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احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه ،وأصلي وأسلم على املبعوث رمحة للعاملني ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه
والتابعني ،أما بعد؛
فشريعة هللا جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها ،ودرء املفاسد وتقليلها ،وقد كان املسلمون يف صدر اإلسالم
يعيشون يف استضعاف وذل ،تسلط الكفار عليهم واستطال شرهم ومل يكن بوسعهم فعل ٍ
شيء؛ إىل أن أذن هللا هلم يف رد
ُ
عدوان املعتدين ،وقمع الكافرين بعدما قويت شوكتهم ،وقامت دولتهم ،فعذب هللا الكفار أبيديهم ،وأخزاهم ،ونصر
جنده املوحدين ،وأزال ما داخل قلوهبم وصدورهم من وح ٍر وغُمة ،وضيق وظُ ٍ
لمة.
وعنوان هذه الورقة" :مقاومة العدوان يف الكتاب والسنة".
وهي قائمة على حماور:
 .1التعريف مبا ورد يف عنوان الورقة من مفردات.
 .2مشروعية رد العدوان.
 .3وجوب نصرة املسلمني ورد العدوان الواقع عليهم.
 .4الفرق بني ِّ
رد العدوان واإلرهاب.
فأقول مستعينا ابهلل ،مستلهما الصواب منه:
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أوالً:

التعريف مبا ورد يف عنوان الورقة من مفردات
عنوان الورقة :مقاومة العدوان يف الكتاب والسنة.
املقاومة :املناهضة ،قاوم الشيء انهضه(.)1
والعدوان :الظلم(.)2
وقال القرطيب رمحه هللا" :العدوان :اإلفراط يف الظلم"(.)3
"وأغلب استعمال الفقهاء هلذه الكلمة يف ِّ
التعدي على النفس أو املال بغري حق ،مما يوجب القصاص أو
الضمان"(.)4

عنه.

وعليه؛ فإن تعريف مقاومة العدوان هو :رد الظلم ودفعه.
ِّ
مجيع األعمال االحتجاجية اليت تقوم هبا جمموعات ترى نفسها حتت وطأة وضع ال ترضى
وحركةُ املقاومة هيُ :

 / 1اتج العروس من جواهر القاموس ،حممد بن حممد عبد الرزاق احلسيين ،دار اهلداية للنشر.)109/1( :
 / 2لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،دار صادر ببريوت ،الطبعة األوىل ،مادة( :ع د ا).
 / 3اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب.)47/6( :
 / 4املوسوعة الفقهية املوسوعة الفقهية الكويتية ،دارالسالسل ابلكويت ،الطبعة الثانية .)14/30( :
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اثنياً:

رد العدوان
مشروعية ِّ
إن من أشد األمور حرمة ،وأعجلها عقوبة ،وأشدها مقتا :الظلم والعدوان ،وهلذا كثرت النصوص الدالة على
مشروعية ِّ
رد العدوان ،ومن هذه األدلة:
اعت ُدواْ علْي ِّه ِّمبِّثْ ِّل ما ْاعتدى علْي ُك ْم}(.)1
قال تعاىل{ :فم ِّن ْاعتدى علْي ُك ْم ف ْ
وقال{ :وإِّ ْن عاقـْبـتُ ْم فـعاقِّبُواْ ِّمبِّثْ ِّل ما عُوقِّْبـتُم بِِّّه}(.)2
وقال سبحانه{ :وال ِّذين إِّذا أصابـهم الْبـ ْغي هم ينت ِّ
ص ُرون * وجزاء سيِّئ ٍة سيِّئة ِّمثْـلُها}(.)3
ُُ ُ ُْ
قال ابن كثري رمحه هللا –يف هذه األلفاظ :عاقبتم ،عاقبوا ،سيئة ،سيئة" : -األول ظلم ،والثاين عدل ،فهما وإن
اتفق لفظامها فقد اختلف معنامها"(.)4
ال وُهو ُك ْره ل ُك ْم وعسى أ ْن تكْرُهوا شْيـئا وُهو خْيـر ل ُك ْم وعسى أ ْن ُِّحتبُّوا شْيـئا
ويقول ربناُ { :كتِّب علْي ُك ُم الْ ِّقت ُ
وُهو شٌّر ل ُك ْم واَّللُ يـ ْعل ُم وأنْـتُ ْم ال تـ ْعل ُمون}(.)5
وقال تعاىل آمرا برفع الظلم عن الضعفاء ،ورد عدوان املعتدين على الرجال واألطفال والنساء{ :فـ ْليُـقاتِّ ْل ِّيف
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
احلياة ُّ ِّ ِّ
ب فس ْوف نـُ ْؤتِّ ِّيه أ ْجرا ع ِّظيما * وما
سبِّ ِّيل اَّللِّ ال ِّذين ي ْش ُرون ْ
الدنْـيا ابْْلخرةِّ وم ْن يـُقات ْل ِّيف سب ِّيل اَّلل فـيُـ ْقت ْل أ ْو يـ ْغل ْ
ضع ِّفني ِّمن ِّ
الرج ِّال والنِّس ِّاء والْ ِّولْد ِّان ال ِّذين يـ ُقولُون ربـنا أ ْخ ِّر ْجنا ِّم ْن ه ِّذ ِّه الْق ْري ِّة الظ ِّامل
ل ُك ْم ال تُـقاتِّلُون ِّيف سبِّ ِّيل اَّللِّ والْ ُم ْست ْ
صريا * ال ِّذين آمنوا يـقاتِّلُون ِّيف سبِّ ِّيل ِّ
أهلُها واجعل لنا ِّمن ل ُدنْك ولِّيًّا واجعل لنا ِّمن ل ُدنْك ن ِّ
اَّلل وال ِّذين كف ُروا يـُقاتِّلُون ِّيف
ْ
ُ ُ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
سبِّ ِّيل الطاغُ ِّ
ان إِّن كيد الشيط ِّ
وت فـقاتِّلُوا أولِّياء الشيط ِّ
ان كان ضعِّيفا}(.)6
ْ ْ
ْ
ْ
قال ابن كثري رمحه هللا" :هذا إجياب من هللا تعاىل للجهاد على املسلمني :أن ي ُك ُّفوا شر األعداء عن ح ْوزة
اإلسالم"(.)7
وقال العالمة القرآين السعدي رمحه هللا" :هذا حث من هللا لعباده املؤمنني ،وهتييج هلم على القتال يف سبيله ،وأن
ذلك قد تعني عليهم ،وتوجه اللوم العظيم عليهم برتكه ،فقال{ :وما لكم ال تقاتلون يف سبيل هللا} واحلال أن املستضعفني
 / 1البقرة (. )194
 / 2النحل (. )126
 / 3الشورى (. )39-40
 / 4تفسري القرآن العظيم ،لإلمام ابن كثري ،دار طيبة للنشر ،الطبعة الثانية.)184/1( :1420 ،
 / 5البقرة (.)216
 / 6سورة النساء (.)74-76
 / 7تفسري القرآن العظيم (.)572/1
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من الرجال والنساء والولدان الذين ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال ،ومع هذا فقد انهلم أعظم الظلم من أعدائهم،
فهم يدعون هللا أن خيرجهم من هذه القرية الظامل أهلها ألنفسهم ابلكفر والشرك ،وللمؤمنني ابألذى والصد عن سبيل هللا،
ومنعهم من الدعوة لدينهم واهلجرة .ويدعون هللا أن جيعل هلم وليا ونصريا يستنقذهم من هذه القرية الظامل أهلها ،فصار
جهادكم على هذا الوجه من ابب القتال والذب عن عيالتكم وأوالدكم وحمارمكم ،ال من ابب اجلهاد الذي هو الطمع
يف الكفار ،فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويالم املتخل ف عنه أعظم اللوم ،فاجلهاد الذي فيه استنقاذ املستضعفني منكم
أعظم أجرا وأكرب فائدة ،حبيث يكون من ابب دفع األعداء"(.)1
ٍ
ِّ ِّ
ِّ
ول« :م ْن قُتِّل ُدون مالِِّّه فـ ُهو ش ِّهيد ،وم ْن قُتِّل
ت ر ُسول اَّللِّ صلى هللا عليه وسلم يـ ُق ُ
وع ْن سعيد بْ ِّن زيْد قال َس ْع ُ
ُدون ِّدينِّ ِّه فـ ُهو ش ِّهيد ،وم ْن قُتِّل ُدون د ِّم ِّه فـ ُهو ش ِّهيد ،وم ْن قُتِّل ُدون أ ْهلِّ ِّه فـ ُهو ش ِّهيد» رواه الرتمذي.

وقال صلى هللا عليه وسلم« :من قتل دون مظلمته فهو شهيد» رواه أمحد والنسائي.
يقول املناوي رمحه هللا معلقا على هذا احلديث" :قال ابن جرير :هذا أبني بيان وأوضح برهان على اإلذن ملن
أريد ماله ظلما يف قتال ظامله واحلث عليه كائنا من كان؛ ألن مقام الشهادة عظيم ،فقتال اللصوص والقطاع مطلوب،
فرتكه من ترك النهي عن املنكر ،وال منكر أعظم من قتل املؤمن وأخذ ماله ظلما"(.)2
ول ِّ
ومن األدلة حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ،أن رجال جاء إِّىل رس ِّ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم فـقال :اي ر ُسول
ُ
ِّ
يد أ ْخذ م ِّال؟ قال« :فال تـُ ْع ِّط ِّه مالك» .قال :أرأيْت إِّ ْن قاتـل ِّين؟ قال« :قات ْلهُ» .قال :أرأيْت إِّ ْن
اَّللِّ أرأيْت إِّ ْن جاء ر ُجل يُِّر ُ
قـتـل ِّين؟ قال« :فأنْت ش ِّهيد» .قال :أرأيْت إِّ ْن قـتـ ْلتُهُ؟ قالُ « :هو ِّيف الن ِّ
ار».
وكل ٍ
نص ُمدح فيه اجملاهدون والشهداءُ فهو دليل على مشروعية رد العدوان يف شريعة هللا.
مشروعية دفع الصائل ولو كان مسلما

مسألة دفع الصائل وجواز قتله إن مل يندفع شره إال ابلقتل جممع عليها ،قال ابن حجر رمحه هللا" :واحتجوا أيضا

ابإلمجاع أبن من شهر على آخر سالحا ليقتله ،فدفع عن نفسه ،فقتل الشاهر أنه ال شيء عليه"(.)3
وهذه بعض أقوال العلماء يف مشروعية دفع الصائل:
ففي جامع الرتمذي أن عبد هللا بن املبارك رمحه هللا قال" :يقاتل الرجل عن ماله وإن درمهني"(.)4
وقال اإلمام مسلم رمحه هللا " :ابب الصائل على نفس اإلنسان أو عضوه إذا دفعه املصول عليه فأتلف نفسه أو
عضوه ال ضمان عليه"(.)5

 / 1تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،للعالمة /عبد الرمحن بن انصر بن السعدي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل ،1420 ،ص(.)187
 / 2فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،الشيخ /عبد الرؤوف املناوي ،املكتبة التجارية الكربى ،الطبعة األوىل1356 ،هـ.)253/6( :
 / 3فتح الباري شرح صحيح البخاري ،للعالمة أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،دار املعرفة ببريوت.)222/12( :1379 ،
 / 4كتاب الدايت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 / 5كتاب القسامة الباب الرابع.
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وقال ابن حجر رمحه هللا" :فأما من قاتل أهل البغي ،أو دفع الصائل ف ُقتل ،فال يدخل يف هذا الوعيد؛ ألنه

مأذون له يف القتال شرعا"(.)1
وقال" :وفيه دفع الصائل ،وأنه إذا مل ميكن اخلالص منه إال جبناية على نفسه أو على بعض أعضائه ففعل به
ذلك كان هدرا"(.)2
وقال املناوي رمحه هللا" :من خصائص هذه األمة جواز دفع الصائل ،وكانت بنو إسرائيل كتب عليهم أن الرجل
إذا بسط يده إىل رجل ال ميتنع منه حىت يقتله ،قاله جماهد وغريه"(.)3
وقال" :وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على النفس"(.)4
وقال الشيخ الدردير رمحه هللا" :ال كفارة على من قتل صائال عليه حبيث ال يندفع عنه إال ابلقتل"(.)5
ويف حاشية الدسوقي على الشرح الكبري(" :)6أ ْي ألن دفْع الصائِّ ِّل و ِّاجب" ،وهذا بيان للجواز الذي ذكره خليل

يف املختصر بقوله" :وجاز دفع صائل على نفس أو مال أو حرمي".
وقال ابن قدامة رمحه هللا" :ومن صال عليه آدمي أو غريه فقتله دفعا عن نفسه مل يضمنه؛ ألنه قتله ابلدفع اجلائز
فلم جيب ضمانه"( .)7وفيه(" :)8إذا قتله لدفع ِّ
شره كان الصائل هو القاتل لنفسه ،فأشبه ما لو نصب حربة يف طريقه
فقذف نفسه عليها فمات هبا".
وذمي ٍ
ٍ
وعبد ٍ
وحر
ويف روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي رمحه هللا(" :)9أما الصائل فكل
قاصد من مسل ٍم ٍ
وجمنون وهب ٍ
ٍ
يمة جيوز دفعه ،فإن أىب الدفع على نفسه فال ضمان بقصاص وال دية وال كفارة وال قيمة ".
وصيب
ٍ
وفيه أيضا(" :)10وال جتب-الكفارة -يف القتل املباح كقتل مستحق القصاص اجلاين وكقتل الصائل والباغي،
ونعين ابملباح ما أذن فيه" .
ِّ ِّ
ِّ
وز دفْـعُهُ ِّمبا ي ْدف ُع ضررهُ ول ْو كان قـْتال"(.)11
وقال ابن تيمية رمحه هللا" :والْعادي ُهو الصائ ُل الذي جيُ ُ
()12
دم امرئ مسلم -...خيص منه الصائل وحنوه".
ويف عون املعبود " :واعلم أن هذا عام –أي :حديث ال حيل ُ

 / 1فتح الباري (.)197/12
 / 2فتح الباري (.)223/12
 / 3فيض القدير (.)300/1
 / 4فيض القدير(.)71/6
 / 5الشرح الكبري للشيخ الدردير (.)287 /4
.)54/19( / 6
 / 7الشرح الكبري البن قدامة ()455/5
.)456/5( / 8
.)489 /3( / 9
.)416/3( / 10
 / 11جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،مجع عب د الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي ،مكتبة ابن تيمية ،الطبعة الثانية
(.)416/3
.)5/12( / 12
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إشكال وجوابه:
لو قيل:
أال يتعارض دفع الصائل مع حديث مسلم الذي قال فيه النيب صلى هللا عليه وسلم« :إِّنـها ست ُكو ُن فَِّت الْق ِّ
اع ُد
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت فم ْن كان لهُ إِّبِّل فـ ْليـ ْلح ْق
ت أ ْو وقـع ْ
فيها خْيـر م ْن الْماشي فيها ،والْماشي فيها خْيـر م ْن الساعي إِّلْيـها ،أال فِّإذا نـزل ْ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ت لهُ أ ْرض فـ ْليـ ْلح ْق ِّأب ْر ِّض ِّه» .قال فـقال ر ُجل :اي ر ُسول اَّللِّ أرأيْت م ْن
ت لهُ غنم فـ ْليـ ْلح ْق بِّغنمه ،وم ْن كان ْ
ِِّبِّبِّله ،وم ْن كان ْ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
استطاع النجاء .الل ُهم ه ْل
ملْ ي ُك ْن لهُ إِّبِّل وال غنم وال أ ْرض؟ قال« :يـ ْعم ُد إِّىل سْيفه فـي ُد ُّق على حده حبج ٍرُُ ،ث ليـْن ُج إِّ ْن ْ
ت»؟
ت؟ الل ُهم ه ْل بـل ْغ ُ
ت؟ الل ُهم ه ْل بـل ْغ ُ
بـل ْغ ُ
فاجلواب ما قاله اإلمام النووي رمحه هللا" :وهذا احلديث واألحاديث قبله وبعده مما حيتج به من ال يرى القتال يف
الفتنة بكل حال ،وقد اختلف العلماء يف قتال الفتنة ،فقالت طائفة :ال يُقاتل يف فَت املسلمني وإن دخلوا عليه بيته
وطلبوا قتله فال جيوز له املدافعة عن نفسه؛ ألن الطالب متأول ،وهذا مذهب أىب بكرة الصحايب رضي هللا عنه وغريه.
وقال ابن عمر وعمران بن احلصني رضي هللا عنهم وغريمها :ال يدخل فيها لكن إ ْن قُصد دفع عن نفسه .فهذان املذهبان
ِّ
وعامة علماء اإلسالم :جيب نصر احملق
متفقان على ترك الدخول يف مجيع فَت اإلسالم .وقال معظم الصحابة والتابعني
يف الفَت والقيام معه مبقاتلة الباغني كما قال تعاىل{ :فقاتلوا اليت تبغي  }...اْلية ،وهذا هو الصحيح ،وتتأول
األحاديث على من مل يظهر له احملق ،أو على طائفتني ظاملتني ال أتويل لواحدة منهما ،ولو كان كما قال األولون
لظهر الفساد واستطال أهل البغي واملبطلون ،وهللا أعلم"(.)1

فاحلديث يف النهي عن املشاركة يف فَت املسلمني ،وليس يف دفع الصائلني ،الذي جاء اإلذن فيه من رب

العاملني.
كيف يدفع الصائل؟

"للمصول عليه الدفع عن نفسه ابألخف وإن أفضى إىل قتل الصائل هدر"(.)2
ف ف ْاألخ ِّ
ويف شرح اخلرشي على خمتصر خليل(" :)3وي ْدفـعه ِّابْألخ ِّ
ف ،فِّإ ْن أدى إىل قـْتلِّ ِّه قـتـلهُ ،ويـُ ْقب ُل قـ ْولُهُ ِّيف
ُُ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اس".
ذلك مع ميينه إذا كان ال ْحي ُ
ض ُرهُ الن ُ
ويف اإلقناع(" :)4فإن أمكن دفعه بكالم أو استغاثة حرم الدفع ابلضرب ،أو بضرب بيد حرم بسوط ،أو بسوط
حرم بعصا ،أو بعصا حرم بقطع عضو ،أو بقطع عضو حرم قتل؛ ألن ذلك ُج ِّوز للضرورة ،وال ضرورة يف األثقل مع
إمكان حتصيل املقصود ابألسهل ،وفائدة هذا الرتتيب أنه مىت خالف وعدل إىل رتبة مع إمكان االكتفاء مبا دوهنا ضمن،
ويُستثىن من الرتتيب ما لو التحم القتال بينهما واشتد األمر عن الضبط سقط مراعاة الرتتيب".
التدابري الشرعية الواقية من وقوع العدوان

 / 1شرح النووي على مسلم ،لإلمام النووي ،دار إحياء الرتاث العريب ببريوت ،الطبعة الثانية1392 ،هـ.)18-8-10( :
 / 2فيض القدير (.)388/1
.)356/23( / 3
.)199/2( / 4
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من ذلك :تشريع اجلهاد ،فاالستعداد له مما مينع من اعتداء املعتدين ،وتركه سبب الذل واهلوان .روى أبو داود يف
سننه ،عن ابن عمر رضي هللا عنهما قالَ :سعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول« :إذا تبايعتم ابلعينة ،وأخذمت
أذانب البقر ،ورضيتم ابلزرع ،وتركتم اجلهاد ،سلط هللا عليكم ذال ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم».
ومن ذلك تشريع القصاص ،وقد كان أهل اجلاهلية يقولون" :القتل أنفى للقتل" ،وأحسن منه قول ربنا{ :اي أيـُّها
ِّ
ِّ
ِّ
احلُُّر ِّاب ْحلُِّر والْعْب ُد ِّابلْعْب ِّد و ْاألُنْـثى ِّابْألُنْـثى فم ْن ُع ِّفي لهُ ِّم ْن أ ِّخ ِّيه ش ْيء فاتِّباع
اص ِّيف الْقْتـلى ْ
الذين آمنُوا ُكتب علْي ُك ُم الْقص ُ
ِّابلْمعر ِّ
وف وأداء إِّلي ِّه ِِّبِّحس ٍ
ان ذلِّك َتْ ِّفيف ِّم ْن ربِّ ُك ْم ور ْمحة فم ِّن ْاعتدى بـ ْعد ذلِّك فـلهُ عذاب ألِّيم ( )178ول ُك ْم ِّيف
ْ ْ
ُْ
()1
ُول ْاأللْب ِّ
اص حياة اي أ ِّ
الْ ِّقص ِّ
اب لعل ُك ْم تـتـ ُقون} .
ومن ذلك :األمر ابإلحسان إىل الناس ،وحترمي اخلمر ،وامليسر ،وأن خيطب املرء على خطبة أخيه ،أو يبيع على
بيعه ،وبيان عاقبة الظلم والظلمة ،والنهي عن الغضب ،وحترمي احلسد.

 / 1البقرة (.)179 -178
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اثلثاً:

وجوب نصرة املسلمني ورد العدوان الواقع عليهم
ك ــل آي ــة حت ــدث هللا فيه ــا ع ــن مـ ـواالة امل ــؤمنني فإهن ــا حت ــتِّم علين ــا أن نق ــوم هب ــذا الواج ــب العظ ــيم حي ــال إخوانن ــا
املستضعفني من املؤمنني.
صـ ْـر أخــاك ظالِّمــا أ ْو
ومــن النصــوص الــيت توجــب علــى املســلم نصــرة إخوانــه قــول نبينــا صــلى هللا عليــه وســلم« :انْ ُ
ِّ
ص ُرهُ ظالِّما؟ قالَ« :تْ ُخ ُذ فـ ْوق يديِّْه» أخرجه البخاري.
ص ُرهُ مظْلُوما ،فكْيف نـْن ُ
مظْلُوما» ،قالُوا :اي ر ُسول اَّلل هذا نـْن ُ
وكما أمرت النصوص برد العدوان على املؤمنني رغبت فيه..
فنصرة املؤمنني أمارة دالة على صدق اإلميان:
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ض ُه ْم أ ْولِّياءُ بـ ْع ٍ
يمـون الصـالة
ات بـ ْع ُ
قال تعاىل{ :والْ ُم ْؤمنُون والْ ُم ْؤمن ُ
ض َيْ ُم ُرون ابلْم ْع ُـروف ويـْنـه ْـون ع ِّـن الْ ُمْنك ِّـر ويُق ُ
ويـُ ْؤتُون الزكاة ويُ ِّطيعُون اَّلل ور ُسولهُ أُولئِّك سيـ ْرمحُ ُه ُم اَّللُ إِّن اَّلل ع ِّزيز ح ِّكيم}(.)1

وَتمل هذا املثل الذي ضربه نبينا صلى هللا عليه وسلم:
عــن النعمــان بــن بشــري رضــي هللا عنهمــا ،قــال :قــال ر ُســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم« :مثـ ُـل املـ ْـؤِّمنني يف ت ــو ِّاد ِّه ْم
ُ
ِّ
ِّ
ضو تداعى لهُ سائُِّر اجلس ِّد ِّابلسه ِّر واحلُمى» متفق عليه.
وتـر ُ
هم ،مث ُل اجلسد ،إِّذا ا ْشتكى ِّمْنهُ عُ ْ
هم وتـعاطُف ْ
امح ْ
ويف الصحيحني قال صلى هللا عليه وسلم « :امل ْؤِّمن ل ْلم ْؤِّم ِّن كالبـْنـي ِّ
ضهُ بـ ْعضا» وشبك بـ ْني أصابِّعِّ ِّه.
ان ي ُش ُّد بـ ْع ُ
ُ
ُ ُ ُ
وقوله« :وهم يـد»؛ «هـم» :ضـمري منفصـل يـدل علـى اجلمـع ،ويـد :لفـ مفـرد ،فهـذه مجلـة تـدل علـى التماسـك
العظيم الذي ينبغي أن يكون عليه املسلمون.
وهنــى رس ــول هللا صــلى هللا عليــه وســلم عــن ِّخــذالن املســلم وعــدم الســعي لـ ِّ
ـرد مــا وقــع عليــه مــن عــدوان بقولــه:
«الْ ُم ْسلِّ ُم أ ُخو الْ ُم ْسلِّ ِّم ،ال يظْلِّ ُمهُ ،وال خيْ ُذلُهُ» البخاري ومسلم.
ِّ
عدم نصرته.
وخذالنهُ :
وجاء الرتهيب من ذلك يف نصوص الشرع..
فرتك املسلمني ِّ
لعدوهم:
ضـ ُـه ْم أ ْولِّيـاء بـ ْعـ ٍ
ـض إِّال تـ ْفعلُــوهُ ت ُكــن فِّْتـنــة ِّيف
 /1سـبب للفتنــة والفســاد العـريض .قـال هللا تعــاىل{ :والــذين كفـ ُـرواْ بـ ْع ُ
األ ْر ِّ
ض وفساد كبِّري}(.)2

 / 1سورة التوبة 71
 / 2األنفال.73 :
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قال الطربي رمحه هللا" :إال تناصروا أيها املؤمنون يف الدين ،تكن فتنة يف األرض وفساد كبري"(.)1
وقــال ابــن كثــري رمحــه هللا" :أي :إن مل جتــانبوا املشــركني وتوال ـوا املــؤمنني ،وإال وقعــت الفتنــة يف النــاس ،وهــو التبــاس
األمر ،واختالط املؤمن ابلكافر ،فيقع بني الناس فساد منتشر طويل عريض"(.)2
 /2وسبب خلذالن هللا للعبد.
فعن جابر بن عْب ِّد اَّللِّ وأيب ط ْلحة بْن س ْه ٍل ْاألنْص ِّ
ـول اَّللِّ صـلى هللا عليـه
اري رضي هللا عنهم مجيعا ،قاال :قـال ر ُس ُ
وسـلم « :مـا ِّمـن ام ِّـر ٍئ خيْـ ُذ ُل امــرأ مسـلِّما ِّيف مو ِّضـ ٍع تـُْنـتـه ُ ِّ ِّ
ص فِّي ِّـه ِّم ْـن ِّع ْر ِّض ِّـه ،إِّال خذلـهُ اَّللُ ِّيف مـ ْـو ِّط ٍن
ْ ْ
ـك فيـه ُح ْرمتُـهُ ،ويـُْن ـتـق ُ
ْ
ْ ُْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُِّحي ُّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ـك فيـه م ْـن ُح ْرمتـه ،إال نصـرهُ اَّللُ ِّيف
ص فيه م ْن ع ْرضـه ،ويـُْنـتـه ُ
ب فيه نُ ْ
صرتهُ .وما م ْن ْام ِّرئ يـْن ُ
ص ُر ُم ْسلما ِّيف م ْوض ٍع يـُْنـتـق ُ
صرتهُ» رواه أمحد وأبو داود.
م ْو ِّط ٍن ُِّحي ُّ
ب نُ ْ
 /3وسبب لعذاب القرب.
ـول نبينـا صـلى هللا عليـه وسـلم «:أمـر بعبـد مـن عبـاد هللا أن يضـرب يف قـربه مائـة
فعند ابـن حبـان ِبسـناد ص ٍ
ـحيح ق ُ
جلدة ،فلم يزل يسأل ويـدعو حـىت صـارت جلـدة واحـدة ،فجلـد جلـدة واحـدة ،فـامته قـربه عليـه انرا ،فلمـا ارتفـع عنـه قـال
:عالم جلدمتوين؟ قالوا :إنك صليت صالة بغري طهور ،ومررت على مظلوم فلم تنصره».

 / 1جامع البيان يف َتويل القرآن ،لإلمام حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اْلملي ،أبو جعفر الطربي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1420 ،هـ -
 2000م.)86/14( :
 / 2تفسري القرآن العظيم.)98/4( :
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رابعاً:

الفرق بني رد العدوان واإلرهاب
ليس غريبا أال يكون لإلرهاب تعريف جامع مانع يضبط املفردة وحيدد املراد منها! وذلك ليسوغ ألعداء هللا أن
يوجهوا سهامهم إىل من شاؤوا بدعوى (اإلرهاب)! و (القضاء على اإلرهاب)!!
ِّ
قول من قال" :اإلرهاب :كل ما تبغضه أمريكا وَتابه من األقوال واألفعال الظاهرة
وليس بعيدا عن
الصدق ُ

والباطنة"!!
فبماذا عرف القوم اإلرهاب؟
 -1يعرف جي فاوفيتش اإلرهاب أبنه " :األعمال اليت من طبيعتها أن تثري لدى شخص ما اإلحساس ابخلوف
من خطر ما أبي صورة".
 -2أما (ليمكني) فيعرف اإلرهاب أبنه" :يكمن يف َتويف الناس مبساعدة أعمال العنف".
 -3ويعرفه جورج ليفاسري أبنه " :االستعمال العمدي واملنتظم لوسائل من طبيعتها إاثرة الرعب بقصد حتقيق
أهداف معينة".
 -4أما املشروع الفرنسي املقدم عام 1972م ،لهمم املتحدة فيعرف اإلرهاب أبنه " :عمل بربري شنيع".
 -5ووصفته فنزويال أبنه" :عمل خيالف األخالق االجتماعية ويشكل اغتصااب لكرامة اإلنسان".
أما -حنن املسلمني -فحني نرجع إىل كتاب ربنا سبحانه جند أن اإلرهاب املتعدي إىل الغري يف نصوص القرآن
يتعلق أبمرين اثنني:
أوهلما:
ِّ
استط ْعتُ ْم ِّم ْن قُـوٍة
معاملة املؤمنني ألعداء هللا من الكفار واملنافقني ،أمرا كما يف قوله سبحانه{ :وأع ُّدوا هلُْم ما ْ
اخلي ِّل تـُرِّهبون بِِّّه عدو اَّللِّ وعدوُكم وآخ ِّرين ِّمن د ِّ
ِّ
ِّ
وهنِّ ْم ال تـ ْعل ُمونـ ُه ُم اَّللُ يـ ْعل ُم ُه ْم}(.)1
ُ
ْ ُ
وم ْن ِّرابط ْ ْ ْ ُ
ُ ْ
يقول الع المة السعدي رمحه هللا يف تفسريه" :أي وأعدوا ألعدائكم الكفار الساعني يف هالككم وإبطال دينكم
كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع األسلحة وحنو ذلك مما يعني على قتاهلم"(.)2
ص ُد ِّ
ورِّه ْم ِّمن اَّللِّ ذلِّك ِّأبنـ ُه ْم قـ ْوم ال يـ ْفق ُهون}(.)3
أو خربا كما يف قوله سبحانه{ :أنْـتُ ْم أش ُّد رْهبة ِّيف ُ
قال ابن كثري رمحه هللا" :أي خيافون منكم أكثر من خوفهم من هللا"(.)4

 / 1األنفال (.)60
 / 2تفسري السعدي ،ص (.)324
 / 3احلشر (.)13
 / 4تفسري القرآن العظيم (.)74/8
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وقد عقد اإلمام العز بن عبد السالم رمحه هللا يف كتابه قواعد األحكام فصلني يف ذلك ،األول :يف َتويف أهل
احلرب وإرهاهبم ،والثاين :يف االستعداد لقتاهلم مبا يرهبهم.
اثنيهما :محل الناس على أمر هنى الشرع عنه ،ومن ذلك قوله تعاىل{ :فـلما ألْق ْوا سح ُروا أ ْع ُني الن ِّ
وه ْم
استـ ْرهبُ ُ
اس و ْ
وجاءُوا بِّ ِّس ْح ٍر ع ِّظي ٍم}(.)1

أي أدخلوا الرهبة يف قلوهبم.
وميكن من خالل حديث القرآن عن اإلرهاب أن نستخلص أن اإلرهاب املشروع هو كل فعل شرعي يبعث
خوفا يردع أعداء هللا عن السبق ابالعتداء أو التمادي فيه .واإلرهاب املذموم :كل فعل يراد منه ترويع اْلمنني من
املسلمني أو الكفار غري احلربيني ِبلقاء الرعب يف قلوهبم وزرع اخلوف يف نفوسهم .وهذا النوع يسميه الشرع بغيا أو ظلما
أو عدواان.
أما املقاومة املشروعة مراد هبا ما يسميه فقهاؤان جبهاد الدفع ،وهو ما يدفع به املسلمون عن دينهم ودايرهم
وأمواهلم وذراريهم ،ضد من بدأهم ابلظلم والعدوان ،من جنس ما يقوم به إخواننا يف فلسطني والعراق وأفغانستان وسوراي
اليوم ،وما قام به املسلمون يف اجلزائر والسودان وغريها من بالد هللا على أايم ما َسي ابالستعمار(.)2

 / 1األعراف (.)116
 / 2من ورقة بعنوان :الفرق بني اإلرهاب واملقاومة املسلحة املشروعة ،وقد قدمت مللتقى (اقرأ الفقهي) ،الذي انعقد بشرم الشيخ مبصر ،يف رجب 1426هـ،
للشيخ /د .عبد احلي يوسف حفظه هللا.
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خامتة حسنة
وإمنا استمدت حسنها من كتاب هللا!
إن هللا وعد ِبظهار دينه يف مواضع من القرآن الكرمي:
احل ِّق لِّيظْ ِّهره على ِّ
الد ِّ
قال تعاىلُ { :هو ال ِّذي أ ْرسل ر ُسولهُ ِّاب ْهلُدى وِّد ِّ
ين ُكلِّ ِّه ول ْو ك ِّره الْ ُم ْش ِّرُكون}(.)1
ين ْ ُ ُ
احل ِّق لِّيظْ ِّهره على ِّ
الد ِّ
وقالُ { :هو ال ِّذي أ ْرسل ر ُسولهُ ِّاب ْهلُدى وِّد ِّ
ين ُكلِّ ِّه وكفى ِّابَّللِّ ش ِّهيدا}(.)2
ين ْ ُ ُ
احل ِّق لِّيظْ ِّهره على ِّ
الد ِّ
وقالُ { :هو ال ِّذي أ ْرسل ر ُسولهُ ِّاب ْهلُدى وِّد ِّ
ين ُكلِّ ِّه ول ْو ك ِّره الْ ُم ْش ِّرُكون}(.)3
ين ْ ُ ُ
وإذا تدبرت هذه اْلايت وجدت أن ِّ
آايت اجلهاد أحاطت هبا إحاطة السوار ابملعصم ،وإحاطة األم برضيعها
الذي َتاف عليه..
فقبل آية التوبة{ :قاتِّلُواْ ال ِّذين ال يـ ْؤِّمنُون ِّابَّللِّ وال ِّابلْيـوِّم ِّ
اْلخ ِّر وال ُحي ِّرُمون ما حرم اَّللُ ور ُسولُهُ وال ي ِّدينُون ِّدين
ُ
ْ
()4
ٍ
ِّ
اجلِّْزية عن يد وُه ْم صاغ ُرون} .
احل ِّق ِّمن ال ِّذين أُوتُواْ الْ ِّكتاب حىت يـُ ْعطُواْ ْ
ْ
وبعدها{ :وقاتِّلُواْ الْ ُم ْش ِّركِّني كآفة كما يـُقاتِّلُون ُك ْم كآفة و ْاعل ُمواْ أن اَّلل مع الْ ُمت ِّقني}(.)5
وقبل آية الفتح{ :لق ْد ر ِّضي اَّللُ ع ِّن الْ ُم ْؤِّمنِّني إِّ ْذ يـُبايِّعُونك ْحتت الشجرةِّ}( .)6وإمنا كانت البيعة على القتال.
ول اَّللِّ وال ِّذين معهُ أ ِّشداء على الْ ُكف ِّ
ار}( .)7أي يف معامع القتال ومواقع النزال.
وبعدها{ :حممد ر ُس ُ
وقبل آية الصف{ :إِّن اَّلل ُِّحي ُّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
صوص}(.)8
ب الذين يـُقاتلُون ِّيف سبِّيله صفًّا كأنـ ُهم بُنيان م ْر ُ
َّلل ورسولِِّّه وُجت ِّ
وبعدها{ :اي أيـُّها ال ِّذين آمنوا هل أدلُّ ُكم على ِّجتارةٍ تُ ِّ
اب ألِّي ٍم * تـُؤِّمنون ِّاب ِّ
نجي ُكم ِّمن عذ ٍ
اه ُدون ِّيف
ُْ
ْ
ُ
ُ ْ ُ ْ
سبِّ ِّيل اَّللِّ ِّأب ْموالِّ ُك ْم وأن ُف ِّس ُك ْم ذلِّ ُك ْم خْيـر ل ُك ْم إِّن ُكنتُ ْم تـ ْعل ُمون}(.)9
ِّ
وَتمني اخلائفني إال ِّ
بسل
وذلك دال على أنه ال سبيل إىل إظهار الدين ،وإعزاز املسلمني ب ِّرد عدوان املعتدين،
سيف اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل  ،فتأمل ذلك.
 / 1التوبة (.)33
 / 2الفتح (.)28
 / 3الصف (.)9
 / 4التوبة (.)29
 / 5التوبة (.)36
 / 6الفتح (.)18
 / 7الفتح (.)29
 / 8الصف (.)4
 / 9الصف (.)10-11
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وقد مر معنا قول سيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :إذا تبايعتم ابلعينة ،وأخذمت أذانب البقر ،ورضيتم
ابلزرع ،وتركتم اجلهاد ،سلط هللا عليكم ذال ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم».
فما ترك قوم اجلهاد إال سلط هللا عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم ،ولن يذوقوا طعم العز إال ابلرجوع إىل دينهم
وجهادهم.
ِّ
رب ِّ
صل وسلِّم وابرك على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه والتابعني.
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