احلقيقة غري ذلك.
ويف احلقيقة يدل احلديث على معىن آخر
غري ما تصوره هؤالء ،فهناك فرق بني قاتل وقتل
وبني أٌقاتل وأقتل ،ذلك ألن كلمة أقاتل على وزن
أفاعل تدل على املشاركة ،وهذا يعين أبن قتال الفئة
الباغية ال يكون شرعيا إال بوقوع االقتتال بني
الفريقني فريق املؤمنني املصلحني وفريق الفئة الباغية،
وهذا دل عليه لفظ االقتتال ،وقد ذكر اإلمام ابن
حجر عن ابن دقيق العيد يف شرح العمدة قوله " :ال
يلزم من إابحة املقاتلة إابحة القتل" )4(،وقد ذكر
البيهقي عن الشافعي مثل ذلك قال" :وليس القتال
من القتل بسبيل قد جيوز أن حيل قتال املسلم وال
()5
حيل قتله كما حيل جرحه وضربه وال حيل قتله".
مثله قوله تعاىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮫ ﮪ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
( )3سورة النحل ،اآلية.125 :

الصحيح ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،كتاب اإلميان،

( )4العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل ،فتح

ابب األمر بقتال الناس حىت يقولوا :ال إله إال هللا حممد
رسول هللا ،53 /1 ،احلديث رقم.)36( :

1379ه).76 /1 ،

الباري شرح صحيح البخاري( ،بريوت :دار املعرفة،

الكربى ،ط( ،1حيدر آابد ابهلند :جملس دائرة املعارف

( )2العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل ،فتح
1379م).76/1 ،

الباري شرح صحيح البخاري ،د.ط( ،بريوت :دار املعرفة،

( )5البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي ،السنن
النظامية1344 ،ه).188 /8 ،
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ِ
الزِاينَ ،واملا ِر ُق ِم َن ال ِّدي ِن التَّا ِرُك
ب َّ
َوالثـَّيّ ُ
َ
ِ ()4
ِ
اعة).
لل َج َم َ

ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ )1(.يقول اإلمام الطربي يف تفسري
اآلية" :أمر هللا تعاىل النيب -صلى هللا عليه وسلم-
واملؤمنني إذا اقتتلت طائفتان من املؤمنني أن يدعوهم
إىل حكم هللا ،وينصف بعضهم من بعض ،فإن
أجابوا حكم فيهم بكتاب هللا ،حىت ينصف املظلوم
من الظامل ،فمن أىب منهم أن جييب فهو ابغ ،فحق
على إمام املؤمنني أن جياهدهم ويقاتلهم ،حىت يفيئوا
إىل أمر هللا ،ويقروا حبكم هللا"( )2فكان قتاهلم
الدفع )3(.فالفرق بني قاتل وفيه املشاركة وبني قتل
ابين.
بعد هذا البيان ،يرى الباحث أبن
االستشهاد بعموم احلديث على قتال كل من ليس
مبؤمن ال يستقيم
 -2قوله -صلى هللا عليه وسلم( :-الَ َِحي ُّل َد ُم
َين
ام ِر ٍئ ُمسلِ ٍم ،يَش َه ُد أَن الَ إِلَهَ إَِّال َّ
اَّللُ َوأِّ
اَّللِ ،إَِّال ِبِِح َدى ثَالَ ٍ
ث :النـَّفس ِابلنـَّف ِ
س،
َر ُس ُ
ول َّ
ُ

( )1سورة احلجرات ،اآلية.9 :
( )2الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب
اآلملي ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حتقيق :عبد هللا
بن عبد احملسن الرتكي ،ط( ،1مصر :دار هجر للطباعة
والنشر والتوزيع واإلعالن1422 ،هـ2001-م)/21 ،
.357
( )3الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب
اآلملي ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حتقيق :عبد هللا
بن عبد احملسن الرتكي ،ط( ،1مصر :دار هجر للطباعة
والنشر والتوزيع واإلعالن1422 ،هـ2001-م)/21 ،
.360

وجه االستشهاد هو أن أصحاب هذا الرأي
يقولون أبن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أمر
بقتل املسلم املرتد خبروج من مجاعة املسلمني؛
فالدافع إىل قتله هو ترك الدين فماابلنا مبن مل يسلم
أصال؟! فهم يرون أبن قتل الكافر األصلي من ابب
أوىل.
مناقشة الدليل :إن رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -يتحدث يف احلديث عن احلاالت اليت يقتل
فيها املؤمن ،وجند أبن احلاالت الثالث تشرتك يف
شيء هو اإلفساد الذي تلحقه ابجملتمع ،ففي احلالة
األوىل يقول هللا تعاىل :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﭼ )5(.فاهلدف العام هو احلفاظ على اجملتمع
ابلقضاء على جرمية القتل وهذا حيقق مقصدا شرعيا
وهو حفظ النفس ِبرساء األمن واالستقرار يف
اجملتمع ،وكذلك يف احلالة الثانية رسول هللا -صلى
ب
( )4أخرجه البخاري ،يف الصحيح ،كتاب الدايتَ ،اب ُ
ني ِاب َلع ِ
َن النـَّفس ِابلنـَّف ِ
اىل﴿ :أ َّ
ف
قَـوِل َّ
اَّللِ تَـ َع َ
ني َواألَن َ
الع َ
س َو َ
َ
لس ِن واجلر ِ
ف واألُذُ َن ِابألُذُ ِن و ِ ِ ِ
ِ ِ
اص فَ َمن
ص ٌ
وح ق َ
الس َّن اب ّ ّ َ ُُ َ
ابألَن َ
َ ّ
تَصد َ ِِ
ك
َّارةٌ لَهُ َوَمن َمل َحي ُكم ِمبَا أَنـَزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
َ
َّق به فَـ ُه َو َكف َ
ِ
َّ
ُه ُم الظال ُمو َن﴾ (املائدة ،5/9 ،)45 :احلديث رقم :
(.)6878

والنيسابوري ،يف الصحيح ،كتاب القسامة واحملاربني

والقصاص والدايت ،ابب ما يباح به دم املسلم،
 ،1302/3احلديث رقم.)1676( :
( )5سورة البقرة ،اآلية.179 :
12
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هللا عليه وسلم -حيكم بقتل الزاين احملصن؛ حلفظ
مقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ النسل مبنع
اختالط األنساب؛ ملا حيدثه هذا العمل من فساد
يف اجملتمع ،ففي حفظ األنساب ومنع اختالطها
مقصد شرعي عظيم كان ينبغي قتل من يسعى إىل
إتالفها ،مث احلالة الثالثة أيمر -صلى هللا عليه
وسلم -بقتل التارك لدينه املفارق للجماعة ،فهذا
العمل من أكرب اجلرائم ،اخليانة العظمى وحكمها
اإلعدام يف أي نظام من األنظمة العصرية ،فاحلفاظ
على النسيج اجملتمعي مقصد شرعي؛ فمن كان يرتك
دينه كان ينضم مباشرة إىل معسكر العدو حبكم
العادة؛ فكان البد من قتله حفاظا على النظام العام
للدولة.
ففي احلاالت الثالث هدف واضح هو
احلفاظ على اجملتمع اإلسالمي وهو مقصد شرعي
إىل جانب السعي إىل احلفاظ على النظام العام
للدولة ،وال عالقة بتلك احلاالت مبا يف قلوب
الناس ،فرتك الدين هنا ليس حتوال من عقيدة إىل
آخرى فحسب كجرمية يربر قتل الناس؛ لذلك ربط
املسألة مبفارقة اجلماعة وإال الكتفى -صلى هللا عليه
وسلم -بقوله "املا ِر ُق ِم َن ال ِّدي ِن" ،وطاملا أضاف -
َ
وسلم -وصفا آخر "التَّا ِرُك لِ
اع ِة"
م
ج
ل
صلى هللا عليه
ََ َ
دل على أن هناك بُعدا اجتماعيّا؛ فالقصد من
ضبطه وقتله احلفاظ على النظام العام للدولة ،والناس
أحرار يف عقائدهم وال إكراه يف الدين؛ هذا تشهد له
رواية أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها قالت قال -
صلى هللا عليه وسلم" :-ال حيل قتل امرئ مسلم إال

يف ثالث خصال زان حمصن فريجم ورجل يقتل
متعمدا فيقتل به ورجل خيرج من اإلسالم فيحارب
هللا ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من
األرض".

فالقول أبن العقيدة مربرة لقتل الناس،
حديث يطول ليس هنا جماله ،ميكن مراجعة مسألة
قتل املرتدة واختالف آراء العلماء فيها ،فعند احلنفية
ال تقل املرأة املرتدة؛( )2ألن العربة ليس يف تغيري
الدين فضال عن احلديث الذي ينهى عن قتل نساء
وأطفال املشركني وهو حديث عام مر معنا يف أدلة
الفريق األول.

( )1احلديث أورده الصنعاين ،حممد بن إمساعيل األمري
الكحالين ،سبل السالم ،ط( ،4مكتبة مصطفى البايب

احلليب)1379 ،هـ1960 /م ،231/3 ،قال :رواه أبو
داود ،والنسائي ،وصححه احلاكم ،استدل الصنعاين
ابحلديث بعدم جواز قتل الكافر األصلي لطلب إميانه ،وقال
األلباين إسناد صحيح على شرط الشيخني ،حممد انصر
الدين ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،

ط( ،2بريوت :املكتب اإلسالمي1405 ،هـ1985-م)،
.254 /7
( )2انظر :السرخسي ،حممد بن أمحد بن أيب سهل،

املبسوط ،د.ط( ،بريوت :دار املعرفة1414 ،هـ-
1993م) .108 /10 ،و الزيلعي ،عثمان بن علي بن
حمجن البارعي ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،ط،1
القاهرة :املطبعة الكربى األمريية1313 ،هـ.284 /3 ،

وابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،البحر الرائق

شرح كنز الدقائق ،ط( ،2دار الكتاب اإلسالمي)/5 ،
.139
13
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بعد عرض ما ذهب إليه الفريقان ،يرى الباحث أن
األمة غري اإلسالميَّة اليت مل تبدأ املسلمني بعدوان ،و
مل تتعرض لدعاة اإلسالم و تركتهم أحرارا يعرضون

للسالم ال ّدويل( )1وهي مؤسسة أمريكية تنظر إىل
اإلسالم واإلسالميني بنظرة إجيابية على أن العنف
عندهم يعد تكتيكا أكثر منه أيديولوجيا ،وتدعو

على الناس دينهم ،أصبحت دماؤهم مصونة ال جيوز
للمسلمني إهدارها وال حيل قتاهلا ،واألمان بينها و
بني املسلمني اثبت ال ببذل املال ،أو عقد معاهدة
أو حلف ،و إمنا هو اثبت على أصل السلم ،و طاملا
مل يطرأ إليه ما يهدم هذا األساس من عدوان على
املسلمني أو على دعوهتم ،ومبادئ العالقات ال ّدولية
يف اإلسالم ال تسمح ابعتبار احلرب أصل هذه

املؤسسة ال ّدول الغربية إىل اعتماد اإلسالميني
املعتدلني شريكا ميكن االعتماد عليه يف بناء السالم
والدميقراطيّة يف ال ّدول اإلسالميَّة )2(،وابملقابل هناك

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىن( )3يعترب
اإلسالم واإلسالميني أكرب خطر جيب أن تواجهها
أمريكا وال ّدول الغربية اليوم ،وإن على الغرب أن
ينظروا إىل اإلسالميني أاي كانت اجتاهاهتم أبنه اخلطر

العالقات ،وال يتمشى ذلك مع دعوة اإلسالم و
نزعته العاملية اليت ال تتحقق بغري السالم ،وإذا وقع
ٍ
حينئذ ضرورة للدفاع عن
أي اعتداء تصبح احلرب
النفس واملال والدعوة ،وهنا مكان النصوص اليت

الذي ينبغي مواجته وخاصة يف ظل ما يسمى ابلربيع

استشهد هبا الفريق الثاين ،أبن تشن ال ّدولة
اإلسالميَّة احلرب على من يقف ضد مصاحلها دون
وجه حق.
عدوان اليوم يسعى إىل إثبات هتمة
إن ّ
اإلرهاب وإلصاقها ابإلسالم وهي هتمة ال تثبت
ذل
حبال؛ فنحن َّأمة السالم ال ندعو إىل عنف وال ّ
وال هوان ،دعوتنا دعوة سلميّة ونصوص الكتاب
والسنة تثبت ذلك ،واملنصفون من علماء الغرب
أنفسهم يثتبون هذه احلقيقة؛ ففي الغرب مراكز حبثية
يقدم إليها ابحثوها أحبااث تتبناها تلك املراكز وعلى
أساسها تبين بعض احلكومات الغربية سياساهتا حنو
العامل اإلسالمي ،على سبيل املثل مؤسسة كارنيغي

( )1املوقع الرمسي ملؤسسة كارنيغي للسالم الدويل ،فيه
معظم البحوث اليت يتقدم هبا للمعهد ،والدراسات
والتحليالت:
http://carnegie-mec.org/#slide_5250
( )2انظر :التليدي ،بالل ،اإلسالميون ومراكز البحث
األمريكية (دراسة يف أزمة النموذج املعريف) ،ط ،1مركز مناء

للبحوث والدراسات2014 ،م ،ص .212-108قام
الباحث بعرض ودراسة  28ورقة حبثية تقدمت هبا خنبة من
الباحثني املنتمني إىل املؤسسة إىل جانب حتليل مديرها لتلك
األوراق.
( )3املوقع الرمسي معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىن ،فيه
معظم البحوث اليت يتقدم هبا للمعهد ،والدراسات
والتحليالت:
http://www.washingtoninstitute.org/a
r/
14
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 .1يعد الدعوة إىل هللا مناط العالقات اخلارجية
للدولة اإلسالميَّة.
 .2السلم أصل العالقة اخلارجية للدولة

العريب الذي أفرز جمموعة من اإلسالمني إىل مواطن
()1
صنع القرار.
إن النظرة األوىل ميكن القول أبهنا تتوافق مع
ما يدعو إليه الفريق األول من العلماء والباحثني أبن
اإلسالم ال يعرف العنف إال ملواجهة العنف وأن
اإلسالم دين السالم ،بينما يتوافق وينسجم ما

اإلسالمية ال احلرب.
قائمة املصادر واملراجع
 .1أمحد بن احلسني بن علي البيهقي ،السنن
الكربى ،ط( ،1حيدر آابد ابهلند :جملس

يطرحه معهد واشنطن اليوم مع ما يدعو إليه بعض
املسلمني أبن اإلسالم دين عنف ال يعرف إال القتل
والسيب أواجلزية مقابل االستسالم؛ إهنا دعوة العقل
ينبغي اإلصغاء إليها؛ فدعاة العنف خيدمون أعداء

حممد انصر الدين األلباين ،صحيح السرية
َّ .2

الدين أكثر من خدمة الدين نفسه ﭼ وما ال ّدولة
اإلسالميَّة يف العراق والشام منا ببعيد حيث تشويه
صورة اإلسالم واملسلمني.

نُعيم بن احلكم الضيب ،املستدرك على
الصحيحني ،حتقيق :مصطفى عبد القادر

دائرة املعارف النظامية1344 ،ه).
النبوية ،ط( ،1عمان :املكتبة اإلسالميَّة).
حممد بن محدويه بن
حممد بن عبد هللا بن َّ
َّ .3

عطا ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1411هـ)1990-م.

لقد قام الباحث بعرض سؤال أصل العالقة
بني ال ّدول اإلسالميَّة وبني ال ّدول غري اإلسالميَّة على
املشاركني ،فكانت اإلجابة كما يلي:

 .4إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري
الدمشقي ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق:

حممد حسني مشس الدين ،ط( ،1بريوت:
َّ
دار الكتب العلمية1419 ،ه).

نتائج البحث:
من خالل ما سبق من عرض آراء الفقهاء ومناقشتها
توصل الباحث إىل عدة نتائج أمهها ما يلي:

 .5سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب ،يف
ظالل القرآن ،ط( ،17بريوت :دار
الشروق1412 ،ه)ـ.
 .6أمحد عبد الونيس شتا ،أمحد عبد الونيس

( )1انظر :التليدي ،بالل ،اإلسالميون ومراكز البحث

العامة للعالقات ال ّدولية
شتا ،األصول ّ
يف اإلسالم وقت السلم ،ط( ،1القاهرة :

األمريكية (دراسة يف أزمة النموذج املعريف) ،ط( ،1مركز

مناء للبحوث والدراسات2014 ،م) ،ص .104-23قام
الباحث بعرض ودراسة  30ورقة حبثية تقدمت هبا خنبة من
الباحثني املنتمني إىل املعهد إىل جانب حتليل مديره لتلك
األوراق.

املعهد العاملي للفكر
1317ه1996-م).
15
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حممد
.14
حممد بن َّ
حممد الطاهر بن َّ
َّ
الطاهر ،التحرير والتنوير (حترير املعىن

 .7عثمان بن علي بن حمجن البارعي الزيلعي،
فخر الدين احلنفي ،تبيني احلقائق شرح
ْب ،ط،1
كنز الدقائق وحاشية ال ِّّ
شلِّ ِّّ

السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري

األمريية،

الكتاب اجمليد) ،د.ط( ،تونس :الدار
التونسية للنشر1984 ،هـ).
حممد املختار بن
.15
حممد األمني بن َّ
َّ

1432هـ2011-م).
 .9الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن

البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،د.ط،

(القاهرة:
1313ه)ـ.

املطبعة

الكربى

 .8الزحيلي ،وهبة ،العالقات ال ّدولية يف
اإلسالم ،ط( ،1دمشق  :دار الفكر،

عبد القادر اجلكين الشنقيطي ،أضواء
(بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر

والتوزيع1415 ،هـ1995 -مـ).
حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا،
.16
َّ

غالب اآلملي ،جامع البيان عن أتويل آي
القرآن ،حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن
الرتكي ،ط( ،1دار هجر للطباعة والنشر

صحيح البخاري (اجلامع املسند الصحيح

والتوزيع واإلعالن1422 ،هـ2001-م).،
.10

املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه
حممد زهري بن
وسلم وسننه وأايمه) ،حتقيق َّ
انصر الناصر ،كتاب النكاح ،ابب الغرية،
ط( ،1دار طوق النجاة1422 ،ه).

حممد رشيد بن علي رضا ،تفسري
َّ

القرآن احلكيم (تفسري املنار) ،د.ط،
العامة للكتاب،
(مصر :اهليئة املصرية
ّ
1990م).
حممد بن عبد
.11
حممد بن علي بن َّ
َّ

.17

القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم،

حتقيق

هللا الشوكاين ،فتح القدير ،ط( ،1دمشق:
حممد عزت ،التفسري
دروزة َّ

احلديث ،د.ط( ،القاهرة :دار إحياء

الفارسي ،صحيح ابن حبان برتتيب ابن

الكتب العربية1383 ،هـ).
حممد بن علي
.13
علي بن أمحد بن َّ
الواحد النيسابوري ،الوسيط يف تفسري

بلبان ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،ط،2

(بريوت :مؤسسة الرسالة1414 ،ه-
1993م).

القرآن اجمليد ،حتقيق :عادل أمحد عبد

.19

املوجود وآخرون ،ط( ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1415 ،هـ1994 -م).

علي بن خلف بن عبد امللك ابن

بطال ،شرح صحيح البخارى البن بطال،
16
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حممد فؤاد عبد الباقي ،كتاب
َّ

األمراء ،ابب األمر ابلوفاء ببيعة اخللفاء،
د.ط( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب).
عالء الدين علي بن بلبان
.18

دار ابن كثري1414 ،هـ).
.12

مسلم بن احلجاج أبو احلسن
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حتقيق :أبو متيم ايسر بن إبراهيم ،ط،1
(الرايض :مكتبة الرشد1423 ،هـ -
2003م).

(القاهرة:
1313ه)ـ.
أبو داود سليمان بن األشعث بن
.27

ابن دقيق العيد ،إحكام اإلحكام

إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو
ِ
الس ِجستاين ،سنن أيب داود،
األزدي ّ
وحممد ِ
كامل قره
شعيب األرنؤوط َّ
حتقيقَ :
بللي ،ط( ،1دار الرسالة العاملية،
1430ه2009-م).
محد رشيد رضا ،تفسري القرآن
.28
احلكيم الشهري بتفسري املنار ،ط( ،3مصر:

.20

املطبعة

شرح عمدة األحكام ،د.ط( ،مطبعة
السنة احملمدية)

.21

عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود

بن أمحد الكاساين ،بدائع الصنائع يف
ترتيب الشرائع ،ط( ،2دار الكتب
العلمية1406 ،هـ1986 -م).
حميي الدين حيىي بن شرف
.22

دار املنار1367 ،م).
.29

النووي ،اجملموع شرح املهذب ،د.ط،

1988م).
حميي الدين حيىي بن شرف
.30
النووي ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن

1409هـ1989-م)،
حممد ،أبو
.24
يوسف بن موسى بن َّ
احملاسن مجال الدين احلنفي امللَطي،
َ
املعتصر من املختصر من مشكل اآلاثر،

احلجاج ،ط( ،2بريوت :دار إحياء الرتاث

العريب1392 ،ه).

الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد
.31
بن كثري بن غالب اآلملي ،جامع البيان عن
أتويل آي القرآن ،حتقيق :عبد هللا بن عبد

(بريوت :عامل الكتب).
حممد سعيد رمضان البوطي ،فقه
َّ

احملسن الرتكي ،ط( ،1دار هجر للطباعة
والنشر والتوزيع واإلعالن1422 ،هـ-
2001م).
حممد بن أمحد بن أيب سهل
.32
َّ

السرية النبية ،ط( ،10دمشق :دار الفكر،

1428ه2007-م).
عثمان بن علي بن حمجن البارعي
.26
الزيلعي ،فخر الدين احلنفي ،تبيني احلقائق
ْب ،ط،1
شرح كنز الدقائق وحاشية ال ِّّ
شلِّ ِّّ

السرخسي ،شرح السري الكبري ،د.ط،
(الشركة الشرقية لإلعالانت1971،م).
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عبد الوهاب خالف ،السياسة

الشرعيَّة يف الشئون الدستورية واخلارجية
واملالية( ،مصر :دار القلم 1408 ،هـ-

(دمشق :دار الفكر).
وأبو عبد هللا ،حممد بن أمحد بن
.23
حممد عليش املالكي ،منح اجلليل شرح
خمتصر خليل ،د.ط( ،بريوت :دار الفكر،

.25

الكربى

األمريية،
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.33

حممد بن أمحد بن أيب
السرخسيَّ ،

حممد انصر الدين األلباين ،إرواء
.40
َّ
الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،

سهل ،املبسوط ،د.ط ،بريوت :دار

املعرفة1414 ،هـ1993-م).
.34

ط( ،2بريوت :املكتب اإلسالمي،
1405هـ1985-م).
عثمان بن علي بن حمجن البارعي
.41

عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود

بن أمحد الكاساين ،بدائع الصنائع يف

الزيلعي ،فخر الدين احلنفي ،تبيني احلقائق
ْب ،ط،1
شرح كنز الدقائق وحاشية ال ِّّ
شلِّ ِّّ
(القاهرة :املطبعة الكربى األمريية،
1313ه)ـ.

ترتيب الشرائع ،ط( ،2دار الكتب
العلمية1406 ،هـ1986 -م).
البهوتى ،منصور بن يونس بن
.35
صالح الدين ابن حسن بن إدريس،
كشاف القناع عن منت اإلقناع ،د.ط،
(دار الكتب العلمية).
النيسابوري  ،أبو بكر حممد بن
.36
إبراهيم بن املنذر ،كتاب تفسري القرآن،

.42

بن حممد ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،

ط( ،2دار الكتاب اإلسالمي).
.43

ط( ،1املدينة النبوية :دار املآثر،
1423ه2002-م).
مال حويش
.37
العاين ،عبد القادر بن ّ

بالل التليدي ،اإلسالميون ومراكز

البحث األمريكية (دراسة يف أزمة
النموذج املعريف) ،ط( ،1مركز مناء
للبحوث والدراسات2014 ،م).

السيد حممود آل غازي ،بيان املعاين ،ط،1
(دمشق :مطبعة الرتقي1382 ،هـ-
1965م)،
أمحد بن علي بن حجر
.38
العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح
البخاري ،ط( ،بريوت :دار املعرفة،
1379ه).

حممد بن إمساعيل األمري
.39
الكحالين ،سبل السالم ،ط( ،4مكتبة
مصطفى البايب احلليب)1379( ،هـ/
1960م)
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وابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم

