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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة:

 وبعد:الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ، 

حتى  ،ري في مصرالعسك النقالبل الشرعي توصيفنحن بحاجة إلى معرفة ال  

 يمكن الفتوى فى كيفية التعامل معه.

ومن المعلوم فقها أن الحكم على الشيء هو فرع عن تصوره، لذا وجب علينا أن 
 نحكم على االنقالب من خالل وضع تصوره فى ميزان الشريعة.

قامت مجموعة من العسكر زعيمهم وزير الدفاع بخلع الرئيس محمد  الصورة :
س الشرعى الذي انعقدت له أول بيعة صحيحة نذكرها أو وهو الرئي –مرسى 

نعرفها في التاريخ الحديث، اختارته أغلبية شعبية بإرادة حرة كاملة دون أى ضغوط 
 أو إكراه.

ومعلوم أن حرية اإلرادة من أهم شروط صحة العقود جميعها بدءا من عقود البيع 
 ئاسة.والشراء، إلى أخطر العقود وهو عقد )اإلمامة( أو الر

، الذي وافق عليه الشعب أيضا  2102دستور  فيوكان عقد البيعة منصوصا عليه 
 في حرية كاملة.

حدث االنقالب بسيطرة مجموعة العسكر على مقاليد الحكم، بالقوة القهرية، وخطف 
الرئيس الشرعي وسجنه وتلفيق التهم له، وقتل مؤيديه وحرق جثثهم واستباحة 

ريتهم ومعهم كل شرفاء الوطن ، وتنفيذ مخططات أموالهم والمصادرة على ح
 األعداء التي ال تخفى ....

 :فنحن هنا أمام عدد من الجرائم
 أوال: الغدر والخيانة للرئيس الذي أقسموا على طاعته، والوالء له.

ثانيا: الخروج على اإلمام الحق بالقوة، وهذا الخروج إما يضع هؤالء المنقلبين إما 
 أو طائفة الخوارج أو المحاربين أو جميع ما ذكر.  فى طائفة البغاة،

ثالثا: قيام هذه الطائفة العسكرية بقتل اآلالف من المسلمين المطالبين بالشرعية، 
والحكم ظلما، على عشرات اآلالف بالسجن يضع هذه الطائفة فى تصنيفات شرعية 

 إضافية..
 ؟.-وصف الحكام أصالإذا انطبق عليهم  -وهل يمكن وصفهم بحكام الجور )الظلم(



ألولياء الدماء ؟ وهل وهل يسوغ عدوانهم على األنفس واألموال بغير حق  
 وللمجتمع حق الدفاع الجماعي عن النفس، وحق القصاص من القتلة؟. 

لليهود ولغير المسلمين ضد إخواننا  نرابعا: فإذا انضاف إلى ما سبق مواالة االنقالبي
يناويين، وقد قال تعالى: )ومن يتولهم منكم فإنه فى فلسطين بل وضد المصريين الس

 ربما تخرج من الملة. التيمنهم( وهو من أخطر األوصاف 
فإذا ثبت أنهم خوارج أو بغاة أو صائلون أو جميع ما ذكر ، فما الذي ينبني خامسا : 

على هذا الحكم ، وهل يجب إسقاطهم ، وما حدود مقاومتهم ، وما حكم تدمير آالت 
ستهداف مجرميهم ...إلخ هذه القضايا التي تحتاج إلى مزيد بيان ، وهذا ما بطشهم وا

 يحاول هذا البحث كشف اللثام عن بعض جوانبه.
وفي البداية أؤكد على أن هذه دراسة حرة بعيدة عن االنتماءات والجماعات 
اإلسالمية ، وإنما تستمد رؤيتها من الشريعة اإلسالمية والممارسات الثورية على 

 ض الواقع .أر
من  –وألنه ال ينبغي ان تتأخر الفتيا عن الواقع ، فإن هذه الدراسة جاءت لتؤصل 

للمقاومة الشعبية والعمليات النوعية كمرحلة الزمة من مراحل  –الناحية الشرعية 
 التصعيد الثوري في الشارع المصري.

ي الحراك ي فمع الذكرى الرابعة لثورة يناير ، والتطور النوعجاءت هذه الدراسة 
تلبي  األدلة الشرعية التيالثوي ليتعرف مناهضوا االنقالب العسكري على 

 احتياجات المرحلة الثورية .
عن التأصيل الشرعي  وتعتبر هذه الدراسة الحلقة التالية لما سبقها من دراسات  

لوجوب مناهضة االنقالب، ككتاب زاد الثائر ، ودليل السائر ، وكشف الشبهات 
 . وغيرها

 كتبه : أبو العز ضياء الدين أسد
 2102-يناير  -22

   حكم االنقالب جريمة شرعيةالفصل األول: 

 أوال : الطريقة الشرعية للوصول للسلطة

اإلسالم دين شامل لمم يهممل قضمية الحكمم وحقموق الراعمي والرعيمة بمل انتظمهما فمي 
كيفيمة االختيمار تشريعات غير مسمبوقة ، وال ملحوقمة عنمد أحمد ممن البشمر، بمدءا ممن 

حتممى المتابعممة والتقممويم، والخممروج عليممه وعزلممه ، وهمما نحممن نحمماول جاهممدين لملمممة 
 أطراف الموضوع في النقاط التالية:

 سؤال: كيف يبايع الحاكم المسلم ؟  

: وضمممع اإلسمممالم قواعمممد وأصممموال فمممي مسمممألة اختيمممار الحممماكم ، وتمممرك لنممما الجوووواب
 يتبين ذلك من خالل النقاط التالية:  تفصيالت تختلف باختالف الزمان والمكان

 كيفية مبايعة الخلفاء الراشدين:  -أ

، ولم يحدد لألمة طريقة معينمة فمي اختيمار حاكمهما ، وهمذا ممن × قبض رسول هللا  -
مرونة الدين، فقد اختار )رشح ( بعض الصحابة أبما بكمر، وكانمت بيعمة الصمديق فمي 

، لكنه أعاد عرض األممر علمى األممة سقيفة بني ساعدة ، ولم يشهدها معظم المسلمين



فممي اليمموم التممالي فممي المسممجد أمممام النمماس، فممأقره عممموم المسمملمين وبممايعوه ورضمميه 
 الجميع فصحت بيعته.

وقد استشار أبو بكمر أهمل الحمل والعقمد فمي توليمة عممر بمن الخطماب بعمده فمأقروه،  -
 ورضي المسلمون به، وهذه حجة البعض في جواز االستخالف.

أترضون بممن اسمتخلف علميكم ؟ فمإني وهللا »للصحابة :  ك قول أبي بكر ويدل لذل
، وال وليممت ذا قرابممة، وإنممي قممد اسممتخلفت عمممر بممن  (0)«ممما آلمموت مممن جهممة الممرأي

 . (2)«قالوا: سمعنا وأطعنا» الخطاب، فأسمعوا له وأطيعوا 

 . (3)« فأقروا بذلك جميًعا، ورضوا وبايعوا»وفي رواية : 

ر شممورى فممي النفممر الممذين تمموفي الرسممول وهممو عممنهم راض وهممم وقممد تركهمما عممم -
يعتبرون أهل الحل والعقد ومن يصلحون لتمولي الخالفمة، فتمولى عثممان الخالفمة بعمد 
انتخابممات أجريممت فممي فتممرة انتقاليممة حممددت مممدتها بثالثممة أيممام ، أشممرف علممى إدارة 

أهممل الحممل  العمليممة االنتقاليممة فيهمما عبممد الممرحمن بممن عمموف، وحممين تسمماوت أصمموات
والعقممد، عممرض األمممر علممى األمممة وسممأل عممن رأي المهمماجرين واألنصممار والنسمماء 
والشيوخ ، حتى إنه كان يتلقى الركبمان ، ويسمأل الصمبيان فمي الكتاتيمب، فكانمت أول 
مرة يعتد برأي الصبيان فمي انتخابمات علمى همذا النحمو، فرجحمت كفمة عثممان بفمارق 

 . ( 4) أصوات ضئيل جدا على كفة على 

بيعممة غوغمماء النمماس حتممى دخممل المسممجد،  وبعممد استشممهاد عثمممان رفممض علممي  -
إن بيعتووال ال تكووون إال عوون »بعممد مقتممل عثمممان:  وكممذلك قممال علممي بممن أبممي طالممب 

رضا من المسلمين، فلما دخل المسجد دخل المهاجرون واألنصار فبايعوه ثوم بايعوه 
 م تبعهم بقية الناس.. فتقدم لبيعته وجوه الناس وأشرافهم ، ث(2)«الناس

وال يخفى عليك أن عدم مبايعة معاوية ومن معه لعلي لم يكن لعدم رضاه عن إمامتمه 
،  أو المنازعممة علممى الحكممم ، وإنممما امتنممع عممن البيعممة حتممى يثممأر علممي لممدم  عثمممان 

 وألن من قتلوا عثمان اندسوا في جيش علي؛ فطالب معاوية بالدم ألنه ولي المقتول. 

كل واحد من الخلفاء األربعة بويع بطريقة مختلفمة عمن اآلخمر، لكمن  أن:ونالحظ  -ب
 العامل المشترك هو رضا األمة ، والتأكيد على حقها في اختيار حاكمها.

فمن الثوابت أن يكون الحاكم مرضيا عنمه ممن قبمل أغلبيمة الشمعب علمى األقمل، وأن  
ارك ترشمحه وإمامتمه أهمل تكون المبايعة بمشورة من المسلمين، وأن يتقدم الناس ويبم
 الحل والعقد وإن اختلف الطريقة من عصر إلى عصر . 

إن بيعة الخلفاء جرت على طريقة مثالية ، وهي أن يرشح أهل الحل والعقد حاكمما ) 
كأبي بكر في السقيفة ، وعمر في كتاب أبي بكر باالستخالف بعد مشمورة أهمل الحمل 

قد بين علمى وعثممان ( حسممت الرعيمة والعقد، وحين تساوت أصوات أهل الحل والع
 األمر لعثمان بفارق األصوات.

                                                           
  . 191/ 2 -البن حبان  –( انظر: شاهدا لذلك في الثقات 1)
 . 252/ 2( تاريخ الطبري 2)
 . 149/ 2( طبقات ابن سعد 2)
 ( . 151/ 7) انظر: البداية والنهاية  (4)
 . 777، 696/ 2( تاريخ الطبري 5)



أن تقبممل أو تممرفض ، بممدليل أن أبمما بكممر أوقممف األمممر  –صمماحبة السمملطات  –ولألمممة 
علممى موافقممة العممموم فممي اليمموم الثمماني مممن السممقيفة ،وأعمماد عممرض األمممر علممى األمممة 

ممة رأي لمما فعمل أبمو بكمر لتقبل أو ترفض ما قرره أهل الحل والعقد، ولو لم يكن لأل
 ا األمر.ذه

الموافقة ممن  ذوحينما استقر الرأي على اختيار عمر، كان البد من عرض األمر وأخ
األمة ، وإال لما طلب أبو بكر من الناس التفمويض باسمتخالف ممن يمراه أصملح لهمم ، 
كما بقي األمر معلقا بين عثمان وعلي حتمى حسممته األممة بالتصمويت، فرجحمت كفمة 

 ان..عثم

فممالحكم والواليممة العامممة علممى المسمملمين حممق لألمممة، وال يجمموز االنفممراد بهمما دون  
مممن بممايع رجمماًل مممن غيممر مشممورة : »  مشممورة لهممم كممما قممال عمممر بممن الخطمماب 

َرة أن يقتال   . (6)«المسلمين فال يتابع هو وال الذي بايعه تغ 

فتئاتهما على حمق األممة ومعنى تغرة أن يقتال أي: خوف وقوعهما في القتل ، بسبب ا
 باالنفراد بالبيعة دون الرجوع إليها.

واسمتخالف الحماكم لحماكم بعمده، انحمراف  نظرية التوريث دخيلة علوى اإلسوالم: -ج 
مما وميًتمما، وكممأن األمممة متمماع خمماص  يجممب تصممويبه، فكممأن الحمماكم يممتحكم فممي األمممة حيأً

 للحاكم يورثه من يشاء.

وزات الحكمام، ومنهما جعمل اإلماممة بالوراثمة بمدال ينبغي أال تنسب إلمى اإلسمالم تجماو
عن الشورى واختيار األمة ، فقد تبين سابًقا األمر بالشورى، وضمرورة رضما األممة 

 .االختياري بمن يلي أمرهم، ويدبر شؤونهم

وإن كانوا احتجوا باستخالف أبي بكر لعمر ، فإن التوريث ال يقماس عليمه ممن وجموه 
: 

علمى تفمويض ممن النماس باختيمار الحماكم بعمده ، وإن أهمل  : أن أبا بكمر حصملاألول 
الحممل والعقممد قممد وافقمموا علممى ترشمميح عمممر فممي حيمماة أبممي بكممر بعممدما استشممارهم فممي 

 مرضه.

 : لم يول أبو بكر أحًدا ذا قرابة، واختار عمر للكفاءة. الثانال

 : لم يختلف على عمر اثنان، وقبلت األمة حكمه، فكانت بيعة صحيحة. الثالث

 : وأي هؤالء يقاس على أبي بكر في نصحه لألمة ، وحرصه على الدين؟  لرابعا

وأضفى المبعض شمرعية علمى طريمق االسمتخالف بمعنمى أن يحمدد الحماكم ممن يحكمم 
بعممده، ويطلممب لممه البيعممة فممي حياتممه، باالفتئممات علممى حممق األمممة فممي االختيممار وبممدون 

منهم، فهذا مما لمم يحصمل عليمه مشورة من المسلمين أو على األقل: أهل الحل والعقد 
إجماع ، فكبار الصحابة رفضوا بيعة يزيد في حياة معاوية، منهم الحسين الذي أنكمر 

                                                           
رقرا  2إذا أحصرن     الزنرنبراب رمرا الحب رن مرن  -كتاب المحاربين من أهل الكفر والررة   -( رواه البخاري 6)

إنر  ال »، وماء فري ييراة  : 291ط. أحمد شاكر برقا  ( 227/  1) –( وأحمد في المسند 273/ 3) – 6327
/  4) 7151رقرا:  -براب تثبير  الررما  -ا كتراب الررم -رواه النسرايي فري الكبرر  « ) خالفة إال عن مشررر 

باب ما ماء في خالقة أي بكر وسيرت  في الرة   -، وابن أبي شيبة في المصنف  ط. ةار الكتب الع مية (272
 . 922/ 2تاريخ المدينة البن شبّة « ال بيعة إال عن مشرر  » ( ، وماء ب فظ : 421/ 7) –



ذلك ووقع على االعتراض بدمه، ومنهم ابمن الزبيمر، ورفمض ابمن عممر البيعمة حتمى 
 يجتمع الناس عليه.

كمووا سووعيد بوون المسوويب رفوو  اسووتخالف عبود الملووف ألوالده بعووده فووال حياتووه، وهواا 
 أوقف البيعة البن الزبير حتى يجتمع عليه الناس 

الحكم المموراثي ال يسممتند إلممى دليممل مممن كتمماب وال سممنة، وإن إهممدار حممق األمممة فممي فمم
 اختيار حاكمها جريمة شرعية قبل أن تكون جريمة دستورية.

 كما أن الذين يبررون الحكم الوراثي ال يمكنهم إلغاء األصل وهو الشورى.

لك بن مروان فتوى البعض بجواز االستخالف بالقياس الفاسمد علمى عبد الماستغل 
فعل أبي بكمر ، فطلمب ممن النماس بالبيعمة البنيمه الوليمد وسمليمان وهمو حمي، فبمايعوا، 
وكتب بالبيعة لهما إلى البلمدان. وكمان علمى المدينمة هشمام بمن إسمماعيل، فمدعا النماس 

وقمال: ال أبمايع وعبمد الملمك حمي،  إلى البيعة فأجابوا، إال سمعيد بمن المسميب فإنمه أبمى
فضربه هشمام ضمرًبا مبرًحما وطماف بمه ،وهمو فمي تبمان شمعر، حتمى بلمة رأس الثنيمة 

 التي يقتلون ويصلبون عندها ثم ردوه وحبسوه.

 -خشن الصوف  –فقال سعيد: لو ظننت أنهم ال يصلبونني ما لبست ثياب مسوح  
 .  (8)« يصلبونني فيسترني»ولكنني قلت : 

ف عمر بن عبد العزيز كان على غير العادة في التوريث ، وبرغم ذلك أبمى واستخال
عقمر ) اضمطرب وخلع نفسه على المنبر ، فضم  النماس وهتفموا باختيماره، وكمان قمد 

وقال : وهللا إن هذا األمر مما سمألته قمط، وأخمذ  ، حين علم بخبر تعيينه خليفةوعجز( 
س طمويال ال يمتكلم، والنماس فمي لهفمة بيده رجاء بن أبي حيموة وأصمعده المنبمر ، فجلم

 ينتظرون . 

فلممما تكلممم خلممع نفسممه وأراد مممن النمماس أن يختمماروا رجممال آخممر، ولكممن النمماس ضممجوا 
   .(7)وهاجوا وماجوا وصاحوا قائلين: قد اخترناك ورضينا بك َفألمرنا باليمن والبركة

االنتخاب الحر أمم األرض إلى النظام الشوري القائم على  من العار أن تتحولو –د 
مممن األمممة لحكامهمما فممي هممذا الزمممان ، وبعممض شمميوخنا ال يزالممون يبممررون اغتيممال 
أصوات الجماهير باسم الدين، وأجدادنا علموا البشرية كيف تنتخمب حكامهما وتراقمب 
أداءهممم وتقمموم اعوجمماجهم، فممي الوقممت الممذي كانممت أمممم األرض تممورث كممما يممورث 

 المتاع.

بر، فإنه مما هو معلوم ومقرر أنه إذا كان في المسمألة ولو صح أن التوريث رأي معت
عدة آراء ، فإن الرأي الذي يناسب العصر يرجح على غيره، وإن كان مرجوحما فمي 

 زمان مضى.

 ومبدأ اختيار الحاكم على أساس الشورى ، فهو األرجح دائما وعلى طول الخط.

واألمممة مخيممرة فممي  ومممن هنمما نعلممم أن اإلسممالم لممم يقصممر البيعممة علممى أسمملوب معممين،
األخذ بأي األساليب شاءت طالما كانت تولية الحاكم باألغلبيمة وعمن شمورى حقيقيمة، 

 ورضيت عنه األمة.

ثم ظهمرت بعمد حمين طريقمة أخمرى سمموها بواليمة المتغلمب، واعتمرف غالمب   -هـ  
العلممماء القممدماء بإمامتممه طالممما تغلممب بممالقهر علممى النمماس ودخممل العممموم فممي طاعتممه 
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الفتنمة بحكممه ، وكمان حكممه بالشممرع، واسمتندوا إلمى ممارسمات حصملت فممي ووئمدت 
، فعلى فرض بينها وبين واقعنا االنقالبي كما بين السماء واألرضعصر سلف األمة 

التسليم بها كدليل شرعي، فإنه يصعب علمى ممن عنمده بقيمة ممن علمم أن يطبقهما علمى 
تحقاقاتهم االنتخابية، وسميأتي االنقالبات العسكرية التي كنست حرية الناس ومحت اس

 .مزيد بيان لهذا األمر .

والخالصة : إن حكم االنقالبيين علمى المرئيس مرسمي فمي مصمر لميس حكمما شمرعيا 
على أية صورة من الشرعية التي رسمها اإلسالم في الوصول إلى الحكمم ، وبالتمالي 

  -كما سنبين  –فهم غاصبون لصوص وبلطجية وقاتلون لحساب الغير 

 نيا : تناق  ممارسات االنقالب مع مهام الحاكم فال االسالم  :ثا

حدد العلماء مهام الحاكم التي ينصب ألجلها ، وبالتأممل والتمدقيق ال نجمد واحمدة منهما 
 تنطبق على ممارسات االنقالبيين بل جاءت ممارسات االنقالبيين على عكسها . 

 كلمة جامعة للماوردي: 

مة  َعَشمَرةُ  -أي : اإلمام أو الحاكم  –ي َيْلَزُمُه َواَلَّذ  » قال رحمه هللا :  ْن اأْلُُممور  اْلَعامَّ م 
 أَْشَياَء :

مة  ، َفمإ ْن َنَجمَم َحُدَها أ  ة  َوَمما أَْجَممَع َعلَْيمه  َسملَُف اأْلُمَّ ين  َعلَمى أُُصمول ه  اْلُمْسمَتق رَّ ْفُظ الدِّ : ح 
ٌع أَْو َزاَغ ُذو ُشْبَهٍة َعْنُه أَْوضَ  مْن ُمْبَتد  َواَب َوأََخَذهُ ب َمما َيْلَزُممُه م  َن لَُه الصَّ َة َوَبيَّ َح لَُه اْلُحجَّ

ْن َزلٍَل . ُة َمْمُنوَعًة م  ْن َخلٍَل َواأْلُمَّ يُن َمْحُروًسا م   اْلُحقُوق  َواْلُحُدود  ، ل َيُكوَن الدِّ

ووان ال : يَن َوَقْطممُع الْ  الثَّ ممى َتُعمممَّ َتْنف يممُذ اأْلَْحَكممام  َبممْيَن اْلُمَتَشمماج ر  يَن َحتَّ ع  خ َصممام  َبممْيَن اْلُمَتَنمماز 
ى َظال ٌم َواَل َيْضُعُف َمْظلُوٌم . َصَفُة ، َفاَل َيَتَعدَّ  النَّ

ال ُث : ُروا ف ي  الثَّ اُس ف ي اْلَمَعاي ش  َوَيْنَتش  َف النَّ يم  ل َيَتَصرَّ بُّ َعْن اْلَحر 
ح َماَيُة اْلَبْيَضة  َوالذَّ

ن ينَ  يٍر ب َنْفٍس أَْو َماٍل . اأْلَْسَفار  آم  ْن َتْغر   م 

اب ُع : ه   َوالرَّ َبماد  ْنت َهماك  َوُتْحَفمَظ ُحقُموُق ع  ُم هللاَّ  َتَعمالَى َعمْن اال  إَقاَمُة اْلُحُدود  ل ُتَصماَن َمَحمار 
ْن إْتاَلٍف َواْست ْهاَلٍك .  م 

ُس : ة  اْلَمان َعة  َوالْ  َواْلَخام  ُغور  ب اْلُعدَّ
يُن الثُّ ٍة َتْحص  مرَّ اف َعة  َحتَّى اَل َتْظَفَر اأْلَْعمَداُء ب غ  ة  الدَّ قُوَّ

ًما أَْو َيْسف ُكوَن ف يَها ل ُمْسل ٍم أَْو ُمَعاَهٍد َدًما . ُكوَن ف يَها ُمَحرَّ  َيْنَته 

ُس : اد  مى ُيْسمل َم أَْو َيمْدُخَل ف مي َوالسَّ ْعَوة  َحتَّ مة  ل ُيَقماَم  ج َهاُد َمْن َعاَنَد اإْل ْسماَلَم َبْعمَد المدَّ مَّ الذِّ
ين  ُكلِّه  . ه  َعلَى الدِّ   َتَعالَى ف ي إْظَهار 

 ب َحقِّ هللاَّ

اب ُع : مْن َغْيمر   َوالسَّ ما َواْجت َهماًدا م  مْرُع َنصأً مَدَقات  َعلَمى َمما أَْوَجَبمُه الشَّ َباَيمُة اْلَفمْيء  َوالصَّ ج 
 َخْوٍف َواَل َعْسٍف .

ُن : ام  يُر اْلَعَطا َوالثَّ مْن َغْيمر  َسمَرٍف َواَل َتْقت يمٍر َوَدْفُعمُه َتْقد  َيا َوَما َيْسَتح قُّ ف ي َبْيت  اْلَمال  م 
يَم ف يه  َواَل َتأْخ يَر .  ف ي َوْقٍت اَل َتْقد 

ُع : اس  لُمهُ  التَّ مْن اأْلَْعَممال  َوَيك  ْم م  ُض إلَمْيه  ْم  اْست ْكَفاُء اأْلَُمَناء  َوَتْقل يُد النَُّصَحاء  ف يَما ُيَفوَّ إلَمْيه 
ْن اأْلَْمَوال  ، ل َتُكوَن اأْلَْعَماُل ب اْلَكَفاَءة  َمْضُبوَطًة َواأْلَْمَواُل ب اأْلَُمَناء  َمْحفُوَظًة .  م 

ُر : ة   اْلَعاش  َياَسة  اأْلُمَّ ه  ُمَشاَرَفَة اأْلُُمور  َوَتَصفَُّح اأْلَْحَوال  ؛ ل َيْنَهَض ب س  َر ب َنْفس  أَْن ُيَباش 



يُن َوح َراسَ  َباَدٍة ، َفَقْد َيُخوُن اأْلَم  ٍة أَْو ع  يض  َتَشاُغاًل ب لَذَّ ْفو  ُل َعلَى التَّ لَّة  ، َواَل ُيَعوِّ ة  اْلم 

ُ َتَعالَى : ﴿  ُح ، َوَقْد َقاَل هللاَّ  جئی ی ي ی  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئَوَيُغشُّ النَّاص 

) انظر [ .26﴾ ]ص: مت خت حت جت يب ىب مبخب حب جب يئ ىئ مئ حئ

 (0/26لماوردي األحكام السلطانية ل

ممى  َبمماع  َحتَّ
تِّ يض  ُدوَن اْلُمَباَشممَرة  َواَل َعممَذَرهُ ف ممي اال  ْفممو  ُ ُسممْبَحاَنُه َعلَممى التَّ ممْر هللاَّ َفلَممْم َيْقَتص 

مْن  ب  اْلخ اَلَفمة  َفُهمَو م  ين  َوَمْنص  ا َعلَْيه  ب ُحْكم  الدِّ
اَلل  ، َوَهَذا َوإ ْن َكاَن ُمْسَتَحقأً َوَصَفُه ب الضَّ

مماَلُم : ُحقُمم مماَلةُ َوالسَّ ب مميُّ َعلَْيممه  الصَّ َياَسممة  ل ُكمملِّ ُمْسممَتْرٍع َقمماَل النَّ ُكلُُّكووْم َراعو َوُكلُُّكووْم » وق  السِّ
ت ه   يَّ  .(9) « َمْسؤولٌ َعْن َرع 

 فأي هذه الواجبات قام بها االنقالبيون ؟ !

   (الحاكم المتغلب) التدليس بأكاوبةثالثا : 

 ما هو التغلب؟ 

قوال في هذا الموضموع حمول أن يتغلمب رجمل علمى الحكمم ويمتم لمه التمكمين تدور األ
ويسممتتب لممه األمممر وتحصممل لممه الشمموكة وتخضممع لممه الرقمماب، وقممد ذكممر عممن بعممض 
العلماء أن هذا الحاكم تجب طاعته وتصبح واليته شرعية لما فمي ذلمك ممن المصمالح 

ثغمور ، وضمبط األممن العظيمة من ، حقن المدماء ، والقضماء علمى الفمتن ، وحمايمة ال
بحفظ األعراض واألموال، وإن كان خالف األصل فيما ينبغي أن تكمون عليمه البيعمة 

وموا بعودها،  011ص 4، أسنى المطالب ج91، 94ص 4كشاف القناع جانظر : )الحرة للحاكم المسلم. 
 . .(11ص 2، شرح الزرقانى وحاشية الشيبانى ج482ص 2حاشية ابن عابدين ج

 :ببساطة واختصار شديد كاآلتال وخالصة الموضوع

وبالنسممبة لامامممة فإنهمما تنعقممد باالختيممار تهمما، األصممل أن األمممة تختممار حاكمهمما بإراد -
الحر من الجماهير، أو بالبيعة من أهل الحل والعقد كنمواب البرلممان المذين اختمارتهم 

والقموة األمة، كما تركها عمر شمورى بمين همؤالء النفمر السمتة، أمما انعقادهما بالتغلمب 
 والقهر فهذا الذي فيه الكالم ، وقد تكلم الفقهاء القدامى باإلباحة عن حالتين:

في وضع ما لم يكن لألمة حاكم شرعي جاء باختيمار النماس، أو كمان  الحالة األولى: 
بعد موت حاكم، ولم تتفق األممة علمى حماكم تنصمبه بطريقمة شمرعية، كمما حكمم قطمز 

تتممار علممى األبممواب، ففممي هممذه الحالممة يجمموز القبممول الممبالد بعممد خلممو الكرسممي وكممان ال
 لماذا؟، يعني: بالتغلب« أصبح حاكما بالقوة»بوالية من 

ألن وجممود حمماكم يطبممق الشممريعة ويقمموم بممأمر الحممدود ويقمميم الجهمماد ويحفممظ علممى 
المسلمين دينهم ودنياهم هو أقل ضمررا ممن طمول الفوضمى والتنمازع بمين المسملمين، 

ن وتضيع فيه الشريعة وتسيل فيه الدماء وتنهار فيه قوة المسلمين والذي تكثر فيه الفت
 .أمام العدو مع تفككهم 

للحاكم، خير ممن النمزاع « التزام اإلجراءات الصحيحة في التنصيب » فالتنازل عن 
، وظماهر أن الفتيمما علممى حمول التنصمميب بممما يمؤدي إلممى انهيممار الدولمة اإلسممالمية كلممه

 .ظرف استثنائي 

                                                           
 فري ومسر ا 7/21 يومهرا بير  فري راعيرة المررأ  باب النكاح كتاب صحيح  في البخاري أخرم  ع ي  متفق) (9)

 . (1329: رقا 2/1459 العاةل اإلمام فضي ة باب اإلمار  كتاب صحيح 
 . (26-1/25السياسة الشرعية  –انظر : الماورةي  )       



مبممررا قبممول حكممم المتغلممب الممذي  شممندي فممي مممنثر األناقممة فممي معممالم الخالفممةقممال القلق
 . (01) «لينتظم شمل األمة وتتفق كلمتهم  : » المتصف بشروط اإلمامة 

ونالحظ هنا أن إمام القهر والغلبة هو الذي يتغلمب ، ولميس لألممة إممام مبماَيع، وإنمما  
أو بخلمع )إقالمة( ممن  جئه إلمى ذلمك،بعد فقده بموت أو استقالة منه بخلع نفسه لسبب يل

أهممل الحممل والعقممد، وهممم مجممالس المسمملمين الشممورية والبرلمانيممة، ولمميس بمممانقالب 
عسكري، أتت خطته من يهود ونصارى وعمالئهم من العرب ممن خمارج المبالد، ثمم 

 !ُنفَِّذت بعسكر الداخل وسالحه

ة لممه، ولممو وفَّممى ببقيممة أممما مممن تغلَّممب علممى إمممام حمميِّ مبمماَيٍع قبلممه )منتخممب( فممال طاعمم
 الشروط، ووجبت منازعته لرد الحق إلى صاحبه .

أي :  -قال في حواشي الشرواني : ]أما االستيالء علمى الحمي فمإن كمان الحمي متغلًبما 
انعقدت إمامة المتغلب عليه، وإن كان إماًما ببيعمٍة أو عهمٍد لمم  -على حاكم متغلب قبله

 .(00))تنعقد إمامة المتغلب عليه 

أممما االسممتيالء علممى الحممي فممإن كممان الحممي .. »ول محمممد الشممربيني الخطيممب فممي ويقمم
وإن كممان إماًممما ببيعممة أو عهممد لممم تنعقممد إمامممة متغلًبمما انعقممدت إمامممة المتغلممب عليممه، 

 . )المتغلب عليه

هو بخالف ما لمو وفيه أيًضا:) وكذا تنعقد لمن قهره أي قهر ذا الشوكة عليها فينعزل 
 ا همـ ." وال ينعمزل المقهمور فمال تنعقمد لمه دت إمامته ببيعة أو عهدقهر عليها من انعق
  (.2/423فصل في شروط اإلمام األعظم،  –)انظر: مغني المحتاج 

لو تغلب المتغلب علمى متغلمب مثلمه سملمنا للثماني ، ألنمه أخمذها ممن غيمر ذي  يعنال :
سمرق ممن  حق ولسنا ملزمين برد المسروق للسمارق األول ممن السمارق الثماني المذي

سارق، ألن كليهما سارق، لكن لو غلمب المتغلمب اإلممام المبمايع علمى سملطانه ، فهمو 
 خارج على الحاكم . 

 الخطأ فال القياس:

أما صورة انقالب العسكر فال مصر فوال تعقود البيعوة للسيسوال وال ،يوره، وال ينعوزل 
الوت بيعوة فموا ز .بها مرسال، ألن تغلب السيسال على ُمباَيعو وليس على متغلب مثلوه

الدكتور مرسال فال أعناق المصريين جميًعا، ألنه لم ينعزل شرعا بهاا االنقالب. بول 
 يجب عليهم تحريُره من األسر.

أن يتغلممب ذو شمموكة وقمموة وسممالح علممى الممبالد علممى إمممام مبممايع،  الحالووة الثانيووة :
بممه فيسممتتب لممه األمممر، ويممدخل العممموم فممي طاعتممه، وتقممام فيستسمملم لممه األول أو يفممر، 
ويسمتتب لمه األممر وتسمكن المدهماء ، وتصمان بمه الحرممات الحدود وتسد به الثغمور، 

 ويطبق شرع هللا في األرض.،

يين بمممرغم وإلمممى اآلن فمممإن المممرئيس مرسمممي يمممرفض التنمممازل واالعتمممراف بممماالنقالب
 ، كما لم يحقق االنقالبيون شيئا مما ذكر.االختطاف القسري والسجن

باطمل عمن حكمم اإلممام المأسمور وواجمب األممة تجاهمه، وبدال ممن أن يحمدثنا شميوخ ال
 يحدثوننا عن وجوب التسليم للمتغلب ، وإن كان لصا أو عميال!!
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ففي هذه الحالة يكون اإلمام المأسور في أيديهم علمى إمامتمه، ألن » قال الماوردي : 
بيعممتهم لممه الزمممة وطاعتممه علمميهم واجبممة، فصممار معهممم كمصمميره مممع أهممل العممدل إذا 

تحمت الحجمر، وعلمى أهمل االختيمار أن يسمتنيبوا عنمه نماظًرا يخلفمه إن لمم يقمدر صار 
 .(02)« على االستنابة، فإن قدر عليها كان أحق باختيار من يستنيبه منهم

وهو بتعبير العصر تعيين نائب وحكومة موازية تدير شؤون البالد ، من قبمل اإلممام  
على عدم االعتراف بالتغلب فمي  المأسور،حتى يتحرر الرئيس من أسره ، وهذا دليل

 مثل هذه الحالة.

ر فعلمى األممة واجمب استخالصمه وإعادتمه إلمى الحكمم، ألن ممن  ل أو أُس  وحتى لو ُعز 
ثووم جوواء يخوور ينازعووه فاضووربوا عنووق » لمموازم بيعتممه الحمايممة والنصممرة لحممديث : 

 . « اآلخر

ي أية حال، وما ثورة لذلك وجدنا من العلماء من لم يقر بوالية المتغلب أصال، وال ف 
أجمعين إال تطبيقما لهمذا  ابن األشعث وسعيد بن جبير، ومن قبلهم الحسين بن علي 

 الرأي الذي أريد له أن يندثر ويتالشى حتى ال تعرف األمة إال سيف المعز وذهبه.

ونسممتفيد مممن العممرض السممابق لممرأي مممن قبممل بواليممة المتغلممب ، أنممه لممون مممن ألمموان  
، وهمذا ممن شمأنه أن يمنقض ن األضمرار وحفاظما علمى كيمان األممةالرضا بأقمل وأهمو

 .دعوى اإلجماع على صحة والية المتغلب كما حقق ذلك اإلمام ابن حزم

وهل هاا الواقع االنقالبوال هوو المقصوود التطبيق على االنقالب العسكري فال مصر، 
 !بالتغلب عند العلماء ؟

همو المذي يسمتقر لمه  -رحمهمم هللا-قهماءإن الحاكم المتغلب الذي تكلمم عنمه الف الجواب:
األمر ويستتب في دولته األمن، ولمم يعمد لمه منمازع ذو أثمر، ثمم همو متصمف بشمروط 
الوالية قائم بحقها، وهي الحكم باإلسالم والعمل بكتاب هللا، كما سبق بيانه... فال همذه 

بة الغصمب وال تلك وال هاتيكم وال..تتوفر في السيسي وال االنقالبيين جميعماً، وعصما
كلِّها.. ألنمه قمام ليحمارب الحكمم بمما أنمزل هللا ويقطمع الطريمق إليمه،، وهمو يقتمل علمى 
الَهويممة، بممل هويممة الخممالف، ولممما يسممتقر لممه األمممر بعممُد، بممل مممازال النمماس فممي هيمماج 

 ا استقر؟!ذمناهض يمأل الشوارع والميادين، فهو يترنح ولم يستقر، فما بالنا إ

 بوالية السيسال مستحيلة شرعا كل ما سبق يجعل اإلقرار

 :الفارق بين حكم االنقالبيين ووالية المتغلب  

كالم العلماء القدماء عن واليمة المتغلمب ال يصمدق علمى االنقمالب العسمكري ممن  إن 
 وجوه:

أن اإلمممام المبممايع موجممود ولمميس المنصممب فارغمما ، وفممي حالممة مصممر الحمماكم  أوال :
بالتغلممب بمل باالنتخمماب الحمر، ولممم يتنممازل  الشمرعي موجممود أصمال ، ولممم يكمن حكمممه

 لغيره، ولم يعترف باالنقالب إلى اآلن أو يسلم لهم، فالخوارج عليه بغاة ظالمون .

المتغلبين الذين تحمدث الفقهماء عمنهم لمم يكمن فمي برنمام  أحمدهم تنحيمة  أن كل ثانيا :
 .شريعة عن الحكم فضال عن محاربتهاال

لها نظيمر فيمما نحمن فيمه، ألن الصمورة القديممة كانمت  الصورة التي بنوا عليها ليسف 
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بغمممرض اإلصمممالح وتحكممميم تعنمممي: الخمممروج بالسمممالح علمممى الحممماكم والتغلمممب عليمممه 
، فكمممان الطرفمممان يحكممممان بالشمممريعة، وكمممل حممماالت التغلمممب فمممي التممماريخ الشمممريعة

 اإلسالمي لم يكن أحد طرفيها من ينحي الشريعة ويتنكر لها، فكان الفارق يسميرا بمين
 أن يتأمر هذا أو ذاك.

إن شووروط العلموواء الوواين قبلوووا بواليووة المتغلووب لووم ولوون تتحقووق فووال ولووالف نقووول: 
االنقالبيووين، ألن قبووول المتغلووب علووى رأي موون رأط الووف مشووروط بتحقيووق األموون 
وإقامة الشريعة، وقد تواترت القرائن على  أن قائد االنقالب ال يريد يطبق الشريعة 

بول هوو يعلون محاربتهوا ومحاربوة المطوالبين بتحكيمهوا،  -ن الفبر،بته ال عجزا ع-
 هاا من ناحية إقامة الشريعة.

قمائلين بانعقماد إماممة المتغلأمب بالسميف قمد اتفقموا علمى وجموب ثم إن العلماء ال ثالثا : 
- وسمدأ الثغمور - وحفمظ األممن - وإقامة الحدود - رعاية األمأة طاعته للمصالح منها:

 . إلخ وتطبيق الشرائع  -استتباب األمن –تسكين الدهماء  – وإظهار الشعائر

: ال بمد للنماس ممن إممارة بمارة أو فماجرة، قيمل : يما على هذا يحمل قمول اإلممام علميو
ه البممارة قممد عرفناهمما، فممما بممال الفمماجرة، قممال : تقممام بهمما الحممدود، ذأميممر المممؤمنين، همم

) السياسمة الشمرعية البمن  الفميء وتؤمن بها السبيل ، ويجاهد بها العدو ، ويقسم بهما 
 (0/20تيمية 

فمإن تفسمير اإلممام علممي لاممارة الفماجرة بأنهما التممي تقميم الحمدود ، وتمؤمن السممبيل ،  
وتقسم الفيء، وتجاهد العدو، فهي بالقياس إلى ما فعله االنقالبيون ليست فماجرة ، بمل 

  يعد حكامها من أولياء هللا الصالحين! .

ها وقود سوفكإن االنقالبيوين لمتغلوب لتووفير األمون وحفوظ الودماء، فوفإاا قالوا بقبول ا
 الحكم والسلطان. مليستقر له

أن هؤالء المتغلبين ما أعلنوا يوما فصل الدين عن الدولة، ولكن أولئك  الرابع :
الظلمة أعلنوها صراحة  ال سياسة فى الدين وال دين فى السياسة   فارتكبوا أعظم 

 لمبتدع ال يجوز طاعته اتفاقاً. بدعٍة فى اإلسالم. وا
وفتح سلوا السيوف للجهاد فى سبيل هللا ، القدماء أن أولئك المتغلبين  الخامس :

الظلمة الخونة فجرموا الجهاد في سبيل هللا ووصفوه األرض لاسالم ، أما هؤالء 
بالكارثة واإلرهاب، بل وحاكموا المجاهدين وأعدموهم وسلموا بعضهم لمعتقالت 

الكافرين، ثم نراهم يكرمون كل ناعق وناعقة وكل عاهر وعاهرة وكل من  وسجون
 حارب اإلسالم بحجة اإلبداع .

أن المتغلبين القدامى لم يخونوا األمة بالتواطؤ مع أعدائها كما فعل  السادس:
 االنقالبيون.

حماية البيضة  ه منقديما ألجل بع  العلماء قبول والية المتغلب أباحفالسبب الاي 
، وقود اسوتبان موقفوه إا لوم يحفوظ حودود الوبالد مون لوم يعود موجوودا تأمين الحودودو

 أعدائنا اليهود بل هو يتعامل وينسق معهم ويعمل لمصالحهم.

ووصووفوه بأنووه لوويس اف بوجوووب دعووم السيسووال ح إيهووود بوواريصوورت وال يخفووى عليووف
ت المتحودة وأن االنقوالب فوال نظور إسورائيل والواليوا حليفا إلسرائيل بل شوريكا لهوا،

  جاء ألن مرسال أراد الحكم بالشريعة، وإقامة دولة الخالفة.



لم يقل أحمد ممن الفقهماء القمدماء بإباحمة الطاعمة المجانيمة لهمؤالء الحكمام فمي  السابع :
وال خالف بين العلماء قمواًل أو اعتقماداً، فمي أنمه ال طاعمة » المعصية  قال اآللوسي: 

ة المجمممع علممى تحريمممه كممالزنى والسممكر، لمخلمموق فممي معصممية الخممالق، وأن إباحمم
واستباحة إبطال الحدود، وتعطيمل أحكمام الشمريعة، وتشمريع مما لمم يمأذن بمه هللا، إنمما 

وأن الخمروج علمى الحماكم المسملم إذا  -وإن كان كفر أعمال ال أعيان  -هو كفر وردة
ارتد واجب على المسلمين، وأقل درجات الخروج علمى ولمي األممر عصميان أواممره 

، 204ص 2، أحكام القرآن للجصاص ج368ص 6)انظر: تفسير المنار ج« ونواهيه المخالفة للشريعة
 وما بعدها(. 66ص 2روح المعاني لأللوسى ج

، يريمد فمي المعمروف ال فمي المعاصمي، «أسمع وأطع لحبشمي » وقال المهلب قوله: 
م يمأمر فتسمع له وتطيع في الحمق، وتعفمو عمما يرتكمب فمي نفسمه ممن المعاصمي مما لم

 .(03)« بنقض شريعة، وال بهتك حرمة هلل تعالى

، فقمل لمـي « وال بهتمك حرممة هللا تعمالى« »ما لم يأمر بمنقض الشمريعة»وهنا يقول: 
 بربك

  كانت أخف الضررين وهال اليوم أشدهما :قديما والية المتغلب  :الثامن 

ظمالٌم لمه، تجمب منازعتمه، ألنمه لمصت مغتصمب لحمق غيمره  -فمي األصمل -إنَّ المتغلب
 .، وإن َحَكم بشريعة هللا بعد ذلكمرتكب منكًرا يجب تغييره

وإنما آل الحكمم إلمى سمقوط وجموب المنازعمة، ل مما فمي المنازعمة ممن مفاسمَد عظيممة  
تربو على مصلحة المنازعة، ومفسدة المنازعة تربو على مفسدة الصمبر واالحتممال. 

ألن فمي الخمروج عليمه اسمتبدال األممن : (هنما بقولمهابمن عبمد البمر ولذلك عللها اإلمام 
 .(22/279التمهيد البن عبد البرانظر: ) بالخوف وإراقة الدماء...(

فهي ممنوعة لغيرها من المفاسد ال لذاتها، فكيمف إذا كمان السمكوت علمى االنقالبيمين  
هو عين استبدال األمن بالخوف كما همو مشماهد؟ وقمد كمان األممن فمي عهمد مرسمي ، 

 لسجن والقتل عهد االنقالبيين . والزم الخوف وا

استبدال األمن بالخوف...( فاألمن هنا موجود متوفر، لذلك نحمن  ل: )واإلمام هنا يقو
نحممافظ عليممه، أممما لممو كممان األمممن مفقممودا والممدماء تسمميل واألممموال تهممدر واألعممراض 
! تنتهك وُتغتصب الحرائر، كما يفعل هذا االنقالبي اللص الغمادر اآلن فعمالم الصمبر؟

 !وعلى أي مكتسب نحافظ؟

 التطبيق على االنقالبيين: 

كان المتغلبون في عصور السلف مطبقين للشريعة اإلسالمية رافعين للواء الجهماد    
يسوسون الدنيا بالدين، وكانت المقاصمد التمي ممن أجلهما كانمت اإلماممة متحققمة فميهم، 

ال مممن أجممل وضممرورة حفممظ الممدين متحققممة معهممم، فروعممي حفممظ الممنفس علممى القتمم
األشخاص، فحكى من حكى اإلجماع على صحة والية المتغلب للضمرورة علمى همذه 

  الصورة.

لكممن لممو أن المتغلممب خممرج علممى إمممام مسمملم بغيممة قمممع الشممريعة وكممبح البرنممام   
اإلسممالمي ومظمماهرة الكفممار عليممه، كممان فعلممه مممن أقممبح القبممائح وال تجمموز واليتممه وال 

 .المأسورته وال تسقط والية األول طاع
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كمما عاممة  -وقد اشترط المماوردي المذي احتجموا بكالممه علمى جمواز واليمة المتغلمب 
أن طاعة اإلمام المتغلب ال تكون لمجرد أنه متغلب، بل إن كانت تتحقمق فيمه  -الفقهاء

وإن » مسألة كبرى وهي إقامة الدين بأحكامه، وإن لم يقم الدين فإنمه يضميف قمائال : 
حكم الدين ومقتضى العدل لم يجز إقمراره عليهما، ولزممه أن  كانت أفعاله خارجة عن

 .(04)«يستنصر من يقبض ويزيل تغلبه

فكان الشرط الذي تتحقق به الطاعة هي حكم البالد بالدين ال علمنتها، ثم يضميف فمي 
بعممد أن عقممدت لممه  -يعنممي اإلمممام الشممرعي  -وإن أُسممر   كتابممه األحكممام السمملطانية : 

ألمة استنقاذه لما أوجبته اإلمامة من نصرته، وهمو علمى إمامتمه ، اإلمامة فعلى كافة ا
 .(02)  ما كان مرجو الخالص مأمول الفكاك إما بقتال أو فداء

ا» قال رسول هللا :   التاسع: ال نولال على هاا العمل أحًدا سأله، وال أحوًدا  -وهللا -إنَّ
 . (06)« حرص عليه

يقممول: × ن مممن الحكممم، وكممون النبممي فممنحن مممأمورون شممرعا بعممدم تمكممين االنقالبيممي
عامة للمسلمين كلهم، ثم إن واليمة الطالمب والحمريص غيمر مرضمية «نحن ال نولال»

في ذاتها، وهمل المتغلمب إال طالمب للواليمة حمريص عليهما، لكمن بأسموأ ممن الطلمب ، 
 ؟! والقتل وهو العنف واإلكراه

والغلبمة والعنمف ال يزيمدها  وإذا كان طلب الوالية بغير عنف مشيناً، فإن طلبها بالقوة
مممملها إال علممممى جسممممر مممممن أشممممالء اآلالف مممممن  إال َشممممْيناً. فكيممممف إذا كممممان ال ُيحصِّ

ين؟  !المعصومين، وانتهاك األعراض، ونقض الشرائع، وحرب الدِّ

مما أزاحممت أذرع  ممحه المسمملمون لمَّ ومممن المعلمموم أن مرسممي لممم يترشممح هممو، وإنممما رشَّ
فكممان البممد مممن ترشممح أحممد طر وحممازم صممالح.. االنقالبيممين المسممتخفين خيممرت الشمما

وكمان اإلسالميين لتفويت الفرصة على أحمد شفيق وعمر سليمان وممن لمف لفيفهمما ،
حات لترشيحه عند الهيئمة الشمرعية أنمه لمم يطلمب ترشميح نفسمه..فالذي  من بين المرجِّ
ممحه المسمملمون والهيئممة الشممرعية أولممى ممممن َطلممب الواليممة وحممرص عليهمما؛ ال  رشَّ

ناديق االنتخماب، بمل بصمناديق األمموات والتوابيمت وآالف الجرحمى والمعتقلمين!! بصم
 !فكيف يقال: متغلب يطاع؟

اشتراطهم دخول عموم الناس تحت طاعته : قال أحممد بمن محممد الصماوي  العاشر :
المممالكي: ) إن المتغلممب ال تثبممت لممه اإلمامممة إال إ ْن دخممل عممموُم النمماس تحممت طاعتممه، 

 (08) ليه ال يكون باغًيا، كقضية الحسين مع اليزيد(وإال فالخارج ع

وال زال غالبيممة الشممعب مممن رافضممي االنقممالب يرفضممون حكممم االنقالبيممين ويوقعممون 
 على اعتراضهم بالدم في الشوارع والميادين.

اح الحوودود ، وبالجملووة: إن هوواا الوواي يطلبووون تصووحيح واليتووه حووارب الشووريعة وأبوو
 .من الشرع اإلقرار على نفسه بهدم الشرع؟!يطلب  كيفواستباح الدماء ، ف

ولوووو سووولمنا بواليوووة مووون معوووه السوووالح، فإنوووه لوووو تسووولطت مجموعوووة مووون تجوووار    

                                                           
 . (1/47) األحكام الس طانية  (14)
 . 1/47( األحكام الس طانية 15)
( البخرررراري، ال ررررام، الصررررحيح، كترررراب األحكررررام ، برررراب مررررا يكررررره مررررن الحررررر  ع ررررن اإلمررررار  ، حيرررر  16)

ومسرر ا، صررحيح مسرر ا، كترراب اإلمررار  ، برراب النهرري عررن ط ررب اإلمررار  والحررر  ع يهررا ،  4/227(7149)
 . 334 /2 (1652حدي )

 . ، وقد سبق 17/272( انظر: حاشية الصاوي ع ن الشرح الصغير باب البغي 17)



   المخدرات مثال على األمة فهل يقال على رئيسهم : ولى أمر شرعى؟.

ن األموور مختلووف فووال مصوور، فوواالنقالبيون عينوووا حكومووة خرجووت أفعالهووا عوون إ   
اء انقالبهم نصورة للطائفوة العلمانيوة التوال تعوادي الودين مقتضى إقامة الشريعة، وج

والبود مون إعوادة النظور  وتزدري الشريعة وتقول بأنها ال تصلح لمكاننوا وال زماننوا،
وأنهووا أحكووام متخلفووة موون  فووال نصوصووها المقدسووة ، وأنهووا جوواءت لقتوول مخالفيهووا،

 ..إلخ .عصور الماضيةال

ة وقصوووورها عووون توجيوووه النووواس وال يختلوووف اثنوووان أن مووون اعتقووود نقوووص الشوووريع
فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه ، ألن  –وإن كان التطبيق يأتال تدريجيا  -وقيادتهم 

 اعتقاد وجوب تطبيقها من المعلوم من الدين بالضرورة.

وفال كل الحاالت ال يكون وصف اإلمام المتغلب الاي تجب طاعته متحققا فال دعاة   
ادة ترسيخ المناهج البديلة عن حكم الشريعة فال البالد، االنقالب، وأفعالهم دالة على إر

 وهاا ما يسقط مقصود اإلمامة جملة وتفصيال، ألنهم يريدون أن يستدلوا بالشريعة
الشريعة والحكم االسالمال، فصح أن يوصفوا  نسفعلى صحة االنقالب الاي جاء لي

 [ .40﴾ ]القصص: ۓه ه ے ے ۓباإلمامة فال الضالل ﴿ 

 ر بين هؤالء وأولئك ، كما الفرق بين الثرى والثريا إذن ففرق كبي
هذا مع عدم تسليمنا بالطريقة غير الشرعية التي تولى بها المتغلبون قديماً 
للسلطة.  فقد وضع الفقهاء لهذه الحالة أحكاماً، أطلقوا عليها أحكام الضرورة، وأنها 

. ولكن أخضعوا ذلك حالة استثنائية، اليجوز لألمة الرضا عنها والخضوع لبقائها
 لفقه الموازنات بين المصالح والمفاسد والمضار والمنافع .

 :  انتهى تاريخياالمتغلب  حكم :األزهر 

وقد صدرت وثيقتان عن الجمامع األزهمر فمي مصمر وسمط الجمدل السياسمي المذي  
احتممدم هنمماك حممول طبيعممة الدولممة التممي يجممب أن تقمموم فممي مصممر فممي أعقمماب تنحممي 

 مبارك.

ع عليها أبرز مثقفي مصر على اختالف انتمماءاتهم الفكريمة ممع عمدد ممن أجم قدو 
كبار العلماء والمفكرين في األزهر، لتكون وثيقة استرشادية عند كتابمة الدسمتور بعمد 

 .ة ينايرإتمام االنتخابات البرلمانية بعد ثور

فدت وهذه الوثيقة تؤسس فكرًيا النتهاء صالحية نظرية والية المتغلب، وأنهما اسمتن
 أغراضها، وتجاوزها الزمن، ولم تعد مقبولة ال شرعًيا وال سياسًيا في هذا العصر.

وقد ذهب األزهر إلى أبعد من ذلك لتأكيمد تخليمه عمن همذه النظريمة عنمدما أصمدر  
وثيقة أخرى اتفقت علمى مواثيقهما السمتة المجموعمة نفسمها التمي توافقمت علمى الوثيقمة 

 األولى. 

قة الثانية قولها بضرورة أن تستند شرعية السملطة الحاكممة وأبرز ما جاء في الوثي
، ممن خمالل »من الوجهة الدينيمة والدسمتورية  معوب، واختيارهما الحمرأ علمى رضما الشُّ

البمديل  -أي رضا الشمعوب  –اقتراع َعلَن ي َيتمُّ في نزاهة وشفافية ديموقراطية، وهو 
م لما سبقت به تقاليد الَبْيَعة اإلس شيدةالعصري المنظِّ  «.المية الرأ

إن االسالم أكد على حق األممة فمي اختيمار حاكمهما وهمذا همو األصمل، أمما التمزام  
فيهما الصمواب تاريخية طريقة معينة فهذا أمر لسنا ملزمين به وهي ممارسات بشرية 

 والخطأ. 

ومن قال ممن »عندما تقول:  وتنقض الوثيقة ما يسمى بوالية المتغلب بشكل مباشر



ب الصبر علمى المتغلمب المسمتبد ممن الحكمام حرًصما علمى سمالمة األممة فقهائنا بوجو
مممن الفوضممى والهممرج والمممرج، فقممد أجمماز فممي الوقممت نفسممه عممزل المسممتبد الظممالم إذا 
تحققمممت القمممدرة علمممى ذلمممك، وانتفمممى احتممممال الضمممرر واإلضمممرار بسمممالمة األممممة 

 «.  ومجتمعاتها

لنظريمة، إذ تمنص علمى أن ثم تقرر بعد ذلك من دون لمبس بمأن األزهمر همدم همذه ا
ة والُعنف  المسلَّح )تعمد( نقًضما لميثماق الحْكمم » لمي بالقوأ مواجهة أي احتجاج وطني س 

ممماء  مملطُة فممي ُطغيانهمما، واسممتهانت بإراقممة د  امهمما، )و( إذا تمممادت  السُّ ممة وحكأ بممين األمأ
المممواطنيَن األبريمماء، ح فاًظمما علممى بقائهمما غيممر المشممروع، أصممبح مممن حممق الشممعوب 

لمقهورة أن تعمل على عزل الحكمام المتسملطين وعلمى محاسمبتهم، بمل تغييمر النِّظمام ا
م المعصمموم هممو »، ثممم تضمميف: «بأكملممه، مهممما كانممت المعمماذير... فانتهمماُك حرمممة الممدَّ

 «.  الخطأ الفاصل بين شرعية الحكم وسقوطه في اإلثم والعدوان

كوان ظالًموا أو فواجراً،   ، ال سويما إااالخروج على ولال األمور راألزه جازوبالف أ
شورعية تغلوب الشووكة وقهرهوا كوسويلة لتوولال السولطة، واسوتبدلها معوه أسقط  كما

 .بشرعية االقتراع، ورضا الشعوب وحريتها فال االختيار

كيف يقبمل شميخ األزهممر بوضمع االنقالبيمين الشمماذ عمن المدين والشممريعة، والسمؤال:
 ن هذا التلون؟والذي استباح من المخالفين كل شيء؟ ولمصلحة م

 :  الوضع الشرعال لالنقالبيين فال مصرالفصل الثانال : 

إن حكممم االنقالبيممين فممي مصممر لمميس حكممما شممرعيا، بممل هممو غصممب واسممتبداد تجممب 
 مقاومته بكل وسيلة ممكنة 

والسؤال هنا : هل هم بغاة أم محاربون أم صائلون أم خوارج أم حكوام جوور أم كول 
 ما اكر؟

يين جمعوا أسوأ صفات الخوارج والبغاة والصائلين وفواقوهم والجواب : إن االنقالب
 بخصال تجعل إسقاطهم واجبا شرعيا ، وإليف التفصيل اآلتال:

 التعريف بالخوارج والبغاة والمحاربين والصائل وأحكامهم أوال : 

 الخوارج:  - 0
قال الشيخ ابن قدامة رحمه هللا في تعداد أصناف الخارجين عن اإلمام في  

 : (02/237)ي المغن
، أَْصَناٌف أَْرَبَعةٌ  ُجوَن َعْن َقْبَضة  اإْل َمام   :)َواْلَخار 

اُع  أََحُدَها: يٍل، َفَهُؤاَلء  قُطَّ ْن َطاَعت ه ، َوَخَرُجوا َعْن َقْبَضت ه  ب َغْير  َتأْو  َقْوٌم اْمَتَنُعوا م 
يٍق، َساُعوَن ف ي اأْلَْرض  ب اْلَفَساد    …َطر 

ان ال: ْثَنْين  َقْوٌم  الثَّ يٌر، اَل َمَنَعَة لَُهْم، َكاْلَواح د  َواال  ُهْم َنَفٌر َيس  يٌل، إالَّ أَنَّ لَُهْم َتأْو 
يٍق، ف ي َقْول  أَْكَثر  أصحابَنا، َوُهَو َمْذَهُب  اُع َطر 

ْم، َفَهُؤاَلء  قُطَّ ه  َواْلَعَشَرة  َوَنْحو 
يِّ  اف ع   …الشَّ
ال ُث: يَن ُيكَ  الثَّ ُج الَّذ  َبْيَر، اْلَخَوار  ا َوَطْلَحَة َوالزُّ ، َوُيَكفُِّروَن ُعْثَماَن َوَعل ًيأ ْنب  فُِّروَن ب الذَّ

يَن، َوأَْمَوالَُهْم، إالَّ َمْن َخَرَج َمَعُهْم،  َماَء اْلُمْسل م  لُّوَن د  َحاَبة ، َوَيْسَتح  ْن الصَّ َوَكث يًرا م 
ْن أصحابَنا اْلُمَتأَخِّ  ُر َقْول  اْلفَُقَهاء  م  ُهْم ُبَغاةٌ، ُحْكُمُهْم ُحْكُمُهْم. َوَهَذا َقْوُل َفَظاه  يَن، أَنَّ ر 



. َوَمال ٌك َيَرى  يث  ْن أَْهل  اْلَحد  ، َوَكث يٍر م  ، َوُجْمُهور  اْلفَُقَهاء  يِّ اف ع  أَب ي َحن يَفَة، َوالشَّ
ْم، اَل َعلَى ه  مْ  اْست َتاَبَتُهْم، َفإ ْن َتاُبوا، َوإ الَّ قُت لُوا َعلَى إْفَساد  ه   .ُكْفر 

يَن،  وَن، ُحْكُمُهْم ُحْكُم اْلُمْرَتدِّ ُهْم ُكفَّاٌر ُمْرَتدُّ يث  إلى أَنَّ ْن أَْهل  اْلَحد  َوَذَهَبْت َطائ َفٌة م 
ُزوا ف ي َمَكان، َوَكاَنْت لَُهْم َمَنَعٌة َوَشْوَكٌة، َصاُروا  َماُؤُهْم َوأَْمَوالُُهْم، َفإ ْن َتَحيَّ َوُتَباُح د 

، اْسَتَتاَبُهْم، َكاْست َتاَبة  أَْهَل َحرْ  ، َوإ ْن َكاُنوا ف ي َقْبَضة  اإْل َمام  ٍب َكَسائ ر  اْلُكفَّار 
ُثُهْم  ْعَناقُُهْم، َوَكاَنْت أَْمَوالُُهْم َفْيًئا، اَل َير 

َبْت أَ ، ُضر  يَن، َفإ ْن َتاُبوا، َوإ الَّ اْلُمْرَتدِّ
 …َوَرَثُتُهْم اْلُمْسل ُمونَ 
ْنُف الرَّ  ، َوَيُروُموَن َخْلَعُه اب عُ الصِّ ، َيْخُرُجوَن َعْن َقْبَضة  اإْل َمام  ْن أَْهل  اْلَحقِّ : َقْوٌم م 

، َفَهُؤاَلء  اْلُبَغاةُ،  ْم إلى َجْمع  اْلَجْيش  ه 
ْم َمَنَعٌة َيْحَتاُج ف ي َكفِّ يٍل َسائ ٍة، َوف يه  … لََتأْو 
ْم، ف   ه  ُهْم لَْو َتَرُكوا َمُعوَنَتُه، … ي ق َتال  اْلُبَغاة ؛ َوَواج ٌب َعلَى النَّاس  َمُعوَنُة إَمام  َنَّ َوأل 

)  .لََقَهَرهُ أَْهُل اْلَبْغي ، َوَظَهَر اْلَفَساُد ف ي اأْلَْرض 
ْن األولى في قولهفي كالم ابن قدامة  ولنا وقفتان :   الخوارج: َقْوٌم اْمَتَنُعوا م 

يٍق، َساُعوَن ف ي َطاَعت ه ، َوَخَرُجوا َعْن َقْبَضت ه  ب َغيْ  اُع َطر 
يٍل، َفَهُؤاَلء  قُطَّ ر  َتأْو 

 ..(اأْلَْرض  ب اْلَفَساد
واضح أن هاا الوصف هو الاط يطابق حالة االنقالبيين اآلن ألنهم ليس لهم و 

تأويل شرعى للخروج على الرئيس بل على العكس، فإنهم بعد االنقالب 
 يحاربون الشريعة فى كل المجاالت.

ْم، ف ي ق َتال  اْلُبَغاة ؛ ي قولهالثانية فو ه  … :  )َوَواج ٌب َعلَى النَّاس  َمُعوَنُة إَمام 
.) ُهْم َلْو َتَرُكوا َمُعوَنَتُه، لََقَهَرهُ أَْهُل اْلَبْغي ، َوَظَهَر اْلَفَساُد ف ي اأْلَْرض  َنَّ  َوأل 

دا فهذا حكم واضح ال لبس فيه، والعجيب أنه يختص بأقل أنواع الخارجين فسا 
، َوَيُروُموَن َخْلَعُه  ، َيْخُرُجوَن َعْن َقْبَضة  اإْل َمام  ْن أَْهل  اْلَحقِّ وإجراما وهم )َقْوٌم م 

يٍل َسائ ٍة(.  لََتأْو 

 الخوارج يختلفون عن البغاة

ق يَن وَ  ج  اْلَمار  وَن َبْيَن  اْلَخَوار 
قُ ْلم  َفُيَفرِّ ا ُجْمُهوُر أَْهل  اْلع  َبْيَن وقال ابن تيمية: َوأَمَّ

ْن اْلُبَغاة   ْن ُيَعدُّ م  مَّ  أَْهل  اْلَجَمل  وصفين  َو َغْير  أَْهل  اْلَجَمل  وصفين، م 
ل يَن .   اْلُمَتأَوِّ

ين  يث  َواْلفَُقَهاء  َواْلُمَتَكلِّم  ُة أَْهل  اْلَحد  َحاَبة  َوَعلَْيه  َعامَّ َوَهَذا ُهَو اْلَمْعُروُف َعْن الصَّ
يِّ َوَعلَْيه  ُنُصوُص أَ  اف ع  ْن أصحاب َمال ٍك َوأَْحَمد َوالشَّ ْم: م  ه  ة  َوأَْتَباع  ْكَثر  اأْلَئ مَّ

ْم. ه   َوَغْير 
 وساق ابن تيمية األدلة فقال:

ُه َقالَ  ب يِّ َصلَّى هللا َعلَْيه  َوَسلََّم أَنَّ ح يح  َعْن النَّ ُه َقْد َثَبَت ف ي الصَّ )َتْمُرُق  :َوَذل َك أَنَّ
َقٌة َعلَى ائ َفَتْين  ب اْلَحقِّ  َمار 

يَن َتْقُتلُُهْم أَْولَى الطَّ ْن اْلُمْسل م  يث « ح ين  فُْرَقٍة م  َوَهَذا اْلَحد 
ْن ج ْنس   ق يَن َنْوٌع َثال ٌث لَْيُسوا م  ُن أَنَّ اْلَمار  اَلَثة  َوُيَبيِّ

َوائ ف  الثَّ ْكَر الطَّ ُن ذ  َيَتَضمَّ
َيَة. أُولَئ َك؛ َفإ نَّ َطائ َفَة َعل يٍّ أَ  ْن َطائ َفة  ُمَعاو   ْولَى ب اْلَحقِّ م 

ق يَن:  ج  اْلَمار   َوَقاَل صلى هللا عليه وسلم ف ي َحقِّ اْلَخَوار 
ْم  ْم َوق َراَءَتُه َمَع ق َراَءت ه  ه  َيام  َياَمُه َمَع ص  ْم َوص  )َيْحق ُر أََحُدُكْم َصاَلَتُه َمَع َصاَلت ه 

ْن َيْقَرُءوَن اْلقُْرآَن اَل ُيَجاو   ْهُم م  ْن اإلسالم َكَما َيْمُرُق السَّ ُز َحَناج َرُهْم َيْمُرقُوَن م 



ْنَد هللاَّ  ل َمْن َقَتلَُهْم َيْوَم  ْم أَْجًرا ع  ة  أَْيَنَما لَق يُتُموُهْم َفاْقُتلُوُهْم؛ َفإ نَّ ف ي َقْتل ه  يَّ م  الرَّ
يَن ُيَقات   ْم لََنَكلُوا َعْن اْلق َياَمة (، َوف ي لَْفٍظ )لَْو َيْعلَُم الَّذ  ه  لُوَنُهْم َما لَُهْم َعلَى ل َسان  َنب يِّ

 .)  اْلَعَمل 
الحق، وطائفة معاوية هى المخطئة وينطبق  على يبين ابن تيمية، أن طائفة علىٍّ 

 عليها وصف البغاة الخارجين بتأويل سائة، أما الخوارج فهم الطائفة الثالثة. 

 اتفاق العلماء على وجوب قتالهم

ج  ابن تيمية :    قال َحاَبُة َعلَى ق َتال  َهُؤاَلء  اْلَخَوار  َفَق الصَّ ب يُّ ...... َواتَّ َفَقْد َقاَل النَّ
ْم:  ْنَد هللاَّ  »َصلَّى هللا َعلَْيه  َوَسلََّم ف يه  ْم أَْجًرا ع  أَْيَنَما لَق يُتُموُهْم َفاْقُتلُوُهْم َفإ نَّ ف ي َقْتل ه 

ُهْم َقْتَل َعادٍ »، َوَقاَل: «اْلق َياَمة   ل َمْن َقَتلَُهْم َيْومَ  ) مجموع  «لَئ ْن أَْدَرْكتهْم أَلَْقُتلَنَّ
 .(32/28الفتاوى 

 تنزيل الحكم على السيسال ورفقاء االنقالب:

هممو عممين الخممروج مممع الخيانممة ؛ ألنممه خممروج بالسممالح والقمموة االنقووالب العسووكري 
 واليته بيقين.على إمام شرعي مبايع من األمة ، وعلى من ثبتت 

فالخارجون على اإلمام للسيطرة على الحكم ولهم شوكة وسمالح ، يشمبهون فمي » 
 -عصرنا من يقومون بانقالبمات عسمكرية ممن أجمل الوصمول للسملطة ، فيظلمون بغماة

 بسبب طلبهم ما ليس بين أيديهم بطريق غير مشروعة. -وإن كانوا متأولين 

أخافوا المجتمع وأزهقوا النفوس وأفسمدوا فإذا استعملوا السالح في رقاب الناس و 
محمماربون ، ولكممن يظلممون علممى عقيممدتهم ممما داممموا  –وال شممك  –الممتلكممات ، فهممم 

 . (07)«مقرين بها 

لك يكون السيسي ومن معمه ممن الموزراء واإلعالميمين وقضماة المزور وشميوخ ذوب
، كممل هممؤالء فممي حكممم المحمماربين ويجممب تطبيممق حممد الحرابممة علمميهم  –االنقممالب 

الشتراكهم في القتل والغصب بالقرار والقضاء والفتيا والقنص والتغطية اإلعالمية ، 
لمو تمماأل عليمه أهمل صمنعاء لقتلمتهم » وقد قال عمر في جماعمة قتلموا رجمال واحمدا : 

 .(09)«جميعا

 تطبيق: وصف االنقالبين بالخوارج شرف ال يستحقونه.

العابمدين المذاكرين ، فإننما نجمد أن الحمديث أوجمب قتمال الخموارج القمدامى  وبرغم 
هنمما لفتممة جممديرة بممالنظر: أن الخمموارج قممديما كممانوا علممى ورع وتقمموى، وقممد عرفمموا 
بالصممالة والصمميام والجهمماد، ولكممنهم أخطممؤوا فممي فهممم الممدليل، وكممان سممبب خممروجهم 
الغيرة على الشريعة ، ومثاليتهم في والئهم لاسمالم جعلهمم يكفمرون عليما والصمحابة 

 مقصرون في الحكم بما أنزل هللا. –ي رأيهم ف –ألنهم 

أما هؤالء االنقالبيون فيريمدون إلغماء الشمريعة والتحماكم إلمى القموانين الوضمعية ، 
 وتقريب أهل الخنا والفجور ، والنصارى والعلمانيين وكل من يكره الشريعة.

هوول يمكوون أن يقوواس العسووكر الوواين تطرفوووا فووال حوورب الشووريعة علووى الخوووارج ف
 تطرفوا فال تحكيم الشريعة ؟ الاين 

يمكن أن يسمى االنقالبيون خوارج إذا خرجوا علمى المرئيس مرسمي وتوليمة عممر 

                                                           
 . بتصرف ( 117  -مرم، سابق –) انظر : مفهرم اإلرهاب  (13)
( الشررتراكها فرري القتررل، وهرركالء اشررتركرا فرري قتررل ا،الف واعتقررالها ، بررل قتررل وطررن 2/371) مرطررم مالررك (19)

 . بمكم  



ألن مرسمي فمي نظمرهم مفمرط فمي تحكميم الشمريعة وعممر بمن بمدال منمه بن الخطماب 
!، لميحكم المبالد لصمالح اليهمود الخطاب أولى منمه بتحكيمهما ، لكمن أن يمأتوا بالسيسمي

 .!الخوارج بها أن نتهمالظلم فإن هذه تهمة ، من 

وهناف أمر يخر البد أن يؤخا فال االعتبوار أن الخوارجين علوى الحكوام الموصووفين  
فوال كتوب الفقوه الوواين يتحودث عونهم علماؤنوا، كووانوا يخرجوون بسوالحهم هوم ، وهووم 
الخاسرون وحدهم إاا لوم ينجحووا ، أموا انقوالب العسوكر، فموع كونوه خروجوا ، فهوو 

الجنووود جنووود األمووة والسووالح سووالحها، وقوود أقسووم قائوودهم علووى أيضووا خيانووة ألن 
احترام الدستور والحفاظ على الووطن، فكيوف يسوتخدم جويم األموة وسوالحها لقهور 

 إرادتها وإبطال بيعتها لرئيسها ؟!

ففضال عن كونه خروجا بالسالح ، إال أنه تمدمير لمقمدرات األممة المشمتركة ملكيتهما  
بشرية واقتصادية فمي صمورة أمموال وسمالح، والمفتمرض بين أبناء الشعب من ثروة 

 في هذه الموارد أن تكون حارسة إلرادة األمة واختيارها.

وهذه لفتة، ربما ال يفطن لها ببغماوات الفتيما المذين ينقلمون فتماوى القمدماء دون النظمر 
 إلى متغيرات الواقع.

مون بوايع :» حمديث هم الخوارج المنقلبون على وليهم الشمرعي وينطبمق فميهم همذا الف
إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمورة قلبوه فليطعوه موا اسوتطاع، فوإن جواء يخور ينازعوه 

12/222مس ا ) «فاضربوا عنق اآلخر
). 

لالف نقول ونحن مطمئنون: االنقالب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسال 
ألنووه  أشوونع موون الخووروج المسوولح علووى الحوواكم ، والموواكور فووال كتووب الفقهوواء، ألنووه

وإن أخطوأوا  –خروج لتنحية الشريعة ، وكان الخوارج يخرجوون لتحكويم الشوريعة 
، كما أن االنقالب يربو على الخوروج المواكور بخسيسوة الخيانوة، وجنايوة -الطريق 

النكث بالعهد، وكفى بالخيانة عارا فال الدنيا واآلخورة، ومون نكوث فإنموا ينكوث علوى 
 نفسه.

 العسكريوجه الصيال فال االنقالب  –8

يال من االستطالة والوثوب على الغير بغير حقأ والصائل  ) انظر: الموسوعة والصأ

 (.29/97الكويتية 

يعتممدي علممى ممما كممان لممه شمموكة يسممتحل بهمما أممموال النمماس ودمممائهم، فموون فهممو كممل 
معصمموما شممرعا مممن نفممس أو عممرض أو مممال ، والصمميال شممرعا هممو الوثمموب علممى 

 .عصوم : هو النفس أو العرض أو المالوالم،  الشيء المعصوم بغير حق

ٍئ ُمْسل ٍم َيْشَهُد   قال ابن حجر:   ُ َعلَْيه  َوَسلََّم   اَل َيح لُّ َدُم اْمر 
َقاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ْفُس ب النَّْفس  وَ  ُ َوأَنِّي َرُسوُل هللاَّ  إ الَّ ب إ ْحَدى َثاَلٍث النَّ ان ي أَْن اَل إ لََه إ الَّ هللاَّ يُِّب الزَّ الثَّ

ُك ل ْلَجَماَعة   ار  ين  التَّ ْن الدِّ ُق م   َواْلَمار 

ائ ل  ثم قال :   اَلَثة َقْتل الصَّ ْن الثَّ يأ : ا ْسَتْثَنى َبْعضهْم م  ذ  َوَقاَل َشْيخَنا ف ي َشْرح التِّْرم 

ْفع  ، َوأََشاَر ب َذل َك إ لَى َقْول النَّ  ُه َيُجوز َقْتله ل لدَّ
ائ ل َفإ نَّ اَلَثة الصَّ ْن ُعُموم الثَّ يأ ُيَخصأ م  َوو 

ْفع  (.02/213) فتح الباري،  َوَنْحوه َفُيَباح َقْتله ف ي الدَّ

وهذا الحق مكفول لكل مسلم ليرد عن نفسه وحريممه عمدوان  ممن اعتمدى عليمه ، أيما 



كان هذا المعتدي،  فربما يقمع المسملم فريسمة للصمائلين وهمو بعيمد عمن سملطان يمدافع 
 نه ، فهل له أن يدافع عن نفسه؟ع

َفَقماَل : َيما َرُسموَل هللاَّ  × نعم، فَعْن أَب ى ُهَرْيَرَة َقاَل َجاَء َرُجٌل إ لَى َرُسول  هللاَّ   الجواب :
يُد أَْخَذ َمال ى َقاَل  وه  َمالَوفَ » أََرأَْيَت إ ْن َجاَء َرُجٌل ُير  ى َقماَل أََرأَْيمَت إ ْن َقماَتلَن  «.  َفوالَ ُتْعط 

يدٌ » َقمماَل : أََرأَْيممَت إ ْن َقَتلَن ممى َقمماَل : «.  َقات ْلووهُ » َقمماَل :  َقمماَل : أََرأَْيممَت إ ْن «.  َفأَْنووَت َشووه 
ار  » َقَتْلُتُه َقاَل :   (.210 -في اإليمان –) رواه مسلم «  ُهَو ف ى النَّ

َخْ : قال اإلمام النووى فى شرح مسلم د أل  ذ  اْلَمال ب َغْير  َحقأ   َفف يه  َجَواز َقْتل اْلَقاص 
ير اْلُعلََماء . َوَقاَل  يث . َوَهَذا َقْوٌل ل َجَماه  َسَواء َكاَن اْلَمال َقل ياًل أَْو َكث يًرا ل ُعُموم  اْلَحد 
َعام َوَهَذا لَْيَس  ْوب  َوالطَّ يًرا َكالثَّ َبْعض أَْصَحاب َمال ك اَل َيُجوز َقْتله إ َذا َطلََب َشْيًئا َيس 

يم َفَواج َبة ب اَل خ اَلف   ب َشْيءٍ  ا اْلُمَداَفَعة َعْن اْلَحر  ير، َوأَمَّ َواب َما َقالَُه اْلَجَماه  ) َوالصَّ

 (2/062شرح النووي على مسلم 

وإاا كان هاا الحكم فيمن جاء يأخا المال بغير حق، فما بالنا بمن جواء يعتودي علوى 
 . عتقدات؟األعرا  ويعتقل الحرائر، ويقهر الحريات ويعبث بالم

أن النبي َسأَلَُه َسائ ٌل: إ ْن َعَدا َعلَىَّ َعماٍد؟ َفمأََمَرهُ » وعن فهيد بن مطرف الغفاري:     
َرات َقاَل: َفإ ْن أََبى َفأََمَرهُ ب ق َتال مه  َقماَل: َفَكْيمَف ب َنما؟ َقماَل: إ ْن َقَتلَمَك َفأَْنمتَ   أَْن َيْنَهاهُ َثالََث م 

ممة  َوإ ْن قَ  ممار  ف ممى اْلَجنَّ ، وقممال األرنممؤوط : 04939) رواه أحمممد فممي مسممند المكيممين، « َتْلَتممُه َفُهممَو ف ممى النَّ
 حديث صحيح وهذا إسناد محتمل للتحسين(.

وهذا في القانون المعاصر : يسمى حق الدفاع عن النفس وهو حق مكفول لكمل أحمد  
ي عليه .  من خلق هللا، إذا اعُتد 

)أخرجمه مسملم فمي «  قتل دون ماله فهو شوهيد من× : » ولقول الرسول في الصحيح : 

، وزاد النسائي:    (2/788، والبخاري  040اإليمان باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره . . رقم 
 .ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد  

 ومعنى:) دون ماله ( مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما . 

بخاري هذه الترجمة في هذه األبواب قال ابن حجر: )قال ابن بطال؛ إنما أدخل ال
ليبين أن لانسان أن يدفع عن نفسه وماله وال شيء عليه، فإنه إذا كان شهيدا إذا قتل 

 )2/026فتح الباري: )في ذلك، فال قود عليه وال دية إذا كان هو القاتل( 

ما قال ابن حجر أيضا: )قال ابن المنذر؛ والذي عليه أهل العلم؛ أن للرجل أن يدفع ع
 (2/026)فتح الباري: ذكر، ماله أو نفسه أو حريمه، إذا أريد ظلما بغير تفصيل( 

 الصائل يقتل إن لم يندفع شره إال بالقتل. 

هذه هي الحالة المذكورة في الحديث، أي: وصملت ممع الصمائل إلمى حالمة أن تكمون و
 قاتال أو مقتوال وال ثالث لهما.

اندفع بالتذكير فال ينبغي أن نتعداه إلى مما همو يدفع شره بأقل الخسائر، فإن   فالصائل
أكبر منه ، وإال فبالتهديد ، وإال بالضرب حتى ينحسم شره، وإن قتل فدممه همدر ألنمه 

 بدأ بالعداء.



اللمص محمارب هلل ورسموله، فاقتلمه، فمما أصمابك » وفي نفس المعنمى يقمول الشمعبي: 
 « .من شيء من دمه فعليَ 

اقتلمه بمأي قتلمة قمدرت » ل ومعه حديمدة ، قمال: وسئل الحسن عن لص دخل بيت رج
 . (0/029) جامع العلوم والحكم البن رجب الحنبلي « عليه

 الدفاع عن حرمات النفس والغير:

قصة قتل  –حريمه أو حريم غيره من المسلمين  –وفي دفاع الرجل عن الحريم  
 المسلم للرجل اليهودي الذي كشف امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع.

قال ابن هشام :   قدمت امرأة من المسلمين بَجَلب ) متاع( لها ، فباعته بسوق بني  
قينقاع ، وجلست إلى صائة منهم ، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت ، فعمد 
الصائة إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها ، فلما قامت انكشفت سوءتها ، فضحكوا 

لى الصائة فقتله ، وشدت اليهود على بها فصاحت ، فوثب رجل من المسلمين ع
 (2/47) السيرة البن هشام    المسلم فقتلوه

وللمرأة أن تدافع عن نفسها ولو لم يكن ذلك إال بقتل المعتدي عليها جاز لها ذلك . 

فقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال أحسبه عن 

ا من هذيل فأرسلوا جارية لهم تحتطب عبيد بن عمير قال :   استضاف رجل ناس

فأعجبت الضيف فتبعها فأرادها على نفسها فامتنعت فعاركها ساعة فانفلتت منه 

انفالتة فرمته بحجر ففضت كبده فمات ثم جاءت إلى أهلها فأخبرتهم فذهب أهلها 

) إلى عمر فأخبروه فأرسل عمر فوجد أثارهما فقال عمر قتيل هللا ال يودى أبدا   

 (9/432عبد الرزاق   مصنف

وهذا الدفاع الواجب قد يكون من قبل المرأة التي  :  "وقال الدكتور وهبه الزحيلى
من قبل زوجها أو أقاربها، أو  -يكون الدفاع  -هي بصدد االعتداء على شرفها، أو 

من قبل أي مسلم ال يمت إليها بقرابة، وذلك ألن األعراض حرمات هللا في األرض، 
 (2/829الفقه اإلسالمي وأدلته: )  باحتها بحالوال سبيل إل

وكقتل الصائل فإنه يباح للمجني عليه وجاء أيضا في موسوعة الفقه اإلسالمى:    
قتل الجانى أو قطع طرفه والمعتبر فى الفقه عدم ترتب أى جزاء على هذا القتل، 

اح مستوى فعدم ترتب الجزاء من ناحية العقوبة أو المثوبة دليل على أن الفعل مب
الطرفين وال خالف بين العلماء فى أن اإلكراه الملجئ يكون سببا من أسباب اإلباحة 
لقول الرسول عليه الصالة والسالم:   رفع عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 

 ( 0/29موسوعة الفقه اإلسالمي  )عليه   

 حقوق الصائل مهدرة

لممى التممدري  وإن لممم ينممدفع إال بقتلممه قتممل ذكرنمما أن الصممائل يممدفع بأقممل ألمموان األذي ع
 ودمه هدر.



وعن عمران بن حصين :  أن رجال عض ذراع رجل فانتزع ثنيته فانطلق إلى 
النبي صلى هللا عليه و سلم فذكر ذلك له فقال أردت أن تقضم ذراع أخيك كما يقضم 

،عن 6/2226اية البخاري ، قال الشيخ األلباني : صحيح ، ورو7/29) رواه النسائي الفحل فأبطلها   

 صفوان بن يعلى عن أبيه قال : خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع ثنيته فأبطلها النبي صلى هللا عليه و سلم(
. 

مة اْلُجْمُهموُر َفَقمالُوا : اَل َيْلمَزُم اْلَمْعُضموَض  ه  اْلق صَّ ر  َهمذ  قال ابن حجر :  َوَقْد أََخَذ ب َظماه 
َنَّ  َيمٌة أل  موا أَْيًضما ب اإْل ْجَمماع  ب مأَنَّ َمممْن  ق َصماٌص َواَل د  مائ ل ، َواْحَتجُّ العماضأ ف مي ُحْكمم الصَّ

مُه اَل َشمْيء َعلَْيمه    َر أَنَّ ماه  ماَلًحا ل َيْقُتلمُه َفمَدَفَع َعمْن َنْفسمه َفَقَتمَل الشَّ ) فمتح َشَهَر َعلَمى آَخمر س 
 (.02/222الباري 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّ  رسول هللاَقاَل و لََع َعلَْيَك ب َغْير  إ ْذٍن َفَخَذْفَتُه َصلَّى هللاَّ
َم   لَْو أَنَّ اْمَرأً اطَّ

 3/0699( ، ومسلم )6493، رقم  6/2222)البخارى )ب حَصاٍة َفَفَقأَْت َعْيَنُه لَْم َيُكْن َعلَْيَك ُجَناٌح   

 ( .2027، رقم 

ائ ل َولَْو أََتى َعلَى نَ   ْفس اْلَمْدفُوع .وهذا دليل صريح َعلَى َجَواز َدْفع الصَّ

قال الشافعي رحمه هللا: )إذا دخل الرجل منزل الرجل ليال أو نهارا بسالح، فأمره 
 .بالخروج فلم يخرج، فله أن يضربه وإن أتي على نفسه(، أي إذا قتل المدفوع

وأضاف الشافعي رحمه هللا: )سواء كان الداخل يعرف بسرقة أو فسوق، أو ال 
 .)6/33األم: (يعرف به( 

ال يخفى أن هاا الحكم ينطبق على البلطجية ومردة الشرطة الاين يصولون و
 .بسالحهم على البرءاء فال المسيرات والطرقات ويعتدون عليهم بقوة السالح

وعلى الف ، فإن من قتل الضباط الاين جاءوا العتقاله وكسروا عليه األبواب 
 .وروعوا بناته وأوالده ظلما فال حرج عليه

 القاتل والمقتول فال النار توجيه حديث :

على المسلم أال فإنه ينبغي  وإن كانت العزيمة والمظلومية تقتضي أن تنقتل لقاتلك ،
يبدأ بنزاع أو قتال وال ينويه ، وألن يكون كابن آدم المقتول خيًرا من أن يكون ابن 
آدم القاتل، وهذا على المستوى الشخصي ، أي في حقوقه الخاصة ، وباألخص إذا 

 .يا ن القتال على الدنكا
أما حقوق الشريعة ، فهي واجبة االستيفاء من كل أحد كائنا من كان، وذلك لحديث  

ار  : »  َما، َفاْلَقات لُ َواْلَمْقُتولُ ف ال النَّ َفقُْلُت: َيا َرُسوَل هللا  « إ َاا اْلَتَقى اْلُمْسل َمان  ب َسْيَفْيه 
؟ َقاَل: هَذا اْلَقات ُل َفَما َباُل اْلَمْقُتو يًصا َعلَى َقْتل  َصاح ب ه  »ل  ُه َكاَن َحر   . .(21) «إ نَّ

                                                           

 اقتتلوا المؤمنين من طائفتان وإن باب اإليمان كتاب صحيحه في البخاري أخرجه عليه متفق( متفق عليه ، 21)

 .2777: رقم 4/2203 بسيفيهما المسلمان تواجه إذا باب الفتن كتاب صحيحه في ومسلم ، 30: رقم 0/02

 . 0/901اللؤلؤ والمرجان وانظر: 



يث  ار ف ي َحد  وقال ابن حجر فى كتاب الفتن  في شرح الحديث: قال: َوَقْد أَْخَرَج اْلَبزَّ

ْقَتَتْلُتْم َعلَى َي   إ َذا ا  َياَدةٌ ُتَبيِّن اْلُمَراد َوه  ار   ز  ْنَيا َفاْلَقات ل    اْلَقات ل َواْلَمْقُتول ف ي النَّ الدُّ

ْن  يث أَنَّ اْلق َتال إ َذا َكاَن َعلَى َجْهل م  َن َهَذا اْلَحد  ار   َقاَل اْلقُْرُطب يأ َفَبيَّ َواْلَمْقُتول ف ي النَّ

ار    يَد ب َقْول ه    اْلَقات ل َواْلَمْقُتول ف ي النَّ ي أُر  َباع َهًوى َفُهَو الَّذ  ْنَيا أَْو ا تِّ انظر :  )َطلَب الدُّ

 ( 03/34فتح الباري 

اب يُّ :   
ا َمْن َقاَتَل أَْهل  َوَقاَل اْلَخطَّ يَّة ، َفأَمَّ يد ل َمْن َقاَتَل َعلَى َعَداَوة ُدْنَيو  َهَذا اْلَوع 

ُه َمأُْذوٌن لَُه ف ي اْلق َتال َنَّ يد أل  ائ ل َفقُت َل َفاَل َيْدُخل ف ي َهَذا اْلَوع    َشْرًعا  اْلَبْغي أَْو َدَفَع الصَّ
 (.02/098) انظر : فتح الباري 

والقاتل والمقتول في النار حين يكون كل منهما حريصا على قتمل اآلخمر، وقمد خمرج 
 ألجل قتله .

أما من خرج ال يريد القتل فقتل فدمه في رقبة قاتله ، ألن من خرج مطالبا بحقه 
حقه ولو مات  أن يدافع عن نفسه وأن يأخذ -و لكل مظلوم  -رخصت له الشريعة 

ي عليه أثناء التدافع فدمه هدر، قال تعالى: ﴿  ﴾  ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېالمعتد 
 ]الشورى[ .

 إال بالقتل جاز أن يقتلوا . المجرمين فإذا لم ينحسم شر 
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شموكة والبغاة هم الخارجون على اإلمام الحمق بغيمر الحمق، فهمم طائفمة لهما قموة و 
خرجت على الحاكم بتأويل سائة في تصورها ، وله وجهة ما، وقد فرق الفقهماء بمين 
البغي بحق والبغي بغير حق والذي ينبغي وصفه بالجريمة، كما أوجبموا الوقموف ممع 

 .وكان الحاكم مستحقا للخروج عليه البغاة إذا كانوا على حق،

يجب حرب البغماة إذا اجتمعموا أما إذا كانوا على باطل، وكان تأويلهم غير سائة ف 
 وتكتلوا في مكان معين، وال يجب قتالهم إال إذا بدئوا القتال.

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ ه ه   ه وذلك مصداًقا لقوله تعالى ﴿
 ﴾ ]الحجرات[. هے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

يأ  يُّ اْلَبْصر  ْلَطان يَّة : َوَقاَل    َقاَل اإْل َمام أَُبو اْلَحَسن اْلَماَوْرد  َتابه اأْلَْحَكام السُّ ف ي ك 

هْم َعْن اْلَبْغي إ الَّ  ن َردأ ا البغاةُ فُيَقاَتلُوَن َعلَى َبْغيهْم إ َذا لَْم ُيْمك  ُجْمُهور اْلفَُقَهاء : أمَّ

ْن ُحقُوق هللاَّ الَّت ي اَل َيُجوز إ َضاَعتَها َنَّ ق َتال اْلُبَغاة م  ) األحكام السلطانية    ب اْلق َتال  ؛ أل 

0/341 ) 

 وحدد اإلمام الماوردي خمسة أسباب يصير بها قتالهم واجبا :      
ْم .    يم  أَْهل  اْلَعْدل  ما يوجب قتال أهل البغي ب إ ْفَساد  َسب يل ه  ُضوا ل َحر   أََحُدَها : أَْن َيَتَعرَّ
ينَ   ك  َهاُد اْلُمْشر  َل ج 

ان ي : أَْن َيَتَعطَّ ْم ما يوجب قتال أهل البغي . َوالثَّ  ب ه 
ْن ُحقُوق  َبْيت  اْلَمال  َما لَْيَس لَُهْم ما يوجب قتال أهل البغي .  ال ُث : أَْن َيأُْخُذوا م 

 َوالثَّ
ْم ما يوجب قتال أهل البغي .  ْن َدْفع  َما َوَجَب َعلَْيه  اب ُع : أَْن َيْمَتن ُعوا م   َوالرَّ
ُس : أَْن َيتَ   َمْت َطاَعُتُه َواْلَخام  ي َقد  اْنَعَقَدْت َبْيَعُتُه َولَز  )   َظاَهُروا َعلَى َخْلع  اإْل َمام  الَّذ 

  (. 03/227انظر:  الحاوي للماورديأ 



مليأ :      -وإن لم يوجد ما ذكر  -، ألنأ ببقائهم  األوجه وجوب قتالهم مطلقاً وقال الرأ
   ) وا عن قبضة اإلمام وتهيأئوا للقتالتتولأد مفاسد ، قد ال تتدارك ما داموا قد خرج

 (.9/894كتاب البغاة  –انظر حاشية الجمل على المنه  لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري 

 التدرج فال دفعهم :  

وال يتعمد قتالهم ابتداءا ، بل يستخدم معهم األرفق فاألشد  حتى يصل إلى القتل ، 
هم بما هو أهون وجب بقدر ما وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :  ولو اندفع  شرأ

د  هم ، وإذا أمكن ذلك بمجرأ يندفع ، إذ يشترط لمقاتلتهم أن يتعيأن القتال لدفع شرأ
 (9/044) انظر: الموسوعة الكويتية القول كان أولى من القتال   

وفيها أيضا:   وإذا تحيأز البغاة إلى جهٍة مجتمعين ، أو إلى جماعٍة ولم يمكن دفع  
هم إالأ  هم بالحبس  شرأ ق جمعهم ، ولو أمكن دفع شرأ بالقتال ، حلأ قتالهم حتأى يتفرأ

هم على ما سبق  بوا فعل ذلك ، إذ الجهاد معهم واجب بقدر ما يندفع به شرأ بعدما تأهأ
 (9/042) المصدر السابق   

 وقال ابن تيمية:
ا "  ْم: }« أَْهُل اْلَبْغي  »َوأَمَّ ن يَن اْقَتَتلُوا َفإ نَّ هللا َتَعالَى َقاَل ف يه  َن اْلُمْؤم  َوإ ْن َطائ َفَتان  م 

ي َحتَّى َتف يَء إلى  َفأَْصل ُحوا َبْيَنُهَما َفإ ْن َبَغْت إْحَداُهَما َعلَى اأْلُْخَرى َفَقات لُوا الَّت ي َتْبغ 
ُطوا إنَّ هللا يُ  يَن{ َفلَْم َيأُْمْر أَْمر  هللا َفإ ْن َفاَءْت َفأَْصل ُحوا َبْيَنُهَما ب اْلَعْدل  َوأَْقس  ط  ح بُّ اْلُمْقس 

ْن إَذا اْقَتَتلُوا أََمَر ب اإلص ْقت َتاُل اْبت َداًء لَْيَس َمأُْموًرا ب ه ؛ َولَك  َية  اْبت َداًء. َفاال  الح ب ق َتال  اْلَباغ 
َدةُ قُوت لَتْ  ْن اْلفُ  ،َبْيَنُهْم؛ ُثمَّ إْن َبَغْت اْلَواح  : إنَّ اْلُبَغاَة اَل َول َهَذا َقاَل َمْن َقاَل م  َقَهاء 

ْم َحتَّى ُيَقات لُوا  .. ُيْبَتَدُءوَن ب ق َتال ه 
 تطبيق  على االنقالب العسكري:ال
وإذا انطبق وصف البغاة على معاوية ومن معه ، وقد كانوا يطالبون بتطبيق الحد  

على قتلة عثمان ولم ينازعوا عليا في اإلمامة ، فإن تطبيق هذه الصورة على 
النقالب العسكري في مصر أمر مستحيل ، ألن االنقالبيين نازعوا الرئيس ا

ولم تكن شبهتهم في تكييف تطبيق  ،المنتخب بل اختطفوه وحبسوه وحاربوا الشريعة
 الشريعة وإقامة حدود هللا في األرض كما كان أمر معاوية ومن معه.

هم بقتال، أما بعد االنقالب فقبل االنقالب كانت تمرد واإلنقاذ بغاة لكن ال يجب ابتداؤ
ل اآلالف من المطالبين تققاموا بُ وظهور العسكر بالسالح، ثم بعد االنقالب 

 . مستوجبين للقتالفإنهم بذلك صاروا محاربين بالشرعية، 
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ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ حكم الحرابة مأخوذ من قوله تعالى : ﴿ 
 ﴾ ]المائدة[ . ک ک ک ک گگ

محاربة هلل ورسووله ، وإفسواد فوال األر  وقطوع للسوبيل ،  -بنص اآلية  –فهال 
وهال من صور بلطجة بع  أفراد الشعب على حقوق اآلخورين ، والبود مون حمايوة 

 الشعب من هاه الفئة . 

لة، وممن وقد حمذر الشمرع ممن إرهماب اآلمنمين وتهديمدهم وتنغميص حيماتهم بأيمة وسمي
) رواه الترممذي فمي الحمدود «من حمول علينوا السوالح فلويس منوا×: » ذلك قول رسول هللا 

 (.0389رقم 



 (.4129)رواه النسائي في تحريم الدم برقم « من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر» وقوله: 

من خرج على أمتال برها وفاجرها ، ال يتحاشى من مؤمنها وال يفال باي » وقال : 
 (3436)رواه مسلم في اإلماره برقم « س منالعهدها فلي

) رواه مسملم فمي البمر بمرقم « من أشار إلى أخيه بحديدة يريد قتله فقمد وجمب دممه » وقال: 
4840. ) 

فالمحارب ربما يقتل ، أو يسرق ، لكنه يقتل ممع الترويمع وقطمع الطريمق، وإن سمرق 
العاديمة التمي تطبمق علمى فباإلكراه وليس باالسمتخفاء، لمذلك ال تطبمق عليمه العقوبمات 

 السارق أو القاتل ، بل أشد.

ا كمان ذفلمعنى الترويع عقوبة زائدة على جزاء الجريمة في الظمروف العاديمة، فمإ 
أي : يممده اليمنممى  -السممارق تقطممع يممده، فممإن المحممارب تقطممع يممده ورجلممه مممن خممالف 

ك قمال ا علمى مما همو مفصمل فمي كتمب الفقمه، ولمذلذ، وهك -ورجله اليسرى أو العكس
« إذا تسور عليهم في بيوتهم بالسالح قطعمت رجلمه ويمده» اإلمام الشافعي في األم : 

، وانظر: المجمموع 226-4/083) األم ، أهل البغي،  -يعني: حكم عليه بحد حرابة ال حد سرقة -
 ( .369-21/342للنووي ،أهل البغي 

كمم الصمائل ، وقمد وإذا لم ينمدفع المحمارب إال بقتلمه قتمل دفاعما عمن المنفس، ولمه ح
لما فمي ذلمك « ذا طرقك اللص بالليل فهو محاربإ» روي عن قتادة والحسن قولهما 

 اإلخافة. من

واشتراط الفقهاء القدماء أن المحارب يكمون فمي الصمحراء وبعيمدا عمن العممران ، 
شروط كانت وجيهة فمي زممان مضمى، ألن الفيمافي والصمحاري ال يمكمن للعماجز أن 

على المحاربين، لكنك ترى المتجبرين  المستبدين يهدمون البيموت ينتصر فيها بنفسه 
على رؤوس ساكنيها في المدن العامرة، وهذا يقودنا إلمى القمول بمأن الحرابمة تحصمل 
ممممن لممه قمموة وشمموكة، وأن الضممحية يكممون أعممزل،  أو لممه سممالح ال يقممارن بسممالح 

 المحارب ، وال يجد ناصرا على من اعتدى عليه.

ؤنمما إلممى عصممرنا ورأوا المروحيممات، والمممدرعات لقممالوا بممأن ) ولممو عمماش فقها 
الحرابة ( يمكن أن تحصل في البالد المكتظة بالسمكان، ولمذلك فطمن أبمو حنيفمة لمذلك 

بتصممرف  013-93ص –مرجممع سممابق  –) انظممر : مفهمموم اإلرهمماب وعممممه فممي الخممالء والعمممران. 
 وإجمال( .

 التطبيق على االنقالب العسكري: 

حرابووة، فووإن عووزل وخطووف السوولطان المبووايع  افووة فووال حووق الرعيووةاإلخإاا كانووت 
 بالسالح أشد أنواع الحرابة.

وإال فكيووف يسوومى موون ا،تصووب موواال بوواإلكراه محاربووا ، وال يسوومى محاربووا موون 
 ا،تصب دولة وحكم أهلها بالقهر ، وقتل مخالفيه ؟!

فر، وهذا ما قال به ومن المخاطر العقدية للحرابة أن فاعلها إذا استحل فعلها فقد ك
فهو كافر بإجماع األمة كلهما ،  مستحال لالفمن شهر على أخيه السالح » أبو حنيفة 

)انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشمرائع « ال يخالف في ذلك إال من ال يعتد بخالفه
 ( .080-8/062، قطاع الطرق ،

 ديث العرنيين(االنقالبيون يستوجبون القتال قصاصا لضحايا اعتدائهم  )ح -1

( في شوال من العام أسماء قبائلجماعة من عكل وعرينة)× قدم على رسول هللا 

السادس الهجري وكانوا ثمانية نفر، وتكلموا باإلسالم ، فقالوا : يا نبي هللا إنا كنا 



× أهل ضرع ولم نكن أهل ريف ، واستوخموا المدينة ، فأمر لهم رسول هللا 

العشرة من اإلبل( وراع ، وأمرهم أن يخرجوا بها فيشربوا  بذوٍد)ما بين الثالثة إلى

من ألبانها ويتمسحوا بأبوالها ، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد 

خبرهم فبعث الطلب × واستاقوا الذود . فبلة النبي × إسالمهم ، وقتلوا راعي النبي 

وقطعوا أيديهم وأرجلهم ، في آثارهم، فقبضوا عليهم ؛ فأمر بهم فسمروا أعينهم 

 . (4/0232)صحيح البخاري وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. 

عن المثلة ألن × ال يتعارض ذلك اإلجراء من الرسول مع نهيه إزالة التباس : 

هؤالء إما أن يكونوا محاربين ، فينطبق عليهم حد الحرابة ، أو مجرمون، يفعل بهم 

 قصاصا (.ما فعلوا بغيرهم ) 

وعند أبي داود : فما ارتفع النهاُر حتى ج يُء بهم ، فأمر بهم ، فقطعت أيديهم  

ة  ، َيْسَتسقُون فال ُيسَقوَن  .قال أبو ق البة « وأرُجلُُهم ، وَسَمَر أْعيَنهم ، وأُلقُوا في الْحرَّ

)رواه « .  ورسوله فهؤالء َقوٌم َسرقوا وَقَتلُوا ، وكَفروا بعَد إيمانهم ، وحاَرُبوا هللاَّ : »

 . (0/027الجماعة ، وانظر : عمدة األحكام 

فأمر بمساميَر فأُحميت ، فكَحلُهْم ، وقطع أْيدَيُهم وأرجلَهْم ، »وفي أخرى له قال : 

 .( 6/2492. )صحيح البخاري « وما حسَمُهْم 

صحيح ابن حبان )  في طلبهم َقافة ، فأُتَي بهم × َفَبَعَث رسوُل هللاَّ »وفي أخرى له قال : 

01/309) 

چ چ چ ڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ ژ ژڑڑ ک ک ک ک گگ گ گ في ذلك : ﴿ فأنزل هللاَّ  

 [ « .33﴾ ] المائدة:ڳڳڳڳڱڱڱڱں

ُم األرَض بفيه  عطَشا ، حتأى ماُتوا »وفي أخرى قال أنس :  « فلقد رأيُت أحَدَهَم َيْكد 

 ( .8/98)النسائي . 

قيامة، فالعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب وال يزال هذا الحكم سارياً إلى يوم ال

. 

فإنما فعل الرسول ذلك بهم جزاءاً وفاقاً ؛ ألنهم سملوا أعين الرعاة فصار ذلك   

السمل قصاصاً ، وبقية اإلجراءات من قطع األيدي واألرجل حكم شرعي وهو حد 

 ( .008-003مفهوم اإلرهاب في كتاب  )  انظر : مناقشة المسألة الحرابة. 

 :  همنفوا االنقالبيون يحاكمون لخيانتهم واستغالل  - 1



استغل االنقالبيون النفوذ والمال والرصاص والسالح وما استأمنهم عليه 

 استغلوا كل هذا لقهر الشعب واستعباده –الشعب من سلطات وصالحيات 

بالنكاية واإلرعاب  الناس في وافعمل ر محله ،هذا النفوذ في غي استغلوا، ف

ل الجيش الذي سخر الجيش والسالح لقتل وقمع المواطنين الذين كرج، 

رجل يجب عليه حمايتهم في الوقت الذي غفل فيه عن حماية الحدود ، وك

الشرطة الذي يحاول فرض سيطرة على الناس فيصير مبعث ترويع لكل 

ه ، وإليك هذه من يخالفه، ال سيما إذا أمن جهات التحقيق ألنها متواطئة مع

 :الحادثة

روى محمد بن إسحاق ، عن عبد هللا بن أبي بكر ، قال : قدم على أبي بكر 

رجل من بني سليم ، يقال له الفجاءة ؛ ..  فقال ألبي بكر : إني مسلم ؛ وقد 

أردت جهاد من ارتد من الكفار ، فاحملني وأعني ؛ فحمله أبو بكر على 

مرتد ، يأخذ ظهر ، وأعطاه سالحاً ، فخرج يستعرض الناس : المسلم وال

أموالهم ، ويصيب من امتنع منهم ؛ ومعه رجل من بني الشريد ، يقال له : 

نجبة بن أبي الميثاء ، فلما بلة أبا بكر خبره ، كتب إلى طريفة بن حاجز : 

إن عدو هللا الفجاءة أتاني يزعم أنه مسلم ، ويسألني أن أقويه على من ارتد 

ى إلى من يقين الخبر أن عدو هللا قد عن اإلسالم ، فحملته وسلحته ، ثم انته

استعرض الناس : المسلم والمرتد يأخذ أموالهم ، ويقتل من خالفه منهم ، 

فسر إليه بمن معك من المسلمين حتى تقتله ، أو تأخذه فتأتيني به . فسار 

طريفة بن حاجز ، فلما التقى الناس كانت بينهم الرميا بالنبل ، فقتل نجبة 

سهم رمى به ، فلما رأى الفجاءة من المسلمين الجد قال بن أبي الميثاء ب

لطريفة : وهللا ما أنت بأولى باألمر مني ، أنت أمير ألبي بكر وأنا أميره . 

فقال له طريفة : إن كنت صادقاً فضع السالح ، وانطلق معي إلى أبي بكر 

 . فخرج معه ، فلما قدما عليه أمر أبو بكر طريفة بن حاجز ، فقال : اخرج

به إلى هذا البقيع فحرقه فيه بالنار ؛ فخرج به طريفة إلى المصلى فأوقد له 

 . (2/047)انظر: تاريخ الرسل والملوك ناراً ، فقذفه فيها

) نفس المصدر وروي أن أبا بكر ندم على الحرق وتمنى أن لو كان اكتفى بقتله 

2/221.) 

 التطبيق على االنقالبيين:



ن الذين سخروا الجيش وآالت القتل لقتل وحرق إن قادة العسكر واالنقالبيي

 وسجن معارضيهم فعلوا ما فعله الفجاءة بالمسلمين قديما ، فهذا رجل

استأمنته الدولة على جيش وحددت له هدفه ، وهو مقاتلة المرتدين وحماية 

اإلسالم من المخربين ، فإذا به يخون القسم والعهد ، ويسخر جيشه لعكس 

على الثروات ، فكان  أجله ، فانتهك الحرمات وعداالهدف الذي خرج من 

 جزاؤه الحرق.

في ردع من يستغل نفوذه وسلطاته في القتل وهذا سبق إسالمي فريد ، 

في محاسبة المنحرفين بالقرار، والمستغلين للسلطة و،  والترويع والنهب 

والنفوذ، فتقوم بسحب الصالحيات ، وتجريدهم من مناصبهم ، ومحاسبتهم 

ألن هذا لون من ألوان اإلرهاب الممنوع الذي يروع جرائمهم ،على 

 اآلمنين .

  ولالف نقول : إن هؤالء يستحقون الحرق كما حرق الصديق الفجاءة. 

 شرعيين االنقالبيون يقاتلون لجورهم ولو كانوا حكاما – 1
رعى، نحن بحاجة إلى التفريق بين االنقالبيين الذين انقلبوا أو خرجو على اإلمام الش

وبين الحكم فى حالة حكام ظلمة إما تولوا الحكم بطريقة غير شرعية أو مارسوا 
  .قبلهم انقلبوا عليه الحكم بمظالم وفساد ، ولم يكن هناك حاكم عادل

 :توجيه حديث ضرب الظهر

بمما يجمب عليمه تجماه أمتمه فمال يجموز الخمروج عليمه ؛ ألن المبايع إذا قمام الحاكم  اعلم أن  
بين الحاكم والمحكموم ، فمإذا قمام الحماكم بمما يجمب عليمه اسمتوجب الطاعمة علمى  الحكم عقد
 المحكوم.

وإن بممدا مممن الحمماكم تقصممير ، فممإذا كممان خفيفمما يسمميرا ال ينممال ثوابممت العقممد وأصممول 
 « . الدين النصيحة» االتفاق ففيه النصيحة لحديث: 

األممور الخاصمة وعلى هذا تحمل النصوص الواردة بالصبر علمى الحماكم، وهمذا فمي 
 مع بذل النصيحة له .

أما إذا جار على الشريعة فال ينبغي أن يسكت عنه، وكذلك إذا كانمت أخطماء الحماكم  
ممى الشممريعة ، ووالممى أعممداء األمممة، ولممم يجممد معممه  تتعلممق بمسممائل األصممول ، كممأن نحأ
النصح نفعا، فعلى األمة التصعيد بالصورة المناسبة كأن يخرج الناس في مظماهرات 
سمملمية ، وإن أصممر ولممم ينممدفع شممره إال بممالخروج المسمملح جمماز ذلممك بشممرط القممدرة ، 

 والمسألة تخضع لفقه الموازنات. 

وعدم جواز الخروج عليه مقيمد بحالمة التقصمير ، وليسمت فمي حالمة اإلخمالل المتعممد 
» قمال : × عبمادة بمن الصمامت أن النبمي بأصول عقد االتفاق بينه وبين األمة لحديث 

أطع فال عسرف ويسرف ومنشوطف ومكرهوف وأثورة عليوف ، وإن أكلووا مالوف اسمع و



 . (20)«  وضربوا ظهرف إال أن يكون معصية

والحديث واضح في التفريق بين ما إذا كان تقصير الحاكم في حق الشخص فماألمر هنما  
 .كوت عليهالشرع فال يجوز الس بالصبر ، أما إذا كانت معصية في حق

بالصبر على أخمذ الممال وضمرب الظهمر × حمه هللا : أما أمره ر قال اإلمام ابن حزم
فإنما ذلك بال شمك إذا تمولى اإلممام ذلمك بحمق، وهمذا مما ال شمك فيمه أنمه فمرض علينما 
الصبر له، ومن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسمق عماٍص 

بالصمبر علمى × هللا وأما إن كمان ذلمك بباطمل ، فمعماذ هللا أن يمأمر رسمول ، تعالىهلل 
 . (22)ذلك

 حكام الجور قتال االنقالبيين أوجب من قتال

ووصف الحاكم بالجور ال يعني ما نحن فيه وال ينطبق على همؤالء الحكمام السمارقين 
إرادة شعوبهم ، وإنما يقصمدون ممن كمان فسمقه مقتصمرا علمى نفسمه، بمدليل : تعلميلهم 

ود ، ويؤمن السبيل ، ويقسم الفيء وينكمأ الصالة خلف البر والفاجر ، لكونه يقيم الحد
 ه األشياء أو واحدة منها؟ذالعدو، فهل فعل االنقالبيون ه

وهذا ما قصده أسالفنا الذين تزور الفتيا على ألسنتهم، ونحن نقطع باستحالة انسحاب 
كالمهم على االنقالبيين الموالين لليهود والقاتلين الركع السجود، فضال عن خروجهم 

 لى اإلمام المبايع.المسلح ع

 جواز الخروج على حكام الجور:كالم العلماء فال  

لو سلمنا بأن االنقالبيين حكام ، فإنه يجب الخروج عليهم لجورهم وظلمهم ، ومن 
رأى الصبر عليهم فألجل خوف الفتنة، فهناك من أوجب قتالهم، واشترط القدرة 

 وتجنب الفتن وهناك من رأى قتالهم مطلقا.
ولم يشتهر عدم الخروج اال ، للسلف كان الخروج على أئمة الجورالسائد  ن المذهبإ

بعد عصر السلف االول بسبب نظرة بعض العلماء للمصالح والمفاسد والتي 
بموجبها رأوا الصبر على حكام الجور طالما طبقوا الشريعة ، ولو عاشوا إلى 

جزئيات الشريعة  زماننا لما ترددوا في الخروج عليهم ، فقد عذبوا وسجنوا في
 فكيف بهم لو رأوا محاربتها علنا ، أتراهم كانوا يسكتون على ذلك؟.

جواز الخروج على الحاكم الجائر ال بد من التأكيد فال قبل عر  أقوال العلماء و
 على أنه ال يسمال الخارج على الحاكم الظالم الجائر با،ياً. 

 صالح .قال ابن حجر ــ رحمه هللا ــ في ترجمته للحسن بن 

وقمولهم كممان يمرى السمميف، يعنمي: كممان يممرى الخمروج بالسمميف علمى أئمممة الجممور، » 
لكن استقر األمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد  ماهب للسلف قديموهذا 
 ، كما في وقعة الحرة ووقعة ابن األشعث وكربالء وغيرها. (23) «منه 

يمد ، و إنمما بمذلوا لمه النصمحية إن الصحابة لم ينكروا علمى الحسمين خروجمه علمى يز
بعدم الخروج الى الكوفة، أو السمير بأهلمه، والثقمة فمي أهمل العمراق المذين خمذلوا أبماه 

                                                           
 ، وقال شعيب األرنكوط : إسناةه حسن .17/425( صحيح ابن حبان 21)
 . 4/122( الفصل في الم ل والنحل 22)
 . 2/257( تهذيب التهذيب البن ح ر 22)



 وحاولوا اغتيال أخيه.

وقممد كاتممب شمميعة  –إذن لممم يختلفمموا معممه علممى جممواز الخممروج علممى الحمماكم الجممائر  
حول مدى قدرته كان ، لكن الخالف  -بإخبار تصم يزيد بالفجراإلمام الحسين الكوفة 

 .في صدق أهل الكوفة ومنعتهم الصحابة على إزالة المنكر، وشك

وكذلك ما جرى من أبنماء الصمحابة ووقموفهم ممع المنفس الزكيمة، ومما كمان ممن أممر  
 زيد بن علي بن الحسين، ووقعة الحرة ، وخروج ابن الزبير، وثورة ابن األشعث.

 ل هللا صلى هللا عليه وسلم : معلقا على حديث رسوالحنبلي  قال ابن رجب
 ما من نبي بعثه هللا قبلي إال كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون ماال يفعلون ، ويفعلون 
ماال يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، 

) صحيح  هم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من اإليمان حبة خردل  ومن جاهد

 .(05، رقم  1/96مسلم )
 .( 0/322) انظر جامع العلوم والحكم  قال ابن رجب: وهذا يدل على جهاد األمراء باليد  

عن القائلين أن الكيفية تكون بالقلب واللسان، قد وجب  –رحمه هللا  – وقال ابن حزم
 الف سل السيوف مع اإلمام العدل إذا قام عليه فاسق.عندهم بال خ

وكذلك قال  إنأ سل السيوف في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ، إذا لم 
 .(4/032) الفصل في الملل والنحل  يمكن دفع المنكر إال بذلك 

ورأيت لبعض من ينسمب نفسمه لاماممة والكمالم فمي المدين، »رحمه هللا :  أيضا وقال
صب لذلك طوائفه من المسلمين، فصواًل ذكر فيها اإلجمماع. فمأتى بكمالم لمو سمكت ون

عمى فيمه  عنه لكان أسلم له فمي أخمراه. بمل الخمرس كمان أسملم لمه! ...فإنمه أتمى فيمما ادأ
اإلجماع، أنهم أجمعوا على أال يخمرج علمى أئممة الجمور. فاسمتعظمت ذلمك. ولعممري 

جماع كافر، فُيلقي هذا إلمى النماس، وقمد َعل مم إنه عظيم أن يكون قد َعل َم أن مخالف اإل
أن أفاضل الصحابة وبقية الناس يوم الحرة، خرجوا على يزيد ابن معاويمة. وأن ابمن 
الزبير ومن اتبعه ممن خيمار المسملمين، خرجموا عليمه أيضماً،...وأن الحسمن البصمري 

 مممن وأكممابر التممابعين خرجمموا علممى الحجمماج بسمميوفهم. أتممرى هممؤالء كفممروا؟ بممل وهللا
كفأرهم أحقأ بالكفر منهم. ولعمري لو كان اختالًفا َيخفمى، لعمذرناه. ولكنمه أممٌر يعرفمه 

رات )النسماء( فمي خمدورهن الشمتهاره الفصرل فري ..  )أكثر العوام في األسمواق والمخمدأ

 (4/122الم ل والنحل 

 رحمه هللا:  –: ماهب أبال حنيفة
مة، والقول باألمر بالمعروف المشهور من مذهبه جواز قتال حكام الجور والظل

 والنهي عن المنكر بالسيف.
عن أبي حنيفة في هذا المسألة، وقد  –رحمه هللا  –وننقل ما ذكر اإلمام الجصاص 

رد اإلمام الجصاص وأغلظ القول على من أنكر على أبي حنيفة مذهبه في الخروج 
 على أئمة الجور: فقال: 

حديث الذين بهم فُق د األمر بالمعروف  وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب ال
) انظر : أحكام القرآن  والنهي عن المنكر حتى َتغلب الظالمون على أمور اإلسالم 

 .(0/78للجصاص 



ولقد أيد اإلمام أبو حنيفة وساعد كل من خرج على أئمة الجور في عصره، كزيد بن 
ال، وكان ينصح الناس علي في خروجه على الخليفة األموي، فقد أمده أبو حنيفة بالم

ويأمرهم بالوقوف إلى جانبه، وهذا ما ذكره الجصاص في هذه المسألة:  وقضيته 
في أَمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سراً في وجوب 

 . ) السابق نفس الجزء والصفحة( نصرته والقَتال معه 
نفس الزكية ودعوته الناس وحثهم على وكذلك مساندته لمحمد بن عبد هللا، الملقب بال

مناصرته ومبايعته، وقال بأن الخروج معه أفضل من جهاد الكفار، كما ذكر ذلك 
 الجصاص.

 بن حسن. وقال ألَبي إسحاق الفزاري  
وكذلك أمره مع محمد وإ براهيَم ابني عبد هللاَّ

ل: مخرج أَخيك حيَن َقال له: لَم أشرت على أَخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل؟ َقا
 . () السابق نفس الجزء والصفحة أَحب إلي من مخرجك 

وكان أَبو إسحاق قد خرج إلى البصرة، وقد نقل الموفق المكي وابن البزاز صاحب 
الفتاوى البزازية وهم من أجلة الفقهاء مثل هذا عن أبي حنيفة، ورأي أبو حنيفة 

لم من سطوة الحاكم الجائر واضح جلي أنأ الجهاد لتخليص الناس والمجتمع المس
 .المبتدع أفضل من قتال الكفار األصليين

وكذلك ذكر الجصاص أن كبار التابعين قد نابذوا الحجاج بالسيف، وخرج عليه من 
القَراء أربعة آالف رجل هم خيار التابعين وفقهاؤهم َفَقاتلوه مع عبد الرحمن بن 

الجماجم من ناحية الفرات بقرب محمد بن األشعث باألهواز ثَم بالبصرة ثَم بدير 
 الكوفة وهم خالعون لعبد الملك بن مروان العنون لهم متبرئون منهم .

اء )يعني العلماء والفقهاء( وقفت معه ولم  ويذكر ابن كثير أن فرقة عسكرية من القُرَّ
أى  –يقل واحد من العلماء الذين قعدوا عن القيام معه أن خروجه هذا غير جائز

 .خروج األشعث
وقال الشعبي:   يا أهل اإلسالم قاتلوهم وال يأخذكم حرج في قتالهم، فوهللا ما أعلم 
قوما على بسيط األرض أعمل بظلم وال أجور منهم في الحكم، فليكن بهم البدار . 

قاتلوهم وال تأثموا من قتالهم بنيأة ويقين، وعلى آثامهم  " :وقال سعيد بن جبير
وتجبرهم في الدين واستذاللهم الضعفاء وإماتتهم قاتلوهم على جورهم في الحكم 

 (3/632) انظر : تاريخ الطبري الصالة   
 ملحوظة:

بسبب ظلمهم رغم أنهم كانوا يحكمون بالشريعة والعباسين قالوا هذا عن األمويين 
 ظاهرا.

 :اإلمام مالك
لذي فقد روى ابن جرير عنه أنه أفتى الناس بمبايعة محمد بن عبد هللا بن الحسن ا

هـ، فقيل له: )فإن في أعناقنا بيعة للمنصور، فقال: إنما كنتم مكرهين 042خرج سنة 
وليس لمكره بيعة(. فبايع الناس عند ذلك محمد بن عبد هللا بن الحسن عن قول مالك 

 .(01/91) البداية والنهاية  ولزم مالك بيته
 الشافعية:



: وال يصح للحاكم مقاتلتهم مشترطين أن يكون مع الخارجين قوةبالجواز يقولون  
 حتى يسألهم ما يطلبون فإن كان لهم مظلمة أزالها.

 اإلمام أحمد:
تعددت روايات عن اإلمام أحمد وأكثرها على الصبر وعدم الخروج ، فالمشهور من 
مذهب اإلمام أحمد ، تحريم خلع اإلمام الجائر، وقد بنيت على اعتبارات بينها وبين 

 شاسع.الواقع االنقالبي بون 
ذكر ابن أبي يعلى في ذيل طبقات الحنابلة عن اإلمام أحمد في رواية : مع هذا فقد و 

   من دعا منهم إلى بدعة فال تجيبوه وال كرامــة ، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا  
 (0/312)انظر:  اعتقاد اإلمام أحمد 

  .ال طاعة لهم في معصية هللا تعالى : وكان يقول

توفيق بأن قوله بالتحريم يحمل على عدم القدرة ألنه حينئذ تترجح غير أنه يمكن ال
 المفسدة ويبقى الظلم بل قد يزداد.

ومن علماء الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بخلع الحاكم الجائر ، ابن رزين ، وابن 
 عقيل ، وابن الجوزي ، رحمهم هللا.

 التعقيب:
وهم من ثبتت لهم اإلمامة  قتالهم من هنا يتبين جواز الخروج على حكام الجور و 

لكنهم جاروا وظلموا الرعية ، فكيف يكون أمر االنقالبيين الاين لم تثبت لهم 
 اإلمامة أصال ؟

ن من ترك الخروج بالسالح ليس لعدم جوازه ، وإنما العتبارات أخرى منها القدرة إ
ا في اعتبارهم وغلبة الظن بالغلبة عليه، ولم يكن السكوت على تنحية الشريعة وارد

 أصال .

 موقع المظاهرات من الخروج:

يممات ونممدوات فممي صممورة مظمماهرات ومسمميرات وفاعل الخووروج السوولمال وال شووف أن
ال يعد خروجما علمى الحماكم بمالمفهوم الشمرعي ، وإنمما  كل ذلكووقفات ومؤتمرات، 

محمممول النهممي المموارد فممي األحاديممث ، ألن  هممو لممون مممن ألمموان النصمميحة أو الشممكاية
الخروج المسلح ، وهذا النموع همو األصمل المذي ينصمرف إليمه معنمى الخمروج  لى ع

 عند اإلطالق .

وقد قال علي بن أبي طالب رضي هللا : » (0/06)قال البغدادي في الفرق بين الفرق  
عنه للخوارج علينا ثالث ال نبدؤكم بقتال وال نمنعكم مساجد هللا أن تذكروا فيها اسم 

يعني ال عزل وال إقصاء وال « الفىء ما دامت أيديكم مع أيدينا  هللا وال نمنعكم من
 تصفية، ولم يقاتلهم إال بعدما بدؤوا بالقتال.

 ما الفرق بين مبارف والسيسال؟ 

حكمام جمور، وقمد حكمم  مبارك وبن على ومن علمى همذه الشماكلة ال بد أن نقرر أن   
تكن واليته والية شمرعية،  مبارك بالتزوير فليست في أعناق المصريين له بيعة، ولم

ينماير ممن الناحيمة الشمرعية، فهمو لميس مبايعما ممن  22فصح الخروج عليه فمي ثمورة 
وجمب الدنيويمة ممن ناحيمة أخمرى ، وبمذلك ناحية ، وأهدر حقوق المصمريين الدينيمة و

 عزله لو كانت له الوالية أصال .



لخروج المسلح ، ولو يناير كانت ثورة سلمية ، ولم ترتق إلى ا 22وال ننس أن ثورة 
 .ألنهم حكام جور ح على مبارك وأمثاله جاز شرعاحصل الخروج المسل

وقد كان هؤالء أقرب إلى وصف حكام الجور ، أما السيسي ونظامه فهم محاربون 
 هلل ورسوله وخوارج يجب قتالهم لتضافر األدلة على ذلك.

له بيعة صحيحة، فإن مبارك لم يكن منقلبا على حاكم شرعي عادل انعقدت  -أ 
 وإنما كان استمرارا لنظم استبدادية يخلف بعضها بعضا.

كان الفقه يتعامل معه ومن حيث المبدأ يجوز الخروج على حسني مبارك وأمثاله، ف
على الراجح على أنه حاكم ظالم يمكن أن تعارضه بوسائل سلمية أو بالقوة، وفى 

قاومة السلمية اإليجابية وبين من هذه الحالة انقسم الفقه بين من يدعو للصبر والم
يدعو للخروج المسلح عليه، ومرجع ذلك إلى: هل هناك إمكانية لتحقيق الهدف بغير 

 أن يؤدى إلى فتن وحروب بغير وصول إلى الهدف المرجو؟.
كذلك افترق نظام مبارك فى أنه كانت هناك مساحة للعمل اإلسالمى العام  -ب 

 لعمل اإلسالمى الخاص ببناء الجماعة.بالدعوة اإلسالمية لاصالح، وا
وإن تعاُمل نظام مبارك مع المعارضة  السلمية لم يصل أبدا إلى هذه الدرجة من 
القتل والتحريق باآلالف، والمشروع المتكامل لابادة و االستئصال الذى وضحت 

 معاله بجالء فى مشروع االنقالب.
 واجبا. فالفارق المهم أن مواجهة االنقالب بالقوة أصبحت

 أما مع نظام مبارك فكانت جائزة أى يجوز كال الخيارين.
 وأمر يخر مهم:

لقد وضح من انقالب السيسى أن المحرك الخارجى قد اتخذ  وهو الدور الخارجى:
قرارا استراتيجيا أال يسمح لنظام اإلخوان أو نظام حكم إسالمى راشد أن يتولى حكم 

 بلد إسالمى بطريقة انتخابية سلمية.
فى سبيل ذلك يدفعون عمالءهم للتعامل بكل قسوة وشراسة وإبادة، ويتولون هم و

 حمايته ضد أى مشاكل دولية.
والمعنى أن القوة لم تعد فقط ضرورة الستعادة شرعية نظام، بل ضرورة وجود 

 وحياة.
 يستحيال منها أبوجهلاالنقالبيين ممارسات  -2

لكفار مع الرسول وأصحابه من بمراجعة كتب السيرة والوقوف على ما قام به ا
ممارسات شائنة يتبين لنا أن االنقالبيين تمثلوا خطى الكافرين في محاربة مناهضي 
االنقالب من اإلسالميين ومعهم شرفاء الوطن ، وتفوقوا على سيدهم أبي جهل ، 

، وإليك هذه  -لو كان حيا  –ألنهم ارتكبوا من الفظائع ما لم يكن أبو جهل ليفعله 
 رات على سبيل المثال :اإلشا

لم يقتل من المسلمين في مكة تحت التعذيب سوى رجل وامرأة ، وهما  األولى :
ياسر وزجه سمية بنت خياط رضي هللا عنهما ، وذلك على مدى ثالث عشرة سنة ، 
أما االنقالبيون فقد قتلوا في بضع ساعات سبعة آالف من الركع السجود وال زالوا 

 يقتلون.



أبا جهل استحيا أن يعرف عنه أنه كسر أبواب البيوت ليال على النائمين   إن الثانية:
ورفض أن يروع بنات رسول هللا ، وذلك يوم عرض عليه بعض من معه ليلة 
حصار بيت الرسول في الهجرة أن يكسروا الباب ويقتلوا رسول هللا قبل أن يحل 

 الصباح.
وروعوا األطفال وكسروا األقفال ،  أما هؤالء االنقالبيين ، فقد هتكوا حرمة البيوت

وقد سارت الركبان بانتهاكهم الحرمات وكشفهم العورات واقتحامهم الخصوصيات 
 أثناء حمالت االعتقال. 

لم يعهد عن المشركين أنهم استهدفوا باألذى نساء المسلمين العزل الذين  الثالثة :
هل  ندمه الشديد عليها هاجروا وتركوا حريمهم في مكة ، باستثناء حالة سجل أبو ج

يوم لطم أسماء بنت الصديق أثناء استجوابها لمعرفة مكان الرسول وأبي بكر، 
 واعتبر هذا الفعل خطيئة ينبغي سترها وعدم إذاعتها.

 –يهوله هجرة أم سلمة  -وهو مشرك  –لكنك تجد رجال منهم كعثمان بن طلحة 
هذه مترك ، ويرحل معها إلى منفردة في الجبال ، فيقول : ما ل –رضي هللا عنها 

 المدينة حماية لها في شهامة منقطعة النظير !
وقد كانت فاطمة رضي هللا عنها تخرج مشتمة على رؤس المشركين فما يرد أحدهم 

 عليها شيئا من شتائمها ألنها جارية.
فأين هذا من أفعال االنقالبيين الذين استباحوا حريم مناهضي االنقالب واعتقلوهن 

 بوهن في المدرعات وأقسام الشرطة وفي السجون ؟!واغتص
يوم اعتدى هبار بن األسود على جمل زينب بنت رسول هللا فنخسه  الرابعة :

فطرحها الجمل ، خرج أحماؤها يدافعون عنها وخرجت هند بنت عتبة تشنع على 
 المشركين صنيعهم وعيرتهم ووبختهم توبيخا شديدا قائلة: 

 ،لظة       وفال الحرب أشباه النساء العوارف؟!أفال السلم أعيار جفاة و
فهي تنكر عليهم انهزامهم في الحرب واستئسادهم على امرأة ال حول لها وال قوة ، 

 وهذا البيت نهديه لجيوشنا التي تظهر عضالتها على النساء .
هذا ، واعتداء االنقالبيين على الفتيات والطالبات وسحلهن وتمزيق مالبسهن ال زال 

 على الشاشات ، فأين نخوة العرب أو حتى نساء العرب؟! يعرض
وكان  –إن أبا سفيان لم يستحل أن يكذب على رسول هللا بين يدي هرقل  الخامسة:

 ألنهم كانوا يخاصمون بشرف ورجولة . –يستطيع ذلك ويحتاج إليه 
كاتهام  –كذبا وادعاءا  –أما هؤالء االنقالبيين يصمون معارضيهم بكل نقيصة 

متظاهرات بنكاح المتعة ، وإلصاق تهمة اإلرهاب بالمعارضين ، ونسبتهم إلى ال
 العمالة والخيانة.

ولو تتبعنا أوجه المقارنة بين ممارسات كفار مكة وجرائم االنقالبين، ربما نصل  
يعتبرون من أولياء هللا الصالحين  –بالنسبة لهؤالء  –إلى نتيجة مفادها أن كفار مكة 

 ! 

 :  تجاه االنقالب العسكريواجب األمة 

 أوال: الموقف من نصرة الرئيس مرسال 

على األمة التي استأجرت الحاكم أن تكون عينها ساهرة علمى مراقبتمه والنصمح لمه ، 



قلنمما: لمممن يمما الوودين النصوويحة   »قممال: × ، أن النبممي  فعممن تممميم بممن أوس الممدري 
 .(24) «لمين وعامتهمهلل، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة المس»رسول هللا؟ قال: 

إن األمة ال يجوز لها أن تنتخب حاكمها ، ثم تخلى عنه في الشدائد وتتركمه وحيمدا ثم 
فممي العممراء يصممارع الكفممار والمنممافقين وحممده ، بممل عليهمما أن تسممانده فممي مهمتممه ممما 
اسممتطاعت ، فيجممب علممى األمممة حمايممة حاكمهمما ممممن يحمماولون النيممل منممه أو انتقمماص 

مون : » ×بعضها، فعن عبد هللا بمن عممرو } قمال: قمال رسمول هللا صالحياته كلها أو 
أعطى إماما صفقة يده وثمرة فؤاده ، فليطعوه موا اسوتطاع ، فوإن جواء يخور ينازعوه 

 .(22) «فاضربوا عنق اآلخر

ومممن ذلممك وجمموب تخليصممه مممن األسممر علممى األمممة بأسممرها كممما قممرر الممماوردي فممي 
بعممد أن عقممدت لممه  -يعنممي اإلمممام الشممرعي  - :كتابممه األحكممام السمملطانية :   وإن أُسممر

 اإلمامة فعلى كافة األمة استنقاذه لما أوجبته اإلمامة من نصرته..  وقد تقدم. 

 ثانيا : إسقاط حكم االنقالبيين 

ألن السيسممي واالنقالبيممون، فممي منطممق الشممرع محمماربون، وسممارقون بمماإلكراه ،  - 0
كمما  –حكمم ولمي األممر المتغلمب فكيف يكون السمارق ولمي أممر شمرعي ؟ ولميس لمه 

والتسليم لمه تسمليم إلممام ثمان ، ونحمن ممأمورون شمرعا بقتمل اإلممام الثماني،  –سنبين 
 وقد سبقت األحاديث وسيأتي مزيد بيان.« فاضربوا عنق اآلخر منهما» لحديث : 

ولو كانت ثبتت للسيسي الوالية ببيعة صحيحة لوجب الخمروج عليمه ، لمحاربتمه  - 2
ومواالته األعداء، باإلضافة إلى جرائمه األخرى من القتل والحرق والنهمب الشريعة 
 والتزوير.

 : الخروج على االنقالبيين وجوب 

وبعممد كممل ممما تقممدم نتبممين أن المنقلبممين علممى حكممم الممدكتور مرسممي ليسمموا والة أمممر 
شرعيين ، بل هم بغاة خموارج علمى اإلممام الشمرعي يجمب دفمع ضمررهم عمن المبالد 

ألن في بقائهم مفسدة عظيمة نلمسمها فمي القتمل والتشمريد واالعتقمال وممواالة  والعباد،
 الكافرين ومحاربة الشريعة وغير ذلك مما ال يخفى .

ولو كانوا والة أممر شمرعيين منتخبمين لبطمل حكمهمم شمرعا ووجمب الخمروج علميهم  
ام، إلزلة مفاسدهم ، وأصح قولي أهل العلم هو القمول بمشمروعية الخمروج علمى اإلمم

إذا كان في بقائه مفسمدة عظيممة علمى الرعيمة، وكمان قمدماء السملف علمى همذا المرأي 
حتى غلب المتغلبون وصمار حكمهمم أممرا واقعما، وأمما إذا كمان الخمروج عليمه يمؤدي 

 .إلى مفسدة أعظم فهو غير مشروع

« خالف مقتضى العقمد بمالكفر أو الظلمم ولألمة حق خلع الحاكم إاا» قال الماوردي: 
(26).  

                                                           
 كتاب صحيح  في ومس ا ،1/21 النصيحة الدين النبي قرل باب الع ا كتاب البخاري أخرم  ع ي  فقمت (24)

 .55: رقا 1/74 النصيحة الدين أن بيان باب اإليمان
 . 2/1472 فاألول األول الخ فاء ببيعة بالرفاء األمر باب اإلمار  كتاب صحيح  في مس ا أخرم  (25)
 .176، غياث األما   19،األحكام الس طانية   1/271 ( انظر: ال ام، ألحكام القرآن26)



قال اإلمام ابن كما يجب على األمة نصرة الرئيس مرسي وتخليصه من أسره ، 
عدال وقام عليه فاسق وجب عندهم بال خالف سل  -أي: اإلمام  -فإن كان »حزم: 

 .(28)« السيوف مع اإلمام العدل

 : الفصل خالصة 

اسممممتبان مممممما سممممبق أن االنقالبيممممين جمعمممموا رذائممممل الصممممائلين والبغمممماة والخمممموارج 
محاربين فوجب قتالهم، ولو كانوا حكامما مبمايعين وجماروا لوجمب الخمروج علميهم وال

 وقتالهم أيضا لما تقدم .

فإذا كان الخارجون على اإلمام المبايع يقاتلون مع عبادتهم وتمسكهم بالشريعة فكيمف 
ال يقاتمممل االنقالبيمممون الخمممارجون علمممى المممرئيس المنتخمممب ممممع محممماربتهم للشمممريعة 

 ئها.ومواالتهم ألعدا

وإذا كان البغاة الذين لهم تأويل سائة فمي الحكمم بالشمريعة ، يقماتلون إذا قماتلوا اإلممام 
المبايع ، فكيف باالنقالبين الذين انقلبموا متعللمين بمأن المرئيس المنتخمب يسمعى إلقاممة 
 الخالفة وإلغاء معاهدة كامب ديفيد إلى غير ذلك من المسوغات الهابطة لالنقالب ؟ 

محاربون قديما يقاتلون ألنهم روعموا بعمض أفمراد الرعيمة وقطعموا علميهم وإذا كان ال
الحريممة وحكممم طريممق ن الممذين قطعمموا الطريممق ، فكيممف ال يقاتممل هممؤالء االنقالبيممو

على األمة وقتلوا المسالمين في الميمادين واالعتصمامات والمسميرات وسمائر الشريعة 
 الطرقات ؟ 

مما فعلموا يكونمون والة جمور يجمب الخمروج أنهم أئمة مبايعون ، فمإنهم ب وعلى فرض
 عليهم وقتالهم .

 :خسيسة مواالة األعداء

على أن البغاة والمحاربين وأئمة الجور الموصوفين في كتب القدماء ، لم يسجل 
على واحد منهم أنه والى الكافرين على حساب المؤمنين ،أو كان يستعين بهم وينسق 

تبرع بمحاربة اإلسالم في بالد المسلمين لحساب معهم لينقلب على اإلمام المبايع ، وي
أعداء الملة، وقد أعلنها السيسي دون مواربة: إنه يحفظ أمن إسرائيل، ويعتبر حماس 

 المجاهدة عدوه األول.
 رسل قواتنا إلى ليبيا،قوم بتهجير أهل سيناء ويومن أجل المشاريع الصهيو أمريكية ي

لمغرب ويعلن استعداده إرسال قوات وإلى العراق وإلحداث الفتن في صحراء ا
 لحماية إسرائيل .

 المقاومة المشروعة : أصول وضوابطالفصل الثالث : 

 : نقرر ما يلال -وتأسيسا على ما تقدم  -وقبل أن نشرع فال الحديث عن المقاومة

صووفة الحوواكم علووى أيووة صووورة موون الصووور ال بالبيعووة وال  النقالبيووينلوويس ل -0
وحتوووى لوووو كوووانوا مبوووايعين مووون األموووة لكوووانوا  باالسوووتخالف وال بالتغلوووب ،

 مستوجبين للخروج لجورهم ومحاربتهم للشريعة.
، بل الشريعة تأمرنا بإسوقاطهم الب ليس له صفة شرعية فال حكم مصراالنق -8

                                                           
 .4/122( الفصل في الم ل والنحل 27)



يستحيال أبو جهول  ألنهم خوارج بغاة محاربون صائلون مطلوبون للقصاص
 . من أفعالهم

الحورب الشواملة المفتوحوة علوى كول من المتفوق عليوه أن مقواومتهم ال تعنوال  -2
وبوين  الجبهات وإنما تكون بما يقتضيه الموقف تأسيسا على فقه الموازنوات
 .السلمية والمواجهة الشاملة محطات كثيرة يمكن أن يتم استنزافهم فيها

رعية الصوادرة ، والبد من الرجوع إلى الفتوط الشوهاه الدراسة أحكام عامة -4
ال سويما ال الحواالت الجزئيوة ووقوائع األعيوان والوف فو، عن أهلهوا الموثووقين

فووال مسووألة اسووتهداف األرواح كمسووألة اال،تصوواب والقتوول العموود واالفتئووات 
 على السلطة.

ال يفتوووال قاعووود لمجاهووود ، ألن تنووواول القضوووية عبووور الشاشوووات ومووون أفوووواه  -1
المحللين ،يور التنواول لهوا مون قبول الممارسوين للحوراف علوى أر  الواقوع، 

نه يرط الشواهد موا ال يوراه وعليه فإ ال الميدان أوثق وأرشد،فرؤية من هم ف
 الغائب.
وهووواا األمووور ينسوووحب علوووى بعووو  القيوووادات المطووواردة والبعيووودة عووون     

، وعلينووا أن نفوورق بووين النظريووة  -وهووم معوواورون  –الممارسووة الواقعيووة 
 والتطبيق. 

ومة ونحن فال هاا الفصل نحاول وضع النقاط على الحروف فال مسألة المقا
 على النحو التالال: وفقه الموقف

المقاومة: مفاعلة، تدل على وجود أكثر من طرف وفيها معنى المغالبة   تعريفها :

 . ( 627المعجم الوسيط ص )غالب مغالبة وغالباً:حاول كل واحد منهما أن يغلب اآلخر   

عدل واالعتدال ويمكننا القول إذن أن المقاومة: قياٌم وانتصاب لدفع العدوان وإقامة ال 

 ومنع الجور واالعتساف .

وبعيممداً عممن المعنممى اللغمموي واشممتقاقاته واسممتعماالته ومرادفاتممه فممإن للمقاومممة معنممًى 
معروفاً، وداللته قديمة في الحيماة اإلنسمانية، والمقاوممة الشمريفة همي التمي تمدافع عمن 

ف الحممق فممي وجممه الباطممل، وتنممافح عممن العممدل فممي سممطوة الظلممم، وتناصممر الضممعي
   .المهضوم، وتصاول القوي الغشوم

 أوال :  المقاومة فطرة وضرورة وشريعة:

هذه المقاومة ذات معاٍن عظيمة، ودالالت سامية، ولها بالنفس والروح تعلق، ولها 

في الفكر والعقل تألق، فهي مشاعر نفسية ورؤية فكرية قبل أن تكون حركة عملية 

 ومن هذه المعاني الموجبة لها :  لحياة ،، فهي قائمة ما بقيت اأو أسباباً مادية

 المقاومة فطرة وحياة: -0

في الكائن الحي المتحرك غريزة وفطرة أصيلة تجعله يقاوم كل ما يوجه له مما 

ترفع ال شعورياً في  -على سبيل المثال  -يسوؤه أو يضره بطريقة تلقائية، فاليد 

اإلنسان السوي تكمن وضع دفاعي عندما ترى أي شيء سوف يسقط على اإلنسان، ف

المقاومة في أعماقه فطرة مستكنة وغريزة مستقرة، حتى وإن كانت أسبابها 



معدومة، أال ترى الهرة كيف تبدي مخالبها وتكشر عن أنيابها وتتنمر إذ أحدق بها 

 الخطر.

والمقاومة من أجلِّ دالئل الحياة فال يقاوم إال حي متحرك نابض بالحياة حساً ومعنى 

اد فال مقاومة عنده، فالحجر تقلعه أو تقذفه ال يملك من أمره شيئا، وأما الجم

والشجرة قد تقطعها أو تحرقها فال تقاوم وال تمانع، ومن فقد المقاومة فكأنما فقد 

 الحياة، وصار هو والجماد أشباه.

 قال الشافعي رحمه هللا : من استغضب فلم يغضب فهو حمار.

 غيظ وليس معدومي الغيظ . فتأمل.وأنت ترى القرآن مدح الكاظمين ال

 المقاومة حق وعدل: -2

إن الحياة الحرة والقوة المعنوية والعزة النفسية كلها تنشد العدل واإلنصاف، 

وترفض الظلم واالعساف، والمقاومة حفاظ على الحقوق وصيانة لها، وتضحية في 

وت به الذود عنها، والتخلي عن الحق، أو الرضا باستالبه دون مقاومة خلل تم

الكرامة، أو مرض تتمكن به الخيانة، ) وجزاء سيئة سيئة مثلها ( ، ) ولمن انتصر 

بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل( ، فالمقاومة تالزم بين الحق وأصحابه 

بل  والملكيات ال تسقط بالتقادم، وال تلغى بفر  األمر الواقع،ومالكيه، والحقوق 

ق ينبض، وَنفس يتردد، وما ضاع حق وراءه تبقى ما بقي في أصحاب الحقوق عر

 مقاوم.

بالتشدد واإلرهاب ، كما فعل هذا الحندي للظلم ومن العجب رمي المقاومين 

اإلنجليزي الذي وصف أحد األفارقة الذين يبيدهم بالمتوحشين، ألن أحدهم قام 

 بالدفاع عن نفسه أثناء قتله بأن عض قاتله !!

 المقاومة أقل المفسدتين  -2

مع احتمال األاط قارنا بين مفسدة السكوت على ظلم الظالمين ، ومقاومتهم  إذا  

، تبين أن المقاومة أخف الضررين  ، فيحتمل ما في أعمال  ووقوع بع  المفاسد

المقاومة من بعض المفاسد المصاحبة رغبة في المصالح الكبيرة المرجوة من 

 التغيير الحاصل بها.

فصل ف يَما ُتْعَرُف ب ه  اْلَمَصال ُح صالح األنام :  قال العز بن عبد السالم في م 

َما  ُد َوف ي َتَفاُوت ه     َواْلَمَفاس 



ْن  َفٍة م  ه  أَْو ب إ ْفَساد  ص  ومن األشياء ما اليمكن اإلنتفاع به إال بإفساده أو ب إ ْفَساد  َبْعض 

يُل َمْصلََحت ه  إالَّ  ُن َتْحص  ا َما اَل ُيْمك  َفات ه ، َوأَمَّ لَة   ص  ه  َفَكَقْطع  اْلَيد  اْلُمَتنك  ب إ ْفَساد  َبْعض 

ُه َيُجوُز َقْطُعَها ، َوإ ْن َكاَن إْفَساًدا لََها ل َما  اَلَمَة َفإ نَّ وح  ، إَذا َكاَن اْلَغال ُب السَّ ْفًظا ل لرُّ ح 

وح  . ْفُظ الرُّ اج َحة  َوُهَو ح  َحة  الرَّ
يل  اْلَمْصلَ ْن َتْحص   ف يه  م 

َها ؛ َكَتْعي يب  أَْمَوال  اْلَيَتاَمى َواْلَمَجان ين  َوَكَذل   يت  َبْعض  َك ح ْفُظ َبْعض  اأْلَْمَوال  ب َتْفو 

ْفَظَها َقْد َصاَر ب َتْعي يب َها،  َفَهاء  ، َوأَْمَوال  اْلَمَصال ح  إَذا خ يَف َعلَْيَها اْلَغْصُب ، َفإ نَّ ح  َوالسُّ

ْن َما َها َوَحاُنوت َها .َفأَْشَبَه َما َيفُوُت م  س  ْن أُُجور  َحار  ت َها م   ل يَّ

َد  ف يَنة  اْلَغْصَب َفَخَرَقَها ل ُيَزهِّ ا َخاَف َعلَى السَّ ْثَل َذل َك لَمَّ اَلُم م  ُر َعلَْيه  السَّ َوَقْد َفَعَل اْلَخض 

ي ا إْتاَلُف أَْمَوال  اْلُكفَّار  ب التَّْحر  َها.... َوأَمَّ َبَها ف ي أَْخذ  يب  َوَقْطع  اأْلَْشَجار  َغاص  ْخر 
ق  َوالتَّ

ْن ل يَنٍة أَْو َتَرْكُتمُ  ْم ، ب َدل يل  َقْوله َتَعالَى : } َما َقَطْعُتْم م  ه  ْم َوإ ْرَغام  ُه َجائ ٌز إل  ْخَزائ ه  وَها َفإ نَّ

ْثلُهُ  ق يَن { ، َوم  َي اْلَفاس    َول ُيْخز 
ْم ، إَذا  َقائ َمًة َعلَى أُُصول َها َفب إ ْذن  هللاَّ ْم َوإ ب ل ه  َقْتُل ُخُيول ه 

ُد اْلَمْحَضُة َفإ ْن أَْمَكَن َدْرُؤَها  َكاَنْت َتْحَتُهْم ف ي َحال  اْلق َتال  .... و إَذا اْجَتَمَعْت اْلَمَفاس 

يع  َدَرْأَنا اأْلَْفَسَد َفاأْلَْفَسَد َواأْلَْرَذَل َفا َر َدْرُء اْلَجم 
أْلَْرَذَل ، َواَل َفْرَق ف ي َدَرْأَنا ، َوإ ْن َتَعذَّ

َمات  َواْلَمْكُروَهات     د  اْلُمَحرَّ لامام العز بن  –) قواعد األحكام في مصالح األنام َذل َك َبْيَن َمَفاس 

 (79-0/87عبد السالم 

ولقد حكى القران الكريم واقعة موسى والخضر والتى وازن فيها الخضر بين 

 المفاسد والمصالح

حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها ، قال أخرقتها لُتغرق أهلها ؟ لقد جئَت قال تعالى :  

 ) سورة الكهف ( شئنا إمرا  

فالخضر خرق السفينة ، وموسى استنكر هذا الفعل واعتبره إفساداً فقال للخضر :  

 لقد جئت شيئا إمرا  ، وخشي أن يؤدي هذا الفعل إلى إغراق َمن فيها .

:  فكانت لمساكين يعملون في البحر ، فأردُت  ن فعله قائالفبين له الخضر الغاية م

 أن أعيبها ، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا  

 ولم يقل الخضر : أردت أن أهلكها أو أدمرها أو أن أغرق من فيها .

فالخضر وازن بين مفسدتين ، ودفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى ، وقرر 

والخضر يرى أن هذا اإلفساد سيتم إصالحه  ، موسى إفساداً تكاب ما يراه النبى ار

بعد زوال الظلم ، وأن هذا اإلفساد الجزئي فى الملكية هو الذى سيضمن عدم النهب 

 الكلى لها ، فال ينتقل ريعها إلى يد ظالم باطش .



فأصبحت أقرب طريقة إلبعاد الظالم عن النهب والسرقة والبلطجة، هي اإلفساد 

 يريد الحاكم أن يوطد به دعائم ملكه !!الجزئي لما 

فإذا لم يجد المصلحون طريقاً لتخليص ممتلكات المساكين إال بإفساد بعضها جاز لهم 

 ؟ ذلك ، فما بانا إذا كان المراد تخليصهم هم وتحريرهم من الظلم والقهر واالستعباد

!! 

 المقاومة  خيار المرحلة -4

ألم تكن كل هاه األسباب الشرعية  والسؤال هنا : لمااا هاا التحول اآلن ؟

 متوفرة من قبل ؟، ألم تكن أدلة فرضية الجهاد معروفة ؟!  

إننا لم نتغير بل تغيرت األحداث فلزم أن تكون الممارسات مناسبة لوقائعها  نقول :

 .يخر الدواء الكال ، و

 قد سار األحرار في الطريق الديمقراطي إلى نهايته وحققوا نجاحات مبهرة علىف

طريق النضال الدستورى ، وبلغوا فيه ما لم يبلغه غيرهم ، وحققوا ما لم تستطعه 

أعرق األحزاب فى أقدم الدول ، وحصلوا على أغلبية المجالس التشريعية وأحرزوا 

منصب رئيس الجمهورية ، ثم خرج الطغاة عليهم بقوة السالح  بال اعتبار آلليات 

فحق لألحرار أن يلتمسوا التغيير بنليات  الديمقراطيات التي كفر بها أصحابها ،

 .أخرى تجبر الطغاة على احترامها

فمااا على هؤالء السالكين طريق النضال الدستورط إاا رأوا التحول بعد الف     

لنضال أفعل وأثبت ، نضال ُتصان به الحقوق ، وُتحفظ به الحرمات ، وُتحمى به 

به الحريات ، ويقتص به من المجرمين المكتسبات ، وُتحترم به األفكار ، وتنتزع 

ن به للدين بما يتناسب مع الموقف ويحقق هدف التدافع ) ولوال دفع هللا  ، وُيَمكَّ

 الناس بعضهم ببع  لفسدت األر ( البقرة .

وسلوف األحرار الطريق الدستوري إلى نهايته كان بمثابة اإلعاار ، وقد ثبتت به 

مال ، وطالما كان األمل قائما على إمكانية التغيير نواياهم  وجديتهم فال التغيير السل

كان ممنوعا سدا  –وقتها  –بالطرق الناعمة ، فإن استخدام القوة فال التغيير 

 للاريعة.

لكن بعد نسف هذه التجربة ونتائجها بقوة المدفع ، فإنه بات مباحا للشعوب استخدام 

ي ضوء المصالح القوة كسبيل بديل للتغيير على حسب ما يقتضيه الموقف ف

والمفاسد . فالقرآن الكريم الذي قال :  كفوا أيديكم  وأقيموا لصالة   في مرحلة ما ، 

وكان رفع السيف محظورا ومخالفا هلل ورسوله ، جاء في وقت الحق يقول   أُذن 



با   هل أدلكم على  للذين يقاتلون بأنهم ظلموا  فأباح المحظور ، ثم جاء بعدها ُمَرغِّ

يكم من عذاب أليم   فتحول من اإلباحة إلى الندب ، ثم جعله فريضة تجارة تنج

وواجبا   ُكتب عليكم القتال وهو كره لكم   ، ثم شن القران حملة على القاعدين 

 والخوالف الذين تركوا الجهاد ولم يخرجوا مع إخوانهم !!

ما كان فهاا القتال دارت عليه األحكام التكليفية من المنع إلى الوجوب ، وبعد 

المقاتل خارجا عن السياق ومخالفا للتكليف ، عاد األمر ليصبح القاعد هو الخارج 

 عن السياق ومخالفا للتكليف .

فالمرحلة التى تعيشها األمة بهذا الضعف والوهن ، والمرحلة التي ال ُتحترم فيها إال 

نت للحرب ، القوة ، والمرحلة التى ال يعاملك فيها العالم بالسلم إال باستعدادك أ

 تحتاج إلى رؤية جديدة وانطالقة جديدة .

 المقاومة  دين وشريعة - 1

 وهذا ما تبينه أدلة كثيرة ومنها: 

ُروَن { قال  يَن إ َذا أََصاَبُهُم اْلَبْغُي ُهْم َيْنَتص  قال ابن كثير رحمه هللا :   وقوله: } َوالَّذ 
عليهم، ليسوا بعاجزين وال  ابن كثير :أي: فيهم قوة االنتصار ممن ظلمهم واعتدى

َئٌة  َئٍة َسيِّ أذلة، بل يقدرون على االنتقام ممن بغى عليهم ، وكقوله تعالى: } َوَجَزاُء َسيِّ
ْثل  َما اْعَتَدى َعلَْيُكْم { ،  ْثلَُها {، وكقوله تعالى: } َفَمن  اْعَتَدى َعلَْيُكْم َفاْعَتُدوا َعلَْيه  ب م  م 

يَن { و كقوله } َوإ ْن َعاَقْبتُ  اب ر  ْثل  َما ُعوق ْبُتْم ب ه  َولَئ ْن َصَبْرُتْم لَُهَو َخْيٌر ل لصَّ ْم َفَعاق ُبوا ب م 
يَن { أي: المعتدين، وهو  ال م  ُه ال ُيح بُّ الظَّ فشرع القصاص وهو العدل ، وقوله: } إ نَّ

 وما بعدها ( 203/ 8) تفسير ابن كثير المبتدئ بالسيئة . 

ْن َسب يٍل { أي: وقال ابن كثير أيضا  ْم م  ه  َفأُولَئ َك َما َعلَْيه  :   } َولََمن  اْنَتَصَر َبْعَد ُظْلم 
ب يُل { أي: إنما الحرج  َما السَّ ليس عليهم جناح في االنتصار ممن ظلمهم ، وقوله: } إ نَّ

اَس َوَيْبُغوَن ف ي األْرض  ب غَ  يَن َيْظل ُموَن النَّ ْير  اْلَحقِّ { أي: والعنت والمؤاخذة } َعلَى الَّذ 
 (8/203) السابق يبدؤون الناس بالظلم.   

وقال الشوكانى في تفسير سورة الشورى لقوله تعالى :   فقال : } والذين إ َذا أََصاَبُهُم 
ُروَن { أي : أصابهم بغي َمن بغى عليهم بغير الحق ، ذكر سبحانه  البغى ُهْم َينَتص 

ذكر المغفرة عند الغضب في معرض  هؤالء المنتصرين في معرض المدح كما
  َّ المدح؛ ألن التذلل لمن بغى ليس من صفات من جعل هللا له العزة حيث قال : } َوهلل 

ن يَن { فاالنتصار عند البغي فضيلة ، كما أن العفو عند  العزة َول َرُسول ه  َول ْلُمْؤم 
يجترىء عليهم الغضب فضيلة . قال النخعي : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم ، ف

 ( .4/881) فتح القدير السفهاء  

 



وقال الطبرى   فإن قال قائل: وما في االنتصار من المدح؟ قيل: إن في إقامة الظالم 

) تفسير على سبيل الحقأ وعقوبته بما هو له أهل تقويما له، وفي ذلك أعظم المدح  

 (. 02/248الطبري، 

   مقاومة إرهاب الدولة ثانيا : 

ات اإلرهاب تعريف دائرة المعارف الحديثة لارهاب إذ تقول: )االرهاب من تعريف

من الوسائل التي يستخدمها الحكم االستبدادي الرغام الجماهير على الخضوع 

) انظر علي سبيل المثال التعريف الفرنسي (واالستسالم، وذلك بنشر الرعب والفزع بين الناس

 (26-29صوالتعليق عليه في كتاب : مفهوم االرهاب 

األفراد، أو المنظمات، أو  -،ير المشروع  -فيستوي إان: أن يمارس هاا العنف 

 الدولة .

إن وظيفة الدولة في األصل : تأمين حياة المواطنين ال األنظمة الحاكمة المستبدة؛ 

 فاألنظمة تستبدل أما المواطنون فال يستبدلون.

 تكن يا أمير المؤمنين فيما فال: » كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز 

والك هللا كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله فبدد المال وشرد العيال فأفقر أهله 

، واعلم يا أمير المؤمنين أن هللا أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث « وفرق ماله

فكيف إذا  والفواحش، فكيف إذا أتاها من يليها؟! وأن هللا أنزل القصاص حياة لعباده،

 (27)قتلهم من يقتص لهم ؟! 

 مفهوم اإلرهاب فال المنظور الفرنسال: 

لم يقصر في القانون الفرنسي اإلرهاب على األفراد ، وإنما عممه على الفرد 

والمؤسسة والدولة ، إذ يمكن أن يقع من كل هؤالء ، فعرفوا اإلرهاب بتعرف جاء 

 فيه: 

ر  حاالت استثنائية ، والقيام بأعمال وإرهاب الدولة : "هو اللجوء الممنهج لف

 عنف من طرف الدولة ضد مواطنيها، وقياسا عليه ضد مواطنال دولة عدوة" .

 ومن اإلرهاب أيضا :" التهديد وعدم التسامح فال المجال الفكري مع المخالفين".

واإلرهابال :" هو الشخص الاي يقوم بتطبيق اإلرهاب تطبيقا منهجيا، وكل عمل 

  "Dictionnaire usual du francais,ed.3003 " ه يعتبر عمال إرهابياتلف مواصفات

                                                           
 . 56(الحسن البصري البن ال ريي   23)



ويضرب القاموس االنجليزي مثال إلرهاب الدولة بقوله:   هو الحكم عن طريق 

 م  .0894،  0879التهديد،كما فعل حزب الثورة في فرنسا إبان ثورة 

ة والحزب وعند تمحيص التعريف نرى أن أبرز الممارس لارهاب هنا هو الحكوم 

 ( 33) مفهوم اإلرهاب طاهر البليلي صالحاكم ....  

إن التعريف الفرنسي لم يقصر اإلرهاب على األفراد ، بل اعتبر أي عنف من 

مثل فرض حاالت استثنائية إلهانة المواطنين، بل  طرف الدولة ضد شعبها إرهابا،

ابي على األفراد تعدى التعريف إلى الكبت الفكري..والجديد أنه أطلق مسمى اإلره

)انظر : مفهوم اإلرهاب في الفكر اإلنساني والمجموعات ولو كانت الدولة هي المعنية   

 .(2116. دار الكلمة 34والشريعة اإلسالمية . د. طاهر مهدي البليلي. ص

 باريس:  –األستاذ في جامعة السوربون  Yves Michaudويقول 

 –انياتها التال أعطاها لها المجتمع تعتبر الدولة إرهابية عندما تستخدم إمك  

بالتعدي على الضوابط والقوانين، أو  -سلطة وقضاءا وسالحا وشرطة ...

باستعمالها القانون بطريقة انتقائية ،ير عادلة، او اإلجحاف فال استعمال الحق  

كعدم معاقبة قوط األمن ،ير الملتزمة بالضوابط المهنية مع المتهمين، أو إقامة 

واستثنائية للمدنيين ، وفر  أوضاع خاصة على المواطنين  محاكم خاصة

 كاألعراف العسكرية، وحاالت الطوارئ..

فر  حاالت خاصة على الشعوب ،هو فال حد ااته مولد إرهاب الدولة، ثم يقول : 

وإنه عندما تنقلب " دولة القانون " لتصبح " قانون الدولة " فإن الوجه القاتم 

جزافي كرويتي ص  -) انطر كتاب: اإلرهاب : عنف وسياسة .  يقته.لهاه الدولة يظهر على حق

20) 

إن إرهاب الدولة قد يفوق إرهاب األفراد، وإن بعض الدول تتخذ من إرهاب األفراد 

) المرجع  .ذريعة إلرهاب المواطنين ، بل هي تصنعه أحيانا لتبرير استخدامها للعنف

 السابق . نفس الصفحة (

 !إرهابيا بمجرد أنه ليس مع الدولةن المعارض السياسي وبهذا المنطق قد يكو

بإلغاء نتائ   –باسم مكافحة األرهاب  –ووصل األمر بهذه األنظمة أن تقوم 

كما حدث في غزة وتونس  –االنتخابات حينما تصل األحزاب اإلسالمية على أغلبية 

 عليهم.وذلك يعد اغتياال ألصوات الجماهير وفرضا للوصاية  –والجزائر ومصر 

وال يتوقف األمر عند هذا الحد ، بل يتعداه إلى التنكيل والقتل والمصادرة ونزع 

الجنسية ألنصار هذا الحزب أو ذاك، فضال عن حظر التجوال ، وفرض قوانين 



الطوارئ، والتي تمتد في بالد المسلمين لعشرات السنين، وكذلك تجريم المظاهرات 

تم  وقد مة المدنيين أمام المحاكم العسكريةحتى في حرم الجامعات، فضال عن محاك

ل الحرة التي إلغاء المحاكم العسكرية في فرنسا في الثمانينيات ألنها ال تليق بالدو

 . تحترم حقوق اإلنسان

والسؤال : ألم يكن هذا إرهابا باسم حماية النظام على حساب حقوق المواطن؟ وإن 

 لم يكن هذا إرهابا ، فأين اإلرهاب إذن؟!.

بدال من أن يعال  الكتاب العرب والمسلمون هذا اللون من اإلرهاب، توجهوا و

بقضهم وقضيضهم ليصبوا اللعنات على الممارسات العنيفة لبعض األفراد ، والتي 

لجئوا إليها بسبب انسداد أفق التغيير قد تكون في األصل رد فعل إلرهاب األنظمة ، أُ 

 التي تستخدمها الدولة. السياسي ، والعجز عن مواجهة آلة البطش

ال يصلحون للتصدي للقضية  -المسمون بالخبراء والمحللين والباحثين  –فهؤالء 

ألنهم متأثرون بأوضاعهم الدكتاتورية، فكأنهم ضباط مباحث تعمل لحساب األنظمة 

 وإن تسمى بالمفكر والباحث والخبير!.

ية والنفسية إنه ال يصلح لمعالجة هذا الموضوع أصحاب الخلفيات الفكر 

المضطربة، والتي تجعل من كل خطأ جريمة، ومن كل انحراف إرهابا، فهم 

، ويمارسون إرهابا  -إسراف في األحكام هنا وتقتير هناك  –يطففون في المكيال 

 فكريا باسم محاربة اإلرهاب.

ومثلهم بع  الشيوخ الاين يعاملون الحكام بمنطق اإلرجاء ، ويحكمون على 

 الخوارج. الشعوب بأحكام

ويرى ) إيف ميشو( أنه :   من اإلرهاب استغالل الدولة لمؤسساتها وبخاصة فيما 

يتعلق بالسلوك االنتقائي ، وعدم معاقبة قوات األمن التي تتعدى حدودها .. وكذلك 

لتطلق أيدي األمن في رقاب الناس،  المحتمل و،ير المتوقعتعميم نعت اإلرهاب  

 لحقوق المواطنين...مع غيبة الضمانات الالزمة 

كما تلعب الدولة على تخويف المواطنين بخلق نوع من الهستيريا إلحكام قبضتها 

) للمزيد : انظر: .  على المجتمع، وبهذا يحصلون على األمرين معا : اإلرهاب والنظام

  (086 -080من ص  Le Terrorisme de I Etat, Pإرهاب الدولة 

:   إرهاب الدولة أكثر  -وهو ذو ميول اشتراكية -ويقول الدكتور: سالم إبراهيم 

 (.79) انظر: العنف واإلرهاب . سالم إبراهيم. صبكثير من إرهاب المعارضة  



ونخلص مما تقدم  بأنه يصح وصف الدولة باإلرهابية إذا مارست على شعبها ما 

تمارسه حكومات االنقالب العسكري، ألن وصف اإلرهاب ال يقتصر على األفراد ، 

 ل يشمل الحكومات واألنظمة.ب

 :ثالثا : وجوب أسقاط األنظمة العميلة

المهمة التغييرية مهمة شاقة، بل إن األيام تزيدها مشقة، ألن القيادات السياسية إن  

القائمة في العالم اإلسالمي والقابضة على الزمام فيه تعمق لونها العقائدي المناهض 

الظاهرة والخفية القابضة على الزمام في العالم إن القوى  لاسالم والمرتبط بأعدائه.

اإلسالمي قوى شريرة، مغسولة األدمغة، قد هيأها أعداء اإلسالم لهذا الدور منذ 

زمن بعيد.. هذه القوى ال يمكن قهرها والتغلب عليها بغير جهاد وبغير حركة 

واإلبادة،  جهادية وبغير تربية جهادية.. هذه القوى تمتلك كل أسباب القهر والتنكيل

ومعطى لها الضوء األخضر من كل أعداء اإلسالم في الداخل والخارج وعلى 

 رأسهم القوى الدولية  )الصهيونية والصليبية العالمية(.

إن إزالة هذه القوى وإقامة اإلسالم مكانها ليس باألمر السهل الهين، فهي ستتشبث 

ى حركة أعدت نفسها للجهاد بمواقعها حتى النفس األخير.. وإن تحقيق ذلك يحتاج إل

 لكل أنواع المعاناة والمواجهات..الطويل والمرير و

وقد حل بنا  عصر )الديكتاتوريات( الذي أشار إليه رسول هللا حيث قال:   خذوا 
العطاء ما دام عطاء وإذا صار رشوة على الدين فال تأخذوه ولستم بتاركيه يمنعكم 

ئرة فدوروا مع الكتاب حيث دار أال إن الكتاب الفقر والحاجة أال إن رحى اإلسالم دا
والسلطان سيفترقان فال تفارقوا الكتاب أال إنه سيكون عليكم أمراء يقضون ألنفسهم 
ما ال يقضون لكم إن عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتموهم أضلوكم قالوا يا رسول هللا 

ا على كيف نصنع قال كما صنع أصحاب عيسى ابن مريم نشروا بالمناشير وحملو
،  21/91) أخرجه الطبرانى )الخشب موت فى طاعة هللا خير من حياة فى معصية هللا   

( : يزيد بن مرثد لم يسمع من معاذ ، والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان 2/237( ، قال الهيثمى )082رقم 
( ، 627، رقم  0/389وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات . وأخرجه أيًضا : الطبرانى فى الشاميين )

 ( . 849، رقم  2/42برانى فى الصغير )والط

إنها الحكومات الجبرية التي قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم:    .... ثم تكون   
) رواه أحمد  ملكا جبرية فتكون ما شاء هللا ان تكون ثم يرفعها إذا شاء ان يرفعها... 

  ، قال، شعيب األرنؤوط : إسناده حسن(. 4/283

وصل حال شعوبنا مع األعداء أن إيااءنا دينيا واقتصاديا وصحيا، بوات فوال متنواول 
أيديهم ليل نهار، وال يمكننا أن نصل إلويهم بموا يوؤايهم بشوالء ، والوف ألن أنظمتنوا 
هل التال تقوم بدور الحيلولوة بوين الشوعوب وبوين عودوها ، فوإاا كانوت الودائرة علوى 

لف إلنقواا حلفائهوا مون مونهم ، واسوتخدمت مووارد األعداء تدخلت األنظمة بكل ما تم
 بالدنا لحمايتهم والدفاع عنهم ، ألنها باتت تقدم مصلحتهم على مصلحة شعوبهم .

ولمووا كووان رد اعتووداء المعتوودين واجبووا شوورعيا ، وكووان هوواا الواجووب معطووال بسووبب 



األنظموة األنظمة المستبدة والعميلة والموالية لألعداء ، فإنه البد مون مناوشوة هواه 
 أوال ، فتعتدل أو تعتزل ، وما ال يتأتى الواجب إال به فهو واجب . 

إن األمة فرطت في الجهاد حتى وصفه الواصفون بالفريضة الغائبة ، ومن أعظم 
ألوان الجهاد التي يراد لها أن تغيب ، مناصحة الحكام ، وفي الحديث :    ...أال ال 

لحق إذا علمه، أال إن أفضل الجهاد كلمة حق يمنعن رجال مهابُة الناس أن يتكلم با
( وقال : 2090، رقم  4/473(الترمذى )00029، رقم  3/09) أخرجه أحمد ) عند سلطان جائر ... 

 حسن صحيح (.
إن الشهادة لها طريقان رئيسان ، االستشهاد على يد الكفار ) مثل حمزة ( 

الحديث الشريف :   سيد واالستشهاد على أيدي فجرة الحكام ، وقد جمع الصنفين 
)أخرجه  الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله  

 ، وقال : صحيح اإلسناد (.4774، رقم  3/202الحاكم 

إن الناس ياكرون شهدءنا فال المعارف مع اليهود، وينسون شهدءنا على أعواد 
م الظالمون قربانا ألسيادهم ، المشانق وفال المعتقالت والاين قدمهم الحكا

 والحديث لم يفرق بينهما .

   :سقوط شرعية األنظمة العميلة فال كلمة البن تيمية

ولمتعلم أن حكممم مممن والممى األعمداء مممن المسمملمين حكممم العمدو المحممارب ، وفممي هممذا    
مممن أمممراء  -أي : إلممى األعممداء  –يقممول ابممن تيميممة رحمممه هللا : )وكممل مممن نفممر المميهم 

وغير األمراء فحكمه حكمهمم وفميهم ممن المردة عمن شمرائع اإلسمالم بقمدر مما  العسكر
ارتدأ عنه من شرائع االسالم ، واذا كمان السملف قمد سمموا ممانعي الزكماة مرتمدين ممع 
كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار ممع 

، وانظمر : فتماوى األزهمر 27/231فتاوى ابن تيميمة ) مجموع أعداء هللا ورسوله قاتال للمسلمين؟!( 
8/387. ) 

 فال وجوب جهادهم : -رحمه هللا  –كلمة البن رجب الحنبلال 

فجهمماد األمممراء باليممد أن يزيممل بيممده ممما فعلمموه مممن المنكممرات ، مثممل أن يريممق » ... 
 خمورهم أو يكسر آالت المالهي التي لهم ، و نحو ذلك ، أو يبطل بيمده مما أممروا بمه
من الظلم إن كان له قدرة على ذلك ، وكل ذلك جمائز ولميس همو ممن بماب قتمالهم وال 

 (29)«من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه 

وإذا كان هذا حكم الخمر وأوانيها ، فإن الحكم ينسحب من باب أولى علمى إتمالف مما 
 يؤذى به الناس في أموالهم ودمائهم.

بممين ابممن رجممب، مممع إتاحممة الطريممق لتغييممر إن هممذا لمميس مممن الخممروج المسمملح كممما  
 المنكر باللسان أيضا ، أو بالقلب وهذا أضعف اإليمان.

حتى  إن جهاد الحكام الظالمين لون من األَْطر على الحق الاي جاء فال الحديث

 . يعود الظالم إلى رشده 
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 -يه وسلم صلى هللا عل -، َقاَل : َقاَل َرُسول هللا  -رضي هللا عنه  -عن ابن مسعود ف  

ُجَل ، َفَيقُوُل :  ُجُل َيْلَقى الرَّ ُه َكاَن الرَّ ْقُص َعلَى َبن ي إْسَرائ يَل أنَّ َل َما َدَخَل النَّ : )) إنَّ أوَّ

َن الَغد  َوُهَو َعلَى َحال ه  ،  ُه الَ َيح لُّ لََك ، ُثمَّ َيْلَقاهُ م  َيا َهَذا، اتَّق  هللا وَدْع َما َتْصَنُع َفإ نَّ

ا َفَعلُوا ذل َك َضَرَب هللاُ قُلُوَب َفال يَ  يلَُه َوَشريَبُه َوَقعيَدهُ ، َفلَمَّ ْمَنُعُه ذل َك أْن َيُكوَن أك 

ْن َبن ي إ ْسرائيَل َعلَى ل َسان  َداُوَد  يَن َكَفُروا م  َن الَّذ  ْم ب َبْعٍض (( ُثمَّ َقاَل : } لُع  ه  َبْعض 

يَسى اْبن  َمْرَيَم َذل َك ب َما َعَصوْ  ا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن َكاُنوا ال َيَتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعلُوهُ َوع 

َمْت لَُهْم  يَن َكَفُروا لَب ْئَس َما َقدَّ ْنُهْم َيَتَولَّْوَن الَّذ  لَب ْئَس َما َكاُنوا َيْفَعلُوَن َتَرى َكث يراً م 

قُوَن { ] المائدة :  -إ لَى قوله  -أَْنفُُسُهْم {  [ ُثمَّ َقاَل : )) َكالَّ، َوهللا   70 -87} فاس 

ُه َعَلى  ُرنَّ ال م  ، َولََتأط 
لََتأُمُرنَّ بالَمْعُروف  ، َولََتْنَهُونَّ َعن  الُمْنَكر  ، َولََتأُخُذنَّ َعلَى َيد  الظَّ

َبنَّ هللاُ بقُلُوب  َبعْ  ُكْم َعلَى الَحقِّ أْطراً ، َولََتْقُصُرنَّه َعلَى الَحقِّ َقْصراً ، أَْو لََيْضر  ض 

(، َوقاَل : حديث حسن 3147، عقب رقم  2/222) أخرجه الترمذى )َبْعٍض ، ُثمَّ لَيْلَعننُكْم َكَما لََعَنُهْم ( 

 ) 

 ا : العمليات النوعية مرحلة وسط بين السلمية والصدام ) السلمية المبدعة (رابع

ة مسممملحة لممميس بالضمممرورة أن يكمممون البمممديل عمممن العممممل السممملمي أن تكمممون المقاومممم
مة ، فبينهما درجات ومراحل يمكن ممارسة التغيير من خاللها بما يطيمل نفمس  مصاد 
المقاومة ويربك المجرمين ويوفر قوة المناهضين للظلم، حتى ال ينجروا إلمى صمراع 
لم يحسبوا حسابه أو يعدوا لمه عدتمه ، وكالمنما عمن مشمروعية همذه األعممال ال تعنمي 

ن نستشهد بهذه المواقف، وهي بماكورة عمليمات نوعيمة ويجدر بنا أالوجوب الفوري، 
 قام بها الرسول والصحابة في فترة االستضعاف في مكة ، ومنها :

، يتجلى في موقف الرسول من المأل ممن قمريش حينمما تغمامزوا  ) أ ( تهديد وتوعد 
بعبوارة حاسومة : يوا معشور قوريم جئوتكم به أثناء الطواف، فتوجمه الميهم، وقمال لهمم 

؛ فأالنوا له القول أي خضعوا وتراجعوا    فأطرق القوم حتى مما ممنهم رجمٌل  بحبالا
إال كأنما على رأسه طائٌر واقع ، حتى إن أشدهم فيه وطأة قبل ذلك ليرفأه بأحسن مما 

انصوورف يووا أبووا القاسووم راشووًدا فوووهللا مووا كنووت »يجممد مممن القممول، حتممى إنممه ليقممول : 
 . (31) ..«جهوالً 

أبي بمن خلمف كمان يلقمى الرسمول بمكمة ، فيقمول: يما محممد ، إن ومن ذلك أيضا ، أن 
بول × »عندي العود )فرسا( أعلفه كل يوم فرقاس ذرة أقتلك عليها، فيقول رسول هللا 

 . (30) «(أنا أقتلف إن شاء هللا

 إذن هو تهديد بتهديد ، وتوعد بتوعد ، والبادي أظلم .

فممي صممحيحه والحمماكم فممي فقممد روى ابممن حبممان   موقووف فووال تحوودي المجوورمين،)ب( 
مستدركه من حديث عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بمن جبيمر عمن ابمن عبماس، 

                                                           

 صحيحه في حبان وابن ، حسن إسناده: شعيب قال 8136: رقم 00/619 مسنده في أحمد:  أخرجه(31)

حَ  َوَقدْ  أَْحَمُد، َرَواهُ : الهيثمي لوقا ،6268: رقم 04/222 ، إ ْسَحاقُ  اْبنُ  َصرَّ َماع  ةُ  ب السَّ َجال ه   َوَبق يَّ َجالُ  ر  ح يح   ر   الصَّ

 .6/06 الزوائد مجمع

 حمديث همذا:  وقمال ،328/ 2 المسمتدرك في الحاكم و ، 0/330 والمغازي السير في اسحاق ابن:  أخرجه(21)
 . 1/427عيرن األثر وانظر : .الذهبي ووافقه ، هيخرجا ولم الشيخين شرط على صحيح



قالمت : « ما يبكيوف يوا بنيوة ؟»قال: دخلت فاطمة على رسول هللا ، وهي تبكي فقال: 
يمما أبممت وممما لممي ال أبكممي وهممؤالء المممأل مممن قممريش فممي الحجممر يتعاهممدون بممالالت 

األخرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك ، وليس منهم إال ممن والعزى، ومناة الثالثة 
ثمم × فتوضمأ رسمول هللا « يا بنيوة ائتنوال بوضووء»قد عرف نصيبه من دمك، فقال: 

خرج إلى المسجد فلما رأوه قالوا: ها هو ذا فطأطؤوا رؤوسمهم وسمقطت رقمابهم بمين 
اب فحصمبهم بهما وقمال: أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم ، فتناول رسول هللا قبضة من تر

فما أصاب رجاًل منهم حصاة من حصياته إال قتل يوم بدر كمافراً  « شاهت الوجوه»
(32) . 

فقد روى علي بن أبي طالب  ومنه تحدي عمر بن الخطاب للمشركين في الهجرة
لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى   -أي عمر  –رضي هللا عنه أنه 
ه أنه قال : ( ) من أراد أن يثكل أمه أو يوتم ولده أو ترمل في يده أسهما ) وفي

    ( 85ص  4أسد الغابة ج ) زوجته فليلقني وراء هذا  الوادي (
 اشتباف فال الحرم:  -)ج(

فبينما رسمول هللا يطموف اعترضمه المشمركون فاشمتبك معهمم همو وأبمو بكمر الصمديق 
وعثمممان بممن عفممان ، قممال عثمممان :   ..حتممى إذا كممان فممى الشمموط الرابممع، فأنهضمموه 
ووثب أبو جهل يريد أن يأخذ بمجمع ثوبه فدفعت فى صدره فوقع على اسمته ، ودفمع 

أبممى معمميط ، ثممم انفرجمموا عممن عقبممة بممن × أبممو بكممر أميممة بممن خلممف ودفممع رسممول هللا 
أمووا وهللا ال تنتهووون حتووى يحوول بكووم عقابووه وهممو واقممف ثممم قممال لهممم : × رسممول هللا 
، قمممال عثممممان : فممموهللا مممما ممممنهم رجمممل إال وقمممد أخمممذه الكمممل ممممن ) الضمممعف عووواجال 

 . (33)واالنكسار( ، وهو يرتعد .. 

إذا × ل هللا قممال ابممن إسممحاق : كممان أصممحاب رسمموأول دم أهريووق فووال اإلسووالم . )د( 
صلوا ذهبوا إلى الشعاب ، واستخفوا بصالتهم عن قومهم، فبينا سعد ابن أبي وقماص 

في شعب من شمعاب مكمة إذ ظهمر علميهم نفمر ممن × في نفر من أصحاب رسول هللا 
المشممركين ، وهممم يصمملون فنمماكروهم ، وعممابوا علمميهم ممما يصممنعون حتممى قمماتلوهم 

من المشركين بلحمي بعيمر فشمجه ، فكمان  واقتتلوا، فضرب سعد بن أبي وقاص رجال
 . (34)«أول دم أهريق في اإلسالم

ومنه ضرب الحمزة ألبي جهل وهو في صولجانه ونادي قومه ، وذلك حين علم 
بأنه سب رسول هللا وآذاه وافتتح إسالمه بهذا العمل :   أتسب محمدا وأنا على دينه 

جاءت و  093-092/ 3، وكذلك شيخه الحاكم 203 /2أسندها البيهقي عن ابن إسحاق في  الدالئل  )   

عن محمد بن كعب القرظي، واألخنس بن  2926، 2922القصة من وجهين آخرين مرسلين عند الطبراني 
  شريق، فتتقوى هذه المراسيل ببعضها(.

 إهانة األصنام بعمليات نوعية سرية  :) هــ( 

                                                           

 الصمحيح رجمال ثقات رجاله حسن، إسناده:  شعيب قال ،2862:  رقم 4/476 مسنده في أحمد: أخرجه(22)
 شمرط علمى صمحيح:  وقال 273: رقم 0/267 المستدرك في والحاكم ،04/431 صحيحه في حبان وابن ،

 .صحيح: الذهبي وقال علة، له أعرف وال، يخرجاه ولم مسلم

 فتح   في حجر ابن الحافظ وعزاه ، 0/02 الرسم في المتشابه تلخيص في البغدادي الخطيب أخرجه(33)

 .الرواية هذه ضعف إلى وأشار   األفراد   في والدارقطني بكار، بن للزبير( 8/067  ) الباري
 .1/123السير  البن إسحاقانظر : ( 24)



أنطلق أنا وأسامة بن زيد قال: قال:  كنت  طالب ومنها ما ورد عن علي بن أبي 

إلى أصنام قريش التي حول الكعبة فنأتي العذرات لنأخذ )حريراق( بأيدينا فننطلق 

. فيصبحون فيقولون من فعل هذا بنلهتنا  (32)به إلى أصنام قريش فنلطخها،

 )قال البوصيري : هذا إسناد صحيح، قاله شيخنا الحافظفينطلقون، إليها ويغسلونها باللبن والماء  

 ( .2/84أبو الفضل العسقالني ، انظر : اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 

وقد كان شمباب األنصمار األوائمل ممن المسملمين كجمابر بمن عبمد هللا وغيمره بعمد ذلمك 
 يفعلون هذا باألصنام حتى يوقفوا المغفلين على حقيقتها.

المعارضمة، واختمراق  ومثلها وضع ملصمقات والفتمات فمي األمماكن المحظمورة علمى
 شبكاتهم ، وهدم صولجان رموزهم ..إلخ.

عمليوووات نوعيوووة ناجحوووة ، وهوووال مدروسوووة  -بمنطوووق العصووور  -فهووواه الممارسوووات 
 ومحسوبة ، وال شف أن هاه األمور تقدر بقدرها.

كوان يسوتعمل الشودة أحيانوا بممارسوات محسووبة، حتوى ال × والدرس : أن الرسول 
ه، ويغوورهم مووا فيووه المسوولمون موون مسووالمة، وعلووى يسووتمرئ المبطلووون مووا هووم عليوو

 المسلمين أال يستكينوا أبدا ، فيغتر الباطل بهاه المسالمة.

فينبغال أن تكون ألصحاب الحق المستضعفين وقفوات حاسومة موع الباطول، تحود مون 
،لوائه وتوقفه عن حده، وربما يكون األليوق التهديود أو االشوتباف باأليودي وانتوزاع 

ما فوال حادثوة الطوواف والصوالة عنود الكعبوة، أو الجراحوات كموا فوال المشروعية ، ك
حادثة سعد، أو التهديد كما فال حادثة أبال بون خلوف، أو بالعمليوات النوعيوة كحادثوة 

 تلويث األصنام أو كسرها، وهكاا. لكن ينبغال أن تكون الخطوات محسوبة.

س إلووى أبعوود كمووا دلتنووا هوواه األحووداث علووى أن هندسووة الصووراع تقتضووال تطويوول الوونف
مودط، والحوورص علوى أال تصوول األمووور إلوى الصووراع المسولح، ألن الصوودام المسوولح 
ليس من مصلحة المسلمين ينااف، والسلمية والمظلومية قد تكسب الودعوة أنصواًرا 

  أكثر .

  ا : الجهاد ما و ...والمقاومة نوع من أنواعهخامس

                                                           

حتمى أتمى بمي الكعبمة فقمال لمي:  ×انطلمق بمي رسمول هللا لمي فيقمول : وعلى هذا النسمق يمروي اإلممام ع (25)
فنهضمت فلمما رأى « انهو »بمنكبمي ثمم قمال لمي:  ×فجلست إلى جنب الكعبة فصمعد رسمول هللا « اجلس»

فصمعدت « يوا علوال اصوعد علوى منكبوال»فنزلمت وجلسمت ، ثمم قمال لمي: « اجلس»ضعفي تحته ، قال لي : 
، فلما نهض بي خيل إلمي لمو شمئت نلمت أفمق السمماء ، فصمعدت فموق × على منكبيه ثم نهض بي رسول هللا

فقال لي: ألق صنمهم األكبر صنم قريش ، وكمان ممن نحماس موتمدا بأوتماد ممن  ×الكعبة ، وتنحى رسول هللا 

 ںڱ ڱ ڱ ڱيقول لي : إيه إيه ﴿ ×ورسول هللا « عالجه: » ×حديد إلى األرض فقال لي رسول هللا 

ء[ فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه فقال: اقذفه فقذفته فتكسر وترديت ممن ﴾ ]اإلسرا ں ڻ ڻڻ ڻ

نسعى ، وخشينا أن يرانا أحد من قريش و غيرهم ، قال علي: فما صعد  ×فوق الكعبة ، فانطلقت أنا والنبي 
ل ، وقراوقال الذهبي قي الت خيص : إسرناةه نظيرف والمرتن منكرر، 2/293لحاكا في المستدرك به حتى الساعة

 . وهذا خبر عندنا صحيح سنده:  4/297الطبري في تهذيب ا،ثار 

فإنه ليس من شأن النبال تكسوير األصونام دوموا، لكنهوا رسوالة رمزيوة لعبواد هواا الصونم النحاسوال ، لعلهوم ق  : 
يرجعون إلى أنفسهم، ويبودو أن الرسوالة وصولتهم، فلوم يعيودوا تورميم صونمهم مون جديود، أموا هبول ، فإنوه 

 ط اراعه الحجري استبدلتها قريم باراع من اهب، فتأمل فقه الموازنات .حينما سق



ستفراغ الجهد والطاقة وبذل ما إن الجهاد في اإلسالم أعم من القتال ، وهو يعني : ا

في الوسع لنصرة اإلسالم ، وليس بالضرورة أن يكون قتاال ، فيمكن أن يكون 

باللسان ، والدعوة ، والمقال ، العمل الجاد، والتفوق الدراسي، وكل أشكال اإلصالح 

عالمة د . يوسف ) لمن أراد التوسع فليقرأ كتاب   فقه الجهاد   للفي المجتمع ، وربما يكون بالقتال. 

  (220-0/043القرضاوي ج

إن الجهاد بمعناه العام ال يسقط عن المسلم المكلف؛ فجهاد النفس والشيطان ضرب 
والجهاد بهذا المفهوم ال يسقط عن  -وهو الممهد لجهاد الكفار  -من ضروب الجهاد 

 ·أي مسلم 
بالمال، وإما  بل إن جنس جهاد الكفار فرض عين إما بالقلب، وإما باللسان، وإما

وما وراء الجهاد القلبي ذرة  -وذلك حسب القدرة واالستطاعة  -باليد والسنان 
إيمان، والجهاد القلبي يعني البراءة من الكفار، وبغضهم، والتربص بهم، وتحديث 
 النفس بغزوهم، واإلعداد لذلك.

ما بالقلب، يقول اإلمام ابن القيم رحمه هللا:  والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إ 
وإما باللسان، وإما بالمال، وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجهاد بنوع من هذه األنواع 

  (3/64أنواع الجهاد  –) زاد المعاد ، أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية  . 
وهو ذروة سنام االسالم ، وال تحيا الدعوة إال به، وبقدر سمو الدعوة وسعة أفقها 

سبيلها، وضخامة الثمن الذي يطلب لتأييدها، وجزالة الثواب  تكون عظمة الجهاد في
 للعاملين فيها، )وجاهدوا في هللا حق جهاده(.

ُدوا َوث َقاالً  خ َفافاً  اْنف ُروا وقال تعالى ُكمْ  ب أَْمَوال ُكمْ  َوَجاه     َسب يل   ف ال َوأَْنفُس 
 َخْيرٌ  َال ُكمْ  هللاَّ

، وعلق النجاة من النار به، ومغفرة الذنب، ودخول 40توبة:ال ﴾ َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إ نْ  لَُكمْ 
َها َيا ) :الجنة؛ فقال ينَ  أَيُّ نْ  ُتْنج يُكمْ  ت َجاَرةو  َعلَى أَُدلُُّكمْ  َهلْ  يَمُنوا الَّا   أَل يمو  َعَاابو  م 

ُنونَ  ُدونَ  َوَرُسول ه   ب اهللَّ   ُتْؤم     َسب يل   ف ال َوُتَجاه 
ُكمْ َوأَنْ  ب أَْمَوال ُكمْ  هللاَّ  إ نْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  َال ُكمْ  فُس 

اتو  َوُيْدخ ْلُكمْ  ُاُنوَبُكمْ  لَُكمْ  َيْغف رْ  َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  ي َجنَّ نْ  َتْجر  نَ  اأْلَْنَهارُ  َتْحت َها م   َوَمَساك 
َبةً  ات   ف ال َطيِّ نَ  َنْصرٌ  تحبونها وأخرط  العظيم اْلَفْوزُ  َال فَ  َعْدنو  َجنَّ  َوَفْتحٌ  هللاَّ  م 

يبٌ   (02 اآلية إلى 01 اآلية من الصف ) ﴾ َقر 
وجهاد النفس والشيطان هما األصالن لجهاد الكفار، واالنتصار على الكفار في 
ساحات القتال هو نتيجة لالنتصار على النفس والشيطان قبل ذلك ، بل إن جهاد 

ها، النفس والشيطان يستغرق العمر كله؛ إذ ال بد منه قبل منازلة الكفار، وأثناء
 وبعدها.

ينَ  وعن أهمية هذا النوع من الجهاد يقول ابن القيم رحمه هللا تعالى:  قال تعالى  َوالَّا 
ُهمْ  ف يَنا َجاَهُدوا َينَّ     69العنكبوت:  " ﴾ ُسُبلََنا لََنْهد 

علق سبحانه الهداية بالجهاد؛ فأكمل الناس هداية أعظمهم جهاًدا، وأفرض الجهاد:  
الهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الدنيا؛ فمن جاهد هذه األربعة جهاد النفس، وجهاد 

في هللا هداه هللا سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى 
 (.0/29) انظر:  الفوائد البن القيم  بحسب ما عطل من الجهاد 



الد جهاد الدفع ، وهو واجب على كل مكلف إذا دهم العدو بومن أنواعه أيضا : 
المسلمين ، وجهاد الطلب لهم في عقر دارهم ليفتحوا للدعوة طريقا ، وهذان 
 للكافرين ، وهناك جهاد المنافقين وهو نوع آخر ال يفطن الكثيرون إليه.

وال شك أن المنافقين نقلوا رحى الحرب على االسالم إلى عقر بالدنا في كل   
يجاَهدوا جهاد دفع ألن الباطل  المجاالت العقدية والخلقية والسياسية ، فوجب أن

داهمنا في بالدنا حتى خالطنا في كل شيء ، وال تقتصر المدافعة عن الدين على 
 الكفار ، بل تمتد لتشمل كل من يريد هذا الدين بسوء. 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى:  وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع 

فواجب إجماًعا؛ فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا الصائل عن الحرمة والدين، 
ال شيء أوجب بعد اإليمان من دفعه، فال يشترط له شرط بل يدفع بحسب اإلمكان، 

 (2/231الفتاوى الكبرى: وقد نص على ذلك العلماء: أصحابنا وغيرهم  ) 

 
 خطأ تأجيل الجهاد بدعوط اإلعدادسا : ساد

 

داد اإليماني قبل جهاد الكفار ال يعني ترك جهاد الكفار إن القول بضرورة اإلع     
حتى يكتمل اإلعداد اإليماني، إن هذا ال يقول به عاقل؛ بل إنه يصادم مقاصد 
 .الشريعة في حفظ الضرورات الخمس
إن التربية الجهادية ال تعني بحال إسقاط جوانب التربية األخرى من الحساب.. فال 

رية وشؤون القتال.. كما ال تعني إهمال التربية الروحية تعني التفرغ للتربية العسك

والفكرية وإغفال التربية السياسية والحركية.. إنما تعني تأصيل الروح الجهادية لدى 

الفرد والجماعة، وجعل هذه الروح وشيجة الربط بين سائر االهتمامات، والعنوان 

 الرئيسي لها.

التأخر عنه جريمة وخيانة ، والتأخر  فهناك جهاد يفرض نفسه على الواقع ، ويعد
عنه بدعوى االعداد ال يجوز ، إذ أن إقامته هي عين اإلعداد ، كجهاد الدفع مثال ، 
 ومثله مقاومة األنظمة العميلة الفاسدة.
فمع ضرورة االهتمام باإلعداد والتربية أثناء القتال والسعي لتقويتهما في المرء قدر 

دفاع شهوًرا أو سنوات، فحينئذ يجب السعي أثناء القتال المستطاع؛ فإنه قد يستمر ال
لتوفير القدرة المادية وإعداد المقاتلين إيمانًيا بوضع البرام  العلمية والعملية لتقوية 
هذا الجانب؛ ألثره العظيم في الثبات والصبر ونزول نصر هللا عز وجل، أو هزيمة 
 الكفار ودفعهم عن ديار المسلمين وحرماتهم.

اولة المنافقين والحكام المستبدين والنخب الخائنة في بالدنا ربما يستغرق ومص 
أجياال، فمتى ننتهي من مرحلة التربية الروحية التي يراد لنا أن نغرق في جوانبها 
 أبدا لنذهل عن جوانب أخرى من التربية الحركية والواقعية ؟

ليس لدينا حد زمني و، التربية الروحية تكون قبل وأثناء وبعد العمل الحركال ف
فاصل بين مراحل التربية والتكوين الروحي والحركي ، بل إن هذه المراحل 



متداخلة ، وإن الحاجة لتشتد في مثل الظروف الراهنة التي يهدد فيها الكفار 
 والمنافقون بالهجوم على ما تبقى من ثوابت المسلمين في الخارج والداخل.

طلبه الموقف ، ولو قعد كل منا عن األمر إن اإلسالم الحاضر هو ما يت     
 بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يستكمل إصالح نفسه ، فلن يدعو إلى هللا أحد.

إن سحرة فرعون أصبحوا كافرين ، وأضحوا مؤمنين ، وأمسوا شهداء هلل رب     
العالمين ، ولم يعتزلوا بدعوى استكمال النقص التربوي المزعوم ، ألنها مفاصلة 

 لى العقيدة وكلمة حق بين يدي سلطان جائر ال تحتمل التأخير.ع
وفي المقابل وجدنا بني إسرائيل يتمردون على التكاليف بعد مضي أربعين سنة    

 من التربية ، ألن أزمتهم أزمة نفوس ال أزمة مناه .
كان إذا أسلم والقتال  -صلى هللا عليه وسلم  –إن المسلم على عهد رسول هللا    

ضر بين المسلمين وأعدائهم، كانت الترجمة العملية إلسالمه أن يشارك في حا
الواجب العملي الحاضر ، وبعضهم أسلم واستشهد ولم يسجد هلل سجدة ، ومنهم 

(، السيرة الحلبية 284، 2/282انظر: زاد المعاد ))الراعي األسود الذي استشهد في خيبر

(2/29.)  . 
حديث االسالم من كل مهام الدعوة ورتب له  ولم يثبت أن الرسول فرغ مسلما 

محضنا أو صوبة خاصة حتي يستكمل فيها جوانب تربوية معينة ، ثم يخرج بعد 
شهر أو سنة ليسند إليه بعض التكاليف العملية ، بل كان يكلفهم بمجرد إسالمهم كأبي 
 ذر الغفاري والطفيل الدوسي ونعيم بن مسعود ...وغيرهم كثيرون . 

مما ينبغال التنبيه إليه أن أجواء الجهاد فال سبيل هللا عز وجل من أنه : والخالصة 
أفضل البيئات التال يعد فيها المجاهدون إيمانا وتربية وزهًدا وتضحية، وهاا شالء 
مشاهد  فما حصل عليه بع  المجاهدين من التضحية وتزكية أعمال القلوب 

ليه ،يرهم إال فال عدة والزهد واإلخالص فال سنة من سنوات الجهاد لم يحصل ع
 سنوات.
 

 ا : الجهاد بالمستطاع ....توازن نكايات ال إمكانات بعسا

وال يعني عدم اشتراط العدة اإليمانية أو المادية في جهاد الدفع التفريط فيها، بل   
 يجب الدفع بما تيسر منها، ألنها واجبة ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .

ن الكفار والمنافقين على االسالم وثوابته في بالد المسلمين إن الهجمة الشرسة م
توجب على أهل اإلسالم التنادي بجهاد الدفع عن حرمات االسالم وشرائعه ، وإن 
 اختلفت األساليب والوسائل على حسب نوع االعتداء على الدين ومصدره .

ن ، يجب أال يتأخر إن جهاد الدفع الموجه للمنافقين وعمالء األعداء في بالد المسلمي 
وأن يهب المسلمون له بالحالة التي هم عليها سواء كانوا في ضعف من اإليمان 
وتفريط في طاعة هللا عز وجل أو كانوا في ضعف مادي؛ فإذا لم يندفع العدو عن 

من القوة دون الديار والحرمة والدين إال بقتاله وجب ذلك على المسلمين بما تيسر 
إذ ال بد من التفريق بين جهاد الطلب الذي يشترط  وة اإليمانية،اشتراط للقدرة، والق

 فيه اإلعداد المادي والمعنوي ، وبين جهاد الدفع الذي ال يشترط فيه ذلك.



كما أن جهاد الدفع ال يشترط أن يكون له كيان أو دولة تحميه، بل إنه ينطلق من 
ي تركه، وفي بالدنا صار الظروف واإلمكانات المتاحة له؛ ألنه ال خيار للمسلمين ف

 المفسدون متغلغلين ومتحكمين في كل مفاصل دولنا اإلسالمية.
علينما قصمة أصمحاب األخمدود  وعن جهاد األنظمة المسمتبدة ومقاومتهما  قمص القمرآن

القمرآن ليمدافع  ، ونمزلخمدود النمار فمي األحيث أباد الحاكم الثلة المؤمنمة ، وأحرقهما ب

النتيجمة  وينمدد بالطغماة المجمرمين، علمما بمأن همذه عمن المظلمومين ويعلمي ممن شمأنهم

 كانمت محسمومة للفمارق الكبيمر فمي ميمزان القموى، وربمما كمان باسمتطاعة همؤالء أن

 يتجنبوا هذه المواجهة بإخفاء إيمانهم، لكنهم لم يفعلوا.

وقدموا ضريبة فرعون الحاكم ،  ومثل هذا موقف السحرة الذين تحدوا جبروت 

النصر من خالل استشهادهم، وضرب أروع أمثلة التضحية  العز، وبذلوا عربون

فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة » والفداء، وصرخوا في وجهه بقولهم:

  (. 82 )طه« الدنيا

وفي العصر الحديث كانت المقاومة الباسلة للمحتل الفرنسي في الجزائر، وللمحتل 

وغير ولليهود في فلسطين والعراق  اإليطالي في ليبيا، وللمحتل اإلنجليزي في مصر

تل ، وقل أن تجد في التاريخ مقاومة لمحتل لديها قوة مكافئة للمحمن المواطن  ذلك

 .فضالً عن أن تكون متفوقة عليه

إذا تحكم المستبدون والعمالء ، فهم يحرصون على تجريد شرفاء  معلوم أنهو 

الدعاة دعوتهم ألجل ذلك الوطن ودعاة الحق من كل وسائل القوة ، ترى هل يترك 

 ؟ 

إن االنتظار إلى أن تتعادل الكفة وتتكافأ القوى ، غير ممكن وخاصة في ظل 

حكومات عربية وإسالمية حريصة على أال يكتمل التكوين األمثل للمعارضين ، 

ألنها ليست معنية وال راغبة في التغيير؛ وبالتالي فإن اقل القليل هو استخدام المتاح، 

 لمقاومة الشعبية التي تنهك هذا العدو وتزلزل كيانه وتقلق راحته .دعم اذلك و

وبالدهمممم وعقيمممدتهم وأعراضمممهم هم ممممدافعين عمممن أنفسمممإن تمممأثيم المقممماومين وال

المقاوممة بقمدر مما همو دفماع  وتخطئتهم دينيا يستحق الوقفة الجادة ليس للدفاع عن

المعتمدي علمى  لمعمن اإلسمالم نفسمه، إذ كيمف يتصمور أن يكمون اإلسمالم ممع الظما

المظلمموم المعتممدى عليممه ، حتممى لممو وصمملت المواجهممة إلممى اإلبممادة الكاملممة لحملممة 

 الحق . 

فحديث البعض عن توازن القوى ليس مقبوال على إطالقه وفيه نظر، فإذا كان 

أو األنظمة العميلة  المقصود توازن القوى واإلمكانات، فال شك أن القوات الغازية



وال هذا الفارق الكبير لما حصل احتالل، أو ممارسة  يحصى ولالفاسدة تتفوق بما ال

 .ب أصاللقهر واالستبداد على الشعول

التوازن بالتساوي في القوة شرطا لشرعية المقاومة، فلن هذا  وإذا كان تحقيق  

 تكون هناك مقاومة شرعية على اإلطالق!

ي أعداءنا من كل الدعوة إلى رفع الراية البيضاء واالستسالم المجاني سيغر إن

ليس باالستيالء على أرضنا فحسب و إنما بتغيير عقيدتنا وثقافتنا  حدب وصوب

، كما سيكرس لألنظمة يعتبر مقاومة هؤالء تهوراً وانتحاراً  طالما أن هناك من

 المستبدة لتقهر الشعوب لألبد.

سمول فتنة الدجال التي حذرنا منها ر وماذا سيقول أصحاب هذه المقوالت لو حضروا

الخارقممة مممع المممال والممذهب والجنممة  هللا صمملى هللا عليممه وسمملم والممذي سمميأتي بممالقوة

 تحقيقا لفقه الموازنات؟! والنار؟ فهل سيفتينا هؤالء بضرورة التعاون مع الدجال

وممما الفممرق بممين الممدجال وطواغيممت العصممر الممذين يفتنممون المسمملمين فممي ديممنهم ليممل  

  نهار؟!

 فقين ..فريضة منسيةا : جهاد أعمال المناثامن

قال تعالى :   يأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس 

 المصير (

 ، وأجاد الطال الكافرين جهاد عن يحدثك أن مسلم من طلبت لو إنك 
 يدري، أن قل فإنه ، وضوابطه ئقهوطرا المنافقين جهاد عن سألته وإذا
 تقوم أن عجزت الذي بالدور للقيام المنافقين دتجني في نجحوا أعداءنا إن
 ألم ﴿  : تعالى قال ولذلك ، بالدنا من انسحبت التي الجرارة جيوشهم به
 ومن ) ( منهم وال منكم هم ما عليهم هللا غضب قوما تولوا الذين إلى تر

 تر ألم ) ( خباال إال زادوكم ما فيكم خرجوا لو ) ( منهم فإنه منكم يتولهم
 ...( الكتاب أهل من كفروا الذين إلخوانهم يقولون نافقوا ينالذ إلى

 سهلوا كما للكفار، بالوالء صارخة مجاهرة العصر منافقال من رابنا وقد -
 خدمة الوطن لشرفاء السجون وفتحوا المسلمين لبالد السبل لهم

 وبار اإلسالم عن السوء قالة نشر عن ناهيف ، لألعداء ومجاملة
 لإللحاد المجال وفتح ، وأتباعه ورموزه تاريخه عن والشبهات الشكوف
 بالوكالة المنافقين جحافل به تقوم هاا كل ، ...إلخ واالنحراف واإلباحية

 ! مسلمة تبدو وأسماء ووجوه بألسن اإلمة اعداء عن
ومعلوم أن هذه الممارسات لو فعلها العدو الكاشح لوجب جهاده        -

 .ين دفع ، وهو فرض عين على المسلمجهاد 



لكن غير المعلوم أن جهاد الدفع واجب على كل مستطيع تجاه المنافقين   -
المناهضين لاسالم في اإلعالم والقضاء والسياسة والتشريع وسائر 
ن مؤسسات الدولة، وكما يجاهد المسلم الكافرين جهاد دفع ، فإن عليه أ
 .يجاهد المنافقين جهاد دفع أيضا

نبوة ألن المنافقين كانوا وقتها في ولم يظهر هذا النوع في عصر ال  -
الجحور، أما اآلن فإنهم صاروا هم من ُيدخلون الشرفاء السجون بل 

وإن لم يتحرك المخلصون من الدعاة والعلماء في إعداد األمة والقبور، 
الكفار والمنافقين، فإنه لن ينفع الندم حين يفاجأ من لجهاد أعدائها 

وإن شئت فقل : لم يعد الكفار بحاجة  المسلمون بانسالخهم من عقيدتهم ،
عمالء  –في كل المجاالت  –إلى احتالل بالدنا بعد أن أدار المشهد فيها 

 فاقوا أسيادهم براعة ودهاًء!.
ولقد ذكر أهل العلم أن العدو إذا هاجم المسلمين في عقر دارهم فإن   

ستيالء دفعه يصبح واجًبا على جميع المسلمين ، وهذه المداهمة متحققة با
على مفاصل الدولة، وال عذر ألحد في التخلف  -نفاق اعتقاد  –المنافقين 

 عن هذا النوع من الجهاد.
فأما إذا أراد العدو :  ···  -رحمه هللا -يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجًبا على المقصودين كلهم، 
وهذا يجب بحسب اإلمكان على كل ·· ·وعلى غير المقصودين إلعانتهم 

أحد بنفسه وماله، مع القلة والكثرة، والمشي والركوب؛ كما كان 
المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن هللا في تركه ألحد كما 

إذا أراد العدو أرض  –) مجموع الفتاوي  أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو 

  (27/329المسلمين 
وكما يجب االستعداد للجهاد بإعداد :  ·· أيضاشيخ اإلسالم  ولويق     -

القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز؛ فإن ما ال يتم الواجب إال به 
  (0/39السياسة الشرعية ) فهو واجب  

وعدونا اليوم منافقون يعادوننا بالوكالة عن أسياد عجزوا عن تنفيذ      
 العمالء .الوكالء ذها بمخططاتهم بالجيوش فحاولوا تنفي

، ألنه إذا كان العدو  مللناس قبل منازلته موعلينا أن نقوم بكشف حقيقته    -
 نزالهأن يسبق من ال بد كان  ،التبس أمره على المسلمين ا أو مرتًدامنافقً 

فضحه للناس حتى يستبينوا سبيل المجرمين وتتمايز يتم و ،جهاد البيان
ف الرايات والوجهات وهذا أوجب ف ي حق العلماء ، وفي نفس الوقت ُيَعرِّ

المجاهدون أنفسهم للناس حتى يتبينوا حقيقة دعوتهم وأهدافهم، وأنهم ال 
كما يصورهم إعالم المجرمين بأنهم إرهابيون مفسدون خارجون على 
 .النظام

إن دعوة اإلسالم تواجه كل يوم عدوا، من شياطين اإلنس والجن.. من مكر    

عمالء.. من انحراف القادة والرؤساء ومن جهل األبناء وتخاذل األعداء وكيد ال

العلماء.. من ضعف دعاة الحق وركونهم للدنيا.. من اإلعالم المنحرف.. واالقتصاد 



يعلق عليها الدعاة.. التي الربوي الجائر.. والحكم بغير ما أنزل هللا.. من المشانق 

اة إلى هللا مطالبون بأن ال والسجون المفتوحة على مصاريعها للشرفاء.. والدع

ييأسوا فال ييأس من َروح هللا داعيٌة فاهم.. وأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ولهم 

 مقابل ذلك كله الجنة.

وجهاد الدفع واجب في حق المنافقين ) بما ظهر من أعمالهم ( ألنهم  -
وذلك لقوله  صاروا يفتنون المؤمنين في دينهم بالوكالة عن الكافرين، 

 : ) وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ( ) سورة األنفال( ىتعال
فلما كانت غاية الجهاد رد الفتنة عن الناس في دينهم وحرماتهم؛      

والمقصود من الفتنة  في اآلية إرغام المسلمين على الكفر بالترغيب 
والترهيب،  والفتنة في الدين للمتمسكين بدينهم في بالدنا تتم اليوم على أيدي 

منها مؤسسة ولم تسلم  ،افقين في اإلعالم والسجون والمحاكم والدراسةالمن
 المساجد . حتى

فحين يمارس المنافقون على الدعاة واإلسالميين في المعتقالت  فمي بمالد المسملمين   

ما كان يمارسه كفار قريش على عمار وبالل فإنه يكون لزاما على الدعاة أن يبيحموا 

ؤالء الفاتنين ، ألن العلة تدور مع المعلول وجودا وعمدما  لون الجهاد المناسب لقمع ه

   أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ..  ) سورة الح (

 ا : أثر تأخر فقه المقاومة والجهاد عن واقعنا الحركالتاسع

هذه المفارقات واالشكاالت التي أفرزها تعدد التصور الحركي للعمل اإلسالمي، 

 -مدار سنوات طويلة، شبه خالية من )المجاهدين( جعلت الساحة اإلسالمية على

  -اللهم إال ما كان من جهاد اإلنجليز في القناة ومقاومة اليهود من مجاهدي فلسطين

بالرغم من ازدحامها بالعاملين والوعاظ والمرشدين والفالسفة والمؤلفين 

 والمنظرين..

سالم قطراً قطراً، وهنا يكمن سر سقوط أقطار العالم اإلسالمي بأيدي أعداء اإل

وانحسار المد الدعوي داخل بالد المسلمين وتحكم المنافقين في مساره بالتضييق 

عليه ومساومته وإفساد دوره،  وذلك لخلو هذه األقطار من حركات )جهادية مرنة 

واعية(  تقف في بالمواجهة المناسبة  وبالتحدي والتصدي ألية محاولة تستهدف 

من ثم التحكم بمقدراته ومصيره ! وجوده الحركي، وضرب اإلسالم واستئصال 

  ولعل هذا المعنى ما قصده اإلمام البنا بشعار المصحف الذي يحرسه سيفان.

علينا أن نستدعي من معاني الجهاد ما يناسب الموقف على األرض ، وإال فهو 

الهروب المجرم شرعا ، وال تكفي الصالة والصوم واإلنشاد والمدائح في مواجهة 

 الممارسات التي تكيد لاسالم، وتتنمر عليه، وتشوه صورته، وتستهدف وجوده.   



،  rحارب هذا الفصل بين العبادة والحركة، ولهذا منع  رسول هللا  سالمإن اال 
االعتزال للعبادة واالنسالخ من استحقاقات الدعوة ، فعن ابي هريرة قال :   مر 

و سلم بشعب في عيينة من ماء عذبة ،  رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه
فأعجبته لطيبها ، فقال : لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ، ولن أفعل حتى 

صلى هللا عليه  -فذكر ذلك لرسول هللا  -صلى هللا عليه و سلم   -استأذن رسول هللا 
بيته فقال: ال تفعل ، فإن مقام أحدكم في سبيل هللا أفضل من صالته في  –و سلم 

سبعين عاما ، أال تحبون أن يغفر هللا لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزو في سبيل هللا فإن من 
فضل  –) سنن الترمذي وقال : هذا حديث حسن قاتل في سبيل هللا فواق ناقة وجبت له الجنة  

 ، وقال الشيخ األلباني : حسن( 4/070الغدو والرواح في سبيل هللا ، 

 ة ا :من ضوابط المقاومعاشر 
ري إلى الحق قضية اإلسالم الرئيسة أنه حركة تغييرية شاملة ترد االنحراف البش

التي فطر هللا الناس عليها ، ومن صفات اإلسالم الرئيسة  سليمةاألصيل والفطرة ال

أنه دعوة جهادية ماضية في مواجهة الباطل وإحقاق الحق إلى أن تقوم الساعة، ومن 

دنية في شيء، وال يقبل لهم الذل والهوان في أي طبيعته أنه ال يرضى ألتباعه ال

 (()المنافقون(7أمر)..وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنين..)

وإذا كان أمر اإلسالم هكذا ، فإنه ال يمكن ترويضه لحساب الطغاة ، والبد أن    

لم يدخروا جهدا في إعداد كل ما  ؤالء الطغاة يصطدم بهم عاجال أو آجال ، وه

لوان العتاد لمواجهته ، فوجب على أتباعه أن يضعوا في حسبانهم يستطيعون من أ

كل االحتماالت الواردة في هذا الصراع وعلى رأسها استخدام القوة ، فقد أنزل هللا 

القرآن لمن أراد الذكرى )سيذكر من يخشى (، وأنزل الحديد لمن أراد الفتنة ) 

إال بهذا ، قال تعالى :   وأعدوا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد (، وال تحرس المبادئ 

لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو هللا وعدوكم وآخرين من 

دونهم ال تعلمونهم هللا يعلمهم   ) سورة األنفال ( وصدق هللا تعالى حيث 

 يقول:)وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل(  ) األنفال ( .

 :ه لهاه النقاط وعلينا أن ننتب

أن ال تنسممى الحركممات التممي تقمماوم الباطممل خصوصمميتها اإلسممالمية، فهممي فممي  -أ

الوقممت الممذي تحمماول فيممه أن تكسممب التعمماطف المحلممي والعممالمي بخطمماب سياسممي 

ال تخسممر قمموة الخطمماب اإليممماني فممي اإلعممداد والتربيممة والبنمماء  هممادف، عليهمما أن

همماد الممدفع )الحممق الشممرعي(، وتبنممي بمين مفهممومي ج المداخلي، فممال بممد مممن الممربط

  قضايا الجماهير)الحق اإلنساني(.



أن تكسب التأييمد الموطني ممن أولئمك المذين يجيمدون فمن  أن تحذر وهي تحاول-ب

رقت منمما ثممورات كنمما وقودهمما اللصوصممية واسممتثمار جهممود اآلخممرين، فكممم سمم

   ة ظهورها!وحما

لتجرد هلل وطلب الشهادة عليمه ففي الوقت الذي يتربى المجاهد على روح ا        

مسؤوليته األرضية في الحفاظ علمى الهويمة اإلسمالمية للبلمد المذي  أن ال ينسى

ثممم يرجممع إلينمما بثمموب جديممد متقنعمما  يممدافع عنممه حتممى ال تممتخلص مممن ظممالم،

  بشعارات ورايات أخرى، وال يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

ت أنظممار العممالم لقضمميتها، وفممك للفمم بممدعالم أن تعتمممد المقاومممة أسمملوب الفعممل -ج

العملمي لكمل شمائعات العمدو، وقمد  الحصار اإلعالمي المضروب عليها، والتكذيب

والسالم، فمانظر إلمى الخليمل  كان هذا األسلوب معروفا عن األنبياء عليهم الصالة

كيف استطاع أن يجعل من قضيته حديث الخاص والعمام  -عليه السالم  -إبراهيم 

بعد ما فعله باألصنام؟! ثمم انظمر إليمه وهمو يبنمي الكعبمة لتهموي  والكبار والصغار

الناس، وإذا تمعنت في عصما موسمى وسمفينة نموح، وجبمل الصمفا التمي  إليها أفئدة

تمموحي لممك بمراعمماة  كممان يقممف عليهمما نبينمما محمممد صمملى هللا علمميهم جميعمما،  كلهمما

كيممف ال ، جانممب الحركممة المممؤثرة التممي تشممد النمماس للقضممية التممي يحملونهمما، و

 واإلسالم في األصل دعوة بالغ؟.

آجمالهم ، أهل الحمق حتمى يعيشموا علمى األرض  وليس من الحكمة أبدا أن يختبئ 

فيسمممكتون عمممن مجابهمممة عنهممما دون أن يعمممرف بقضممميتهم أحمممد،  نيرحلممموثمممم همممم 

التجممرد واإلخممالص فممي السممفهاء، أو الرغبممة  الظممالمين بحجممة الحلممم عممن مممماراة

 لرياء.البعيد عن الظهور وا

ومممما ينبغممي أخممذه فممي االعتبممار ضممرورة االنتبمماه إلممى ضممرورة إقامممة الجهمماد   

اإلعالمي، ليكون لسان صدق للحراك المدعوي، حتمى يصمد عمن المدعوة هجممات 

 المشوهين ويكسبها التأييد المحلي والعالمي.

أخطاء بعض المجاهدين والمقاومين للظلم هنا وهناك ال تعنمي خطمأ الجهماد    -د 

المقاومممة، ونصممحهم يكممون مممع المموالء لهممم حتممى ال يسممتغله المبطلممون فممي رد أو 

الجهاد، فإن المجاهدين بشر كغيمرهم يخطئمون ويصميبون، وال عصممة ألحمد بعمد 

األنبياء عليهم الصالة والسالم، ولكن ينبغي الحذر كمل الحمذر عنمدما يكمون هنماك 

في منابر عامة قد يفهم حاجة إلى ذكر هذه األخطاء والتناصح حولها أن ال تكون 

 منها التعريض بالجهاد والمجاهدين. 



 ضرورة تنظيم الجهود -هـ 

إذا كان المسلمون يهتمون بتنظيم صفوفهم في الصالة ، فإنهم في أشد الحاجة لتنظيم 

صفوف جهودهم في الجهاد في سبيل هللا تعالى :   إن هللا يحب الذين يقاتلون في 

 (.4وص   ) الصف سبيله صفا كانهم بنيان مرص

ثم إن )التغيير اإلسالمي( الذي هو الهدف الرئيس من العمل اإلسالمي ال يمكن 

تحقيقه من غير جهاد، وبدون صياغة جيل مجاهد، ومجموعات منظمة تتحمل 

 التبعة.

  ليس كل ما هو جائز يباح فعله  -و 

المقاومة ن أهلها حتى تأتي ععمال التوازنات الصحيحة الصادرة البد من إ    

وال تمنى بنتائ  عكسية تجعلها تنحسر عن أرض اكتسبتها ، أو  ،بثمارها المرجوة

 تؤدي الممارسة الخطأ إلى خسران شعبيتها وتقوية خصمها .

ومن ذلك تعليله صلى هللا عليه وسلم لرفض قتل عبد  مثال : ترف قتل ابن سلول :

يقتل اصحابه   ، فهو  امحمدأن الناس  تحدثبن أبى بن سلول بقوله :   ال يهللا 

صلى هللا عليه وسلم  وازن بين مسالتين : المصلحة المرجوة من قتل هذا المنافق ، 

ن وتذمر البسطاء المخدوعفيناس عن الدين الذي يقتل أتباعه، وبين انفضاض ال

جح درء المفسدة على جلب المصلحة بنخبة النفاق إذا قتل ابن سلول وهذه مفسدة، فر

. 

لم يكيف المسألة على أنها حرام ، ولو كانت كذلك ما قال هذا ، وما رسول لكن ال 

الذى يمنعه وهو صاحب التشريع أن يقول هذا حرام ، ولكنه عللها تعليال سياسيا ، 

فلو كان الرسول ال يلتفت الى كالم الناس ، لما نهى الصحابة عن قتله ، ال سيما إذا 

بما َخشَيُه  -تجنيا وافتراًء  -بال دليل ، وتقوم  اصبحت آلة اإلعالم تلقى التهم جزافا

 النبى صلى هللا عليه وسلم ؟!

إذن ، قتل ابن سلول كان جائزا ، لكنه منع العتبار آخر وهو سد الذرائع، إذ أنه 

ليس كل ما هو حالل يباح فعله ، ألن الرسول لم يترك قتل ابن سلول لكون قتله 

رمة دم ابن سلول المعصوم شرعا ، ولكنه أرشد حراما ، وإال لرد على المسلمين بح

 إلى أن ترك القتل مراعاة العتبار آخر وهو سمعة المسلمين .

 : من أهداف التصعيد في المقاومة :حادي عشر

مشاغلة الطغاة عن باقي الجبهات الفاعلة ، فيتشمتت جهمدهم وتضمعف نكمايتهم   -أ

رتفمع سملم أطمماعهم ، ، وال يوبالتالي تخف وطأتهم عمن بعمض المستضمعفين 



ويقصممر أملهممم فممي البقمماء ، وإربمماكهم بالضممربات غيممر التقليديممة مممن حيممث ال 

  يحتسبون.

أنه ليس من مصلحتهم بإقناع حلفاء الطغاة المؤيدين لهم في الداخل والخارج  -ب

مساندتهم ، ألن ذلك سيكلفهم كثيرا وسيكسر من سمعتهم وهيبتهم ومصداقيتهم ، 

 مرمي أهداف المقاومة. ويجعل مصالحهم في

 مدافعة الباطل سبيل البقاء  –ج 

مدافعة الباطل وأهله لقوله تعالى  أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا... ولوال دفع هللا 

الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكرفيها اسم هللا 

 كثيرا  الح .

لوال ما شرعه هللا تعالى لألنبياء قال القرطبي عند تفسيره لهذه اآلية :   أي : 

والمؤمنين من قتال األعداء، الستولى أهل الشرك وعطلوا ما بنته أرباب الديانات 

من مواضع العبادات، ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة، فالجهاد 

تل أمر متقدم في األمم، وبه صلحت الشرائع، فكأنه قال : أذن في القتال فليقا

المؤمنون، ثم قوى هذا األمر بقوله:   ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لهدمت 

صوامع ...  اآلية ، أي: لوال القتال والجهاد لُتغلب على الحق في كل أمة، فمن 

استبشع من النصارى والصابئين الجهاد فهو مناقض لمذهبه، إذ لوال القتال لما بقي 

فلوال هذا الدفع لهدمت في زمن موسى  دين وال شريعة على وجه األرض..

 02) القرطبي جالكنائس، وفي زمن عيسى البيع والصوامع، وفي زمن محمد المساجد  

 . (41تفسير سورة الح  آية 

 وقال ابن عطية : هذا أصوب ما قيل في تفسير اآلية. 

إذا ما لمن أراد أن يبقي على هويته ومقدساته، ال سيوهذا التدافع كاف لتحريك الهمم 

 كانت المقاومة لنيل الحرية ورفعا للظلم واسترداد الكرامة.

 قال الشاعر: 

 والشر إن تلقه بالخير ضقت به    ارعا وإن تلقه بالشر ينحسم

 وقال يخر:

 تعدو الائاب على من ال كالب له       وتتقال صولة المستأسد العاتال

 ب أكلته الائاب .من لم يتاأَ وفي المثل القديم : 



مخططات الباطل وأهدافمه، وعمدم  تقوية العمل المضاد بفضح العدو وكشف –د 

بالسموء ممن القمول إال  ال يحمب هللا الجهمر»االكتفاء بموقف الدفاع، فالقرآن يقمول:

 . (047)النساء « من ظلم

بمأس لممن ظلمم أن ينتصمر مممن ظلممه  ال»قال ابن عباس فمي تفسميره لهمذه اآليمة 

 (284/ 4عطية  )تفسير ابن« من القولبمثل ظلمه ويجهر له بالسوء 

:    بل إن القرآن نفسه كان يهاجم المعتمدين بطريقمة واضمحة وقويمة فيقمول ممثالً  

، ما أغنى عنمه مالمه ومما كسمب، سيصملى نماراً ذات لهمب،  تبأت يدا أبي لهب وتبأ

 )المسد(.« حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد وامرأته

األول للمشركين كان بأمر من النبي صملى  الموهجاء حسان بن ثابت شاعر اإلس

فمي هللا عليه وسلم، كما نزلت سورة الفاضحة ) براءة ( لتفضمح سملوك المنمافقين 

 المجتمع، حتى ما عاد سلوكهم يخفى على المسلمين. 

إنهممم بممدؤوا بالتجسممس علممى خلممق هللا واقتحممام خصوصممياتهم ، وإن لممم يجممدوا تهمممة ، 
يوا معشور مون »وفمي الحمديث :  وا أن يفضمحهم هللا تعمالى ،فاسمتحق لفقوا لهم تهمة !،

أسوولم بلسووانه ولووم يوودخل اإليمووان قلبووه ال تووؤاوا المسوولمين وال تعيووروهم وال تطلبوووا 
عثوراتهم، فإنوه موون يطلوب عوورة المسوولم يطلوب هللا عورتوه وموون يطلوب هللا عورتووه 

 (36)«يفضحه ولو فال جوف بيته

تهم وتشوويه رمووز الطهور  بالباطول ، فوإنهم ولئن كان الباطل حريصا على تلفيق الو
ولكووون بوووالحق  -وهوووال كثيووورة  -أحلووووا بأنفسوووهم واسوووتوجبوا أن ننشووور فضوووائحهم 

 .  (.34﴾ )فاطر: ۉ ې ې    ې ې ىىوصدق هللا إذ يقول : ﴿ ، والصدق، والبادي أظلم

فيجوز شرعا فضحهم ونشور انحرافواتهم ، فمونهم الزانوال ، ومونهم الوديوث، ومونهم 
والمرتشووال ، وموونهم الخووائن، وموونهم موون سووارت بفضووائحه الركبووان فووال الراشووال 

 التنسيق مع الصهاينة، ومنهم ، ومنهم ، ومنهم .

ونشر هاا عنهم جائز بل واجب شرعا، ونشر الوف علوى اإلنترنوت والفضوائيات مون 
 الوسائل التال تخدم بها قضية الحق وأهله .

اهتكوووه حتووى يحوواره  حتووى متووى ترعووون عوون اكوور الفوواجر؟» وفممي الحممديث :  

 (38)« الناس

                                                           

 وابن ،2132: رقم 3/446  المؤمن تعظيم في جاء ما باب والصلة البر أبواب سنن في الترمذي: أخرجه(36)

 .2339: رقم 2/292 والترهيب الترغيب صحيح حسن األلباني وقال ،2863: رقم 03/82 صحيحه في حبان

  
 رقمم ، 4/337 األوسمط فمى الطبرانى أخرجه و ،297: رقم 0/328 الصغير المعجم في الطبراني هأخرج(27)

 واختلمف موثقون، رجاله حسن، والصغير األوسط وإسناد الثالثة، في الطبراني رواه: الهيثمي قال ، 4382
 .2/417 الزوائد مجمع يضر ال اختالفاً  بعضهم في



 إن مجاملمة العمدو تعمدأ إخمالالً كبيمرا بالتعبئمة المطلوبمة،  فممن الغريمب أن نسممع

المسممتبد الغاشممم الظممالم يكيممل السممباب والشممتائم للمجاهممدين المظلممومين ويحقممر مممن 

 حتممى مممن قبممل بعممض المسمملمين -عليممه شممتائمه ينظممر لهممم  شممأنهم، فممإذا ردوا

 والدبلوماسية!! على أنهم ال يفقهون لغة السياسة - افقالحريصين على التو

وكممأن السياسممة الصممحيحة تتطلممب أن نشممكر ونحتممرم كممل مممن يسممفك دماءنمما      

كرامتنا وينتهك أعراضنا ويسرق ثرواتنا!! وأن الدبلوماسمية الصمحيحة أن  ويهين

 القتلـة واللصوص باالبتسامات والعبارات الرقيقة!!  نواجه هؤالء

تكون إلى ما يثير غضبها وانفعالهما المشمروع  الشعوب المظلومة أحوج مامع أن 

  السترداد حريتها وكرامتها.

 تقديم صورة صادقة لإلسالم اإليجابال  –هــ 

لكمل طماغوت علمى وجمه األرض أيما  إن التوحيد في حقيقتمه رفمض ومقاوممة     

بمروح الصممود  المقماومين كان شكله وحجمه، وهذه العقيدة بدورها هي التمي تممد

الفتمى الوحيمد أن  وهمو -عليمه السمالم-واالستمرار، وبهذا نفهم كيف تجرأ إبراهيم 

 يجعل أصنام قومه جذاذاً! 

:  فاقض ما أنمت قماض إنمما  وكيف صرخ السحرة بعد إسالمهم في وجه فرعون

 (.82طه:«)تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا

وصمممحبه بالتهديمممدات  -الة والسمممالمعليمممه الصممم–كمممما تفسمممر اسمممتهزاء محممممد  

 المذين قمال لهمم النماس إن النماس قمد جمعموا لكمم فاخشموهم فمزادهم»والتوعدات: 

 (.083آل عمران:«)إيماناً وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل

والملك المظفر وعمر المختمار وعمز المدين القسمام وإلمى  وهكذا إلى صالح الدين 

د سيقاوم الدجال.   آخر موحأ

التوحيمممد الحمممي والقمممادر علمممى نفمممخ الحيممماة فمممي المممموات يتعمممرض اليممموم  إن همممذا

ترويضممية أو تدجينيمة لعزلمه عمن دوره الحقيقممي، ويمراد صمنع توحيممد  لمحماوالت

 شأن له بمجريات الحياة!  جديد ال يعارض وال يقاوم وال

  ومن مالمح هاا التوحيد البديل:

تشكل إال جزءا يسيرا ممن  التوحيد في شعائر معينة ال محاولة حصر معاني - 0 

، فالتوحيمد عنمد همؤالء لميس  -كما ممر -القران الكريم  المعاني الكبيرة التي أكدها

 والنذور وما إلى ذلك!!  سوى إفراد هللا بالذكر والدعاء والمدائح



، ألن هممذه  وهمذا كمما تممرى توحيمد مهممادن مسمالم ال يتطلمب تضممحية وال مواجهمة

 .خلوات بعيدا عن الحياة وتحدياتهابالزوايا والاألعمال كلها يمكن أن تؤَدى 

األوائمممل ممممن األنبيممماء همممؤالء أن كمممل دعممماة التوحيمممد  ينبغمممي أن يتعلممممهوممممما  

للتوحيمد تختلمف عمن همذه الصمورة، وقمد سمجل القمرآن  قدموا صمورة والمرسلين 

الشأن الشيء الكثيمر ممما ال مجمال لتجاهلمه  الكريم من قصصهم ومواقفهم في هذا

  اضي عنه.أو التغ

 تخدير الدعاة بترحيل المقاومة زمانا ومكانما ، ومن مالمح التوحيد البديل ،   - 2

التوحيمد ممن خمالل تمرك الكفمر بالطواغيمت الحاضمرة والكفمر  محاولة إلثباتفهو 

 بطواغيمت وهميمة أو هامشممية ال وجمود لهمما وال تمأثير فممي الواقمع ، إنهمما محاولمة

ان آخممر هروبمما مممن االمتحممان الحممق الممذي ال لترحيممل المواجهممة إلممى زمممان أو مكمم

التوحيممد إال بممه، وهممي إنشمماب حممرب مممع عممدو مجهممول لممم يعممد طرفمما فممي  يتجلممى

 معادلة صراع الحق والباطل في هذا الزمان .

والدسمتور،  نفمنهم من يتحدث اليوم عن الشرك باألصمنام متجماهال شمرك القمانو 

عممن مممؤامرات  ! متغممافالومممنهم مممن يقضممي عمممره يحممذرك مممن بممدع القبمموريين !

 الصهاينة والصليبيين، ورأينا اليوم في بالدنا من إذا حدثته عن موقف المسلم من

الطغاة والمستبدين، لموى الحمديث إلمى مفاسمد أممة خلمت ممن األتمراك العثممانيين!! 

فال تستأسد على طاغوت ولمى زمانمه وقمد كمان المبتلمى بمه غيمرك ثمم ترتممي فمي 

  لذي أمرك هللا أن تكفر به . أحضان طاغوتك الحاضر ا

لو أن السحرة كفروا بكل األصنام والقبور والتمائم لكمنهم  ونحن هنا نتساءل: ماذا

 لفرعون: ال؟  لم يجرؤوا أن يقولوا

وممماذا لممو أن الصممحابة الكممرام تركمموا جممرائم فرعممونهم الحاضممر )أبممي جهممل (  

تحممدثون عممن لكسممرى وممما لقيصممر لقيصممر (، وانصممرفوا ي وتركمموا )ممما لكسممرى

 جرائم فرعون موسى وجرائم وملئه؟ 

ولخطورة هذه القضية ، فإن هللا لم يكن ليترك هؤالء الهماربين حتمى يقحمهمم      

أم حسبتم أن تتركموا ولمما يعلمم هللا المذين جاهمدوا ممنكم »االمتحان الحق  في قاعة

ا دون هللا وال رسممموله وال الممممؤمنين وليجمممة وهللا خبيمممر بمممم ولمممم يتخمممذوا ممممن

  (.06التوبة:«)تعملون

لكممل زمممن طاغوتمماً يبتلممي هللا بممه إيمممان المممؤمنين وتوحيممد الموحممدين مممن  إن     

وبينهمما آالف الفمراعين والمدجالين، وال تتجلمى  النمرود إلمى فرعمون إلمى المدجال



الذي امتحنك هللا به أنت، آنذاك فقط يظهمر  حقيقة التوحيد إال بأن تكفر بالطاغوت

وان كنمت ترجمو مما عنمد هللا أو  ن هللا أم تخماف ممن الطماغوت!إن كنمت تخماف مم

  ترجو ما عند الطاغوت.

ركوعها للطاغوت واصطفافها معه ال  إن المدجنين يحاولون  إقناع األمة أن  

 يتعارض بحال مع حقيقة التوحيد، وإن لم يكن هذا شركا، فما معنى الشرك إذن؟

 قاومة عشر : موقف اإلخوان من الجهاد والم ثانال

وألن اإلخوان المسلمين  يعتبرون رأس الحربة في معركة الشعب مع االنقالب 

العسكري ، فقد أردت هنا أن أتوقف معهم بعض الوقفات ، ألن االنتقال للعمل 

النوعي ال يعد تغيرا في منه  الجماعة ، لكن المواقف هي التي تتغير ، فوجب أن 

، كما أن السلمية ليست من ثوابت اإلسالم تتغير الممارسات في حدود دائرة الشرع 

وليست من ثوابت الجماعة ، وتبني المقاومة والعمل النوعي ال يعني المواجهة 

 المسلحة الشاملة المفتوحة ، ولنا في هذا المقام وقفات منها:  .

 وقفة مع ركن الجهاد  -0

ملل إن مقاومة المحتل والدفاع عن األرض والعرض حق مكفول في جميع ال     

والشرائع ، ومشروعية المقاومة ضد المحتل أقرتها األعراف والقوانين الدولية، 

ال يفتقر إلى ذلك ألن أساسه الوحي المعصوم  -عند المسلم  -واستمداد المشروعية 

ْن َبْعد   ومواده آيات القرآن الكريم فالحق جل وعال يقول: } َوإ ْن َنَكُثوا أَْيَماَنُهْم م 

ْم َوطَ  ه  ُهْم ال أَْيَماَن لَُهْم لََعلَُّهْم َيْنَتُهوَن * أاَل َعْهد  َة اْلُكْفر  إ نَّ ين ُكْم َفَقات لُوا أَئ مَّ َعُنوا ف ي د 

ٍة أََتْخَشْوَنهُ  َل َمرَّ ُسول  َوُهْم َبَدأُوُكْم أَوَّ وا ب إ ْخَراج  الرَّ ْم ُتَقات لُوَن َقْوماً َنَكُثوا أَْيَماَنُهْم َوَهمُّ

ُ أَ  ْم َوَيْنُصْرُكمْ َفاهللَّ ه  يُكْم َوُيْخز  ُ ب أَْيد 
ْبُهُم هللاَّ ن يَن * َقات لُوُهْم ُيَعذِّ  َحقُّ أَْن َتْخَشْوهُ إ ْن ُكْنُتْم ُمْؤم 

ن يَن { ] التوبة: ْم َوَيْشف  ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤم  [، وفي سنة سيد المجاهدين 04 – 02َعلَْيه 

ْن  َمْن َماَت َولَمْ » صلى هللا عليه وسلم :  ْث ب ه  َنْفَسُه َماَت َعلَى ُشْعَبٍة م  َيْغُز َولَْم ُيَحدِّ

 (6/49باب ذم من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو  –) رواه مسلم « ن َفاٍق 

دائمة ومستمرة ومستمدة من سنة   ن مشروعية الجهاد اإلسالميوينبغي التنبيه أ

الكندي قال : كنت جالسا المصطفى صلى هللا عليه وسلم،  فقد روى سلمة بن نفيل 

عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رجل: يا رسول هللا أذال الناُس الخيل 

ووضعوا السالح، وقالوا ال جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها، فأقبل رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم بوجهه وقال: ) كذبوا،  اآلن اآلن جاء القتال، وال يزال من 

ون على الحق، ويزية هللا لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم أمتي أمة يقاتل



) الساعة، وحتى يأتي وعد هللا، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.. ( 

 . ، وقال األلباني : صحيح (6/204سنن النسائي بأحكام األلباني 

ر أمتي الدجال ، ال وقال أيضا :  والجهاد ماض منذ بعثني هللا إلى أن يقاتل آخ

البخاري له ، وبوب  2/371) مسند سعيد بن منصور  يبطله جور جائر ، وال عدل عادل ....  

 (0147/ 3باب : الجهاد ماض مع البر والفاجر ب

وقد أفرد اإلمام البنا رسالة خاصة للكالم عن الجهاد عنوانها )رسالة الجهاد( وقد 

ناعة الموت وتعرف كيف تموت الموتة ختمها بقوله : )ان األمة التي تحسن ص

الشريفة، يهب لها هللا الحياة العزيزة في الدنيا والنعيم الخالد في اآلخرة .فاعملوا 

 للموتة الكريمة تظفروا بالسعادة الكاملة. رزقنا هللا واياكم كرامة االستشهاد( .

خالل كلمة  لقد حدد االمام البنا رحمة هللا للحركة االسالمية متطلبات الجهاد من

:)فال الوقت الاي يكون فيكم معشر اإلخوان القاها في المؤتمر الخامس حيث قال 

وفكريا  المسلمين إثنتا عشرة ألفا .. كل كتيبة قد جهزت نفسها إيمانيا بالعقيدة،

بالثقافة،وبدنيا بالرياضة،عند الف طالبونال بأن أخو  بكم عباب البحر،وأتصدط 

 إن شاء هللا( لكل جبار عنيد ، فإنال فاعل

ان النزعة الجهادية استقرت كعقيدة في صلب منهجية االمام البنا، والمحاضن 

التربوية لحركة اإلخوان المسلمين، حتى غدت شعارات يرددونها صباح مساء وفي 

كل مناسبة وحين )هللا غايتنا .. الرسول زعيمنا .. القرآن دستورنا ..الجهاد 

 مى امانينا(سبيلنا..الموت في سبيل هللا اس

ثم ان االمام البنا وحركة ]اإلخوان المسلمين[ قاموا بترجمة هذه الشعارات الى واقع 

 جهادي وكتبوا بدمائهم وشهدائم مالحم جهادية ثالثا ً:

يوم زحفت كتائبهم من كل أقطار العالم العربي الى فلسطين متصدية بكل  االولى :

 –كتاب : جهاد اإلخوان المسلمين في حرب فلسطين  ) يراجع 0947قوتها لليهود الغاصبين، عام  

 لألستاذ كامل الشريف (.

يوم خاض شبابهم ورجالهم حربا ميدانية فعلية ضد قوات االحتالل  الثانية:

 ..] يراجع كتاب المقاومة السرية ـ لالستاذ كامل الشريف [ 0920البريطاني في قناة السويس عام 

قدس النوعي الذي تقوم به وتقوده حركة المقاومة وتتمثل في الجهاد الم الثالثة :

االسالمية حماس والتي كان لها ـ عبر انتفاضة األقصى ـ الفضل بعد هللا في اسقاط 

 اسطورة الدولة االسرائيلية التي تقهر .

 : التدليس بالجهاد األكبر واجبتصحيح 



ون الجهاد ومما التبس على المسلمين، بل على العاملين في الحقل اإلسالمي، ك

القتالي هو جهاد أصغر بسبب شيوع رواية  رجعنا من الجهاد األصغر إلى الجهاد 

 األكبر، قالوا: وما الجهاد األكبر؟ قال: جهاد القلب أو جهاد النفس .

أن يصرف  –بهذا  –كتب اإلمام البنا حول هذه الرواية ما يلي: )وبعضهم يحاول 

 ونية الجهاد واألخذ في سبيله. الناس عن أهمية القتال واالستعداد له،

فأما هذا األثر فليس بحديث على الصحيح.. قال الحافظ ابن حجر في )تسديد 

القوس(: هو مشهور على األلسنة وهو من كالم ابراهيم بن عبله.. وقال العراقي في 

تخري  أحاديث اإلحياء: رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر، ورواه الخطيب في 

 ر..تاريخه عن جاب

على أنه لو صح فليس يعطي أبداً االنصراف عن الجهاد واالستعداد إلنقاذ بالد 

المسلمين، ورد عادية أهل الكفر عنها، وإنما يكون معناه، وجوب مجاهدة النفس 

 حتى تخلص هلل في كل عملها..

وهناك أمور تلحق بالجهاد منها: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. فقد جاء في 

، رقم  3/09) أخرجه أحمد ) إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر   الحديث

 ( وقال : حسن صحيح (.2090، رقم  4/473(الترمذى )00029

 سؤال: هل تغير موقف اإلخوان ؟  -8

لما كانت دعوة اإلخوان المسلمين نابعة من اإلسالم الشامل الذي ارتضاه هللا 

كها وفق قواعد االسالم وأصوله، فالنبي للعالمين ، فإنها حرصت على ضبط حرا

صلى هللا عليه وسلم نبي المرحمة والملحمة معا ، ولكل من المرحمة والملحمة 

 موضعها ومجالها وأهلها ، كما قال المتنبي:

 وموضع الندط فال موضع السيف بالعال    

 مضر كموضع السيف فال موضع الندط                                  

 ت أكرمت الكريم ملكته                 وإن أن

 وإن أنت أكرمت الكريم تمردا                                 

وقد مرت بهذه الجماعة فتنة شديدة ، إذ اتهمها البعض بالتقصير والتراخي في     

أمر الجهاد، فقام اإلمام البنا رحمه هللا تعالي بالرد على كثير من التساؤالت في هذا 

شأن فيما عرف برسالة المؤتمر الخامس ومن هذه القضايا : القوة والثورة ال

 والخالفة واألحزاب والحكومات ..إلخ.



 مفهوم القوة ودرجاتها فال تصور اإلخوان  -2

:   ولكن اإلخوان المسلمين أعرق فكرا وأبعد  -رحمه هللا  –يقول األستاذ البنا    

كر ، فال يغوصوا فى أعماقها ، وال نظرا من أن تستهويهم سطحية األعمال والف

يزنوا نتائجها وما يقصد منها وما يراد بها ، فهم يعلمون أن أول درجة من درجات 

القوة ة قوة العقيدة واإليمان ، ويلي ذلك قوة الوحدة واالرتباط ؛ ثم بعدهما قوة 

 الساعد والسالح .

جميعا ، وأنها إذا  وال يصح أن توصف جماعة بالقوة حتى تتوفر لها هذه المعاني

استخدمت قوة الساعد والسالح وهى مفككة األوصال مضطربة النظام ، أو ضيفة 

 العقيدة خامدة اإليمان ، فسيكون مصيرها الفناء والهالك .

 هل استخدام القوة وارد فال فكر اإلخوان المسلمين ؟  -4

استخدام القوة  طرح األستاذ اإلمام الشهيد عددا من التساؤالت ، ومنها التساؤل عن  

ففال : ' يتساءل كثير من الناس : هل فى عزم اإلخوان المسلمين أن يستخدموا القوة 

 فى تحقيق أغراضهم والوصول إلى غايتهم ؟

ولقد أجاب اإلمام على هذه التساؤالت إجابات شافية فى رسالة المؤتمر الخامس  

 م  . 0937

القوة فشعار اإلسالم فى كل نظمه  يقول اإلمام الشهيد موضحا هذا الموقف : ' أما

وتشريعاته.. .. فاإلخوان المسلمون البد أن يكونوا أقوياء ، والبد أن يعملوا فى قوة 

. 

هذا المنه  المتكامل الذى تنادى به الجماعة ، وهو المنه  النابع من القرآن الكرم 

اية مع شرف والسنة النبوية المطهرة ، والذي يساعد األخذ به على الوصول إلى الغ

 الوسيلة ومشروعيتها .

هذا المنه  البد أن يكون له موقف من مفردات الحياة السياسية ، وله قدرة على و

التعامل مع هذه المفردات ، وله تصور دقيق واضح المعالم ، فى األخذ بتلك 

 المفردات أو طرحها .

 متى يستخدم اإلخوان القوة؟ -1

 -نظرة ، ونظرة أخرى : هل أوصى اإلسالم ثم يقول األستاذ اإلمام مكمال : هذه 

باستخدام القوة فى كل الظروف واألحوال ؟ أم حدد لذلك حدودا  -والقوة شعاره 

 واشترط شروطا ووجه القوة توجيها محدودا .



ونظرة ثالثة : هل تكون القوة أول عالج ، أم أن آخر الدواء الكى ؟ وهل من 

تخدام القوة النافعة ونتائجها الضارة وما الواجب أن يوازن اإلنسان بين نتائ  اس

تحيط بهذا االستخدام من ظروف ؟ أم من واجبه أن يستخدم القوة وليكن بعد ذلك ما 

 يكون ؟

هذه نظرات يلقيها اإلخوان المسلمون على أسلوب استخدام القوة قبل أن يقدموا 

 عليه.

 وبعد كل هذه النظرات والتقديرات أقول لهؤالء المتسائلين :

إن اإلخوان المسلمين سيستخدمون القوة العملية حيث ال يجدط ،يرها ،وحيث 

يثقون أنهم قد استكملوا عدة اإليمان والوحدة ، وهم حين يستخدمون هاه القوة 

سيكونون شرفاء صرحاء وسينارون أوال، وينتظرون بعد الف ، ثم هم يقدمون فى 

 . رضا ووارتياحكرامة وعزة ، ويحتملون كل نتائج موقفهم هاا بكل 

ويقول أيضا : القوة ال تكون اول العالج وانما آخره، ومن الواجب ان يوازن 

االنسان بين نتائ  استخدام القوة النافعة ونتائجها الضارة وما يحيط بهذا االستخدام 

من ظروف ، وال يصح ان يستخدم االنسان القوة وليكن بعد ذلك ما يكون ؟ 

 مضطرة ، وإنما تستخدم القوة العملية حيث ال يجدي والجماعة ال تلجأ للقوة إال

 غيرها، وبعد أن تثق أنها استكملت عدة اإليمان والوحدة .

 وتنتظر بعد ذلك، واذا استخدمت القوة فيجب ان تكون شريفة صريحة، تنذر اوال،

ثم ُتقدم في كرامة وعزة، وتتحمل كل نتائ  هذا الموقف ، وال تلقي التبعة على 

 ي واثقة عندئذ بنصر هللا  .غيرها،وه

وال يظن القارئ أن مقاومة اإلخوان قاصرة على المحتلين ، بل تتسع لتشمل  قلت :

تقويم الحكومات الفاسدة لكن بتدرج في المواقف، وقد حدد اإلمام البنا مساره عندما 

فالنصح واإلرشاد ، ثم الخلع واإلبعاد ، وال طاعة لمخلوق فال معصية  قال :  

  الخالق

 سلميتنا أقوط من الرصاص:قول المرشد : 

 ولسائل أن يسأل لماذا قال فضيلة المرشد ذلك؟:
 نقول لسببين:
الروح العامة بعد ثورة يناير التى جعلت الجميع يعتقد أن حشد الماليين فى  األول:

الشارع يكفى لكسر االنقالب وإسقاط أى نظام، وها هى األيام قد أثبتت أن حراكا 
 ا ونصف قوبل بالبطش الشديد ولم يحقق كسر االنقالب.سلميا عام



لم تكن قد ظهرت كل الحقائق عن هؤالء االنقالبيين، ومنها المذابح الرهيبة  الثانى:
 التى ارتكبت بعد ذلك. 

على أننا نؤمن بأنه ال تعارض بين السلمية والعمليات النوعية والمقاومة المشروعة 
عنه ، فهي في إطار السلمية ، ألنها لم تتلبث  والتي هي السترداد حق أو الدفاع

 باعتداء على البرءاء.
وقد كانت السلمية فيما مضى أجدى على الدعوة والحراك ، والمقاومة الشعبية اليوم 
، والمنبنية على رد االعتداء وانتزاع الحقوق أجدى وأنفع طالما لم تصل إلى 

 المواجهة المسلحة الشاملة

 المرحلة   التغيير الثوري وفقه

حالة إذا لم يسبقها الثورات من  أساليب التغيير العنيفة ، ولذلك رفضها اإلخوان في 

إعداد شعبي مؤسس على قوة اإليمان والعقيدة ثم األخوة والترابط ثم الساعد 

، ألنها إذا كانت بصدامات مسلحة دون النظر إلى اإليمان واألخوة فإنها  والسالح

وهذا ما عناه اإلمام وهو يعرض هذا التساؤل: وهل يفكر  تؤدي إلى شرور كثيرة ،

 إإلخوان المسلمون فى إعداد ثورة عامة على النظام السياسى أو النظام االجتماعى ؟

هذه »فتراه يتكلم في رسائله عن القوة ، مضفياً بعض التساؤالت والنظرات فيقول: 

ة قبل أن يقدموا عليه، نظرات يلقيها اإلخوان المسلمون على أسلوب استخدام القو

والثورة أعنف مظاهر القوة، فنظر اإلخوان المسلمون إليها أدق وأعمق، وبخاصة 

 «.في وطن كمصر جرب حظه من الثورات فلم يجن من ورائها إال ما تعلمون

وأما الثورة فال يفكر اإلخوان المسلمون فيها، وال يعتمدون عليها، وال »ويتابع 

، وإن كانوا يصارحون كل حكومة في مصر بأن الحال إذا يؤمنون بنفعها ونتائجها

دامت على هذا المنوال ولم يفكر أولو األمر في إصالح عاجل وعالج سريع لهذه 

المشكالت، فسيؤدي ذلك حتما إلى ثورة ليست من عمل اإلخوان المسلمين وال من 

ح، دعوتهم، ولكن من ضغط الظروف ومقتضيات األحوال، وإهمال مرافق اإلصال

وليست هذه المشكالت التي تتعقد بمرور الزمن ويستفحل أمرها بمضي األيام إال 

 «.نذيراً من هذه النذر، فليسرع المنقذون باألعمال

 ما الاي تغير فال مفهوم الثورة؟  - 1

غيير الجذري الثورات على أنواع ، ونستفيد من هذه العبارة أن اإلخوان يعتمدون الت

مراتب القوة ، وال يهدفون إلى الثورات التي تستبدل  فيالشعبي وهو المقصود 

بفشل هذا النوع من عداد شعبي  ، والتجارب حافلة أنظمة بأنظمة دون أن يسبقها إ

 ، ال سيما إذا اتسع الخرق فيها على الراقع كما حدث في الجزائر وسوريا . الثورات



وتربية على المستوط أما إاا كانت مرحلة من مراحل التغيير بعد سابق إعداد     

القاعدي فال بأس بها ، إلنها بالف تتالفى أخطاء الثورات األولى التال تم سرقتها 

 .، وتكون الشعوب هال الطرف األصيل والفاعل فيها فال ،فلة من الشعوب

ولذلك قال إمام الحرمين الجويني:   فال يثوَرنَّ على األممراء َممن غيمر بصميرة 
 َديِّن(.

ت العفوية من الشعوب بسبب تراكم المظالم والمشكالت فإن وإذا قامت الثورا

 إلى مطالب الجماهير المكلومة ال محالة. اينحازوالبد وأن اإلخوان 

وإذا تالفت الثورات المعاصرة أخطاء الثورات األولى وفوتت الفرص على      

لصوص الثورات والمتربصين بالشعوب ، وتم بنائها على قاعدة شعبية ناضجة ، 

تم إدارتها بنجاح، وبنيت فيها قوة الساعد والسالح على قوة األخوة وقوة العقيدة ، و

فهي من أفضل الوسائل التي يعتمدها اإلخوان في التغيير، ألنه ستكون جاءت على 

 قدر، وتكون ثورة تقود وال تقاد .

ومن أبرز األمثلة على أن المواقف تختلف باختالف  مسألة الحزب نمواجا: 

ات مسألة إقامة حزب للجماعة يشتغل بالعمل السياسي، فإنه لما كان الغالب المعطي

تقوم على المكر  ها كانتأن –في مطلع القرن العشرين  –على  األحزاب مصر 

والخديعة والتزلف للخديوي واالنجليز على حساب األمة ، مع خلو مناهجها من 

قية في تنافسها ، ولكل هذه المشروع اإلسالمي ، فضال عن اعتمادها أساليب ال أخال

 االعتبارات رفض األستاذ البنا إنشاء حزب .

وحينما تغيرت الظروف وزالت معظم هذه العلل ، رأت الجماعة أن تنشيء حزبا 

 سياسيا مدنيا ذا مرجعية إسالمية ، وقد كان .

وهذا نموذج حي على أن التغيرات في المواقف بناءا على المتغيرات في مالبسات 

  هد ، وال عجب فالفتوي تتغير شخصا ومكانا وزمانا .المش

 الفصل الثالث : تساؤالت على طريق المقاومة

ات التوال تعور  هبوة علوى بعو  التسواؤالت وإزلوة الشوبوفال هواا الفصول نحواول اإلجا
 للسائرين على طريق الحراف والمقاومة.

 وط التصالحابين القصاص ودع

النهضة مثال أن يقبل بالصلح أو الدية ،  سؤال : هل لولي المقتول في رابعة أو

 ويمكن أن تحصل المصالحة مع هؤالء االنقالبيين؟

 الجواب : هذا أمر مستحيل لآلتي :



اختصار القضية في بعض فروعها غير سديد ، وإال فمن للمغتصبات؟ ومن  أوال :

نساء الذي يرد على المعتقلين كرامتهم ؟ ومن الذي يعيد للخائفين من األطفال وال

 بهجتهم ؟ أو يعوض المطاردين عن غربتهم ؟...إلخ.

وما تكبدته من خسائر  –والذي هو فوق حق األفراد  -وال يخفى حق األمة  ثانيا:

من جراء االنقالب من فقر وقهر وتبعية لألعداء، مما نراه ونلحظه في تخلف األمة 

 عن دورها الحضاري.  

صفية للمعتصمين واستهداف للمتظاهرين لم  إن ما قام به االنقالبيون من ت ا :ثالث
يكن ألجل شخوصه  حتم  يقماب بالتصمال  إ وإنمما ألجمل مممروسه  ااسمالم  الم   

فإاا كان اعتداؤهم علوى المعتصومين ينادون به إ وألجل حريته  الت  يحلمون بها إ 
بالقتل والحرق استهدافا لشخوصهم بالتحديد ألجل مال أو روح ، يوجوب إقاموة حود 

، لكنهم ارتكبوا ما هو أشنع باعتدائهم على هوؤالء والقصاص منهم  حرابة عليهمال
بالتحديوود ألجوول مشووروعهم اإلسووالمال فكووان اعتووداؤهم علووى الوودين وهووو مووا لووم يكوون 

   واردا فال ممارسات المحاربين الموصوفين فال كتب الفقه.

 سؤال : ما حكم من ثأر لنفسه بيده دون الرجوع إلى القضاء؟

األصل أن الدولة هي التي تنتصف للمظلوم ممن الظمالم ، والبمد ممن إثبمات  الجواب :
الحقوق بين يدي القضاء ، لكن ماذا لو علم ولي المقتول أن فالنا هو قاتل وليمه علمى 

 التحديد والتأكيد ، وعلم أن القاضي ال ينصفه وال يصدقه؟ 

ن قتمل وليمه ، فلمه هو هنا صاحب حق وسلطان ، فإن ثبت عنده بيقين أن فالنا هو م 
أن يثأر لنفسه وال يسرف في القتل، وال يتعد القاتل إلى غيره، فمال يقتمل غيمر القاتمل،  

 ﴾ ]اإلسراء[. ہ ه   ه ه ہڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ قال تعالى : ﴿

 وكل هذه الممارسات الفردية والحقوق الشخصية تخضع لفقه الموازنات ، 

والشرطة سلمية  المسالمين استنادا على أن  فإذا استغل البلطجية وقتلة الجيش  
القضاء سيبرؤهم فأعملوا القتل ، وازدادوا إساءة وظلما ، فإن فقه الموازنات نفسه 

﴾  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆهو الذي عاد ليأمر المسالمين بعدم التفريط في حقوقهم : ﴿
 ﴾ فاألولى سيئة والثانية قصاص.ه ه ے ے[ . والبادي أظلم. ﴿089]البقرة:

يصير أخا الحق دون الرجوع للقضاء واجبا إاا لم يكن بد من الوصول إلى  وقد
الحق إال بهاه الطريقة ، ال سيما إاا علم أن القضاء ال ينصفه ، أو أن األدلة 

ستزور ضده وال يصدقه القاضال ، أو أن الجانال سُيبرأ وال يعاقب ، وهو الحاصل 
 اآلن.

ي دفمع الصمائل ومقاوممة المحمارب والبماغي وما يقال في استيفاء هذه الحقوق يقمال فم
 والخارج على الحاكم ، وإن سماه البعض افتئاتا على السلطة.

 سؤال: ما حكم المفتئت على سلطة الدولة؟ 



قلنا: أن الدولة هي المعنية باستيفاء هذه الحقوق وردها ألصحابها ، فإذا قصرت في 

شيء عليه، لكن بشرط أال ذلك وقام أحد األفراد بواجب قصرت فيه الدولة فال 

 تترتب على ذلك مفسدة أكبر.

وبالنظر إلى الواقع نجد الدولة هي من تمارس البلطجة واإلرهاب على المواطنين ، 

فتهدر حقوقهم وتصادر على حرياتهم، وتنتهك حرماتهم، وتستعين بالبلطجية عليهم 

إلخ، فمن ينتصف إليذائهم ، وتصادر أموالهم، وتعتقل شرفاءهم ، وتقتل شبابهم ..

 للمضارين من األنظمة المستبدة؟

إن اإلسالم علمنا أال نفرط في حقوقنا عن رغبة أو رهبمة ، وهمذا عبمد هللا بمن عممرو 
تهيأ للقتال دفاعما عمن مالمه مسمتدال بحمديث ممن قتمل دون مالمه فهمو شمهيد ، وقمد كمان 

لمما كمان بمين  الذي يطلبه األمير وليس رجل من آحاد الرعية، ففي صحيح مسلم ،انمه
عبممد هللا بممن عمممرو وعنبسممة بممن ابممي سممفيان ممما كممان تيسممروا للقتممال فركممب خالممد بممن 
العاص إلى عبد هللا بن عمرو فوعظه فقال عبد هللا ابن عمرو : اما علمت ان رسول 

   (0/78)صحيح مسلم ، هللا صلى هللا عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد؟  

فهذا رسول هللا يأمر من سمئل مالمه بغيمر حمق أن ال يعطيمه، » يقول اإلمام ابن حزم: 
مماال دون × وأمر أن يقاتل دونه فيقُتل مصيبا سديدا، أو ُيقتل بريئا شهيدا، لمم يخمص 

فمي  –الحماكم  –مال، وهذا أبو بكمر الصمديق وعبمد هللا بمن عممرو } يريمان السملطان 
 محاربين ، بتصرف وإجمال (باب ال –) انظر : المحلى البن حزم « ذلك وغيره سواء

إن الفتوى بالصبر والتحمل مصحوبة باألمل في نيل الحقوق ، وأن تنصف الدولة 

المظلوم فيها ، فإذا ُظلم المظلوم ولفقت له التهم ، وثبت أن القاضي جائر والشاهد 

مزور ، فمن العبث أن ينتظر هذا المظلوم الحصول على حقه على يد من تفننوا في 

 ! . -والشرفاء وحدهم -ق الشرفاء إهدار حقو

إن صبر صاحب الحق أو ولي الدم يخففه األمل في أن تقتص له الدولة ، لكن إذا 

علم أن قاتل أخيه ومغتصب أخته  سيرتكب جريرته ويمر بسالم ويحصل على 

البراءة، فهل يكون آخذ الحق بيده مفتاتا على سلطة ؟! أية سلطة ؟ فلتقم السلطة 

 ، ونحن بدورنا نمتنع من االفتئات عليها .   بواجبها أوال

 ما يجوز ديانة ال قضاءا

ومعناها : أن يأخا المظلوم حقه دون الرجوع إلى القاضال ، فهو ،ير مسئول    
 من الناحية الشرعية ، لكنه يحتاج إلى بينة وشهود من الناحية القضائية .

ن سلول ، وترف شتم يلهة إاا كانت بع  الممارسات تترف سدا للاريعة ، كقتل ابو
المشركين حتى ال يسبوا رب العالمين ، و،ير الف من الصور ،  فإن اإلسالم رفع 

بيده، طالما لم يؤد الف السلوف لفتنة أكبر من الفتنة  األكيد العقوبة عمن أخا حقه
 التال من أجلها سدت الاريعة بترف أو تأجيل أخا ثأره بيده.

ألنه  صاحب حق وسملطان ، فمإن عرفمه ل وليه بنفسه ومثال الف أن يقتل المرء قات



على وجه اليقين ، فله أن يثأر لنفسه وال يسرف في القتل، وال يتعد القاتل إلى غيمره، 
 ﴾ ]اإلسراء[. ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ه   ه ه فال يقتل غير القاتل،  قال تعالى : ﴿

قه الموازنات ، ألن وكل هذه الممارسات الفردية والحقوق الشخصية تخضع لف
 استيفاء هذه الحقوق دور األنظمة الحاكمة حتى تندمل الجراح بأقل خسائر .

لكن،  إذا استغل الطغاة سلمية المسالمين فأعملوا القتل فيهم استنادا على أن     
المسالمين يؤخرون الثأر لحقوقهم أو يتنازلون عنها، فيزداد الطغاة إساءة وظلما ، 

نات نفسه هو الذي عاد ليأمر المسالمين بعدم التفريط في حقوقهم : فإن فقه المواز
﴾ فالسيئة األولى ظلم ه ه ے ے﴿ أظلم، [ . والبادي089﴾ ]البقرة: ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿

 والثانية قصاص.

السيما  -وهناك أمور يباح للمرء فيها أن يأخذ حقه بيده دون الرجوع إلى القاضي  
أو لم  ذا كان هذا المأخوذ حقا له على وجه اليقين ،إ –إذا علم أن القاضي ال ينصفه 

 وإليك هذه الحادثة: يجد الشهود وعلم أن القاضي لن يصدقه،

 -عن عبد الملك بن يعلى الليثى أن بكر بن شداخ الليثى : وكان ممن يخدم النبى  
  - صلى هللا عليه وسلم -وهو غالم فلما احتلم جاء إلى النبى    -صلى هللا عليه وسلم 

 -فقال : يا رسول إنى كنت أدخل على أهلك وقد بلغت مبلة الرجال ، فقال النبى  
: اللهم صدق قوله ولقه الظفر فلما كان فى والية عمر وجد   -صلى هللا عليه وسلم 

يهودى قتيال فأعظم ذلك عمر وجزع وصعد على المنبر فقال : أفيما والنى هللا 
 رجال كان عنده علم إال أعلمنى فقام إليه بكر بن واستخلفنى يفتك بالرجال أذكر هللا

شداخ فقال : أنا به عليم فقال : هللا أكبر بؤت بدمه فهات المخرج ، فقال : بلى ، 
خرج فالن غازيا ووكلنى بأهله فجئت إلى بابه فوجدت هذا اليهودى فى منزله وهو 

 يقول :
 وأشعث غرة اإلسالم منى       خلوت بعرسه ليل التمام

) ذكره ابن منده ،   -صلى هللا عليه وسلم  -صدق عمر قوله وأبطل دمه بدعاء النبى  ف

 (216، رقم  0/79، ذكره الحافظ فى اإلصابة 36782انظر : كنز العمال  -وأبو نعيم

 
م تأليف عبد الغني النابلسي 0640-0120وجاء في شرح هدية ابن العماد ت 

سئل عن قتل األعونة والظلمة والسعاة  م وفي جامع النسفي:0830هـ 0048الحنفي 

فقال : يباح قتلهم ويثاب قاتلهم ، فإن قيل له: فكيف يثاب قاتلهم وهم مسلمون ؟ قلت 

: من شرط االسالم الشفقة على خلق هللا والفرح لفرحهم والحزن لحزنهم وهم على 

:   ولو  ؟ قال كذلك الجواب لقوله تعالىفترة إن قيل : لو قتلوا في أيام العكسه ف

 ردوا لعادوا لما نهوا عنه  

وهؤالء بمنطق العصر البلطجية وأعوان االنقالب وأدواته ، والمخبرون الاين 

يرشدون قوات األمن على أماكن المسيرات وعناوين مناهضال االنقالب ويقومون 

 بإرشادهم للمنازل بغر  االعتقال والمطاردة   . 



ط الجفان 889بال إنذار . انتهى.) صوسئل عن قتل والة زمانه فقال يقتلون 

 م(0994والجابي 

قال : ويؤيد هذا ما في تنوير األبصار من باب التعزير : أن التعزير قد يكون بالقتل 

، قال : وعلى هذا المكابر بالظلم وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة 

ا ليس ذلك لغير بأدنى شيء له قيمة  ويقيمه كل مسلم حال مباشرته المعصية وبعده

 الحاكم . انتهى 

وإاا كان صاحب المكس الاي يجمع الضرائب ويصبها فال جيوب الظلمة ، له هاا 

الحكم وجنايته على األموال ، فإن هاا الحكم أولى بمن تكون جنايته على األنفس 

 واألعرا .

:   المكابر بالظلم وقطاع الطريق وصاحب  2/068وجاء في الفتاوى الهندية 

س وجميع الظلمة واألعوان والسعاة يباح قتلهم ويثاب قاتلهم ، كذا في النهر المك

 الفائق وهكذا في التمرتاشي والمجتبى.

 وفي الدر المختار : وأفتى الناصحي بوجوب قتل كل مؤٍذ.

وفي حاشية ابن عابدين شارحا: لعله الوجوب بالنظر إلى اإلمام ونوابه واإلباحة 

 (4/64بالنظر لغيرهم ) 

: وفي المجتبى : األصل أن كل شخص رأى مسلما  4/64قوله في الدر المختار و

يزني يحل له أن يقتله وإنما يمتنع خوفا من أن ال يصدق أنه زنى ، وعلى هذا 

القياس المكابر بالظلم وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة بأدنى شيء له 

 الكل ويثاب قاتلهم . قيمة وجميع الكبائر واألعونة والسعاة يباح قتل

 خذ عالنية بطريق الغلبة والقهر .والمكابر : اآل

 قال ابن عابدين : وعزاه بعضهم أيضا إلى جامع الفتاوى ، وحدود البزازية .

وفيه إذا كان مسافرا ورأى قاطع طريق ، له قتله وإن لم يقطع عليه بل على غيره، 

 لما فيه من تخليص الناس من شره وأذاه.

إال  يصدقه، ألن القاضال لن حل ديانة ال قضاءا ت هاه الممارسات : أن حاصلهو 

 ببينة . 

َيَة  ْم َفَفَقُئوا َعْيَنُه َفاَل د  لََع ف ي َبْيت  َقْوٍم ب َغْير  إْذن ه 
وقال ابن القيم في زاد المعاد   َمْن اطأ

ُ لَْيَس َهذَ  يأَة َرح َمُه هللاأ ْن َباب  لَُه َواَل ق َصاَص  قال اْبن  َتْيم  ائ ل  َبْل م  ْن َباب  َدْفع  الصأ ا م 



ي َوَعلَى َهَذا َفَيُجوُز لَُه ف يَما  ي اْلُمْؤذ  َمْن اْعَتَدى  َبْيَنُه َوَبْيَن هللاأ  َتَعالَى َقْتلُ ُعقُوَبة  اْلُمْعَتد 

ه  َسَواٌء َكاَن ُمْحَصًنا أَْو َغْيَر ُمْحَصٍن َمْعُروًفا ب َذل َك أَوْ  يم  َغْيَر َمْعُروٍف َكَما  َعلَى َحر 

يأ َوأَُبو َثْوٍر :  اف ع  َحاَبة  َوَقْد َقاَل الشأ َيَسُعُه َقْتلُُه َدلأ َعلَْيه  َكاَلُم اأْلَْصَحاب  َوَفَتاَوى الصأ

 (.2/362) زاد المعاد  ف يَما َبْيَنُه َوَبْيَن هللاأ  َتَعالَى

 كفرهم ؟ سؤال هل بتوقف قتال الطغاة والمعتدين واالنقالبيين على
حينما شرع االسالم للمظلوم المعتَدى عليه رد اعتداء الصائل أو المحارب أبو 

فحقوق االعتداء الباغي ، لم يطلب منه أن يتوقف عند قضية كفره أو إيمانه ، 
تستوفال من المسلم والكافر ، وال يعنال جواز قتل الصائل والمحارب والبا،ال أنهم 

 كفار !.
ن يَن اْقَتَتلُوا َفأَْصل ُحوا َبْيَنُهَما َفإ ْن َبَغْت وَ وذلك لقوله تعالى :    َن اْلُمْؤم  إ ْن َطائ َفَتان  م 

  َفإ ْن َفاَءْت َفأَْصل ُحوا 
ال َحتَّى َتف الَء إ لَى أَْمر  هللاَّ إ ْحَداُهَما َعلَى اأْلُْخَرط َفَقات لُوا الَّت ال َتْبغ 

 َ
ُطوا إ نَّ هللاَّ ينَ َبْيَنُهَما ب اْلَعْدل  َوأَْقس  ط   (.  9  ) سورة الحجرات آية   ُيح بُّ اْلُمْقس 

فانظر كيف سماهما مؤمنين ولم يخرجهما من الملة ؟! وأحدى الطائفتين مخطئة ال 
 محالة ، وأباح قتال التي تبغي وإن لم يكفرها؟.

َما، َفاْلَقات لُ » وقال رسول هللا :     ار   إ َاا اْلَتَقى اْلُمْسل َمان  ب َسْيَفْيه  « َواْلَمْقُتولُ ف ال النَّ
؟ َقاَل:  يًصا َعَلى َقْتل  »َفقُْلُت: َيا َرُسوَل هللا  هَذا اْلَقات ُل َفَما َباُل اْلَمْقُتول  ُه َكاَن َحر  إ نَّ

فسمى المتقاتلين مسلمين ، وكونهما في النار ال يلزم منه بالضرورة .(37) «َصاح ب ه  
 كفرهما .

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َقاَل وقال النووى في شرح حديث عَ  ب يِّ َصلَّى هللاَّ ْن أَب ي ُهَرْيَرَة: )َعْن النَّ
ُ أَْعلَُم ب َمْن ُيْكلَُم ف ي َسب يل ه  إ الَّ َجاَء َيْوَم اْلق َياَمة  َوجُ  ْرُحُه اَل ُيْكلَُم أََحٌد ف ي َسب يل  هللاَّ  َوهللاَّ

يُح ر   ُه َيْثَعُب اللَّْوُن لَْوُن َدٍم َوالرِّ ره أَنَّ ْسٍك(  َقالُوا : َوَهَذا اْلَفْضل ، َوإ ْن َكاَن َظاه  يُح م 
يق  ر 

اع الطَّ ف ي ق َتال اْلُكفَّار ، َفَيْدُخل ف يه  َمْن َخَرَج ف ي َسب يل هللاَّ ف ي ق َتال اْلُبَغاة ، َوقُطَّ
ُ أَْعلَم    ، َوف ي إ َقاَمة اأْلَْمر ب اْلَمْعُروف  َوالنَّْهي َعْن اْلُمْنَكر َونَ  ) شرح ْحو َذل َك . َوهللاَّ

 (.03/22النووي على مسلم 

َفلَْو َبَغْوا َعلَى ´وقال ابن حجر في الفتح عن البغاة في باب) ال يحل القتال بمكة( :  
ن إ الَّ ب اْلق َتال   هْم ب َغْير  ق َتال لَْم َيُجْز ، َوإ ْن لَْم ُيْمك  َفَقاَل  أَْهل اْلَعْدل َفإ ْن أَْمَكَن َردأ

ْن ُحقُوق هللاَّ َتَعالَى َفاَل َيُجوز إ َضاَعتَها . َوَقاَل  َنَّ ق َتال اْلُبَغاة م  اْلُجْمُهور ُيَقاَتلُوَن أل 
يأ  َوو  اَعة . َقاَل النَّ

ُعوا إ لَى الطَّ ْم إ لَى أَْن َيْرج  آَخُروَن : اَل َيُجوز ق َتالهْم َبْل ُيَضيَّق َعلَْيه 
ل َنصَّ  يأ    : َواأْلَوَّ اف ع   . (4/47)فتح الباري َعلَْيه  الشَّ

إنه ليس بالضرورة التالزم بين جواز قتلهم وكفرهم ، فربما يستوجب القتل مسلم   
 بجناية ارتكبها.

وهذا اإلمام علي رضى هللا عنه يقال له في الخوارج انهم كفروا، فقال هم من الكفر 
ذا قاموا إلى الصالة قاموا كسالى، فروا، قيل هم منافقون ؟ فقال ان المنافقين إ

                                                           

 اقتتلوا المؤمنين من طائفتان وإن باب اإليمان كتاب صحيحه في بخاريال أخرجه عليه متفق( متفق عليه ، 37)

 .2777: رقم 4/2203 بسيفيهما المسلمان تواجه إذا باب الفتن كتاب صحيحه في ومسلم ، 30: رقم 0/02

 . 0/901اللؤلؤ والمرجان وانظر: 



وهؤالء تحقرون صالتكم بجانب صالتهم، قيل ماذا تقول فيهم ؟ قال قوم تأولوا 
  (.09/093) انظر : المجموع للنووي فأخطأوا  

 االستفادة من اإلبداع الشبابال ،ير المحسوب على أحد؟سؤال : كيف يمكن 

ررة موون العقووالء بضوورورة رد الجووواب : إاا تجاهوول الظووالمون المناشوودات المتكوو
، ومصادرة الحرياتات معن القتل واالعتقال وانتهاف الحراألمر إلى نصابه والكف 

فووإن الحركووة االسووالمية ،يوور مسووئولة عوون التصوورفات الفرديووة التووال تنووتج عوون هوواا 
الظلم واالسوتبداد ، ولوئن أخوا بعو  النواس أنفسوهم بعزيموة التحمول والمصوابرة  ، 

بوالف أمور مسوتحيل ،  -السيما من ،ير أبناء الحركة االسالمية  – فإن إلزام الجميع
وربما ُيحودث إبوداع المظلوومين وتفنونهم فوال الوصوول إلوى حقهوم نكايوة لوم يتوقعهوا 
الغاشمون ، وحينئا ليس ألحد أن يطالب الحركة االسالمية بتخطئة هؤالء الثوائرين 

 ،  وإليف هاا المثال 

 عيص(: وثوار ال  ) موقف أبال بصير  

فبعثت قمريش  هو أبو بصير وحدث أن رجالً من قريش أسلم وهاجر إلي المدينة  
برجلين في طلبه ألنها كانت اشترطت على الرسمول ذلمك فمي الحديبيمة، فمأمره النبمي 

بعممدما سمملمه الرسممول لهممم بموجممب  -بممالعودة إلمميهم وفمماًء بالعهممد، لكممن أبمما بصممير× 
ي طلبه فمي الطريمق وطمارد اآلخمر ، وعسمكر همو قتل واحدا ممن جاءا ف  -االتفاقية 

ومممن معممه مممن الشممباب ناحيممة ) العمميص ( علممى طريممق تجممارة قممريش ، واسممتهدفوا 
قوافلها ، وكبدوها ما أتعبها وأزعجها ، فارتدت صاغرة إلى رسمول هللا تطلمب إلغماء 

التنازل عن بنمد المرد وقبمول همؤالء × شرط التهجير، وطلبت قريش نفسها من النبي 
 . ي المدينةف

: أنه يسع الفرد ما ال يسع الجماعة .. فقد قام أبمو جنمدل وأبمو بصمير  والدرس هنا
والثوار ) المذين عسمكروا بمالعيص ( بالضمغط علمى قمريش بمأوراق ليسمت فمي جعبمة 

 وذلك الرتباطها باتفاقيات مع قريش .  ،الدولة اإلسالمية بهيكلها السياسي

ا كممان الدولممة ذحممت رايممة وإمممام، لكممن ممما الحكممم إإن األصممل فممي القتممال أن يكممون ت   
مكبلة باتفاقيات تفوت علي المسملم فرصمة االنتصماف ممن أعدائمه؟ فهمل يكمون بوسمع 

 األفراد القيام بهذا الدور؟

 –الجواب : نعم ، ومستندنا فعمل أبمي جنمدل وأبمي بصمير وممن معهمما ممن الصمحابة 
زممت القيمادة المسملمة ) الرسمول ( ألن األعمداء ) قريشما ( أل -لمك ذوقد أقر الرسمول 

في الحديبية بوجوب رد ) تهجير ( من لجأ إليه مسلما من المشمركين ، وال يخفمى أن 
 هذا شرط جائر اضطر الرسول لقبوله في صلح الحديبية .

إن العمليات الشبابية ،ير المحسوبة على التنظيموات الكبيورة ، يمكنهوا أن تسودد 
بين التنظيمات الكبيورة وتنفيواها ألسوباب  قود تحلول ضربات موجعة للباطل قد يحال 

هؤالء الشباب منها ، وعلى هاه التنظيمات أال تتبرع بتخطئة هوؤالء الشوباب طالموا 
وإن لووم يكوون فووال  –التزموووا بووالخطوط العريضووة للحووراف ، بوول وينبغووال أن يوودعموا 

 العلن أو على المستوط الرسمال.

ء الشمباب بحجمة أنهمم ليسموا تحمت سملطانه إن الرسول القائد لم يقم بتخطيئة همؤال 
سياسمميا، واألبممدع سياسمميا أن الرسممول أقممر ممارسممات أبممي بصممير وأعطممى الضمموء 
األخضر لمن على شاكلته ليدعموه في هذا االتجاه قائال : )ويل أمه مسمعر حمرب لمو 

 . ( 2/984)انظر : صحيح البخاري  كان معه رجال(

 ي واستفاد بكل أوراق الضغط المتاحة؟!فتأمل كيف أدار الرسول المشهد الحرك



 

 ما حكم تدمير سيارات الشرطة ويالت المستخدمة فال البطم ؟ 

هممذه ثمممروة الممموطن ال يجمموز إتالفهممما وال إفسمممادها ألن االسممالم نهمممى عمممن الفسممماد    
واإلفساد ، ولكن إذا استخدمت لقتل معصوم الدم وكان يستعان بها على إفساد ما همو 

 از إتالفها ارتكابا ألخف الضررين.أولى من قيمتها ج

وال شمممك أن إتمممالف همممذه اآلالت إهمممدار لثمممروة ينبغمممي أن تكمممون وقفممما علمممى الممموطن 
والتمي  -ومصالحه ، وهي وسيلة لحفظ األمن ، لكن إذا تعارضمت الوسميلة ممع الغايمة

 ألغينا الوسيلة وأبقينا على الغاية. -هي حفظ النفس وتحقيق األمن 

بمي طالمب عممن فرسمه فمي مؤتمة، وعقرهمما بيمده حينمما علممم أن وقمد نمزل جعفمر بممن أ  
: فحودثنال يحيوى بون عبواد بون عبود هللا روميا سيستفيد بهذا السالح، قال ابن إسمحاق 

بن الزبير ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبال الاي أرضعنال وكان أحد بنال مرة بن عوف 
ن اقوتحم عون فورس ، قال : وهللا لكأنال أنظر إلى جعفر بن أبال طالوب يووم مؤتوة حوي

له شقراء فعقرها  ، ثم تقدم فقاتل حتى قتل . قال ابن إسوحاق : فهوو أول مون عقور 
 ( .08902ح 78/ص9)انظر: البيهقي في سننه الكبرى ج فال اإلسالم "

وجاء في حاشية الجمل عن قتال البغاة  :    فيجوز عقر دوابأهم إذا قاتلوا عليها     
 (9/711  -كتاب البغاة  –المنه  لشيخ االسالم زكريا األنصاري ) انظر : حاشية الجمل على   

وإذا جاز إتالف ما له روح، حتى ال يستعان به علمى ضمرب المسملمين ، فمإتالف مما 
ال روح فيممه أولممى، إذا كممان ال يتوصممل إلممى حفممظ دممماء المسمملمين إال بممذلك، وحينهمما 

 ر المقتول. يكون أهون فائت المال التالف إذا افتدينا به عوضا البش

مواطنين في دولة ومن ذلك قطع نخيل بني النضير، فقد كان يهود بني النضير     

، وهموا بالغدر إذ حاولوا اغتيال رسول هللا ، فحاصرهم  االسالم في المدينة

لت عائقاً طبيعياً حالت دون الوصول  نوا بأشجار النخيل التى شكأ المسلمون ، فتحصَّ

ى هللا عليه وسلم بقطع بعض هذا النخيل ، فقامت الدعاية إليهم ، فأمر النبىُّ صل

ب فى غرس  اليهودية بالمدينة وساندتها دعاية مكة تقول :  ما بال محمد ُيَرغِّ

 الفسائل ويقطع النخيل ؟!  !!

إن المجرمين الذين استحلوا القتل ، ورتأبوا لقتل نبى هللا وهو جالس بجوار    

 لى قطع النخيل !!حائطهم ، يستنكرون ويتباكون ع

فجاء القرآن كعادته ُمَجلَّياً للحق ، مستنكراً على هؤالء المجرمين طريقة تفكيرهم ، 

ومنهجهم فى التدليس على الناس   ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على 

) انظر  تفصيالت الغزوة في : أصولها فبإذن هللا  وليخزى الفاسقين  !! ) سورة الحشر ( 

 (021-0/049النبوية البن كثير  السيرة

ومعلمموم أن وسممائل القمممع التممي يسممتخدمها الظممالمون ملممك للبلممد ، لكممن ممما حرمتهمما إذا 
 كانت ال تستخدم لضرب األعداء ؟ بل يصفى بها خيرة شباب الوطن؟!



هممذه ، لكممن إذا كانممت  أنووه يوودفع بطووم هووؤالء الظلمووة بأقوول خسووائر ممكنووةواعلممم 
تسمتخدم فمي مطماردة ودهمس واعتقمال وتعمذيب وقتمل  –ب المملوكة للشمع –المعدات 

صمارت لخدممة طغممة حاكممة تريمد ألنهما  المسالمين فالبد ممن تعويقهما ولمو بإتالفهما،
وصممار الغالممب علممى اسممتخدامها قتممل خيممرة شممباب  ، اسممتخدامها لتكممريس االسممتبداد

ألجلمه  الوطن ونهب ثرواته، ولم يعد لها دور يذكر في الغرض المذي اقتناهما الشمعب
وهو مطاردة اللصموص وتجمار المخمدرات وأشمباههم، والحكمم علمى الشميء بالغالمب 

 األعم ، والغالب له حكم الكل.

ألن حرمة الدم المعصوم أولمى ممن حرممة الممال المذي يسمتخدم فمي القتمل والقمنص و 
 والخطف، السيما وأن هذا المال في يد غير أمينة وهي أيدي هؤالء الظلمة .

يام الخضر بخرق السفينة للحفاظ على بقائها في يد أصمحابها المسماكين وقد مر بك ق 
من أجل المحافظة على المال ، فكيف ال تخرق أو تحرق اآلالت التمي تحصمد أرواح 

 البشر؟ .

وإذا كان هدم الكعبة أهون من قتل مسلم بغير حق ، فإن تدمير آالت البطش أولمى،   
   .هوكرامت حافظة على دم المسلمإذا كان بغرض الم

سؤال : إاا كان ال يمكن الوصول إلى إتالف هاه اآلالت المعدة لقتول المعارضوين إال 
فال أماكن االنتظار ، فهل يجوز الوصول إليها وإتالفها فال أماكن انتظارها فال ،يور 

 وقت المظاهرة؟

  الجواب :

ارقين، نحن نصون هذا الوسائل حينما تستخدم في تتبع تجار المخمدرات والقتلمة والسم
لكن إذا أسيء استخدامها فهو سالح في يد ظالم ، وتجريد الظالم من سمالحه واجمب، 

بحرمممة بيممع السممالح فممي الفتنممة، أو بيعممه لمممن علممم أنممه سمميقتل بممه  ءفقهمماالوقممد أفتممى 
 معصوم الدم.

قدمنا بأنه ال يجموز إتمالف همذه الوسمائل علمى العمموم ، وإباحمة اإلتمالف اسمتثناء و   
لحة الكبممرى وهممي حفممظ اإلنسممان وهممدم الطغيممان بارتكمماب المحظممور لمراعمماة المصمم

األخف وهو إتمالف بعمض الممال ومنمه آالت المبطش مثمل السميارات المعمدة لمطماردة 
المعارضمممين ، والتمممي قاممممت بعمممض الحكوممممات المسممماندة لالنقمممالب بمممدعم حكوممممة 

ضممين االنقممالب بهمما ، فهممذه اقتنيممت خصيصمما لقتممل ودهممس ومطمماردة واعتقممال المعار
 لالنقالب ، أو على األقل صار هذا غالب استخدامها .

ولممما كممان الحكممم علممى الشمميء بالغالممب األعممم ، فإنممه يجمموز شممرعا إتممالف هممذه    
السمميارات والوسممائل أنممى وجممدت، ال سمميما وأنهمما تكممون مدججممة بالمقمماتلين فممي أيممام 

مكممن أن المظمماهرات ويصممعب الوصممول إليهمما ، فيجمموز تعطيبهمما فممي األممماكن التممي ي
 يحصل إتالفها فيه بما يوفر الجهد والطاقة على المعارضين

 ما حكم إتالف المنشآت العامة وممتلكات االنقالبيين الخاصة؟

األصل أن هذه المنشمنت ثمروة للموطن ال يجموز االعتمداء عليهما ، وال سميما  الجواب:
بمدان  وكمذلك األدور العبمادة والتمي بهما حفمظ األديمان ، والمستشمفيات التمي بهما حفمظ 

 ألن هذه األفعال ال تجوز شرعا . ومطاعمهم،مشارب الناس والمدارس، 

لكن إذا كان الغالب على هذه المنشنت أنها أذرع ضاربة لالنقالبيمين كأمماكن المبطش 



فاالعتممداء عليهمما جممائز، بشممرط أال يكممون الضممرر كمممائن القممنص وصمميد الشممرفاء، ، 
سممدة االعتممداء، مممع مالحظممة فقممه المممنالت، الواقممع علممى النمماس والممدعوة أكبممر مممن مف

 وغلبة الظن بحدوث النكاية، هذا في الملكية العامة.

إال أن  –وإن كممان سممهال ميسمممورا  –وال يخفممي أن حممرق محمموالت الكهربممماء مممثال 
إتالفه بالكلية سيحول الناس من متعاطفين ممع مناهضمي االنقمالب إلمى معمادين لهمم ، 

محسوبة ، ألن الهدف إفشمال وإربماك االنقمالب ، بمما  فالبد أن تدرس المسألة وتكون
 ال يعرض المناهضين له ألن يخسروا شعبيتهم. 

أممما الملكيممات الخاصممة فممال يجمموز االعتممداء عليهمما إال إذا كانممت مملوكممة لممرءوس    
المجمممرمين ممممن االنقالبيمممين علمممى التحديمممد دون غيمممرهم، كحمممرق سمممياراتهم ، وقطمممع 

جرائمهم بكثير، والتي وصلت إلى حصار البشر ومنمع  الطريق عليهم ، وهو أقل من
 إسعافهم وحرق جثثهم.

  :الضباط الاين ال يشاركون فال قتل الثوارحكم االعتداء على 

أما االعتداء على ضباط الشرطة الذين لم يعتدوا على المتظاهرين كضباط عساكر  
فهو ال  ومن يعملون في الجوازات والمرور وغيرهم،وحرس الحدود  الكمائن 

يجوز ، ألنهم غير معتدين ، والرخصة الشرعية تبيح للمعتدى عليهم رد االعتداء 
ک ک ک ک  گ گ گ گ على المعتدي فقط والتجاوز في ذلك ظلم ، قال تعالى: ﴿ 

 ﴾ ]البقرة[ . ڳڳ

إذا قامممت الكمممائن بممدور االعتممداء والقممبض علممى المتظمماهرين وتتممرس بهمما  لكوون :
و شاركت بإطالق الرصاص، فحكمها حكم المعتمدي، وتكمون البلطجية والمعتدون ، أ

 مقاومتها على درجات كما هو مبين في أحكام الصائل. 

 ما حكم اختطاف رموز االنقالب وأهليهم وأبنائهم ؟

ال يجمموز اختطمماف أبنممائهم وال نسممائهم كممما قممدمنا فممي الجممواب علممى سممؤال  الجووواب :
 حكم المعاملة بالمثل فيما ال يجوز شرعا.

ي حاالت العقوبمة أما اختطاف المجرمين فال يقصد ابتداءا ألنه وإن جاز شرعا كما ف
، كمأن يمتم خطمف بعمض ضمباط الشمرطة  ال بمأس بمأن يهمدد بمه المجرممونو بالمثل ،

 .  حتى يتم اإلفراج عن الحرائر والثائرين المعتقلين

  سؤال فال تقدير الضرر:

ة أحمد الضمباط م ، كمأن تحمرق سميارلهما حكم العمليات التي تطال بعض من ال ذنب 
أو سمميارة الشممرطة فيطممال الحريممق ممما بجوارهمما مممن  المجممرمين أو القضمماة الظممالمين

 السيارات؟

ال يجوز إتالف ممال الغيمر بغيمر حمق ، وعلمى ممن أراد أن يصمل بالعقوبمة الجواب : 
ء إلى الجاني أن يحترز عمن ال ذنب له، وليحاول جاهدا أن يصميب هدفمه دون اعتمدا

 ، ألن هللا تعالى يقول :   وال تعتدوا إن هللا ال يحب المعتدين  

 لكن : إذا انسدت كل الطرق ولم يبق إال هذا الطريق ، جاز بقدر إحداث النكاية.

أنه إذا علمت أن هذه السيارة مثال ستتحرك لقتمل المتظماهرين ولمم يمكمن  والصورة :
ريء بالتبعيممة ، فإنممه تقممدر الخسممائر منعهمما إال بهممذه الصممورة التممي يقتممل بإهالكهمما بمم

ويرتكممب أخممف الضممررين ، ونقممدم حفممظ الممنفس التممي ال يمكممن إنقاذهمما إال بممذلك علممى 



 حفظ المال سواءا كان مال الشخص المستهدف أم مال غيره.

ممون ليسووا مقصوودين بالعمليوة  ات النوعيوةما حكم من يعتر  تنفيا بع  العمليو
 أصال؟

المسمتهدفة  منشمأة الأو مجنمد يحمرس ممثال السميارات  لو كان وجمود حمارس الجواب:
يحول بين المقاومين وتنفيمذ العمليمة، فإنمه ال يبماح قتلمه، ولكمن يمكمن أن يوثمق رباطما 
وال يباح دمه ، ألن دمه ال زال معصوما، ويدفع ضمرره بأقمل الخسمائر ويجنمب قمدر 

ذر، وإن شممهر اإلمكممان ، وإن لممم ينممدفع إال بالضممرب جمماز ، واألولممى أن يهممدد وينمم
إال بمذلك المثمائرين أرواح إذا كان ال يتأتى إلى حفمظ  السالح بعد ذلك قوتل ، ال سيما

، كما لو كان سيقتل عدد أكثر من واحد إن لم يتم هذا العمل ، فإن نفسه ليست بمأولى 
 من نفس من سيقتلون بسبب عناده. 

 ما الحكم إاا كانت السيارات المستهدفة فيها بع  الجنود؟

ال يجوز االعتداء على النفس البشمرية بغيمر مسموغ شمرعي ، وإذا جماز  الجواب :   
حفاظا على أرواح المتظماهرين ، فمإن الحفماظ  –سيارة الشرطة مثال  –إتالف المال 

على نفوسهم ليس بأولى من الحفاظ على نفسه، لكن إذا كان من القتلة الذين يقنصون 
، ألنمه حينئمذ يكمون صمائال، ودفعمه بهمذه ويرمون المتظاهرين بالرصماص جماز ذلمك 

 جائز. -وإن أدت إلى قتله  –الصورة 

اإليمذاء إلمى  حتى ال يصملسيارات القتلة الخاصة ينبغي أن االحتراز عند استهداف و
 .النساء والصبيان منالبرءاء 

سؤال: ما حكم من كشف إحدط األخوات ومزق مالبسها، وهو معروف عيانوا علوى 
 اا لو ا،تصبها؟وجه التحديد؟ وما

قطع المالبس بهذه الصمورة همذه أفعمال حرابمة ، ومثمل همذا يجموز فمي حقمه  الجواب:
الضرب المبرح وإن أدى إلى إعاقته إعاقة كاملة ، وإن قطعت يده ورجله جاز، وإن 

 قتل جاز ذلك.

ومن اغتصب امرأة من المناهضات لالنقالب، فحكمه القتمل إن كمان معروفما بعينمه ، 
ا كممان فممي الحممال، لكنممه ربممما يكممون فممي حمايممة ويمكنممه الفممرار، فمثممل هممذا ال سمميما إذ

يجوز الترصد لمه وقتلمه بجريرتمه، و قمد قتمل المسملم يهوديما كشمف اممرأة مسملمة فمي 
 سوق بني قينقاع  كما تعلم. 

 سؤال عن االستهداف الجماعال : 

عيننما قتل أحد ضباط قسم شرطة معمروف واحمدا ممن المعارضمة أممام أ  الصورة:   
لكننا ال نعرفه على وجه التحديد ، لكنه بالتأكيمد واحمد ممن ضمباط همذا القسمم ، ومثلمه 
اغتصمماب فتمماة فممي هممذا القسممم بالتأكيممد، وال نعممرف الفاعممل بالتحديممد ؟ فهممل يجمموز 

 استهداف القسم بأكمله؟

ال يجوز في االسمالم القتمل علمى المشماع ، ألن االسمالم احتمرز فمي المدماء الجواب : 
 االحتراز  تمام

وعليممه : فيجممب علممى مممن أراد الثممأر واالنتصمماف إرسممال رسممائل لهممؤالء جميعمما قبممل 
 استهدافهم ليخرج من لم يقتل أو يغتصب.

بالمممدعم  ومشممماركللقتمممل واالغتصممماب فهمممو راض  وممممن بقمممي ممممنهم داعمممما ومؤيمممدا



 كمما همو –ومجرد عمدم تقمديم الفاعمل للمحاكممة  -وإن لم يشارك بالفعل  –والمساندة 
 فإن هذا يعد مشاركة. –حادث 

وال يخفي أن القاتل فعل ذلك باالستناد إلى قوة سالحه وسالح زمالئه ولو كان وحمده 
 لما فعل ذلك، وكذلك من اغتصب امرأة داخل قسم الشرطة استند على دعم زمالئه.

والمماألة مشاركة وقد حكم عمر بن الخطاب بقتل المتمالئين على القتل جميعا،  فعن 
يد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل سع

( ، والشافعى 780/ 2)أخرجه مالك )غيلة وقال لو تماأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا 

 ( .7/41( ، والبيهقى )22/ 6فى األم )

نه يكمون فمي وألعد قادته الذين عرفوا بفعلته بل هم من أمروه بها مستهدفين ، يُ كما   
 .   أدرى به ويقدرون على تسليمه الغالب مستخفيا ، فهم

 ؟ استنادا إلى اتفاقية كامب ديفيد حكم مقاومة التهجير فال سيناءسؤال : ما 

من المعلوم أن الهدف ممن عمليمات الجميش المصمري فمي  أما مقاومة التهجير، فإنه 
ء سيناء من العنصر البشري، سيناء ليس الهدف منها إال حماية أمن إسرائيل ، وإخال

 والتضييق على مجاهدي حماس في غزة لصالح اليهود .

ا التهجير بالوسائل الممكنة في حمدود االسمتطاعة، وال ذلذلك نقول بوجوب مقاومة ه 
طاعة ألحد في خذالن المسلمين ، ومقاومة ذلمك مقاوممة مباشمرة أو باالحتيمال ، لمون 

 . من أعلى درجات الجهاد في سبيل هللا

إن الشباب الذين استبيحوا ، وهمدمت بيموتهم، وأخرجموا ممن ديمارهم ، ولمم تنصمفهم و
ا قماموا بعمليمات ضمد الكيمان الغاصمب فمال حمرج علميهم ذأنظمتهم بمل تتمنمر علميهم، إ

،  شرعا وهم مثابون على جهادهم، وال يلزمهم الوفماء باتفاقيمة كاممب ديفمد أو غيرهما
 .ير في القصة المتقدمة ومستندنا فعل أبي جندل وأبي بص

ولمممتعلم أن حكممم ممممن والمممى األعممداء ممممن المسمملمين حكمممم العمممدو  كلمووة البووون تيميووة:
أي : إلمى  –المحارب من واالهم ضد المسلمين يقول ابن تيمية: )وكل من نفمر الميهم 

مممن أمممراء العسممكر وغيممر األمممراء فحكمممه حكمهممم وفمميهم مممن الممردة عممن  -األعممداء 
ا ارتدأ عنه من شرائع االسالم واذا كان السلف قد سموا ممانعى شرائع اإلسالم بقدر م

الزكاة مرتدين ممع كمونهم يصمومون ويصملون ولمم يكونموا يقماتلون جماعمة المسملمين 
 .(39) فكيف بمن صار مع أعداء هللا ورسوله قاتال للمسلمين(

 –وب وال حرمة لالتفاقيات التي أبرمها الفسدة مع األعداء ، والتي تهدر حقوق الشمع
وحمدها ، وبموجبهما تحمول  ألنهما تخمدم إسمرائيل –وعلى رأسها معاهدة كاممب ديفيمد 

 رصاص الجيوش ألهل بالدهم وتحارب الدين ألجل حماية الصهاينة المعتدين .

وقمد كممان لرسممول هللا معاهممدات مممع بنممي ضمممرة توجممب عممدم االعتممداء والتعمماون بممين 
سول لتتبع فلول جيش أبي سمفيان الطرفين ضد قريش ، وفي غزوة السويق خرج الر

في غمزوة ودان علمى بنمى × ، فأتى مخشى بن عمرو الضمرى وقد كان وادع النبي 
ضمممرة فقممال: يمما محمممد أجئممت للقمماء قممريش علممى هممذا الممماء ؟ قممال: نعممم يمما أخمما بنممى 
ضمممرة، وإن شممئت رددنمما إليممك ممما كممان بيننمما وبينممك وجالممدناك حتممى يحكممم هللا بيننمما 
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 .(41)«وهللا يا محمد مالنا بذلك من حاجة وبينك، قال: ال

إن التحالفممات التممي تقيمهمما الدولممة ينبغممي أال تكممون علممى حسمماب ثوابتهمما ومرتكممزات 
حركتها ، وأال تكون مكبلة لها عن القيام برسالتها الحضارية التي قاممت ممن أجلهما ، 

قيمات ووضوح الرؤية في هذا الشمأن يفموت علمى الخصمم اسمتغالل المعاهمدات واالتفا
لشل حركة المسلمين إزاء قضاياهم المصيرية ، وإال فإن الدولة اإلسالمية تكمون فمي 

 حل من هذه المعاهدات ونبذها مع إعالم الطرف اآلخر بذلك.  

 سؤال : ما حكم استهداف أفراد ومؤسسات الجيم والشرطة ؟ 
يد للشرعية الجواب : ال شك أنهم ليسوا على وتيرة واحدة ، ونحن نعلم أن فيهم المؤ

 وفيهم المغلوب على أمره، وفيهم من ال يفهم شيئا.
 ولكن علينا أن ننتبه لآلتي:

الجيش والشرطة هم أدوات االنقالب الرئيسة فى القمع والقتل ، وقد مارسوا  -1
ذلك فعال ولم يثبت أنهم رفضوا، بل منهم من أظهر تحمسه الشديد للقتل 

 واإلبادة.

وامر واتخذوا طريق الحق فكان جزاؤهم إما الذين رفضوا المثول لهذه األ -2
الفصل من العمل أو القتل، يعنى الذى لم يتخذ موقف الحق هو الذى نزل 

 إلزهاق األرواح دون مباالة، فهو يستحق المواجهة واالستهداف.

الذين يتولون حراسة المجرمين ويدافعون عنهم هم منهم ، ]إن فرعون  -3
 وهامان وجنودهما كاموا خاطئين[.

ألبرياء المغلوبون على أمرهم، أو الجهلة، : ينبغى أن نتجنبهم بقدر ما ا -4
 -فعن عكرمة : أن النبى  تسمح به ظروف المعلومات، وأثناء المواجهات، 

قال يوم بدر من لقى منكم أحدا من بنى هاشم فال   -صلى هللا عليه وسلم 
، رقم  8/363ة ))أخرجه ابن أبى شيبيقتله فإنهم خرجوا كرها )ابن أبى شيبة( 

36808. ) 

ويحسن أن يسبق العمليات تكرار النداءات والبيانات لهؤالء المفتونيين  -0
وإعطاؤهم مهلة لينسلخوا من هذه األجهزة قبل القيام بعمليات نوعية ضدهم 

 فينجو هو بنفسه بالخروج من معسكر الظلم والطغيان
المستهدفة بعد كل ما تقدم  وإذا أصيب أحد البرءاء الذين انغمسوا في هذه الكيانات

فإن المقاومة تكون غير مسئولة عما أصيب به ، وذلك قياسا على مسألة  )الترس( 
 ومعناها : إذا تترس الكفار بأسرى المسلمين واتخذوهم  دروعا بشرية  ما العمل؟

قال الشيخ محمد عرفة الدسوقي المالكي:  إن تترسوا بمسلم قوتلوا ولم يقصد الترس 
 .بالرمي 

 وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا:
وفيهم  -يقصد جيش أبرهة  –)فاهلل تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته 

المكره وغير المكره، مع قدرته تعالى على التمييز بينهم مع أنه يبعثهم على نياتهم 
ال يعلمون فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره وهم 

ذلك، بل لو ادعى مدع أنه خرج مكرها لم ينفعه ذلك بمجرد دعواه .. وإكراه 
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العباس في الخروج مع المشركين في بدر لم يمنع المسلمين من أسره، روى أن 
العباس ابن عبد المطلب قال للنبي صلى هللا عليه وسلم لما أسره المسلمون يوم بدر 

: )أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى يا رسول هللا إني كنت مكرها فقال
هللا(، بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إال بقتل هؤالء 

 لقتلوا أيضا.
وصاحب مغني المحتاج 2/087والدسوقي  2/448قال الشوكاني في فتح القدير 

ر قولهم كل هؤالء نقلوا عن الجمهو 01/212وابن قدامه في المغني  4/244
هالك الدرع )بوجوب قتال العدو إذا دعت الضرورة إلى ذلك حتى لو أدى ذلك إلى 

 .الذي يحتمي به العدو(
 وذكر صاحب مغني المحتاج لذلك شرطين : 
أن يتحاشى المجاهدون ضرب الدرع ما أمكنهم ، إال إذا حدث هذا الضرب بحكم  -0

 الخطأ أو بحكم االضطرار .
ى ضرب أفراد هذا الدرع ، وإن وجد القصد الحسي عدم وجود قصد قلبي إل -1

 اضطرارا.
سؤال : ما حكم استهداف رموز االنقالب وداعميه من القضاة واالعالميين 

 ورجال الجيم والشرطة فال عقر دارهم ؟ 
ال يجوز شرعا استهداف أحد من الناس بغير بينة وال جريرة، أما  الجواب:

وأفسدوا على الناس دينهم ودنياهم ، فإنه من ارتكبوا جرائم وولغوا في الدماء 
 يجوز االنتصاف منهم لكن بما ال يؤدي إلى منكر أكبر على النحو التالي :

الرموز السياسية والنخب القضائية واإلعالمية المؤيدة لالنقالب ورجال  أوال:
األعمال الممولين لالنقالب ورموز تمرد وقاضي اإلعدامات واإلعالميين 

ارتكبوا جرائم بشعة تجعلهم مشاركين في القتل ومحرضين عليه الكذبة، وإن 
فإن  -وإن استوجبوا القتل  -أو مسوغين له لكنهم لم يقتلوا بالمباشرة ، فإنهم 

كان قتلهم يؤدي إلى فتنة أكبر ترك، بدليل ترك النبي )ص ( قتل عبد هللا بن 
ء من اليهود أبي بن سلول رأس النفاق الذي تولى كبر اإلفك ووالى األعدا

 وحارب الشريعة وحرض على الفتنة ، وذلك العتبارين :
حتى ال يحافظ النبي على سمعة الصف المسلم وال يقال :   إن محمدا  األول:

 يقتل أصحابه   أو : أنه يصفي خصومه السياسيين.
ألن الناس سيتعاطفون معه أكثر ويجعلون منه ضحية وسيصنعون  الثانال:

ه للناس سيقتله سياسيا بالتصفية الشعبية بانصراف الناس منه بطال ، لكن كشف
عنه ، وذلك ما عناه النبي ) ص ( يوم قال لعمر بن الخطاب حينما انصرف 

كيف ترط يا »الناس عن ابن سلول في آخر حياته بعدما اكتشفوا أمره : 
عمر؟ أما وهللا لو قتلته يوم قلَت لال ألرعدت له أنوف لو أمرتها اليوم 

أعظم بركة من أمري  ×فقال عمر : قد وهللا علمت ألمر رسول هللا « لقتلته
( 0/323)انظر: مرويات غزوة بني المصطلق إلبراهيم القريبي ، وقد كان عمر يطالب بقتله 

 . 



ابن سلول بعدها كلما هم أن يقدم وقد آتى هذا األسلوب النبوي ثماره ، وصار
مرصاد ويقومون بتحجيمه ، على إساءة كان قومه هم الذين يقفون له بال

 وأولهم ولده عبد هللا بن عبد هللا بن أبي بن سلول. 
على أن هذا ال يعني تركهم بالكلية: فيجوز إصابتهم في أبدانهم وأموالهم بما 

 يؤذيهم أو يجعلهم في خندق الحياد على األقل. 
ومن هذه اإلجراءات تتبعهم وفضحهم والتضييق عليهم ومطاردة من عرف 

بجناية، ودليل ذلك ما قام به الصحابة من طرد المنافقين وجرهم من  منهم
 أرجلهم خارج المسجد.

أما من باشر القتل بنفسه وأصاب المعارضين فهو صائل يجب دفعه  ثانيا :  
 والتربص له الستيفاء الحق منه على ما هو مبين في أحكام الصائل.

دارهم بعد وقت الحادثة ألنهم فيجوز استيفاء العقوبة منهم ولو كانوا في عقر 
 محاربون وجرائمهم ال تسقط بالتقادم   إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم   .

ودليلنا أن حمزة رضي هللا عنه ذهب إلى أبي جهل في نادي قومه وضربه ضربة  
َفَخَرَج منكرة وش  رأسه  ، وذلك حينما علم بأنه سب رسول هللا ، قال ابن هشام :   

َد  ا َدَخَل اْلَمْسج  َب ي َجْهٍل إَذا لَق َيُه أَْن ُيوق َع ب ه  َفلَمأ ا أل  دأ َيْسَعى َولَْم َيق ْف َعلَى أََحٍد ، ُمع 
ه  َرَفَع اْلَقْوَس َفَضَرَبُه ب َها  َنَظَر إلَْيه  َجال ًسا ف ي اْلَقْوم  َفأَْقَبَل َنْحَوهُ َحتأى إَذا َقاَم َعلَى َرْأس 

ُه َشجأ  ين ه  أَقُوُل َما َيقُوُل ؟ َفُردأ َذل َك َعلَيأ إْن َفَشجأ ًة ُمْنَكَرًة ُثمأ َقاَل أََتْشت ُمُه َوأََنا َعلَى د 
 (0/292) سيرة ابن هشام  اْسَتَطْعت.. 

وفي رسالة  أحكام السياسة على جامع النسفي : سئل شيخ االسالم عن قتل أعونة 

اح قتلهم ألنهم ساعون في األرض بالفساد، الظلمة والسعاة في أيام الفترة ؟ قال : يب

فقيل : إنهم يمتنعون عن ذلك في أيام الفترة ويختفون ، قال : ذلك امتناع ضرورة ، 

  ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه   كما نشاهد .) قال : وسألنا الشيخ أبا شجاع  عنه 

 فقال يباح قتله ويثاب فاعله(

ط أو في غير أوقات ممارسة الظلم ، أو فترة والفترة هي فترة الكمون وعدم النشا

استخفائهم عندما يكونون بعيدين عن سلطانهم ، كضباط الشرطة الذين يغيرون 

مالبسهم في غير مكان وزمان عملهم ، وكل ذلك ال يسقط حق االستيفاء منهم سواءا 

ت كانوا في عقر دارهم أو بيوتهم أو في الطرقات أم داخل أقسام الشرطة ، وفي وق

 .االعتداء أو بعده اختفوا أم ظهروا

 ما حكم المقاومة بقطع الطريق وتعطيل بع  المصالح ؟سؤال : 

والجواب: األصل أن اإلسالم جواء لتسوهيل حركوة الحيواة وقود عود إماطوة األاط عون 
الطريووق صوودقة ، ولكوون التشووريعات بعضووها يخووا بعنوواق بعوو  ، وقوود يكووون هنوواف 

نفسوه إال بوإتالف موا هوو أقول مون مظلمتوه ، فحينئوا مظلوم ال يمكنه دفع الظلوم عون 
 يتغير الحكم .

رفع القضية للرأي العام إال بالف فإنوه  وفال مسألة قطع الطريق نقول : إاا لم يتسن
 يجوز استدالال بالحديث اآلتال: 



× : يشمكو جماره فقمال لمه النبمي × : قمال : جماء رجمل إلمى النبمي  عن أبمي جحيفمة 
قال : فجعل الناس يمرون به فيلعنونمه فجماء إلمى النبمي « يقاطرح متاعف فال الطر»
قممال : « و مووا لقيتووه موونهم»فقممال : يمما رسممول هللا ، ممما لقيممت مممن النمماس قممال : × 
قال : يا رسول هللا فإني ال أعود قال : « فقد لعنف هللا قبل الناس»قال : « يلعنونال»

 .(40)«ت أو قد لعنت قد أمن× : »فقال له النبي × فجاء الذي شكا إلى النبي 

وهذا مثال واضح وصريح من السنة، يدلنا على جواز رفع الشمكوى وعرضمها علمى 
 المجتمع ليشارك المظلوم في تحمل ظالمته ويعاونه على حلها .

وقممول الرسممول: اطممرح متاعممك فممي الطريممق يفيممد جممواز االعتصممام والمظمماهرات فممي 
عك على جانبي الطريق، فتأممل ذلمك الميادين والطرقات ، ألنه لم يقل له : اطرح متا

 الفرق.

فانظر كيف أباح الرسول له أن يعتصم في الشارع ليعرف النماس بقضميته، وليكسمب 
 تعاطفهم ، فيشكل الرأي العام ورقة ضغط على من ظلمه؟!

وغير مقبول من المجتمع أن يغدو ويروح في يسمر وسمهولة ، وصماحب المظلممة ال  
م ال يجد معينا على القاتل ، أو غصب مالمه وال يجمد يجد من يرثى له، فهو صاحب د

معينمما علممى المغتصممب ، أو لممه مظلمممة فممي عرضممه أو عممرض أختممه أو ابنتممه..إذن : 
 فلتحل مشكلته، أو يتوقف الجميع! 

وإن الضرر الواقع على السائرين في الطريق بالتأخير عمن أعممالهم، أقمل بكثيمر ممن 
له ودمه وعرضه، وإذا كانت هناك طرق الضرر الواقع على صاحب الشكوى في ما

 بديلة فقد زال اإلشكال. 

وعلى الناس إذا أرادوا أن يسميروا فمي طريمق بمال عقبمات ، فعلميهم أوال أن يسماعدوا 
 المشتكي على حل مشكلته ، فكأنه جعلهم شركاء متضامنين في إزالة المنكر. 

وق ألصمحابها بمما فهو ضرر يحتمل في سبيل تحقيق مصملحة إقاممة العمدل ورد الحقم
يعود على المجتمع بالخير في مستقبل األيام، وال يسمى همذا إفسمادا فمي األرض، بمل 

 يعرف الناس باإلفساد والذي إن ترك ينتفش سيأتي على األخضر واليابس.

 إان، هو جائز ألجل المصلحة الكبيرة المرجوة من ورائها . فتأمل.

 فتوط فرنسية :

تتطابق ممع مما ذكرنماه ممن دروس الحمديث  –د الحرية بال –وإليك فتوى من فرنسا  
 المستفادة:

إن التظاهر ولو أدى إلى قطع الطمرق ال تعتبمره السملطات الفرنسمية إرهابما ، ألنمه » 
مممن لمموازم حممق التعبيممر عممن الممنفس، والمطالبممة بممالحقوق المدنيممة  –كممما يقولممون  –

 .(42)«ز المساس بهاوالسياسية والتي هي من لوازم الديمقراطية التي ال يجو

وبعد كل هذا، فلنا أن نسأل شيوخ االنقالب : ما حكم إغالق الطرق ومنع السير فيهما 
 على مدار الساعة أمام كل أقسام الشرطة في مصر وبيوت كبار رجال االنقالب ؟!

فضوويحة ولمميس ألحممد أن يحممت  علممى المتظمماهرين والمعتصمممين بممأنهم يتسممببون فممي  -

                                                           
 .مس ا شرط ع ن: الذهبي وقال 7272: رقا 4/132 المستدرك في الحاكا أخرم  (41)
 . بتصرف( 23-27سالمية ة. طاهر الب ي ي   نساني والشريعة اإل) انظر : مفهرم اإلرهاب في الفكر اإل (42)



، فقد صعد التاجر المظلوم قديما على جبمل أبمي قبميس عام العالمالالبالد أمام الرأي ال
في مكة ونادى بأعلى صوته طالبا النصرة فاجتمعت قريش على نصرته ، فلمما رفمع 
صوته بقضيته ، تدخل برلمان قمريش واجتممع اجتماعما طارئما فمي دار النمدوة واتخمذ 

 .(43)ولقرارات تقضي بنصرة المظلوم ، وسمي هذا اإلجراء بحلف الفض

وال شف أن وقوف الرجل مناديا بظالمته على مسمع ومرأط مون الحجواج، يضورب  
سمعة قريم األمنية والتجارية فال مقتل، فينهار االقتصاد بهوروب رءوس األمووال 
من مكة، وقد ح  هاا العمول قريشوا علوى المسوارعة لتوداُرف الموقوف فكوان حلوف 

 الفضول .

أممر الجاهليمة ، فقمد نمال الفعمل الرضما واإلقمرار  وال يقولن قائل: إن فعل الرجل من 
من رسول هللا، وكان حلف الفضول، وقد قال فيه النبي بعد  اإلسالم : لو دعيمت إلمى 

 مثله في االسالم ألجبت.

ومثال هذا اليوم ، السالسل البشمرية ، والممؤتمرات ، واالعتصمامات، ونشمر فضمائح 
 هم ..إلخ.الظالمين وتأليب الرأي العام العالمي علي

 ما الحاالت التال ال يجوز للجندي امتثال األوامر فيها؟

 هي كل ما يتعارض مع أصل مهمته شرعا وعرفا ومنها :

إذا أمممر الجنممدي بقتممال إخوانممه المسمملمين فممي أي بلممد كممان كممـ )ليبيمما والعممراق  -1
والمميمن والمغممرب مممثال ( ، فممال يجمموز لممه ذلممك، ألنممه تنفيممذ لمخطممط األعممداء ، 

 ه تقسيم بالد االسالم ، كما هو قتل لمسلم بغير حق.والغرض من

وإذا أمممره القائممد بقتممل المتظمماهرين السمملميين، أو إهممالك الحممرث والنسممل فممي  -2
فممال يجمموز للجنممدي طاعممة  -وهممذا كلممه لحسمماب اليهممود بداهممة –سمميناء وتهجيممر أهلهمما 

أكمره األوامر في ذلك ، ألنها معصية ، وال طاعة لمخلوق فمي معصمية الخمالق، وإن 
على أن يقتل مسلما فال يفعل ، وإن همدده قائمده بالقتمل فليقتمل همو وال يقتمل البمريء ؛ 
ألن حياته ليست بأولى من حياة الناس، أو إن كان البد قاتال فليقتمل ممن يمأمره بالقتمل 

 بدال من قتل البرءاء.

: لممما كممان يمموم بممدر كممان بعممض شممباب المسمملمين فممي صممف ه الحادثووة اوإليووف هوو
ن، أجبرهم أهلوهم على قتمال رسمول هللا تعصمبا لقمومهم ممنهم : عبمد هللا ابمن المشركي

سهيل بن عمرو ، والحارث بن زمعة بن األسود ، وأبو قيس بمن الفاكمه ، وأبمو قميس 
 بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خلف ، والعاص بن منبه .

× ن إلمى رسمول هللا فأما عبد هللا بن سهيل بن عممرو فقمد انحماز ممن صمف المشمركي 
 فشهد المعركة مع المسلمين ، وكان أحد الصحابة الذين نالوا هذا شرف االستشهاد .

وأما اآلخرون فلم يفعلوا ذلك ، وشهدوا المعركة في صف المشركين وقد أصيبوا  
 ڈڇ ڇ ڍ ڍ    ڌ ڌ ڎ ڎ ڈجميًعا فقتلوا تحت راية الكفر ، فنزل في حقهم قوله تعالى : ﴿ 

قال ابن ﴾ ]النساء[ .  ڱ ں ں ڱڳ ڱ ڱ ڳک ک گ گ گ گ ڳ ڳ کژ ژ ڑ ڑ ک
، فأخرجهم  عباس : كان قوم من المسلمين أقاموا بمكة ، وكانوا يستخفون باإلسالم
أصحابنا هؤالء المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم، فقال المسلمون : كان 

 .(44)﴾ ڇ ڇ ڍ ڍمسلمين ، وأكرهوا على الخروج ، فنزلت : ﴿ 

                                                           
 .(6/596) انظر: السنن الكبر  ل بيهقي  (42)
  .  (7/477،ثار ل طحاوي )انظر : مشكل ا (44)



م لمم يعمذروا إذ كانمت إمكانمات االنتقمال إلمى صمف الممؤمنين متموافرة ، ولمم يكمن إنه 
في االنتقمال إلمى رسمول  -لو أرادوا -الفاصل كبيًرا بين الصفين ، ولن يعدموا الحيلة 

 كما فعل عبد هللا بن سهيل.× هللا 

ا فعلى المسلم أن يحدد موقعه على خريطة الصراع بين الحق والباطل ، فال يقمف أبمد
في صف ممن يحمارب اإلسمالم تحمت أيمة رايمة مهمما كانمت ، وال يكثمر علمى اإلسمالم 
جمعا مهما كانت المسوغات ، وعليمه فمورا أن ينضمم لجبهمة اإلسمالم ؛ ألنمه لمو ممات 

 في موقعه هذا ناله العقاب والوعيد المذكور في اآلية .

س عليممه اوال يممدعين أحممد بطممالن القيمماس بحجممة أن جمميش قممريش كممان مشممركا وال يقمم
، وقتمال المسملم حمرام شمرعا ا فمي الغالمبمسملم هم سقتلونجيش مصر،ألن العبرة بأن

سواء قتله مسلم مباشرة ، أو مسلم في جيش مشرك أو قتله مشرك، وإن كان مطلوبما 
من المسلم المنخرط في جميش قمريش أن يقتمل أفمراد جيشمه دعمما وحمايمة المسملمين، 

 أن تسلم يده من دماء المسلمين.فإن أقل ما ينبغي على جندي الجيش 

 : حكم من يخرج للقتال فى صفهم مكرهاكلمة البن تيمية فال   

يقممول ابممن تيميممة: ) فانممه ال ينضممم المميهم طوعمما مممن المظهممرين اإلسممالم إال منممافق أو 
زنديق أو فاسق فاجر ومن أخرجوه معهم مكرها فإنه يثبت على نيته ونحمن علينما أن 

 ال يميز المكره من غيره( .. نقاتل العسكر جميعه إذ

 : تحاير للمكَره 

ويقول ابن تيمية محذرا المكمره )المكمره علمى القتمال فمى الفتنمة لميس لمه أن يقاتمل بمل 
عليه افساد سالحه وأن يصبر حتى يقتل مظلوما فكيمف بمالمكره علمى قتمال المسملمين 

نحوهم فمال ريمب مع الطائفة الخارجة عن شرائع اإلسالم كمانعى الزكاة والمرتدين و
أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور أال يقاتمل وإن قتلمه المسملمون، وإن أكرهمه 
بالقتل ليس حفظ نفسه ذلك المعصوم أولى من العكس فلميس لمه أن يظلمم غيمره فيقتلمه 

 .(42) لئال يقتل هو(

 شبهة: أن الخروج يفاقم المنكر وهو إلقاء باليد إلى التهلكة:

ن المتظاهرون يخرجون إلزالة منكر، فإنه يترتب علمى خمروجهم قال بعضهم: إن كا
 منكرات أكبر من استباحة الدماء والتعرض لالعتقال وخالفه.

فممي كتابممه الممماتع:  -بممما قالممه ابممن حممزم قممديما عنممد رده علممى شممبهة مشممابهة  ونجيووب
، تطالممب أهممل الحممق بالسممكوت عممن المنكممرات  -الفصممل فممي الملممل واألهممواء والنحممل

أي : بماألمر  –العلة الواردة فمي الشمبهة ، فيقمول: وقمال بعضمهم: إن فمي القيمام لنفس 
إباحمة الحمريم، وسمفك المدماء، وأخمذ األمموال، وهتمك  -بالمعروف والنهي عن المنكر

 األستار) وبمنطق اليوم : تستباح دماء المتظاهرين وبيوتهم( .

وممن األممر بمالمعروف؛ قال: ... فلو كان خوف مما ذكمروا مانعما ممن تغييمر المنكمر، 
ى ذلمك  لكان هذا بعينه مانعا من جهماد أهمل الحمرب، وهمذا مما ال يقولمه مسملم، وإن أدأ
إلى سبي النصارى نساء المسملمين وأوالدهمم، وأخمذ أمموالهم، وسمفك دممائهم، وهتمك 
حريمهم، وال خالف بين المسلمين في أن الجهاد واجب مع وجود هذا كلمه، وال فمرق 

 « .ل ذلك جهاد، ودعاء إلى القرآن والسنةبين األمرين، وك

                                                           
  . (7/259، وانظر: فتاو  األيهر  23/529)انظر: م مرع الفتاو   (45)



 حالة مشابهة يتخيلها ابن حزم تنطبق على االنقالبيين:

ثم قال أبو محمد ابن حزم: ويقال لهمم: مما تقولمون فمي سملطان جعمل اليهمود أصمحاب 
أممممره، والنصمممارى جنمممده، وألمممزم المسممملمين الجزيمممة، وحممممل السممميف علمممى أطفمممال 

ى، وحممل السميف علمى كمل ممن وجمد ممن المسملمين، المسلمين، وأباح المسلمات الزن
وملك نساءهم وأطفالهم، وأعلن العبمث بهمم، وهمو فمي كمل ذلمك مقمر باإلسمالم، معلمن 

 به، ال يدع الصالة.

 فإن قالوا: ال يجوز القيام عليه.

قيل لهم: إنه ال يدع مسلما إال قتله جملة، وهمذا إن تمرك أوجمب ضمرورة أال يبقمى إال 
لكفممر معممه ) يعنممي لممو تركنمماه سيقضممي علممى الشممرفاء وتبقممى البلممد هممو وحممده، وأهممل ا

 لألنذال(.

 فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا اإلسالم جملة وانسلخوا منه.

 وإن قالوا: بل يقام عليه ويقاتل، وهو قولهم.

...... وال نزال نحيطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحد، أو على امرأة واحمدة، 
 مال، أو على انتهاك بشرة بظلم.أو على أخذ 

 فإن فرقوا بين شيء من ذلك؛ تناقضوا وتحكموا بال دليل، وهذا ما ال يجوز.

 وإن أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق.

ثم يرد على من أصحاب الفقه االنهزامال ومشورعنال التنوازالت ، كمون أفتوى بجوواز 
   فيقول: ترف الزوجة للغاصب لينجو المرء بنفسه

.ونسألهم عمن غصب سلطانه الجائر الفاجر زوجته وابنتمه وابنمه ، ليفسمق بهمم، أو . 
ليفسمق بممه بنفسممه، أهممو فمي سممعة مممن إسممالم نفسمه وامرأتممه وولممده وابنتممه للفاحشممة، أم 

 فرض عليه أن يدفع من أراد ذلك منهم؟

 فإن قالوا: فرض عليه إسالم نفسه وأهله؛ أتوا بعظيمة ال يقولها مسلم.

ا: بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل؛ رجعوا إلى الحق، ولزم ذلك كل وإن قالو
 . (46)مسلم في كل مسلم، وفي المال كذلك

﴾ نزلت فيمن يترك النفقة والجهاد فيقع في التهلكة ، فكانت  ہۀ ۀ ہ ہ    ہوأما آية ﴿ 
 التهلكة في القعود ال الجهاد .

ب يِّ »  يه  َقاَل × : »  َقاَل أَُبو أَيُّوَب َصاح ُب النَّ ر  َر َناص  ا أََعزَّ هللاُ اإْل ْساَلَم َوَكثَّ ا لَمَّ إ نَّ
يه ، َفلَْو أََقْمَنا ف   ر  َر َناص  ا َبْيَنَنا: إ نَّ هللاَ َجلَّ َوَعزَّ أََعزَّ اإْل ْساَلَم َوَكثَّ رأً ي َبْعُضَنا ل َبْعٍض س 

ْنَها، َفأَْنَزَل هللاُ جَ   ہڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ    ہلَّ َوَعزَّ َوَردَّ َذل َك َعلَْيَنا } ﴿أَْمَوال َنا َوأَْصلَْحَنا م 
ْهلَُكُة اإْل َقاَمَة ف ي أَْمَوال َنا ه  ه ے  ے ۓ هه  .(48)«﴾ ]البقرة[ َفَكاَنت  التَّ

وفي حديث الساحر والغمالم نجمد الغمالم يصمر علمى العمودة للملمك بعمد كمل محاولمة  -

                                                           
 .124-4/122( انظر: كتاب الفصل في الم ل واألهراء والنحل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 46)
 .(17/27) السنن الكبر  ل نسايي  (47)



فلمماذا لمم يمذهب « رجمع يمشمي إلمى الملمك  ثم» اغتيال ، وتتكرر في الحديث عبارة 
بعيدا ويبتعد عن مصدر الخطر؟ بل فعل الغالم ما هو أكثر، إذ دل الملك الظالم على 
طريقة قتله، وانصلب له وقتل، ولم يكمن انقتالمه انتحمارا بيقمين، بمل لعلمة أخمرى غيمر 

النماس قضمية علة االنتحار، وهي تعرية الباطل ، وإيقاظ الجماهير المغيبة لكمي يفهمم 
) انظمر القصمة فمي صمحيح مسملم التوحيد، وقمد حصمل ذلمك فهتفموا جميعما: آمنما بمرب الغمالم 

3/2299.) 

ومثل هذا السلوك إصرار المتظاهرين على التظاهر ومعاودتهم للفاعليمات ممع تكمرر 
 البطش واحتمال األذي ، وهذا فارق أساسي بين المدعي وصاحب القضية.

ى يد البلطجية والشرطة والجيم فال المظواهرات؟ وهول سؤال: ما حكم من يقتل عل
  للبلطجال المعتدي على المسيرات حكم الصائل؟ وما الموقف من بلطجية النصارط؟

األصممل أن الدولممة تنتصممف للمظلمموم مممن الظممالم، هممذا عنممدما يحكممم النمماس  الجووواب:
 بالعدل، والدولة هي التي تنزل العقوبات على المعتدين.

نظمة هي التي تجند البلطجيمة وتحرضمهم علمى ظلمم المسمالمين، فمما لكن إذا كانت األ
 العمل إذن؟

، َفَقاَل × والجواب في صحيح مسلم، عْن أَب ى ُهَرْيَرَة َقاَل : َجاَء َرُجٌل إ لَى َرُسول  هللا 
يمُد أَْخمَذ َممال ى ، َقماَل :    ، أََرأَْيَت إ ْن َجاَء َرُجٌل ُير 

وه  َمالَوفَ  َفوالَ » : َيا َرُسوَل هللاَّ «.  ُتْعط 
يٌد » َقماَل : أََرأَْيمَت إ ْن َقَتلَن مى ، َقماَل «.  َقات ْلوهُ » َقاَل : أََرأَْيَت إ ْن َقاَتلَن ى َقماَل  َفأَْنوَت َشوه 

ار  » َقاَل : أََرأَْيَت إ ْن َقَتْلُتُه َقاَل «.   .  (47)« ُهَو ف ى النَّ

لمتظمماهرين السمملميين علممى يممد وفمي هممذا الحممديث داللممة علممى أن مممن سممقط قتمميال مممن ا
البلطجيممة والجمميش والشممرطة ، إذا كممان خارجمما للتعبيممر عممن رأيممه ونصممرة الشممريعة 
والشرعية والدفاع عن صوته وتضامنا مع ولي أمره المنتخمب ، ومما فمي معنمى همذه 
النوايا ،فهو شهيد ، وإن كان الموت في سبيل الدفاع عن المال شهادة، فمما بالنما بممن 

 عن تحكيم الشريعة ونصرة لولي أمره؟مات دفاعا 

وعلممى المسمملم أال يبممدأ بنممزاع أو قتممال، وألن يكممون كممابن آدم المقتممول خيممًرا مممن أن  
يكمممممون ابمممممن آدم القاتمممممل، وهمممممذا علمممممى المسمممممتوى الشخصمممممي ، أي فمممممي حقوقمممممه           

َما، َفاْلقَ » الخاصممة ، وذلممك لحممديث:  ات وولُ َواْلَمْقُتووولُ ف ووال إ َاا اْلَتَقووى اْلُمْسوول َمان  ب َسووْيَفْيه 
ار   ؟ َقاَل: « النَّ يًصوا َعلَوى »َفقُْلُت: َيا َرُسوَل هللا  هَذا اْلَقات ُل َفَما َباُل اْلَمْقُتول  وُه َكواَن َحر  إ نَّ

 .(49) «َقْتل  َصاح ب ه  

فالقاتل والمقتمول فمي النمار ألن كمال منهمما كمان حريصما علمى قتمل اآلخمر وقمد خمرج 
 ألجل قتله .

المتظاهر السلمي لم يخرج ناويا للقتل لكن لمه أن يمدفع عمن نفسمه، فمإن قتمل  وإن كان
البلطجي الذي يخرج لقتل المسالمين فهذا البلطجي في النار، وإن دفعمه المتظماهرون 
عن أنفسهم بما يدفع شره فمات فهو في النار أيضما، لكمن ال ينموي المتظماهر السملمي 

 قتله بل دفعه .
                                                           

لِيِل َع َن أَنَّ 43) ِم فِرن َحقِرِ  ، َوإِْن ( صحيح مس ا ، باب الدَّ َمْن قََصَد أَْخَذ َماِل َغْيِرِه بَِغْيِر َحقٍّ َكاَن اْلقَاِصُد ُمْهَدَر الردَّ
 . 37/ 1قُتَِل َكاَن فِن النَّاِر ، َوأَنَّ َمْن قُتَِل ُةوَن َمالِِ  فَهَُر َشِهيٌد . 

 اقتت ررا المركمنين مرن طايفتران وإن براب اإليمران كتاب صحيح  في البخاري أخرم  ع ي  متفق( متفق ع ي  ، 49)
 .2333: رقرا 4/2212 بسريفيهما المسر مان ترامر  إذا باب الفتن كتاب صحيح  في ومس ا ، 21: رقا 1/15

 . 1/917ال كلك والمرمان وانظر: 



أن يأخذ حقه، قال تعالى:  -و لكل مظلوم  -له الشريعة  والمتظاهر السلمي رخصت
 ﴾ ]الشورى[ . ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿ 

وإذا كان هذا الحكم فيمن جاء يأخذ المال بغير حمق، فمما بالنما بممن جماء يعتمدي علمى 
 األعراض ويعتقل الحرائر، ويقهر الحريات ويعبث بالمعتقدات؟

 بالقتل، يعنال : إن لم تقتله قتلف ،فما الحكم؟ والسؤال: إن لم يندفع شر الصائل إال

: هذه هي الحالة المذكورة فمي الحمديث، أي: وصملت ممع الصمائل إلمى حالمة  الجواب
 أن تكون قاتال أو مقتوال وال ثالث لهما.

فممي الفقممه اإلسممالمي، يممدفع شممره بأقممل الخسممائر، فممإن  والبلطجووال حكمووه حكووم الصووائل
عممداه إلممى ممما هممو أكبممر منممه ، وإال فبالتهديممد ، وإال انممدفع بالتممذكير فممال ينبغممي أن نت

 بالضرب حتى ينحسم شره، وإن قتل فدمه هدر ألنه بدأ بالعداء.

وإن كانت العزيمة والمظلومية تقتضي أن تنقتل له، وتكون كمابن آدم المقتمول ال القاتمل ، 
لموا. حسمما فإنهم صاروا يستمرئون القتل بهذا التماوت من المسمالمين، والمفتمرض أن يقت

 لشرهم .

أما استغالل بع  النصارط فال حصار المسواجد وقتول المصولين واعتقوال الحرائور، 
 فإن الف يحتم العقوبة انتصارا لحرمة الشريعة.

، « المعلمم يعقموب حنما»وقد استخدمهم نابليون قبل ذلك وكون منهم ميليشيات بقيمادة 
الجممامع األزهممر وغيممرهم، وقمماموا بقتممل المسمملمين المناهضممين لنممابليون مممن شمميوخ 

مسممتندين إلممى قمموة نممابليون، وهممؤالء يسممتغلون سممخط االنقالبيممين علممى اإلسممالميين 
 فينفسون عن حقدهم ضد المسلمين الركع السجود!

وإن لمم يخمل  –فمإن البغضماء بمدت ممن كثيمر ممنهم وإن لم يكن كلُّ النصوارط كوالف، 
بعمد االنقمالب، وكمان أولمى  لما رأوه من كسر جنماح االسمالميين  -صفهم من شرفاء 

بهم أن يخرجوا من هذا اإلشكال، وإال فإن من ضبط منهم متلبسا بنمزع نقماب مسملمة 
 ، أو حرق مسجد أو حصاره فقتل فال دية له وال كرامة.

أضف إلى ذلك ما تقوم به الكنيسة من حشمد طمائفي وتخمزين للسمالح ودعمم وتمدريب 
   ا ما ال يحتاج إلى توضيح.ميليشيات مسلحة لمحاربة الثائرين ، وهذ

عن سويد بن غفلمة قمال : لمما قمدم عممر الشمام قمام إليمه رجمل ممن  وإليف هاه القصة:
أهل الكتاب ، فقال : يا أمير المؤمنين إن رجال من المؤمنين صنع بى ما ترى ، قمال 
: وهو مشمجوج مضمروب ، فغضمب عممر غضمبا شمديدا ، ثمم قمال لصمهيب : انطلمق 

ئتنى به ، فانطلق صهيب فمإذا همو عموف ابمن مالمك األشمجعى ، وانظر من صاحبه فا
فقال : إن أمير المؤمنين قد غضب عليك غضبا شديدا فائت معماذ بمن جبمل فليكلممه ، 
فإنى أخاف أن يعجل إليك ، فلما قضى عمر الصالة قال : أين صهيب أجئت بالرجل 

، فقممال : يمما أميممر قممال : نعممم وقممد كممان عمموف أتممى معمماذا فممأخبره بقصممته ، فقممام معمماذ 
المؤمنين : إنه عوف بن مالك فاسمع منه وال تعجل إليه ، فقال له عمر : مالك ولهمذا 
قممال : يمما أميممر المممؤمنين رأيممت هممذا يسمموق بممامرأة مسمملمة عممل حمممار ، فممنخس بهمما 
ليصممرع بهمما ، فلممم يصممرع بهمما فممدفعها فصممرعت فغشمميها أو أكممب عليهمما ، فقممال : لممه 

ا قلت ، فأتاها عوف ، فقال له أبوها وزوجها : ما أردت إلى ائتنى بالمرأة فلتصدق م
صاحبتنا قد فضحتنا ، فقالت : وهللا ألذهبن معه ، فقال أبوهما وزوجهما : نحمن نمذهب 
فنبلة عنك ، فأتيا عمر فأخبراه بمثل قول عوف وأمر عمر باليهودى فصملب ، وقمال 



 فمى ذممة محممد ، فممن فعمل : ما على هذا صالحناكم ، ثمم قمال : أيهما النماس اتقموا هللا
ممممنهم همممذا فمممال ذممممة لمممه ، قمممال سمممويد : فمممذلك اليهمممودى أول مصممملوب رأيتمممه فمممى 

 ، فانظر كيف أقام عمرعلى اليهودي حد الحرابة!. (21)«اإلسالم

ونحن نقول لبلطجية النصارط: اتقوا هللا فال اموة محمود ، فمون اعتودط علينوا مونكم 
 فال امة له.

 فيما حرمه الشرع :حكم المعاملة بالمثل    

مووا حكووم ترويووع وخطووف وقتوول أهووالال وأبنوواء الضووباط الوواين يعتوودون علووى سووؤال: 
 عند القب  المعرضين عليهم؟ ويهينون النساء المتظاهرين

الجووواب : نحوون نخاصووم بشوورف ورجولووة ، ولوون نووورط أنفسوونا فووال مآخووا شوورعية 
تمنوف وال تخون مون أد األمانوة إلوى مون ائ» بدعوط المعاملة بالمثول وفوال الحوديث : 

 . (20)«خانف

 فال يجوز لي أن أخون من خانني، وال التحرش ببنات من تحرش ببناتنا.

وقد حارب اإلسالَم مجرمون كثيرون إال أن اإلسالم احترز عن قتل البرآء وتخلميص 
 [.02﴾ ]اإلسراء: ۉ ۉ ې ې ېېالفاتورة منهم.، لقوله تعالى: ﴿ 

ابمن  -ظلمما ، وبمرغم همذا رفمض قتمل الصمبي فهذا خبيب بن عدي ، علمم أنمه سميقتل 
؛ قالت المرأة: فغفلت عمن صمبي وكان متمكنا من قتله، والموسى في يده -المشركين 

لي ، تدرج إليه حتى أتاه، فوضمعه علمى فخمذه، فلمما رأيتمه فزعمت منمه فزعمة عمرف 
، ذلك مني، وفي يده الموسى، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت ألفعل ذلمك إن شماء هللا

 .(22)« خبيب رأيت أسيرا قط خيرا من وكانت تقول : ما

وهممؤالء الصممحابة الممذين قتلمموا أبمما رافممع اليهممودي، حرصمموا علممى أال ينممال زوجتممه 
ألن اإلسممالم حممريص علممى أن يسممتخدم المبضممع وأوالده مكممروه أثنمماء تنفيممذ العمليممة، 

ة أبمي رافمع على قدر المرض حتى ال يضر البرآء ؛ وقد ذكرت كتب السيرة أن اممرأ
حينما ُضرب بالسيف صاحت فأراد عبمد هللا بمن عتيمك قتلهما، ثمم كمف عمن ذلمك؛ ألن 

 .(23)قد نهاهم عن قتل النساء والصبيان× رسول هللا 

ات لون ممن ألموان الحسمبة واألممر بمالمعروف والنهمي عمن فاعليفي ال الثوار وخروج
اإلممممام ابمممن         المنكمممر، فالبمممد أن نكمممون منضمممبطين بضممموابط الشمممرع الحنيمممف، قمممال

...ألنه ال يحل لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكمر أن يهتمك حريمما، وال » حزم : 
أن يأخذ ماال بغير حمق، وال أن يتعمرض لممن ال يقاتلمه، فمإن فعمل شميئا ممن همذا فهمو 
الذي فعل، ما ينبغي أن يغير عليه، وأما قتله أهمل المنكمر قلأموا أو كثمروا فهمذا فمرض 

قتممل أهممل المنكممر النمماس، وأخممذهم أممموالهم، وهممتكهم حممريمهم، كلممه مممن عليممه، وأممما 
 .(24)«المنكر الذي يلزم الناس تغييره

 حتى يرعوي هؤالء وتنكسر قلوبهم.والوعيد لكن ال بأس بالتهديد 
                                                           

 ( .24/212( ، وابن عساكر )13492، رقا  9/271( أخرم  البيهقن )57)
 في والترمذي ، 2524: رقا 2/297 يده تح  من حق  يمخذ لرملا في باب كتاب سنن في ةاوة أبر أخرم  (51)

 س سر ة لغيرره صرحيح: األلبراني وقرال حسرن، حردي : الترمرذي وقرال 1264: رقرا 2/555 البيرع كتاب سنن 
 .422: رقا 1/732 الصحيحة األحاةي 

 .4/1499 الرمي، غزو  باب المغايي كتاب صحيح  في ( البخاري52)
 . (577اء الدولة  )انظر: السير  وبن (52)
 .4/124( الفصل في الم ل والنحل 54)



سؤال: موا حكوم االمتنواع عون سوداد فوواتير الكهربواء والميواه والغواز وهول هواا أكول 
 مقاطعة ممولال االنقالب؟ حكم ألموال الناس بالباطل؟ وما

األصمل أنمه ال يجمموز شمرعا أن يحصمل الممواطن علممى خدممة ويمتنمع عممن  الجوواب :
 أداء قيمتها .

لكممن ال يجمموز التعمماون علممى اإلثممم والعممدوان بإعطمماء االنقالبيممين المغتصممبين للممبالد 
ومواردها هذا المال، ألنه ثبت فسمادهم ممن ناحيمة فهمم غيمر ممؤتمنين ، وممن الناحيمة 

ألخرى يكون ذلك إقرار لهم على مما همم عليمه، وممن الناحيمة الثالثمة يكمون لونما ممن ا
 التعاون على اإلثم والعدوان وقد نهينا عن ذلك شرعا.

إن إعطاء المال لهؤالء يمثل قبلة الحياة التمي تممدد وتقموي نظمامهم المذي يجمب علينما 
 في نفس الوقت ؟إسقاطه من األساس، فكيف يجوز لنا دعمه ويجب علينا إسقاطه 

 هل يؤكل هذا المال بالباطل؟وهنا شبهة: 

ال، ولكن يجمب علمى كمل ثمائر حمر أن يحسمب همذا الممال دينما عليمه، وفمي  والجواب:
ذمته حتى يعود الرئيس المنتخب ويؤدى الممال للحكوممة الشمرعية التمي نأتمنهما علمى 

أداة إلسوقاطهم ، وألن نجعلهوا نحون إدارة مواردنا، أو يسخره في مناهضة االنقالب 
 أفضل من أن يجعلوها أداة لقتلنا. 

أما وأن نعطي أموالنا للسفاحين ليحولوها إلى رصاصات غمادرة فمي صمدور أبنائنما  
 فال وألف ال.

، نعممم تجممب  أمووا مقاطعووة الشووركات والوودول التووال تمووول االنقووالب فواجووب شوورعال
مولممون االنقممالب، مقاطعممة شممركات الجمميش وكممل الشممركات المملوكممة لألفممراد الممذين ي

ألنهم يستخدمون هذا المال لتمويل الباطل ، والمسلم سيسأل عن ماله من أيمن اكتسمبه 
وفيم أنفقه، وهؤالء إذا اشترينا بضائعهم وربحوا ممن همذه التجمارة، حولموا مالنما إلمى 
رصمماص وقنابممل وسممجون ومعممتقالت وأدوات تجسممس علممى الشممرفاء، وبممذلك نكممون 

 غاصبون وإعانة الغاصب ال تجوز.شركاءهم في الوزر، فهم 

وفي صمحيح البخماري أن ثماممة بمن أثمال الحنفمي قماطع قريشما ومنمع تصمدير حبموب 
اليمامممة إليهمما ألنهمما آذت رسممول هللا، وقممد علممم القاصممي والممداني أن رجممال كنجيممب 
سماويرس يسممخر نفمموذه الممالي لتجنيممد البلطجيممة والممبالك بلموك، ناهيممك عممن التجسممس 

ن طريق شبكة المحممول التمي يملكهما، وتهربمه ممن دفمع الضمرائب على المكالمات ع
 المستحقة للوطن، وغيره كثيرون.

وقد استخدم غاندي سمالح المقاطعمة كلمون ممن ألموان المقاوممة السملمية ، ممما عجمل  
 بنهاية االحتالل االنجليزي عن الهند. 

 توجيه النفقات إلسقاط االنقالب :

عم مناهضي االنقالب ، هل يثاب المنفق شرعا علمى سؤال: ما حكم توجيه النفقات لد
 نفقته أم ال؟

المسلم وقف على نصرة الحق بنفسه وماله ، وهذه بيعة مع هللا ، قال  الجواب :
 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئوئ وئ ەئ ەئ ائ ائى  ىۉ ۉ ې ې ې ې ۅۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅتعالى: ﴿ 

 ﴾ ]سورة التوبة[ .  حئ جئی ي ی  یىئ ىئ ىئ   ېئ ېئ ېئۈئ



لنفس في سبيل كلمة حق عند سلطان أعلى درجات الشمهادة، فكيمف ال وإذا كان بذل ا
 تكون نفقة المال في سبيل دفع نفس السلطان الظالم الجائر أفضل أنواع النفقات؟

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ  وطالما كانت النية ابتغاء مرضاة هللا تعالى فلها حكم اآلية: ﴿
 [ .020﴾ ]سورة التوبة ۈ    ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

وقال الزمخشري : ) وكان أبو حنيفة رحممه هللا يفتمي سمًرا بوجموب ُنصمرة زيمد ابمن علميأ 
رضمموان هللا عليهممما، وحمممل المممال إليممه، والخممروج معممه علممى اللممص المتغلممب المتسمممي 

 . (22) باإلمام والخليفة كالدوانيقي وأشباهه... يقصد هشام بن عبد الملك(

لى أسر الشمهداء المذين جحمد االنقمالب حقموقهم وال يخفى أن هذه األموال التي توجه إ
، وإلممى أسممر المعتقلممين الممذين فقممدت أسممرتهم عائلهمما، ومممداواة جرحممى االنقممالب ، 
ومحاولممة إقامممة البيمموت التممي كممادت تنهممار بسممبب المصممادرة والمطمماردة مممن قبممل 

 لصوص االنقالبيين.

ليهم في كتابه وهمم بمين وهذا الباب تنفق فيه زكاة المال ، ألنها توجه لمن نص هللا ع 
فقراء وغارمين وفي سبيل هللا، فضال عن أن حاجة اإلنسان للعالج والغذاء والكسماء 

 أساسية بها بقاء حياته وأسرته .

وبعممض هممذا المممال ينفممق فممي دفممع كفمماالت وغرامممات أوقعهمما قضمماء االنقممالب ظلممما 
 وعدوانا على األسرى والمعتقلين.

فكماك األسمارى ممن أعظمم الواجبمات، » رحممه هللا ـ:  قال شيخ اإلسالم ابن تيميمة ـ 
 . (26)«وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات

أما ما ينفقه األغنياء األوفياء على فاعليات مناهضة االنقالب ممن ملصمقات وتمنقالت 
والفتات ومكبمرات صموت وخالفمه ، فنمرجح أن تكمون ممن أمموال الصمدقات الحمرة، 

في األجر إخوانهم الذين يضحون بأوقاتهم ومسيرهم في الحمر والبمرد  وهم يشاركون
ًيووا ف ووال » ويتعرضممون لألخطممار، ويصمملح أن ينطبممق علمميهم الحممديث:  ووَز َ،از  َمووْن َجهَّ

ًيا ف ال َسب يل  هللا  ب َخْيرو َفَقْد َ،َزا  . (28)«َسب يل  هللا  َفَقْد َ،َزا، َوَمْن َخلََف َ،از 

ب المدعوم باليهود واألمريكان واجبا، فإن ما ال يتأتى الواجب فإذا كان إسقاط االنقال
 إال به فهو واجب.

 الفهرس...
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