


املوقف الشرعي من تصرحيات وأدبيات 

اجملاهدين يف فلسطني حركة محاس 

واجلهاد اإلسالمي فيما خيص دولة إيران

إعداد

فائز شبيل



امل���وق���ف ال��ش��رع��ي م���ن ت��ص��رحي��ات وأدب���ي���ات 

اجملاهدين يف فلسطني

2

الموقف الشرعي من تصريحات وأدبيات المجاهدين يف فلسطين 
حركة حماس والجهاد اإلسالمي فيما يخص دولة إيران

عنوان الدراسة بالعربية 

فائز شبيل المؤلف 

مركز المجدد للبحوث والدراسات الناشر 

2021 تاريخ  النشر 

وسام قدور المراجعة والتدقيق اللغوي

مركز المجدد للبحوث والدراسات

بشاك شهير – إسطنبول – تركيا 
 https://almojaded.com/



3

إخالء مسؤولية 
تعكس هذه الورقة تحليالت المؤلف وآراءه، وال ينبغي أن ُتنسب وجهات النظر  واآلراء الواردة فيها  إلى 

مركز الُمجدد للبحوث والدراسات، ويعد المؤلف وحده مسؤوالً عن أي أخطاء ترد فيها.
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 مستخلص البحث
ــاس  ــن حم ــات المجاهدي ــن تصريح ــرعي م ــف الش ــوان: »الموق ــات بعن ــذا البحــث يف هــذه الورق جــاء ه
والجهــاد اإلســالمي فيمــا يخــص دولــة إيــران” ليــدرس الحكــم الشــرعي مــن تلــك التصريحــات واألدبيــات 
ــلم  ــف المس ــو موق ــا ه ــات، وم ــك التصريح ــباب لتل ــي األس ــا ه ــطين، وم ــن يف فلس ــن المجاهدي ــادرة ع الص

المجاهــد مــن أعدائــه عندمــا يكــون يف حالــة اضطــرار، ومــا هــي المنطلقــات التــي تعيــن علــى الوصــول إلــى حكــم 
شــرعي يتناســب مــع الواقعــة والنازلــة، ودراســة كل ذلــك مــن جوانــب تأصيليــة عــدة؛ )الكتــاب والســنة واإلجماع 
والمقاصــد واألصــول والقواعــد الفقهيــة وآراء الفقهــاء وغيرهــا(، ثــم التوســع يف حكــم تلــك التصريحــات 
ــك  ــن تل ــة ع ــلبيات الناتج ــار والس ــة اآلث ــراين، ودراس ــب اإلي ــدم الجان ــاريع تخ ــات ومش ــن أدبي ــاهبها م ــا يش وم
ــات  ــك باإليجابي ــة ذل ــامي، ومقارن ــي واإلس ــارج العرب ــطيني والخ ــل الفلس ــات يف الداخ ــات واألدبي التصريح
لهــا المجاهــدون يف فلســطين مــن الدعــم اإليــراين، ثــم الخــروج بالحكــم الشــرعي بشــروطه المعتــرة،  التــي تحصَّ

ــة وأمثالهــا. والحلــول والمقرتحــات التــي تعالــج هــذه القضي

 الكلمات املفتاحية:
االستعانة – الضرورة – المجاهد – المبتدع – المفاسد والمصالح.
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 مقدمة
إن الحمــد هلل نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ بــاهلل مــن شــرور أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن 

يهــده اهلل فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه.
ــِديٗدا ٧٠  ــۡوٗل َس ــواْ قَ ُ َ َوقُول ــواْ ٱللَّ ُق ــواْ ٱتَّ ــَن َءاَمُن ِي ــا ٱلَّ َه يُّ

َ
أ ــز: ﴿َيٰٓ ــه العزي ــى يف كتاب ــال اهلل تعال ــد ق فق

َ َورَُســوَلُۥ َفَقــۡد فَــاَز فـَـۡوًزا َعِظيًمــا ٧١﴾ ۡعَمٰلَُكــۡم َوَيۡغفِــۡر لَُكــۡم ُذنُوَبُكــۡمۗ َوَمــن يُِطــِع ٱللَّ
َ
يُۡصلـِـۡح لَُكــۡم أ

]األحــزاب:72-71[.
فمــن هــذا المنطلــق وهــو أن يتحــرى المؤمــن قولــه الســديد؛ ليصلــح اهلل عملــه ويغفــر ذنبــه، فــإن ذلــك مــن 
طاعــة اهلل ورســوله، ومــن يطــع اهلل ورســوله فــإن لــه الفــوز العظيــم والفــاح يف الدنيــا واآلخــرة، ُأهدي هــذا البحث 
لحمــاس والجهــاد اإلســامي وغيرهــم ممــن يعمــل يف ســاحات الجهــاد والدعــوة، ولغيرهــم ممــن ينتقدهــم يف 
مواقفهــم وأدبياهتــم، وأحــرص يف هــذا البحــث علــى إبــراز الموقــف الشــرعي مــن تلــك التصريحــات، وإظهــار 
اآلثــار المرتتبــة علــى االســتعانة بالدولــة اإليرانيــة مــن جانــب المصلحــة والمنفعــة ومــن جانــب المفاســد، واآلثــار 

المرتتبــة علــى تلــك التصريحــات واألدبيــات.
اللهــم رب جرائيــل وميكائيــل، فاطــر الســماوات واألرض عالــم الغيــب والشــهادة أنــت تحكــم بيــن 
عبــادك فيمــا كانــوا فيــه يختلفــون، اهــدين لمــا اخُتلــف فيــه بإذنــك؛ فإنــك هتــدي مــن تشــاء إلــى صــراط مســتقيم.

ــم  ــان الحك ــب يف بي ــدات ومطل ــات والممه ــب يف المنطلق ــمين: مطل ــى قس ــث عل ــذا البح ــت ه ــد جعل وق
ــة: ــول المقترح ــرعي والحل الش
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 املطلب األول: منطلقات وممهدات:
ــرعي  ــم الش ــن الحك ــث ع ــل الحدي ــا قب ــتيعاهبا وفهمه ــن اس ــد م ــة ال ب ــات هام ــث منطلق ــدي البح ــن ي بي
للنازلــة، وهــذه المنطلقــات هــي األســاس الــذي مــن خالــه يمكــن أن يصــل الباحــث والقــارئ إلــى الحــق بــإذن 

ــي: اهلل، وه

 املنطلق األول: وحدة القضية واحتاد اهلدف ووجوب النصرة:
ال يختلــف المؤمنــون أن القضيــة الفلســطينية قضيــة أمــة، حتــى وإن كان المســجد األقصــى غيــر موجــود 
يف القضيــة؛ فالمســلمون هنــاك مظلومــون، أرضهــم مغتصبــة، وديارهــم هتــدم وُتحتــل، وأموالهــم ُتســرق وتنهــب، 
ودماؤهــم تســفك، وغيــر ذلــك مــن أنــواع الظلــم المســتمر مــن ســنوات طــوال، فلــو طلبــوا النصــر وهــم يف هــذه 
ــو أن امــرأة صرخــت يف  ــل ل ــن المســلمين)1(، ب ــا خــاف بي ــا علــى األمــة النصــر والجهــاد ب ــكان واجب الحــال ل
ــا لعوهنــم  ــار وغيرهــم ينادونن ــا نصرهتــا، فمــا بالــك بالنســاء واألطفــال والكب ــكان واجــب علين أرض فلســطين ل
ــآءِ  ــاِل َوٱلّنَِس ــَن ٱلرَِّج ــَتۡضَعفِنَي ِم ِ َوٱلُۡمۡس ــبِيِل ٱللَّ ــوَن ِف َس ــۡم َل تَُقٰتِلُ ــا لَُك ــى: ﴿َوَم ــال تعال ونصرهتــم، ق
ــا  نــَك َوِلّٗ ُ ــا ِمــن لَّ َ ــا َوٱۡجَعــل لَّ ۡهلَُه

َ
ـِـِم أ ال ــةِ ٱلظَّ ــِذهِ ٱۡلَقۡرَي ــۡن َهٰ ــا ِم ۡخرِۡجَن

َ
ــآ أ ـُـوَن َربََّن ِيــَن َيُقول ــَدِٰن ٱلَّ َوٱلۡوِۡل

ــًرا ٧٥﴾]النســاء:75[. ــَك نَِص ن ُ ــن لَّ ــا ِم َ ــل لَّ َوٱۡجَع
وإضافــة إلــى ذلــك فــإن فيهــا المســجد األقصــى المبــارك، مســرى النبــي  وبوابــة الســماء يــوم المعــراج، 

وفضلــه معلــوم عنــد المســلمين، فتحريــره وإرجاعــه للمظلــة اإلســامية مــن الواجبــات.
ــه  ــد بمال ــن جاه ــون لم ــا يك ــة إنم ــل والمنزل ــن الفض ــد، ولك ــا واح ــد وهدفن ــا واح ــدة وهمن ــا واح فقضيتن
ــك. ــة، ودوالي ــال والكلم ــم بالم ــاندهم ودعمه ــن س ــوه م ــة، ويتل ــك األرض المقدس ــاك يف تل ــه هن ــه ووقت ونفس

دار  الناشر:  الدين،  تحقيق: عصام  اليمني )ت ١٢٥٠هـ(،  الشوكاين  اهلل  عبد  بن  بن محمد  بن علي  للشوكاين، محمد  األوطار«  »نيل    )١(
الحديث، مصر، الطبعة: األولى، ١٤١٣هـ - ١99٣م  )8/ ١79(.
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 املنطلق الثاني: بني الواقع والتنظري »احللقة املفقودة بني العلماء واجملاهدين«:

أواًل: قسما األمة:

يف كل البلــدان اإلســامية وغيرهــا ال بــد مــن وجــود جهــة ُتنظــر وتخطــط وتؤصــل، وجهــة أخــرى تعمــل 
ــي  ــرى وه ــة أخ ــاء، وجه ــم العلم ــودة وه ــي موج ــر وه ــل وتنظ ــة تؤص ــن جه ــم م ــد له ــلمون ال ب ــذ، فالمس وتنف
ــه  ــاد ول ــاف وتض ــن خ ــن الجهتي ــل بي ــد يحص ــن ق ــة، ولك ــاحات الميداني ــدة يف كل الس ــة المجاه ــة العامل الجه

ــباب. أس

 القسم األول: القسم التأصيلي العلمي:
وهــذا القســم قســم ينتمــي إلــى الجانــب العلمــي التأصيلــي التنظيــري، وهــم عاملــون يف المجتمــع يف 
التعليــم والتدريــس والتوجيــه ورفــع الجهــل عــن األمــة، وهــم يف ثغــر عظيــم، يعملــون ليــل هنــار يف التوعيــة والعلــم 
ــا المتجــددة يف الواقــع اإلســامي مــن جانــب آخــر،  والدعــوة، ومدارســة العلــم والتأصيــل مــن جانــب والقضاي
فهــؤالء حصــن اإلســام الحصيــن يف الجانــب الفكــري والعلمــي والتوعــي ال يســتهان بعملهــم، وال بمــا يقومــون 
بــه، ومنهــم مــن يعتكــف الســنوات الطويلــة يف التحصيــل والنفــع لألمــة، ســاهرا صابــرا علــى قلــة المــال وزاهــدا يف 

الحيــاة، نــاذرا نفســه يف ســبيل اهلل، وســبيل إرشــاد النــاس إلــى طريــق اهلل المســتقيم.

 القسم الثاني: القسم العملي اجلهادي أو احلركي السياسي:
قســم عامــل مجاهــد يدافــع عــن األمــة مرابــط يف الثغــور، ضحــى بمالــه ونفســه ووقتــه يف ســبيل اهلل، ال يفــرت 
وال يــكل وال يمــل، كلمــا قضــى منهــم رجــل يف ســبيل اهلل قــام غيــره مكانــه، ﴿ّمِــَن ٱلُۡمۡؤِمنـِـنَي رَِجــاٞل َصَدقُــواْ َمــا 
لـُـواْ َتۡبِديــٗا ٢٣﴾ ]األحــزاب:23[. ــن يَنَتِظــُرۖ َوَمــا بَدَّ ــن قَــَىٰ َنَۡبــُهۥ َوِمۡنُهــم مَّ َ َعلَۡيــهِۖ فَِمۡنُهــم مَّ َعَٰهــُدواْ ٱللَّ

 ثانيًا: احللقة املفقودة بني القسمني؛ العلمي الباحث املنظر والعملي اجملاهد:
يقــع المجاهــدون يف كثيــر مــن المســائل التــي تحتــاج إلــى العلمــاء الشــرعيين المتخصصيــن، ولكــن العلماء 
قــد تغيــب عنهــم بعــض الجزئيــات التــي تتطلــب الســؤال والبحــث وهــي مــا تعــرف بحيثيــات الواقعــة والنازلــة، 
فــا بــد مــن تصــور القضايــا والمســائل تصــورا تامــا كامــا، فــا ينبغــي للعلمــاء التشــنيع علــى المجاهــد وال ينبغــي 
ــا  ــس معصوم ــد لي ــر، فالمجاه ــذا األم ــى ه ــه عل ــم التنبي ــن المه ــذا كان م ــم، فل ــول العال ــل ق ــد أن يتجاه للمجاه
ــۡم َل  ــرِ إِن ُكنُت ــَل ٱّلِۡك ۡه

َ
لُٓواْ أ ــ َٔ مــن الخطــأ، والعالــم لديــه مــن العلــم مــا يلــزم الرجــوع إليــه قــال تعالــى: ﴿فَۡس
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ــوَن ٤٣﴾ ]النحــل:43[، ولكــن تنقصــه معلومــات عــن الواقعــة والمســألة، فالعالــم قــد ُيخطــئ يف الفتــوى  َتۡعلَُم
الميدانيــة العمليــة لقصــور االطــالع علــى الواقعــة، التــي بتصورهــا يصــح تنزيــل الدليــل عليهــا، وهــو مــا يعــرف 

بتحقيــق المنــاط)1(.
والمجاهــد قــد يخطــئ يف تكييــف الدليــل الشــرعي النشــغاله عــن العلــم والنظــر يف األدلــة بالجهــاد الميــداين 
المســتمر والعمــل الــدؤوب فيــه، فــا يمكــن الجمــع بيــن األمريــن إال لمــن وفقــه اهلل لذلــك وبــارك يف وقتــه وهــذا 

نــادر حســب الواقــع والتاريــخ.
فالــكل يكمــل بعضهــم بعضــا، وال ينبغــي أن يحصــل النفــور بيــن الفريقيــن، وعلــى الجميــع أن يقبــل 
 : ــال ــاء، ق ــه أو االنتم ــلوب أو التوج ــج أو األس ــه يف المنه ــا ل ــه مخالف ــح ل ــو كان الناص ــه، ول ــح والتوجي النص
: الديــن النصيحــة« قلنــا: لمــن؟ قــال: »هلل ولكتابــه ولرســوله وألئمــة  المســلمين  وعامتهــم«)2(، وقــد قــال جريــر« 

 »بايعت رسول اهلل  على إقام الصاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم«)3(.
فالواجــب النصــح والتكامــل والتكافــل واالستفســار، والتواصــل وكســر الحواجــز، والعــذر وســامة 
ــر، فلــن يصلــح حــال  ــل للمســلمين، والحــذر مــن مداخــل الشــيطان والشــقاق والتناف الصــدر والتوحــد، والتذل

ــذار. ــي واإلع ــم والتآخ ــآزر والتفاه ــاد والت ــة إال باالتح األم
وقــد تلجــأ بعــض الفصائــل أو األحــزاب أو الجماعــات يف الميــدان التخــاذ عالــم شــرعي خــاص هبــا، يســير 
ــى  ــن وشــرعيين ال يتكلمــون إال فيمــا يمل ــث دارت، كاتخــاذ الرؤســاء والحاكــم مفتي ــدور حي حيــث ســارت وي
عليهــم، إمــا لكوهنــم يخافــون علــى أنفســهم وأموالهــم وهــم علمــاء فعــا، أو ألهنــم ضعفــاء يف الجانــب الشــرعي، 
ــى  ــول إل ــة للوص ــا مطي ــة يتخذه ــه، ومكان ــراوغ ب ــان ي ــه لس ــاه، ول ــال والج ــا بالم ــا متعلق ــم منافق ــون بعضه أو ك
أهدافــه ومآربــه، وهــذا شــبيه أيضــا ببعــض البنــوك التــي تتخــذ هيئــة شــرعية خاصــة هبــا، تــدور هــذه الهيئــة حيــث 

يــدور البنــك ال حيــث يكــون الدليــل.
وقــد يكــون اتخــاذ عالــم للجماعــة أمــرا عفويــا غيــر مقصــود منــه التهــرب مــن المســؤولية، ولكــن قــد يعرتيه 

بعــض الخلــل والتعصــب والتمســك بالــرأي وغيــر ذلك.

)١(  »المستصفى«، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت ٥٠٥هـ(، تحقيق: محمد عبد السالم عبد الشايف، الناشر: دار الكتب 
العلمية، الطبعة: األولى، ١٤١٣هـ - ١99٣م )ص٢8٢(.

)٢(  مسلم: »صحيح مسلم«، كتاب اإليمان، باب بيان أن الدين النصيحة )١/ 7٤(، برقم: )٥٥(.
)٣(  البخاري: »صحيح البخاري«، كتاب اإليمان،   باب قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: “الدين النصيحة: هلل ولرسوله وألئمة المسلمين 

وعامتهم” )١/ ٢١(، برقم: )٥7(.
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وقــد يلجــأ بعــض العلمــاء دون التواصــل مــع الجهــات العاملــة بالتشــهير والنقــد والتضليــل، والتفســيق، بــل 
وقــد يتجــاوز بعضهــم إلــى االهتــام بالمخابراتيــة واالنحرافــات العقديــة وغيــر ذلــك، وهــذا نقــص يف األخــاق مــن 
جانــب، وســوء تقديــر للموقــف مــن جانــب ومــا يرتتــب علــى هــذا التشــهير مــن إشــكاالت، فالواجــب النصــح 
والتواصــل واالستفســار، ومــا أجمــل مــا يكــون يصنعــه العامــة ســماحة الشــيخ ابــن بــاز رحمــه اهلل عندمــا يناصــح 
ــه  ــه دين ــه علي ــا يملي ــه بم ــة والتوجي ــائل الخاص ــم الرس ــل له ــم، كان يرس ــاء وغيره ــات والعلم ــكام والجماع الح

وأمانتــه، والعلمــاء مــن أمثالــه كثيــر.

 املنطلق الثالث: مراعاة اخلالف:
ولكــن هــل يمكننــا أن نتعامــل مــع القضايــا والمســائل الواقعيــة والمجريــات الحاصلــة يف األمــة اليــوم تعامــا 
متزنــا بغيــر تجــاوز وتفريــط، ونحــدد محــل النــزاع ونعالــج اإلشــكاالت قــدر االســتطاعة، حتــى وإن بقيــت بعــض 
النقــاط التــي لــم يتفــق عليهــا، أال يمكننــا التعامــل معهــا واإلعــذار فيهــا، ألهنــا مســائل اجتهاديــة داخلــة تحــت دائــرة 
الخــاف المشــروع والســائغ، فقــول فــان صحيــح يحتمــل الخطــأ، وقــول فــان خطــأ يحتمــل الصــواب، ومــع 
ــا حتــى يظهــر فيهــا القــول الصحيــح مــن الفاســد، بنظــر مجــرد حكيــم  ذلــك يمكــن متابعــة النتائــج لتلــك القضاي
منصــف، ويمكــن البحــث عنمــا يشــبه تلــك القضايــا، فمــن ذلــك مــا حصــل يف أفغانســتان ومــا حصــل يف الجزائــرـ، 
ــا متشــاهبة اســتطاع العــدو أن يســتخدم األســاليب ذاهتــا مــع اختــاف يف كثيــر مــن  والعــراق وســوريا، كلهــا قضاي
األدوات واألســاليب، ولكــن األمــة كانــت تكــرر نفــس األخطــاء، ونفــس النتائــج، فكــم مــن فتــوى ظهــر خطأهــا، 
وكــم مــن عمــل جهــادي بــان قصــوره، وكــم مــن تصــرف سياســي جــرف األخضــر واليابــس، وكــم مــن تحمــس 
مــع جهــة صــار لعنــا عليهــا يف الزمــن المســتقبل، فمــن الصعــب أن يجــزم اإلنســان بصحــة قولــه واجتهــاده، ولكــن 
كلمــا اقــرتب الشــخص مــن تحليــل الواقــع مــع مراعــاة الظــروف المحيطــة، ومراعــاة حــال العــدو، وســامة الدليــل 
ــام  ــى االهتم ــة إل ــواب، إضاق ــق والص ــى الح ــرب إل ــول أق ــة، كان الق ــك الواقع ــى تل ــه عل ــن تنزيل ــه وحس وصحت

والحــرص علــى الفتــاوى العامــة الجماعيــة للعلمــاء، فهــي أقــرب للصــواب مــن الفتــاوى الفرديــة.

 املنطلق الرابع: بني الغلو والتحقري واإلنصاف:
ينقسم الناس يف مثل هذه القضايا إلى ثاثة أقسام:

القســم األول: قســم يغالــي يف تصرفــات جماعتــه وحزبــه وفصيلــه، فــكل مــا يصــدر عنهــم حــق واجتهــاد 
صائــب، وكل مــن يخالفهــم حاقــد جاهــل ال معرفــة لــه بالعلــم الشــرعي وال الواقــع وال غيــره.

والقسم الثاين: قسم يحتقر كل ما يصدر عن تلك الجهات والجماعات ويصفهم بأوصاف ال تليق.
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والقســم الثالــث: قســم توســط بيــن هــؤالء وهــؤالء، واجتهــد يف النصــح والتوســط، فمــا كان حقــا وقــف 
معــه ولــو كان ذلــك الموقــف لمــن يخالفهــم، ومــا كان باطــا تــرأ منــه ونصــح مــن أخطــأ باجتنابــه، وأحســن يف 
ــا  ــرص، وكان مح ــن والتخ ــا إال الظ ــاس له ــي ال أس ــات الت ــراض واالهتام ــوض يف األع ــب الخ ــه، واجتن نصح

للنصيحــة والعــدل واإلنصــاف وبيــان الحــق مــن الباطــل.

 املنطلق اخلامس: حكم االستعانة بالدول احملاربة لإلسالم وألهل السنة:
هــذا المنطلــق مــن أهــم مــا يف هــذا المقــال، وهــو مــا حكــم طلــب وأخــذ المســاعدات مــن دولــة مثــل إيــران 
وغيرهــا مــن الــدول التــي هــي أشــد كفــرا وضــررا علــى المســلمين، ولذلــك فــإن تحليــل هــذه المســألة وتفصيلهــا 
ممــا يســاعد يف وضوحهــا، ويســاعد يف معالجــة حكــم الثنــاء واإلطــراء والمــدح والتبجيــل للداعــم للقضيــة، وعليه 

فلدينــا هنــا عــدة قضايــا يلزمنــا أن نبينهــا يف نقــاش هــذا المنطلــق:

 القضية األوىل: ضعف املسلمني وحكم االستعانة بالكافر ماليا أو معنويا أو محاية:
ــة بابــا لتعدادهــا والخــوض يف معالجتهــا؛ ولكنــه أمــر يحتــاج  وهــذا لــه أســباب ليــس هــذه الورقــة البحثي
إلــى برامــج ومشــاريع لألمــة؛ لتخــرج مــن هواهنــا وخوفهــا للقيــام بواجبهــا تجــاه أفرادهــا وتجــاه األمــم األخــرى.

ولكن األمر الذي يهمنا هنا هو أن المسلم المستضعف له من األحكام ما ال تكون لغيره فمنها:

 أواًل: حكم الدخول يف محاية الكافر:
فقــد يدخــل المســلم يف حمايــة وجــوار الكافــر خوفــا علــى نفســه وعرضــه ومالــه)1(، كمــا فعــل ذلــك النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم وأبــو بكــر والذيــن هاجــروا إلــى الحبشــة وغيرهــم مــن الصحابــة)2(، فقــد كانــوا يســتجيرون 
بالكفــار يف زمــن االســتضعاف، وهــذا ممــا ال خــاف فيــه بيــن المســلمين)3(، بــل قــد يحتمــي المســلم مــن المســلم 
ــه  ــه ومال ــا هبــم خوفــا علــى دين بالكافــر، فكــم مــن مســلم مــن الــدول اإلســامية هــرب إلــى دول الكفــار ُمحتمي

وعرضــه مــن الظلمــة مــن المســلمين، وال حرمــة يف ذلــك وال عيــب وال عجــب.

)١(  »التفسير والبيان ألحكام القرآن«، عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، اعتنى به: عبد المجيد بن خالد المبارك، الناشر: مكتبة دار المنهاج 
للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، ١٤٣8 هـ )٢/ 98٤(.

)٢(  ينظر: »جامع األصول«، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباين الجزري ابن األثير 
)المتوىف : ٦٠٦هـ(، تحقيق : عبد القادر األرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون، الناشر : مكتبة الحلواين - مطبعة المالح - مكتبة دار 

البيان، الطبعة : األولى )١٢/ ١١9(.
)٣(  »الوالء والرباء والعداء يف اإلسالم«، الوالء والرباء والعداء يف اإلسالم، المؤلف: أبو فيصل البدراين )ص9٣(.



11

 ثانيًا: االستعانة بسالح ومال الكافر:
وقــد يأخــذ المســلم مــن الكفــار الســاح والمــال ونحــوه حــال قلتــه عنــده، كمــا فعــل النبــي  مــع صفــوان 
هتــم لقتــال  بــن أميــة يــوم ُحنيــن)1(، قــال ابــن القيــم ¬: »وفيهــا: أن اإلمــام  لــه  أن  يســتعير ســاح المشــركين وُعدَّ

عــدوه، كمــا اســتعار النبــي - صلــى اهلل عليــه وســلم - أدرع صفــوان وهــو يومئــذ مشــرك”)2(.
ــر  ــال كاف ــى قت ــلحتهم عل ــراء أس ــر وش ــال الكاف ــتعانة بم ــواز االس ــث ج ــن الحدي ــا م ــذ أيض ــت: وُيؤخ قل
للمصلحــة يف إضعــاف طــرف وعــدو للمســلمين وتقليــل أعدادهــم وكســر شــوكتهم، وإن كان صفــوان قــد آذى 

ــم. ــلمين، واهلل أعل ــن المس ــددا م ع
 : - وروى النســائي تحــت بــاب   االســتعانة بالفجــار يف الحــرب عــن أنــس بــن مالــك قــال: قــال رســول اهلل

»إن اهلل ليؤيــد هــذا الديــن بأقــوام ال خــاق لهــم«)3(، ويف روايــة أخــرى )بالرجــل الفاجــر(.
ــى  أهــل  الحــرب  بأمثالهــم، وعلــى أهــل البغــي بأمثالهــم مــن  ــح االســتعانة عل ــن حــزم: “فهــذا يبي ــال اب ق
المســلمين الفجــار الذيــن ال خــاق لهــم، وأيضــا فــإن الفاســق مفــرتض عليــه مــن الجهــاد، ومــن دفــع أهــل البغــي، 
كالــذي افــرتض علــى المؤمــن الفاضــل، فــا يحــل منعهــم مــن ذلــك، بــل الفــرض أن يدعــو إلــى ذلــك - وبــاهلل 

تعالــى التوفيــق)4(.

 ثالثًا: التحالف مع الكفار وأهل البدع:
وال خــاف بيــن المســلمين أن الصلــح والهدنــة والتحالفــات السياســية والعاقــات الدوليــة كلهــا جائــزة 
لمــا فيــه مصلحــة لعمــوم المســلمين)5(، والتحالفــات التــي أبرمهــا النبــي  خيــر دليــل علــى ذلــك ومــن بعــده مــن 

الصحابــة والتابعــون، وقــد قــال : ﴿ٺ ٿ﴾]النســاء:128[، وقــال: ﴿ک ک گ گ گ 
ــة:4[. گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾]التوب

وأهــل البــدع يف هــذا الحكــم كحكــم أهــل الكفــر، فقــد قاتــل الخــوارُج مــع علــي رضــي اهلل عنــه، وقاتــل 
الفاطميــون مــع صــاح الديــن األيوبــي مــع وجــود العلمــاء يف عصــره، وقاتــل ابــن تيميــة التتــار ومعــه أطيــاف مــن 
المســلمين مــن أهــل الفــرق المختلفــة))(، وقــال الحنفيــة: » الخــوارج  إذا  قاتلــوا  الكفــار مــع أهــل العــدل يســتحقون 

)١(  ينظر: »السنن الكربى للنسائي« )٥/ ٣٣١(، برقم: )٥7٤٤(.
)٢(  »زاد المعاد يف هدي خير العباد« )٣/ ٥9٥(.

)٣(  »السنن الكربى للنسائي«، كتاب السير،   االستعانة بالفجار يف الحرب )8/ ١٤7(، برقم: )88٣٤(.
)٤(  »المحلى باآلثار« )١١/ ٣٥٦(.

)٥(  ابن القطان: »اإلقناع يف مسائل اإلجماع ت الصعيدي« )١/ ٣٦٠(.
)٦(  »شرح العقيدة األصفهانية«، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
األولى -  الطبعة:  بيروت،   – العصرية  المكتبة  الناشر:  األحمد،  رياض  بن  المحقق: محمد  الدمشقي )ت 7٢8هـ(،  الحنبلي  الحراين 

١٤٢٥هـ )ص١٥(.



امل���وق���ف ال��ش��رع��ي م���ن ت��ص��رحي��ات وأدب���ي���ات 

اجملاهدين يف فلسطني

12

ــل  ــزة، والقات ــا يســتحقه غيرهــم مــن المســلمين)1(، ويؤخــذ مــن كاهــم أن مصالحتهــم جائ ــل م مــن الغنيمــة مث
معهــم جائــز، ويســتحقون الغنيمــة علــى هــذا القتــال.

 القضية الثانية: أصناف الكفار وأهل األهواء والبدع ونظرة الشرع إليهم:
هــم علــى مراتــب منهــم مــن يحــارب اإلســام عانيــة، وهــم الحربيــون، ومنهــم مــن يحــارب اإلســام مــن 
خلــف الســتار، ولكنــه يدعــم ويخطــط ويضــر ويتآمــر علــى المســلمين، ومنهــم معاهــدون ال يقاتلــون المســلمين 
وال يضــرون هبــم، فالفريــق األول وهــو المحــارب تجــب معاداتــه ومقاطعتــه وإظهــار الــراءة منــه، قــال تعالــى: 
 ﴾ ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ    ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ    
]الممتحنــة:9[، فأمريــكا وإيــران وروســيا وبشــار وأحزاهبــم قــد قاتلونــا يف ديننــا وأخرجونــا مــن أرضنــا وظاهــروا 
ــد  ــرر بأح ــك ض ــم إذا كان يف ذل ــتعانة منه ــول االس ــرك قب ــذا ت ــي ه ــل يعن ــن ه ــة، ولك ــص اآلي ــا بن ــى إخراجن عل
ــه مصلحــة لألمــة وإضعــاف ألحــد  ــه إنمــا هــو المــوالة، إمــا مــا في ــة أن المنهــي عن األطــراف، فالظاهــر مــن اآلي

األطــراف المعاديــة، فهــذا ممــا ال شــك فيــه أنــه ليــس داخــا بــل هــو داخــل يف المصلحــة الشــرعية لألمــة.

 القضية الثالثة: حكم إظهار املواالة باللسان دون االعتقاد:
تعالــى: ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ   وئ  قــال 

عمــران:28[. ىئ﴾]آل  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ 
اآليــة واضحــة أن مــن يوالــي أعــداء اهلل مــن الكفــرة وأهــل البــدع علــى حســاب اإلضــرار بالمســلمين، قــال 
الطــري: »فقــد بــرئ مــن اهلل وبــرئ اهلل منــه، بارتــداده عــن دينــه ودخولــه يف الكفــر، »إال أن تتقــوا منهــم تقــاة«، إال 
أن تكونــوا يف ســلطاهنم فتخافوهــم علــى أنفســكم، فتظهــروا لهــم الواليــة بألســنتكم، وتضمــروا لهــم العــداوة، وال 

تشــايعوهم علــى مــا هــم عليــه مــن الكفــر، وال تعينوهــم علــى ُمســلم بفعــل)2(.

 القضية الرابعة: أنواع االستعانة من حيث النفع والضرر:
استعانة المؤمن بالكافر مقابل كافر آخر وال يضر الفعل ذلك بالمسلمين، بل ينفع المسلمين.. 1
استعانة المؤمن بالكافر على المسلم فهذا ال يجوز اتفاقا.. 2
اســتعانة المؤمــن بالكافــر علــى أهــل البــدع والضــال والبغــاة، فهــذا وقــع الخــاف فيهــا بيــن المســلمين، . 3

وليــس هنــاك نــص قطعــي يف المنــع أو الجــواز، ولكــن الظــرف والمصلحــة هــي التــي تحكــم، ومــا حــدث يف ليبيــا 

)١(  »فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته« )٦/ ١٠٠(.
)٢(  »تفسير الطربي = جامع البيان ط دار الرتبية والرتاث« )٦/ ٣١٣(.
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مــن تســلط لقــوات القــذايف حتــى كادوا أن يبطشــوا بالمســلمين يف بــن غــازي خيــر مثــال علــى هــذا، فقــد وصــل 
ــث ال  ــل، حي ــذا التدخ ــة ه ــول بحرم ــل يق ــن عاق ــس م ــاك، فلي ــد اله ــى ح ــام إل ــك األي ــلمين يف تل ــال بالمس الح
مجــال وال خيــار إال ذاك، ومثلــه بشــار األســد ومــا معــه مــن آلــة إجراميــة وجيــوش ودول داعمــة، فاالســتعانة هنــا 

لهــا مرراهتــا ولهــا أحكامهــا، واهلل أعلــم.
ــا ينظــر يف أخــف . 4 اســتعانة بالكفــار علــى الكفــار، ولكــن يف هــذه االســتعانة ضــرر علــى المســلمين، فهن

الضرريــن فــإن العلمــاء قــرروا أن المفســدة األعظــم تدفــع بالمفســدة األقــل، ويرتكــب أقــل المفاســد دفعــا 
ــران،  ــن إي ــف م ــوا الموق ــة ليبين ــدة جماعي ــة واح ــوا وقف ــاء أن يقف ــى العلم ــب عل ــا يج ــرى. وهن ــدة الكب للمفس

ــم. ــدار الحك ــم إص ــك ث ــح ذل ــد ومصال ــر يف مفاس ــة والنظ ــادة المقاوم ــات ق ــن تصريح ــف م والموق

 القضية اخلامسة: التفريق بني العواطف وقضايا األمة اليت على احملك:
قصــة الحديبيــة وموقــف عمــر تجاههــا، كانــت مــن أهــم القضايــا التــي ُســطرت وســتظل إلــى قيــام الســاعة، 
وأن المصلحــة العامــة للمســلمين تحتــاج إلــى تــرٍو وصــر وســعة أفــق، فقــد يحصــل أمــر يجعلنــا نحــن الشــباب 
نفــور غضبــا، والمصلحــة فيــه، فعلينــا أن ننحــي العواطــف جانبــا، ونلجــأ إلــى علمائنــا وكتبنــا ونســتقرئ األدلــة، 

ففيهــا الهدايــة وفيهــا ضبــط لعاطفتنــا وأعمالنــا وأقوالنــا.
ــه والنظــر يف المواقــف الشــرعية لمثــل هــذه  ــاب التأمــل في ــا باختصــار شــديد مــن ب وســأورد الحديــث هن
القضايــا السياســية الشــرعية:  عــن عــروة بــن الزبيــر وعــن المســور بــن مخرمــة: خــرج رســول اهلل  زمــن الحديبية 
حتــى إذا كانــوا ببعــض الطريــق، قــال النبــي : »إن خالــد بــن الوليــد بالغميــم يف خيل لقريــش طليعة، فخــذوا ذات 
اليميــن«...، وقــال : »والــذي نفســي بيــده، ال يســألوين خطــة يعظمــون فيهــا حرمــات اهلل إال أعطيتهــم إياهــا«، 
...، وقــال: “إنــا لــم نجــئ لقتــال أحــد، ولكنــا جئنــا معتمريــن، وإن قريشــا قــد هنكتهــم الحــرب، وأضــرت هبــم، 
فــإن شــاءوا ماددهتــم مــدة، ويخلــوا بينــي وبيــن النــاس، فــإن أظهــر: فــإن شــاءوا أن يدخلــوا فيمــا دخــل فيــه النــاس 
فعلــوا، وإال فقــد جمــوا، وإن هــم أبــوا، فوالــذي نفســي بيــده ألقاتلنهــم علــى أمــري هــذا حتــى تنفــرد ســالفتي، 
 : ولينفــذن اهلل أمــره«، فجــاءه ثاثــة مــن رجــال قريــش علــى التوالــي، فلمــا جــاء ســهيل بــن عمــرو، قــال النبــي
  لقــد ســهل لكــم مــن أمركــم«، فجــاء ســهيل بــن عمــرو فقــال: هــات اكتــب بيننــا وبينكــم كتابــا فدعــا النبــي«
الكاتــب، فقــال النبــي : »بســم اهلل الرحمــن الرحيــم«، قــال ســهيل: أمــا الرحمــن، فــواهلل مــا أدري مــا هــو، ولكــن 
اكتــب باســمك اللهــم كمــا كنــت تكتــب، فقــال المســلمون: واهلل ال نكتبهــا إال بســم اهلل الرحمــن الرحيــم، فقــال 
النبــي : »اكتــب باســمك اللهــم« ثــم قــال: »هــذا مــا قاضــى عليــه محمــد رســول اهلل«، فقــال ســهيل: واهلل لــو كنــا 
 : نعلــم أنــك رســول اهلل مــا صددنــاك عــن البيــت، وال قاتلنــاك، ولكــن اكتــب محمــد بــن عبــد اهلل، فقــال النبــي
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»واهلل إين لرســول اهلل، وإن كذبتمــوين، اكتــب محمــد بــن عبــد اهلل«، فقــال لــه النبــي : »علــى أن تخلــوا بيننــا وبيــن 
البيــت، فنطــوف بــه«، فقــال ســهيل: واهلل ال تتحــدث العــرب أنــا أخذنــا ضغطــة، ولكــن ذلــك مــن العــام المقبــل، 
ــلمون:  ــال المس ــا، ق ــه إلين ــك إال رددت ــى دين ــل وإن كان عل ــا رج ــك من ــه ال يأتي ــى أن ــهيل: وعل ــال س ــب، فق فكت
ســبحان اهلل، كيــف يــرد إلــى المشــركين وقــد جــاء مســلما؟ فبينمــا هــم كذلــك إذ دخــل أبــو جنــدل بــن ســهيل بــن 
عمــرو يرســف يف قيــوده، وقــد خــرج مــن أســفل مكــة حتــى رمــى بنفســه بيــن أظهــر المســلمين، فقــال ســهيل: هــذا 
يــا محمــد أول مــا أقاضيــك عليــه أن تــرده إلــي، فقــال النبــي : »إنــا لــم نقــض الكتــاب بعــد«، قــال: فــواهلل إذا لــم 
أصالحــك علــى شــيء أبــدا، قــال النبــي : »فأجــزه لــي«، قــال: مــا أنــا بمجيــزه لــك، قــال: »بلــى فافعــل«، قــال: 
مــا أنــا بفاعــل، قــال مكــرز: بــل قــد أجزنــاه لــك، قــال أبــو جنــدل: أي معشــر المســلمين، أرد إلــى المشــركين وقــد 
ــا شــديدا يف اهلل، قــال: فقــال عمــر بــن الخطــاب:  جئــت مســلما، أال تــرون مــا قــد لقيــت؟ وكان قــد عــذب عذاب
فأتيــت نبــي اهلل  فقلــت: ألســت نبــي اهلل حقــا، قــال: »بلــى«، قلــت: ألســنا علــى الحــق، وعدونــا علــى الباطــل، 
قــال: »بلــى«، قلــت: فلــم نعطــي  الدنيــة  يف  ديننــا إذا؟ قــال: »إين رســول اهلل، ولســت أعصيــه، وهــو ناصــري«، قلــت: 
أوليــس كنــت تحدثنــا أنــا ســنأيت البيــت فنطــوف بــه؟ قــال: »بلــى، فأخرتــك أنــا نأتيــه العــام«، قــال: قلــت: ال، قــال: 
»فإنــك آتيــه ومطــوف بــه«، قــال: فأتيــت أبــا بكــر فقلــت: يــا أبــا بكــر أليــس هــذا نبــي اهلل حقــا؟ قــال: بلــى، قلــت: 
ألســنا علــى الحــق وعدونــا علــى الباطــل؟ قــال: بلــى، قلــت: فلــم نعطــي  الدنيــة  يف  ديننــا إذا؟ قــال: أيهــا الرجــل 
إنــه لرســول اهلل ، وليــس يعصــي ربــه، وهــو ناصــره، فاستمســك بغــرزه، فــواهلل إنــه علــى الحــق، قلــت: أليــس 
كان يحدثنــا أنــا ســنأيت البيــت ونطــوف بــه؟ قــال: بلــى، أفأخــرك أنــك تأتيــه العــام؟ قلــت: ال، قــال: فإنــك آتيــه 
ومطــوف بــه، قــال: فلمــا فــرغ مــن قضيــة الكتــاب، قــال رســول اهلل  ألصحابــه: »قومــوا فانحــروا ثــم احلقــوا«، 
قــال: فــواهلل مــا قــام منهــم رجــل حتــى قــال ذلــك ثــاث مــرات، فلمــا لــم يقــم منهــم أحــد دخــل علــى أم ســلمة، 
فذكــر لهــا مــا لقــي مــن النــاس، فقالــت أم ســلمة: يــا نبــي اهلل، أتحــب ذلــك، اخــرج ثــم ال تكلــم أحــدا منهــم كلمــة، 
حتــى تنحــر بدنــك، وتدعــو حالقــك فيحلقــك، فخــرج فلــم يكلــم أحــدا منهــم حتــى فعــل ذلــك نحــر بدنــه، ودعــا 
ــا  ــل بعض ــم يقت ــى كاد بعضه ــا حت ــق بعض ــم يحل ــل بعضه ــروا وجع ــوا، فنح ــك قام ــا رأوا ذل ــه، فلم ــه فحلق حالق

غمــا... الحديــث”)1(.

)١(  البخاري: »صحيح البخاري«، كتاب الشروط،   باب الشروط يف الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط )٣/ ١9٣(، برقم: 
.)٢7٣١(
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 املطلب الثاني: حكم تصرحيات القيادات يف فلسطني وأثر ذلك واحللول واملقرتحات:

 الفرع األول: حكم تصرحيات قيادات اجملاهدين وثناؤهم ملن دعمهم:
ما صرحت به القيادات الجهادية يف فلسطين، وما أطرت به دولة إيران المعتدية هو على قسمين:

القسم األول: شكر عابر كشكر الكافر الذي أحسن إليك وكالسام عليه والتحية.
ــل  ــعارات والصــور، ب ــع الش ــم ورف ــل والتعظي ــة والتبجي ــواالة والمحب ــاين: إظهــار المــودة والم ــم الث القس

ــرم. ــوري المج ــرس الث ــع للح ــدس التاب ــق الق ــرام يف فيل ــادة اإلج ــماء ق ــخ بأس ــع صواري وصن
ــن  ــة م ــن يف ناحي ــن أحس ــكر لم ــار الش ــة وإظه ــل يف رد التحي ــه داخ ــوازه وأن ــك يف ج ــم األول ال ش فالقس
النواحــي، وهــذا مــا نــص عليــه خالــد مشــعل، وأنــه شــكٌر لمــا تقدمــه هــذه الدولــة كائنــة مــن كانــت وال نوافقهــا 
علــى مــا تفعلــه يف بادنــا العربيــة المســلمة، وليــس فيــه إظهــار مــودة وال غيــره، كالقوافــل التــي كســرت الحصــار 

علــى غــزة فيهــا مــن فرنســا ومــن بريطانيــا ومــن كل الــدول، فــا يســعنا إال أن نشــكرهم.
ــا مــع إيــران ليســت عاقــة ضــرورة  القســم الثــاين وهــو مــا نــص عليــه بعــض قــادة حمــاس مــن أن عاقتن
ــت عاصمــة  ــى أن دمشــق كان ــر)1(، ونــص عل ــذا التعبي ــدة أو نحــو ه ــة وعقي ــة محب ــة ولكنهــا عاق ــة تقي وال عاق
ــل  ــن، ب ــزة للمحتاجي ــليماين يف غ ــم س ــورة قاس ــا ص ــي فيه ــات الت ــع الوجب ــك توزي ــن ذل ــتعود، وم ــة وس المقاوم

ــا. ــازي وغيره ــات والتع ــة الحف ــليماين)2(، وإقام ــى س ــم عل ــيعية والرتح ــات الش ــال الهتاف ــم األطف وتعلي
 كل هــذا ممــا ال يجــوز، وال ينبغــي ففيــه تأثيــر علــى عــوام النــاس، وفيــه إغاضــة للمســلمين مــن أهــل الســنة، 

وكفــى بــه إثمــا وخطيئة.

)١(  كان المقطع عندي يف الجوال ولكني فقدته، وعربت بعبارات قريبة من المعنى، ولكنها تدور حول هذا، وال أريد ذكر الشخص المتحدث 
ألن المناقشة هنا للفكرة فقط.

)٢(  تتوفر المقاطع على اليوتيوب يمكن كتابة أطفال غزة وقاسم سليماين، وقد وجدت مقطعا يف اليوتيوب للشيخ مجدي المغربي يتحدث 
فيه عن سبب ظهور هؤالء األطفال يف هذه المقاطع، فقال إن جماعة من الناس أعطوهم هدايا من أجل هذه التصريحات واألطفال ال 

يعرفون قاسم سليماين وال يعرفون إيران.
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 الفرع الثاني: املفاسد املرتتبة على تصرحيات وأدبيات القيادات وغريها واملوازنة بينها وبني املصاحل:
إن المبالغــة الزائــدة، وتلميــع المجرميــن بأهنــم أهــل القضيــة الفلســطينية، والغلــو يف قاســم ســليماين ومــن 
ــاه يف الفــرع األول ممــا يســبب مفاســد كثيــرة وكبيــرة، منهــا علــى مســتوى  علــى شــاكلته، وغيــر ذلــك ممــا ذكرن
غــزة ومســتقبل أبنائهــا ومجاهديهــا، ومنهــا علــى المســتوى الخارجــي العربــي واإلســامي، ويمكــن أن نجعــل 
هــذا الفــرع منقســما إلــى فقرتيــن، فقــرة فيهــا بيــان ألهــم المفاســد التــي قــد تحصــل يف قطــاع غــزة، وفقــرة ألهــم 

المفاســد التــي قــد تحصــل يف الخــارج ال قــدر اهلل.

 الفقرة األوىل: املفاسد املرتتبة على األدبيات والتصرحيات يف الداخل الفلسطيين:
إن االســتمرار يف عــرض إيــران علــى أهنــا حاميــة فلســطين والقــدس والداعــم األول الرئيــس وعــرض قادهتــا 
ــن  ــه م ــك ل ــذل كل ذل ــاء والب ــل العط ــة، وأه ــاد والتضحي ــل الجه ــم أه ــامية، وأهن ــورة اإلس ــل الث ــم أه ــى أهن عل

المفاســد الداخليــة يف القطــاع الشــيء الكثيــر، وقــد حصــرت بعضهــا وهــي:

 املفسدة األوىل: تضليل الرأي العام يف فلسطني:
ــا  ــق، مم ــج الح ــة المنه ــا صاحب ــا أهن ــر إليه ــران والنظ ــق بإي ــطينية التعل ــات الفلس ــل يف المجتمع ــد تحص ق
يســبب الفتنــة يف ديــن النــاس وعقائدهــم والحــب لهــا ولمعتقداهتــا، وقــد يتــم التواصــل ببعضهــم ممــن تظهــر فيــه 
تلــك األفــكار والمعتقــدات، وهــذا األمــر ليــس تخرصــا وال ظنــا، فــإن إيــران علــى مــر الســنوات الســابقة تتصيــد 
ــتميلونه  ــم يس ــا وودا له ــيعية أو حب ــة ش ــم رائح ــد منه ــن تج ــة، فم ــامية والعربي ــدول اإلس ــا يف كل ال ــن يواليه م
ــه إلــى صفهــم بشــتى الوســائل والرامــج والخطــط، كمــا صنعــوا يف لبنــان ويف العــراق ولبنــان واليمــن  ويجرفون
ويف الســعودية ودول الخليــج وأخــص منهــا البحريــن والكويــت، فإيــران ليســت دولــة تافهــة ســطحية تتعامــل مــع 

األطــراف تعامــل اإلحســان المجــرد.

 املفسدة الثانية: ظهور قيادات موالية إليران:
ــذه  ــع ه ــل م ــاهل يف التعام ــد والتس ــول العه ــإن ط ــة، ف ــام القادم ــران يف األي ــة إلي ــادات موالي ــر قي ــد تظه ق
ــذه  ــطينية، وه ــكرية الفلس ــركات العس ــى للح ــوف األول ــادات والصف ــرتق القي ــد تخ ــل ق ــر، ب ــره خطي ــة أم الدول
المفســدة ليســت مســتبعدة، فقــد كنــا نــرى قيــادات إســامية يف حــركات إســامية حاملــة الرايــة الواضحــة الصافية، 
ولكــن مــع مــرور األيــام خلفهــا قيــادات هــي إلــى العلمانيــة أقــرب منهــا لإلســام، وهنــا كذلــك قــد تخلــف هــذه 
ــادات  ــد اســتمعت ألحــد القي ــادا ومنهجــا، وق ــل للفكــر الشــيعي والرافضــي عمــا واعتق ــادات تمي ــادات قي القي
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وهــو يصــرح تصريحــا يقــول فيــه فــإن قــدويت علــي  وكــرم اهلل وجهــه، ثــم يــأيت بأقوالــه، وهــذا ال شــيء فيــه مــن 
حيــث الظاهــر، فعلــي  أميــر المؤمنيــن وقائــد مــن قــادة هــذه األمــة، وفضلــه ال يخفــى، ولكــن التصريــح هــذا 
والتبجيــل لعلــي بــن أبــي طالــب دون غيــره مــن الصحابــة يف معركــة مــع اليهــود يف هــذا الوقــت مــع الثنــاء علــى 

إيــران يجعلــك تتوجــس وتتخــوف مــن حصــول هــذه المفســدة.

 املفسدة الثالثة: نشوب الطائفية يف فلسطني:
مــع مــرور الزمــن يف فلســطين وأخــص منهــا غــزة قــد تتكــون جماعات شــيعية تدعــو إلــى محافلهــا وأدبياهتا، 
وقــد يحصــل تصــادم مــع الســواد األعظــم يف فلســطين بســبب التبايــن بيــن المعتقــدات واألفــكار وغيرهــا، وهــذا 

مــا حصــل يف اليمــن بســبب اإلهمــال مــن الدولــة والتســاهل يف فتــح مراكــز لهــم ومســاجد وأحــزاب.

 الفقرة الثانية: املفاسد املرتتبة على األدبيات والتصرحيات خارج فلسطني:

 املفسدة األوىل: الفتنة العامة للناس:
يــرى كثيــر مــن الغيوريــن مــن األمــة أن تصريحــات قيــادة المجاهديــن يف فلســطين هــذه قــد تكــون فتنــة للنــاس 
ــل عندمــا دخلــت إلــى تصريحــات حمــاس يف  ــة، ب ــران، وقــد تكــون العواقــب كارثي ــة إي يف دنيهــم، وتعلقهــم بدول
ــة  ــة صادم ــت النتيج ــامية، فكان ــدان اإلس ــتى البل ــن ش ــاس م ــات الن ــى تعليق ــتقراء عل ــل اس ــت بعم ــوب قم اليوتي
بالنســبة لــي، فكثيــر مــن التعليقــات تمجــد إيــران وتثنــي عليهــا تبعــا لثنــاء وتمجيــد القيــادات الجهاديــة يف فلســطين.

 املفسدة الثانية: فتح الباب للتعامل مع الظاملني:
إن المجاهديــن يف كل مــن ســوريا واليمــن والعــراق وغيرهــا مــن البلــدان يقاتلــون مــن أجل أرضهــم ودينهم 
ضــد إيــران، والمجاهــدون يف فلســطين كذلــك يقاتلــون ألجــل نفــس الهــدف، فالدولتــان ظالمتــان مجرمتــان، بــل 
إجــرام اليهــود أقــل ضــررا مــن إجــرام إيــران فيمــا يخــص األمــة جمعــاء، فــا يجــوز ترويجها يف أوســاط المســلمين 
أهنــا حاميــة ومدافعــة عــن األقصــى، وهــي تســفك الــدم المســلم يف كل مــكان، فــدم المســلم أعظــم عنــد اهلل مــن 

كل األقصــى.
ــاء علــى نفــس المــرر  فقــد يســتعين أحدهــم باليهــود يف ضــرب بشــار األســد، وســيقول شــكرا لليهــود بن
الــذي تتخــذه القيــادات يف حمــاس، وكل مــن أراد أن يضــرب جهــة مــا تعــاون مــع تلــك الــدول الظالمــة محتجــا 

بمــا يحتــج بــه المخالفــون لــه.
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ــو  ــاب ل ــل وشــاهد علــى أن هــذا الب ــر دلي ــكان يف قتالهــا خي ومــا حصــل يف العــراق مــن االســتعانة باألمري
فتــح لــكان فيــه شــر مســتطير وفســاد عظيــم، فوجــب التمهــل قبــل اإلفتــاء يف جــواز االســتعانة، ووجــب التمهــل 
قبــل إصــدار أي قــرار أو شــكر، وال بــد للشــكر أن يكــون عامــا أو شــاما إليــران مــع غيرهــا بحديــث عــارض وال 

تصاحبــه تلــك اإلطــراءات المتجــاوزة للحــدود.

 املفسدة الثالثة: تثبيت الظاملني من أتباع إيران على ظلمهم وإغواء املرتدد يف إيران:
إن الثنــاء علــى إيــران بصــورة مركــزة، وأهنــا شــريكة النصــر يف فلســطين وحمايــة القــدس، هــو تثبيــت 
ألولئــك الظالميــن يف اليمــن ويف ســوريا ويف غيرهــا مــن الــدول التــي اكتــوت بنــار إيــران وفتنهــا، وهــي فتنــة لمــن 
ــا  ــطين كله ــى وفلس ــدس واألقص ــا، فالق ــوف معه ــة والوق ــات اإليراني ــك الجماع ــراط يف تل ــرتدد يف االنخ ــو م ه
قضيــة األمــة والــكل يتعاطــف معهــا يف كل الظــروف واألحــداث، فتصويــر إيــران هبــذه الصــورة يجعــل مــن أولئــك 
الظلمــة أكثــر قــوة ويثبتهــم علــى مــا هــم عليــه، ويغــوي مــن ليــس معهــم بالمصيــر إليهــم والوقــوف إلــى جانبهــم، 
ويكــون مــن المــررات علــى بقائهــم واســتمرارهم يف قتــل شــعبهم والتســلط عليهــم، ويكــون أداة لهــم يصرخــون 
هبــا يف كل محفــل أهنــم حمــاة القــدس وأعــداء األمريــكان واليهــود وهــم أنصــار اهلل والمقــدس وحــزب اهلل وفليــق 

األقصــى المقــدس، ومــا ســواهم عمــاء أعــوان لليهــود واألمريــكان وغيرهــم.

 املفسدة الرابعة: خسارة احلاضنة الشعبية السنية:
ــك أن  ــطين، وذل ــنية يف فلس ــة الس ــركات الجهادي ــح الح ــس يف صال ــنية لي ــعبية الس ــة الش ــارة الحاضن خس
الشــعوب صــارت واعيــة، وتعــرف أعداءهــا جيــدا، ولــن تنســى كل مــن بــاع قضاياهــا ألي مــرر كان، فلــن ينســى 
الشــعب الســوري كل مــن دمــر بلــده وقتــل شــبابه، وطــرده مــن أرضــه، ولــن ينســى الشــعب اليمنــي كل مــن تآمــر 
عليــه، ودمــر بلــده وأرضــه وطــرد شــعبه، وكل مــن جرحــه بكلمــة تســاهل فيهــا، وغيرهــا مــن الشــعوب وأخــص 
ــن  ــعب م ــراد الش ــن أف ــم ع ــا، أتكل ــتى أصنافه ــات بش ــن الحكوم ــا ع ــم هن ــة، وال أتكل ــعوب الخليجي ــم الش منه

المصلحيــن والغيوريــن مــن أهــل الســنة، فخســارهتم ســتكون عواقبهــا وخيمــة يف المســتقبل.

 املفسدة اخلامسة: ردود األفعال السلبية:
إهمــال الحكومــات اإلســامية والعربيــة للقضيــة الفلســطينية بســبب الضغــوط األمريكيــة المتتاليــة، 
ــرا عنــد كثيــر مــن  ــة التطبيــع، وفتــح بــاب الدعــم للمقاومــة الفلســطينية مــن قبــل إيــران شــكل حنقــا كبي ومحاول
ــاب  ــران مــن ب ــه ردة فعــل ســلبية تجــاه العــرب، ويصــرح بتصريحــات مادحــة إلي ــادة يف فلســطين، وســبب ل الق
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إغاضــة واســتفزاز الســواد األعظــم مــن الشــعوب العربيــة، وهــذا األمــر ليــس بالحســن ولــه تبعــات ال تحمــد، ففيــه 
ــرة. ــل أزماهتــا األخي ــة واإلســامية قب نســيان للدعــم الســخي مــن الشــعوب العربي

 الفقرة الثالثة: املوازنة بني املفاسد واملصاحل:
إذا مــا تــم النظــر يف المفاســد الســابقة، ومــا تجنيــه المقاومــة يف فلســطين مــن مصالــح، فإننــا أمــام مصلحــة 
ــرة فيهــا احتمــال راجــح لتجــذر الفكــر  ــة للفصائــل واإلضــرار باليهــود، ومفاســد كبي ــة الرتســانة الصاروخي تقوي

والمعتقــد والقــوة اإليرانيــة يف البــاد اإلســامية والعربيــة، وباألخــص يف فلســطين ويف غــزة.
فلــذا كان مــن الــازم علــى علمــاء األمــة أن يبينــوا الموقــف الحــق مــن إيــران، ومــن تصريحــات حمــاس، 
ويتــم التواصــل هبــم والحديــث معهــم حــول مــا يرتتــب علــى ذلــك مــن مفاســد كبيــرة عظيمــة وفتنــة فــوق الفتــن.

 الفرع الثالث: احللول واملقرتحات:
الحلول والمقرتحات لهذه النازلة تتبلور يف عدد من النقاط:

 الفقرة األوىل: تفعيل دور األمة للقيام بالواجب الشرعي جتاه اجملاهدين:
ــة  ــا تكفــي الفزاعــات اآلني ــي المســتمر، ف ــكري والتدريب فالمجاهــد بحاجــة ماســة للمــال والدعــم العس
واألعمــال المتقطعــة، والتفاعــل يف أوقــات الحــروب وســفك دمــاء الفلســطينيين، فهــم بحاجــة للدعــم يف وقــت 
حيــث إهنــم علــى ثغــر، فالواجــب علــى أهــل الســنة توفيــر الدعــم المســتمر للمقاتليــن يف فلســطين عســكريا وماليــا 

ومعنويــا وإعاميــا، وتوفيــر المــال علــى مــدار الســنة، وإطعــام الفقــراء هنــاك يف كل األوقــات.

 الفقرة الثانية: تفعيل االستثمار واالكتفاء الذاتي ماليا وعسكريا وغريه للفلسطينيني:
ممــا ال شــك فيــه أن المجاهديــن علــى مــدار الســنوات الماضيــة يمضــون يف عمــل وتنظيــم للوصــول إلــى 
االكتفــاء الــذايت مــن كل النواحــي، ولكــن مــن بــاب التذكيــر والنصــح فــإن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم لــم يبــق 
مســتعينا طيلــة حياتــه بالكفــار وال غيرهــم؛ ألهنــا حالــة اســتثنائية وضــرورة، بــل وصــل إلــى حــد الكمــال الــذايت؛ 
ألنــه األصــل يف بنــاء الــدول وبنــاء اإلنســان وإخــراج المحتــل، وكــذا مــن بعــده مــن الصحابــة ، فوجــب علينــا 
وضــع الخطــط طويلــة وقصيــرة األمــد للوصــول إلــى االكتفــاء واالنتهــاء مــن طلــب العــون، فمهمــا أعانــك النــاس 
فــا بــد لتلــك المعونــات أن تنقطــع واإلغاثــات أن تنتهــي ألي ســبب كان، فكــم هــس تلــك المشــاريع التــي كانــت 
شــامخة عظيمــة انتهــت بانتهــاء الدعــم أو مــوت الداعــم أو حســبه أو مراقبتــه، وهــذا واجــب علــى كل األمــة يف كل 

التخصصــات “االكتفــاء الذاتــي”. فاليــد العليــا خيــر مــن اليــد الســفلى.
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 الفقرة الثالثة: بيان األصل وخالف األصل:
األصــل وخــاف األصــل مــن القضايــا الهامــة يف شــرعنا ويف حيــاة النــاس، فاألصــل أن العــدو والكافــر ال 
ــادرا علــى إمضــاء  ــا ق ــه، واألصــل أن المســلم يكــون قوي ــه مــا دام أال ضــرورة وال حاجــة لاســتعانة ب يســتعان ب

حوائجــه، واألصــل أن المســلمين إخــوة كالبنيــان يشــد بعضهــم بعضــا.
وخــاف األصــل هــو الضعــف واالســتعانة بالعــدو والكافــر، فهــو حالــة اضطــرار كأكل الميتــة، فمتــى ما رفع 

االضطــرار وجــب تــرك االســتعانة، وعلــى المســلم أن يســعى للخــروج مــن دائــرة االضطرار وخــاف األصل.
ومــن األمــور التــي يخشــى منهــا يف هــذا الموضــوع هــو اعتيــاد المســلم علــى حالــة االضطــرار والركــون إليهــا، 
وتــرك العمــل واإلعــداد، واالتــكال علــى المســاعدات والمعونــات الخارجيــة، ونســيان األصــل والواجــب الشــرعي 
علينــا، واالعتيــاد علــى حالــة مــن الحــاالت مــع طــول الزمــن يجعلهــا واقعــا وفرضــا، كحــال الاجئيــن الذين يعيشــون 
ت الغذائيــة  يف الخيــام، مــع مــرور الزمــن يعتقــدون أهنــم ال يســتطيعون الحيــاة إن ُقطعــت تلــك المســاعدات والســاَّ
التــي يتحصلــون عليهــا، فهــم راغبــون راهبــون طيلــة حياهتــم، مــع أن غيرهــم ممــن لــم يــرض أن يعيــش تلــك الحيــاة 

ســارع للبحــث عــن عمــل خــاص، أو وظيفــة وخــرج مــن تلــك الحالــة ونفــع نفســه وأهلــه وأفلــح.
فوجــب التفريــق بيــن األصــل وهــو الواجــب الــذي يجــب أن نصــل إليــه، وبيــن خــاف األصــل وهــو الحالة 

االضطراريــة التــي نحــن فيهــا وواجــب الخــروج منهــا ودفعها.
ويجــب التنبيــه والتحذيــر مــن التخــدر والتقولــب بقالــب الواقــع البائــس واالستســام للحــدث المحيــط 

والبيئــة القاتلــة لإلبــداع واالبتــكار والتميــز واالنطــاق.

 الفقرة الرابعة: جواز االستعانة بالكافر واملبتدع بشرطه:
يف حــال الضعــف المســتمر الــذي عليــه األمــة فــإن القــول بالجــواز هــو األقــرب بــا شــك، ولكــن 
م عليــه مــا يدفــع  بشــرطه المقبــول، مــن دون تجــاوز يف حــد االضطــرار فالمضطــر يجــب عليــه أن يأخــذ ممــا ُحــرِّ

اضطــراره، وينبغــي عليــه أال يبغــي وال يتعــدى، قــال تعالــى:﴿ڳ ڱ    ڱ     ڱ ڱ  ں ں ڻ   ڻڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ﴾ ]البقــرة: 173[، فــا يجــوز التمــادي يف االضطــرار والتعــدي فيــه، بــل يكتفــي اإلنســان بمــا يســد ويدفــع 
االضطــرار والحاجــة، ولذلــك قعــد علمــاء الفقــه قاعــدة مقيــدة لقاعــدة االضطــرار بقولهــم: الضــرورات تقــدر 

بقدرهــا)1(.
واحلمد هلل رب العاملني

ْغَناقي )ت 7١٤ هـ(، دراسة وتحقيق: فخر الدين سيد محمد  )١(  »الكايف شرح البزودي«، حسام الدين حسين بن علي بن حجاج بن علي السِّ
الطبعة: األولى،  للنشر والتوزيع،  الرشد  الناشر: مكتبة  المنورة،  بالمدينة  الجامعة اإلسالمية  التحقيق: رسالة دكتوراه من  قانت، أصل 

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م )٣/ ١٠7٦(.
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