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األوراق التي بين أيدينا تجمع ملخص لكتاب بعنوان  ( :استراتيجية

( تفجيرات القاعدة  ..األخطاء واألخطار ) تأليف وإعداد ثمانية من
أعالم الجماعة اإلسالمية بمصر الذين تراجعوا عن آرائهم التكفيرية  ،وكتبوا
ردودهم الشرعية فيما يتعلق بالجهاد  ،ومدى مخالفة تنظيم القاعدة لألصول
الثابتة في هذا الباب وما يرتكبون من أخطاء وأخطار في تفجيراتهم التي أضرت
باإلسالم والمسلمين . ...
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وقفات
وتأمالت

في استراتيجية القاعدة

ومواطن الخلل
فيها
دروس وعبر حتى ال نقع في مزالق اإلفساد بدعوى الجهاد
ستبقى أحداث  11سبتمرب عالمة تارخيية فاصلة  ،ومنعطفا خطريا يف ظل إصرار
تنظيم القاعدة على مواقفه ومباركة تفجرياته والتوعد مبواصلة هنجه  ،ووجود مزيد من املؤيدين
له  ،وتبدو اإلشكالية احلقيقية يف أن تصرحيات زعيمه أسامة بن الدن و املنتسبني له مل تأت
من فراغ بل إهنا نابعة من منهج راسخ يف أذهاهنم ورؤية فقهية وعقدية متجذرة ال حييدون
عنها ..
ويتضح كذلك من متابعة بعض مفردات خطابات القاعدة أهنا مسكونة هباجس
(العداء) العمومي أوال ،واالندفاع يف مقابل العجز السياسي ثانيًا وأهنا تصدر عن معرفة فقهية
منقوصة ومغلقة يف آن واحد  ،وكأهنا مسائل اعتقاديه يقينية حدية ؛ فتستباح هبا دماء
املسلمني  ،وبذلك يتم جتاهل الفارق بني القضايا التعبدية الشعائرية الدينية اخلالصة وقضايا

(اجلهاد) والشأن العام اليت جتمع الديين إىل السياسي ،وتتطلب معاجلة مركبة ،وهلا باهبا الواسع
يف الشريعة اإلسالمية وضوابطها الدقيقة .
األمر الذي يؤكد غياب البعد السياسي عن منطق وفعل (القاعدة) وما شاكلها -فضال
عن خطاباهتا -اليت تؤكد اإل صرار على ذات الفعل دون االكاراث بعواقبه ،ح ى وإن جاءت
معاكسة بعيدا عن نظر املصاحل واملفاسد الشرعية املارتبة عليها وحتقيق املناط الشرعي!
ويشهد على ذلك أن عمليات القاعدة مل تشكل أي مكسب سياسي أو إساراتيجي أو
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تكتيكي  ،أو ديين سواء لصاحل قضايانا العالقة  ،أم لصاحل ممارسة (اجلهاد) نفسه كمفهوم له
ضوابطه وأحكامه  ،ومفهوم (النكاية) الذي انقلب علينا اآلن .
يف املقابل جند أن النتائج السلبية متعددة ،بدءًا من استهداف التنظيم الذي يقف
تضر على املستوى اإلعالمي واملفهومي مبفهوم
خلفها ،وتاليًا  -وهو األهم واألخطر  -أهنا ُّ
(اإلسالم) وصورته كدين .

فعلى املستوى السياسي والعسكري مت استثمار ذلك الفيض التواصلي السليب (لإلرهاب)
يف مناطق متعددة يف كل من فلسطني حلساب الكيان اليهودي ملزيد من ممارسة القمع
واإلجرام  ،ويف الشيشان حلساب روسيا  ،ويف كشمري حلساب اهلند ،ويف أمريكا نفسها اليت
استطاعت مترير (قوانني اإلرهاب) املصادمة لكل حقوق اإلنسان من دون اعاراض يذكر ،
وهو ما قدمته أحداث سبتمرب ..
مربرا لعقد الشبه
أما خبصوص التفجريات األخرية يف الرياض والدار البيضاء فقد وفرت ً
بينها وبني العمليات الفدائية يف فلسطني بالركوب على موجة (اإلرهاب)  .واألمر األهم هو
أهنا ضغطت بثقلها على ملفات اإلصالح الداخلي  ،واملوقف جتاه التعامل مع اإلسالميني ،
وزيادة تأزمي العالقة  ،فضال عن استعادة جذوة الشحنة االنفعالية (لإلرهاب) ؛ وهو ما مُيد
موقف اإلدارة األمريكية مبزيد من الصلف و فرض اإلمالءات على الدول اإلسالمية وال حول
وال قوة إال باهلل .
ومن هنا كانت هذه اخلطوط العامة والوقفة املتأنية والقراءة املوضوعية لتفجريات القاعدة
على ضوء الكتاب والسنة :

فرضيات القاعدة
وأوهامها
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بنت القاعدة استراتيجيتها ومواقفها على مجموعة من االفتراضات الخاطئة
المجانبة للصواب ومن ذلك ما يلي :
 1أن أمريكا ُيكن أن تتخلى عن وجودها يف اخلليج حتت وطأة العمليات االنتحارية اليت
تقوم هبا القاعدة ضد رعاياها ومصاحلها!
 2القدرة على التحدي واالستنزاف العسكري ألمريكا وحلفائها بالضربات املوجعة!
 3توحيد األمة حتت راية اجلبهة العاملية لقتال اليهود والنصارى بعد نكوص احلكومات عن
املواجهة !
 4القول بأن أمريكا لن تتحمل يف صراعها مع القاعدة حدوث خسائر بشرية يف جنودها!
 5االعتقاد بأن معية اهلل دون األخذ باألسباب كفيلة بتحقيق النصر على األعداء !
 6دفع أمريكا لتبين مطالب القاعدة والعمل على حتقيقها يف كافة القضايا اإلسالمية حتت
وطأة التفجريات !









تفجيرات القاعدة في الرياض
مثاال
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وقد تسببت مثل تلك الفرضيات في حدوث أخطاء جسيمة ال سيما ما ترتب منها
على تفجيرات الرياض ومن ذلك :
 -1خطأ التقييم واالختيار :
حيث استهدفت التفجريات بلدا إسالميا يطبق الشريعة اإلسالمية ويرعى احلجيج
ومشاعر احلج.
 -2الخطأ في حساب الجدوى:
حيث ظنوا أن التفجريات ستعمل على طرد األمريكان يف حني حصل العكس وتضاعف
الوجود األمريكي يف املنطقة .
 -3أخطاء شرعية فادحة:
حيث تشهد اإلحصاءات والتقارير أن معظم الضحايا واملصابني كانوا من املسلمني ومن
جنسيات غري مستهدفة أي أن التفجريات استهدفت عددا من املسلمني من معصومي الدم
بغري وجه حق .
ومن األخطاء الشرعية أيضا تنـ زيل أحكام التبييت والضرب باملنجنيق على الواقع لتربير
قتل هؤالء املسلمني .
ومن األخطاء أيضا استهداف هؤالء املسلمني استنادا إىل جواز انعماس املسلم يف صف
األعداء طلبا للشهادة يف حني جنده يف تفجريات الرياض انغماسا يف صف غالبيته من
املسلمني  ،كما أدت تلك التفجريات إىل مقتل عدد من األجانب الذين دخلوا اململكة بأمان
معترب .








مستويات الخلل في استراتيجية
القاعدة
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وبنظرة فاحصة يتبين لنا العديد من مواطن الخلل والخطأ في تلك المنهجية التي

اتخذتها القاعدة ومن ذلك ما يلي :

 -1خلل يف فهم اجلهاد كشريعة فاجلهاد عندهم مقصود لذاته وهو الوسيلة الوحيدة الفعالة
للمواجهة .
 -2خلل يف معرفة األحكام الشرعية وضوابطها.
 -3خلل يف قراءة الواقع وتنـزيل األحكام الشرعية عليه.
 -4خلل يف ترتيب األولويات وضبابية يف حتديد األهداف واالساراتيجيات.
 -5الارويج للحرب على أساس ديين حبت بني أمة اإلسالم واليهود والصليبيني .
 -6االستخفاف مبعطيات السياسة الدولية.
 -7خلل يف قراءة قدرات األمة والذات وقدرات اخلصوم.
 -8خلل يف اغتنام الفرص الذهبية حيث عرضت عليهم أمريكا دعم النظام اإلسالمي الوليد
يف أفغانستان ومل يستجيبوا له.
 -9التحرك بعقلية التنظيم السري بدال من دعم بناء الدولة اإلسالمية وتقويتها.
 -11اخلطأ يف تنـ زيل احلكم الشرعي اخلاص بإباحة انغماس املسلم يف صف العدو لتربير
تفجري الطائرات املدنية والشحنات امللغومة.
 -11اخلطأ يف تنـزيل أحكام اإلغارة لتربير استخدام التفجريات العشوائية .
 -12اخلطأ يف تنـزيل األحكام اخلاصة برمي الارس وجواز الرمي باملنجنيق لتربير التفجريات
العشوائية .
 -13اخلطأ يف استهداف األجانب والسياح بدعوى عدم انطباق أحكام األمان عليهم .
 -14اخلطأ يف استحداث نوع جديد من القتال رغما عن أنف احلاكم ضد رعايا دول
أخرى كافرة من قبيل إجبار دوهلم على تغيري سياساهتا وهنج تعاملها مع القاعدة كما
حدث يف تفجريات الرياض والدار البيضاء .
 -15االجتزاء الواضح لبعض النصوص الدينية من دون استكمال الرؤية الكلية يف إطار
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كليات الوحي ومقاصده.
أسباب معارضتنا لسلوك القاعدة
ومنهجيتها
 -1إهدارها للمصاحل الشرعية املعتربة.
 -2وقوعها يف مفاسد عدة جراء ممارساهتا.
 -3قراءهتا اخلاطئة للواقع وفهمها القاصر لألحداث .
 -4تبنيها الساراتيجية الصراع مع العامل كله يف آن واحد.
 -5إثارهتا حلرب دينية ضد األمة اإلسالمية وزج املسلمني فيها .
 -6قصرها االستجابة على األحداث وواقع األمة املزري على منطق الصدام والصراع بذريعة
اجلهاد .
 -7اعتقادها أن فارق القدرات بني األمة وأعدائها ُيكن تعويضه بتقدمي الشهداء جيال بعد
جيل .
 -8اعتقادها أن استنفار األمة املتواصل ضد خصومها كفيل باحملافظة على جذوة اجلهاد
مشتعلة .
 -9اعتقادها أن منطق التعاون والصلح مع األعداء قرين االستسالم واخليانة والعمالة.
 -11أهنا ال ترى الصلح أو التفاوض أو السالم ممكنا مع العدو وإمنا الصراع والتضحية
واجلهاد فحسب .
 -11اقتصارها يف مواجهة العدو على حتقيق النكاية واإليالم دون النظر إىل املصاحل الشرعية
واملفاسدة املارتبة .
 -12إقحامها األمة يف صراع غري متكافئ وغري مستعدة له أو راغبة فيه.
 -13ممارستها فن جتبية األعداء على خالف هدي الرسول  يف حتييد األعداء وإدارة الصراع .
 -14إغفاهلا اهلدي النبوي يف املرونة يف التعامل مع الواقع واستخدام الصلح والعهد واملوادعة
والتحالف والتعاون أحيانا بدائل شرعية للجهاد .
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 -15تسبب اساراتيجيتها من خالل ضرب األمريكان يف منو التيارات املعادية لإلسالم
واملسلمني .
 -16حثها أفرادها على استهداف كل غريب نصراين أو يهودي بالقتل يف طول األرض
وعرضها .
 -17أن معظم تفجرياهتا تنطوي على أخطاء شرعية واضحة مثل قتل معصوم الدم من
املسلمني بال مسوغ شرعي وقتل من ال جييز الشرع قتله ابتداء من النساء والصبيان
إضافة إىل قتل من له نوع أمان .
 -18تسببها يف تسلط األعداء على األمة اإلسالمية من كل جانب وتوفري الذرائع إلذالهلم
واستغالل خريات املسلمني واحتالل أرضهم .
 -19أن عملياهتا مل تشكل أي مكسب سياسي أو اساراتيجي أو ديين سواء لصاحل قضايانا
العالقة أو لصاحل ممارسة اجلهاد كمفهوم له ضوابطه وأحكامه .
 -21أن ممارسات القاعدة أدت إىل تزاحم الغايات ومن مث أرادت القاعدة حتقيقها دفعة
واحدة وأقدمت على ذلك مغفلة أهم غاية فيها وهي الدفاع عن دولة اإلسالم الوليدة
يف أفغانستان آنذاك .
 -21ا عتمادها اجلهاد والقتال خيارا أثريا بعد إعالن تشكيل جبهة قتال اليهود والصليبيني
مبعزل عن الوسائل الشرعية األخرى .
 -22جنوحها إىل تضخيم الواقع وإىل التفسريات التآمرية والتفسري احلتمي ملسار األحداث
وكأن احلياة خمترب كيميائي .








النتائج السلبية الستراتيجية القاعدة
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أدت منهجية القاعدة وتصرفات أفرادها إلى جملة من المفاسد والنتائج السلبية ومن ذلك
:

 .1اهنيار الدولة اإلسالمية الوليدة يف أفغانستان وإعادة رسم شكل احلكم هناك وفق الرؤية
األمريكية .
 .2مطاردة القاعدة واحلركات اإلسالمية يف إطار العوملة األمنية اليت انتهجتها أمريكا
وحلفاؤها .
 .3اإلضرار بقضايا األقليات اإلسالمية باخللط املتعمد بني احلركات املقاومة لالحتالل
واإلرهاب .
 .4إفساح اجملال أمام حتقيق األهداف اإلسرائيلية ومقارنة ما تعانيه إسرائيل من املقاومة
اإلسالمية مبا شهدته أمريكا يف  11سبتمرب من هجمات القاعدة.
 .5اال ندفاع األمريكي حنو صراع احلضارات واالستجابة ألجندة اليمني املتطرف وإعالن
حمور الشر .
 .6تعرض اجلاليات اإلسالمية يف الغرب ملضايقات عنصرية وتشديد قوانني اهلجرة واللجوء
السياسي فيها.
 .7اإلسهام يف الارويج لصورة منطية لإلسالم بأنه اخلطر القادم والعدو البديل ووصفه
بالعنف واإلرهاب .
 .8ولدت اساراتيجية القاعدة مفهوما للجهاد يفتقر إىل الشرعية والعقالنية عندما طبق
مبعزل عن حساب القدرة واملصاحل واملفاسد املارتبة عليه .
 .9تعريض اهلوية اإلسالمية إىل عملية تغيري لصاحل القيم واهلوية الغربية وحماوالت تغيري
املناهج ..اخل .

 .11أدت اساراتيجية القاعدة إىل إحداث تقارب بني أمريكا وأوروبا حول العديد من القضايا
على عكس ما كانت تتصور .
مواطن الخلل في بعض الممارسات
الجهادية9اليوم

لعل أكثر األخطاء شيوعا بني الذين ُيارسون اجلهاد اليوم هي تلك النامجة عن اخللل
يف تنـ زيل األحكام الشرعية بشكل غري صحيح على الواقع املعاش  ،وممارسات القاعدة خري
دليل على ذلك  ،والسبب الرئيس يف ذلك يعود إىل أمرين أحدمها إسناد تنـزيل أحكام اجلهاد
إىل غري العلماء واجملتهدين واآلخر ناجم عن إمهال العالقة الوثيقة بني احلكم الشرعي والواقع
الذي سيتم تنـ زيل احلكم عليه أي أن اإلخالل بالقواعد الشر عية املنظمة والضابطة لتنـزيل
األحكام الشرعية على الواقع ُيثل السبب اجلوهري املولد لتلك األخطاء.









القواعد األصولية الضابطة لتنـزيل األحكام الشرعية على
الواقع
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 -1ارتباط تنـزيل األحكام الشرعية باستيعاب الواقع بكل تفصيالته :
فاحلكم على الشيء فرع عن تصوره وال بد كذلك من حتقق الشروط وانتفاء املوانع
واألحكام تتغري بتغري الزمان واملكان واألحوال واملقاصد واألعراف وسبيل الوقوف على
مثل هذه التغيريات هو اإلملام الدقيق بالوقائع املتجددة واألعراف املتغرية واملصاحل الطارئة
 ،وقد عقد ابن القيم فصال بديعا يف كتابه إعالم املوقعني وعنونه (فصل يف تغري الفتوى
واختالفها حبسب تغري األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد)  ،كما أن األحكام
تدور مع علتها وجودا وعدما .
 -2ارتباط تنـ زيل األحكام الشرعية بتحقيق المصالح ودرء المفاسد والترجيح والموازنة
عند التعارض والتزاحم :
حيث جاءت أحكام الشريعة لتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها ؛
فالشريعة كما قال ابن القيم ( :مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش
واملعاد وهي عدل كلها ورمحة كلها ومصاحل كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن
العدل إىل اجلور وعن الرمحة إىل ضدها وعن املصلحة إىل املفسدة وعن احلكمة إىل
العبث فليست من الشريعة يف شيء وإن أدخلت فيها بالتاويل ) إعالم املوقعني . 3/3
وال بد لتحقيق ذلك من ضرورة التمييز بني املصاحل املعتربة شرعا وغريها من املصاحل
امللغاة واملصاحل املرسلة ،ومراعاة رتب املصاحل واملفاسد فهذا التمييز يعني على الارجيح
بينها عند ا لتعارض والتزاحم ؛ فاملصاحل على ثالث درجات  :مصاحل ضرورية ومصاحل
حاجية ومصاحل حتسينية .
أضف إىل ذلك ضرورة الارجيح بني املصاحل واملفاسد سواء عند االنفراد أو التداخل.
 -3وجوب رعاية المآالت عند النظر في تنـزيل األحكام الشرعية على الواقع :
حيث جيب عند تنـزيل احلكم الشرعي على الواقع أن ينظر الفقيه فيما يؤول إليه القول
بإجازة وسيلة معينة أو املنع منها ألن الوسيلة قد تكون جائزة يف ذاهتا ولكن تطبيقها
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سيارتب عليه مفاسد عظيمة وعندها يكون القول مبنعها .
 -4وجوب توفر القدرة واالستطاعة عند النظر في تنـزيل األحكام الشرعية على الواقع:
س َع َها (البقرة)286:
ألن التكليف مناطه القدرة واالستطاعة ال يم َكلِّ م
ف اللَّهم نـَ ْفساً إَِّال مو ْ
ولقوله  ( : من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه
وذلك أضعف اإلميان ) .
والفقيه العامل يدرك أنه يف حالة العجز يسقط الوجوب وال ينسب اىل العاجز تقصري وال
يلحقه إمث ،وهذا ما بينه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف غري ما موضع  ،ودور الفقيه يكون
بتبني ما هو مقدور للمكلف عما هو متعذر عليه فامليسور ال يسقط باملعسور ،وكما
قال ابن تيمية  ( :فكذلك اجملدد لدينه واحمليي لسنته ال يبلغ إال ما أمكن علمه والعمل
به ) .
 -5وجوب النظر في مدى قيام حالة الضرورة عند تنـزيل األحكام :
فالضرورات تبيح احملظورات لقوله عز من قائل  :فَ َم ِن ْ
اضطمَّر َغْيـَر بَاغ َوال َعاد فَال إِ ْمثَ
علَي ِه إِ َّن اللَّه َغ مفور رِ
يم ( البقرة. )173:
ح
َْ
َ ٌَ ٌ
 -6تنـزيل األحكام الشرعية على الواقع من اختصاص العلماء والمجتهدين :
اسأَلوا أ َْهل ِّ
الذ ْك ِر إِ ْن مكْنتم ْم ال تَـ ْعلَ ممو َن ( النحل )43:ولقوله : 
لقوله تعاىل   :فَ ْ
َ
( أال سألوا إذا مل يعلموا ؟ إمنا شفاء العي السؤال )  ،وعن خطورة الفتوى يقول اإلمام
الشافعي ( :املستفيت عليل واملفيت طبيب فإن مل يكن ماهرا بطبه قتله ) .
ومن املفاسد يف وقتنا هذا أن تصدى لتنـ زيل األحكام غري اجملتهدين يف أبواب اجلهاد
واحلاكمية وغريها فكان اخللل العظيم .
وخالصة ذلك أن عملية تنـزي ل األحكام على الواقع أو ( حتقيق املناط) متثل قمة
العمل االجتهادي الذي يتعلق باملطابقة ما بني احلكم الشرعي والواقع  ،كما أن قيام
 12األحكام ينتج عنه سلسلة متواصلة من
غري املؤهلني باغتصاب دور اجملتهدين يف تنـزيل
األخطاء وسوء التقدير وإهدار املصاحل .

الجهاد في سبيل هللا  ..ضوابط
وحقائق

 -1من الظلم البني حصر مفهوم اجلهاد يف مباشرة القتل والقتال ومن أدلة تنوع صوره ما
رواه أنس رضي اهلل عنه أن النيب  قال  ( :جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم
وألسنتكم ) .
 -2اإلعداد الشامل لكل أنواع القوة هو املقدمة الصحيحة ملمارسة اجلهاد بالنفس وذلك
على مجيع املستويات االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلُيانية .
 -3اجلهاد العسكري ليس مقصودا لذاته ومل تأت الشريعة به جملرد إزهاق أرواح املعاندين
واملعتدين ولكنه وسيلة لبلوغ الغايات اإلسالمية النبيلة .
 -4كون اجلهاد يندرج يف عداد الوسائل ال الغايات فإن ذلك يعين أنه لو وجدت وسيلة
أخرى غري القتال حتقق املطلوب فالواجب اللجوء إليها واألخذ هبا دون غريها.
 -5احلاكم املسلم املتبصر املخلص هو الذي يقدر الظرف ويعني الوسيلة مبا حيقق
ويستهدف إعالء كلمة اهلل وإشادة صرح اجملتمع اإلسالمي السليم .
 -6احلرب يف اإلسالم شرعت لتأمني احلرية اليت كفلها اهلل لعباده إلزالة كل أشكال العبودية
لغري اهلل .
 -7اإلسالم يسلك يف نشر الدعوة السلمية اإلقناعية كل طريق من خالل قوله تعاىل :
ال إِ ْكَر َاه ِيف الدِّي ِن ( البقرة. )256:
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 -8كون اجلهاد حكما شرعيا يرتب ذلك أن ضوابطه وجماالته وأحكامه تؤخذ من الكتاب
والسنة ال من اهلوى .
 -9اجلهاد يف سبيل اهلل قد يتعني يف مواضع حددها العلماء وهذه املواضع هي  :مدامهة
العدو لديار املسلمني وعلى من شهد القتال وعند التحام الصفوف وعلى من يعينه
اإلمام للقتال والستنقاذ األسرى املسلمني .
 -11اجلهاد يف سبيل اهلل حكم شرعي تتطرق إليه األحكام التكليفية اخلمسة  :الوجوب
واالستحباب واحلرمة والكراهة واجلواز  ،وحيدد ذلك مدى توافر األوصاف الشرعية اليت
علق اهلل عليها إنفاذ اجلهاد ومدى حتقق املصاحل املرجوة من وراء إنفاذه.
 -11اجلهاد من حيث األصل يندرج يف فروض الكفايات اليت إذا ما قام هبا البعض من
املسلمني سقط اإلمث عن الباقني ودليله َ وَما َكا َن الْ مم ْؤِمنمو َن لِيَـْن ِفمروا َكافَّةً 
(التوبة. )122:
 -12القول بإنفاذ اجلهاد يستوجب توفر أمور عدة  :السبب الشرعي املبيح له  ،والشروط
الشرعية املتطلبة إلنفاذه وانتفاء املوانع وغياب أي من هذه األوصاف ُينع إنفاذ اجلهاد
وقد يدخله يف عداد املمنوعات .
 -13اجلهاد يف سبيل اهلل مرتبط ارتباطا جوهريا مبدى القدرة على إنفاذه ومدى حتقق املصاحل
الشرعية ودرء املفاسد القائمة واملتوقعة .
 -14أهل العلم واالجتهاد هم املعنيون بتنـزيل أحكام اجلهاد الشرعية على الواقع املعاش.
 -15من عدل اإلسالم ورمحته أن جعل اجلهاد نصرة للمستضعفني واملظلومني :
 وما لَ مكم ال تـم َقاتِلمو َن ِيف سبِ ِيل اللَّ ِه والْمست ْ ِ
ني ِم َن(  ..النساء. )75:
َ م َْ
ض َعف َ
َ
ََ ْ
ِ
وه ْم َح َّ ى ال تَ مكو َن فِْتـنَةٌ
 -16من عدل اإلسالم أن جعل اجلهاد لقطع دابر الفتنة َ  :وقَاتلم م
ِّين لِلَّ ِه ( البقرة. )193:
َويَ مكو َن الد م
 -17من رمحة اإلسالم منع قصد النساء واألطفال وأصحاب الصوامع واحلرث والشيوخ يف القتال .
 -18ومن رمحة اإلسالم وصية الرسول  لقادته  ( :اغزوا باسم اهلل ويف سبيل اهلل قاتلوا من
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كفر باهلل وال تغلوا وال تغدروا وال جتبنوا وال تقتلوا وليدا وال امرأة وال شيخا كبريا ) .
 -19احلقيقة الغائبة للجهاد تقدم لنا جهادا شامال على كل املستويات كحقيقة مركبة من
أبعاد متعددة متكاملة ال يصح اختزاهلا يف أحد أبعادها ليكون اجلهاد بذلك شرعيا
وصحيحا .
 -21اجلهاد يف سبيل اهلل من أفضل األعمال وأعظم القربات ولكنه فريضة من فرائض
اإلسالم العديدة وال جيوز إلغاء فرائض اإلسالم واألعمال املأمور هبا أو عدم االهتمام
بارسيخها عمال ودعوة حتت دعوى أفضلية اجلهاد عليها .
 -21والعلماء جعلوا اجلهاد يأيت يف مرتبة تالية للفرائض  ،قال ابن قدامة املقدسي  :قال أبو
عبداهلل  ( :ال أعلم شيئا من العلم بعد الفرائض أفضل من اجلهاد ) ويستدل العلماء
برواية البخاري يف حديث ابن مسعود  :يا رسول اهلل  ،أي األعمال أفضل ؟ قال :
الصالة على ميقاهتا  ،قلت مث أي ؟ قال :مث بر الوالدين  ،قلت  :مث أي ؟ قال  :اجلهاد
يف سبيل اهلل  ،فسكت عن رسول اهلل  ولو استزدته لزادين .
 -22اختزال اإلسالم يف اجلهاد يعين استبعاد خيارات نبوية مؤيدة بالوحي كالصلح الذي
عقده الرسول مع قريش عام احلديبية وما ذكره القرآن يف هذا الشأن َ وإِ ْن َجَن محوا
الس ِم ِ
ِِ
يم ( ألنفال. )61:
لِ َّ
لس ْل ِم فَ ْ
اجنَ ْح َهلَا َوتَـ َوَّك ْل َعلَى اللَّه إنَّهم مه َو َّ م
يع الْ َعل م
 -23اجلهاد وسيلة وليس غاية وال أدل على صحة هذا القول من تقييد اجلهاد يف جل
اآليات واألحاديث بأن يكون يف سبيل اهلل وهو ما يؤكد اندراجه يف باب الطرق
اه مدوا بِأ َْم َواهلِِ ْم َوأَنْـ مف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِيل اللَّ ِه 
والسائل ال الغايات واملقاصد َ و َج َ
(ألنفال. )72:
 -24للجهاد غايات حددها الشارع ومنها  :دفع الظلم ورد البغي واحلفاظ على وحدة األمة
 ،وكذلك رد العدوان والدفاع عن النفس والوطن  ،وإعالء منهج اهلل وحمق الفتنة وإقامة
الدين واستنقاذ املستضعفني ونصر املؤمنني ونشر التوحيد وحتقيق مصاحل أهل اإلسالم .
 -25من تأمل هدي الرسول  يف اجلهاد سيجده تاره يقاتل وأخرى يصاحل وثالثة يرجع
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جبيشه قافال عندما يتعذر املضي يف اجلهاد كما حدث معها يف حصار حصن الطائف
حني عاد بعد حصاره له أربعني يوما ،وهذا يؤكد أن االستمرار باجلهاد مرتبط بتحقيق
الغاية منه .
 -26حتقق املقصد يؤدى إىل سقوط الوسيلة وم ى ما أقيم الدين وعلت كلمة اهلل فال يصح
حينئذ اللجوء لوسيلة اجلهاد فإسالم الكفار الذين حيارهبم املسلمون ينهي القتال وال
يصح بعد إسالمهم استهداف أرواحهم وأمواهلم بسوء .
 -27قد تتعد الوسائل اليت تفضي إىل الغاية الواحدة ولكما كانت الوسيلة أقدر على حتقيق
الغاية املطلوبة تقدمت على غريها من الوسائل .
 -28األجر العظيم الذي وعده اهلل الشهداء مشروط بالشروط اليت جيب توافرها يف أي عمل
ليكون مقبوال عند اهلل وهي تدور حول توفر شرطي اإلخالص هلل يف العمل واملتابعة
واملوافقة للشرع .
 -29يقول ابن جنيم احلنفي  ( :درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل فإذا تعارضت مفسدة
ومصلحة ق ّدم دفع املفسدة غالبا  ،ألن اعتناء الشرع باملنهيات أشد من اعتنائه
باملأمورات ) .
 -31يقول ابن تيمية  ( :الشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد
ترجح خري اخلريين وأقل الشرين وحتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدنامها
وتقليلها وإمنا ّ

وتدفع أعظم املفسدتني باحتمال أدنامها ) .
 -31يقول العز بن عبدالسالم  ( :إذا مل حتصل النكاية وجب االهنزام ملا يف الثبوت من
فوات النفس ومن شفاء صدور الكفار وإرغام أهل اإلسالم وقد صار الثبوت هنا
مفسدة حمضة ليس يف طيها مصلحة ) .
 -32ال يصح القول  :ليس علينا النتائج وإمنا هي على اهلل قبل األخذ باألسباب املشروعة
والتأكد من شرعية اجلهاد املزمع اإلقبال عليه وتوفر القدرة الالزمة وتغليب حتقق املصلحة
ودرء املفسدة .
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 -33إقامة الدين وتعبيد الناس لرب العاملني كان حمور حياة النيب  وقد سلك كل سبيل
لتحقيق ذلك اهلدف ومن هنا ترك للمؤمنني ثروة من اخليارات والوسائل مبا حيقق تلك
ِ ِ
مس َوةٌ َح َسنَةٌ ( األحزاب. )21 :
الغاية لََق ْد َكا َن لَ مك ْم ِيف َر مسول اللَّه أ ْ









الخيارات النبوية الراشدة لنصرة الدين
وإقامته

 -1الدعوة:

احلَ َسَن ِة
احلِ ْك َم ِة َوالْ َم ْو ِعظَِة ْ
ك بِ ْ
حيث كانت حياته  كلها دعوة ْ  :ادعم إِ َىل َسبِ ِيل َربِّ َ
(النحل. )125:
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 -2األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
 مكْنتم خيـر أ َّممة أمخ ِرج ِ
َّاس تَأْمرو َن بِالْمعر ِ
وف َوتَـْنـ َه ْو َن َع ِن الْ ممْن َك ِر َوتـم ْؤِمنمو َن بِاللَّ ِه
ْ َ ْ
َ ْم
ت للن ِ م م
م ْ ََْ

( آل

عمران. )111:

 -3الصبر والمصابرة:
وقد لزمه رسول اهلل  يف كثري من األحيان يف مكة قبل أن يؤمر باجلهاد حيث صرب على
أذى املنافقني والكفار واليهود  ،وجعله خيارا للمستضعفني الذين ال يستطيعون حيلة وال
يهتدون سبيال.
 -4التعاون على البر والتقوى والتحالف على الخير ورد الظلم والعدوان :
 وتَـعاونموا َعلَى الِْ ِّرب والتَّـ ْقوى وال تَـعاونموا َعلَى ِْ
األ ِْمث َوالْ مع ْد َو ِان ( املائدة. )2:
َ َ َ ََ
َ ََ

فال حرج يف التحالف أو التعاون على حتقيقه مع أي كان ودليل ذلك قوله : 

( وأُيا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة ) ومثاله حلف الفضول حني قال 
 ( :لو دعيت به اليوم ألجبت )  ،وكذلك ميثاق األمان الذي عقده مع بين ضمرة يف غزوة
األبواء .
 -5الهجرة :
وهي اخلروج من دار الكفر إىل دار اإلسالم أو إىل دار أمن وأمان ألهل اإلُيان ومن ذلك
هجرة الرسول  إىل املدينة وهجرة املسلمني إىل احلبشة .
 -6طلب النصرة :
فقد كان الرسول  يعرض نفسه على أحياء العرب يف موسم احلج ليؤووه وينصروه وُينعوه
ممن كذبه وعاداه .
 -7الصلح والهدنة والموادعة:
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اجَن ْح َهلَا ( األنفال. )61:
وهو خيار نبوي مصدق لقوله تعاىل َ  :وإِ ْن َجَن محوا لِ َّ
لس ْل ِم فَ ْ
 -8التعايش :
وقد اختار الرسول  هذا اخليار للمسلمني للمهاجرين إىل احلبشة بعدما اشتد اإليذاء عليهم
يف مكة  ،حيث تعايشوا مع أهل احلبشة وهم يدينون بغري اإلسالم .
 -9االعتزال والحياد:
وهو اعتزال الدخول يف صراع قائم بني األطراف األخرى والوقوف علي احلياد بينه لقول
الرسول  ( : تكون فتنة الق اعد فيها أفضل من القائم  ،والقائم أفضل من املاشي واملاشي فيها
أفضل من الساعي فإن كان ذلك فكن فيها عبداهلل املقتول وال تكن القاتل ) .
 -11الردع والجهاد :
وينطلق هذا اخليار من قوله تعاىل   :وأ ِ
َع ُّدوا َهلم ما استَطَعتمم ِمن قمـ َّوة وِمن ِرب ِ
اخلَْي ِل تـمْرِهبمو َن
اط ْ
مْ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ
َ
بِِه َع مد َّو اللَّ ِه َو َع مد َّومك ْم ( ألنفال :من اآلية. )61
 ولكل خيار من هذه اخليارات النبوية والسياسات الشرعية فقهه وأحكامه وزمانه ومكانإنفاذه وبذلك يتضح أن اجلهاد ليس اخليار الوحيد والوسيلة املشروعة الواجب األخذ هبا كما
فعلت القاعدة .
 والواجب التثبت أوال من مشروعية اجلهاد وعدم إمكانية بلوغ اهلدف منه باخليارات الشرعيةاألخري قبل اللجوء إليه .
حقـائـق ونتـائـج
االستراتيجية األمريكية تجاه العالم اإلسالمي وقضاياه ليست على وتيرة واحدة بل

تتلون وفق مصالحها .

 -1التعامل اخلاطئ مع االساراتيجية األمريكية يف بعض املواقف أدى إىل ضياع بعض الفرص
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اجليدة للعامل اإلسالمي .
 -2االساراتيجية اليت تبنتها القاعدة جتاه أمريكا أسهمت يف تسريع صياغة اساراتيجية مضادة
أشد خطرا .
 -3ال ُيكن قبول دعوى التوحد الغريب خلف راية صليبية ضد األمة اإلسالمية .
 -4أتت أحداث احلادي عشر من سبت مرب لتتيح لليمني األمريكي تعزيز وجوده وتنفيذ
أطروحاته وفرضها على السياسة األمريكية .
 -5اساراتيجية القاعدة أسهمت يف تعزيز التيارات الصليبية املعادية لإلسالم يف أمريكا
والغرب .
 -6النصر مرهتن بالتوكل واألخذ باألسباب أما من أمهل األسباب الشرعية والسنن اإلهلية فال
ينفع توكله مع عجزه .
 -7سري األحداث منذ  1991ح ى اليوم يؤكد أن الوجود األمريكي يف املنطقة إىل تزايد
ال إىل انكماش .
 -8أن الرسول  مل يتجه للجهاد إال عندما توافرت أسبابه وانتفت موانعه .
 -9توجهات السياسة األمريكية جتاه قضايا العامل اإلسالمي طوال الستني عاما املاضية أتت
يف أغلبها سلبية وظاملة .
 -11تنظيم القاعدة حبساباته الغريبة واختالط األمور عليه واستعداء العامل أمجع ضده أضر
باإلسالم أعظم الضرر يف كل مكان حيث تسبب يف احتالل افغانستان وحمو هويتها
اإلسالمية وإىل احتالل العراق وجرأة أمريكا على العامل اإلسالمي كله وزادت من وترية
املضايقات والرفض لكل ما هو إسالمي ووصفه باإلرهاب وقلصت هامش احلرية اليت
كانت متاحة للحركات اإلسالمية .
 -11أن الصدام املسلح مع احلكومات واخلروج عليها لن يكون أبدا هو احلل املناسب ولن
يأيت باملفقود من أحكام الشريعة بل قد يوقع األمة يف مفاسد أعظم .
 -12أتت تف جريات الرياض يف توقيت خاطئ دوليا وإقليميا وسعوديا مما أدى إىل تعظيم
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املفاسد املارتبة عليها .

واحلمد هلل رب العاملني ...
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أبرز شبهات القاعدة  ..ومختصر الرد الشرعي عليها
بسم اهلل الرمحن الرحيم


فتوى قتل األمريكان  ..عرض وتمحيص :

ال شك يف أن قضية موقف اإلسالم من قتل املدنيني هي أول ما تثريه فتوى قتل املدنيني
22

األمريكان من قضايا .
وقد وضعت هذه الفتوى اإلسالم يف قفص االهتام ورمي بالظلم رغم أن اإلسالم علم الكون
العدل يف احلروب كيف تكون ؛ حينما جعل علة املقاتلة مرتبطة يف أثناء استعار املعارك مبن
يكون من أهل املقاتلة واملمانعة ممن ينتصب للقتال دون غريهم .
فقد ترددت منذ سنوات مضت على األمساع بعض الفتاوي املنسوبة لبعض العاملني لإلسالم
تنطوي على إباحة قتل املدنيني جلنسيات معينة أو إباحة قتل النساء واألطفال  ،وأشهر تلك
الفتاوى هي الفتوى الصادرة عن اجلبهة العاملية لقتال الصليبيني واليهود بقيادة أسامة بن الدن
عام  1998م والداعية إىل قتل األمريكان سواء كانوا من العسكريني أو املدنيني يف أي مكان يف
العامل !
وملا كانت هذه الفتوى تتناقض مع ما قررته الشريعة يف هذا الصدد وجب البيان والتوضيح رفعا
لاللتباس ومنعا من اإلهبام وإبرازا ملوقف الشريعة الصحيح من قضية قتل املدنيني وقتل النساء
واألطفال على وجه اخلصوص :
فقد ورد النهي عن قتلهم يف أحاديث الرسول : 
عن ابن عمر رضي اهلل عنه قال  :وجدت امرأة مقتولة يف بعض مغازي رسول اهلل  فنهى
رسول اهلل عن قتل النساء والصبيان ( رواه البخاري ومسلم ) .
فهؤالء الذين مل ينتصبوا للقتال ال يسعى اإلسالم الستئصاهلم وال يسعى إلجبارهم على اعتناق
عقيدته والتخلي عن دينهم إمنا يريد أن يعطيهم الفرصة ملراجعة مواقفهم فلرمبا يدخل اإلسالم
قلوهبم طواعية .


الشبهة األولى  :القول بجواز استهداف األمريكان جميعا حول العالم دون تفريق !


 االستدالالت اخلاطئة يف فتوى قتل املدنيني األمريكان:يتساءل كثريون عن املسوغات الشرعية لفتوى ابن الدن ولعلها تتمثل يف النقاط التالية:
 أن علة القتال والقتل -وفق رؤيتهم -هي الكفر ال املقاتلة واحملاربة  ،ويرون أيضا أن األصنافالرد:
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املستثناة وفق النصوص الشرعية مل تعد معصومة شرعا بعد ثبوت مشاركتها بصورة أو بأخرى ،
وبذلك جعلوا مجيع الشعب األمريكي حماربا لرضاه بالسياسات األمريكية ولقيامه بدفع الضرائب
للحكومة األمريكية الفيدرالية !!
 والناظر يف حجج العلماء وأقواهلم جيد أن علة املنع من قتل املرأة كما ورد يف حديث رسول اهلل كان لعدم قتاهلا حيث قال  :ما بال هذه قتلت وهي ال تقاتل ؟!
 مث إن العلماء يرون أن األصناف املعصومة أيضا كالشيخ الفاين والراهب واألجري إذا انتصبواللقتال فإهنم يقتلون أيضا.
 كما أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه عندما قال  :اتقوا اهلل يف الفالحني الذين ال ينصبونلكم احلرب جعل علة املنع من قتلهم عدم انتصاهبم للقتل وليس كفرهم.
 وإن أخذ اجلزية سواء من أهل الكتاب أو من غريهم يدل على أن الكفر ليس هو علة القتال. وأن اعتبار االنتصاب للقتال هو العلة املبيحة لقتال املشركني والكفار يتماشى مع مقاصدالشريعة وقواعدها الكلية ويف هذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  (( :وإذا كان أصل القتال
املشروع هو اجلهاد  ،ومقصوده هو أن يكون الدين كله هلل  ،وأن تكون كلمة التله هي العليا،
فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق املسلمني وأما من يكن من أهل املمانعة واملقاتلة كالنساء
والصبيان والراهب والشيخ الكبري واألعمى والزمن وحنوهم فال يقتل عند مجهور العلماء إال أن
يقاتل بقوله أو فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل اجلميع جملرد الكفر إال النساء والصبيان
لكوهنم ماال للمسلمني  ،واألول هو الصواب )) .
ِ ِ ِ َِّ َّ ِ
ين
ألن القتال هو ملن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين اهلل كما قال تعاىل َ وقَاتلموا يف َسب ِيل الله الذ َ
ِ
ين ( البقرة. )191:
يـم َقاتِلمونَ مك ْم َوال تَـ ْعتَ مدوا إِ َّن اللَّ َه ال مِحي ُّ
ب الْ مم ْعتَد َ
 إن ختيري اإلمام املسلم بالنسبة لألسري الكافر بني القتل أو املن أو الفداء أو االسارقاق يدلعلى أن علة القتل ليست هي الكفر و إمنا االنتصاب للقتال أو القعود عنه  ،واألسري كان مباح
الدم قتل أسره وقبل قعوده عن القتال أما بعد أسره وقعوده عن القتال فقد أصبح اإلمام خمريا يف
شأنه .
أما األدلة اليت حيتج هبا من يرى أن علة القتال هي الكفر فتدور حول االستدالل بعموم بعض
ِ
وه ْم ( التوبة :من اآلية. )5
ني َحْي م
اآليات كقوله تعاىل   :فَاقْـتمـلموا الْ مم ْش ِرك َ
ث َو َج ْدممتم م
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ومن الواضح أن هذا العموم قد خصصته أحاديث النهي عن قتل النساء واألطفال ومن يف
معناهم مما جيعل االحتجاج هبذه العموميات ال يصح.


ثانيا  :خطأ القول بإباحة قتل المدنيين األمريكان في أي مكان في العالم :

وهذا حكم ال يصح شرعا ألسباب منها:
 أن هذا يعين جواز قصد النساء واألطفال بالقتل رغم أن هذا ال جيوز بإمجاع العلماء . أن هذه االستهداف لألمريكان على أساس جنسيتهم سيارتب عليه جتويز قتل املسلمنياحلاصلني على اجلنسية األمريكية سواء كانوا من الرجال أو النساء أو األطفال وهو أمر ال جيوز
شرعا  ،وهذا يبني التعميم اخلاطئ الذي وقعت فيه هذه الفتوى .
 أن تأييد بعض السياسات األمريكية ودفع الضرائب ليس مربرا للقتل وإباحة الدماء حبال .


جانبت فتوى إباحة قتل املدنيني األمريكان يف أي مكان يف العامل الصواب وذلك إلمهاهلا الفرق
ثالثا  :عدم تفريق الفتوى بين أحكام القتل والقتال:

بني أحكام القتل وأحكام القتال وبيان ذلك :
أن استهداف قتل املدنيني األمريكان من نساء وأطفال وشيوخ ومن يف معناهم ال يدخل يف
أحكام القتال حيث ال قتال دائر بالفعل بينهم وبني غريهم يف هذا املكان أو ذاك وإمنا يندرج
ذلك يف أحكام القتل للفرد ،.فهناك من يعتقد أن كل من جاز قتاله جاز قتله !!
وال شك يف خطأ هذا االعقتاد  ،ألن للقتال أحكاما ختصه  ،وهذا ما دفع العلماء لإلسهاب يف
بيان هذا التفريق وتوضيحه ملا يارتب على إمهاله من أخطاء ال ختفى.
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قال اإلمام الشافعي  ( :ليس القتال من القتل بسبيل؛ قد حيل قتال الرجل وال حيل قتله ) فتح
الباري .
وقال شيخ اإلسالم  (( :أوجبت الشريعة قتال الكفار ومل توجب قتل املقدور عليهم منهم بل إذا
أسر الرجل منهم يف القت ال أو غري القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ
حبيلة فإنه يفعل اإلمام فيه األصلح من قتله أو استعباده أو املن عليه أو مفاداته مبال أو نفس عند
أكثر الفقهاء )) جمموع الفتاوى .
ولعل يف ذكر بعض األمثلة ما يزيد األمر وضوحا:
 -1البغاة اخلارجون عن طاعة اإلمام ال جيوز قتل أفرادهم قبل إعالهنم القتال واخلروج عن قبضة
اإلمام .
 -2الصائل على النفس والعرض واملال جيوز مقاتلته ولكنه ال جيوز قتله حال انتهائه عن الصيال
والعدوان .
وهكذا يتضح أنه ال جيوز قتل السائح الكافر جملرد انتسابه لفئة أو دولة جيوز مقاتلتها ألن مثل
هذا السائح قد يكون دخل بأمان للبالد املسلمة أو دخل بالد غري املسلمني الذين بينهم وبني
دولة اإلسالم معاهدة وصلح  ،وكل هذا ينبين على التفريق بني أحكام القتل وأحكام القتال وفقا
ملا قرره علماء األمة من أنه ال يلزم من إباحة املقاتلة إباحة القتل .
 فإذا رأت القاعدة أن قتال أمريكا اليوم واجب شرعي فال يعين هذا جواز قتل كل أمريكي
مدين يف أي مكان يف العامل ألنه كما قال اإلمام الشافعي ( وقد حيل قتال الرجل وال حيل قتله)
مجموعة مخالفات شرعية :



وهكذا يظهر لنا أن هذه الفتوى قد خالفت الصواب ألكثر من سبب :

 اعتمدت على أن علة املقاتلة الكفر وهذا غري صحيح . عممت القول بقتل كل املدنيني دون احاراز من وجود أمريكي مسلم أو من ال جيوز قتله مناألمريكان بني هؤالء املدنيني .
 ومل تفرق بني أحكام القتال وأحكام القتل.ورغم كل هذا اخللل الشرعي الذي يكتنف تلك الفتوى إال أهنا وضعت موضع التطبيق يف بلدان
عدة ومن خالل أعمال اعتمدت أسلوب التفجريات العنيفة إليقاع أكرب عدد من القتلى
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األمريكان ولتفتح بوابة املواجهة بني القاعدة وأمريكا على مصراعيها ولتمتد ساحة املواجهة عرب
أقطار عديدة بطول العامل وعرضه !!


 -الشبهة الثانية :

 إباحة تفجريات الرياض وكينيا وتنزانيا ونيويورك قياسا على جواز االنغماس يف صف العدو
إلحداث النكاية وحكم التبييت والتارس باملسلمني !
الرد:

ارتكبت القاعدة بتلك التفجريات العديد من األخطاء الشرعية ومنها :
 -1اخلطأ يف تنزيل احلكم الشرعي اخلاص بإباحة انغماس املسلم يف صف العدو للقول جبواز
تفجري الطائرات املدنية والشاحنات امللغومة :
فقد أجاز علماء الشريعة انغماس املسلم يف صف األعداء مقاتال ،ح ى لو غلب على ظنه أن
س يقتل  ،وباستقراء أقواهلم جد أهنم قد وضعوا شروطا هلذا اجلواز تتمثل يف اآليت:
 -1أن يكون الصف الذي سيحمل املسلم عليه صفا كافرا أو جيوز قتاله.
 -2أال خيتلط هبذا الصف من ال جيوز قتله سواء من املسلمني أو املعاهدين أو حنوهم  ،فإن
اختلطوا حتولت إىل حكم التارس .
 -3أن يتحقق من وراء ذلك االنغماس مصلحة راجحة وال ينجم عنه مفسدة أكرب منها ومن
تلك املصاحل  :إحداث النكاية يف العدو  ،وتوهني العدو وبث الرعب وتقوية املسلمني ونيل
الشهادة يف سبيل اهلل .
يقول اإلمام الغزايل  :أما تعريض النفس هلالك من غري أثر فال وجه له بل ينبغي أن يكون حراما
(إحياء علوم الدين)  ،فالقضية ليست االنغماس يف الصف إمنا ما يارتب عليها من مصاحل  ،وإذا ما طبقنا
الضوابط اليت وضعها العلماء جلواز االنغماس على صورة خطف الطائرات وتفجريها وصورة
تفجري الشخص نفسه فسننتهي إيل عدم صحة تنزيل هذا احلكم على الصور املذكورة ومن
أسباب عدم اجلواز :
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 أن ركاب الطائرة ال ُيثلون صفا مهدر الدم ح ى جيوز احلمل عليه ،فهم من جنسيات ش ىوديانات ش ى وفيهم الرجال والنساء واألطفال .
 أن هذه الطائرة مبن فيها متثل جيشا معاديا يقف يف مواجهة جيش املسلمني فهم غالبا مايكونون من املدن يني وال يدور يف خلدهم أهنم يف حالة حرب أو مواجهة فكيف يتم تنزيل هذا
احلكم جبواز االنغماس على هذه الصورة؟!
 أن االرتطام بالطائرة هبدف أرضي سيحمل دائما احتماال مبقتل من هو معصوم الدم ممن الجيوز قتلهم  ،وتدمري ما ال يصح تدمريه من ممتلكات .
 أن اختطاف الطائ رة مث تفجريها ينطوي على نوع غدر بالشركة اليت متتلكها واليت أعطتاخلاطف تذكرة الستخدام طائرهتا بشرط عدم تعريض سالمتها وسالمة الركاب للخطر  ،وينطوي
على غدر بالركاب الذين ليس هلم ذنب أو جريرة .
وال يقال هنا احلرب خدعة ألن هذا القول يصح عندما يكون هذا التفجري مستهدفا العدو يف
حرب قائمة .
 أن املسلم عندما ينغمس بنفسه يف صف األعداء إمنا يكون مقتله بأيديهم ال بفعله  ،بينمايكون مقتل مفجر الطائرة بفعله ال بفعل غريه وهذا قد يدرجه يف عداد القتل احملرم للنفس .
 أن احلكم بشرعية هذا االختطاف والتفجري يتوقف على ما حيقق ه من مصاحل وما ينجم عنهمن مفاسد.

وهكذا جيد املتأمل أن املفاسد النامجة عن مثل هذه العمليات تربو على أي مصاحل مرجوة منها.
 الخلل الثاني  :تنزيل أحكام اإلغارة والتبييت إلباحة استخدام التفجيرات
العشوائية :

املتأمل يف حديث الصعب بن جثامة أو يف إغارة النيب  على بين املصطلق سيدرك أن هذه

األدلة تساق يف غري موضعها وبيان ذلك :
 أن حديث الصعب يتحدث عن تبييت أهل الدار من املشركني  ،فمن أراد االستدالل به علىجواز تبييت املسلمني أو تبييت أناس خيتلط فيهم املؤمنون مع غري املؤمنني فقد أخطأ خطأ
جسيما.
 وكذلك كان حال بين املصطلق الذين أغار عليهم النيب  فقد كانوا قوما مشركني متميزين28

بدارهم عن غريهم  ،فكيف يستدل بذلك على جواز التفجريات ببالد اإلسالم حيث أغلبية
السكان من املسلمني وغري املسلمني أقلية بينهم ؟!
مث إن جل العلماء أوضحوا أن تبيني املشركني جائز ح ى إن أدى إىل سقوط بعض نساء وأطفال
املشركني قتلى لكنهم اشارطوا جلواز ذلك أال يقصد النساء واألطفال بالقتل.
ويؤكد اإلمام الشافعي ما ذهب إليه اإلمام أمحد يف عدم جواز قصد قتل النساء واألطفال يف
التبييت فيقول  (( :فإن قال قائل  :كيف أجزت الرمي باملنجنيق والنار على مجاعة املشركني فيهم
الولدان والنساء وهم منهي عن قتله؟ قيل :أجزنا بأن النيب  شن الغارة على بين املصطلق
غارين  ،وأمر بالبيات والتحريق وذلك ألن الدار دار شرك غري ممنوعة وإمنا هنى أن تقصد النساء
والولدان بالقتل إذا كان قاتلهم يعرفهم بأعياهنم )) .
وقارن هذا القول بتلك ا لتفجريات اليت حتدث يف دار ليست دار شرك حيث يكون القائم بتلك
التفجريات يعلم يقينا بوجود املسلمني بأعياهنم يف املوقع املستهدف وقد يرى بعينه بعض النساء
واألطفال موجودين مث يقدم على إمتام التفجريات!!
 كما ال جيوز حال اختالط املسلم بغريه من الكفار أن يقصد املسلم بالقتل بالتبييت أو غريهِ
ِ
لقوله تعاىل  :ولَوال ِرج ٌ ِ
ات َمل تَـعلَموهم أَ ْن تَطَأموهم فَـتم ِ
صيبَ مك ْم ِمْنـ مه ْم َم َعَّرةٌ
َْ َ
مْ
ال مم ْؤمنمو َن َون َساءٌ مم ْؤمنَ ٌ ْ ْ م م ْ
بِغ ِري ِعلْم لِي ْد ِخل اللَّه ِيف ر ْمحتِ ِه من يشاء لَو تَـزيـَّلموا لَع َّذبـنا الَّ ِذين َك َفروا ِمْنـهم ع َ ِ
ذاباً أَليماً( الفتح :من اآلية
م َ م َ َ َ ْ َ َ م ْ َ َ َْ َ م م ْ َ
َْ

 . ) 25يقول القرطيب  (( :وهذه اآلية دليل على مراعاة الكافر يف حرمة املؤمن إذ ال ُيكن إيذاء
الكافر إال بإيذاء املؤمن )) .
 خطأ تنزيل األحكام الخاصة برمي الترس وجواز الضرب بالمنجنيق للقول
بجواز التفجيرات العشوائية !!



الرد :

بالنظر إىل جواز رمي املنجنيق ورمي الارس املسلم إلسباغ الشرعية على التفجريات العشوائية جند
أنه استدالل جانبه الصواب ألسباب عدة منها:
 ال يصح القول جبواز التفجريات العشوائية استنادا إىل جواز الرمي باملنجنيق ألنه تنزيل حلكم29

شرعي صحيح على واقع خمتلف عن الواقع الذي يالئمه وبيان ذلك كاآليت :
أن رسول اهلل  عندما نصب املنجنيق على أهل الطائف كان ذلك يف حرب قائمة بينه
وبينهم وكانوا كفارا متميزين عن غريهم من املسلمني .
أما التفجريات العشوائية اليت تتم اليوم فإهنا ال يتحقق فيها تلك الشروط ولكنها تستهدف
ضحايا غري معروفني بأعياهنم وكل هذا يؤكد خطأ تنزيل هذا احلكم على واقع شعوبنا املسلمة
اليوم.
غري أن هناك من معتنقي فكر القاعدة من يستدل على اجلواز باعتبار أن شعوب البلدان
اإلسالمية قد ارتدت عن اإلسالم ومن مث ال حرج يف استهدافهم بالقتل والتفجريات العشوائية!
وال شك يف خطأ هذا التوصيف فاحلكم على الشعوب اإلسالمية بالردة وعلى كل أهل العصر
والذمة بنقض عهدهم حكم فاسد يفتقر إىل دليل صحيح .
 كما ال يصح االستناد إىل جواز رمي الارس املسلم إلباحة استخدام التفجريات اليت تستهدفشخصية معينة ح ى لو أد ى ذلك إىل قتل أبرياء معصومي الدم من جراء هذا التفجري وذلك ألن
األصل عند العلماء أهنم ال جييزون حبال التضحية مبعصوم الدم من أجل الوصول ملهدر الدم إال
إذا كان ذلك يف حاالت حمددة وملصاحل حمددة قرروها وهو ما يظهر يف أقواهلم يف قضية جواز
رمي الارس وإن منتسيب القاعدة لو راعوا تلك الضوابط ملا أقدموا على مثل هذه األفعال.

 -1أن تكون حالة التارس باملسلم قائمة وعلى غري رضى منه بذلك.

وقد حدد العلماء شروطا عدة للقول بجواز رمي الترس المسلم وهي:

 -2أال يقصد رمي الارس إمنا يقصد رمي مهدر الدم وأصحاب التفجريات غالبا ما يبدؤون أوال
بقصد احلراس بالقتل  -أي الارس وفقا لتفسريهم -قبل استهداف الضحية.
 -3أال يكون هناك وسيلة أخرى حتقق املقصود سوى الرمي مبا يؤدي إىل اإلهالك العام أما إذا
وجدت وسيلة أخرى فال جيوز ذلك.
 -4أن تكون هناك ضرورة لرمي الارس حبيث لو مل يتم رميه ألدى ذلك إىل هزُية املسلمني ومن
مث أيضا قتل الارس بعد ذلك بأيدي املتارس هبم .
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 خطأ استهداف األجانب السياح بالقتل بدعوى عدم انطباق أحكام األمان عليهم !! الرد:
برز استهداف األجانب والسياح بالقتل مع مطلع التسعينيات من القرن املاضي ،وتارة كان هذا
الشبهة الرابعة:

االستهداف حيمل رسالة إىل الدول اليت يتبعها هؤالء الرعايا ،وتارة كانت تلك الرسالة موجهة إىل
تلك الدول اليت تقع على أرضها هذه العمليات ،ويف كل األحوال كان اهلدف واحدا  ،ويتلخص
يف الضغط على هذه الدول أو تلك لتغيري بعض سياساهتا اليت يرى منفذو هذه األحداث أهنا
ظاملة أو خاطئة.
واستند القائمون هبذه العمليات على مقدمات ظنوها صحيحة فولدت النتيجة اخلاطئة وتتلخص
تلك املقدمات على اعتبار هؤالء األجانب سواء كانوا سياحا أو غري ذلك حماربني وأن األصل
استباحة دمائهم !!
واألمر اآلخر أن هؤالء األجانب ال يصح األمان املمنوح هلم لكون أركان األمان الشرعي غري
قائمة حبقهم ألهنم مل يطلبوه من أحد وأهنم ليس هلم شبهة أمان بعد حتذيرهم من القدوم هلذه
البالد .
ونرد على ذلك بأن الشريعة اإلسالمية أباحت ألمة اإلسالم االستعانة باألجانب وغري املسلمني
لتحقيق مصلحة مشروعة طاملا عرف عن من يستعان به منهم حسن الرأي وانتفى يف حقه سوء
القصد  ،وبناء على ذلك ال حرج يف االستعانة باألجانب أو غري املسلمني كاخلرباء والفنيني
واملستشارين لتحقيق نفع يعود باخلري على أمة اإلسالم.
كما أن يف قوهلم باستهداف مجيع من قدم من األجانب على اعتبار أهنم حماربون فيه ظلم وخلل
حيث إن من بينهم من يعتنق اإلسالم وإن محل جنسية أجنبية.


مواطن الخلل:

وباختصار ُيكننا إجياز مواطن اخللل يف تنزيل أحكام األمان بشكل غري صحيح يف قضية
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استهداف السياح فيما يلي:
 -1اخلطأ يف جعل كل أجنيب أو سائح حماربا مستباح الدم على الرغم من كون بعضهم مسلمني
وهؤالء ال جيوز استهدافهم بتلك التفجريات لقوله تعاىل  - :ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه
جهنم خالدا فيها وغضب اهلل عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.-
 -2وقد يكون بينهم من ال جيوز قتله لدخوله يف أمان صحيح لقوله تعاىل  - :وإن أحد من
املشركني استجارك فأجره ح ى يس مع كالم اهلل مث أبلغه مأمنه ذلك بأهنم قوم ال يعلمون . -
ولقوله  ( : من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها لتوجد من مسرية أربعني عاما)
والناظر يف أحوال دخول األجانب والسياح اليوم لديار اإلسالم جيد أن طريقة دخوهلم تندرج
غالبا يف مفهوم التأمني مبعناه الشرعي مما جيعله دخوال مشروعا ُينع من استهدافهم بالقتل لوجود
األمان املمنوح هلم أو لقيام شبهة األمان على أقل تقدير.
كما أن العربة يف انعقاد األمان شرعا ليس مبا يريده مانح األمان فحسب وإمنا يتوقف على ما
يفهمه من يطلب األمان أو ادعى قيامه ومن ذلك السائح األجنيب الذي يدخل البالد بتأشرية
رمسية تقوم مقام األمان والواجب أن يرد األجنيب ملأمنه ال أن يسارع يف قتله.

 ومن أخطاء القاعدة أيضا اعتبار التحذير لألجانب والسائحين كاف لنفي األمانوالتجويز لقتلهم !

وهذا التقدير غري صحيح شرعا ألن مثل هذا التحذير الصادر عن مجاعات غري ممكنة قد ال
يعرف األجنيب والسائح عنها شيئا وقد ال يصله مثل هذا التحذير الصادر عنا وإذا وصله فهو يثق

بأن احلكومة القائمة بتلك البلد قادرة على محايته .
ويف هذا املعىن يقول اإلمام املواق :مث إن أمن أحد أحدا قبل هنيه أو بعده فاإلمام خمري إما أمنه أو
رده إىل مأمنه.
كما أن املخالفات اليت تقع من بعض األجانب والسياح بعضها يقتضي نقض األمان املمنوح هلم
وبعضها ال يستوجب ذلك وعندها جيب عقوبته مبا يستحقه وفق املخالفة اليت وقعت منه مع
مالحظة أن أكثر هذه املخالفات قد ال تبيح قتله وال تنقض أمانه وإمنا تبيح عقوبته مبا هو دون
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القتل .

إدخال البالد اإلسالمية يف عداد ديار احلرب !!

من الشبه المطروحه في هذا الشأن أيضا من قبل القاعدة :



الرد:

وهذا أمر فيه خطأ كبري ال خيفى وال يكفي لتربير هذا الوصف القول بغيات أحكام الشريعة من
التطبيق يف بعض هذه األقطار ألن العديد من العلماء مل جيعل هذه الديار رغم عدم تطبيق
أحكام الشريعة فيها من مجلة ديار احلرب أو الكفر بل منهم من جعلها يف عداد ديار اإلسالم ،
انطالقا من أن اإلسالم قد عال وظهر عليها فال يصح أن يزول عنها ح ى لو زالت أحكامه.
ويف ذلك يقول اإلمام الرملي ( :إن كل حمل قدر أهله فيه على االمتناع من احلربيني صار دار
إسالم ،وحينئذ فيتجه تعذر عوده دار كفر وإن استولوا عليه كما صرح به يف خرب ( اإلسالم يعلو
وال يعلى عليه ) فقوهلم  :لصار دار حرب املراد به صريورته لذلك صورة ال حكما وإال لزم ما
استولوا عليه من دار اإلسالم إن يصري دار حرب وهو بعيد )  .هناية احملتاج .
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