
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 مفاهٌم ٌجب أن تصحح
 

 إعــــداد

 

 

 

 

 

 مراجعة وتقدٌم

 األستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة
 وزٌر األوقاف

 ربٌس المجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة

 عضو مجمع البحوث اإلسبلمٌة

 

 

 (ٕٕٙ)العدد 

 

 مٕ٘ٔٓ -هــ ٖٙٗٔ



å 

 

 تقــدٌــــــم

 

على خاتم أنبٌابه الحمد هلل رب العالمٌن، والصبلة والسبلم 

ورسله سٌدنا محمد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه، ومن تبع 

 هداه إلى ٌوم الدٌن.

 وبعد:

فمن خبلل توصٌات المإتمر الدولً الرابع والعشرٌن 

للمجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة بوزارة األوقاف، والذي 

عظمة اإلسبلم وأخطاء بعض »عقد تحت عنوان: 

ٌسرنا أن نقدم للقارئ «  التصحٌح المنتسبٌن إلٌه: طرٌق

الكرٌم ما قدمه الزمٌبلن العزٌزان: األستاذ الدكتور/ عبد 

هللا مبروك النجار عضو مجمع البحوث اإلسبلمٌة، 

واألستاذ الدكتور/ محمد سالم أبو عاصً عمٌد كلٌة 

الدراسات العلٌا بجامعة األزهر الشرٌف من شرح وتفصٌل 

ء تصحٌح بعض األفكار وإٌضاح لهذه التوصٌات ، رجا

الخاطبة والمنحرفة التً قد تإدي إلى بعض الشطط أو 



الغلو أو التوجه نحو التكفٌر أو التطرف، آملٌن أن ٌكون 

هذا الكتٌب بداٌة لسلسلة مطبوعات أُخرى حول تصحٌح 

المفاهٌم، ونشر سماحة اإلسبلم ، وإبراز أوجه حضارته 

عاٌش السلمً الراقٌة التً تإصل للحوار الحضاري والت

بٌن البشر جمًٌعا، ونشر القٌم األخبلقٌة واإلنسانٌة، بما 

 ٌحقق سعادة البشرٌة جمعاء.

 

                                                            

 وزٌر األوقاف 

 أ.د/ محمد مختار جمعة

 

 

 

 

 

 

 



 توصٌات المإتمر العام الدولً الرابع والعشرٌن 

 لشبون اإلسبلمٌةللمجلس األعلى ل

 

 )عرض وتحلٌل(

السٌد الربٌس/ عبد الفتاح السٌسً ربٌس تحت رعاٌة 

الجمهورٌة، وبرباسة األستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزٌر 

، اجتمعت  األوقاف ربٌس المجلس األعلى للشبـون  اإلسبلمٌة

كوكبة من علماء األمة ومفكرٌها على اختبلف انتماءاتهم 

الفكرٌة والدٌنٌة فً المإتمر العام الدولً الرابع والعشرٌن 

للمجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة ، وتدارسوا خبلل 

اجتماعاتهم ما ٌمر به العالم فً اآلونة األخٌرة من أزمات 

رسات خاطبة، سٌاسٌة وأمنٌة وفكرٌة، نتجت عنها مما

وظواهر محزنة كالتكفٌر واإلرهاب والعنف واإللحاد... 

د السلم العالمً ، وٌضرب استقرار  ٌُهدِّ ا  وغٌر ذلك ؛ ممَّ

كثٌر من المجتمعات اإلنسانٌة فً مقتل ، حتى أصبح أكثر 

العالم مهدًدا بالدخول فً دوامة الفوضى المدمرة والعنف 

ٌُبقً وال ٌذر.  الذي ال 

عون على أنَّه مما زاد األمر سوًءا فً خضم وأكد المجتم



هذا الواقع المرٌر الذي تحٌاه أمتنا اإلسبلمٌة الٌوم من 

تشوٌه المفاهٌم الصحٌحة وقلب الحقابق الثابتة مجاهدة 

بعض الجماعات المغرورة المنتسبة ظلًما لئلسبلم بكل 

ة، وتعمٌق الفجوة، وإنشاء الفرقة، وتوسٌع  سبٌل لزٌادة الهوَّ

ًّ أعناق النصوص الشرعٌة بما ٌتفق الخ رق، ومحاولتها ل

مع أفكارهم المزعومة، وآرابهم المنحرفة، وتصوٌرها 

 للناس على أنَّها الدٌن الصحٌح والحق المبٌن. 

وانطبلًقا من المسبولٌة الشرعٌة والوطنٌة واإلنسانٌة 

الُملقاة على عاتق العلماء والمفكرٌن، وإٌماًنا منهم بضرورة 

هة العلمٌة لؤلفكار المنحرفة والمفاهٌم الخاطبة حول المواج

كثٌر من القضاٌا كالجهاد ، والتكفٌر ، والحاكمٌة ، 

والمواطنة...وغٌر ذلك ، والعمل على كشف توظٌف بعض 

المنتسبٌن لئلسبلم الدٌن ألغراض نفعٌة أو سلطوٌة 

للوصول إلى أغراضهم الخبٌثة، أعلن المإتمر عن 

 -ت، جاءت كالتالً:مجموعة من  التوصٌا

ٔ-  

ٌعلن المإتمــــر أنَّ اإلســـــــبلم دٌن ٌكفـــــــل حرٌة 

االعتقـــــــاد؛ فـ {ال إكراه فً الدٌن}، وأنه ٌسوي بٌن 

الناس فً المواطنة والحقوق والواجبات على اختبلف 



معتقداتهم دون تمٌٌز، وأن عماده العدل والرحمة وصٌانة 

بول التنوع واعتباره سر الكون ، كما القٌم والدفاع عنها، وق

ٌحرم االعتداء على الدماء واألعراض واألموال إال رًدا 

لعدوان ظاهر على الدولة ، ووفق ما ٌقرره ربٌسها 

والجهات المختصة بذلك فٌها ، إذ إن إعبلن الحرب دفاًعا 

عن األوطان إنما هو حق للدولة وفق ما ٌقرره دستورها 

 فراد.وربٌسها ولٌس حًقا لؤل

ٌُشبع  وأنه ٌحترم العقل أداة للفكر الصحٌح، و

ٌُعانق بٌن الدنٌا واآلخرة  ٌُغّذي المشاعر، و الوجدان، و

، وكل تصرف على غٌر ذلك مجاٍف لصحٌح 

 اإلسبلم.

ٕ-  

اإلسبلم بريء مما ٌرتكبه بعض المنتسبٌن إلٌه من التكفٌر، 

وترتٌب بعض األفعال اإلجرامٌة علٌه من ذبح وحرق 

ٌل بالبشر وتدمٌر وتخرٌب، إذ هو افتبات على حق هللا وتمث

المتفرد بالعلم بما فً قلوب عباده، كما أنه افتبات على حق 

 ولً األمر.

ٖ-  

ال ٌصح أن ٌحتج على اإلسبلم بؤخطاء بعض المنتسبٌن 



 إلٌه ، وال بسوء فهمهم له ، أو انحرافهم عن منهجه.

ٗ-  

األدٌان األخرى بمعٌار على جمٌع أتباع الدٌانات النظر إلى 

 موضوعً واحد دون تحمٌلها أخطاء بعض أتباعها.

٘-  

توظٌف بعض المنتسبٌن لئلسبلم الدٌن ألغراض نفعٌة أو 

 سلطوٌة إساءة إلٌه ، وإجرام فً حقه.

ٙ-  

أجمع المجتمعون من العلماء والمفكرٌن والباحثٌن والكّتاب 

عباداتهم ، على إنكار طرد الناس من أوطانهم، أو هدم دور 

وسبً نسابهم، واستباحة أموالهم، بسبب اختبلف دٌنهم 

تحت مسمى الدولة اإلسبلمٌة أو أي مسمى آخر ، واإلسبلم 

 بريء من كل هذا.

 7-  

اتفق المجتمعون على تحرٌم ازدراء األدٌان لما فٌه من 

اعتداء على مشاعر أتباعها ولما ٌنشؤ عنه من تكدٌر السلم 

ً العام ، وما ٌترتب علٌه من إشاعة االجتماعً واإلنسان

 الفتنة والعنف وصدام الحضارات.



8-  

 أجمع المجتمعون على تصحٌح المفاهٌم اآلتٌة:

  -أ

اإلرهاب، وهو الجرٌمة المنظمة التً ٌتواطؤ فٌها 

مجموعة من الخارجٌن على نظام الدولة والمجتمع، 

و وٌنتج عنها سفــك دمـــاء برٌـــبة أو تدمٌر منشآت أ

 اعتداء على ممتلكات عامة أو خاصة.

  -ب

الخبلفة: وصف لحالة حكم سٌاسً متغٌر ٌمكن أن 

ٌقوم مقامها أي نظام أو مسمى ٌحقق مصالح الببلد 

 والعباد وفق األطر القانونٌة واالتفاقات الدولٌة.

وما ورد فٌها من نصوص ٌحمل على ضرورة أن 

ٌش ٌكون هناك نظام له ربٌس ومإسسات حتى ال ٌع

الناس فً فوضى ، فكل حكم ٌحقق مصالح الببلد 

والعباد وٌقٌم العدل فهو حكم رشٌد، وعلٌه فبل حق 

لفرد أو جماعة فً تنصٌب خلٌفة أو دعوى إقامة دولة 

 خبلفة خارج أطر الدٌمقراطٌات الحدٌثة.

  -ج

الجزٌة: اسم اللتزام مالً انتهى موجبه فً زماننا هذا 



رعت ألجله فً زمانها، وانتفت علته بانتفاء ما ش

لكون المواطنٌن قد أصبحوا جمٌعاً سواء فً الحقوق 

والواجبات ، وحلت ضوابط ونظم مالٌة أخرى محلها، 

 مما أدى إلى زوال العلة.

وما ورد فً القرآن الكرٌم من حدٌث عنها ٌحمل 

على األعداء المحاربٌن والمعتدٌن الرافضٌن 

مٌن للمواطنة، ولٌس فً المواطنٌن المسال

 المشاركٌن فً بناء الوطن والدفاع عنه.

  -د

دار الحرب: مصطلح فقهً متغٌر، وقد أصبح فً 

وقتنا الحاضر ال وجود له بمفهومه المصطلحً القدٌم 

ٌُِخلُّ  فً ظل االتفاقات الدولٌة والمواثٌق األممٌة ، وال 

تغٌره بالتؤكٌد على حق الدول فً استرداد أرضها 

الشعب الفلسطٌنً ،  المغتصبة، وأخصها حقوق

والشرع ٌوجب الوفاء بالعقود ، وعلٌه فبل هجرة من 

 األوطان بدعوى االنتقال لدار اإلسبلم.

  –هـ 

سواء فً المواطنة: تعنً أن ٌكون المواطنون جمٌعاً 

 الحقوق والواجبات داخل حدود دولهم.



  -و

الجهاد: رد العدوان عن الدولة بما ٌماثله دون تجاوز 

وال مجال لبلعتداء وال حق لؤلفراد فً أو شطط ، 

إعبلنه ، إنما هو حق لربٌس الدولة والجهات 

 المختصة بذلك وفق القانون والدستور.

  -ز

على المإسسات العلمٌة الدٌنٌة وضع ضوابط التكفٌر 

ا ثقافٌا  ًٌ لتكون بٌن ٌدي القضاء ، وبما ٌشكل وع

ومجتمعٌا ٌمٌز بٌن ما ٌمكن أن ٌصل باإلنسان إلى 

 الكفر وما ال ٌصل به إلٌه.

فبل  أما الحكم على األفراد أو المنظمات أو الجماعات

وإنما  ٌكون حًقا لؤلفراد أو المنظمات  أو  الجماعات ،

ٌكون بموجب حكم قضابً مستند على أدلته الشرعٌة 

والضوابط التً تضعها المإسسات الدٌنٌة المعتبرة ، 

 المضاد. حتى ال نقع فً فوضى التكفٌر والتكفٌر

مع التؤكٌد أن استحبلل قتل البشر أو ذبحهم أو 

حرقهم أو التنكٌل بهم من قبل األفراد أو الجماعات أو 

ٌَُعدُّ خروًجا عن اإلسبلم.  التنظٌمات 

  -ح



الحاكمٌة: تعنً االلتزام بما نزل من شرع هللا )عز 

وجل( ، وهذا ال ٌمنع احتكام البشر إلى قوانٌن 

دئ التشرٌع العامة وقواعده ٌضعونها فً إطار مبا

الكلٌة، وفقاً لتغٌر الزمان والمكان ، وال ٌكون 

االحتكام لتلك التشرٌعات الوضعٌة مخالًفا لشرع هللا 

ما دام أنه ٌحقق المصالح العامة للدول والشعوب 

 واألفراد والمجتمعات وفق المقاصد العامة للتشرٌع.

 9-  

ن خطاباً ضرورة تطوٌر الخطاب اإلسبلمً بحٌث ٌكو

متوازناً ٌجمع بٌن العقل والنقل، ومصلحة الفرد والمجتمع 

والدولة ، وٌسوي بٌن الرجل والمرأة فً الحقوق 

والواجبات ، وٌكون قادراً على محاربة كل ألوان التطرف 

 والغلو والتسٌب واإللحاد.

ٔٓ -  

ٌُوصً المجتمعون بإقامة مرصد دابم بكل لغات العالم 

أخطاء بعض المنتسبٌن لئلسبلم والرد  تكون ُمهّمُته رصد

علٌها بالحجة والبرهان ، بحٌث ٌربط بٌن جمٌع الهٌبات 

 والمإسسات اإلسبلمٌة فً العالم.

ٔٔ -  



ٌجب إعادة النظر فً مناهج الدراسة الدٌنٌة والثقافٌة فً 

المإسسات التعلٌمٌة فً العالم العربً واإلسبلمً، وتنقٌتها 

وف تارٌخٌة وزمانٌة ومكانٌة من المسابل المرتبطة بظر

معٌنة ، مما ٌتطلب إعادة النظر فٌها وفق ظروفنا وزماننا 

ومكاننا وأحوالنا بما ٌإدي إلى نشر ثقافة التسامح ، وتكوٌن 

العقل بما ٌجعله قادراً على التفكٌر وإنزال األحكام الشرعٌة 

على المستجدات والنوازل من غٌر مجافاة للواقـــــع    أو 

 رب معه.التضا

ٕٔ-  

ٌطالب المجتمعون بتفعٌل ما نادى به السٌد ربٌس 

الجمهورٌة وراعً المإتمر الربٌس عبد الفتاح السٌسى 

بضرورة قٌام الدول العربٌة بتشكٌل قوة ردع عربٌة 

 مشتركة لمقاومة اإلرهاب.

ٖٔ-  

ٌطالب المجتمعون باتخاذ خطوات عربٌة وإسبلمٌة باتجاه 

قتصادٌة وفكرٌة وثقافٌة فً ظل تكوٌن تكتبلت سٌاسٌة وا

بما ٌجعل جامعة الدول العربٌة ومنظمة التعاون اإلسبلمً ، 

علٌه منها مجتمعة رقًما صعًبا ٌصعب تجاوزه أو االفتبات 

فً المحافل الدولٌة ، أو التكتبلت االقتصادٌــة العالمٌــة ، أو 



 الغزو الفكري والثقافً ألبناء أمتنا العربٌة واإلسبلمٌة.

ٔٗ-  

التنسٌق بٌن الوزارات المعنٌة بالثقافة والتربٌة، بحٌث 

تعمل وزارات األوقاف ، والتربٌة والتعلٌم ، والتعلٌم العالً 

، والثقافة ، والشباب ، كفرٌق عمل ، على أن ٌقوم اإلعبلم 

 بدوره فً تؤصٌل القٌم.

ٔ٘-  

التوصٌة باالهتمام البالغ تدرًٌبا وتثقًٌفا واستخداًما لعوامل 

التواصل الحدٌثة والعصرٌة ، وبخاصة فً المإسسات 

 الدٌنٌة والفكرٌة والثقافٌة.

ٔٙ-  

وافق المجتمعون على تشكٌل لجنة متابعة لتنفٌذ التوصٌات 

ٌُرسل إلى جمٌع  تجتمع كل أربعة أشهر وُتصدر بٌاناً 

المشاركٌن ولوسابل اإلعبلم المختلفة ، للوقوف على ما ٌتم 

 تنفٌذه. 

 

 

 



 

 

 

 تمهٌـــد

 

قبل أن نبدأ ببٌان وتحلٌل التوصٌة الثامنة والتً جاء فٌها 

التؤكٌد على تصحٌح بعض المفاهٌم المغلوطة، نقف مع 

التوصٌة األولى ؛ ألهمٌتها فً تصحٌح الصورة المشوة 

 لئلسبلم، فقد أعلن المإتمر فً توصٌته األولى: 

أنَّ اإلسبلم دٌن ٌكفل حرٌة االعتقاد، وٌسوي بٌن الناس 

فً المواطنة والحقوق والواجبات على اختبلف معتقداتهم 

دون تمٌٌز ، وأنَّ عماده العدل والرحمة وصٌانة القٌم 

والدفاع عنها، وقبول التنوع واعتباره سر الكون ، كما 

م االعتداء على الدماء واألعراض واألموال إال  رًدا ٌُحرِّ

لعدوان ظاهر على الدولة ، ووفق ما ٌقرره ربٌسها 

والجهات المختصة بذلك فٌها ، إذ إنَّ إعبلن الحرب دفاًعا 

عن األوطان إنما هو حق للدولة وفق ما ٌقررها دستورها 



 وربٌسها ولٌس حًقا لؤلفراد.

 وبٌان ذلك بما ٌلً:

لقد جاء اإلسبلم لٌكون رحمة للعالمٌن، ولٌسقط األغبلل 

العنت والمشقة عن البشرٌة كلها ، وفً تشرٌعاته الحكٌمة و

وتعالٌمه الكرٌمة مظاهر عظٌمة للرحمة والسماحة مع 

 غٌر المسلمٌن. 

فنصوص القرآن الكرٌم تقرر أنَّ من سنة هللا تعالى فً 

خلقه أن تنوعت أجناسهم وألسنتهم وألوانهم كما تنوعت 

ــان على هــذه دٌاناتهم ، وأن َّالخبلف باق بقاء اإلنسـ

 األرض ، قــال تعالـــى:

ٿ    ٿٿ  ٿ  ڤپ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  پٱ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ{

} )هود : ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ََٔٔ8 ،ٔٔ9.) 

وال ٌتصور مع وجود ذلك االختبلف أن ٌنعزل المجتمع 

المسلم عن غٌره من المجتمعات ، ولذلك فقد جاء اإلسبلم 

لمسلم مع غٌره من بنً جنسه من المسلمٌن لٌنظم عبلقة ا

وغٌر المسلمٌن ، وكانت أحكام اإلسبلم فً معاملة غٌر 

المسلمٌن بمختلف أصنافهم ودٌاناتهم من أهل الكتاب 

وغٌرهم دلٌبلً واضحاً وبرهاناً ساطعاً على احترام اإلسبلم 



 لآلخر والمختلف. 

 ومن تلك األحكام:

فبل إكراه فً الدخول فً  أنَّه كفل حرٌة التدٌن لكل فرد،

اإلسبلم ، إنَّما هً القناعة التامة بهداٌته، فلكل ذي دٌن دٌنه 

ال ٌجبر على تركه لٌتحول منه إلى غٌره ، وقد أبان القرآن 

  يئ  ىئمئ  حئ    جئٍ  فً آٌاته عن ذلك المعنى بقوله: {

 (.  ٕٙ٘} )البقرة:مب  خب    حب  جب

إكراه الناس للدخول وُنهً النبً صلى هللا علٌه وسلم عن 

ٹ  ٹ   فً هذا الدٌن بقوله سبحانه فً سورة ٌونس المكٌة: {

 (.  99} )ٌونس: ڦ  چ  چ  چ  چ  ڃ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ

ولقد أوجبت تشرٌعات اإلسبلم على المسلمٌن سلوك 

العدل فً التعامل مع غٌرهم ، ولم تجعل االختبلف فً 

بل جعلت العدل مع  الدٌن سبًبا فً الظلم أو التعدي،

المخالف دلٌبلً على التقــــوى التً ُرتب علٌــــها أعظم 

ۓ    ۓہ  ہ  ه  ه ه  ه   ے  ےالجزاء، كما قال هللا تعالى: {

 (. 8} )المابدة:ۋۉ  ې  ې  ٴۇ  ۉڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ې  ې

فاألمر بالعدل بٌن الناس جمًٌعا دون النظر إلى ذواتهم أو 

 أجناسهم أو دٌنهم أو حسبهم. 



والدلٌل على ذلك: أنَّ هللا )عز وجل( أمر رسوله صلى 

هللا علٌه وسلم أن ٌحكم بالعدل إن جــــاءه أهـــل الكتــاب 

مونــه بٌنهــــم فقــال: { } ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹٌَُحكِّ

 (.  ٕٗمابدة:)ال

بل لقد شدد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً الوعٌد على َمْن 

ظلم معاهداً ، وأخبر أنَّه سٌخاصمه ٌوم القٌامة ، وال شك أنَّ َمْن 

ٌخاصمه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقد خاب وخسر ، قال 

أال َمْن ظلم معاهداً أو »رسول هللّا صلـى هللّا علٌـــه وسلـــم: 

انتقصه أو كلَّفه فوق طاقته أو أخذ منه شٌباً بغٌر طٌب نفٍس فؤنا 

رواه «)ٌوم القٌامة -أي أنا الذى أخاصمه وأحاجه -حجٌجه 

  أبوداود(. 

وفً القرآن آٌات كثٌرة فً األمر بالبر والصلة 

واإلحسان والعدل والقسط والوفاء بالعهد ، والنصوص فً 

ه    ه  ے      ههعالى: {ذلك مطلقة تستوعـب كل أحـد ، قال ت

 (. 8ٖ})البقرة:ې    ې  ى  ( ، وقال: {9٘ٔ})البقرة: ے

وفً ظل هذا المفهوم العام لئلحسان أمر اإلسبلم 

ٌُعرف عنهم أذٌة  باإلحسان إلى غٌر المسلمٌن الذٌن لم 

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  للمسلمٌن وال قتالهم؛ قال تعالى:  {

  }    ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇڈ  ڈ  ڍ  ڍڎ       ڌ  ڌ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ    



 (.  8)الممتحنة:

كما أباح اإلسبلم التعامل مع غٌر المسلمٌن فً البٌع 

والشراء واألخذ والعطاء ، وأباح طعام أهل الكتاب ، وأمر 

بحسن معاملتهم، وضمن لغٌر المسلمٌن فً المجتمع 

اإلسبلمً أمنهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ، فبل 

 بسوء ال من المسلمٌن وال من غٌرهم.ٌُتعرض لها 

وشدد الوعٌد وأغلظ فً العقوبة لَمْن استباح حرمة 

دمابهم أو تعرض لهم باألذى، قال صلى هللا علٌه وسلم: 

َمْن قتل معاهداً لم ٌرح رابحة الجنة، وإنَّ رٌحها ٌوجد »

 رواه البخاري(. «)من مسٌرة أربعٌن عاماً 

ة من األمم عاملت ومن ثّم َ، لم ٌعرف التارٌخ أُم

المخالفٌن لها فً دٌنها  كما عاملت أبناءها والمنتسبٌن لها 

فً شؤن قوانٌن العدالة ونوال حظوظ الحٌاة بالقاعدة 

المعروفة: )لهم ما لنا وعلٌهم ما علٌنا( مع بقابهم على 

دٌنهم وعاداتهم مثل أمة اإلسبلم، وإن دلَّ ذلك على شًء 

ا فإنَّما ٌدل على عظمة اإلسبل م التً تتجلى فً سماحته ممَّ

ٌُحاول أن ٌلصقها به  تذهب معها كل الدعاوى الباطلة التً 

أعداإه معتبــرٌن أنَّ اإلســـــبلم دٌن إرهــاب وعــنف 

 وتعصب على عكـــس ما ٌتمٌز به من سماحة ورحمـــــة. 



 

 

 تحديد المفاهيم

 وأسانيدها الشــرعية

 

 

 .أواًل: التكفٌر

أوصى المإتمر بؤنَّه: على المإسسات العلمٌة الدٌنٌة وقد 

وضع ضوابط التكفٌر لتكون بٌن ٌدي القضاء ، وبما ٌشكل 

ٌِّز بٌن ما ٌمكن أن ٌصل باإلنسان  ٌُم ا  ًٌ ا ومجتمع ًٌ ا ثقاف ًٌ وع

 إلى الكفر ، وما ال ٌصل به إلٌه.

ا الحكم على األفراد أو المنظمات أو الجماعات فبل  أمَّ

ؤلفراد أو المنظمات أو الجماعات ، وإنما ٌكون ٌكون حًقا ل

بموجب حكم قضابً مستند على أدلته الشرعٌة والضوابط 

التً تضعها المإسسات الدٌنٌة المعتبرة حتى ال نقع فً 

 فوضى التكفٌر والتكفٌر المضاد.



أو حرقهم أو   مع التؤكٌد أنَّ استحبلل قتل البشر أو ذبحهم

أو الجماعات أو التنظٌمات ٌعد   التنكٌل بهم من قبل األفراد

 خروًجا عن اإلسبلم.  

 وفً بٌان ذلك نقول:

التكفٌر هو الحكم على اإلنسان المسلم بالكفر، والحكم 

بالكفر على مسلم لهو أمٌر ِجدُّ خطٌر، ٌترتب علٌه آثار 

 دنٌوٌة وأُخروٌة.

فمن آثاره الدنٌوٌة: التفرٌق بٌن الزوجٌن، وعدم بقاء 

لطان أبٌهم ، َوَفْقُد حق الوالٌة والنصرة األوالد تحت س

على المجتمع المسلم ، ومحاكمته أمام القضاء اإلسبلمً ، 

ٌُصلى  ٌُغسل وال  وعدم إجراء أحكام المسلمٌن علٌه ، فبل 

ٌَِرث.  ٌُوَرث وال  ٌُدفن فً مقابر المسلمٌن، وال   علٌه ، وال 

ومن آثاره األُخروٌة: إذا مات على كفره فإنه ٌستوجب 

 لعنة هللا وطرده من رحمته والخلود األبدي فً نار جهنم. 

  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائې  ې  ې         ې  ى   ى  قال هللا تعالى: {

  ىئ    ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئۆئ  ۆئ  ۇئ    ۇئ  وئ

 (.ٕٙٔ، ٔٙٔ})البقرة: ىئ

  ےٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ه  ه   ه  ه  ےوقال تعالى: {



ولهذا ٌجب على َمْن ٌتصدى ( ، 8ٗ..} )النساء: ۓ  ۓ  ڭ

 للحكم بالتكفٌر أن ٌتمهل فً حكمه مرات ومرات.

ولخطورة آثار التكفٌر على المجتمع ، فقد نهى اإلسبلم 

عن التعّجل به ، أو إقراره إال بعد التؤكد من أسبابه دون 

ٌُخطا اإلنسان فً العفو خٌر من أن  أدنى شبهة، َفؤَلَْن 

 ألمر إلى هللا. ٌخطا فً العقوبة ، ومرده فً ا

والقرآن الكرٌم نعى على الصحابً الجلٌل أسامة بن زٌد 

رضً هللا عنه قتله الرجل الذي ألقى إلٌه السبلم ، وأمره 

ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  وأمرنا جمًٌعا بالتبٌن  فً قــوله تعالـى : {

ه  ه  ه  ه  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې    

  ەئ  ائ        ائى     ى    ېۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې   ې   ۋٴۇ

 (.9ٗ})النساء: ەئ

ر النبً صلى هللا علٌه وسلم من التكفٌر أشد التحذٌر  وحذَّ

متفق «)إذا َكفَّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما»فقال: 

 علٌه(.

عوا عن  وقد أدرك العلماء خطورة الحكم بالتكفٌر، فتورَّ

به إال بدلٌل ساطع، وبرهان واضح ال المسارعة إلى القول 

مدافع له ؛ إذ الشهادة بالكفر على المسلم من أعظم الزور 

 والظلم والبهتان. 



وقد كان الصحابة الكرام رضً هللا عنهم ٌمتنعون عن 

إطبلق لفظ التكفٌر أو التفسٌق على أحٍد من أهل القبلة، فعن 

من أهل قلت لجابر: أكنتم تقولون ألحد »أبً سفٌان قال: 

« القبلة: كافر؟ قال: ال. قلت: فمشرك؟ قال: معاذ هللا. وفزع

 (.  ٕٔ/ 7ٔرواه ابن عبد البر فً التمهٌد )

ا سبل علً بن أبً طالب رضً هللا عنه عن  ولمَّ

الخوارج: أمشركون هم؟ قال: ال، من الشرك فروا. فقٌل: 

بلً. أمنافقون؟ قال: ال؛ ألنَّ المنافقٌن ال ٌذكرون هللا إال قلٌ

فهم بغاة « ، قٌل: له فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علٌنا

ٌُقاتلون قتال أهل البغً لردهم عن بغٌهم.الجامع ألحكام 

   (.ٕٖٗ/ ٙٔ) القرآن

وهكذا ٌنبغً أال نسارع بتكفٌر أحد، وإذا كانت بعض 

الفرق تكفِّر مخالفٌها ، فنحن ال نكفِّرهم إال إذا استحلوا دماء 

 م وأعراضهم بغٌر حق.    الناس وأمواله

اعلم أن الحكم على الرجل »قال الشوكانً  رحمه هللا: 

المسلم بخروجه من دٌن اإلسبلم ودخوله فً الكفر ال ٌنبغً 

ٌُقدم علٌه إال ببرهان  لمسلم ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر أن 

أوضح من شمس النهار ، فإنه قد ثبت فً األحادٌث 

ة من الصحابة أن ))من الصحٌحة المروٌة من طرٌق جماع



قال ألخٌه: ٌا كافر. فقد باء بها أحدهما((... ففً هذه 

األحادٌث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن 

 (.  78٘/ ٗالسٌل الجرار )« التسرع فً التكفٌر

أنَّ َمْن صدر عنه ما »ونقل عن اإلمام مالك رحمه هللا: 

تمل اإلٌمان من ٌحتمل الكفر من تسعة وتسعٌن وجًها ، وٌح

 «.وجه واحد ُحمل على اإلٌمان

والذي ٌنبغً أن »وقال حجة اإلسبلم الغزالً رحمه هللا: 

ل إلٌه: االحتراز من التكفٌر ما وجد إلٌه  ٌمٌل الُمحصِّ

سبٌبلً. فإنَّ استباحة الدماء واألموال من المصلٌن إلى القبلة 

المصرحٌن بقول: )ال إله إال هللا ، محمد رسول هللا( خطؤ ، 

ون من الخطؤ فً والخطؤ فً ترك ألف كافر فً الحٌاة أه

 (.ٖ٘ٔاالقتصاد فً االعتقاد ص: «)سفك محجمة من دم مسلم

الوصٌة: أن تكف لسانك عن أهل »وٌقول رحمه هللا: 

القبلة ما أمكنك، ما داموا قابلٌن: )ال إله إال هللا، محمد 

فٌصل التفرقة بٌن «. رسول هللا(، غٌر مناقضٌن لها

 .8ٕٔاإلسبلم والزندقة ص:

ولم ٌكفروا »اجوري عن الخوارج: وقال اإلمام الب

بتكفٌر مرتكب الذنوب، مع أنَّ َمْن كفَّر مإمناً كفر ؛ ألنَّهم 

حاشٌة الباجوري علً شرح « قالوا ذلك بتؤوٌل واجتهاد



 الجوهرة.  

ومن األصول المتفق علٌها عند أهل السنة والجماعة أنَّه 

ال ٌجوز الحكم على المسلم بالكفر مهما تكاثرت مإٌدات 

لحكم علٌه بذلك ما دام احتمال واحد لبقابه على اإلسبلم ا

 موجوًدا. 

لكنَّ الفكر التكفٌري ٌعكس هذا الحكم، فٌذهب إلى أنَّه ال 

ٌجوز الحكم على المسلم باإلسبلم مهما تكاثرت مإٌدات 

له إلى الكفر  الحكم بإسبلمه مادام احتمال واحد لتحوُّ

 موجوًدا.

صدر إال عن أدلة شرعٌة إًذا فالتكفٌر حكم شرعً ال ٌ

قاطعة ، ومن ثمَّ فإنَّ مرده إلى أحكام الشرٌعة وفقه 

نصوصها، وال ٌجوز فً ذلك كله الخوض ببل علم وال 

برهان من هللا ، ومن هنا فإنه ال ٌجوز لواعظ أو عالم أو 

جماعة أي كانت أن تحكم على الناس بالكفر وإنما ٌكون 

ا من علم باألحكام ذلك لحكم القاضً أو المفتً لما لهم

 الشرعٌة واإلجراءات القضابٌة.

 

 

 



 

ا: نظام الحكم ًٌ  ثان

 والمتاجرة بقضٌة الخبلفة

لم ٌضع اإلسبلم قالبا جامًدا صامتا محدًدا لنظام الحكم ال 

ٌمكن الخروج عنه ، وإنما وضع أسًسا ومعاٌٌر متى 

أصاب تحققت كان الحكم رشًٌدا ٌقّره اإلسبلم، ومتى اختلّت 

الحكم من الخلل واالضطراب بمقدار اختبللها. ولعل 

العنوان األهم األبرز لنظام أي حكم رشٌد هو مدى تحقٌقه 

لمصالح الببلد والعباد، وعلى أقل تقدٌر مدى عمله لذلك 

وسعٌه إلٌه، فؤي حكم ٌسعى إلى تحقٌق مصالح الببلد 

والعباد فً ضوء معانً العدل والمساواة والحرٌة 

طة بعًٌدا عن الفوضى والمحسوبٌة وتقدٌم الوالء المنضب

 على الكفاءة فهو حكم رشٌد معتبر.

وتحت هذا العنوان الربٌس تتداعى تفاصٌل كثٌرة تهدف 

فً مجملها إلى تحقٌق العدل بكل ألوانه السٌاسٌة 

واالجتماعٌة والقضابٌة بٌن البشر جمًٌعا ، وعدم التمٌٌز 

جنس أو العرق، وال إكراه بٌن الناس على أساس اللون أو ال

فً الدٌن ، ٌقول الحق سبحانه وتعالى على لسان نبٌنا 



محمد )صلى هللا علٌه وسلم( فً مخاطبة كفار مكة: {لَُكْم 

ًَ ِدٌِن} ، فكل حكم ٌعمل على تحقٌق ذلك وٌسعى  ِدٌُنُكْم َولِ

إلى توفٌر الحاجات األساسٌة للمجتمع من مؤكل ومشرب 

ٌة من : صحة ، وتعلٌم، وطرق، وملبس ومسكن وبنى تحت

ٌُعد  ونحو ذلك مما ال تقوم حٌاة الببلد والعباد إال به ، فإنه 

ا عند هللا وعند الناس إال  ًٌ حكًما رشًٌدا سدًٌدا موفًقا ، مرض

 من حاقد أو حاسد أو مكابر أو معاند أو خابن أو عمٌل.

وٌإكد أهل العلم والرأي والفكر أن هللا )عز وجل( 

ة العادلة وإن كانت كافرة ، وال ٌنصر الدولة ٌنصر الدول

الظالمة وإن كانت مإمنة. أما من ٌتخذون من قضٌة 

الخبلفة وسٌلة للمتاجرة بالدٌن واللعب بعواطف العامة 

محتجٌن ببعض النصوص التً ٌسقطونها إسقاطا خاطًبا 

دون أي دراٌة بفقه الواقع أو تحقٌق المناط من جهة، 

الذي علٌه مناط اإلٌمان والكفر  وٌجعلونها أصل األصول

من جهة أخرى ، فإننا نرد علٌهم بما أكد علٌه فضٌلة اإلمام 

األكبر الدكتور أحمد الطٌب شٌخ األزهر فً كلمته التً 

األزهر فً مواجهة اإلرهاب »ألقاها فً مإتمر 

من أنه ال نزاع بٌن أهل العلم المعتبرٌن أن « والتطرف

ب لها ، ومذهب األشاعرة على الخبلفة ألٌق بالفروع وأقر



أنها فرع ال أصل ، وذكر فضٌلته ما ورد فً كتاب شرح 

ٌُعد أحد أعمدة كتب المذهب األشعري ،  المواقف الذي 

لٌست من أصول »حٌث ذكر مإلفه فً شؤن اإلمامة أنها 

،  ثم علق « الدٌانات والعقابد عندنا بل هً فرع من الفروع

رت هذه المسؤلة التً لٌست فضٌلة اإلمام قاببل:  فكٌف صا

من أصول الدٌن عند أهل السنة والجماعة فاصبل عند هذا 

الشباب بٌن الكفر واإلٌمان ، وفتنة ُسفَِكت فٌها الدماء ، 

 وُخّرب العمران ، وُشّوهت بها صورة هذا الدٌن الحنٌف ؟!

وعندما تحدث النبً )صلى هللا علٌه وسلم( فً حدٌثه 

سبلم واإلحسان لم ٌجعل )صلى هللا الجامع عن اإلٌمان واإل

علٌه وسلم( الخبلفة ركنا من أركان اإلٌمان أو اإلسبلم ، 

َنَما َنْحُن »فعن عمر بن الخطاب )رضً هللا عنه( قال :  ٌْ َب

َنا  ٌْ ْوٍم إِْذ َطلََع َعلَ ٌَ ِه َوَسلََّم َذاَت  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ِعْنَد َرُسوِل هللاَّ

اِض  ٌَ ِه  َرُجٌل َشِدٌُد َب ٌْ ٌَُرى َعلَ َعِر اَل  اِب َشِدٌُد َسَواِد الشَّ ٌَ الثِّ

 ُ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ا أََحٌد َحتَّى َجلََس إِلَى النَّ ْعِرفُُه ِمنَّ ٌَ َفِر َواَل  أََثُر السَّ

ِه َعلَى  ٌْ ِه َوَوَضَع َكفَّ ٌْ ِه إِلَى ُرْكَبَت ٌْ ِه َوَسلََّم َفؤَْسَنَد ُرْكَبَت ٌْ َعلَ

ِه َوَقالَ  ٌْ ِ  َفِخَذ ُد أَْخبِْرنًِ َعْن اإْلِْسبَلِم َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ ا ُمَحمَّ ٌَ

ُ َوأَنَّ  ِه َوَسلََّم اإْلِْسبَلُم أَْن َتْشَهَد أَْن اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ

بَلَة َوتُ  ِه َوَسلََّم َوُتقٌَِم الصَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ًدا َرُسوُل هللاَّ ًَ ُمَحمَّ ْإِت



ِه َسبٌِبًل  ٌْ َت إِْن اْسَتَطْعَت إِلَ ٌْ َكاَة َوَتُصوَم َرَمَضاَن َوَتُحجَّ اْلَب الزَّ

ُقُه َقاَل َفؤَْخبِْرنًِ َعْن  ٌَُصدِّ ْسؤَلُُه َو ٌَ َقاَل َصَدْقَت َقاَل َفَعِجْبَنا لَُه 

ِ َوَمبَلبَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرسُ  ْوِم اإْلٌَِماِن َقاَل أَْن ُتْإِمَن ِباهللَّ ٌَ لِِه َواْل

ِه َقاَل َصَدْقَت َقاَل َفؤَْخبِْرنًِ  ِرِه َوَشرِّ ٌْ اآْلِخِر َوُتْإِمَن بِاْلَقَدِر َخ

َ َكؤَنََّك َتَراهُ َفإِْن لَْم َتُكْن َتَراهُ  َعْن اإْلِْحَساِن َقاَل أَْن َتْعُبَد هللاَّ

اَعِة َقاَل مَ  َراَك َقاَل َفؤَْخبِْرنًِ َعْن السَّ ٌَ ُه  ا اْلَمْسُبوُل َعْنَها َفإِنَّ

ابِِل َقاَل َفؤَْخبِْرنًِ َعْن أََماَرتَِها َقاَل أَْن َتلَِد اأْلََمُة  بِؤَْعلََم ِمْن السَّ

َتَطاَولُوَن  ٌَ اِء  َتَها َوأَْن َتَرى اْلُحَفاَة اْلُعَراَة اْلَعالََة ِرَعاَء الشَّ َربَّ

اِن َقاَل ُثمَّ اْنَطلََق َفلَبِْثُت مَ  ٌَ ا ُعَمُر فًِ اْلُبْن ٌَ ا ُثمَّ َقاَل لًِ  ًٌّ لِ

ُه ِجْبِرٌُل  ُ َوَرُسولُُه أَْعلَُم َقاَل َفإِنَّ ابُِل قُْلُت هللاَّ أََتْدِري َمْن السَّ

َعلُِّمُكْم ِدٌَنُكمْ  ٌُ  )رواه مسلم(.« أََتاُكْم 

أما جملة األحادٌث التً تتحدث عن الخبلفة والبٌعة 

ت عصرنا فٌمكن أن ُتحمل فً جملتها فً ضوء معطٌا

الحاضر على ضرورة إقامة نظام حكم عادل رشٌد له 

ربٌس ومإسسات، ٌعمل على تحقٌق العدل بٌن الناس، 

وتحقٌق مصالح الببلد والعباد، وٌستند إلى الشورى 

واإلفادة من الكفاءات وأهل الخبرة واالختصاص، بحٌث ال 

ٌترك الناس فوضى ال سراة لهم، وال إشكال بعد ذلك فً 

والمسمٌات طالما أنها تحقق األهداف والغاٌات األسماء 



التً ٌسعى اإلسبلم لتحقٌقها بٌن الناس جمٌعا بما ٌحقق 

  (ٔ)صالح دٌنهم ودنٌاهم.

 

 
 

 ثالًثا: الحاكمٌة

هً: االلتزام بما نزل من شرع هللا ، وهذا ال ٌمنع احتكام 

 البشر إلى قوانٌن ٌضعونها فً إطار مبادئ التشرٌع العامة

وقواعده الكلٌة ، وفًقا لتغٌر الزمان والمكان ، وال ٌكون 

االحتكام لتلك التشرٌعات الوضعٌة مخالًفا لشرع هللا مادام 

أنه ٌحقق المصالح العامة للدول والشعوب واألفراد 

 والمجتمعات.

 وبٌان ذلك: 

                                                             
1

نحو تجدٌد الفكر الدٌنً: مقاالت فى الدٌن »هذا المبحث مؤخوذ من كتاب:  -

 - ٘ٔٔلؤلستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزٌر األوقاف)ص« والحٌاة

ٔٔ8.) 
 



أنَّ فكرة الحاكمٌة أساء فهمها تلك الجماعات التكفٌرٌة 

فً مضمونها ما لم ٌرده الشرع  اإلرهابٌة حٌث أدخلوا

 اإلسبلمً الشرٌف.

فالحاكمٌة تطلق بالمعنى التشرٌعً ومعناها أنَّ هللا 

ع لخلقه أي: هو الذي ٌؤمرهم وٌنهاهم ،  سبحانه هو الُمشرِّ

م علٌهم من خبلل تكالٌفه الشرعٌة.  ٌُحرِّ ٌُحلُّ لهم و  و

هو  -عز وجل  –هذه هً الحاكمٌة ،  ال تعنً أنَّ هللا 

ٌُولًِّ الخلفاء واألمراء ٌحكمون باسمه ، بل المقصود ا لذي 

بها الحاكمٌة التشرٌعٌة فحسب ، أما سند السلطة السٌاسٌة 

فمرجعه إلى األمة ، فهً التً تختار حكامها وهً التً 

تحاسبهم وتعاقبهم ، فلٌس معنى الحاكمٌة الدعوة إلى دولة 

 ثٌوقراطٌة.

ٌجب أن تكون هلل وحده الحاكمٌة التشرٌعٌة إًذا هً التً 

ولٌس ألحد من خلقه،  فهذه هً الحاكمٌة العلٌا،  وهذه ال 

تنفً أن ٌكون للبشر قدر من التشرٌع أذن به هللا )عز 

وجل( لهم ، وذلك فً دابرة ما ال نص فٌه أصبًل ،  وهو 

وما »كثٌر، وهو المسكوت عنه والذي جاء فٌه الحدٌث: 

ا ما ُنص فٌه على ، ومثل ذلك أٌضً «سكت عنه فهو عفو

المبادئ والقواعد العامة دون األحكام الجزبٌة والتفصٌلٌة. 



ومن ثمَّ ٌستطٌع الناس أن ٌشرعوا ألنفسهم بإذٍن من دٌنهم 

فً مجاالت كثٌرة: اجتماعٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة غٌر 

مقٌدٌن إال بمقاصد الشرٌعة الكلٌة، وقواعدها العامة ،  

ء المفاسد ورعاٌة حاجات وكلها تراعً جلب المصالح ودر

 الناس أفراٍد وجماعات.

وننبه إلى أنَّ القوانٌن التفصٌلٌة المعاصرة ال تتنافى فً 

جملتها مع الشرٌعة فً مقاصدها الكلٌة؛ ألنَّها قامت على 

 جلب المنفعة ودفع المضرة ورعاٌة العرف.

ۀ  ۀ  ہ ہ   وقضٌة تكفٌر الحكام استنادا إلى قوله تعالى: {

(  قضٌة مغلوطة ، فإنَّ كلَّ َمْن ٗٗ} )المابدة:ہ  ہ  ه  ه  ه

ٌٌِّم على  حكم بغٌر شرع هللا عز وجل فً داره التً هو ق

أهله فٌها ، أو فً مجتمعه الذي هو حاكم فٌه ، أو فً 

مإسسته التً هو مدٌٌر لها ، فهو كافر مرتد ٌستحق القتل 

 فً مذهب هذا الفكر المنحرف.

جدوى من احتمال أنَّهم إنَّما حكموا بغٌر شرع هللا  وال

تساهبًل منهم أو كسبًل أو بسبب ركونهم إلى شهوة متغلبة أو 

مصلحة دنٌوٌة قاهرة أو بسبب إكراه من الظروف العالمٌة 

المحٌطة بهم مع ٌقٌنهم بؤنَّهم آثمون فً جنوحهم عن الحكم 

 بما أنزل هللا.



تجاهل الفرق بٌن ومظهر الغلو فً هذا ٌتجلى فً 

المعصٌة السلوكٌة التً ال تجر إلى أكثر من الفسق ، 

الكفر ، ومن والمعصٌة االعتقادٌة التً تزج صاحبها فً 

 أصول أهل السنة أنَّ المعاصً تفسق وال تكفر.

كما ٌتجلى الغلو أًٌضا فً التوجه بالحكم الجماعً على 

ون المتلبسٌن بهذه المعصٌة دون تفصٌل وال تفرٌق، ود

تقدٌر للحاالت الخاصة واألوضاع الفردٌة ، ومذاهب 

العلماء مبنٌة على التفرقة بٌن النوع والمعٌن فً قضٌة 

 التكفٌر.

كما ٌتجلى ذلك فً مخالفة جرٌبة لهدي سٌدنا رسول هللا 

صلى هللا علٌه وسلم، وتحذٌره من التورط فً هذا الغلو، 

رضً هللا وذلك فً الحدٌث الذي رواه أبو سعٌد الخدري )

ِه َوَسلََّم :  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُكوُن »عنه( َقاَل : َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌَ

ُكوُن  ٌَ ِهُم اْلقُلُوُب، َوَتلٌُِن لَُهُم اْلُجلُوُد ، ُثمَّ  ٌْ أَُمَراُء َتْطَمبِنُّ إِلَ

ُكْم أَُمَراُء َتْشَمبِزُّ ِمْنهُُم اْلقُلُوُب ، َوَتْقَشِعرُّ ِمْنُهُم  ٌْ اْلُجلُوُد ، َعلَ

ِ ؟ َقاَل: ال ، َما أََقاُموا  ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ َوَقاَل: َقاَل َرُجٌل: أَُنَقاتِلُُهْم 

بلَة   « .الصَّ

فدل هذا الحدٌث على أنَّ مجرد شرود الحاكم عن بعض 

 هدي القرآن والسنة ال ٌعد كفًرا.



وقد بٌنا فً صدر هذا المبحث أن االلتزام بشرع هللا )عز 

منع احتكام البشر إلى قوانٌن ٌضعونها فً إطار وجل( ال ٌ

مبادئ التشرٌع العامة وقواعده الكلٌة ، وفًقا لتغٌر الزمان 

والمكان، وال ٌكون االحتكام لتلك التشرٌعات الوضعٌة 

مخالًفا لشرع هللا مادام أنه ٌحقق المصالح العامة للدول 

 والشعوب واألفراد والمجتمعات.

 

 

 

 

 لجهاد.رابًعا: ا

اتفق المجتمعون على أنَّه: رد العدوان عن الدولة بما 

ٌماثله دون تجاوز أو شطط ، وال مجال لبلعتداء وال حق 

لؤلفراد فً إعبلنه إنما هو حق لربٌس الدولة ، والجهات 

 المختصة بذلك وفق القانون والدستور.

 وبٌان ذلك: 

متنوعة؛ أنَّ الجهاد هو: بذل الُجْهد بؤشكاله المختلفة وال



 إلعبلء كلمة هللا ؛ ولنشر الدٌن الصحٌح بٌن الناس.

والجهاد فً اإلسبلم: شجرة جْذعها الحوار والدعوة 

بالحكمة والموعظة الحسنة؛ لتوصٌل حقٌقة اإلسبلم 

ٌع عن  ا الجهاد القتالً فإنه ُمَتَفرِّ الصحٌح إلى العقول ، أمَّ

عوي تفرع األغصان من الشجرة ، والد لٌل على الجهاد الدَّ

ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ې  ذلك قوله تعالى فً سورة الفرقان المكٌة: {

(، والضمٌر فً قوله )بِِه( أي بالقرآن؛ ٕ٘})الفرقان:ې  ۉ

فهو أمر صرٌح للنبً صلى هللا علٌه وسلم بالجهاد الدعوي 

 للكفار حال كونه فً مكة قبل أن ٌشرع القتال.

ۉ  ې  ې   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  وفً سورة النحل المكٌة أًٌضا: {

( ، إًذا القرآن ٓٔٔ})النحل:ائ  ائى  ى  ې   ې  ې  ې  ى  ى  

، والمراد بها جهاد النفس ، «الجهاد»المكً تضمن كلمة 

 بما فٌه من الصبر على الدعوة وتحمل األذى فى سبٌلها.

وبعد هجرة النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى المدٌنة ُوِجَدت 

مقوماتها )الدستور ، واألرض ، الدولة اإلسبلمٌة ب

والشعب( ؛ ومن ثمَّ ُشرع الجهاد فً المدٌنة لدفع العدوان ، 

ه األعراف  والدفاع عن حمى الدولة والوطن. وهذا أمر ُتقرُّ

 ، والقوانٌن الدولٌة.

ر كثٌر من الناس أنَّ العلة فً عدم  ومن الخطؤ أن ٌتصوَّ



عف ،  ولٌس كذلك ، مشروعٌة الجهاد القتالً فً مكة: الضَّ

بل السبب فً عدم مشروعٌة الجهاد فً العهد المكً، 

ومشروعٌته فً العهد المدنً أنَّ المسلمٌن فً مكة لم ٌكن 

ٌُوجد فً اإلسبلم  هناك شًء ٌقاتلون دونه؛ ومن هنا ال 

ٍ  جهاد قتالً إلكراه الناس على الدخول فٌه قال تعالى: {

اللغة؛ أي ال  نافٌة، كما ٌقول أهل« ال»}؛ وىئمئ  حئ    جئ

ٌُنونة ال تكون إال فً  ٌتؤتى اإلكراه فً الدٌن ؛ ألنَّ الدَّ

 القلب.

 فإْن قٌل: لماذا ُشرع الجهاد القتالً فً اإلسبلم إًذا؟

ٌُحارب  قلنا: لدرء الحرابة، ال إلزالة الكفر، فكل مْن 

المسلمٌن ، أو ٌعتدي على دٌارهم وأوطانهم ، أو على 

ا. أنفسهم هو الذي نحاربه ،  ونردُّ عدوانه عنَّ

ومشروعٌة الجهاد ال َتْعنً أنَّ أصل الجهاد ـ وهو 

الدعوة بالحكمة، والموعظة الحسنة ـ قد َولّى وانتهى ، بل 

كانت الدعوة إلى هللا ـ وال تزال ـ هً المفتاح الدابم لؤلنواع 

 األخرى من الجهاد.

والفرق بٌن الجهاد الدعوي ، والقتالً: أنَّ األول من 

كام التبلٌغ؛ فالدعوة تتسع وتضٌق حسب ثقافة الداعٌة، أح

 (. 8ٕٙ} )البقرة: ې  ې   ۉ  ۉ  ې  ېوضمن قاعدة: {



أما الجهاد القتالً: فهو من أحكام السٌاسة الشرعٌة، 

والقاعدة فً باب الجهاد: أنَّ الجهاد الدعوي كان ، وال 

 ٌزال حواًرا، وإقناًعا ، ولٌس إرغاًما وإكراًها، والجهاد

القتالً إنما ٌكون درًءا للحرابة واالعتداء ، ال عدواًنا 

 وحرًبا.

ٌُشـِكُل على ذلك قـول هللا تعالى:  ہ  ہ  ه    ه    ه  ه  {وال 

( ، وقوله صلى هللا ٘} )التوبة:ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

ْشَهُدوا أَْن الَ إِلََه »علٌه وسلم:  ٌَ أُِمْرُت أَْن أَُقاتَِل النَّاَس َحتَّى 

ْإُتوا  ٌُ بلََة، َو ٌُقٌُِموا الصَّ ِ، َو ًدا َرُسوُل هللاَّ ُ، َوأَنَّ ُمَحمَّ إاِلَّ هللاَّ

َكاَة، َفإَِذا َفَعلُوا َذلَِك َعَصُموا ِمنًِّ ِدَماَءهُ  ْم َوأَْمَوالَُهْم إاِلَّ الزَّ

 ِ )متفق علٌه( ؛ ألنَّ قوله « بَِحقِّ اإلِْسبلَِم، َوِحَساُبُهْم َعلَى هللاَّ

...} خاص بالمشركٌن ہ  ہ  ه    ه    ه  ه  ے  ےتعالى: {

ې  ې   ى  ى  {المحاربٌن بدلٌل ما ورد بعدها من قوله تعالى: 

ً الكفر } ، فلو كانت غاٌة القتال هوئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ

 حصًرا دون غٌره؛ لتناقض ذلك مع الحكم بإجارة المشرك.

ا الحدٌُث َفَفْرٌق فً لغة العرب بٌن  « أَْقُتل»وأمَّ

 ، فالقتل غٌر القتال. « أَُقاتِل»و

تعنً: مبلحقة الناس فً عقر دارهم حتى « َفؤَْقُتلُ »

 ٌدخلوا فً اإلسبلم َقْسًرا.



ا  ، وهً صٌغة تقتضً « أَُفاِعل»فعلى وزن « أَُقاتِلُ »أمَّ

 المشاركة.

ومعناه:أَُواِجه ُعْدَوان الناس بالِمْثل ، وقد نقل اإلمام 

ًِّ رضً هللا عنه ، قال:  لٌس »البٌهقً عن اإلماِم الشَّافع

ِحلُّ  ٌَ ِحلُّ قتال الرجل، وال  ٌَ القتل من القتال بسبٌل، فقد 

 «.قتله

 (.7ٙ/ٔ)فتح الباري: 

 

هللا علٌه وسلم فٌها بدء  فإْن قٌِل: غزوات الرسول صلى

 الناس بالقتال.

قلنا: ال توجد غزوة فً حٌاة رسول هللا صلى هللا علٌه 

 وسلم بدأها بالقتال. 

 فإن قٌل: غزوة خٌبر فاجؤهم بغارة.

قلنا: ال ، لكن ورد إلٌه الخبر الٌقٌنً بؤنَّ ٌهود خٌبر 

ُطون مع قبٌلة غطفان لحرب المسلمٌن ، فقام بقطع  ٌُخطِّ

ه إلى خٌبر فجؤة فً الطرٌ ق بٌن غطفان وخٌبر، ثمَّ توجَّ

َغَبش الظبلم ؛ لعلمه صلى هللا علٌه وسلم بالحرابة المتوقَّعة 

 منه.



ا غزوة مإتة ، فقد جاءت بعد قتل رسول رسول هللا  أمَّ

صلى هللا علٌه وسلم )الحارث بن عمٌر األزدي( ، 

 وتخطٌطهم لحرب المسلمٌن.

عض تُّجار الروم لبعض وفً غزوة تبوك: فقد نقل ب

ُطون لقتال المسلمٌن. ٌُخطِّ  المسلمٌن أنَّ الرومان 

ا فتح الشام ومصر فقد كان متوجًها إلى الرومان  أمَّ

الظالمٌن الذٌن سفكوا دماء المصرٌٌن والشامٌٌن؛ حتى إن 

 سكان الببلد قد رحبوا بالمسلمٌن ؛ فدخلوها بغٌر قتال.

أحًدا من المصرٌٌن والسإال: هل أجبر الفتح اإلسبلمً 

خول فً اإلسبلم؟.   أو الشوام على الدُّ

الجواب: ال؛ إذ لو كان األمر كذلك ما بقً فً الببلد التً 

فتحها المسلمون أحد من غٌر المسلمٌن ، بل عندما كان 

ٌُجبُِروا أحًدا من أهلها على  المسلمون ٌفتحون الببلد لم 

خول فً اإلسبلم ؛ إذ األصل فً الشرٌعة اإلسبلمٌة  الدُّ

  التعاٌش مع اآلخر فً تفاهم وتعاون ووبام، قال تعالى: {

چ  ڃ    ڃ      ڃ    چچ  چ  ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

  ڇڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ    ڎ       ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ

 }ڇ  ڑ  ڑ  ڇ

 (.9، 8)الممتحنة: 



 

 
 

 خامًسا: المواطنة

وتعنً أن ٌكون المواطنون جمٌعاً سواء فً الحقوق 

 والواجبات داخل حدود دولهم.  

 وبٌان ذلك:

أنَّ المواطنة هً: مفاعلة بٌن اإلنسان المواطن وبٌن 

الوطن الذي ٌعٌش فٌه وٌنتمً إلٌه ، وهً تقتضً أن ٌكون 

انتماء المواطن ووالإه كاملٌن للوطن ٌحترم هوٌته، وٌإمن 

 ٌها ، وٌدافع عنها.بها، وٌنتمً إل

وهذه العبلقة مع الوطن تتفق مع القول بؤنَّ حبَّ اإلنسان 

ٌُولد مع اإلنسان ذي الفطرة  لشعبه ووطنه هو حبٌّ غرٌزي 

السلٌمة التً تشترك فٌها األمم والشعوب على اختبلف 

أعراقها ولغاتها وعاداتها، وهذا المعنى ورد فً بعض 

ب األوطان والتمسك بها األقوال المؤثورة التً تحث على ح

،  «حب األوطان من اإلٌمان»والدفاع عنها، كقولهم: 



إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل فانظر حنٌنه إلى »وقولهم: 

 .«وطنه

وهذا ٌدلنا على عدم تنافً روابط اإلنسان مع وطنه 

وشعبه مع روابط العقٌدة والدٌن ؛ ألنَّ فً الدٌن من التعالٌم 

حافظة على تلك الروابط التً ُتشكل ما ٌؤمر اإلنسان بالم

 منها الُهوٌة الوطنٌة.

وٌإٌد هذا االنسجام بٌن الُهوٌتٌن الدٌنٌة والوطنٌة أنَّ 

الشرٌعة قد أوجبت الجهاد الدفاعً عن الوطن والشعب ، 

 واعتبرت َمْن ٌقتل فً سبٌل الدفاع عنهما شهًٌدا.

ن ومن ثمَّ ، فإنَّ المواطنة تنطبق على جمٌع المواطنٌ

الذٌن ٌعٌشون فً وطن واحد دون تفاوت بٌنهم، وتستدعً 

المساواة بٌنهم فً الحقوق والواجبات المنبثقة من هذا 

 االنتماء الوطنً.

ا واضًحا من وثٌقة المدٌنة المنورة  ًٌ وهذا ما ٌظهر جل

التً عقدها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مع مكونات 

هد الجدٌد وإقامة الدولة المجتمع المتعددة فٌها  فً بداٌة الع

وتنظٌم شبونها ، وقد كانت موطًنا لؤلوس والخزرج ، 

والٌهود ، والمهاجرٌن وغٌرهم ، وقد كانت الهوٌة الدٌنٌة 

مختلفة بٌن هإالء، ولكنَّ الُهوٌة الوطنٌة كانت الجامع 



المشترك فٌما بٌنهم، وقد نظرت هذه الوثٌقة إلى الجمٌع 

نسانٌة وفً الحقوق والواجبات على أنَّهم متساوون فً اإل

ن لم ٌإمن بالرسالة  الوطنٌة بما فً ذلك الٌهود وغٌرهم ممَّ

ا أرسى  ًٌ اإلسبلمٌة ، وقد تضمنت وثٌقة المدٌنة عقًدا اجتماع

قواعد األخوة بٌن المهاجرٌن واألنصار وحافظ على العٌش 

المشترك بٌن المسلمٌن وغٌرهم من المواطنٌن المشتركٌن 

ن من الذٌن لم ٌكونوا بالرسالة من المإمنٌن، معهم فً الوط

وقد أعطتهم الوثٌقة حق المساواة مع المسلمٌن فً المصالح 

العامة ، وكفلت لهم سابر حقوقهم فً عباداتهم وحرٌاتهم 

الشخصٌة وعاداتهم وتقالٌدهم على قاعدة التعاٌش مع 

 الشرٌك فً الوطن، المستفاد من قوله تعالى:

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ    ڎ       ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ     ڃ  چ      چ  چ  چ{

 }ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇڍ

 (8)الممتحنة:

وما نصت علٌه هذه الوثٌقة من أن الٌهود بالمدٌنة المنورة 

مع المسلمٌن أمة واحدة، للٌهود دٌنهم وللمسلمٌن دٌنهم ، 

 فً إطار العٌش اإلنسانً السلمً المشترك. 

كلمة المواطنة  على أن كلمة أهل الذمةتغنً عنها اآلن

والمواطن ، فالمواطنة تعنً أن المسلمٌن وغٌر المسلمٌن 



ٌعٌشون على أرض واحدة تجمعهم المواطنة وٌجمعهم 

المكان ، فغٌر المسلمٌن لهم حقوق المواطنة كاملة ، كما أن 

مسبولٌة النظام فً عنق المسلمٌن وغٌر المسلمٌن ، 

ه عن العقٌدة فالوطن ملك للجمٌع ، سواء الذٌن ٌدافعون فٌ

 أو الذٌن ٌدافعون فٌه عن األرض والعرض. 

 

 

 

 

 

 سادًسا: اإلرهاب

هو: الجرٌمة المنظمة التً ٌتواطؤ فٌها مجموعة من 

الخارجٌن على نظام الدولة والمجتمع، وٌنتـج عنهــا سفك 

دمــاء برٌبـة أو تدمٌر منشــآت أو اعتداء على ممتلكات 

 عامة أو خاصة.

 ذلك:وبٌان 

أنَّ ظاهرة اإلرهاب تعتبر من أخطر الظواهر التً ٌمكن 



أن ٌتعرض لها مجتمع من المجتمعات ؛ إذ تصل تداعٌاتها 

إلى كل مجاالت الحٌاة العامة: السٌاسٌة واالقتصادٌة 

 واالجتماعٌة وغٌرها.

وقد نهى اإلسبلم عن اإلرهاب واالعتداء؛ ألنَّه دٌن 

مع العنف واالعتداء ؛  السبلم لجمٌع البشر ، فبل ٌجتمع

ألنهما ضدان، والمسلمون مؤمورون بالبداءة بالسبلم لكل 

من ٌقابلهم ، وهً كلمة أمان ورحمة واطمبنان ، وإشاعة 

لؤلمن بٌن الناس جمٌعا، فبل ٌجتمع الضدان: السبلم 

والعنف ، بل إن المسلمٌن مؤمورون بالبحث عن السبلم 

غب فٌه، وذلك فً حال والجنوح إلٌه إذا جنح العدو إلٌه ور

ڈ  ڈ   ٌ  الحرب المعلنة، فكٌــف بغٌــــر ذلك قال تعالى: {

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ىب  مب  خب  حب  جب  يئىئ  مئ  حئ  جئٍ  

 (.ٕٙ،  ٔٙ} )األنفال: پ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  پپ  پ

ا كان اإلكراه ضرًبا من ضروب اإلرهاب ، فإنَّ  ولمَّ

اإلكراه ٌإدي اإلسبلم حاربه بكل صوره وأشكاله ؛ ألن 

إلى نقٌض المطلوب ، وإلى شٌوع النفاق الذي هو قاعدة 

الغدر والخٌانة والتربص ؛ حتى فً مسؤلة اعتناق اإلسبلم 

لم ٌشرع المولى سبحانه إكراه الناس على ذلك ، فقال 

  يب  ىبمب  خب    حب  جب  يئ  ىئمئ  حئ    جئٍ   سبحانه: {



  جح  مجحج  يث  ىث  جت  جث  يت   ىت  يب  خت  حت  جت

 } جخ  مح

 (.ٕٙ٘)البقرة: 

وحرم اإلسبلم قتل النفس وسفك الدم المعصوم، وجعل 

ڎ  ڎ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ذلك من كبابر الذنوب ؛ قال تعالى: {

} ہ   ه     ه    ہڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ڱڱ  ڱ

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ( ،  وقال تعالى: {ٖٖ)اإلسراء: 

  ڤٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

} ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ          چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

ڌ  ڎ  ڎ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  (، وقال: {ٕٖ)المابدة:

 (.9ٖ} )النساء: ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ٹ

وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا 

بْ »صلى هللا علٌه وسلم:  ا اْجَتنُِبوا السَّ ٌَ َع اْلُموبَِقاِت ، قٌَِل 

ْحُر ، َوَقْتُل  ِ ، َوالسِّ ْرُك بِاهلَلَّ ِ َوَما ُهنَّ ؟ َقاَل الشِّ َرُسوَل هللاَّ

تٌِِم ، َوأَْكُل  ٌَ ُ إالَّ بِاْلَحقِّ ، َوأَْكُل َماِل اْل َم هللاَّ ْفِس الَّتًِ َحرَّ النَّ

ْحِف ، َوَقْذُف الْ  ْوَم الزَّ ٌَ َولًِّ  َبا ، َوالتَّ ُمْحَصَناِت اْلَغافبَِلِت الرِّ

 -)أخرجه البخاري( ، وعن عبد هللا بن عمر « اْلُمْإِمَناتِ 

قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:  -رضً هللا عنهما

ٌُِصْب َدًما »  َزاَل اْلُمْإِمُن فًِ فُْسَحٍة ِمْن ِدٌنِِه َما لَْم  ٌَ لَْن 



ً هللا )أخرجه البخاري( ، وقال ابن عمر رض« َحَراًما

إِنَّ ِمْن َوَرَطاِت األُُموِر، الَّتًِ الَ َمْخَرَج لَِمْن أَْوَقَع »عنه: 

ِر ِحلِّهِ  ٌْ ِم الَحَراِم بَِغ  «.َنْفَسُه فٌَِها، َسْفَك الدَّ

وحرم اإلسبلم تروٌع اآلمنٌن ، وجاءت األحكام الشرعٌة 

مانعة لؤلفعال التً تسبب تروٌع اآلمنٌن وإخافتهم ، ومن 

عن اإلشارة بالسبلح ، ففً الحدٌث عن أبً  ذلك النهً

أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  -رضً هللا عنه-هرٌرة 

َمْن أََشاَر إِلَى أَِخٌِه بَِحِدٌَدٍة َفإِنَّ اْلَمبَلبَِكَة َتْلَعُنُه َحتَّى »قال: 

هِ  َدَعُه َوإِْن َكاَن أََخاهُ أِلَبٌِِه َوأُمِّ ٌَ.» 

التعامل مع غٌر المسلمٌن  ولقد سمت شرٌعة اإلسبلم فً

سموا لم ٌرق إلٌه قانون من القوانٌن البشرٌة أو نظام من 

األنظمة؛ إذ حفظ لهم اإلسبلم حقوقهم المالٌة واألخبلقٌة 

واالجتماعٌة ، كما حفظ أموالهم وأرواحهم وأعراضهم ، 

 ولم ٌكرههم على ترك دٌنهم أو ما هو أدنى من ذلك.

معاملتهم والتعامل معهم،  ووجه القرآن الكرٌم إلى حسن

ڃ    بل برهم والقسط إلٌهم، ٌقول المولى سبحانه وتعالى: {

ڇ    ڇچ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ    ڎ       ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ

 (.8} )الممتحنة: ڑ  ڑ  ڇ

د النبً صلى هللا علٌه وسلم الوعٌد، وأغلظ فً  وشدَّ



لهم باألذى ، العقوبة لمن استباح حرمة دمابهم أو تعرض 

َرْح َرابَِحَة »فقال صلى هللا علٌه وسلم:  ٌَ َمْن َقَتَل ُمَعاِهًدا لَْم 

ِة ؛ َوإِنَّ ِرٌَحَها ُتوَجُد ِمْن َمِسٌَرِة أَْرَبِعٌَن َعاَما «. اْلَجنَّ

 )أخرجه البخاري(.

وقد نهت الشرٌعة اإلسبلمٌة عن الغلو فً الدٌن، 

نحرفوا؛ ألنَّ وحذرت المسلمٌن منه حتى ال ٌنجرفوا وٌ

الغلو فً الدٌن هو الطرٌق إلى التطرف الفكري 

 واالعتقادي. 

والفهم الخاطا للدٌن قد ٌدفع اإلنسان إلى محاولة فرض 

 ما ٌعتقده وٌإمن به بالقوة ، وهذا ما أثبته الواقع المشاهد.

 وقد جعل هللا هذه األمة وسطا ؛ ألن دٌنهم كذلك ، قال تعالى:

 (. ٖٗٔ} )البقرة: ڃڦ  ڦ  چ  چ  چ  چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ{

فالغلو خبلف الوسطٌة، فإذا كانت الوسطٌة تعنً 

االعتدال والتوازن فً األمور كلها ، فإن الغلو ٌعنً الشقة 

والتضٌٌق على النفس باتباع طرٌق واحد بعٌدا عن الوسط 

، ووسطٌة اإلسبلم توازن بٌن األحكام ، فبل غلو وتشدد ، 

 ٌب، فبل إفراط وال تفرٌط فً اإلسبلم.وال تفلت وال تس

ووسطٌة اإلسبلم تحصٌن للمجتمع من اإلفرازات التً 



ٌمكن أن توجد بسبب التضٌٌق من المتطرفٌن الذي 

ٌعتمدون على نظرة ضٌقة للكون وللحٌاة، وٌنطلقون منها 

إلى تخطبة كل رأي مخالف لهم باسم الدٌن، وٌدٌنون كل 

م ، األمر الذي ٌنتهً بهم فكر مخالف لفكرهم باسم اإلسبل

إلى تكفٌر الناس ، بل النٌل من أعراض العلماء ، ووصمهم 

بصفات غٌر البقة ، فالغلو فً الدٌن باب إلى التطرف الذي 

ا غٌر  رأٌه  ًٌ ٌقود إلى العنف والسعً إلى إلزام المخالف رأ

 بالقوة.

وقد شرع اإلسبلم لكل من تسول له نفسه أن ٌخرج وٌشذ 

إلسبلم ومبادبه ، وأن ٌمارس اإلرهاب من عن تعالٌم ا

خبلل السعً فً األرض فسادا، أو من خبلل اإلفزاع 

والتروٌع والقتل والتدمٌر حدوًدا وعقوبات تساعد على 

اجتثاث اإلرهاب من المجتمعات، وتردع كل من ٌرتكب 

أي عمل ٌخل بؤمن الناس وأمانهم ، ومن أبرز تلك 

تبٌٌنه فً قول هللا تعالى: العقوبات: حد الحرابة، وقد جاء 

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڑ  ڑ  {

 }ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳڎ   ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

 (.ٖٖ)المابدة: 

وقد عرفت الحرابة بوصفٌن عامٌن ؛ هما: محاربة هللا 



ورسوله ، والفساد واإلفساد فً األرض ، وهذان الوصفان 

ٌان تحدٌد العمل اإلجرامً بالخروج على أحكام ٌقتض

الشرع ؛ ألن محاربة هللا ورسوله صلى هللا علٌه وسلم 

الواردة فً اآلٌة السابقة لٌست على ظاهر النص ، إنما 

ٌقصد بها العمل على ارتكاب األعمال اإلجرامٌة المخالفة 

ألحكام هللا والخروج على منهاج رسوله صلى هللا علٌه 

دوان السافر على الناس وعلى أنفسهم ودمابهم وسلم بالع

 وأموالهم.

والحرابة تتفق مع ما اصطلح على تسمٌته باإلرهاب فً 

العصر الحدٌث ؛ ذلك أن فً اإلرهاب حمبل للسبلح ، 

وإخافة للناس ، وخروجا على القانون. وهذا التقارب فً 

الصفة الظاهرة ٌقتضً التشابه فً كٌفٌة العقاب بعد توافر 

روط البلزمة للحكم على مرتكب الجرٌمة ، وتطبٌق الش

مثل هذه العقوبة هو الذي سٌستؤصل هذا المرض وٌقطع 

دابره ، على أن ٌكون الحكم للقضاء ، والتطبٌق من قبل 

 السلطات المختصة ، ال من آحاد الناس وال من عمومهم.

 

 
 



 

 سابًعا: الجزٌة

فً زماننا هذا هً: اسم اللتزام مالً انتهى موجبه 

وانتفت علته بانتفاء ما شرعت ألجله فً زمانها ، لكون 

المواطنٌن قد أصبحوا جمًٌعا سواء فً الحقوق والواجبات 

، وحلت ضوابط ونظم مالٌة أخرى محلها، مما أدى إلى 

 زوال العلة.

وما ورد فً القرآن الكرٌم من حدٌث عنها ٌحمل على 

فضٌن للمواطنة ، ولٌس األعداء المحاربٌن والمعتدٌن الرا

فً المواطنٌن المسالمٌن المشاركٌن فً بناء الوطن والدفاع 

 عنه.

 وبٌان ذلك:

أنَّ الجزٌة التً فرضتها الدولة اإلسبلمٌة على الذٌن 

دخلوا فً دولتها ، ولم ٌدخلوا فً دٌنها لم تكن اختراًعا 

ا ، وإنما كانت ضرٌبة معروفة فٌما سبق اإلسبلم من  ًٌ إسبلم

ٌن ، تإخذ مقابل الجندٌة وحماٌة الدولة والدفاع عن قوان

رعٌتها ، فكانت بداًل من الجندٌة ، ولم تكن بداًل من اإلٌمان 

باإلسبلم ، وٌشهد لذلك أنَّها لم تفرض إال على القادرٌن 



على أداء الجندٌة ، المالكٌن لما ٌدفعونه ضرٌبة لهذه 

لوجبت على  الجندٌة، ولو كانت بداًل من اإلٌمان باإلسبلم

كل المخالفٌن فً الدٌن جمًٌعا وببل أي استثناء ، لكن لم ٌكن 

أمرها كذلك ، فهً لم تفرض على الشٌوخ وال األطفال وال 

النساء وال العجزة وال المرضى من أهل الكتاب، كما أنها 

لم تفرض على الرهبان ورجال الدٌن ، وكل الفقهاء 

قالوا: إنَّها بدل عن  –باستثناء فقهاء المالكٌة  –المسلمٌن 

 النصر والجهاد.

ا –لقد فرضت على القادرٌن  ًٌ ا ومال ًٌ من نصارى  -بدن

نجران مقابل إعفابهم من الجندٌة ، نص رسول هللا صلى 

ال ٌكلف أحد من أهل الذمة »هللا علٌه وسلم لهم على ذلك: 

منهم الخروج مع المسلمٌن إلى عدوهم لمبلقاة الحروب 

وأن ٌكون المسلمون ذبَّابٌن عنهم، ومكاشفة األقران، 

 «.وجواًرا من دونهم

وفً الببلد التً آثر فٌها غٌر المسلمٌن أداء الجندٌة مع 

المسلمٌن لم تفرض علٌهم الجزٌة، بل كانوا متساوٌن مع 

المسلمٌن فً القتال وفً نصٌبهم من الغنابم كما حدث فً 

 )جرجان( حٌث نصت معاهدة القابد )سوٌد بن مقرن( مع

ومن استعنا به منكم فله جزاإه فً معونته عوًضا »أهلها: 



 «.من جزابه

وحدث ذلك أًٌضا مع النصارى من أهل حمص، عندما 

حاربوا فً صفوف جٌش أبً عبٌدة بن الجراح فً موقعة 

 الٌرموك ضد الروم البٌزنطٌٌن.

وأسقط عمر بن الخطاب الجزٌة عن نصارى بنً تغلب 

منها ، فلم ٌؤمن شقاقهم واللحاق لما رأى من نفارهم وأنفهم 

بالروم، أو أن ٌكونوا ظهٌرا لهم على أهل اإلسبلم ، وعلم 

أنه ال ضرر على المسلمٌن من إسقاط ذلك االسم عنهم، مع 

استبقاء ما ٌجب علٌهم من الجزٌة ، فؤسقطها عنهم ، 

واستوفاها منهم باسم الصدقة حٌن ضاعفها علٌهم. )أخرجه 

 ، وأبو ٌوسف فً الخراج(. ابن سبلم فً األموال

ا الذي سماه بٌان هللا تعالى صغاًرا، إنَّما رتبه على  وأمَّ

الحرابة ال على مجرد الكفر أو االنتساب إلى الكتاب، فإذا 

 انتهت الحرابة فبل صغار.

وقد شدد فقهاء الشرٌعة النكٌر على من ٌسًء إلى أهل 

ى الكتاب فً أي وجه من أوجه المعاملة، بل أكدوا عل

 ضرورة حسن معاملتهم واإلحسان إلٌهم.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثامًنا: دار الحرب

هً: مصطلح فقهً متغٌر ، وقد أصبح فً وقتنا 

الحاضر ال وجود له بمفهومه المصطلحً القدٌم فً ظل 

ٌُخل تغٌره  االتفاقات الدولٌة والمواثٌق األممٌة ، وال 

بالتؤكٌد على حق الدول فً استرداد أرضها المغتصبة ، 

وأخصها حقوق الشعب الفلسطٌنً، والشرع ٌوجب الوفاء 

فبل هجرة من األوطان بدعوى االنتقال بالعقود ، وعلٌه 

 لدار اإلسبلم. 

 وفً بٌان ذلك:



نوضح أنَّ دار الحرب هً: التً وقع منها اعتداء 

وحرب على بلد إسبلمً ، وأعلن ربٌس الدولة التً وقع 

علٌها االعتداء الدفاع عنها، فالدار المعتدٌة حٌنبٍذ هً دار 

ٌن قتال أو حرب ، وإن لم ٌقم بٌن أي دولة وبٌن المسلم

اعتداء فهً عندبذ دار أمان ، ومن المعلوم أن كل الدول 

التً ٌقوم بٌنها وبٌن المسلمٌن تمثٌل دبلوماسً فهً داخلة 

تحت اسم دار أمان ، وكذلك كل السفراء والسٌاح والتجار 

ممن ٌدخلون ببلد اإلسبلم إنَّما هم أهل عهد وأمان ال ٌجوز 

بل ٌجب إكرامهم  المساس بهم أو اإلفتبات علٌهم ،

واإلحسان إلٌهم طالما التزموا بالقوانٌن المنظمة لدخولهم 

وإقامتهم بببلدنا ، فإذا خرجوا عن هذه القوانٌن فمحاسبتهم 

هً اختصاص الحكومات ال األفراد وفًقا لؤلعراف الدولٌة 

 والعبلقات الدبلوماسٌة.

غٌر أنَّ المتطرفٌن ٌصرون على أن دار الكفر البد أن 

دار حرب دابَما ، وال مجال فٌها لعهد أو أمان ٌلتزمه  تكون

المسلمون مادام أهلها كافرٌن ، ومن استطاع من المسلمٌن 

أن ٌنهب أموالهم وٌسطو على ممتلكاتهم فلٌفعل ، وهكذا 

تصبح الدنٌا كلها دار حرب فً نظر هإالء المتطرفٌن 

 الغالٌن حتى ببلد اإلسبلم فهً دار حرب فً نظرهم ؛ ألنَّ 



أهلها غٌر مطبقٌن للشرٌعة اإلسبلمٌة فٌها ، وغٌر 

المسلمٌن حربٌون ؛ ألنهم كفار ، وهكذا تصبح الدنٌا كلها 

دار حرب وقتل وقتال  فً نظر هإالء اإلرهابٌٌن وهو ما 

ٌحول العالم إلى ساحة صراع ، بداًل من روح الحوار 

الحضاري وقبول اآلخر والتعاٌش السلمً الذي أرسى 

سخها دٌننا الحنٌف ، حٌث تعد وثٌقة المدٌنة أُسسه ور

المنورة أعظم وثٌقة بشرٌة فً فقه التعاٌش اإلنسانً بٌن 

 البشر على اختبلف أدٌانهم وعقابدهم وأعراقهم. 
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