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 لم والحرب والحكم والمعارضةالبوطي: مقوالت في الس  

 نهشام عليواد. 

املعارضة، احلرب، السلم، احلكم، احلركات  الصوفّية، اجلهاد، احلراك الشعيّب، سوريا، البوطي،الكلمات المفتاحي ة: 
 ، السلطة.اإلسالمّية

 

 مفهوم الجهاد ومشروعي تهالمطلب األو ل: 

د لععل  ايععة لفلععء حيّوععا تعععار  حيليععل ال  هععا ،   لعع  لفع يعع   ًّ يراجععا البععوطي مصععطلد اجلهععاد  مععا يععًّا حيليععل  ععرحي ا  فعع
م ولة إّن الًحيوة هي األصل  إّن اجلهاد هو ال رع،  من مثّ لفضييق جمالل قًر اإلمكان،  ليكون ال فاا بععً  لع  تابع عا 

رّيّععة الًيةيّعععة ع اففوععا  ع الً لععة، مفاعععا ا ا، كوععا أعععاا ال أيلععي، مسععع لة مل فضععيات الععًحيوة السعععلوّية  ملاضععع ا ملبعععً  احل
الف ريعععق الف ليعععًّح بعععع أعععرب دفاحييّعععة   ملعععره هاوميّعععة، فوعععا حيةعععًي إّا جهعععاد  اأعععً مّفسعععق بةوحي يعععل العععًحيوّح  ال فعععاّ . 

عا لعرّد الععً ان فيكعون دفاحي عا    هاوم عا  قاًيبعا حيلع  سعب يل العًفاع حيعن العة ن معن ملطعر  عً .  اجلهاد ال فعاّ  هعو داًو 
للععًفاع حيععن الً لععة اإلسععالمّية ال اًوععة  لععين  الجهاااد فااي ا  اا م قععً  عععرع اجلهععاد ال فععاّ  طسعع  البععوطي ع كفابععل 

. فكيء يععّر  ال  هعا  مصعطلد اجلهعاد  معا هعو تعريعء البعوطي  فقه السيرةإلقامفها، خبال  ما قّرري ع كفابل اآلملر 
 لفعريء حيل  رؤية البوطي ملشر حيّية اجلهاد  الباحيث حيليل بامل ارنة ما مجهور ال  ها   ما آثار هذا ا

: مفهوم الجهاد  أو الا

ع فاحي ععل  مععن جهععًع إ ا بععاله ع قفععل حيععًّ ي   عع ي،  هععو ع   إّن كلوععة اجلهععاد هععي مصععًر جاهععً جهععاد ا   ً عع جماهععًة ،  جاه 
.  اجلهععاد هععو دحيععوة الك ععار إا الععًين احلععّق  قفععا م إن   ي بلععوا 1احلةبلععيالشععرع قفععاا الكّ ععار ملاّصععة  كوععا ي ععوا البعلععي 

                                                           
، ابن  يب ال فد البعلي أبواب المقن عالمطلع على  حيليل شرح المقن ع في فقه ا مام أحمد بن حنبل،  ابن قًامة امل ًسي، 1
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ًّ تعبع  ابعن ا وعاف احلة ععي عً  هعو الفععع ، 2حيلع  أع ( املععالكيع هإّن اجلهعاد مع ملو  معن اجل هع ًّ ، فيوعا ي عوا ابعن ر عً )اجلع
العععع جعلهععععا ايف طري  عععا إا اجلةّععععة فوععععجل اجلهعععاد ع سععععبيل ايف املبال عععة ع إتعععععاب األن عععن ع  ات ايف،  إحيعععال  كلوفععععل 

ععاِدي﴿ سععبيال  إليهععاه. قععاا ايف تعععااع  ععِق ِجه  ًع ا ِع اللِععِل أ  اِهعع .  ية سععم اجلهععاد طسعع  ابععن ر ععً إا  ربعععة  قسععاف 3﴾  ج 
هعي جهععاد ال لع   جهععاد باللسعان  جهععاد باليعً  جهععاد بالسعيء، فاهععاد ال لع  جهععاد الشعيطان  جماهععًة العة ن حيععن 

احملّرمعات،  جهعاد اللسعان األمعر بعاملعر    الةهعي حيعن املةكعر،  معن  لع  معا  معر ايف بعل نبيّعل  صعّل  ايف حيليعل الشهوات 
ًِ العكعِ عار    العوعة عاِفِ ع    ا علععيع حي ل عيعِهمع...﴿من جهاد املةعاف ع، ألنّعل حيعّ   جعّل قعااع  4 حيل  آلل[ اِهع عا الةِعيبه ج  ، 5﴾ ي عا   يعهه 

عل فعيهم، فااهً صّل  ايف  حيليل  حيل  آلعل الكّ عار بالسعيء  جاهعً املةعاف ع باللسعان، ألّن ايف تععاا ععاي  ن يععوعل حِيلو 
ًِن حيةعل  نّعل ي فعل  صعحابل حيلع  معا رع ح حيةعل صعّل  ايف حيليعل  حيلع  آلعل،  كعذل  جاهعً  فيع يم احلً د حيلعيهم لعااّل يععف حع

 فععا م، بععال وا ملاّصععة .  ّمععا جهععاد اليععً فهععو اجععر   ح األمععر  هععل صععّل  ايف حيليععل  حيلعع  آلععل املشععركع قبععل  ن يعع م ر ب
املةاكر حيعن املةعاكر  األباطيعل  املعاصعي احملّرمعات  حيعن تعطيعل ال عراًت املوجبعات بعاألدب  الضعرب حيلع  معا يع ّدح إليعل 

ّخع  ابعن ر عً  جهاد السيء هو قفاا املشركع حيل  العًين.  يل ]...[ااجفهاد ع  ل ،  من  ل  إقامفهم احلً د 
 املعجل ااصطالأّي للاهاد ب وللع 

 ح إ ا قيعل اجلهعاد د ن [فكّل من  تع  ن سل ع  ات ايف ف عً جاهعً ع سعبيلل إّا  ّن اجلهعاد ع سعبيل ايف إ ا  عطلعق 
ً   ]إضاففل إا  ي  فال ي عا بططالقعل إّا حيلع  جماهعًة الك عار بالسعيء أعّو يعًمللوا ع اإلسعالف    يعطعوا اجل يعة حيعن يع
 . 6 هم صا ر ن

                                                           
 .277، الص حة 4اجل    ،ميالدّح( 1896، 1الطبعة  ،، )ال اهرةع املطبعة الكربه األم يّةفتح القديرابن ا واف احلة ي،  2
 .78، اآلية الحج  سورة  3
 احملّرر.إضافة من  4
 .73، اآلية التوبةسورة  5
6  ،)ًّ المقد مات الممه دات لبيان ما اقتضته ر وم المدو نة من األحكام الشرعي ات والتحصي ت المحكمات ابن ر ً )اجل

ًكفور  وً أايألم هات مسائلها المشك ت ، 1اجل    ،ميالدّح( 1988، 1)ب  تع دار ال رب اإلسالمّي الطبعة  ، حت يق ال
 .342لص حة ا
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لكّن  جوب اجلهاد هو  جوب الوسعاًل ا امل اصعً، إ  امل صعود بال فعاا إّهعا هعو ا ًايعة  معا سعواها معن الشعهادة، 
ًايعععة بطقامعععة العععًليل ب ععع  جهعععاد كعععان   ا معععن اجلهعععاد كوعععا ي عععوا   ّمعععا قفعععل الكّ عععار فلعععين و صعععود، أعععّو لعععو  مكعععن ا 

 ] ح قفعاا الكّ عار[ ح ا جيعوا أعرابفهم  ]ال  هعا [.  إ ا كان  رط احلرب هو بلوغ العًحيوة باتّ عا  7الشربيين الشافعي
مهادنعة الععًّ  سعوا    ، ف ً اتّ ق ال  ها  حيلع  جعواا8أّو يكونوا قً بل فهم الًحيوة كوا قاا ابن ر ً )احل يً( املالكي

بعهً  ج ية    ا، لكّن مةهم من  جااها د ن سب  إ ا ر ه اإلماف مصعلحة  فيهعا، فيوعا  جااهعا مالع   الشعافعي   بعو 
.  هععو مععا قععً 9أةي ععة حيةععً الضععر رة، بععل  جععاا األ ااحيععي  ن يصععار اإلمععاف الكّ ععار حيلعع   ععي  يًفعععل املسععلوون إلععيهم

من ضعء  ت ّر ، فال يعود من داع  للف  يل لة ي املبعاد ة بال فعاا    معا يعسعّو   هعاد  يةطبق  الب ا حيل  أاا املسلوع
ر املصلحة. ًّ  الطل   قً انعًمت الوساًل،  ما داف احلاكم هو من ي 

لكّن البوطي،  ع سيا  ن ي ال فاا قبل طر   حيً ان    ظهعور داًلعل، يسعفخًف مصعطلد اجلهعاد ال فعاّ   ييع  ا لعل 
ة قبععل اإل ن حيّوععا  ًّ يسععّويل اجلهععاد بالععًحيوة.  يسععفةً ع دحيععواي إا معععاه اجلهععاد  افاهععًة الععع  ردت ع سععور مّكيّععة حيعع

للو مةع ب فاا املشعركع،  فيهعا مععجل الصعرب حيلع  نشعر احلعّق  الصعرب حيلع  األ ه، لية عي ال عوا بععه ّن اجلهعاد العذح هعو 
رع بعً هارة رسوا ايف صّل  ايف حيليل  حيل  آلعل إا املًيةعة، فلعم يكعن ج    صيل من  أكاف اإلسالف   راًعل، إّها  ع 

عره، إ  معا داف اجلهعاد نعوحي ع،  العًحيوة سعب ت ال فعاا، هفالعهعً املّكعّي معن أيعاة رسعوا  للاهاد قبل  لع  أعكعم  ا  كع
كوعا يعرّفعل البعوطي  ععرع  ّ ا ،  ح إّن اجلهعاد  10ايف صّل  ايف حيليل  حيل  آلعل أ عل باجلهعاد كوعا أ عل بعل العهعً املعًّهه

مرّة ع مّكة ا ع املًيةة. لكن  وا  نّل اسف ّر ع   هان كث  من الةاس احنصار اجلهعاد ع معةعاي ال فعاّ ،  وعا  ّن م اتلعة 
ع املًيةععة، ظةّععوا  ّن اجلهععاد حيووم ععا إّهععا  عععرع بعععً  صععّل  ايف حيليععل  حيلعع  آلععلاملشععركع  عععرحيت بعععً اسععف رار رسععوا ايف 

ا اععرة.  ل ععً  ّده هععذا الفصععّور أسعع  البععوطي إا إاالععة ريععة اجلهععاد حيععن كثعع  مععن  نواحيععل، بععل حيععن  ّ هععا، إ  ا  ععّ  
كّرمععة، أسعع  ر يععل ه ّن  إّن[  هععّم  نععواع اجلهععاد هععو  اك الععذح اسععف ّر  جععودي مععا فاععر الععًحيوة اإلسععالمّية ع مّكععة امل

                                                           
على متن منهاج ؛ اإلماف  يب اكريا فىي بن  ر  الةو ح األنصارح، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيين،  7

 .277، الص حة 4(، اجل   1997، 1الطبعة  ،)ب  تع دار املعرفة الطالبين
 .308، الص حة 1)ال اهرة(، اجل    اية المجتهدبدابن ر ً،  8
 .309  308صًر ن سل، الص حفان امل 9

 .19، مصًر سابق، الص حة الجهاد في ا   م 10
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ععا ملععا ت ععرّع حيةععل بعععً  لعع ، مععن جععرّا  حيععوار  ال ععر    األأععوااه  ي ععوا  ّن مععا ي ععوت جعععّل املسععلوع . 11فكععان  ساس 
معرففعععل هععو  ّن اجلهععاد ع سععبيل ايف سععبحانل  تعععاا كعععلك ا يفاعع ّ ، مفكامععل ي ملععذ بعضععل طعاععع  بعععت،  ا يفعع ّت  فصععل 

فععاّ  جعع   مععن اجلهععاد الكلّععّي الععذح  ععرحيل ايف سععبحانل  تعععاا،  ا يسععف يم جعع   مةععل حيععن األجعع ا  األملععره. فاجلهععاد ال 
عععو  األّمععة اععذا اجلعع   إّا إ ا تكامععل عوضععها بكلّععّي معععجل اجلهععاد الععذح  ععرحيل ايف سععبحانل  تعععاا، مةععذ فاععر البعثععة 

األمر باجلهععاد كععان يفةعععّ ا بععع احلععع الةبويّععة  ح قبععل  ن يهععاجر الةععيّب صععّل  ايف حيليععل  حيلعع  آلععل مععن مّكععة إا املًيةععة. فعع
ًِيع ةِعهعمع ﴿ اآلملععععر حيلعععع  املسععععلوع مععععن ملععععالا الععععوأي الربّععععاّه مععععن مثععععل قععععوا ايف حيععععّ   جععععّلع  عععع ًع ا ِفية ععععا ل ةع هع عععع   الِععععِذين  ج اه 

عاِدِي...﴿،  قولل حيعّ   جعّلع 12﴾..سعبععل ة ا عِق ِجه  ًع ا ِع اللِعِل أ  اِهع   يكعن مشعر حي ا بععً. ، معا  ّن اجلهعاد ال فعاّ  13﴾   ج 
 حيليل، فطّن البوطي يره  ّن تعريء الةاس باإلسالف  دحيوهتم إليل باحلوار  اإلقةاع هعو مةطلعق اجلهعاد اإلسعالمّي   ساسعل 

 .14 مصًر ت ّرحياتل   نواحيل

 الجهااااد فاااي ا  ااا م،  ّ ا  حيعععن حتًيعععًي إيّاهعععا ع كفعععاب فقاااه السااايرةللاهعععاد   ايفعععل ع   خيفلعععء حتًيعععً البعععوطي
ف ععي األّ ا يعععّر  اجلهععاد ب نّععل هبععذا اجلهععً ع سععبيل إحيععال  كلوععة ايف  إقامععة اففوععا اإلسععالمّي،  بععذا اجلهععً  .اأ  ععا

،  ع الكفعاب 15بال فاا نوع من  نواحيل،   ّما  ايفعل فهعو إقامعة اففوعا اإلسعالمّي  تكعوين الً لعة اإلسعالمّية الصعحيحةه
صععّل  ايف حيليععل احلصععوا حيلعع  دار إسععالف،    ي اتععل الرسععوا الثععاه يععره البععوطي  ّن اجلهععاد ال فععاّ    يعشععرع مععن  جععل 

ع سععبيل بةععا  د لععة إسععالمّية    إجيععاد أشععً مععن املسععلوع تفعع ّلء مععةهم تلعع  الً لععة،  يفحّ ععق اععم ن امهععا،   حيلعع  آلععل
اففوععا الععذح يهععً  الة ععاف اإلسععالمّي  اخلالصععة  ّن  .16 لعع ، أراسععة  لععل  دفاحي ععا حيةععل  إّهععا قاتععل بعععًما مةحععل ايف كععلّ 

إا إقامفل من ملالا م ا مفل اجلهاديّة للحرابة هو جمفوا إنساّه يّفسا لفعا ن أ ي عّي بعع املسعلوع   ع هم، ع  أعًة 

                                                           
 .20املصًر ن سل، الص حة  11
 .69، اآلية العنكبوتسورة  12
 .78، اآلية الحج  سورة  13
 .42، مصًر سابق، الص حة الجهاد في ا   م 14
، (10بعة طال دار ال كر بًمشق،  ،دار ال كر املعاصر عب  ت) فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخ فة الراشدةالبوطي،  15

 . 185 حة صال، 1991
 .197 حة صال، مصًر سابق، الجهاد في ا   م 16
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ع  معععن اإلسعععالف السياسعععّي العععذح يصعععطبه بعععل تفععع ّلء معععن اإلسعععالف ااحيف عععادّح العععذح يفبةّعععاي  صعععحابل حيعععن طواحييّعععة  اقفةعععا 
 ،  لين من ملالا ابفًا  ال فاا لفح يق هذا ا ً .17اآلملر ن

ًّ كعّل معن يعأّب  بع ّح  ر  إسعالمّية يّعا يسعّويل حيلوعا  الشعريعة اإلسعالمّية دار   ّما اجلهاد فهو مشعر ع   اجع  ضع
 اإلسالف.  يضيءع 

مهيوة عععا حيليعععل إا يعععوف ال يامعععة،  ح فطّععععا ت عععّل تسعععو  دار إسعععالف، مهوعععا إ ا ثبعععت هعععذا احلعععّق، ي عععّل سعععلطان املسعععلوع 
ا فصععبها    اأفّلهععا املعفععً ن،  اععرة هععذا احلكععم  ّن حيلعع  املسععلوع مععن  هععل تلعع  الععًار    هععا  ن يسععفوّر ا ع م اتلععة 

 .18احملفّلع  امل فصبع ما  سعهم  ل 

اي إا  را  إسعالمّية  ملعره، ثبفعت فيهعا  من املعلوف  ّن هعذا ا خيعفّ  ب لسعطع كع ر  إسعال ًّ مّية  فلّعة،  إّهعا يفعع
ًّ كععّل مععن يسععع  إا  صع ة دار اإلسععالف ل ععر ن مفطا لععة قبععل اأفال عا. كععذل  اجلهععاد  اجعع ، أسعع  ر ح البعوطي، ضعع
لععة  ت ععويت د لععة مععن هععذي الععً ا اإلسععالمّية، مهوععا كانععت م ّصععرة ع تطبيععق مبععادم اإلسععالف   أكامععل، مععا دامععت دامل

بععًملوا قادهتعععا  مع ععم سعععّكاعا ع أعععواة اإلسععالف، ا سعععّيوا إ ا كععان الععععً ان آتي عععا مععن جهعععة تععأّب  باإلسعععالف   هلعععل،  
عا إيّاهعا 19كالً ا ااسفعواريّة اليوف ،  ع هذي إ ارة ضوةّية إا املعارضات اإلسالمّية لألن وة السياسّية ال اًوعة، مّفهو 

ت ال وه ااسفعواريّة اً  ت ويت اسف رار العً ا اإلسعالمّية.  باملفصعار، إ ا كعان  د ا - دركت  ل   ف ا  -ب ّعا 
ًّ اخلارجع حيليل  اج .20اخلر ج حيل  احلاكم ال ا     جاً   ، إّا  ّن اجلهاد ض

 ثانياا: مشروعي ة الجهاد

ل ً اتّ ق مجهور ال  ها  حيل  تًرّج مشر حيّية اجلهاد ع اإلسالف  صوا  إا مباد ة الكّ ار بال فاا ما   يكن حيهً 
 ج ية بيةهم  ب ع املسلوع.  ي وا الشربيين الشافعي ع م ين احملفاج إّن الرسوا )صّل  ايف حيليل  آلل( كان قبل ا ارة 

                                                           
 .120املصًر ن سل، الص حة  17
 . 197  196املصًر ن سل، الص حفان  18
 .198املصًر ن سل، الص حة  19
 .153املصًر ن سل، الص حة  20
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م بل، يةوحي ا  ّ ا اإلسالف من قفاا الك ّ ار م مور ا بالصرب حيل  األ ه.  بعً ا ارة إا املًيةة،  عمر باجلهاد إ ا ابفًع
، مّث  عبيد لل ابفًاؤي،  ح 21﴾ قاتلوا ع سبيل ايف الذين ي اتلونكم﴿ ح إ ا بً  الكّ ار بال فاا،   ل  ل ولل تعااع 

انسلخ األ هر احلعرعف فاقفلوا املشركع أيث  فط ا﴿البً  ب فاا الكّ ار ع    األ هر احلعرعف ب ولل تعااع 
. 23﴾ اقفلوهم أيث ث  فووهم﴿من    ت ييً  رط  ا امان ب ولل تعااع  ] ح بال فاا[مّث  عمر بل  ،22﴾ جًّ وهم

 قً يكون اجلهاد فر  حيع حيل  كّل مسلم إن  أاط حيًّ  باملسلوع كاألأ اب من الكّ ار ع    ة اخلةً   الذين 
أوا املًيةة، فطنّل م فت  لفعّع جهاد املسلوع.  ّما إن كان الكّ ار ببالدهم مسف رّين اا    قاصًين  يا ا حت ّبوا 

من بالد املسلوع فاهادهم فر  ك اية،  ح إن قاف بل بعت املسلوع س ط حين الباقع،  إن   ي م  أً بل  مث 
الك اية ب ن يشحن اإلماف الث ور  وكافاع للكّ ار ما  اجلويا،  هو ما سار حيليل اخلل ا  الرا ً ن؛  فصل فر 

 .24إأكاف احلصون  اخلةاد   ت ليً األمرا     ب ن يًملل اإلماف    ناًبل دار الك ر باجليوش ل فا م

، للعوومات ] ح بال فاا[ ي وا البابريت احلة ي ع  رح العةاية حيل  ا ًاية إّن قفاا الكّ ار  اج   إن   يبًؤ ا 
 27﴾كف  حيليكم ال فاا﴿  26﴾ قاتلوهم أّو ا تكون ففةة﴿  25﴾فاقفلوا املشركع﴿واردة ع  ل  ك ولل تعااع ال

فطنّل يًّا حيل   ّن قفاا الكّ ار إّها  28﴾فطن قاتلوكم فاقفلوهم﴿   ها، فطن قيل العوومات معار ضة ب ولل تعااع 
ًوا بال فاا،  عجي  ب نّل مةسوخ،  بيانل  ّن رسوا ايف )صّل  ايف حيليل  آلل( كان ع اابفًا  م مور ا بالص د  جي  إ ا بًع

ين30﴾ حير  حين املشركع﴿  29﴾فاص د الص د اجلويل﴿ اإلحيرا  حين املشركع ب وللع  ًِّ  ، مّث  عمر بالًحيا  إا ال

                                                           

 .187 ، اآليةلبقرةاسورة  21

 .5 ، اآليةالتوبة سورة 22

 .191، اآلية لبقرةاسورة  23

 .277  276، الص حفان 4، مصًر سابق، اجل   مغني المحتاج 24
 .5 ، اآليةالتوبة سورة 25

 .11 ، اآليةاألنفال سورة 26

 .549 ، اآليةالبقرة سورة 27

 .191 ، اآليةالبقرة سورة 28

 .85 ، اآليةالحجر سورة 29

 .94 ، اآليةالحجر سورة 30
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، مّث  ع ن بال فاا إ ا كانت البًا ة 31﴾ دع إا سبيل رّب  باحلكوة  املوحي ة﴿باملوحي ة  افادلة باألأسن ب وللع 
، مّث  عمر بال فاا ابفًا  33﴾فطن قاتلوكم فاقفلوهم﴿ ب وللع  32﴾ ع ن للذين ي ات لون ب ّعم ظعلووا﴿مةهم ب ولل تعااع 

، مّث  عمر بالبًا ة 34﴾سلخ األ هر احلعرعف فاقفلوا املشركع أيث ث  فووهمفط ا ان﴿ع بعت األامان ب ولل تعااع 
قاتلوا الذين ﴿  35﴾ قاتلوهم أّو ا تكون ففةة﴿بال فاا مطل  ا ع األامان كّلها  ع األماكن ب سرها، ف اا تعااع 

 .36﴾ا ي مةون بايف  ا باليوف اآلملر

 يفةا ا البوطي ع )ف ل الس ة( تًرّج أكم اجلهاد ع اإلسالف وا يفوافق باملعجل العاّف ما مجهور ال  ها ، إ  هكان 
 -اجلهاد ع صًر اإلسالف م فصر ا حيل  الًحيوة السلوّية ما الصوود ع سبيلها للوحن  الشًاًً، مّث  عرّع إا جانبها 

ّد كّل قّوة وثلها. مّث  عرّع بعً  ل  قفااع كلِّ من  قء حي بة ع طريق إقامة ال فاا الًفاحيي،  ح ر  -ما بً  ا ارة 
اففوا اإلسالمي، حيل   ن ا يع بل من املالأًة  الوثةّيع  املشركع إّا اإلسالف،   ل  لعًف إمكان اانسااف بع 

اب فيك ي ملضوحيهم للوافوا اإلسالمي اففوا اإلسالمي الصحيد  ما هم حيليل من اإلحلاد  الوثةّية.  ّما  هل الكف
 انضواًهم ع د لفل حيل   ن يًفعوا ما يعسّو  هاجل يةه مكان ما يًفعل املسلوون من ال كاةه. مّث يره البوطي  نّل حيةً 
هذي املرألة األمل ة، اسف ّر أكم اجلهاد ع اإلسالف،  هذا هو  اج  املسلوع ع كّل حيصر إ ا توافرت لًيهم ال ّوة 

ة الالامة،  حين هذي املرألة ي وا ايف تعااع  الع قاتلوا الذين يلونكم من الكّ ار  لياً ا فيكم  ل ة  احيلووا  ّن ﴿ًّ
 يسفةفج بعً  ل   نّل ها معجل لف سيم اجلهاد ع سبيل ايف إا أرب دفاحيّية   ملره هاومّية، . 37﴾ايف ما املّف ع

                                                           

 .125 ، اآليةالنحل سورة 31

 .39 ، اآليةالحج   سورة 32

 .191، اآلية لبقرةاسورة  33

 .5 ، اآليةالتوبة سورة 34

 .11 ، اآليةاألنفال سورة 35

(، مصًر سابق، اجل    المقد مات الملهمات،   رد املعجل ن سل ع 282، الص حة 4، اجل   فتح القديران رع  36 ًّ ابن ر ً )اجل
،  ّما ابن ر ً )احل يً( فيذكر  ّن اإلماف مال  قاا بعًف جواا ابفًا  احلبشة بال فاا ملا ر ه من 346إا  344الص حات  ،1

 .304، الص حة1، مصًر سابق، اجل   بداية المجتهدأًيث الةيّب ) صّل  ايف حيليل  آلل(ع ه ر ا احلبشة ما   رتكمه، 
 .123، اآلية التوبة سورة 37
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ا اوف لذاتل، إّها مةاطل احلاجة إا إقامة اففوا اإلسالمي بكّل ما  إ  مةاط  رحية اجلهاد لين الًفاع لذاتل  ا
 . 38يفطّلبل من الةه عم  املبادم اإلسالمّية،  ا حيربة بعً  ل  بكونل جا  هاوم ا    دفاحي اه

لخ األ هر فط ا انس{ يفةا ا البوطي ع الكفاب  اتل آية السيء الواردة ع سورة الفوبة    برا ة،  هي قولل تعااع 
في واع إّن هذي اآليات  ،39﴾احلعرعفع فاقفلوا املشركع أيث  جًّ وهم  ملذ هم  اأصر هم  اقعً ا  م كِل مرصً

الواضحة ال اطعة   تعبِق ع الذهن  ّح جماا لفصّور ما يسّو  باحلرب الًفاحيّية  ساس ا ملعجل اجلهاد ع اإلسالف، كوا 
مسف رّة باقية،  ا  –  كثرها مفعّلق باجلهاد  –ي حيم املسفشرقون، فسورة برا ة من   املر ما ن ا من ال رآن،   أكامها 

إّن هذي اآليات نسخت ما قبلها من اآليات الع ت ّرر اجلهاد الًفاحيي، ألّن اجلهاد ع  صل مشر حيّيفل  داحيي لل وا
   ناظر إا هاوف  ا إا دفاع، إّها هو يسفهً  إحيال  كلوة ايف تعاا،  إ ادة صرح اففوا اإلسالمي السليم 

ة إا  ل ، ف ً تكون الوسيلة ل ر  ما، املساملة  بّث الةصيحة  إقامة د لة ايف ع األر ،  يبا كانت الوسيلة املفعّية
 الفعليم  اإلر اد،  حيةًًذ ا يع ِسر اجلهاد إّا بذل ،  قً تكون ل ر  آملر، احلرب الًفاحيّية ما الةصد  اإلر اد 

اومّية فهي أيةاذ  الفوجيل، فهذا هو اجلهاد املشر ع أيةاذ،  قً تكون الوسيلة املفعّيةة ل ر    ملره هي احلرب ا 
ر ال ر   ًّ  ر ة اجلهاد    رفل.  احلاكم املسلم املفبّصر الواحيي املخل  يف  رسولل  لعاّمة املسلوع، هو الذح ي 
 يعّع الوسيلة، ما يعين  ّن مجيا هذي الوساًل الثالن مشر حية ع حت يق اجلهاد حيل   ن ا يعطّبق مةها إّا ما ت فضيل 

رها احلاكم،  تبادا الفطبيق لين من الةسخ ع  ي املصلحة اآلنّية الع ًّ  .40 ي 

 ي وا البوطي ع )ف ل الس ة(  يض ا، إّن  أع ال    ال كرح أصر ا كّل ّ هم ع مشر حيّية اجلهاد ألنّل  ملطر ركن 
حيصر فلن ت ء  من  ركان اإلسالف ع ن ر  حيًاًل،  هم يًركون  ّن هذا الركن إ ا اسفي ي ع ن وس املسلوع ع  حّ 

ًّ اإلسالمي . 41 يّة قّوة ع  جل الًفا اإلسالمي، لذا ر  ا  ن يكون البً  ع هذي الة طة بالذات ب ية  قء امل
 يضيء  ّن م الطات  تشويهات دعّست ع اجلهاد،  هي تفوّثل ع ن ريّعف ع مفةاقضف ع ع ال اهر  لكّةهوا 

من كليهوا  سيلة  اأًة مّفسعة هتً  إا إل ا  اجلهاد من  ساسل. مةساوفان ع باطن األمر  أ ي فل، إ  يفكّون 
                                                           

 .186  185، مصًر سابق، الص حفان رة النبوي ةقه السيف 38 
 .5، اآلية التوبة سورة 39

 .455  454مصًر سابق، الص حفان  ،قه السيرة النبوي ةف 40
 .185مصًر سابق، بفصّر ، الص حة  ،قه السيرة النبوي ةف 41
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ًّ السيء،   ّن الةيّب )صّل  ايف حيليل  آلل(   صحابل   ّما الة ريّة األ ا فهي تل  تةادح ب ّن اإلسالف   يةفشر إّا ط
ر.   ّما الة ريّة الثانية سلكوا مسل  اإلكراي فكان ال فد اإلسالمي حيل   يًيهم ففد قهر  بطش ا ففد قةاحية  فك

فهي تل  الع هتفء بعكن  ل   ام ا،  ح  نّل دين سالف   ّبة، ا يعشرّع اجلهاد فيل إّا لرّد العً ان املًاهم،  ا 
،  هذا السيا  ا يسلم مةل أّو ال أيلي ن سل طب  ا للر ح 42فارب  هلل إّا إ ا  عر ووا حيل   ل   بودًوا بل

ية ل  البوطي ر س ا حيل  حي   ع كفابل )اجلهاد ع اإلسالف(؛ فبعًما كانت  اية اجلهاد إقامة  ، قبل  ن43األّ ا
اففوا  الً لة حيل  نسق اإلسالف  هًيل،  صبحت ال اية م ا مة احلرابة من اخلارج  ع الًاملل إثر قياف الً لة 

ًّ للاهاد ال فا  من مة اخ اجفواحيي صار يفةاسق معل،  حت يق هذا اإلسالمّية من د ن قفاا.  أس  تعب ي، ا ب
املةاخ ففاج إا لون من اجلهاد املسف ّل بر سل،  ي صً بل إجياد مجاحية م مةة صادقة ع إمياعا، تكون من الكثرة 

ًّ الث رات الًامللّية الع مي كن  ن  األ ّّية طيث يفكّون مةها سعًه  حلعوة الً لة اإلسالمّية    اففوا اإلسالمي،  تعس
يفسّرب مةها العًّ  إلثارة حيوامل ال رقة  ااضطّراب.  إجياد هذي اجلواحية ا يفحّ ق خبصاف  ا قفاا،  ا وا يشبل 
اان اار الكب ،  إّها وعاناة كب ة  صرب طويل ع إبالغ دين ايف   ريعفل،  ع احيفواد السهبعل الأبويّة املفةّوحية ابف ا  

ا أّ  اخلالق )حيّ   جّل( إا ال لوب، حيل   ن ا تشوب هذا العول اجلهادح  اًبة ن ن    ت كية الة وس  إدملا
مصلحة دنيويّة    ر بة ع بلوغ أكم. فط ا ت ّل  اخل    اع االف اف بًين ايف ع اففوا اصطبه احلكم آليبا بصب ة 

                                                           
 .187  186، الص حفان ن سلصًر امل 42
 ، اآليةالبقرةسورة ) ﴾كعف  حيليكم ال فاا  هو كري لكم﴿ي وا ال أيليع إّن اجلهاد مشر ع ع اإلسالف اضطرار ا، قاا تعااع  43

(،  لين اجلهاد مبً  هاوميبا حيً انيبا  إّها هو مبً   قاًي،  إّن قفل الكّ ار لين م صود ا لذاتل،  إّن اإلسالف ي ّضل سلوك 216
ة، كّلوا  مكن  ل ،  فصر ال أيلي مشر حيّية اجلهاد ع أاات الًفاع الوقاًيع  ح ااحيفًا  حيل  الًحياة إا ايف السالف بص ة  صيل

ين    احملاربة بال عل،    لةصرة امل لوف فرد ا    مجاحية،  هو مشر ع د ًِّ فاحي ا حين وصادرة أرّيّة الفبليه اإلجيابّية،     قوع ال فةة ع ال
ا اضّطهاد د لة لألقلّيات من رحياياها،    الًفاع حين الة ن، أيث يفبّع  ّن ال أيلي ي رّغ اجلهاد الًفاحيي من اإلنسانّية ع أا

إا  86، مصًر سابق، الص حاتآثار الحرب في الفقه ا   مين رع االر ح الثاه للبوطي حين اجلهاد. مضوونل،  وا يفاا ا 
94. 
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ة اف السياسي، ا يكون إّا  هاد الًحيوة، فط ا .   حيل  هذا، فطّن قياف اففوا اإلسالمي  معل ال44اإلسالف  ن امل
 قاف حيل  ما سبق بيانل،  ج  اجلهاد ال فا  حيةً  ر د ملطر ملارجي    دامللي.

 

 المطلب الثاني: باعُث الجهاد وعل ته

 يطرح البوطي ر يع مفةاقضع لًه تةا ا الباحيث حيل  اجلهاد  حيّلفل الشرحيّية، فحس  ر يل األّ ا يهً  اجلهاد إا
إقامة اففوا اإلسالمّي  د لفل  يكون دفاحييبا    هاوميبا طس  ال ر  ، ب ّت الة ر حين  جود حيً ان مبا ر  ف 
ا.  ّما ر يل الثاه فياعل اجلهاد دفاحييبا أّو  هو ع أالة ا اوف الوقاًّي،  يكون هًفل محاية اففوا  الً لة بعً 

 حيوّح سليم  مسا .قيامهوا د ن ملصاف    قفاا، ضون مسار د

  فق الر ح الثاه، يفابا البوطي ما احيفوًي ال أيلي لأجيد الطابا الًفاحيي للاهاد،  ح انبةا  ال فاا حيل  
حيّلة احلرابة كوا ي وا مجهور ال  ها ،  لين حيل  حيّلة الك ر كوا ي وا الشافعي ع  أً قوليل، ر م  ّن احلرابة    

، طب  ا للسيا  الذح املفلء فيل ف ها  املذاه  األربعة،  ألنّل ا 45ر  لين قفا مالك ر هي حيّلة قفل األسره الك ا
ملال  بيةهم حيل   جوب جهاد الك ار  جوب ا ك اًيبا، د ن ا أاط العً ان حيل  دار اإلسالف، فط ا  قا العً ان 

 يصبد اجلهاد فر  حيع حيل  كّل مسلم.

ل  اجلهاد  ال اية مةل   ما هي العّلة الشرحيية ل ريضة اجلهاد طس  فوا هو ال ار  بع ر يي البوطي بش ن الباحيث حي
 مجهور ال  ها  

: الباعث على الجهادأو    الا

                                                           
 ع الص حة  اهتا. 1، ما هامش رقم195 الص حة، مصًر سابق، الجهاد في ا   م 44
يذكر ابن ر ً )احل يً( ع ال صل الثالث من كفاب اجلهاد، اخلال  بع مجهور ال  ها   الشافعي ع مس لة قفل األسره املشركع  45

ر  ن حيل  ي سّ  لرهبان  احلرّان، مثّ فهو ا ميّي  بيةهم، فيوا اجلوهور يسفثين  صةاف ا ين ا ي اتلون حيادة كالةسا   الصبيان  الشيوخ  ا
ة قفل األسره )ا ال فاا( لًه الشافعي هو الك ر، فيوا العلة حيةً اجلوهور هي احلرابة  ح طيث فاربون،    هم من فارب حيادة حيلّ 

ع  قفا م،   ّفان بع من الذكور البال ع امل اتلع  ح الذين يطي ون ال فاا،  يفبع هةا  ن ال أيلي خيلط بع قفل األسره املشرك
 . 307-304 حات صال، 1   اجل، مصًر سابق، بداية المجتهداألمرين. ان رع 
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ب ّن حيّلة حيًف تشريا ال فاا ع مّكة ضعء املسلوع  قّلة  يرفت البوطي ع كفابل )اجلهاد ع اإلسالف( ال وا الساًً
انت العّلة حيا  الةيب صل  ايف حيليل   آلل[  سّلم حين امل ا مة  حين رّد ألنّل هلو ك 46حيًدهم،  ي ّكً بطالن هذي العّلة

لًحيا حيليهم  ات مرة بالسحق  احملق، سّيوا   ّن دحيا  الرسل  األنبيا   مض  من  سلحة  ]...[الكيً وثلل؛ 
الش  ة  الرمحة،  ما أّرك الثاًرينه.  ي وا إنّل صّل  ايف حيليل  آلل هما كان يسف بل حيً ان املشركع إّا و يً من 

لسانل بالًحيا  حيليهم أّو ع  أل  الساحيات   قس  ال ر   الع مّرت بل ع تل  السةوات الطواا الع  مضاها ع 
يره البوطي  ّن املسلوع ع مّكةع هكانوا  فراد ا قّلة  مفةاثرين  سط كثرة من الةاس الفاًهع  الضاّلع   . 47مّكةه

  مّكة  حيا    م مجيع ا تفالق  حيليها ال باًل املخفل ة،  تصطبه مةهم بعادات  اّّتاهات قبلّية. املشركع.  كانت  ر 
 املسلوون ع مّكة كانوا ف را  إا األر  الع تكون دار ا  م،  إا الة اف الذح يةسج صلة ما بيةهم،  جيعل مةهم 

ا  الع يًة الع يًحيون إليها  يةافحون بال كر حيةها  ّح أق جمفوع ا تسف ّر  ركانل فو  األر ،  من مث ِ   يكن  م  ر 
، 48ثابت يةهضون طراسفل  ي اتلون من د نل إن اقفض  األمر،  من مّث   يكن للاهاد ال فاّ   ّح مربّر آنذاكه

  رثهم إيّاها   يضيء  ّن ال فاا  عرّع ع املًيةة،   ل   ّن ايف  كرف املسلوع لًه هارهتم إا املًيةة باألر  الع
 مّكةهم مةها،  اجلواحية اإلسالمّية الع تكاثرت فو  تل  األر ،  الة اف الذح مجا مشلهم   ّأً سلطاعم. إ ن، 
فاجلهاد ال فاّ  الذح  عرّع لًه اسف رار املسلوع ع املًيةة، إّها  عرّع دفاحي ا حين هذي احل و  الثالثة األر  الع 

احية املسلوة الع ترّسخ  جودها فو  تل  األر ،  الة اف السلطوّح الذح  حيط  تل    رثهم ايف إياها،  اجلو
،  هذا الر ح ي أب 49اجلواحية ال ّوة  ال احيلّية.  قً حيلوت   ّن املسلوع   يكونوا ميلكون  يا ا من  ل  من قبله

 .50نسبيبا يا ي ّرري ال أيلي

                                                           
من  ن مجهور ال  ها   مجعوا حيل   نل حيل  املسلوع إ ا كانوا من قلة العًد  ةفقه السيرة النبوي  يةاقت البوطي هةا ما  كري   ا  ع  46

موا مصلحة أ ي الة ن حيل  ما سواها ألن    ضعء العًة طيث ي ل  ال ن  عم سيع ف ًّ لون من     ح نكاية ع  حيًاًهم  ن ي 
ع ة بسب  الضعء  قلة العًد، ان رع ع مكّ اجلهاد   يشرّ  ه هذا  نّ املصلحة امل ابلة  هي أ ي الًين موهومة    مة ية الوقوع،  م دّ 

 .107 حة صال ، مصًر سابق،فقه السيرة النبوي ة
 .76 حة صال، مصًر سابق، ا   مالجهاد في  47
 .74 حة صالاملصًر ن سل،  48
 .79 حة صالاملصًر ن سل،  49
ًّ ع الفشريا املًه هو اإل ن بال فاا لرّد العً ان  محاية الًحيوة، بعً  ن قوح املسلوون،  بعً  ن  50 ي وا ال أيليع إّن هكّل ما اسفا

تكّونت  م د لة   صبد  م  طنه،   يعفرب  ن هاإلسالف   يعوً إا ال فاا كوسيلة من  ساًل نشري،  إها كان ال فاا تطور ا طبيعي ا 
ل طبيعة الًحيوة  هتياة ظر فها  مالبساهتا  موقء الكافرين مةها من حيرب  فرس  يهود  ر ف  محاية الًحياة  ا،  لو كان ال فاا ت فضي

لإلكراي حيل  اإلسالف ملا ع  الرسوا )ص( حين قفاا    امل اتلة كالشيوخ  الةسا   الرهبان  ال الأع ما داموا مساملع، بل الباحيث 
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اسفةباط احلكوة من ت مل  اإل ن بال فاا إا العهً املًّه يذكر  مرين  ع سيا   النبوي ة فقه السيرةلكنّ البوطي ع 
  ا ا  ن يسبق ال فاا تعريء باإلسالف  الًحيوة إليل  أّل املشكالت الع قً ت ء ع سبيل فهول،  ثانيهوا  ن ا 

،  ح  ّن اجلهاد 51 يلو  ن بلفّولهم ايف  اج  ال فاا قبل  ن توجً  م دار إسالف تكون  م وثابة مع ل ي   ن إليل 
ع مّكة كان يفةع ا لعًف توافر املال  اآلمن  هو ما حتّ ق ع املًيةة،  يعسف اد من كالمل هذا حيل   جهعع األ ا 
تعارضل ما ما ن اي ع )اجلهاد ع اإلسالف( خبصوص حيّلة حيًف تشريا اجلهاد ع مكة،  الثاه قصوري حيوا  ه  إليل 

ة اجلهاد ع املًيةة لوجود العةاصر الثالثة املكّونة للً لة  ح األر   الشع   السلطة، فاملع ل    اأ  ا ع أصر حيلّ 
 املال  لل احيفبار ظرع خمفلء حين تكوين د لة مفكاملة بعةاصرها الثالثة، إّا إن كان قصً باملال  ما راح إليل اأ  ا.

ليًافا املسلوون بل حين احلّق الذح مّفعهم ايف بل  -الثاهأس  الر ح - إ ا كان اجلهاد ال فاّ  قً  عرّع 
 مّلكهم إياي،  ن ر ا إا  ّن هذا احلق   يكن موجود ا طواهتم من قبل، فطّن هذا الةوع من اجلهاد  يض ا   يكن 

إا  ّن اجلهاد  يل ت البوطي كذل  . 52مشر حي ا آنذاك،    يعشرّع يوم ا إلجياد هذا احلق،    هذي الثر ة من العًفه
ال فاّ    يشرّع انفصار ا لشخ     ّتا ب ا ما م فض  ض يةة    أ ً،  لو  رّع لذل ، لبً ت  رحيفل ع مّكة، 
 لكّةل  عرّع دفاحي ا حين احلصن الذح مّفا ايف بل املسلوع من بعً،  هو احلصن املكّون من األركان الثالثةع دار 

، 53ف السلطوّح.  ع هذا ما يعلو ب يوة اجلهاد اإلسالمّي إا  ري  الرت  اإلنسانّيةاإلسالف، األّمة اإلسالمّية، الة ا
حيل   ّن ال أيلي  إن كان ّين ير ن  ّن اجلهاد دفاحيّي بطبيعفل، إّا  نّل يفاا ا كذل  الف سيم الشاًا بع قفاا دفاحيّي 

 .54طي ع ر يل الثاه هاومّي،  ا فصر جماا اجلهاد موضوحييبا  ج رافيبا كوا فعل البو 

                                                                                                                                                                                           

، آثار الحرب في الفقه ا   ميلعً ان  إرسا  قواحيً احلرية لشعوب األر ، طيث ميكةهم الة ر ع اإلسالف، حيل  ال فاا دفا ا
 .90، 78، 76 حات صال

 .184، مصًر سابق، صةفقه السيرة النبوي   51
 .197  196 حفان صالاملصًر ن سل،  52
 .92 حة صالاملصًر ن سل،  53
املسلوع ب  هم هو السلم،  احلرب حيار  لًفا الشر  إملال  طريق الًحيوة ين  قء  مامها، األصل ع حيالقات ي وا ال أيليع  54

 تكون الًحيوة إا اإلسالف باحلاة  الربهان ا بالسيء  السِّةان،  قّرر ال  ها   ّن األصل ع العالقات هي احلرب د ن  ن يكون 
ا للعا   لين جمرد دفاع حين أً د الوطن ملاصّ  إّن اجلهاد اإلسالمي من نوع  -بر يل  –لذل  سةً تشريعي 

 
، فهو لين هاومي ا ظامل

 ًّ  املصار، فهو بكلوة موج ة  سيلة ع يً    األمر حلواية نشر الًحيوة    للًفاع حين املسلوع.  قً يكون اجلهاد مطلوب ا إ ا اسفب
ًّي أً د  طن احلعك اف وصار رحياياهم،  قً يلف ف املسلوون جان  الًفاع ف ط د ن الف  يً طً د ج رافية مصطةعة، فاإلسالف ا حت

 .136، 125-124 حات صالقومي أو يلف ف بالًفاع حيةل ف ط،  إها نطا  اإلسالف  اسا  اجلهاد أيةاذ يالاف محاية الًحياة إليل 
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 يعفرب البوطي  فق ر يل الثاه  ّن اجلهاد الذح  ّرحيل ايف در  ا للحرابة حيل    كا ا قً يّفخذ طري ة احلرب الًفاحيّية    
طري ة احلرب ا اومّية، فون الصةء األّ ا    ات  عأعً  األأ اب  أةع،  من الصةء الثاه    ات بين املصطلق 

ك، فاأل ا أر ب بً ها املشركون  الثانية بً ها املسلوون لكن ردبا حيل  كيً ملّطط لل املشركون  من  مليرب  م تة  تبو 
معهم. مث ي وا إّن ال   ات كانت دفاحيية قبل صلد احلًيبية   صبحت هاومّية بعًي، بالة ر إا بص ة احلاكم 

اد لًه   ا اسف رارهم ع املًيةة من أيث املسلم  إا قّوة املسلوع  ضع هم،  لين   ا حيهًهم وشر حيية اجله
، لكن  ين 55الفوّكن  ال ّوة كعهًهم اا من بعً،  ح بعً الةصر الذح  أرا ي ع سلسلة ال   ات الًفاحيّية املففالية

   ة بًر الكربه من هذا الف سيم، أيث كان الة   فيها احيأا  قافلة ّتاريّة أليب س يان،    يكن اّة حيً ان 
حيل  املًيةة    لطيط للعً ان حيليها. مث إّن تربير  ّح هاوف بوجود خمطط حيً اّه ما، يصّد مطل  ا ع كّل آن،  مبا ر

ما   يكن حيهً بع املسلوع  الك ار، فةعود بذل  إا ما قّرري ال  ها  من قبل من  جوب جهاد الطل  مرّة ع 
 ا بع الًفاع  ا اوف، هو توافر ال وة  لين جمّرد العً ان. السةة، فضال  حين  ّن املعيار املطر ح لًه البوطي هة

ف حيوا طرأل البوطي، في وا إّن    ة بًر كانت احملطّة ال اصلة بع مرألفع  ًّ  ابن تيوية ر ح خمفلء  مف 
فاب كوا  ساسّيفع، ف ي املرألة األ ا كان رسوا ايف صّل  ايف حيليل  آلل،   صحابل يع ون حين املشركع   هل الك

 مرهم ايف أّو   ن ايف فيهم، فلّوا   ا بًر ا  قفل ايف بل من قفل من صةاديً الكّ ار  سادة قريش  حياد املسلوون 
مةصورين  اهع،  سلم املةاف ون ع املًيةة من أيث ال اهر. مّث ملّا ن لت سورة الفوبة    برا ة  عمر  ن يبفًم مجيا 

بّيهم سوا  كّ وا      يكّ وا،   ن يةبذ إليهم تل  العهود املطل ة الع كانت بيةل  بيةهم. الك ار بال فاا  ثةّيهم  كفا
ف ّما قبل برا ة  قبل بًر ف ً كان م مور ا بالصرب حيل    اهم  الع و حيةهم،   ما بعً بًر  قبل برا ة ف ً كان ي اتل 

خ آية السيء جلويا اآليات الع ت مر بالص د    .  وا  ّن ابن تيوية ا يرّجد نس56من ي  يل  ميعس  حيّون ساملل
ف ً قاا بطحيواا كّل هذي اآليات طس  ضعء ) هو ر ح البوطي  ال أيلي  يض ا( قفاا من قاتل املسلوع  أس ، 

املسلوع  قّوهتم، هفون كان من امل مةع ب ر  هو فيها مسفضع ء    ع  قت هو فيل مسفضع ء، فليعول بآية 
ون ي  ح ايف  رسولل من الذين   توا الكفاب  املشركع،   ّما  هل ال وة فطّها يعولون بآية قفاا  ًّوة الصرب  الص د حي

 . 57الك ر الذين يطعةون ع الًين  آية قفاا  هل الكفاب أو يعطوا اجل ية  هم صا ر نه

                                                           
 .111 حة صال، مصًر سابق، الجهاد في ا   م 55
، الًماف 2، دراسة  حت يق  وً احللواه   وً كب   محً  ودرح، افلً الصارم المسلول على شاتم الر ولابن تيوية،  56

 . 411-410، 408 حات صال(، 1997، 1بعة طال ،رمادح للةشر عة)املولكة العربية السعوديّ 
 .414  413 حفان صالاملصًر ن سل،  57
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 ثانياا: مفهوم الحرابة

اجلهاد هي أ ر ابة الك ار ا ن ن ك رهم.  ي ّسر ال أيلي احلرابة يفوافق البوطي ما ما قّرري ال أيلي قبل ل من  ّن حيّلة 
ا العً ان، فال يكون ال فاا بر يل ّإا ردبا حيل  العً ان الذح ي وف بل األحيًا ، سوا  حيل   ر  اإلسالف    حيل  ب عّ 

ال  هّية السةّعّية حيل  ، ع أع  ّن املًارس 58أرّيّة الًحيوة ع  ّح مكان،  لين ب صً إكراي الكافر حيل  اإلسالف
املفال  مذاهبها ا ت يًّ ما  ه  إليل ال أيلي، أع ت ّرر  ّن اجلهاد فر  ك اية مرة كّل حياف، سوا   كان اّة 

.  يس  البوطي ع كفابل )اجلهاد ع اإلسالف( حيل  مةواا ال أيلي ع حتًيً حيّلة اجلهاد  ح 59حيً ان داهم  ف ا
حيفواد احلاج  اهتا، معفرب ا إيّاي ر ح مجهور ال  ها ، ما أصر اجلهاد مكانيبا ع الًفاع احلرابة د ن م يً تًقيق ما ا

حين دار اإلسالف،  امانيبا أع يكون ردبا لعً ان جار     قيً الفحض  فيكون اجلهاد دفاحييبا     قاًيبا.  أس  
ًحيوة  الفبليه  احلوار،   ّن احلرابة تعاَل  بال فااه. فطّن هاحلّق ما  ه  إليل اجلوهور من  ّن الك ر يعاَل  بالتعب ي، 

 يضيء  نّل هما من آية ن لت ع اجلهاد ال فاّ  إّا  تره فيها    ع اآليات الع حتيط اا من قبل    من بعً، ما يربا 
 ّ ا حيهً املسلوع  هذي العّلة لل فاا  ا  هي احلرابة    ال صً  الفوّث  للحرابة  ال فاا، سوا  كانت يا ن ا ع

 ًّ با ارة إا املًيةة،    ع آملر أياة رسوا ايف  آملر حيهً املسلوع ااه،  يذه  إا  نّل ع ه  ل  ال ّن لو امف
 ح احيفبار  60األجل باإلماف الشافعي رضي ايف حيةل لصّوب ر يل اآلملر الذح ن لل حيةل  صحابل   افق فيل اجلوهوره

 احلرابة حيّلة ال فاا ا الك ر.     

                                                           
قّرر مجهور ال  ها  من مالكية  أة ية  أةابلة  ّن مةاط ال فاا هو احلرابة  امل اتلة  ااحيفًا  حيل  اإلسالف، فال يع فل ي وا ال أيليع  58

 هةا   خ  فرد خمال فل لإلسالف    لك ري، إها يع فل احيفًاًل حيل  اإلسالف، ف   امل اتل ا جيوا قفالل،  إها يعلف ف معل جان  السلم،
حيًف إكراي الكافر احلريب حيل  ت ي  حي يًتل  -ملال  ر ح مجهور ال  ها   -بع ال فاا  ال فل. كوا رّجد ال أيلي خيلط بوضوح 

، مصًر آثار الحرب في الفقه ا   ميبال وة، إ  األمر    مسفساغ  ا ي بلل مةطق  ا جيًح طس  طباًا األ يا . ان رع 
 .107-106، 83 حات صالسابق، 

يرد ال أيلي حيل  مجهور ال  ها  ب ولل إن اجلهاد يفكرر بفكرر سببل     ص ل  هو  جود العً ان د ن ت ييً  ل  بكونل مرة ع  59
، لتوبةاسورة ) ﴾  ا ير ن  عم يع فةون ع كل حياف مرة    مرتع﴿سةة  ف ا،  اآلية الع اسفًلوا اا تًا حيل   ل   ح قولل تعااع 

 . 1، هامش رقم 89 حة صاللعً ان سب  ابفال  امل مةع  ففةفهم، املصًر ن سل، ( فطن ا126 اآلية
 . 111-110، 108، 106 حات صال، مصًر سابق، آثار الحرب في الفقه ا   مي 60
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 ي وا البوطي إّن املراد باحلرابة، هو ظهور العً ان،  ليست احلرابة  صورة ع حيً ان فعلّي حيل  املسلوع، 
بل يك ي  ن ي هر قصًٌ حيً اّه، مّث إّعا قً تفطّور من ال صً إا الكيً  الفخطيط،  تةفهي وبا فة حيً انّية،  هذا 
املعجل هو املعفوً اليوف ع تعامل الً ا بعضها ما بعت.  يصل البوطي إا ال وا ب ّن ظهور ال صً العً اّه يك ي 
إلحيطا  املسلوع أّق الفصًّح بل ا اوف، حيل  من بّيفوا ع  ن سهم هذا ال صً،  ريطة  ن تسفبع داًلل، د ن  ن 

 .61 الفخطيط، فا اوف ال عليّ يةف ر املسلوون  حيًا هم أّو يفاا ا ا ال صً إا

 ّن آية السيء من سورة الفوبة  مرت بال فاا ا بال فل،  اّة فرٌ  كب  بع الكلوفع  يض ا ع احلًيث املر ّح  يضيء 
حين رسوا ايف صّل  ايف حيليل  آلل ه عمرت  ن  قاتل الةاس أّو يشهً ا  ن ا إلل إّا ايف فط ا قالوها حيصووا ميّن 

، فكلوة ) قاتل( حيل   ان ) عفاحيل( تًّا حيل  املشاركة، بل هي ا 62م   موا م إّا طّ ها  أساام حيل  ايفهدما ه
، بل  تصً  إّا تعب  ا حين م ا مة لبادم  سبق إا قصً ال فل.  ّما البادم فهو  بعً ما يكون حين  ن يسّو  م اتال 

،  قً فّر  ال أيلي  يض ا بع ال فل  ال فاا لكن 63بال عل  الفة يذ هو ع احل ي ة يسّو  قاتال  بالفوّجل  ا اوف،   
هو لًفا الشّر ا للًحيوة،  إّا لكانوا  ]املشركع[باّّتاي آملر، في وا إّن احلًيث بةّصل ي يً  ّن ال فاا أّو ما العرب 

هم    هم سوا ، ألّن كلوة  قاتل ت فضي امل اتلة  هي م احيلة تسفل ف  قوع ال فاا من اجلانبع،  ا كذل  ال فل، 
  .64 أيث أك  البيه ي حين الشافعي  نّل قااع لين ال فاا من ال فل بسبيل، قً فّل قفاا الرجل  ا فّل قفلل

اآلملر محاد ال ةيوي حيل  البوطي ع احيفوادي معجل فعل )قاتل( إلثبات حيّلة احلرابة    العً ان   يرّد حيبً 
كباحيث حيل  اجلهاد، في وا إّن هذا باطل ا يسفةً إا  ّح دليل من ل ة العرب  طيث جا  ع ال رآن الكرمي  السّةة 

ِو يعع  اتِلعوكعمع ِفيِل ﴿الةبويّة ما يًأت هذا ال حيم،  يضرب ال ةيوي مثال  قولل تعااع  ًِ احلع ر اِف أ  ِا ً  العو سع   ا  تعع  اتِلعوهعمع حِيةع
ِل   ج   ا ع العك اِفرِين ، فطّن املعجل  فق ما  كري البوطي  ح )ال فل( للعً ان  )ال فاا( 65﴾ف ِطنع ق اتع لعوكعمع ف اقععفععلعوهعمع ك ذ 

ةهم أو يرّد ا حيً ان ا  قا مةكم، فطن  قا مةهم هذا الرّد حيل  للوًافعة، يصبد كوا يليع ) ا ترّد ا حيً ان ا  قا م
                                                           

 . 108 حة صال ، مصًر سابق،الجهاد في ا   م 61
 .102  101 حفان صالاملصًر ن سل،  62
 .59 حة صالاملصًر ن سل،  63
 .122 حة صال، مصًر سابق، الحرب في الفقه ا   مي آثار 64
 .191ية اآل البقرة،سورة  65
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بًًكم باحلرب فاقفلوهم(، بل جا  ع اآلية ال رآنية املذكورة معجل ال فل  ال فاا حيل  الة يت يا رآي البوطي، فاا  
 .66﴾فطن قاتلوكم فاقفلوهم﴿ال عل )قفل( وعجل رّد ااحيفًا  حيل  قفاا سابق 

ر  نّل بةا   حيل  ضعء الر ح ال اًل ب ّن الًحيوة إا اإلسالف مةسوملة بآية السيء  أًيثل، بل  ّما البوطي في رّ 
هو  قرب إا البطالن، فطّن أكم الًحيوة إا اإلسالف حين طواحيية  املفيار با     يعةسخ. مثّ يصّحد  أً ر يي مجهور 

 ن ت أن بال سر  اإلكراي، ا ع أّق الكفابيع  ا  ال  ها ، ع  ّن الًحيوة اإلسالمّية ا جيوا ع  ّح حيهً من العهود
 إنّل بعً ال ر  ا اّف بع كلوع  قفل   قاتل، طس  البوطي يس ط  ّح ت ريق ، 67 ] هو قوا ال أيلي  يض ا[  هم، 

بع الوثةيع   هل الكفاب،   ّن من الف ف الف ريق بيةهوا ع احلكم، إّها كان فا ا  ن يوجً أالب ملعضلة   يعكف  لل 
وعوا فيوا بيةهم من  ل  حيل   ن يعثر حيل  أّلها العلوّي السليم، كوا  ّن الذين فرّقوا بع الوثةيع    الكفابيع   جيع

ر ح،   ّن هذا ااضطراب اقفضفل احل ة ع اخلر ج من إ كاا الفعار  بع أًيثع ه عمرت  ن  قاتل الةاسه  آيةع 
ًع ععوهعمع ﴿ رِِكع  أ يعثع   ج  حيوة من جان ،  اآليات  األأاديث الكث ة الع تةّ  حيل   جوب الً 68﴾ف اقععفععلعوا العوعشع

د طس  البوطي، إ ا ما  عملذ باألدّلة الع تش  إا  ّن ال فاا امل مور  ًّ بً ن إكراي من جان  آملر،     ّن احل ة تفب
 .69بل إّها هو قفاا اقفضفل احلرابة ا الك ر

ًّ حين اإلسالف، إ  يع فل حلرابفل ا لك ري ن املسلم بالرّدة ،   ل  ألّن لفلبّ  يسح  البوطي حيّلة احلرابة حيل  أالة املرت
أالفعع   ا ا  ن ميارس  بهاتل الع هاوت حيليل بيةل  بع ن سل،  ميس  حين إحيالعا  اإل ادة اا بع الةاس فهذا 

ينِ ﴿ي ّل مكلو  ا ع أرا أصع من مبً   ًِّ ر اي  ِع ال  ل  ألّن أالفل هذي ا تةّم حين  ّح معجل من معاه  70﴾ا  ِإكع
احلرابة يواجل اا املسلوع،  من مث ّ فش نل كش ن الكافر األصلّي،  الثانية  ن يسفعلن برّدتل حين اإلسالف  يةافد حين 

نسان خيفلء  فكاري املةاقضة ملا كان حيليل من اإلميان بايف  مالًكفل  كفبل،  يصّر حيل   ل  إصراري، فش ن هذا اإل

                                                           
، موقا الرمحة، 140  139 حفان صال، وقفات مع الدكتور البوطي في كتابه عن الجهادحيبً اآلملر محاد ال ةيوي،  66
(rahmah.de.) 

 .83  82 حفان صال، مصًر سابق، آثار الحرب في الفقه ا   مي 67
 .5، اآلية التوبةسورة  68
 .63-61 حات صال، مصًر سابق، آثار الحرب في الفقه ا   مي 69
 .256، اآلية البقرةسورة  70
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 ًّ حين ساب ل املفالف ا كب  ا،  حي ف احلرابة ع ن سل  اضد إا درجة ال طا  الي ع،  هل ع  نواع احلرابة ما هو   
 . 71  ملطر من الكيً لإلسالف  املسلوع حين طريق بّث حيوامل ال يه  السعي إا تشكي  الةاس بع اًًهم  مبادًهم 

ًّ تفبّع ع  صء الةيب صّل  ايف حيليل  سّلم لل بفارك اجلواحية،   ل  حيّلة احلرابة للورت  يضيء البوطي  نّ 
ع قولل ع أًيث حيبً ايف بن مسعودع هامل ار  لًيةل الفارك للاواحيةه، فاملراد باجلواحية هةا مجاحية املسلوع،  هي 

دة مةها حيامل الًين،  مةها حيامل ا ًّ لوأًة الوطةّية املرتبطة  ات كيةونة تفًمّلل ع  اسكها  ترسيخها حيوامل مفع
 . 72باألر ،  مةها العامل احلضارّح املةبثق حين احل و  اإلنسانّية العاّمة،  مةها حيامل الة اف السلطوحّ 

 ع العالقة بع دار اإلسالف  ب ّية الً ا،  وا  ّن البوطي يرّجد كون احلرابة حيّلة جهاد الكّ ار ا ن ن 
ة   ثق املسلوون بصً  الفعا ن  أسن اجلوار، فطّن اإلسالف ي ّرر ضر رة الفعايش الك ر، ي واع هإ ا ما انفهت احلراب

افه .  إّن  ّح أالة من أاات احلرب الع 73ما األديان األملره ا سّيوا الةصرانّية  اليهوديّة ع ت اهم  تعا ن  ً 
ليسود بعً  ل  السلم،  هي ا لرج  ميكن  ن حتًن بع املسلوع    هم إّها ت وف مشر حيّيفها ع  ن يفحّ ق العًا

 حين أالفعع

األ ا  ن ت وف أالة أرابة لسب  ما بع املسلوع    هم د ن  ن يسفحّلوا للوسلوع  رض ا    ي فصبوا  م أ با 
ا بع املسلوع  ملصومهم، أيث ا يره البوطي مانع ا من جواا  إبراف ماديبا، فعل  إماف املسلوع أيةاذ  ن يبين صلح 

صلد داًم، إ  األصل ع العالقات الًاًوة هو السِّلم، بشرط  ن يةهت هذا الصلد حيل   سن  كع املسلوع من 
 ال ياف بواجبهم الذح كّل هم ايف بل  هو  اج  الًحيوة إا ايف.

صًّح  م  الةهو  لرّد  الثانية  ن يط  األحيًا  دار اإلسالف فون املّف ق حيليل حيةً حيلوا  املسلوع ع هذي احلالة الف
حيً اعم ب ح سبيل يكن،  ا جيوا للوسلوع إقرارهم حيل  ما تلّبسوا بل من ا فصاب حل و  حييةّية ثابفة، سوا  

                                                           
 .212 حة صال، مصًر سابق، الجهاد في ا   م 71
 . 213 حة صالاملصًر ن سل،  72
ا ال أيلي في ّرر ملالف ا لل  ها  السال ع  ّن األصل ع العالقة بع املسلوع    هم هو السِّلم،  مّ  .118 حة صالاملصًر ن سل،  73

 .136 حة صال، آثار الحرب في الفقه ا   مي  ن احلرب حيار  لًفا الشر  إملال  طريق الًحيوة ين  قء  مامها، ان رع 
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أس  قوا مجهور ال  ها  ب ّن ال فاا حيةًًذ فر  حيع حيل  كّل مسلم،    إ ا ما رعّجد الر ح اآلملر ب ّن اجلهاد 
 . 74 ن يرّد بل العً ان ي ّل فر  ك اية إ ا قاف من ميكن

 المطلب الثالث: الجهاد والحركات ا   مي ة

ة م هوف الًحيوة  اجلهاد لًه احلركات اإلسالمّية املعاصرة، مطبّع  ا حيليها رؤيفل اخلاّصة ع كي ّية  ًّ  يةف ً البوطي بش
  اضع ا الًحيوة إا ايف حيل  ر س  تكوين اففوا، فالً لة اإلسالمّية، رافض ا اللاو  إا العةء الًامللّي لفح يق  ل ،

  لويّات العول اإلسالمّي ألّح مجاحية تريً أكم ايف ع األر . لكّةل من جهة  ملره،  ع سيا  إنكاري حيل   ّح 
أركة إسالمّية اسفخًاف ال ّوة للوصوا إا احلكم، ميّي  بع أالفع بطري ة    م هومة، األ ا أالة اإلسالميع 

ثوانيةات  الفسعيةات من ال رن العشرين  هم يواجهون الة اف املفعاهً ما إسراًيل فيوا يععر  املصريع ع ال
بات اقّيات كو  دي يً،  الثانية أالة اإلسالميع اجل اًريع املةضوين ع جبهة اإلن ا  اإلسالمّية  الذين رطوا 

 رهتا الثانية،  لفةش  إثر  ل  املواجهة املسّلحة ف، ف ل   اجليش د1991اانفخابات الةيابّية ع جولفها األ ا حياف 
بع الطرفع، فيربّر البوطّي للحالة األ ا  فول حيل  احلالة الثانية،  هو ما يكشء هط فهول لألأًان السياسّية، 

ا معبّعر ا حين موق ل الالأق إاا   أًان سوري ا. فكيء ي ر   كي ّية تة يل احلكم الشرحيّي حيليها، يّا ميكن احيفباري هو ج 
 البوطي  سالي  حيول احلركات اإلسالمّية   ما هو املعيار املسفخًف لًيل للف ريق بع احلالفع 

: في الحركات ا   مي ةأو    الا

ي وا البوطي إّن الًحيوة الع ي هوها  ميارسها  كثر اجلواحيات اإلسالمّية ليست  كثر من  نشطة تً ر أصر ا بع 
ًّ من   ضاع املسلوع،  املشكالت الع يعانون مةها،  ع حتليل  ت ومي  فرادها  ن سهم ع  املةاقشات أوا املسفا

 اقا احلكومات  األن وة ال اًوة ع بالدهم ملاّصة   ع البالد اإلسالمية حياّمة ، مّث ع رسم اخلطط الع تك ل 
لفة يذ هذي اخلطط بالسبل املفةّوحية املوكةة.  هذي الوصوا إا مةاطق احلكم  الة و ، مّث ع الفحّرك الفعا ّه املةّ م 

األنشطة هي ما يطلق حيليل اسم هالعول احلركّيه،  الذح يفّم إدملالل ع م هوف اإلسالميع حتت مصطلدع الًحيوة 
 .  يعفرب  ّن هذي األنشطة احلركّية  ي   الًحيوة إا ايف الع هي ال احيًة العريضة األ ا للاهاد  ي 75اإلسالمّية

آملر، فال جيوا إطال   أً ا حيل  اآلملر، بل مهوا كانت األحيواا الع يةهت اا اإلسالمّيون صاحلة  م يًة، فطّعا 
ا ت وف م اف  اج  تعريء الةاس باإلسالف  دحيوهتم إليل قط، كوا إنّل من اخلط  تسوية هذي األحيواا الذاتّية دحيوة 

                                                           
 .231-228 حات صال، مصًر سابق، الجهاد في ا   م 74
 .43 حة صالاملصًر ن سل،  75
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 و ًار ما ت ور بل من  نشطة اجلواحيات املفكاثرة، تعاه من ف ر  ًيً ع إا ايف، ع أع  ّن جمفوعاتةا اإلسالمّية، 
 . 76جماا الًحيوة إا ايف

 يشرح البوطي م هوف الًحيوة إا ايف ب ّعا ليست  ظي ة أركّية من جةن الوظاًء الع ميارسها  صحاب 
فهم مّث سلطاعم حيل  اففوا الذح املذاه     رجاا األأ اب األملره، إ  يفةافسون ع سبا  اهث إا فر   ن و

يعيشون فيل، ب طا الة ر حين أاا األملال  الشخصّية   اقا الأبية ال رديّة  ملّط السلوك، ع أع  ّن املفحّرك سعي ا 
إا نصرة مجاحيفل    أ بل، إّها يّفال ام ع أركة تكفيكّية إا م اليً احلكم،  من مّث فهو  بعً ما يكون حين 

طصالح ال لوب  إقةاع الع وا  هتذي  الة وس، بل كّل  ِّل  صور ع  ن ي فةا الةاس بضر رة إبال ل إا ااهفواف ب
ة احلكم  ال يادة، ل يهم كيء ي ّار  م من ن امل الذح يةادح بل، جّةة  ت ملر ب مواج السعادة للاويا ًّ  .77س

من الةاس  ّن اإلسالف املطر ح هو جمووحية ال وانع  ي وا إنّل بسب  الفصرّفات الشاًعة لإلسالميع ملعيِّل لكث  
ال اضية بطقامة احلً د،  إل ا  الربا،  إ ال  د ر اللهو  حنو  ل ، يّا يًملل حتت ااسم اجلاما )الشريعة 

فوا ما اإلسالمّية(،   ّن هذي األن وة ال وقّية الع يةب ي  ن حتفّل مكان املذاه   األن وة الوضعّية، فط ا طعّب ت ع جم
.  حيليل، يره البوطي  ّن م فضيات العول احلركّي 78ف ً  ًا بذل  جمفوع ا إسالميبا،   ًا  فرادي مسلوع صاحلع

 احل يّب تفةاقت ما مفطّلبات الًحيوة، فاجلسور تف ّطا مةذ   ا يوف، بع ه ا  الًحياة اإلسالميع،  بع  نًادهم 
م فرضوا من  ن سهم مجاحية ت امحهم  تساب هم إا كراسّي احلكم،  هكذا الًاحيع إا  ن وة   فكار  ملره،  ل  ألعّ 

جيعلون من  ن سهم ملصوم ا   نًاد ا لفل  األأ اب  ال اات األملره. فكيء  ب ّح دافا تفهّي  مةهم الة وس لإلص ا  
ا احلكم   من هةا إا دحيوة ه ا  اإلسالميع الذين يةافسوعم حيل  حيواطء اجلواه  سعي ا مةهم حين طريق  ل  إ

يشيا ع   ساط احل بيع اآلملرين اهّتاف اإلسالميع احلركيع باسف الا الشعارات اإلسالمّية الع من   عا  ن هتّيج 
اجلواه  للوصوا إا احلكم، سّيوا  هم ير ن  ن سهم ف را  إا تل  الشعارات  ات الف ث  السحرّح حيل  حيواطء 

 .79الةاس

                                                           
 .45  44 حان صالاملصًر ن سل،  76
 . 64 حة صالاملصًر ن سل،  77
، (1998، دار ال كر املعاصر عب  ت  دار ال كر  عدمشق) يات وآفاقيات العصر، تحد  ا   م وتحد  البوطي  الطي  تي يين،  78
 .  21-19 حات صال

 . 65 حة صالاملصًر ن سل،   79
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ّن الًحيوة إا ايف حيبادة يّفال اا الًاحيي إا حي وا الةاس  قلوام،   ّما الفكفيكات  خيل  البوطي إا  
احلركّية الع خيو   صحااا ساأة مةافسات  مساب ات إا كراسي احلكم  مراك  الة و ، فهي  بعً ما تكون حين 

ليل  آلل، ع  صاياي   أاديثل،   ل  أ ي ة الًحيوة الع  مر ايف اا ع  كم كفابل   ّكًها رسوا ايف صّل  ايف حي
 . 80ب طا الة ر حين قيوة تل  األنشطة احلركّية  ضر رهتا    مًه احلاجة إليها

مّث يةاقش البوطي أاج الذين جيي  ن اخلر ج حيل  احلاكم ألنّل كافر، فط ا ك ر احلاكم  ملرج حين اإلسالف 
ة احلكم بال ّوة إن   الذح هو دين ال البّية الع و  من  عبل    رحيّيفل،  ج   ًّ ن ع الطاحية من يًي،  حي لل حين س

ميكن بالأاضي.  هةا يشأط البوطي  ّ ا  بيان موجبات الك ر  أً دها،  ما جي  حيل  املسلوع اّلا ي حيةً ثبوت 
.  يوج  البوطي األسباب الكّلّية الع تسفوج  81موج  الك ر ع أّق  خ  ما من املسلوع  يبا كانت ص فل

لرّدة، ب ّعا األقواا،  األفعاا الع تًّا حيل  إنكار ركن من  ركان اإلسالف،    اإلميان،    ما يًملل ع نطا  السخرية ا
.  ّما 82 الفح   لركن من  ركان اإلسالف،    أكم من األأكاف اإلسالمّية الثابفة  املعر فة للاويا بالبًاهة  الضر رة

ّكاف، فيسفةً حيةً اجلواحيات اجلهاديّة إا حيًف احلكم وا  ن ا ايف سوا  ع أّق قرار الفارمي بالك ر اجلواحيّي للحع 
.  بةا   حيليل، 83﴾  م نع   ع ف عكعمع ِو ا   نعع  ا  الِللع ف  ع ل ِا   هعمع العك اِفرع ن  ﴿ ن سهم    ع أّق  عوام،  قً قاا تعااع 
ار ا طس  هذا الر ح. لكّن هذا، يةطوح كوا ي وا البوطي، حيل   صبد مجيا أّكاف البالد العربّية  اإلسالمّية ك ّ 

 جةوح حين احلّق الذح ا نعلم فيل ملالف ا لًه املسلوع حيًا اخلوارج،   ل  من جهفعع

 األ ا،  ّن الفك   اجلواحيّي ي وف حيةً ه ا  د ن تبّع موجبات الك ر حيةً كّل فرد حيل  أًة.

كم خبال   رع ايف ك ر ا ما  ّن  ل  ا يًملل ع  ّح من املكّ رات ال ولّية،    ال علّية، الثانية،  ّعم يعفرب ن جمّرد احل
    ااسفه اًّية. 

فعًف أكم املسلم بشريعة اإلسالف قً يكون بًافا تكاسل،  قً يكون بًافا ركون مةل إا  هوة من 
شرع ايف حيّ   جّل،  ا يسفبع  أً هذي  هواتل    مصلحة من مصاحلل الًنيويّة،  قً يكون بًافا إنكار مةل ل

الً افا إّا بالبّيةة  الربهان، فطن   يوجً دليل حيل   اأً مةها، فااأفواات الثالثة قاًوة.  إ ا  قا ااأفواا، كان 
 افأا  دافا معّع مةها د ن   ي حتّكو ا،  من مث ّ يس ط ااسفًاا بل  يب   األصل معووا  بل،  هو اإلسالف،
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  ل  ووج  قاحيًةع )األصل ب ا  ما كان حيل  ما كان(.  حيليل كوا ي وا البوطي، هلو جاريةا ه ا  اإلملوة، 
ف طل ةا احلكم بك ر كّل من أكم ب    رع ايف حيّ   جّل، لسره أكم الفك   حيل  كث  من اآلبا   األّمهات، 

ّية ع م ّسسات،    مصانا،    معاهً،     أيا ، إ  ما  كثر ما يفةّكبون   حيل  كث  من   ح السلطة  ال يادة اجلً 
من ه ا  مجيع ا حين احلكم بشرع ايف،  فولون رحياياهم إن ع البيوت،    امل سسات،    املعاهً،    األسوا  

 .84 األأيا ، حيل  اتّباع  أكاف  ملره     أكاف ايف حيّ   جلّ 

ًّ احلكم  ن سل، لًه تل  اجلواحيات، إا تك   من يسّووعم  حيوان  اسففباحي ا لفك   احلعّكاف ، ف ً امف
ال  ل وة  هم املوظّ ون من  رطة  جةود  حيّواا  مسفخًمع،  هم يةطل ون إا هذا من ففوه يع فون اا  ن سهم، 
 هي  ّن ه ا   حيواٌن لل ل وة  ح احلعّكاف ، فيارح ع أّ هم من األأكاف ما جيرح ع أّق رؤساًهم الذين 

ب ّح  -كوا ي ّكً البوطي   -ًموعم  يسفعيةون ام. لكن إ ا كان من    اجلاً  اخلر ج حيل   حٍّ من احلعّكاف  يسفخ
قفاا    حيً ان،  طس  املعاي  امل ّررة آن  ا، فال جيوا اخلر ج حيل   حيواعم  موظّ يهم ب ّح قفل    إيذا  من باب 

 .  85  ا

مس لة تّأس الك ار وسلوع مسفخًمع إيّاها لفربير س وط األبريا   يرّد البوطي حيل  الذين يفوّسعون ع 
املسلوع ملالا املواجهات ما احلعّكاف ، أو هإ ا توّقء اعيار ه ا  احلعّكاف   ا اا سلطاعم حيل  اإلي اع بطاً ة من 

ًا  من املسلوع الربياع، إ  إّن الربآ  هةا    هةاك، جاا اإلي اع ام، كوا جاا اقفحاف الأس الذح قً يفّأس بل األحي
ما ا يفّم الواج  إّا بل فهو  اج .  الواج  األّ ا هةا هو اإلطاأة باحلعّكاف ،  ما الواج  الثاه فهو حيًف املبااة 
ب فل من ي فل من الربآ ، ما داف  ل  هو الطريق إا الواج  األ ا. فوا مس لة الفّأس هذي،  ما الذح ي ولل حيلوا  

ي وا البوطيع هإّن هذي املس لة يذكرها حيلوا  األصوا ع باب الفعار   الأجيد، . 86ريعة اإلسالمّية ع  ل  هالش
 رّوا  كرها بعضهم ع باب ااسفصالح،  يذكرها ال  ها  ع باب اجلهاد.  قً سا  اإلماف ال  ا  مثاا الفّأس لبيان 

فف وف الضر رة حيةًًذ م اف الةّ ،  مصلحة ترق  إا درجة الضر رة د ن  ن يكون حيليها  اهً من ال رآن    السّةة،
 ي ملذ اذي املصلحة ووج   ل .  مثالل  ّن الكّ ار إ ا تأّسوا  واحية من  ساره املسلوع،  لو ك  ةا حيةهم 
لصًمونا   لبوا حيل  دار اإلسالف  قفلوا كامل املسلوع.  لو رميةا الأس ل فلةا مسلو ا معصوم ا   يذن   نب ا،  هذا 

ع الشرع.  لو ك  ةا لسّلطةا الك ار حيل  مجيا املسلوع في فلوعم، مث ي فلون األسره  يض ا. فياوا  ن ا حيهً بل 
ي وا قاًلع هذا األس  م فوٌا بكل أاا، فح يع مجيا املسلوع  قرب إا م صود الشرع، ألنّا نعلم قطع ا  ّن م صود 
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ل  احلسم قًرنا حيل  الف ليل.  كان هذا الف ات ا إا الشرع ت ليل ال فل، كوا ي صً أسم سبيلل، فطن   ن ًر حي
مصلحة حيعلم بالضر رة كوعا م صود الشرع ا بًليل  اأً   صل معع، بل ب دلّة ملارجة حين احلصر. مث إّن ال  ها  

ة ع قواحيً مجيع ا تةا لوا هذي املس لة باحلكم  اتل  ال يود  اهتا د ها  ّح فر     املفال ، سوا  احيفربت املس لة داملل
الفعار   الأجيد    ع قواحيً ااسفصالح. فهل يةطبق ما جيرح اليوف حيل   يًح بعت اإلسالميع من نشر  سباب 

 الذحير  ال عل بع الربآ  اآلمةع، حيل  مثاا الفّأس  قاحيًتل العلوّية ه.

وع بفعريت املسلوع البععر آ  يسفةفج البوطي  ّن هالواقا الذح ميارسل ه ا  الةاس هو إرباك احلعّكاف  املسل
لل فل، ب طا الة ر حين الةفاًج الع ا ميكن إّا  ن تكون لصار    املسلوع.  مثاا الفّأس ي أ  فيل  ن يكون 
الضرر الذح سيحيق باملسلوع، بسب  اإلمساك حين إيذا  املسلوع الذين يفّأس ام األحيًا ، ضرر ا كّليبا حيامبا، ا 

اة    بلًة،  الواقا الذح ميارسل ه ا  الةاس بفعريت الربآ  لل فل، هو الذح يفسّب  حيةل الضرر الذح يةحصر ع ف
ّي حيل  أع  ّعم لو  مسكوا حين تعريت إملواعم ه ا   ًّ  ن فيق  واحية املسلوع، إن بشكل كّلّي    جً  ا ب

 .87ة املسلوعهلل فل، ابفعً بذل  اخلطر  ال ساد حين اففوا اإلسالمّي  مجاحي

 ثانياا: التفريق بين حالتي مصر والجزائر

 ي ّر  البوطي بع أالفع من أاات الصًاف العةيء بع اإلسالمّيع  األن وة ال اًوة، ف ي مصر يعفرب  ّن الذح 
ًّ حيرب جره فيها ع الثوانيةات  الفسعيةات من  حيواا حيةء إّها هو امفًاد مل ا مة احلرابة اإلسراًيلّية    نشطفها الع  ف

، أيث ر ه  ّن 88ف1978جسور، مل ّية  ظاهرة، تصل ما بع إسراًيل  مصر، مةذ ات اقية كام  دي يً لعاف 
 حيواا اخلر ج هذي هليست ع أ ي فها   صلها ت ومي ا لشخ  احلاكم،  مسلم هو  ف ا،  ا هي  ليًة اهّتاف للً لة 

 ليًة رفت للخر ج الذح قّرري مث نّ ذي  نور السادات،  قً كان ملر ج ا حيل  إمجاع ب ّعا حتكم ب    رع ايف،  إّها 
الً ا العربية  اإلسالمّية كّلها آنذاك،  ّثل ع صلد داًوّي ما إسراًيل، ب ّت الة ر حّيوا اسفلبفل من أ و   ا فصبفل 

ًّسات،  هًرت ووجبل أ وق ا يف،  أ وق ا لعباد ايف كوا  ّثل و ا هو  ملطر  هو تطبيا العالقات حيل  املسفوه من م 
الرريّي،  الشعيّب بع إسراًيل  مصر ب طا الة ر حيّوا سياّر هذا الفطبيا من  يالت ملصر   عبها،  حيّوا س ّسخل ع 
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ًّ اإلسالف الذح يفةام  فيها بطر  ميل  اإلسراًيلّيون فيها كّل ال وه،  كّل حيوامل  قل  مصر من قواحيً حيً انّية ض
 . 89لفة يذ   جه تل،  ا ميل  املصريّون  مامها إّا ن رة امل هور    تبعّية املةافق الذليلها

 يوضد البوطي  ّن اخلر ج حيل  احلكم ع مصر بً  ما بً  السادات تة يذ ملطواتل هذي،   نّل   يكن ع 
ًّ الوجود اإلسالمّي ع مصر. احل ي ة ملر ج ا حيل  أاكم مصر،  لكّةل كان ملر ج ا   ّرد ا حيل  م امرة كام   دي يً ض

 كانت م امرة كام  دي يً أرب ا معلةة  حيل  مصر من قبل  كثر من قّوة معادية  اأًة،  ح احلرب حيل  الوجود 
، مّث الوجود اإلسالمّي،    الوأً ّح املفواس  ع املةط ة كّلها ثاني ا،   ّن كّل الذح  ّي ت بل  اإلسالمّي ع مصر  ّ ا 

ًّ تعب  ال  ها  هو ااملفال  الكب  ع نوع هذي ا حلر ب حين احلر ب األملره    حين م اهر احلرابة األملره حيل  أ
األسلحة املسفعولة،   هل احلرابة ي ا  مون  جي  حيل  املسلوع قوعهم  رّد حيً اعم   ل  هو العوود ال  رّح 

ج  حيل  احلعّكاف  حيل  ال اات الشعبّية مع ا، فطن ما جيرح للاهاد. فطن قلةا إّن قوا هذي احلرابة امل ّةعة مشر ع بل  ا
اليوف ع مصر مشر ع ب صلل،  إن كان  ّرم ا     مشر ع باملأاقاتل الع تفاا ا احلً د املشر حية إا احلراف الذح   

 .90ي  ن ايف بل

شآت،  حيواا    مث يسفًرك البوطي في ّكً  ّن ا فياا السّياح األجان   رجاا السلطة    نسء املة
ًّ  اهتا من أيث إّن ال  ل اإلسالمّي يةّ  حيل  أرمفها،  مرّة   ملره من أيث  مشر حية، بل هي  ّرمة مرتعع مرّة ط
املآات السّياة الع ّتّر إليها.  احيفرب  ّن الذح هّيج اإلسالميع ع مصر إا ال ياف اذي األحيواا إّها هو هذي )احلرابة( 

ع تسرّبت إا مصر ب ةاع السِّلم  الصلد، ما دفا اإلسالميع إا املأاقات ضارّة،   حيواا    مشر حية. اإلسراًيلّية ال
 إ ا كان قوا هذي احلرابة مفًاملال   مفشابك ا ما احلراف الذح   ي  ن بل ايف، فال ميكن  ن يفّم ال وا املباح،    

    املشر ع، ما يعين  ّن احلكم بش نل داملل ع ساأة الواج  إّا من ملالا حيولّيات  اسعة تفةا ا املشر ع 
ااجفهاد ال  هّي،   ّن لإلسالميع جماا  للة ر  احلكم فيل،  تصبد هذي األحيواا الع ّترح حيل   يًيهم نوحي ا من 
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  اإلمساك حين الب ي. مّث  اسفةاد ا إا ال احيًة الع ت واع )در  امل اسً   ا من حت يق املصار(، قاا البوطي إنّل جي
 .91العول الذح خيفلط فيل املشر ع ب   املشر ع  يفعّذر فصل بعضهوا حين بعت

 ميّي  البوطي بع أالع مصر  اجل اًر في وا إّن املةاخ الذح كّونل صلد هكام  دي يًه ع ال طر املصرّح 
سم اإلسالف حيل  احلعّكاف  رجا م   حيواعم، خيفلء ّكل ااملفال ، حين مةاخ العولّيات ا اومّية  اانف امّية الع تفّم با

ع البالد األملره كاجل اًر، كوا خيفلء حين املةاخ الذح مارس فيل بعت اإلسالميع حيولّياهتم ا اومّية  اانف امّية ع 
ًّ حيوامل ااسف رار، من أيث هو، ع اففوا    ا الثوانيةات من ال رن املاضي ضً ن اف احلكم ع سوريا، بل ض

لسورح.  هذ كّلل، ا يًملل ع باب اجلهاد  ا يةطبق حيليل تعري ل،  ا يًملل  يض ا ع باب الب ي ألّن املربّرات الع ا
يعفوً ن حيليها، ا تعفوً حيل   ّح مسفةً  رحيّي، بل هي مربّرات م اجية ن سّية  ات مضوون سياسّي تفعار  ما 

فلين إ ن ع  ي  من  حيوا م ما قً خيضا ملربّرات اجفهاديّة  قواطا الةصوص  ما اتّ ق حيليل األًّوة من  أكاف، 
، فطن ثبت 92كوا هو الش ن ع الب اة ، فاخلر ج إّما  ن يكون جهاد ا،     ن يكون ب ي ا،     ن يكون أرابة   صياا 

ًّ   ن   ّن ملر ج ه ا  الةاس ا يةطبق حيليل معجل اجلهاد  تعري ل الشرحيّي،  ا يةطبق حيليل الب ي  تعري ل فهو إ  ا ا ب
ًّ  ن ت يت من  راًل،  حين 93يكون أرابة   صياا   ،   نل حيليةا تبّع آثار هذا اخلر ج حيل  اإلسالف  حين الةفاًج الع ا ب

 بطاا هذا اخلر ج  قادتل  فيةطل ون أ با إا حيولّياهتم  ا فيااهتم من قةاحية تاّمة ب نّل السبيل إا نصرة اإلسالف 
ول  إقباا الةاس إليل    من د افا ث ريّة مهفاجة بع جوانبهم   هل هم من السذاجة طيث ا ير ن مًه  تثبيت دحياً

ًّ من تبّع املوقء احل ي ي الًقيق  تراجا اإلسالف من ملالا  حيوا م كوا يره  ل  ساًر الةاس من أو م  مّث ا ب
ًّ تةاميل  انفشاري لل ادة ال ربيع الذين يعلةون حين لّوفهم من اإلسالف  حين ض ر رة الوقو  ع  جهل  الا  الفًاب  ض
 94 هو ع احل ي ة موقء لّو    حير  ف موقء ا فباط  ت ييً 

 ع املواانة بع اإلسالميع  احلعّكاف يره اليوطي  ّن ال ادة  احلعّكاف كث  ا ما يّفخذ ن مواقء    يفصرّفون 
سالمّية  حتولهم حيل  اّلا  مواقء الأّب   العًا .  أعّكاف اجل اًر تصرّفات من   عا  ن تسفث  اجلواحيات اإل
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ا   ً بالذات، رّوا  ضافوا إا  ل ،  ن   ل وا ع  جوي اإلسالميع  بواام الشرحيّية امل فوأة إا احلكم،  هم تًّرجوا صععع
م الًمي راطّية، لوا  ّن الفًمّلل العسكرّح ع سّلم الًمي راطّية إا احلكم بةااح كب ،  كان من أّ هم  ن يفّوووا ّتربفه

اقفحم املوقء فحاا بيةهم  بع إ اف الفاربة. لكّن البوطي يعفرب  ّن اخل ة فيوا املفاري ايف، فلو  ّن اإلسالميع 
 وة املفوثّلع  بهة اإلن ا   صلوا إا احلكم، لوجً ا  ن سهم ع أ ة بال ة بع اا ف اا بفحض  ال وانع  األن

اإلسالمّية لفطبي ها  يضعون املشكالت ااقفصادية  ااجفواحيية الكربه حيل  الر  إا  جل    مسّو ،    
اا ف اا طّل تل  املشكالت العويصة املسفعصية  يضعون مةهاج إقامة اففوا اإلسالمّي  برامج حتض اتل حيل  

بع اللذيعن يفاا ا كّل  اأً مةهوا أً د طاقفها،  لن ت يت الرّ ،  ع   ل  ال ّن  ّن اجلبهة كانت سففيل بع الواج
 . 95من أ هتا  اضطرااا بشي 

يره البوطي  ضرار ا تلحق بالةاس  باجل اًر،  مصار  مكاس  لل رب، ليفوّصل بعً  ل  إا  ّن ما فعلفل  مثّ 
 اف،   ّن  حيواا ه ا  اإلسالميع هي ع اجلبهة لين جهاد ا ع سبيل ايف، بل إّن دافعها اخل ّي هو أّ  الث ر  اانف

ظاهرها ملر ج حيل  احلاكم،  لكّةها ع احل ي ة ّتا ٌا صريٌد ملبادم اإلسالف   أكامل الواضحة الع هي  ّل 
،  ح هم ا يسفحّ ون ص ة الب ي.  الب اة فيوا  مجا حيليل ال  ها  هم فاة ملرجت حيل  إماف املسلوع و اتلة 96اتّ ا 

  ا من احل و  الع جي   داؤها إليل معفوًين حيل  ر ح اجفهادّح ع تربير حيولهم،  قً توفرت  م  وكة   مر مةعل أ
 مةعة   فيهم احييم مطاع.  هي ليست  ر ط ا لفربير اخلر ج حيل  احلاكم بل هي قيود حيل  الً لة أو ا تفعّ   

  إا فاة مةهم  ألنّل ا جيوا اإلجهاا حيل  اجلريد مةهم  ا املةه مع مةهم بال فل، إّا  ن يكون اع امهم صوريبا للفحيّ 
مصادرة  موا م،  إ ا  عملذ ا ا جيوا  ن يعاق بوا بال فل كوا ا جيوا قفل  سراهم بل ي ّدبون بالسان  حنوي إا  ن 

يات  حنوها.  ّما لو ًِّ ملرجوا حيل  إماف  يفوبوا،  ا ي اف حيليهم ال صاص ع قفل األن ن كوا ا يع ّرمون بًفا ال
املسلوع د ن ااحيفواد حيل  ر ح اجفهادّح لل  جل ميكن قبولل  لو بوجل ضعيء،    د ن  ن تكون  م  وكة  احييم 
ًّ ن حيةًًذ من  هل  مطاع  م، فلين حيل  الً لة  ن تف ّيً ع م ا مفهم  ي  من تل  الضوابط  اآلداب بل يعع

هم. تً ر  دلة اخلارجع أوا تك   احلاكم  هم يذهبون إا اخلر ج حين احلرابة  بوسا الً لة  ن تعاملهم كوعاملف
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قواطا الةصوص  حيل  إمجاع املسلوع باسفثةا  اخلوارج، ا يفحرّكون ضون ساأة األأكاف ااجفهاديّة، لذا فلن جنً 
 .97تعري ل  هل احلرابة ع ال واحيً ال  هّية   أكامها ما يًّا حيل  انطبا  تعريء الب اة حيليهم،  إّها يةطبق حيليهم

ة  ًّ  يبً  حيًف الفواان ع تةا ا البوطي أالع مصر  اجل اًر ع تلّوسل األحيذار إلسالمّيي مصر  محلل بش
حيل  إسالميي اجل اًر،  يةسح   ل  حيل  ت  يلل مواقء املعارضع املصرّيع حيل   ّعا ليست سعي ا إلقامة أكم 

ملعارضع اجل اًرّيع هذي الفهوة ألعم يًافعون حين أّق اكفسبوي ع انفخابات إسالمّي لية ي حيةهم احلرابة،  يعلبن ا
مون مس لة احلكم بشرع  ًّ ا  ّن موقء اإلسالمّيع  اأً حيل  خمفلء مشارام، فهم ي  ًٍّ كب ، حيلو  نيابّية ن يهة إا أ

ا  عم كانوا ع مصر فاربون الة اف بسب  ات اقّيات كام  دي يً  أس ،  ايف فو   ّح احيفبار آملر،  لين صحيح 
  هم طليعة احلركة اإلسالمّية ع العا  العريّب.

 ع السيا  املشار إليل، ي وا البوطي إّن املس  لّية اجلرمّية ّتاي الذح جيرح ع مصر )من تعّر  للوًنّيع 
إا ضبط سلوكل   حيصابل  األبريا (  ملّء مةها ع اجل اًر،   ل  ألّن الشاب املسلم ع مصر قً ا ميل  سبيال  

ّر جربا إا م فضيات الفطبيا  فية ذ  من جرّا   ل  إا  حيواا قً جن ف ب نّل  ]...[حيةًما جيً بلًي اإلسالمّي  هو جيع
 اإلسالمّيون ع  ]...[ ع هذا ما خيّ ء املس  لّية اجلرمّية ع الشريعة  ال وانع  ]...[ا يرتكبها ع ظر فل الطبيعّية 

 إّها فّ  هم إليها أاف   اأً هو اانف اف من   لا  الذين أالوا  ]...[ر ا يلا  ن لشي  من تل  األسباب اجل اً
بيةهم  بع الوصوا إا احلكم.  اخلالصة  ّن الًافا هةاك  ح مصر، دييّن  لكّةل    مصي ، بيةوا الًافا ع اجل اًر 

 .   98سياسي ع  اقعل اخل يّ 

 

 الحكم والمعارضةالمطلب الرابع: 

ع ن رة مثالّية  قرب ما تكون إا م وات الصوفّية مةها إا ت ريرات املف ّ هة، إ    فًن هذا ع تاريخ اإلسالف  ا 
ع حيصر الةيب صّل  ايف حيليل  آلل، يره البوطي  ّن السبيل إا قياف اففوا اإلسالمّي  سيادة أكول ا يفوّثل ع 
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ّية ساحنة للفسّلل حيةًها إا احلكم    ع انفهاا قّوة مفوافرة ن ر  اا اإلسالف من ملالا ثورة انفهاا فرصة دمي راط
حيارمة أّو يضطرنا األمر إا إ ال  مةافذ احلريّات لبسط ا يوةة اإلسالمّية  سو  الةاس إا الف ّيً ب ن وفل  أكول. 

هو بّث ال ةاحية باإلسالف  حي اًًي ع حي وا الةاس  إّها السبيل إا سيادة احلكم اإلسالمّي  اخلضوع لسلطفل 
  فكارهم،   ملذهم بالأبية اإلميانّية حين طريق بّث بذ رها  حيواملها ع الة وس  الثبات حيل   ل  ع صرب ا يكّل، 
ًّ من  ل  إ را  إا احلكم  رجالل  فطن مآا  ل   ن تةفشر ا ًاية ع الع وا  الف كية ع الة وس،  لسو  ميف

. فوا هو 99جه تل، فيّفال الكّل حيةًًذ إا اانصياع ألمر ايف طوحي ا  يهيون اإلسالف  أكول حين رضا  املفيار  
م هوف احلاكم  رحي ا   ما هي طبيعة املعارضة  د رها ع الً لة اإلسالمّية   كيء انعكست هذي الرؤية حيل  الواقا 

 املعاصر لًه البوطي 

: الحاكم الشرعي    أو الا

، األ ا  هو مسلم   يفلّبن بك ر صريدبوطي احلاكم  ب نّل من اسف ّر بيًي احلكم بواأًة من طر  ثالثة يعّر  ال
البيعة املبا رة لل من  هل احلّل  الع ً،  ع أكوها البيعة    املبا رة املعووا اا ع كث  من البالد،  الثانية العهً 

احلكم بعً موتل، في بل املسفخل ء بذل ،  تعلم األمة     هل احلّل  الع ً إليل  هو  ن ي أأل اخللي ة من قبلل ليفوّا 
فيها بذل  فال يبً   ّح ت ّب    اسفةكار،  الثالثة اسفيالؤي حيل  احلكم بال ّوة  امل البة  ريطة  ن يكون اسفيالؤي بعً 

ون إمامفل هو اآلملر بال ّوة موت اإلماف    احلاكم الذح كان قبلل،    بعً حي لل بسب   رحيّي صحيد،     ن تك
 .100 امل البة

 مو صّحت  اية اإلماف ع  ّح أالة من احلاات الثالثة املشار إليها، فال جيوا ع مي ان الشريعة اإلسالمّية 
يسهم، مهوا ظهر مةل اجل وعر    ال سق.  لين للوسلوع  حيلواًهم  دحياهتم إّا سبيل  اخلر ج حيل  إماف املسلوع  ًر

ًع بكلوة احلّق، ع الةهي حين اجلور  حين الفلّبن و اهر ال سق،   ن ا يطيعوا  اأً،  هو الفصًّح باإلنكار  الص
احلاكم ع معصية،  ح فيوا هو معصية ع أّق امل مور ا ع أّق احلاكم ك ملذ  مواا الةاس د ن أّق، فهذي معصية 

ا در  ال فةة  توف  ااسف رار ع أّق احلاكم ا احملكوف.  العّلة ع حترمي اخلر ج حيل  ا
 
حلاكم أّو لو فاس  ا ظامل
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للوافوا املسلم كي يفوّكن من مواصلة هّوي. لكن جيوا، بل جي  اخلر ج حيل  اإلماف إن  حيلن ك ر ا بواأ ا،  ح ك ر ا 
ر جل حين ،  ي وا البوطيع إ ا  حيلن احلاكم حيل  كثرة مسلوة ع د لة إسالمّية مل101صرف ا    قابل ألّح ت  يل

اإلسالف بك ر بواح حيةً  ل  جي  اخلر ج حيليل  ن ع البيعة حين يًي، فط ا قا ف هذا احلاكم اخلارجع حيليل بال ّوة ف ً 
، كوا  نّل 102تلّبن حيةًًذ باحلرابة فو  الك ر الذح  حيلةل،  حيل  املسلوع الفصًّح مل ا مفل  الوقو  ع  جل حيً انل

 رحي ا بطلت إمامفل   ج  البحث حين   ي، ع أع  ه  مجاه  ال  ها  إا إ ا طر  ما يوج  فسخ حي ً اإلمامة 
 . 103 نّل ا جيوا حي ا احلاكم لطر   ال سق حيليل

 أّو لو صّحت  اية اإلماف ال اسق أس  ر ح  يب أةي ة ع أالة البيعة الرضاًّية لل، ما كونل بص  ا 
ع تصرّفاتل احملّرمة ع أّق الرحيّية،  ا خنرج حيليل  يض ا بسب   ا  نطيعل –طس  تعب  البوطي–ب مور املسلوع لكن 

ا  حيةل اإلمامة إن كان هو األفضل من   ي ع ال ياف وصار البالد     ن العباد، فيوا  هذي الفصرّفات، بل ا حتع
، لكن 104ت لل ال وهتصّد  اية املسفو  بال ّوة حيل  م اليً احلكم  إن كان فاس  ا، إن اسف ّرت لل األمور  ملضع

ًّ إهالك  يسكت البوطي حين كي ّية الفصّر  لو  ّن احلاكم قهر ا  جرب الةاس حيل  طاحيفل فيوا أّرف ايف،   صل إا أ
احلرن  الةسل، فهل يب   اسفيالؤي مسّو  ا  سيطرتل مطل ة، أو ا يضطرب ن اف احلياة  قً املفّل،  ف نةف ر تكّفل 

الشوكة  املةعة كي يطيد باملسفو  قبلل   ما أكم الساحيع إلس اطل  اخلر ج حيليل، ال وه ع يً مسفوا آملر ميل  
 ف ميل  احلصانة ن سها حلاكم  رحيي ناا رضا  هل احلّل  الع ً ببيعة صحيحة  إّن البوطي يصّحد أكم احلعّكاف 

 ي،  حيليل ّت   م الطاحية  ام ا كوا املعاصرين باحيفبار  ّن بيعة     مبا رة  قً ّ ت  م ع كث  من البلًان أس  تعب
هو أاا احلاكم الشرحيّي املسفوع للشراًط.  ّما اإلسالمّيون )املعارضون(  قً دمللوا ع معأك السياسة طث ا حين 
ًّ  م  ن يةاذبوا إا  الوصوا إا احلكم، فهم ع م اّن الشبهة املطل ة بة ر البوطي، إ  مهوا كانوا صاحلع فال ب
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ًّ  ا ر  ملره،  إ  ا لفحّولوا أس  البوطي من حيبيً يف حيّ   جّل مةّ ذين أل امري إا   ور من احملا ر السياسّية ض
 .105حيبيً لسلطات سياسّية   ا ر سياسّية  اؤ ا  ف  بوا

مثّ يّفهم البوطي من يكّ ر ن احلعّكاف بذريعة حيًف تطبي هم لكامل الشريعة ب عم ي علون  ل  ألسباب سياسّية 
ألّعا الطري ة الوأيًة إلااأفل كوا ي وا، هفط ا ك ر احلاكم  ملرج حين اإلسالف الذح هو دين ال البّية الع و  من   

ة احلكم بال ّوة إن   ميكن بالأا ه ًّ .  يسفعر  106 عبل    رحيّيفل،  ج  ن ع الطاحية من يًي،  حي لل حين س
ّيات الكث ة الع تةًرج ع دامللها،  هي األقواا  البوطي األسباب الكّلّية الع تسفوج  الرّدة ب ّت الة ر حين اجلً 

 األفعاا الع تًّا حيل  إنكار ركن من  ركان اإلسالف    اإلميان    ما يًملل ع نطا  السخرية  الفح   لركن من 
.  ما قرار الفارمي 107 ركان اإلسالف    أكم من األأكاف اإلسالمّية الثابفة  املعر فة للاويا بالبًاهة  الضر رة

بالك ر اجلواحيّي للحّكاف، فيسفةً بر ح بعت اإلسالميع إا حيًف احلكم وا  ن ا ايف سوا  ع أّق  ن سهم    ع 
، ف ً  صبد 108﴾ من   فكم وا  ن ا ايف ف  لا  هم الكافر ن﴿أّق  عوام،  ن ر ا إا  ّن ايف حيّ   جّل قً قااع 

ة  اإلسالمّية كّ ار ا طس  هذا الر ح. لكّن هذا، يةطوح كوا ي وا البوطي، حيل  جةوح حين مجيا أّكاف البالد العربيّ 
 احلق الذح ا نعلم فيل ملالف ا لًه املسلوع حيًا اخلوارج،   ل  من جهفعع

 األ ا،  ّن الفك   اجلواحيي ي وف حيةً ه ا  د ن تبّع موجبات الك ر حيةً كل فرد حيل  أًة.

رب ن جمرد احلكم خبال   رع ايف ك ر ا ما  ّن  ل  ا يًملل ع  ح من املكّ رات ال ولية    ال علية    الثانية،  عم يعف
 ااسفه اًية. 

                                                           
 ، موقا نسيم الشاف.14/12/2012البوطي، ملطبة يوف اجلوعة،  105
ع ي ىب بعت الةاس إا  ن 1/7/2011،  ي وا البوطي ع ملطبة اجلوعة ع 154 حة صال، مصًر سابق، الجهاد في ا   م 106

رسوا ايف،  لكن بًافا  أ اد هيوةت حيل  مشاحيرهم فال يركةوا إا ال اور، لين بًافا من آح ع كفاب ايف    كالف   ص  بل 
جيً ن مفة س ا إا ع سالح الفك  ، ع أع  ن  ريعة ايف ت وا إ ا كانت اأفواات  كثر من ماًة تًا حيل  ك ر اإلنسان  ب ي 

ااة يوف ال يامة )خيرج من الةار من كان اأفواا  اأً فو  املاًة حيل   نل ما ااا مسلو ا، فطن رسوا ايف ي وا إن  رة اإلميان تك يل للة
 ع قلبل مث اا  رة من إميان(  ك ن املعيار كوي ا نوحيي، ان رع موقا نسيم الشاف.
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فعًف أكم املسلم بشريعة اإلسالف قً يكون بًافا تكاسل،  قً يكون بًافا ركون مةل إا  هوة من  هواتل    
مةل لشرع ايف حيّ   جّل،  ا يسفبع  أً هذي الً افا إا بالبيةة مصلحة من مصاحلل الًنيوية،  قً يكون بًافا إنكار 

 الربهان، فطن   يوجً دليل حيل   اأً مةها، فااأفواات الثالثة قاًوة.  إ ا  قا ااأفواا، كان افأا  دافا 
ف،   ل  ووج  معع مةها د ن   ي حتّكو ا،  من مث ّ يس ط ااسفًاا بل  يب   األصل معووا  بل،  هو اإلسال

قاحيًةع )األصل ب ا  ما كان حيل  ما كان(.  حيليل كوا ي وا البوطي، هلو جاريةا ه ا  اإلملوة، ف طل ةا احلكم بك ر  
كل من أكم ب    رع ايف حيّ   جّل، لسره أكم الفك   حيل  كث  من اآلبا   األمهات،  حيل  كث  من   ح 

ية ع م سسات    مص انا    معاهً     أيا ، إ  ما  كثر ما يفةّكبون من ه ا  مجيع ا حين السلطة  ال يادة اجلً 
احلكم بشرع ايف،  فولون رحياياهم إن ع البيوت    امل سسات    املعاهً    األسوا   األأيا ، حيل  اتباع  أكاف 

 .109 ملره     أكاف ايف حيّ   جلّ 

م ب حيوان ال  ل وة  هم املوظ ون من  رطة  جةود  ما تك   احلكاف انسح  احلكم ن سل حيل  تك   من يسّووع
 حيواا  مسفخًمع،  هم يةطل ون إا هذا من ففوه يع فون اا  ن سهم،  هي  ّن ه ا  اجلةود  العواا  املوظ ع، 
 حيواٌن لل ِل وة  ح احلكاف، فيارح ع أ هم من األأكاف ما جيرح ع أق رؤساًهم الذين يسفخًموعم  يسفعيةون 

ب ّح قفاا    حيً ان،  طس   -كوا ي كً البوطي   -لكن إ ا كان من    اجلاً  اخلر ج حيل   حٍّ من احلكاف ام. 
املعاي  امل ّررة آن  ا، فال جيوا اخلر ج حيل   حيواعم  موظ يهم ب ّح قفل    إيذا  من باب   ا.  يضيء البوطي  ّن 

فال جيوا مالأ ة حيّوا م  موظ يهم بال فل    اإليذا  بً ن جريرة احلعّكاف  لو كانوا يسفح ون اخلر ج حيليهم بال فاا 
 ًّ  .  110من ك ر    ارتكاب موج  أ

 

 ثانياا: المعارضة المشروعة

ي ر البوطي ب ن طووح الةاس ع هذا العصر إا أكم يفوفا وا يسو  الًمي راطية    الشوره، هو  مر جًير 
بااهفواف،  ح إا أكم يفم الف احيل فيل إجيابي ا بع الطب ة احلاكوة  بع الرحيية    الشع ، أيث ر ه  ن ا ت احيل 
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ا كلل سارية  ما بع ال وة  ال احيًة الشعبية،   ن ااسفبًاد كان  ب    ا   جل همن احلرية الع يعيش ع ظال ا اففو
 ا ي اا  بعً ما يكون حين إيصاا الشعوب إا أ وقها  حت يق  مةياهتاه،  قااع هإن مطود  بصارنا  ن نعيش ع ظل 

ع الةاس اليوف  أكم نف ذه فيل باحلرية،  نسفطيا  ن نعرب فيل حين  فكارنا  آراًةا مهوا تةوحيت    املفل ت،     ن
من يفخوفون من  ن احلكم اإلسالمي الذح تفم الًحيوة إليل حيل  مسفويات  و  ع خمفلء الب اع العربية، لو تربا 
حيل   ريكة ال يادة  الفة يذ فلسو  فرف الةاس من هذي احلرية الع يطوحون إليها،  لسو  ي ضي ب لق  بواب 

ا يفصور نل من  ن اإلسالف ي ر طاً ة من الفصرفات  يسفةكر طاً ة  ملره الًمي راطية  الشوره،  دليلهم حيل  هذا م
.  يوضد  ن املبطلع ي ةون    يريً ن من حيامة الةاس  ن 111مةها،  من   نل  ن فارب الفصرفات الع ا ي رهاه

 ا   رحيت  بوااا ي ةوا  ن املسلوع خيادحيون جمفوعاهتم حيةًما يصط ون ما دحياة احلرية  املةاضلع من  جلها أو إ
م فحة للاويا دمللوا إليها ما الًامللع مث ساب وهم سعي ا ع ساأة احلرية إا  امة احلكم أو إ ا اسف ر  م األمر 

حياد ا إا  بواب احلرية املشرحية ف  صً ها إ    تبق  م إا احلرية من أاجة بعًما  عتيد  م  ]...[ دان  م احلكم 
 . 112ارها ن ي ط وا د ن   هم ا

ا،  لن يوصً باب ا من  بواب الشوره      ً مث ي رر البوطي  ن اإلسالف احل ي ي إ ا أكم فلن يضيق السبيل إا احلرية  ب
الًمي راطية السليوة، فط ا كان ايف  هو قيوف السووات  األر  ا يعل ف حيبادي ع الًنيا ب ن يفوسكوا بشراًعل،  إها 

وحي ا  ا يل مهم اا كره ا،  فيول  األنبيا   الرسل  من بعًهم احلعكاف  ن جيرب ا الةاس يطل  مةهم  ن يفوسكوا اا ط
رب ايف بل الةاس  هذا يفةاقت تةاقض ا كلي ا ما طبيعة اإلسالف، بل ما طبيعة الفكليء الذح ا يع رس إا  حيل  ما   جيع

ا فكيء جي   ن  ً تكون سياسة هذا احلاكم ع تة يذي ألأكاف ايف   ع تربة احلرية. فط ا جا  من ي يم  أكاف ايف  
سياً ن سل معلا ا أس  البوطي  ن يًير احلكم بع الةاس حيل   ساس من  ور الشوره،  ا يسفطيا  ن يعربف ب مر 

ال ة   ية  حيليل بيان ايف  ا سةة رسولل إا بعً الرجوع إا الشوره.  إ ا ر ه  ن ع اففوا من يةحرفون إا آرا  خم
لإلسالف،    من جيفهً ن اجفهادات معارضة لًين ايف،    من يريً ن  ن يعرب ا حين  فكار لفلء كل ااملفال  
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حيةل، فلين السبيل  مامل إاا   صحاب هذي اآلرا  اجلاحنة،  ن يعاقبهم     ن ي جهم ع الساون     ن يعسكفهم، بل 
 . 113حيليل  ن يسفوا إليهم  جياد م

سالمي  واهً كث ة كوا يةوي البوطي، ف ي ال رن الثاه حيشر للهارة، ه علًت ال ر  الباطلة املةحرفة،  ع الفاريخ اإل
 تكاثر بعضها من بعت،  قً ملرج البعت مةها حين رب ة اإلسالف   قا ع م الق الك ر، لكن ه ا  الةاس تعركوا 

الشي  الوأيً الذح مارسل احلعكاف هو مةاقشة يفحًثون كوا يشاؤ ن،  يًللون حيل   فكارهم ال اً ة كوا فبون.   
ه ا  الةاس  جمادلفهم.  معلوف  ن هذي ال ر  سادت مث ت لصت مث بادت،  لكن هل بادت حتت  ط ة اإلسكات 

. ما ما يفعلق باحلً د الشرحيية من قطا يً السار  114 ال هر  الع اب  إها االت حين طريق اسفورار املةاقشة  احلوار
 ال ا    رجم احملص ن، فال تفعار  ما احلرية، إ  هي  عرحيت حلواية أق اإلنسان، ه ما هذا فهةال   جلً ال اه 

ا إلقامة هذي احلً د ا بً من رحياية الً لة  ا حيةًما تةف م احلرياته.  ً  ضوابط  قيود   ر ط  ًيًة  قاسية ج

فط ا كانت املعارضة     صحاب اآلرا  األملره، إها يعرب ن حين  فكارهم  آراًهم الذاتية الةابعة حين دملاًلهم فال 
أار حيليها، لكن إن تبع للً لة اإلسالمية  ن هةاك  أي ا ملارجي ا ي وح هذي املعارضة طواف  ملارجية، فطن حيل  

ست من آثار احلرية الذاتية امل ًسة، بل هي ملادف ألفكار الً لة بر ح البوطي  ن تصادر هذي احلريات ألعا لي
 جةبية.  حيليل، فعةًما تكون احلرية ظال  ألنشطة معادية  جةبية فال بً من  ن ن ضي حيل  ال ل من ملالا ال ضا  
حيل   صلل،  هذا الضابط  ل ات ا  بع العلوا  كوا ي وا البوطي.  يشأط كذل   ن ا تفال  نشطة املعارضة 

نشطة املذاه  السياسية    الث افية    ال كرية األملره إا ت ويت احلكم اإلسالمي،  ح  ن ا تفال إا ال ضا    
حيل  اإلسالف  اتل   جودي من ملالا ال ضا  حيل  هذا ال كر. فط ا تبع للً لة  ن املعارضة تفال إا هذا الصًد، 

ا ي ضي بل الة اف العاملي كلل،   ح د لة تشعر بوجود خمطط فووا ا ري  فيل  ن هذي احلرية جي   ن تصاد ر  هذا م
ان اليب فسف ضي  ع  سرع يكن حيل  اخلطة   صحااا، فهو حيول ملياه،  ا ميكن ألأً  ن ي وا إن حيل  الً لة 
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كم  ن ت ًس احلرية،   ن حيليها  ن تأك ه ا  الةاس  أرار ا يفصرفون كوا يشاؤ ن،   ن تًحيهم يفسل ون  جه ة احل
 .115 كراسيل،   ن يذهبوا بة اف الً لة  يسفبًلوا بل ما يشاؤ ن

  ما الذح يبًا ديةل  يأك اإلسالف فال خيلو  ضعل من إأًه أالفعع 

احلالة األ ا  ن ي   معف ًي بيةل  بع ن سل فال جيلال فيل ع األ ساط  ا يعلن بل بع الةاس،  ع هذي احلالة ا 
 حيليل ملعرفة دمليلة ن سل  أً.يالأ ل  أً  ا يفاسن 

احلالة الثانية  ن يعوً فيعلن ارتًادي فياعل مةل إحيالن ا كب  ا جيلال بل ع افاما الع هو فيها، فط ا بل ية ل  إا 
حيةصر  اربة للوافوا اإلسالمي، فاإلسالف هةا ي ملذي  ريرة احملاربة،  ا ي ملذي  ريرة املفياري لًين مكان آملر، 

 ح مجهرة ال  ها   مةهم السادة احلة ية، إ  لو كانت جرمية ع  نل احيفةق دية ا    اإلسالف إ ن لالأق هذا هو ر 
اإلسالفع الكافر  األصلي  يض ا ع أع  ن اإلسالف ي مرنا  ن نأكل  ما يًين بل،  ميةعةا من مالأ فل  محلل حيل  ترك 

ا دليل  اضد طس  البوطي حيل   ن مالأ ة املرتً املسفعلن ديةل،  إها كلء بفعاهً الةصد  الًحيوة  احلوار.  هذ
 . 116 املفباهي بردتل تعود إا سب  احلرابة،  ح ألنل جعل من حيولل هذا سالح أرب ضً اففوا الذح هو فيل

ت اا  يفسا ا البوطيع هل الوصوا إا احلكم هو الباب الوأيً خلًمة اإلسالف  فط ا  ع لق د عم فطن  بواب ا كث ة ا 
 إن ه ا  الذين  حيرضوا حين الًحيوة إا ايف بالفبليه  اسفبًلوا  ل  بطثارة اخلصومات الًموية م فحة  مامهم خلًمفل، 

بيةهم  بع احلعكاف للوصوا إا كراسي احلكم، فطعم ع احل ي ة ا خيرجون حيل  احلعكاف،  إها خيرجون حيل  مبادم 
ع سبيل ايف  ن يضبط املسلم افاهً ن سل  سلوكل حيل  صراط ايف تعاا ع   اإلسالف.  إن من  هم مسفل مات اجلهاد

كل األأواا  ال ر  ، فطن احيفذر ب ن حيوامل اإلثارة  قوه من طاقفل، فعليل حيةًها  ن ا يصةء ن سل ع قاًوة 
 .117افاهًين

 ي يً  يض اع ه هل اإلسالف يأسخ ع ال لوب، حين طريق فرضل حيل  كراسي احلكم  اإلطاأة باملأبعع حيليل من     
الر بة بالسلطان   هل اإلسالف أكٌم يسف ر حيل  حيرش  ف قةاحية تسرح ع ال ل  ه،  جيي ع هإن العرش الذح 
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 ل  ن ام ا   ملالق ا ع اففوا، مث إنل يعلو ب صحابل  يأبا حيليل اإلسالف هو األفاًة  الع وا، مث إنل يسف ر بعً
ليسف ر ا أ    ة  لل حيل  كراسي احلكم.   ف  ا للفاريخ  املةطق، فطن ما فعر  بال وة  لو كان إسالم ا، يعةف ع ب وة 

ف مثلها،  لو كانت فس  ا  إحلاد ا،  إن الي ع ا ا اسف ر ع الع ل   ميفلخل إا ي ع معار ،  إن ال  ً  وة الع تعسفخ
بًيال  حين  اج  الًحيوة  الفبليه، تصبد  اهتا مبعث ضعء فيق باإلسالف  أكول،  إن الًحيوة الليةة لةشر ااسالف 

لو سل  اإلسالميون املسل  الصحيد ع إقامة اففوا اإلسالمي، فطن .   118تصبد مبعث قوة ع رسوخ أكوله
ا،  إن مواق هم العًاًية    املعارضة لإلسالف هي  ه ا  املعارضع لإلسالف اليوف سيصبحون من  ً  ملل   تباحيل  

أصيلة ت ص  اإلسالميع  كثر من كوعا أصيلة ت ص هم ع أق  ن سهم، كوا  عم أو لو اسفور ا حيل  ما هم 
ع االف اف  حيليل اآلن من معارضة االف اف باإلسالف، فطن ن اف اففوا لين فيل ما يوج  ال ضا  حيل  أريات الةاس

 . 119باإلسالف    حيًمل،  إها فيل األمر بالةصد  اإلر اد
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