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ملخص: 
يدور هذ� �لبحث حول م�ساألة مهمة من �مل�سائل �لتي وقع فيها كثري من �خلالف بني 
�لفقهاء �لقد�مى، وكرث �للغط فيها بني �لعلماء �ملعا�رشين، وهي م�ساألة: )حكم �ال�ستعانة 
�لتعريف  �الأول يف  �نبنى من ثالثة مباحث، كان  ، وقد  �الأنظمة �جلائرة(  بالناتو الإ�سقاط 
بحلف �لناتو، �أما �لثاين فكان يف بيان �سفة �حلاكم �لذي يجوز �خلروج عليه وقتاله، و�لثالث 
يف حكم �ال�ستعانة بامل�رشكني يف قتال �مل�رشكني؛ مبعنى �إعانة �مل�رشكني للم�سلمني يف 
قتالهم �سد �حلاكم �جلائر حتت قيادة �مل�سلمني و�إمرتهم، وقد َخُل�َص �لبحث �إىل جمموعة 

من �لنتائج و�لتو�سيات ذكرها �لباحث يف خامتة بحثه. 
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Absolution use NATO to overthrow the oppressive systems

Abstract: 

This paper is an attempt to answer the question of whether it is 
permissible to ask NATO to help Muslims to overthrow oppressive regimes. 
This aroused a lot of debate among scholars in the past and nowadays. In this 
paper I defined NATO, the traits of the ruler that should be overthrown and 
the definite circumstances in which Muslims can ask help from non - Muslims 
to fight dictators that is carried under the leadership of Muslims. At the end 
of this, a number of recommendations are listed. 
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مقدمة: 
ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

َيُهوَد َوالنَّ�َصاَرى  ِخُذواخْ الخْ َتتَّ اآَمُنواخْ لَ  ِذيَن  َها الَّ اأَيُّ �حلمد هلل رب �لعاملني �لقائل: {َيا 
َم  َقوخْ الخْ ِدي  َيهخْ لَ   َ اللرّ نَّ  اإِ ُهمخْ  ِمنخْ ُه  َفاإِنَّ نُكمخْ  مِّ ُهم  َيَتَولَّ َوَمن  �ٍس  َبعخْ ِلَياء  وخْ اأَ �ُصُهمخْ  َبعخْ ِلَياء  اأَوخْ

امِلِنَي})1( .  الظَّ
ٍك«  �رْشِ و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�رشف �خللق و�ملر�سلني �لقائل: »َفاْرِجْع َفَلْن �أَ�ْسَتِعنَي مِبُ
�أُِمَر  َيِة، َفاإَِذ�  ْع�سِ ، َما مَلْ ُيوؤَْمْر ِبامْلَ اَعُة َحقٌّ ْمُع َو�لطَّ )2( . و�لقائل عليه �ل�سالة و�ل�سالم: »�ل�سَّ

َيٍة َفاَل �َسْمَع َواَل َطاَعَة« )3( . �أّما بعد:  ْع�سِ مِبَ
فاإن �حلكام �إّما عدول، و�إّما جائرون، و�إّما كفار، و�لناتو �أغلب �أع�سائه دواًل كافرة؛ 

ولكن فيه دول �إ�سالمية كرتكيا، وال�صتعانة بالناتو ل يخلو من حالتني: 
�الأوىل: �أن يكون هو �لقائد و�مل�سلمون يقاتلون حتت ر�يته لقتال �حلاكم. 

�لثانية: �أن يكون �مل�سلمون �لقادة وهو ي�ساعدهم يف �لقتال. 
وجاء هذ� �لبحث لبيان حكم كل حالة من �حلالتني. 

أهداف البحث: 

للبحث هدفان رئي�صان: 
دولة . 1 فهي  تركيا  عد�  م�رشكون،  �أع�سائه  �أغلب  �إن  حيث  �لناتو،  حقيقة  معرفة 

�إ�سالمية. 
�لقيادة . 2 �أحو�ل  من  حالة  كل  ح�سب  �مل�سلمني،  مع  �مل�رشكني  قتال  �أحكام  معرفة 

�لع�سكرية. 

أسباب اختيار البحث: 

ما دفعني اإىل كتابة البحث ما ياأتي: 
�إن م�ساألة حكم �ال�ستعانة بالناتو الإ�سقاط �الأنظمة �جلائرة، من �مل�سائل �لتي ثار . 1

حولها جدل كبري يف �لع�رش �حلايل، خ�سو�سًا فيما ي�سمى »بالربيع �لعربي«، و��ستند كل 
فريق �إىل �أقو�ل �لفقهاء �لقد�مى يف م�ساألة �ال�ستعانة بامل�رشكني يف �لقتال. 
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�لقتال، . 2 يف  بامل�رشكني  �ال�ستعانة  �أحكام  من  كثري  يف  �لقد�مى  �لعلماء  �ختالف 
يدعو �إىل �لكتابة فيه، وترجيح ما يقوِّيه �لدليل، يف كل جزئية وقع �خلالف فيها. 

�حلاجة �إىل بحث يعالج هذ� �الأمر ملعرفة �أحكامه. . 3
ونظر�ً الأهمية �ملو�سوع، ولعدم وجود بحث م�ستقل - على حد علمي - يجمع �ستاته، 
وُيْظهره باعتباره مو�سوعًا فقهيًا هاّمًا، يجدر بامل�سلم معرفته، فقد �رتاأيت �أن �أكتب فيه، 

خدمة للعلم �ل�رشعي. 

مشكلة البحث: 
تكمن م�سكلة �لبحث، يف ت�ستت مو�سوع �ال�ستعانة بامل�رشكني يف كتب �لفقه �لقدية، 

وعدم و�سوح �أحكامه، لكرثة �خلالف حولها بني �لفقهاء. 

منهج البحث: 
ْنته  �سمَّ وقد  �لو�سفي،  �ملنهج  �تبعت  �الأمثل،  �لوجه  على  �لبحث  �أهد�ف  لتحقيق 
�ملنهجني �ال�ستنباطّي و�ال�ستقر�ئّي، و�سلكت يف معاجلة �ملو�سوع طريقة مو�سوعية فقهية 

مقارنة. 
ات البحث، وهي كما ياأتي:  اآليَّ

�أخذ �أقو�ل كل مذهب من م�سادره �ملعتربة. . 1
ذكر �أدلة كل مذهب مبينًا وجه �لداللة. . 2
�الأحكام . 3 ال�ستنباط  عليها،  �لو�ردة  �العرت��سات  وبيان  ومناق�ستها،  �الأدلة  حتليل 
منها. 
ترجيح ما يقويه �لدليل مبو�سوعية وحياد، دون تع�سب لر�أي �أو مذهب. . 4
�أو . 5 – ما مل تكن يف �ل�سحيحني  �لنبوية و�الآثار، و�حلكم عليها  تخريج �الأحاديث 

�أحدهما. 
عر�ص �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها يف خامتة �لبحث. . 6

حمتوى البحث: 
ن �لبحث مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة.  ت�سمَّ

ومنهجي  م�سكلته،  �ختياره،  و�أ�سباب  و�أهد�فه،  �لبحث،  عنو�ن  ت�سمنت  �ملقدِّمة: 
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يف كتابته. 
�ملبحث �الأول: �لتعريف بحلف �لناتو. 

�ملبحث �لثاين: �سفة �حلاكم �لذي يجوز �خلروج عليه وقتاله. 
�ملبحث �لثالث: حكم �ال�ستعانة بامل�رشكني يف قتال �مل�رشكني. 

�خلامتة: وفيها �أهم نتائج �لبحث و�لتو�سيات. 

املبحث األول: التعريف حبلف الناتو
ملعرفة حقيقة �لناتو، وو�سعه يف ميز�ن �ل�رشع، ال بدَّ من �لتعرف �إىل ت�سميته، ون�ساأته، 

و�أهد�فه، و�رشوط �الن�سمام �إليه، وميثاقه، وبيان �أع�سائه. 
 (North خت�سار لــ� (NATO ) كلمة : )اأولً - ت�صمية حلف �صمال الأطل�صي بــ )الناتو
( Atlantic Treaty Organisation ، و�لتي تعني منظمة حلف �سمال �الأطل�سي، و�لناتو هو 
�الأمريكية مع  �لواليات �ملتحدة  �لتي عقدتها  ، و�أحد �التفاقات   )4( �لدولية  �أحد �ملنظمات 
عت هذه �ملنظمة حتت �لقيادة �لع�سكرية  حلفائها، لوقف نفوذ �الحتاد �ل�سوفييتي، وقد ُو�سِ

�ملبا�رشة للواليات �ملتحدة �الأمريكية )5( . 
ثانياً - ن�صاأة حلف �صمال الأطل�صي: حلف �سمال �الأطل�سي، مبنزلة �متد�د وتو�سيع 
وبريطانيا،  ولوك�سمربغ، وهولند�،  بلجيكا،  �لتي وقعتها كل من:  بروك�سل،  الإطار معاهدة 
وفرن�سا، بتاريخ 17/ 3/ 1948م، وكانت بد�ية تاأ�سي�ص �حللف من �أجل فر�سية حتالف 

�الأمن �الأوروبي ملو�جهة �خلطر �ل�سوفييتي )6( . 
�لواليات  ودخول  لتو�سيعها  دعو�ت  و�نطلقت  بروك�سل،  معاهدة  �أمريكا  �سجعت  وقد 
�ملتحدة فيها، وتطورت �إىل حتالف �أو�سع، وبد�أ و�سع ميثاق تاأ�سي�سي حللف �سمال �الأطل�سي، 
ذ�ك  ومن  1948م،   /4  /4 بتاريخ  و��سنطن  �لوجود يف  �إىل حيز  و�إبر�زه  �إن�ساوؤه  وقد مت 
�لوقت ُعِرف با�سم حلف �سمال �الأطل�سي (NATO) ، وللحلف لغتان ر�سميتان هما �الإجنليزية 

و�لفرن�سية )7( . 
ثالثاً - اأهداف حلف �صمال الأطل�صي: تتلخ�ص �أهد�ف هذ� �حللف فيما ياأتي: 

�لدفاع عن �لدول �الأع�ساء، يف �حلدود �جلغر�فية الأر��سيها، �سد �أي هجوم تتعر�ص . 1
له قو�تها د�خل هذه �الأر��سي. 

حماية حرية �أع�سائه و�أمنهم، بالو�سائل �ل�سيا�سية و�لع�سكرية. . 2
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ردع �لتهديد�ت و�لعدو�ن �سد �أيٍّ من �أع�ساء �حللف. . 3
باالأمن . 4 �خلا�سة  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  و�حلو�ر،  �الأزمات  �إد�رة  يف  �مل�ساركة 

�الأوروبي )8( . 
رابعاً - �رشوط الن�صمام للف الناتو: ي�سرتط �حللف لالن�سمام �إليه ما يلي: 

�أجل . 1 من  �ل�رش�كة  برنامج  �تفاقيات  على  �ملوقعني  من  �ملر�سح  �لع�سو  يكون  �أن 
�ل�سالم. 
عرقية، . 2 �أو  قومية  م�سكالت  وجود  من  وخاليًا  �سيا�سيًا،  نا�سجًا  �لع�سو  يكون  �أن 

وموؤمنًا بقيم �لديقر�طية �لغربية، ويحرتم حقوق �الإن�سان، ولديه �لقدرة على تعزيزها. 
�أن يكون �لع�سو نا�سجًا �قت�ساديًا، وقادر�ً على حتمل جميع نفقات �الن�سمام �إىل . 3

�لعقيدة  حيث  من  نف�سها،  �لغربية  �جليو�ص  مو��سفات  له  جي�ص  بناء  ذلك  يف  مبا  �حللف، 
و�لت�سليح. 

�أن ي�سع �لع�سو قو�ته �مل�سلحة حتت قيادة مدنية ديقر�طية. . 4
�لقيادة، . 5 مر�كز  مثل  و�آلياته،  �حللف  فعاليات  يف  للم�ساركة  ��ستعد�ده  يبدي  �أن 

وجلان �لتن�سيق، و�لتخطيط �لدفاعي �مل�سرتك، و�لتدريبات و�ملناور�ت، وتبادل �ملعلومات 
�الأمنية و�لدفاعية مع �حللف )9( . 

خام�صاً: ميثاق حلف �صمال الأطل�صي: يت�سمن ميثاق �حللف ما ياأتي: 
Ú  وجتنب �ل�سلمية،  بالطرق  �ملنازعات  بف�ص  �الأع�ساء  �لدول  تعهد  �الأوىل:  �ملادة 

�لتهديد �أو ��ستعمال �لقوة يف عالقاتهم �لدولية. 
Ú  لثقافية� عالقاتهم  توثيق  على  بالعمل  �الأع�ساء  �لدول  تعهد  �لثانية:  �ملادة 

للتيار  �لت�سدي  لت�ستطيع  �لدول،  بني  �لتعاون  لدعم  وذلك  و�الجتماعية،  و�القت�سادية 
�ل�سيوعي. 

Ú  الأع�ساء� �لدول  �إمكانيات  لتقوية  �ملتبادل،  �لتعاون  مبد�أ  �إقر�ر  �لثالثة:  �ملادة 
�لفردية و�جلماعية، يف �سد �أي �عتد�ء م�سلح يقع عليها. 

Ú  يف �مليثاق،  على  �ملوقعة  �الأطر�ف  بني  فيما  �لت�ساور  مبد�أ  �إقر�ر  �لر�بعة:  �ملادة 
حالة حدوث تهديد ل�سالمة �أر��سي �إحد�ها، �أو تهديد ��ستقاللها �ل�سيا�سي، �أو �أمنها. 

Ú  م�سلحًا �عتد�ء  يعدُّ  �الأع�ساء؛  �لدول  �إحدى  على  م�سلح  �عتد�ء  �أي  �خلام�سة:  �ملادة 
على باقي �لدول كذلك )10( . 
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ثمان وع�رشين  �لناتو من  يت�سكل حلف  الأطل�صي:  �صمال  حلف  اأع�صاء   - �صاد�صاً 
و�آي�سلند�،  و�لد�منارك،  وكند�،  وبلجيكا،  وفرن�سا،  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  هي:  دولة، 
و�ليونان،  وتركيا،  و�إجنلرت�،  و�لربتغال،  و�لرنويج،  وهولند�،  ولوك�سمبورغ،  و�إيطاليا، 
ولتو�نيا،  والتفيا،  و�إ�ستونيا،  وبلغاريا،  وبولند�،  و�ملجر،  و�لت�سيك،  و�إ�سبانيا،  و�أملانيا، 

ورومانيا، و�سلوفاكيا، و�سلوفينيا، وكرو�تيا، و�ألبانيا )11( . 
�صابعاً - حلف الناتو يف ميزان ال�رشع: 

موقف الإ�صالم من اأهداف اللف: . 1
تتلخ�ص �أهد�ف �حللف يف �لدفاع عن �لدول �الأع�ساء �سد �أي هجوم تتعر�ص له قو�تها، 

بالو�سائل �ل�سيا�سية و�لع�سكرية، وردع �لتهديد�ت و�لعدو�ن �سد �أيٍّ من �أع�ساء �حللف. 
فالدفاع عن �أي دولة باعتبار �أنها دولة ع�سو يف �حللف، ولي�ص لكونها معتدى عليها، 
ِ –�سلى �هلل عليه و�سلم:  ه �الإ�سالم، َقاَل َر�ُسوُل �هللَّ �أو ن�رشة لها الأنها مظلومة، وهذ� �لذي ذمَّ

ِتي« )12( .  َبِة َفَلْي�َص ِمْن �أُمَّ َبِة َوُيَقاِتُل ِلْلَع�سَ ُب ِلْلَع�سَ ٍة َيْغ�سَ يَّ َت َر�َيٍة ِعمِّ »َوَمْن ُقِتَل حَتْ
�لر�ية �لعمية: �الأمر �الأعمى ال ي�ستبني وجهه )13( . 

يغ�سب ويقاتل للع�سبة: �أي يقاتل ل�سهوة نف�سه وغ�سبة جلماعته، وال يكرتث مبا يفعله 
فيها، وال يخاف وباله وعقوبته )14( . 

فلي�ص من �أمتي: �أي لي�ص ممن �هتدى بهديي، و�قتدى بعلمي وعملي، وُح�ْسن طريقتي؛ 
�أي لي�ص على ملة �الإ�سالم )15( . 

�لداللة من �حلديث: من قاتل تع�سبًا، ال الإظهار دين، وال الإعالء كلمة �هلل، وال  وجه 
ولي�ص  جلماعته  يغ�سب  �ملفهوم  بهذ�  �لناتو  وحلف   ،  )16( �لباطل  على  كان  حق،  الإحقاق 

للحق، فت�رشفه باطل. 
موقف الإ�صالم من �رشوط الن�صمام للحلف: . 2

لو �سلمنا ب�رشوط �الن�سمام للناتو كلها، ومل يبق �إال �رشط تبادل �ملعلومات �الأمنية 
و�لدفاعية مع �حللف، لكان كافيًا حلرمة �لتعامل معه، فماذ� يعني هذ� �ل�رشط؟ 

بغر�ص  �مل�سلمني،  عن  �أمنية  معلومات  �إعطاء  وهو  �الأمني،  بالتن�سيق  ي�سمى  هذ� 
�أنه  �الإ�رش�ر بهم، بهدف تعزيز معطي �ملعلومات موقعه يف �حللف، و�إثبات والئه، وبيان 

حمل ثقة، وهذ� ال يخلو من حالتني: 
Ú  أن يق�سد معطي �ملعلومات حتقيق م�سالح �سخ�سية، ومكا�سب دنيوية، مع �عتقاده�
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�ْسِلِم اَل َيْظِلُمُه َواَل ُي�ْسِلُمُه«  �ْسِلُم �أَُخو �مْلُ باأف�سلية �مل�سلمني، فهو مرتكب لكبرية، لقول �لنبي: »�مْلُ
)17( . قوله: »وال ي�سلمه«؛ �أي ال يخذله؛ بل ين�رشه ويحمه من عدّوه )18( . 

�هلل  قول  عنه يف  �ملنهي  �مل�سلمني  على  �لتج�س�ص  باب  من  يكون  �أخرى  ناحية  ومن 
�ُصوا{: نهى �هلل  �صَّ �صاً{)19( . قوله:}َوَل َتَ �ُصُكم َبعخْ عخْ َتب بَّ �ُصوا َوَل َيغخْ �صَّ تعاىل:}َوَل َتَ

�ملوؤمن �أن يتتبع عور�ت �ملوؤمن )20( . 
Ú  باأو�ساف وي�سفهم  بامل�سلمني،  �سيئًا  �عتقاد�ً  يعتقد  �ملعلومات  معطي  يكون  �أن 

�الإرهابيني، ويعتقد �أن �لكافرين �أف�سل منهم، ويتخذ �لكافرين �أن�سار�ً و�أعو�نًا له للق�ساء 
َيُهوَد  ِخُذواخْ الخْ ِذيَن اآَمُنواخْ لَ َتتَّ َها الَّ على �مل�سلمني، فهذ� يعدُّ من �لكفر، لقول �هلل تعاىل:}َيا اأَيُّ
ِدي  َ لَ َيهخْ نَّ اللرّ ُهمخْ اإِ ُه ِمنخْ نُكمخْ َفاإِنَّ ُهم مِّ �ٍس َوَمن َيَتَولَّ ِلَياء َبعخْ وخْ �ُصُهمخْ اأَ ِلَياء َبعخْ َوالنَّ�َصاَرى اأَوخْ
امِلِنَي{)21( ؛ الأن �لتويل �لتام يوجب �النتقال �إىل دينهم، و�لتويل �لقليل يدعو �إىل  َم الظَّ َقوخْ الخْ

�لكثري، ثم يتدرج �سيئًا ف�سيئًا حتى يكون �لعبد منهم )22( . 
موقف الإ�صالم من ت�رشفات حلف الناتو: . 2
Ú  معاد�ته لالإ�سالم: حلف �لناتو حلف �سليبي، فقد تاأ�س�ص بعد �حلرب �لعاملية �لثانية

الإيقاف تو�سع �لرو�ص �سد �لدول �الأوروبية؛ ولكن �رشعان ما حتول الأد�ة �سليبية �سد �لعامل 
�الإ�سالمي، و�لدليل على ذلك ت�رشيحات �أع�سائه، ومن هذه �لت�رشيحات: 

يف بد�ية حرب �لبو�سنة، �رّشح وزير �الإعالم �ل�رشبي قائاًل: »نحن طالئع �حلروب  -
�ل�سليبية �جلديدة« )23( . 

يف 9/ 1/ 1994م �رّشح �مل�ست�سار �الأملاين هيلموت كول قائاًل: »ال ي�سعني �إال �أّن  -
�أن�سح �ل�رشبيني و�الأوروبيني باأن ي�ستيقظو� من �سباتهم، هناك خطر حدوث مو�جهة مع 

 . )24( 800 مليون م�سلم يف �لعامل« 
تغرز  - �الإ�سالمية  �الأُ�سولية  »�إّن  1994م:  عام  �لفرن�سي  �لدفاع  وزير  ت�رشيح 

خنجرها عميقًا يف �سدر �أوربا و�أفريقيا« )25( . 
»منذ  - باأملانيا:  �أمنيٍّ  موؤمتٍر  يف  1995م  فرب�ير  يف  للحلف  �لعام  �الأمني  و�رشح 

�نهيار �ل�سيوعية يف �أوروبا �ل�رشقية قبل خم�ص �سنو�ت، برز �لدعاة �مل�سلمون �ملتطرفون، 
ورمبا كاأخطر تهديد يو�جه �لتحالف و�الأمن �لغربي« )26( . 

Ú  حلف �لناتو حلف حربي: فهو حمارب الأمتنا �لعربية و�الإ�سالمية، ��ستباح �أر�سنا
�أحيانًا  متذرعًا  وغريها،  وفل�سطني  ولبنان  و�أفغان�ستان  وليبيا  �لعر�ق  يف  وحرماتنا 
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مبحاربة �لقاعدة، و�أحيانًا �أخرى باحلرب على �الإرهاب. ومعلوم �أن قتال �حلربي و�جب 
يف �الإ�سالم )27( . 

Ú  أي عملية ع�سكرية �سد� ي�سارك يف  �لناتو مل ولن  ��ستعمارية: فحلف  �أطماع  لديه 
�ل�سعب  �أجل حماية  �إاّل لتاأمني م�ساحله �ملادية، فلم يتدخل يف ليبيا من  �أو نظام  �أي بلد 
�لغربي يف ليبيا، و�أهم هذه  �لتدخل  ��ستعمارية خمتلفة تقف ور�ء  �لليبي، فهناك م�سالح 
�متياز�ت  وبريطانيا  فرن�سا  مبنح  �لليبية  �ملعار�سة  وتعهدت  �لليبي،  �لنفط  هو  �مل�سالح 
خا�سة بتخ�سي�ص عقود نفطية مغرية، وباأ�سعار تف�سيلية، ل�سالح هذه �لدول بعد �الإطاحة 

بنظام �لقذ�يف )28( . 
Ú  ل�ساروخي� �لدرع  فنظام  �ل�سهيوين:  �لكيان  حماية  على  د�ئمًا  يحر�ص  �لناتو 

�لعام  �الأمني  و�أكد     .  )29( �إ�رش�ئيل  �إال حلماية  يتاأ�س�ص  �لذي ن�رش يف تركيا مل  و�لباتريوت 
مع  �لتعاون  �تفاقية  تركيا  �إىل  زيارته  خالل  »ر��سمو�سن«  �لناتو  �الطل�سي  �سمال  حللف 
�إ�رش�ئيل، و��ستعد�د �حللف لتعزيز تعاونه مع �إ�رش�ئيل، و�أن �لناتو ينظر �يجابيًا للتعاون مع 

��رش�ئيل، ويخطط حلف �لناتو لتاأ�سي�ص عالقات على م�ستوى رفيع مع �إ�رش�ئيل )30( . 
Ú  ال�ستعانة به توؤدي �إىل تعيني �أنظمة حكم عميلة: �سو�ء للغربيني �أم �الأمريكيني �أو�

�ل�سهاينة يف بالدنا، بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة، و�إىل زيادة �لنفوذ �الأمريكي و�لغربي 
يف منطقتنا، و�إىل متكني �الأعد�ء من بالدنا ورقاب �سعوبنا �لعربية، �أو �إىل تغيري و�قع عربي 

�سيئ بو�قع �أ�سو�أ )31( . 
�أنه  يتبني  �لعملي  و�سلوكه  �إليه  �الن�سمام  و�رشوط  �لناتو  حلف  �أهد�ف  �إىل  فبالنظر 
حقيقته،  يغري  ال  وهذ�  تركيا،  �سوى  كافرة  �لناتو  حلف  دول  وجميع  كافر،  �سليبي  حلف 
كما �أن تركيا ع�سو يف �حللف منذ �سنة 1952م )32( ؛ ولكنها مل ت�ستلم يوما قيادة �حللف، 
وهذ� يوؤكد عد�وتهم لالإ�سالم، و��ستخد�م تركيا فقط مل�سالح �حللف، فهي قريبة من �إ�رش�ئيل 

وبينهما �تفاقية دفاع م�سرتك حتى �سد �لدول �الإ�سالمية، وهو �أمر معلوم. 

املبحث الثاني:

صفة احلاكم الذي جيوز اخلروج عليه وقتاله:
�حلاكم �إما �أن يكون عاداًل، �أو كافر�ً، �أو جائر�ً فا�سقًا، فاحلاكم �لعادل يجب له �ل�سمع 
اَعُة  ْمُع َو�لطَّ و�لطاعة، وال يجوز �خلروج عليه وقتاله، لقول �لنبي –�سلى �هلل عليه و�سلم: »�ل�سَّ

َيٍة، َفاَل �َسْمَع َواَل َطاَعَة )33( .  ْع�سِ َيِة، َفاإَِذ� �أُِمَر مِبَ ْع�سِ ، َما مَلْ ُيوؤَْمْر ِبامْلَ َحقٌّ
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َلْب�َص فيه،  �إذ� كان كفره بو�حًا ظاهر�ً ال  و�حلاكم �لكافر يجب �خلروج عليه �إجماعًا، 
وتو�فر �لربهان على هذ� �لكفر من كتاب �هلل و�سنة ر�سوله )34( ، و�أن تتوفر �لقوة �لكافية 
�لتي يكن بها عزله وتن�سيب غريه من �أهل �ل�سالح، دون �أن يرتتب على ذلك مف�سدة �أكرب، 

�أو �رش �أعظم )35( . 
�حلاكم  على  �خلروج  على  و�جلماعة  �ل�سنة  �أهل  علماء  �أجمع  »وقد  �لنووي:  قال 

�لكافر« )36( . 
وقال �بن حجر: »ينعزل بالكفر �إجماعا« )37( . 

ا اخلروج على الاكم الائر وقتاله: فقد اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:  اأمرّ
Ú  ،للحنفية، و�ملالكية �الأول: ال يجوز �خلروج على �حلاكم �جلائر، وهو قول  �لقول 

و�ل�سافعية، و�حلنابلة )38( . 
Ú  . )39( لقول �لثاين: يجوز �خلروج على �حلاكم �جلائر، وهو قول �حلنفية، و�لظاهرية�

اأدلة القول الأول: 
��ستدلو� على عدم جو�ز �خلروج على �حلاكم �جلائر بالكتاب و�ل�سنة و�الإجماع: 

َواأَِطيُعواخْ   َ اللرّ اأَِطيُعواخْ  اآَمُنواخْ  ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ �هلل تعاىل: {َيا  بقول  ��ستدلو�  �لكتاب  فمن 
 . )40({... ِر ِمنُكمخْ ِل الأَمخْ الرَّ�ُصوَل َواأُوخْ

�أنهم يعطون  �أويل �الأمر هم �ل�سالطني، و�أوجب �هلل طاعتهم؛ بل ورد  �إن  وجه �لداللة: 
�لذي لهم من �لطاعة و�إن منعو� ما هو عليهم للرعايا، وورد �الأمر بطاعة �ل�سلطان يف غري 

مع�سية، وذكر يف ذلك �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - يف كثري من �الأحاديث )41( . 
ومن ال�صنة ا�صتدلوا مبا ياأتي: 

ِ –�سلى �هلل عليه و�سلم - َفَباَيْعَناُه، . 1 اِمِت َقاَل: َدَعاَنا َر�ُسوُل �هللَّ َعْن ُعَباَدَة ْبِن �ل�سَّ
َنا  َوُع�رْشِ َوَمْكَرِهَنا،  َمْن�َسِطَنا  يِف  اَعِة  َو�لطَّ ْمِع  �ل�سَّ َعَلى  َباَيَعَنا  �أَْن  َعَلْيَنا:  �أََخَذ  ِفيَما  َفَكاَن 
 ِ ْمَر �أَْهَلُه، َقاَل: »�إِالَّ �أَْن َتَرْو� ُكْفًر� َبَو�ًحا ِعْنَدُكْم ِمْن �هللَّ ْن اَل ُنَناِزَع �اْلأَ َنا، َو�أََثَرٍة َعَلْيَنا، َو�أَ َوُي�رْشِ

ِفيِه ُبْرَهاٌن« )42( . 
تعرت�سو�  وال  واليتهم،  يف  �الأمور  والة  تنازعو�  ال  �حلديث:  معنى  �لداللة:  وجه 
ذلك  ر�أيتم  فاإذ�  �الإ�سالم،  قو�عد  من  تعلمونه  حمققًا  منكر�ً  منهم  ترو�  �أن  �إال  عليهم، 
�إن  �أنه  �أمر�ء �جلور،  �لعلماء يف  فاأنكرو� عليهم، وقولو� باحلق حيثما كنتم، و�لذي عليه 
�أن  �إال  قتاله  يجوز  وال  �ل�سرب،  فالو�جب  و�إال  وجب،  ظلم  وال  فتنة  بغري  خلعه  على  قدر 
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 .  )43( يكفر فيجب �خلروج عليه 
وَنُكْم، . 2 َوُيِحبُّ وَنُهْم  بُّ حُتِ ِذيَن  �لَّ ِتُكْم  �أَِئمَّ –�سلى �هلل عليه و�سلم: »ِخَياُر  قال ر�سول �هلل 

وَنُكْم، َوَتْلَعُنوَنُهْم  وَنُهْم َوُيْبِغ�سُ ِذيَن ُتْبِغ�سُ ِتُكْم �لَّ �ُر �أَِئمَّ لُّوَن َعَلْيُكْم، َو�رِشَ لُّوَن َعَلْيِهْم َوُي�سَ َوُت�سَ
اَلَة،  ِ: �أََفاَل ُنَناِبُذُهْم ِعْنَد َذِلَك؟ َقاَل: »اَل َما �أََقاُمو� ِفيُكْم �ل�سَّ َوَيْلَعُنوَنُكْم«، َقاُلو�: ُقْلَنا َيا َر�ُسوَل �هللَّ
ِ َفْلَيْكَرْه َما  َيِة �هللَّ اَلَة، �أَاَل َمْن َويِلَ َعَلْيِه َو�ٍل َفَر�آُه َياأِْتي �َسْيًئا ِمْن َمْع�سِ اَل َما �أََقاُمو� ِفيُكْم �ل�سَّ

ِ، َواَل َيْنِزَعنَّ َيًد� ِمْن َطاَعٍة« )44( .  َيِة �هللَّ َياأِْتي ِمْن َمْع�سِ
ِ َقاَل: »�َسَتُكوُن �أَُمَر�ُء َفَتْعِرُفوَن َوُتْنِكُروَن، َفَمْن َعَرَف َبِرَئ، . 3 َعْن �أُمِّ �َسَلَمَة �أَنَّ َر�ُسوَل �هللَّ

لَّْو�« )45( .  َي َوَتاَبَع«! َقاُلو�« �أََفاَل ُنَقاِتُلُهْم؟ َقاَل: »اَل َما �سَ َوَمْن �أَْنَكَر �َسِلَم، َوَلِكْن َمْن َر�سِ
وجه �لداللة من �حلديثني �ل�سابقني: �إمنا منع عن مقاتلتهم ما د�مو� يقيمون �ل�سالة، 
من تهيج  و�الإيان، حذر�ً  �لكفر  �لفارق بني  �الإ�سالم، وهي  �لدين، وعنو�ن  �لتي هي عماد 
�لفنت، و�ختالف �لكلمة، وغري ذلك مما هو �أ�سد نكارة من �حتمال نكرهم، و�مل�سابرة على 

ما ينكرون منهم )46( . 
ُ ِبَخرْيٍ َفَنْحُن . 4 ا ِب�رَشٍّ َفَجاَء �هللَّ ا ُكنَّ �إِنَّ  ،ِ ُقْلُت َيا َر�ُسوَل �هللَّ �ْلَيَماِن قال:  عن ُحَذْيَفُة ْبُن 

ٌة اَل َيْهَتُدوَن ِبُهَد�ي، َواَل َي�ْسَتنُّوَن  رْيِ �رَشٌّ؟ .... َقاَل: »َيُكوُن َبْعِدي �أَِئمَّ ِفيِه، َفَهْل ِمْن َوَر�ِء َهَذ� �خْلَ
َكْيَف  ُقْلُت  َقاَل:  �إِْن�ٍص«.  ُجْثَماِن  يِف  َياِطنِي  �ل�سَّ ُقُلوُب  ُقُلوُبُهْم  ِرَجاٌل  ِفيِهْم  َو�َسَيقوُم  ِتي،  ِب�ُسنَّ
َو�أُِخَذ  َظْهُرَك،  َب  ِ َو�إِْن �رشُ ِلالأَِمرِي  َوُتِطيُع  »َت�ْسَمُع  َقاَل:  َذِلَك؟  �أَْدَرْكُت  �إِْن   ِ �هللَّ َر�ُسوَل  َيا  َنُع  �أَ�سْ

ِطْع« )47( .  َماُلَك، َفا�ْسَمْع َو�أَ
وجه �لداللة: بني �حلديث �أن هوؤالء �حلكام ال ياأخذون بالكتاب و�ل�سنة، وقلوبهم كقلوب 
�لفا�سدة،  و�الأهو�ء  �لكا�سدة  و�الآر�ء  و�لتلبي�ص،  و�لو�سو�سة  و�لق�ساوة،  �لظلمة  يف  �ل�سياطني 
وبني �حلديث وجوب �ل�سمع و�لطاعة لهم فيما ال مع�سية فيه، �أّما �إذ� �أمر باإثم فال طاعة له، 

ويجب عدم قتاله )48( . 
ٌع َفا�ْسَمُعو� َلُه َو�أَِطيُعو� َما َقاَدُكْم ِبِكَتاِب . 5 دَّ َر َعَلْيُكْم َعْبٌد َحَب�ِسيٌّ جُمَ : »�إِْن �أُمِّ ِبيَّ قول �لنَّ

�هلِل« )49( . 
َر َعَلْيُكْم َعْبٌد . 6 َ َو�إِْن �أُمِّ ُقو� �هللَّ ا�ُص �تَّ َها �لنَّ ِ –�سلى �هلل عليه و�سلم: »َيا �أَيُّ وقال َر�ُسوَل �هللَّ

 . )50( »ِ ٌع َفا�ْسَمُعو� َلُه َو�أَِطيُعو� َما �أََقاَم َلُكْم ِكَتاَب �هللَّ دَّ َحَب�ِسيٌّ جُمَ
وجه �لداللة من �حلديثني �ل�سابقني: يعني �سماع كالم �حلاكم وطاعته و�جب على كل 
م�سلم، �سو�ء �أمره مبا يو�فق طبعه �أو مل يو�فقه، ما د�م ال ياأمر مبع�سية كتاب �هلل، فاإن �أمره 

بها فال جتوز طاعته؛ ولكن ال يجوز حماربة هذ� �الإمام )51( . 
7 . ،ِ ِ - �سلى �هلل عليه و�سلم - َفَقاَل: َيا َنِبيَّ �هللَّ ْعِفيُّ َر�ُسوَل �هللَّ َل �َسَلَمُة ْبُن َيِزيَد �جْلُ �َساأَ
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َنا َفَما َتاأُْمُرَنا؟ َفاأَْعَر�َص َعْنُه، ُثمَّ  َنُعوَنا َحقَّ ُهْم، َوَيْ َمَر�ُء َي�ْساأَُلوَنا َحقَّ �أُ ْن َقاَمْت َعَلْيَنا  �إِ ْيَت  �أََر�أَ
اِلَثِة، َفَجَذَبُه �اْلأَ�ْسَعُث ْبُن َقْي�ٍص َوَقاَل: ��ْسَمُعو�  اِنَيِة �أَْو يِف �لثَّ َلُه َفاأَْعَر�َص َعْنُه، ُثمَّ �َساأََلُه يِف �لثَّ �َساأَ

ْلُتْم« )52( .  ُلو� َوَعَلْيُكْم َما ُحمِّ ا َعَلْيِهْم َما ُحمِّ َ منَّ َو�أَِطيُعو� َفاإِ
مل  فاإذ�  و�لت�سوية،  �لعدل  من  عليهم،  وكلفه  �هلل  حمله  ما  �الأمر�ء  على  �لداللة:  وجه 
�ل�سمع و�لطاعة،  �لرعية فعليهم ما كلفو� به من  و�أما  �لوزر و�لوبال،  يقومو� بذلك فعليهم 
و�أد�ء �حلقوق و�ل�سرب على �لبلية، فاإذ� قامو� مبا عليهم فاهلل –عز وجل - يتف�سل عليهم 

ويثيبهم به، وال يجوز قتالهم )53( . 
ُه . 8 ، َفاإِنَّ رِبْ �أَِمرِيِه �َسْيًئا َفْلَي�سْ ِمْن  َكِرَه  »َمْن  َعِن �لنَِّبي - �سلى �هلل عليه و�سلم– َقاَل: 

ًة« )54( .  � َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّ ْلَطاِن �ِسرْبً َمْن َخَرَج ِمَن �ل�سُّ
رِبْ«؛ يعني  ْلَطاِن«؛ �أي من طاعته، وقوله: » َفْلَي�سْ وجه �لداللة: قوله: » َمْن َخَرَج ِمَن �ل�سُّ
فلي�سرب على ذلك �ملكروه وال يخرج عن طاعته؛ الأن يف ذلك حقن �لدماء وت�سكني �لفتنة، 
وفيه دليل على �أن �ل�سلطان ال ينعزل بالف�سق و�لظلم، وال جتوز منازعته يف �ل�سلطنة بذلك، 

وقوله: »�سرب�ً« كناية عن مع�سية �ل�سلطان وحماربته )55( . 
وقد �جتمع فقهاء بغد�د يف والية �لو�ثق �إىل �الإمام �أحمد وقالو� له: �إن �الأمر قد تفاقم 
وف�سا - يعنون �إظهار �لقول بخلق �لقر�آن - وال نر�سى باإمرته وال �سلطانه، فقال: عليكم 
باالإنكار بقلوبكم، وال تخلعو� يد�ً من طاعة، وال ت�سقو� ع�سا �مل�سلمني، وال ت�سفكو� دماءكم 
ودماء �مل�سلمني معكم، و�نظرو� يف عاقبة �أمركم، و��سربو� حتى ي�سرتيح بر �أو ي�سرت�ح من 

فاجر، وقال: لي�ص هذ� ب�سو�ب، هذ� خالف �الآثار )56( . 
و��ستدلو� باالإجماع: 

قال �لنووي: »و�أما �خلروج عليهم وقتالهم، فحر�م باإجماع �مل�سلمني، و�إن كانو� ف�سقة 
ظاملني« )57( . 

فقال:  �لظامل:  �ل�سلطان  على  �خلروج  جو�ز  عدم  على  �الإجماع  حجر  �بن  نقل  وكذلك 
من  خري  طاعته  و�أن  معه،  و�جلهاد  �ملتغلب،  �ل�سلطان  طاعة  وجوب  على  �لفقهاء  »�أجمع 

�خلروج عليه، ملا يف ذلك من حقن �لدماء، وت�سكني �لدهماء« )58( . 
وجاء يف حتفة �الأحوذي: »جماهري �أهل �ل�سنة من �لفقهاء و�ملحدثني و�ملتكلمني، ال 
ينعزل �حلاكم بالف�سق و�لظلم وتعطيل �حلقوق، وال يخلع، وال يجوز �خلروج عليه بذلك؛ بل 

يجب وعظه وتخويفه لالأحاديث �لو�ردة يف ذلك« )59( . 
�أدلة �لقول �لثاين: ��ستدلو� على جو�ز �خلروج على �حلاكم �جلائر بال�سنة وعمل بع�ص 
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�ل�سحابة وبع�ص �لتابعني: 
ِ - �سلى �هلل عليه و�سلم - َقاَل: »َما ِمْن َنِبيٍّ َبَعَثُه . 9 من �ل�سنة ��ستدلو�: �أَنَّ َر�ُسوَل �هللَّ

ِتِه َوَيْقَتُدوَن ِباأَْمِرِه، ُثمَّ  َحاٌب، َياأُْخُذوَن ِب�ُسنَّ وَن َو�أَ�سْ ِتِه َحَو�ِريُّ ٍة َقْبِلي �إِالَّ َكاَن َلُه ِمْن �أُمَّ ُ يِف �أُمَّ �هللَّ
َها َتْخُلُف ِمْن َبْعِدِهْم ُخُلوٌف َيُقوُلوَن َما اَل َيْفَعُلوَن، َوَيْفَعُلوَن َما اَل ُيوؤَْمُروَن، َفَمْن َجاَهَدُهْم  �إِنَّ
ِبَيِدِه َفُهَو ُموؤِْمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم ِبِل�َساِنِه َفُهَو ُموؤِْمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم ِبَقْلِبِه َفُهَو ُموؤِْمٌن، َوَلْي�َص 

ُة َخْرَدٍل« )60( .  َوَر�َء َذِلَك ِمْن �اْلإَِياِن َحبَّ
وجه �لداللة: �حلديث يدل على جهاد �الأمر�ء �لظلمة باليد )61( . 

Ú  و�أما عمل �ل�سحابة: �أن �فا�سل �ل�سحابة وبقية �لنا�ص يوم �حلرَّة خرجو� على يزيد
بن معاوية، و�أن �حل�سني بن علي، و�بن �لزبري، ومن �تبعه من خيار �مل�سلمني خرجو� عليه 

�أي�سًا )62( . 
Ú  حلجاج� على  خرجو�  �لتابعني  وكبار  �لب�رشي  �حل�سن  �أن  �لتابعني:  عمل  ومن 

ب�سيوفهم )63( . 
ب�سيوفهم  و�حلجاج  يزيد  على  �لتابعني  وكبار  �ل�سحابة  هوؤالء  خروج  �لداللة:  وجه 

دليل على جو�ز �خلروج على �حلاكم �جلائر �لظامل )64( . 

املناقشة والرتجيح: 

مناق�صة اأدلة القول الأول القا�صي بعدم جواز اخلروج على الاكم الائر: 
 َ اللرّ اأَِطيُعواخْ  اآَمُنواخْ  ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ {َيا  وجل:  عز  قوله  �لكرمي:  �لقر�آن  دليلهم  مناق�سة 

ِر ِمنُكمخْ} )65( ، يرد عليه من وجوه:  ِل الأَمخْ وخْ َواأَِطيُعواخْ الرَّ�ُصوَل َواأُ
Ú  وال �ل�سالطني،  �إنهم  وقيل:  �لعلماء،  �إنهم  فقيل:  حتديدهم،  يف  خمتلف  �الأمر  �أولو� 

مرجح الأحدهما )66( . 
Ú  ،لو �ُسلِّم �أنه �ل�سلطان، فحق على �الإمام �أن يحكم مبا �أنزل �هلل، و�أن يوؤدي �الأمانة

فاإذ� فعل ذلك، فحق على �لنا�ص �أن ي�سمعو� له و�أن يطيعو�، و�أن يجيبو� �إذ� دعو�، �أما �جلائر 
و�لفا�سق فال طاعة له )67( . 

مناق�صة اأدلتهم من ال�صنة املطهرة: 
�لدليل �الأول: حديث �لنَِّبي - �سلى �هلل عليه و�سلم: »�إِالَّ �أَْن َتَرْو� ُكْفًر� َبَو�ًحا ِعْنَدُكْم  -

�أي  ُبْرَهاٌن«، �ملر�د بالكفر هنا �ملعا�سي، ومعنى عندكم من �هلل فيه برهان؛  ِفيِه   ِ �هللَّ ِمْن 
تعلمونه من دين �هلل –عز وجل، ولي�ص �ملق�سود حقيقة �لكفر )68( . 
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اَلَة«، وحديث: »اَل َما  - ِبي: »اَل َما �أََقاُمو� ِفيُكْم �ل�سَّ �لدليالن �لثاين و�لثالث: حديث �لنَّ
لَّْو�«.  �سَ

فلي�ص �ملق�سود �أنهم يقيمون �ل�سالة فقط، فالتتار �سكنو� بالد �مل�سلمني، وعرفو� دين 
�الإ�سالم و�أ�سلمو�؛ لكن مل يعملو� مبا يجب عليهم من �رش�ئعه، و�أظهرو� �أ�سياًء من �خلروج عن 
�ل�رشيعة؛ لكنهم كانو� يتلفظون بال�سهادتني وي�سلون �ل�سلو�ت �خلم�ص و�جلمعة و�جلماعة، 

رهم �لعلماء وقاتلوهم وغزوهم، حتى �أز�لهم �هلل عن بلد�ن �مل�سلمني )69( .  ومع هذ� كفَّ
ولكن هذ� مبني على �أن ترك �ل�سالة من �لكفر �لبو�ح �لذي عليه من �هلل برهان، لقول 

اَلِة« )70( .  ْك و�ْلُكْفِر َتْرُك �ل�سَّ ُجِل َوَبنْيَ �ل�رشِّ �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم: »َبنْيَ �ْلرَّ
َب  - ِ �لدليل �لر�بع: قول �لنَِّبي - �سلى �هلل عليه و�سلم: »َت�ْسَمُع َوُتِطيُع ِلالأَِمرِي، َو�إِْن �رشُ

�أبو �َسالٍَّم عن حذيفة  َو�أَِطْع«، هذ� �حلديث مر�سل �سعيف، ففيه  َو�أُِخَذ َماُلَك، َفا�ْسَمْع  َظْهُرَك، 
وهو مل ي�سمع من حذيفة )71( . 

رد �العرت��ص: قال �لنووي يف �رشحه على �سحيح م�سلم: »وهو كما قال �لد�رقطني؛ 
لكن �ملنت �سحيح مت�سل بالطريق �الأول، و�إمنا �أتى م�سلم بهذ� متابعة، و�حلديث �ملر�سل �إذ� 

روى من طريق �آخر مت�ساًل تبينا به �سحة �ملر�سل، وجاز �الحتجاج به« )72( . 
ِخَذ  َو�أُ َظْهُرَك  َب  ِ »�رشُ للمجهول  �ملبني  ب�سيغة  جاء  باأنه  عليه  ُيعرت�ص  �أن  ويكن 
�آخذ �ملال و�سارب �لظهر هو �الإمام؛ بل يكون من غريه يف فرتة  �أن  َماُلَك«، ولي�ص �ملر�د 
�سعف �الإمام وقلة �الأمن، حيث تكرث �جلر�ئم، فيكون �أخذ �ملال و�رشب �لظهر من �ملجرمني 

ولي�ص من �الإمام. 
�لدليالن �خلام�ص و�ل�ساد�ص: »َفا�ْسَمُعو� َلُه َو�أَِطيُعو� َما َقاَدُكْم ِبِكَتاِب �هلِل«، »َفا�ْسَمُعو�  -

 .»ِ َلُه َو�أَِطيُعو� َما �أََقاَم َلُكْم ِكَتاَب �هللَّ
قال �لعلماء: معناه ما د�مو� متم�سكني باالإ�سالم، و�لدعاء �إىل كتاب �هلل –عز وجل - 
على �أي حال كانو� يف �أنف�سهم و�أديانهم و�أخالقهم؛ ولكن �إن ز�غ عن �سيء بجور �أو ف�سق، 

ُمنع من ذلك، و�أقيم �حلد و�حلق، فاإن مل يوؤثر �أذ�ه �إال بخلعه ُخلع وويل غريه )73( . 
ْلُتْم«:  - ُلو�، َوَعَلْيُكْم َما ُحمِّ ا َعَلْيِهْم َما ُحمِّ َ �لدليل �ل�سابع: »��ْسَمُعو� َو�أَِطيُعو�، َفاإِمنَّ

يكن �العرت��ص عليه: �إن هذ� �حلديث ال ي�ستدل به، فهذ� �لقول لي�ص للنبي - �سلى �هلل 
عليه و�سلم، و�لدليل على ذلك ما جاء يف �حلديث »َفَجَذَبُه �اْلأَ�ْسَعُث ْبُن َقْي�ٍص َوَقاَل... «، وهذ� 

كالم �سحابي خالفه فيه غريه من �ل�سحابة كخروج �حل�سني على يزيد. 
ولكن هذ� �العرت��ص مردود، فهذ� �لكالم من �لنبي –عليه �ل�سالة و�ل�سالم - بدليل ما 
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لَّى  ِ �سَ �ْسَعُث ْبُن َقْي�ٍص، َفَقاَل َر�ُسوُل �هللَّ روى م�سلم يف �لرو�ية �الأخرى ما ن�سه: »... َفَجَذَبُه �اْلأَ
ْلُتْم« )74( .  ُلو� َوَعَلْيُكْم َما ُحمِّ ا َعَلْيِهْم َما ُحمِّ َ ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم: »��ْسَمُعو� َو�أَِطيُعو� َفاإِمنَّ �هللَّ

ًة«.  - � َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّ ْلَطاِن �ِسرْبً �لدليل �لثامن: »َمْن َخَرَج ِمَن �ل�سُّ
طاعة  من  خرج  �أو  �الإمام،  �أو  �الأمري  مبايعة  دون  يوت  من  �أن  قطعًا  يثبت  �حلديث 
�الإمام  هو  هنا  �ملق�سود  �الإمام  �أن  �سك  وال  تعترب جاهلية،  ميتته  فاإن  �ل�سلطان وحاربه، 
�لذي  �أو �الإمام  �لكفرة،  �أو  �لظلمة،  �الإلهية، ولي�ص غريه من  �ل�رشيعة  �لو�جب �لطاعة ح�سب 

يظهر خالف دعوة �الإ�سالم )75( . 
�لرد على دعوى �الإجماع: �لو��سح �أن �الإجماع مل ينعقد على عدم جو�ز �خلروج على 
على  خرجو�  و�لتابعني  معاوية،  بن  يزيد  على  خرجو�  معه  ومن  فاحل�سني  �جلائر،  �الإمام 

�حلجاج ب�سيوفهم )76( . 

مناقشة أدلة القول الثاني القاضي جبواز اخلروج على احلاكم اجلائر: 

�لرد على �ال�ستدالل �الأول من �ل�سنة: »َفَمْن َجاَهَدُهْم ِبَيِدِه َفُهَو ُموؤِْمٌن«. 
ر�سول  �أمر  �لتي  �الأحاديث  خالف  وهو  قتالهم،  منه  �ملر�د  لي�ص  باليد  �الأمر�ء  جهاد 
�هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم - فيها بال�سرب على جور �الأئمة، و�لتغيري باليد لي�ص بال�سيف 
�آالت  �أو يك�رش  �أن يريق خمورهم،  �أن يزيل بيده ما فعلوه من �ملنكر�ت، مثل  و�ل�سالح؛ بل 
�للهو �لتي لهم، �أو نحو ذلك، و�خلروج عليهم بال�سيف يخ�سى منه �لفنت، �لتي توؤدي �إىل �سفك 

دماء �مل�سلمني )77( . 
ال�صحابة: اعرت�س على خروج ال�صني جماعة من  ال�صتدلل بعمل  الرد على 

اأ فعله التابعون، ومن ذلك:  ال�صحابة، وخطَّ
قال �بن عمر للح�سني: ال تخرج، وكان �بن عمر يقول: ما كان ينبغي له �أن يتحرك  -

ما عا�ص، و�أن يدخل يف �سالح ما دخل فيه �لنا�ص، فاإن �جلماعة خري )78( . 
�إين  - �لعر�ق و�سيعتي، فقال:  �بن فاطمة؟ فقال:  يا  تريد  و�أين  �بن عبا�ص:  له  وقال 

لكاره لوجهك هذ�، تخرج �إىل قوم قتلو� �أباك وطعنو� �أخاك )79( . 
وقال �أبو �سعيد �خلدري: غلبني �حل�سني على �خلروج، وقلت له: �تق �هلل يف نف�سك،  -

و�لزم بيتك، وال تخرج على �إمامك )80( . 
�لنا�ص بع�سهم  - �هلل، وال ت�رشب  �تق  �هلل: كلمت ح�سينا فقلت:  وقال جابر بن عبد 

ببع�ص، فو�هلل ما حمدمت ما �سنعتم فع�ساين )81( . 
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وقال �سعيد بن �مل�سيب: لو �أن ح�سينا مل يخرج لكان خري�ً له )82( .  -
�أن  - يريد  ما  عليه  تعظم  زر�رة  بن  �سعد  بنت  �لرحمن  عبد  بنت  �إليه عمرة  وكتبت   

ي�سنع، وتاأمره بالطاعة، ولزوم �جلماعة )83( . 
�لرد على عمل كبار �لتابعني: �إن قيامهم على �حلجاج لي�ص مبجرد �لف�سق؛ بل ملا غريَّ 

من �ل�رشع، وظاهر من �لكفر )84( . 
الرتجيح: 

�أعلم - �لقول �الأول وهو عدم جو�ز �خلروج على �الإمام  –و�هلل  �لذي يرتجح للباحث 
�جلائر وعدم قتاله، وذلك لالأ�سباب �لتالية: 

��ستدالل  - �لقوي، و�سعف  �العرت��ص  ��ستدالالتهم من  و�سالمة  به،  ��ستدلو�  ما  قوة 
�ملخالفني، وعدم �سالمة �أي ��ستدالل من �عرت��سات قوية. 

�ل�سرب على طاعة �الإمام �جلائر �أوىل من �خلروج عليه؛ الأن يف منازعته و�خلروج  -
على  �لغار�ت  و�سن  �ل�سفهاء،  �أيدي  و�نطالق  �لدماء،  و�إر�قة  باخلوف،  �الأمن  ��ستبد�ل  عليه 

�مل�سلمني، و�لف�ساد يف �الأر�ص )85( . 
وقد دعا �ملاأمون و�ملعت�سم و�لو�ثق �إىل بدعة �لقول بخلق �لقر�آن، وعاقبو� �لعلماء  -

�أحد بوجوب �خلروج عليهم  يقل  �الإهانة، ومل  و�أنو�ع  و�ل�رشب و�حلب�ص  بالقتل  �أجلها  من 
و�أمر  �الأمر ب�سع ع�رشة �سنة، حتى ويل �ملتوكل �خلالفة فاأبطل �ملحنة،  ب�سبب ذلك، ود�م 

باإظهار �ل�سنة )86( . 

املبحث الثالث:

حكم االستعانة باملشركني يف قتال املشركني:
�لناتو،  بحلف  و�ملتمثل  بامل�رشكني  �ال�ستعانة  حكم  �أبني  �أن  �أردت  �ملبحث  هذ�  يف 
لقتال �حلاكم �لكافر، وذلك باأن يكون �ملقاتلون من �مل�سلمني، وعجزو� عن �النت�سار على 
�حلاكم �لكافر، فطلبو� �الإعانة من حلف �لناتو، وتكون قيادة �لعمليات للم�سلمني، و�لناتو 

�لكافر حتت �إمرتهم. 
�تفق �لفقهاء على جو�ز �ال�ستعانة بامل�رشكني يف �حلرب يف غري قتال، كاأن يكونو� 

خد�مًا للم�سلمني، يف �لداللة على �لطريق، و�إطعام �لدو�ب ونحوه )87( . 
واختلف الفقهاء يف حكم ال�صتعانة بامل�رشكني لقتال الكفار حتت راية امل�صلمني 
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على قولني: 
Ú  لقول �الأول: جو�ز �ال�ستعانة بغري �مل�سلمني يف �لقتال �سد �لكفار �إذ� دعت �حلاجة�

�أن ياأمن �مل�سلمون جانب �لكفار �مل�ستعان بهم، و�أن يكون حكم �الإ�سالم هو  لذلك، ب�رشط 
�لظاهر بعد غلبتهم على �لكفار، وهذ� مذهب �حلنفية، ومالك يف رو�ية، و�ل�سافعية، و�إحدى 

�لرو�يتني يف مذهب �حلنابلة، وهو قول �لثوري، و�الأوز�عي )88( . 
Ú  لقول �لثاين: حترمي �ال�ستعانة بغري �مل�سلمني يف قتال �لكفار �إال �إذ� دعت �ل�رشورة�

لال�ستعانة بهم، كقلة عدد �مل�سلمني، وهذ� مذهب �ملالكية، و�لرو�ية �ملقدمة عند �حلنابلة، 
وبه قال �بن �ملنذر )89( . 

اأدلة القول الأول يف الواز: ا�صتدل اأ�صحاب القول الأول مبا يلي: 
من �ل�سنة ��ستدلو� مبا يلي: 

ِمْن . 1  � َعُدوًّ َوُهْم  �أَْنُتْم  َوَتْغُزوَن  �آِمًنا  ْلًحا  �سُ وَم  �لرُّ وَن  احِلُ »�َسُت�سَ �هلل:  ر�سول  قال 
َوَر�ِئُكْم« )90( . 

وجه �لداللة: �حلديث و��سح �لداللة يف جو�ز �ال�ستعانة بامل�رشكني لقتال �مل�رشكني، 
حتت ر�ية �مل�سلمني )91( . 

ُجِل . 2 ِبالرَّ يَن  �لدِّ َهَذ�  ُد  َلُيوؤَيِّ  َ �هللَّ »َو�إِنَّ  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى   - �هلل  ر�سول  قال 
�ْلَفاِجِر« )92( . 

وجه �لداللة: منا�سبة �حلديث �أن رجاًل يقال له قزمان خرج مع �لنبي - �سلى �هلل عليه 
و�سلم - يوم �أحد وهو م�رشك، فقتل ثالثة من بني عبد �لد�ر حملة لو�ء �مل�رشكني )93( . 

ِ - �سلى �هلل عليه و�سلم - َغَز� ِبَنا�ٍص ِمَن �ْلَيُهوِد، َفاأَ�ْسَهَم . 3 عن �لزهري �أَنَّ َر�ُسوَل �هللَّ
َلُهْم )94( . 

وجه �لداللة: ��ستعانة �لنبي باليهود يف حربه و�إ�سهامه لهم، دليل على جو�ز �ال�ستعانة 
بهم )95( . 

�حتجو� بخروج �سفو�ن بن �أمية مع �لنبي يف غزوة حنني وهو م�رشك )96( . . 4
وهو  حنني  غزوة  يف  معه  �لقتال  يف  �أمية  بن  ب�سفو�ن  �لنبي  ��ستعانة  �لداللة:  وجه 

م�رشك، دليل على جو�ز �ال�ستعانة بامل�رشكني يف قتال �مل�رشكني )97( . 
اأدلة القول الثاين يف املنع: ا�صتدل اأ�صحاب القول الثاين مبا ياأتي: 
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فمن �لكتاب ��ستدلو� بقول �هلل تعاىل: 
ن ُدوِنُكمخْ لَ َياأخُْلوَنُكمخْ . 1 ِخُذواخْ ِبَطاَنًة مِّ ِذيَن اآَمُنواخْ لَ َتتَّ َها الَّ قول �هلل –عز وجل: {َيا اأَيُّ

َخَبالً} )98( . 
وجه �لداللة: نهت �الآية عن �تخاذهم بطانة، و�ال�ستعانة بهم �تخاذ منهم بطانة )99( . 

�ُصُهمخْ . 2 ِلَياء َبعخْ َيُهوَد َوالنَّ�َصاَرى اأَوخْ ِخُذواخْ الخْ ِذيَن اآَمُنواخْ لَ َتتَّ َها الَّ قال تعاىل: {َيا اأَيُّ
امِلِنَي} )100( .  َم الظَّ َقوخْ ِدي الخْ َ لَ َيهخْ ُهمخْ اإِنَّ اللرّ ُه ِمنخْ نُكمخْ َفاإِنَّ ُهم مِّ �ٍس َوَمن َيَتَولَّ ِلَياء َبعخْ اأَوخْ

ِمنخُْهمخْ}، �إمنا هو على  ُه  َفاإِنَّ نُكمخْ  ُهم مِّ َيَتَولَّ وجه �لداللة: قول �هلل –عز وجل: {َوَمن 
ظاهره: باأنه كافر من جملة �لكفار )101( ، فال يجوز �ال�ستعانة بهم يف �سيء )102( . 

َخُذواخْ ِديَنُكمخْ ُهزُواً َوَلِعباً . 1 ِذيَن اتَّ ِخُذواخْ الَّ ِذيَن اآَمُنواخْ لَ َتتَّ َها الَّ وقال تعاىل: {َيا اأَيُّ
وؤخِْمِننَي} )103( .  َ اإِن ُكنُتم مُّ ُقواخْ اللرّ ِلَياء َواتَّ اَر اأَوخْ ُكفَّ ِلُكمخْ َوالخْ ِكَتاَب ِمن َقبخْ ِذيَن اأُوُتواخْ الخْ َن الَّ مِّ

َوَمن . 2 ُوؤخِْمِننَي  املخْ ِن  ُدوخْ ِمن  ِلَياء  اأَوخْ َكاِفِريَن  الخْ ُوؤخِْمُنوَن  املخْ ِخِذ  َيتَّ {لَّ  تعاىل:  وقال 
 ِ �َصُه َواإِىَل اللرّ ُ َنفخْ ُرُكُم اللرّ ُهمخْ ُتَقاًة َوُيَحذِّ ُقواخْ ِمنخْ ٍء اإِلَّ اأَن َتتَّ ِ يِف �َصيخْ َعلخْ َذِلَك َفَليخْ�َس ِمَن اللرّ َيفخْ

ريُ} )104( .  َ�صِ املخْ
�أيها �ملوؤمنون �لكفار  �أي ال تتخذو�  وجه �لداللة من �الآيتني �لكريتني: ومعنى ذلك؛ 
تو�لونهم على دينهم وتظاهرونهم على �مل�سلمني، وال تعينوهم على م�سلم  و�أن�سار�ً  ظهر�ً 

بفعل )105( . 
ومن ال�صنة ا�صتدلوا مبا ياأتي: 

ِجْئُت . 1 قال:  حني  م�رشك  لرجل   - و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   -  ِ �هللَّ َر�ُسوُل  قول 
َفَلْن  »َفاْرِجْع  َقاَل:  اَل.  َقاَل:  َوَر�ُسوِلِه«؟   ِ ِباهللَّ ِمُن  »ُتوؤْ َلُه:  َقاَل  َمَعَك.  يَب  َو�أُ�سِ ِبَعَك  تَّ اِلأَ

 .  )106( ٍك«  �رْشِ مِبُ �أَ�ْسَتِعنَي 
وجه �لداللة: �حلديث يدل على عدم جو�ز �ال�ستعانة بامل�رشكني يف قتال �مل�رشكني، 

ولو كان جائز�ً ما رده �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم )107( . 
ِ - �سلى �هلل عليه و�سلم - َحتَّى �إَِذ� . 2 اِعِدي َقاَل: َخَرَج َر�ُسوُل �هللَّ َعْن �أَِبى ُحَمْيٍد �ل�سَّ

 ِ �هللَّ َعْبِد  َرْهُط  َوُهَو  َقْيُنَقاَع،  َبِني  َقاُلو�:  َهوؤُاَلِء«؟  »َمْن  َقاَل:  َكِتيَبٌة،  �إَِذ�  �ْلَوَد�ِع  َة  َثِنيَّ َخلََّف 
ا  َفاإِنَّ ِجُعو�،  َفْلرَيْ َلُهْم  »ُقْل  َقاَل:  ِديِنِهْم.  َعَلى  ُهْم  َبْل  اَل؛  َقاُلو�:  »َو�أَ�ْسَلُمو�«؟  َقاَل:  �َساَلٍم.  ْبِن 
َعَلى  اِر  ِباْلُكفَّ َن�ْسَتِعنُي  اَل  ا  »َفاإِنَّ قال:  �أخرى  رو�ية  ويف   .  )108( ِكنَي«  �رْشِ ِبامْلُ َن�ْسَتِعنُي  اَل 

ِكنَي« )109( .  �رْشِ �مْلُ



250

د. عبد احلميد عبد احملسن الهنيني حكم االستعانة بالناتو إلسقاط األنظمة اجلائرة

�أََتْيُت َر�ُسوَل �هلل - . 3 �أَِبيِه، َعْن َجدِِّه، َقاَل:  ْحَمِن ْبِن ُخَبْيٍب، َعْن  عن ُخَبْيُب ْبُن َعْبِد �لرَّ
ا َلَن�ْسَتِحي  �سلى �هلل عليه و�سلم - َوُهَو ُيِريُد َغْزًو� �أََنا َوَرُجٌل ِمْن َقْوِمي، َومَلْ ن�ْسِلْم، َفُقْلَنا: �إِنَّ
َن�ْسَتِعنُي  ا اَل  ُقْلَنا: اَل، َقاَل: »َفاإِنَّ َن�ْسَهُدُه َمَعُهْم، َقاَل: »�أََو�أَ�ْسَلْمُتَما«؟  َقْوُمَنا َم�ْسَهًد� اَل  َي�ْسَهَد  �أَْن 

ِكنَي«، َقاَل: َفاأَ�ْسَلْمَنا َو�َسِهْدَنا َمَعُه )110( .  �رْشِ ِكنَي َعَلى �مْلُ �رْشِ ِبامْلُ
�ال�ستعانة  قبول  حترمي  على  �الأحاديث  تدل  �ل�سابقني:  �حلديثني  من  �لداللة  وجه 
و�ملرجف  �ملخذل  مثل  �مل�سلمني  من  يوؤمن  ال  مبن  �ال�ستعانة  ُمِنع  و�إذ�  بامل�رشكني، 

فالكافر �أوىل )111( . 
ِكنَي« )112( . . 4 �رْشِ يُئو� ِبَناِر �مْلُ ِ - �سلى �هلل عليه و�سلم: »اَل َت�ْسَت�سِ َقاَل َر�ُسوُل �هللَّ

تدعو  �لنار  هذه  الأن  �حلرب؛  يف  كيانهم  عن  كناية  �مل�رشكني  نار  �لداللة:  وجه 
معناه  �أن  و�ل�سحيح  بر�أيهم،  ت�ست�سيئو�  وال  ت�ستن�سحوهم،  ال  ويعني  �ل�سيطان؛  �إىل 

 .  )113( مباعدتهم 

املناقشة وبيان الرأي الراجح: 

مناقشة أدلة القول األول يف اجلواز: 

Ú  ِمْن  � َعُدوًّ َوُهْم  ْنُتْم  �أَ َوَتْغُزوَن  �آِمًنا  ْلًحا  وَم �سُ �لرُّ وَن  احِلُ �لدليل �الأول: حديث: »�َسُت�سَ
َوَر�ِئُكْم«. 

�لزمان،  �آخر  هذ� �ال�ستدالل ال ي�سلم لهم، فاحلديث من باب �الإخبار مبا �سيحدث يف 
�حلديث،  تكملة  يف  جاء  كما  بامل�سلمني  تغدر  �لروم  �أن  ذلك  على  ويدل  منه،  و�لتحذير 
َمْرًجا  َتْنِزُلوَن  ُثمَّ  وَن،  َفُتْن�رَشُ  � َعُدوًّ َوُهْم  �أَْنُتْم  َتْغُزوَن  ُثمَّ  �أَْمًنا،  ْلًحا  �سُ �لرُّوم  وَن  احِلُ »�َسُت�سَ
�ْسِلِمنَي  �مْلُ ِمْن  َرُجل  ب  َفَيْغ�سَ ِليب،  �ل�سَّ َغَلَب  َفَيُقول  ِليب  �ل�سَّ ِليب  �ل�سَّ �أَْهل  ِمْن  َرُجل  َفع  َفرَيْ

َفَيُقوم �إَِلْيِه َفَيْدَفعُه، َفِعْند َذِلَك َتْغِدر �لرُّوم َوَيْجَتِمُعوَن ِلْلَمْلَحَمِة َفَياأُْتوَن« )114( . 
Ú  .»ُجِل �ْلَفاِجِر ُد َهَذ� �لدِّيَن ِبالرَّ َ َلُيوؤَيِّ �لدليل �لثاين: حديث: »َو�إِنَّ �هللَّ

هذ� ��ستدالل مرفو�ص، فقزمان من �ملنافقني ولي�ص من �لكفار مظهري �لكفر، وكان 
�أول من رمى ب�سهم،  �إال �مر�أة. فخرج فكان  �أنت  ه �لن�ساء وقلن له: ما  �أحد فعريَّ تخلف يوم 
ثم ك�رش جفن �سيفه، ونادى يا �آل �الأو�ص قاتلو� على �الأح�ساب، فلما خرج مر به قتادة بن 
�لنعمان فقال له: هنيئًا لك �ل�سهادة. فقال: �إين و�هلل ما قاتلت على دين، ما قاتلت �إالَّ على 
�حلفاظ، ثم قتل نف�سه. فقال ر�سول �هلل: »�إن �هلل ليوؤيد هذ� �لدين بالرجل �لفاجر« )115( ، ومل 

يقل �لنبي بالرجل �لكافر، فكان قزمان يظهر �الإ�سالم. 
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Ú  ،ْلَيُهوِد� ِمَن  ِبَنا�ٍص  َغَز�   - و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   -  ِ �هللَّ َر�ُسوَل  �أَنَّ  �لثالث:  �لدليل 
َلُهْم.  َفاأَ�ْسَهَم 

�حلديث مر�سل، ومر��سيل �لزهري �سعيفة مردودة، كما ذكر �أهل �حلديث )116( . 
Ú  لنبي يف غزوة حنني وهو� �أمية مع  �لر�بع: �الحتجاج بخروج �سفو�ن بن  �لدليل 

م�رشك، فهو مردود من وجوه: 
�سفو�ن كان من �ملوؤلفة قلوبهم، فيحتمل �أنه �أجازه للتاألف ال خلروجه )117( .  -
قتال �سفو�ن كان مع �لنبي ال با�ستعانة منه �إياه يف ذلك، ففي هذ� ما يدل على �أنه  -

�إمنا �متنع من �ال�ستعانة به وباأمثاله، ومل ينعهم من �لقتال معه باختيارهم لذلك )118( . 
يوم  - �سفو�ن  من  ��ستعار   - و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   - �لنبي  �أن  �ل�سحيح  �لثابت 

�أُميَّة،  بن  يْعلى  بن  ْفَو�ن  �سَ َعن  �لن�سائي  روى  فقد  �لقتال،  يف  ي�سارك  ومل  �أدر�عًا  حنني 
َعن �أَِبيه، َقاَل: َقاَل يل َر�ُسول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم: »�إِذ� �أتتك ُر�ُسِلي فاأعطهم َثاَلِثنَي 
�ة؟ َفَقاَل: »بل  ُموَنة �أم َعاِرية ُموؤَدَّ درعًا، َوَثاَلِثنَي َبِعرًي�«. َفقلت: َيا َر�ُسول �هلل، �أعارية َم�سْ

�ة« )119( .  َعاِرية ُموؤَدَّ

مناقشة أدلة القول الثاني يف املنع: 

مناق�صة اأدلتهم من القراآن الكرمي:  ◄
Ú  َن ُدوِنُكمخْ ل ِخُذواخْ ِبَطاَنًة مِّ ِذيَن اآَمُنواخْ لَ َتتَّ َها الَّ �لدليل �الأول: قوله تعاىل: {َيا اأَيُّ

َياأخُْلوَنُكمخْ َخَبالً}. 
هذ� �ال�ستدالل ال ي�سلم من �لرد، فقد نهى �هلل –عز وجل - �ملوؤمنني �أن يتخذو� �لكفار 

بطانة، �أي ��ستخال�سهم �أولياء لهم، ومل حترم �ال�ستعانة بهم على �لقتال )120( . 
Ú  َيُهوَد الخْ ِخُذواخْ  َتتَّ لَ  َمُنواخْ  اآ ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ {َيا  تعاىل:  قوله  �لثاين:  �لدليل 

ِلَياء}.  اأَوخْ َوالنَّ�َصاَرى 
لي�ص يف �الآية نهي عن �ال�ستعانة بهم يف �لقتال، ومعنى �الآية؛ �أي ال يتخذ �أحد منكم 
�أحد�ً منهم وليًا؛ مبعنى ال ت�سافوهم وال تعا�رشوهم م�سافاة �حلباب ومعا�رشتهم، ال مبعنى 

ال جتعلوهم �أولياء لكم حقيقة، فاإنه �أمر ممتنع يف نف�سه ال يتعلق به �لنهي )121( . 
رد �العرت��ص: �الآية يف �لعون و�لن�رشة، وذلك �أنه ملا كانت وقعة �أحد خاف �أنا�ص من 
�مل�سلمني �أن يظهر عليهم �لكفار، فاأر�د من كانت بينه وبني �لن�سارى و�ليهود �سحبة �أن 
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يتولوهم ويعاقدوهم، فنهاهم �هلل –عز وجل - عن ذلك فقال: »ال تتخذو� �ليهود و�لن�سارى 
�أولياء«؛ يعني معينًا ونا�رش�ً )122( . 

Ú  ِذيَن الَّ ِخُذواخْ  َتتَّ لَ  اآَمُنواخْ  ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ {َيا  تعاىل:  قوله  و�لر�بع:  �لثالث  �لدليالن 
ِلَياء}. وقوله  اَر اأَوخْ ُكفَّ ِلُكمخْ َوالخْ ِكَتاَب ِمن َقبخْ ِذيَن اأُوُتواخْ الخْ َن الَّ َخُذواخْ ِديَنُكمخْ ُهزُواً َوَلِعباً مِّ اتَّ

ِلَياء}.  َكاِفِريَن اأَوخْ ُوؤخِْمُنوَن الخْ ِخِذ املخْ تعاىل: {لَّ َيتَّ
عن  �لنهي  �ملر�د  بل  �حلرب؛  يف  بهم  �ال�ستعانة  عدم  مو�التهم  عن  �لنهي  من  �ملر�د 
�تخاذ �لكافرين �أولياء مبعنى �أن يتولوهم دون �ملوؤمنني، فاأما �إذ� تولوهم وتولو� �ملوؤمنني 
ِلَياء{، فيه  َكاِفِريَن اأَوخْ ُوؤخِْمُنوَن الخْ ِخِذ املخْ معهم، فذلك لي�ص مبنهي عنه، و�أي�سًا فقوله:}لَّ َيتَّ
زيادة مزية؛ الأن �لرجل قد يو�يل غريه وال يتخذه مو�ليًا، فالنهي عن �تخاذه مو�ليًا ال يوجب 

�لنهي عن �أ�سل مو�الته )123( . 
مناق�صة اأدلتهم من ال�صنة املطهرة:  ◄

Ú  :ٍك«. ال ي�سلم �ال�ستدالل به من وجوه �رْشِ �لدليل �الأول: حديث: »َفاْرِجْع َفَلْن �أَ�ْسَتِعنَي مِبُ
�أنه عني  - �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - مل يثق بالرجل، وظن  �أن يكون  يحتمل 

للم�رشكني فرده، وقال: »�إنا ال ن�ستعني مب�رشك«؛ يعني به من كان يف مثل حاله )124( . 
�إ�سالمه ف�سدق ظنه، وذلك و��سع لالإمام �أن يرد �مل�رشك فيمنعه  - ولعله رده رجاء 

�لغزو وياأذن له )125( . 
�ال�ستعانة كانت ممنوعة فرخ�ص فيها )126( .  -
ٍك«. و�إمنا كره ذلك الأنه كان معه �سبعمائة من  - �رْشِ مِبُ �أَ�ْسَتِعنَي  َفَلْن  قوله: »َفاْرِجْع 

يهود بني قينقاع من حلفائه، فخ�سي �أن يكونو� على �مل�سلمني �إن �أح�سو� بهم زلة قدم فلهذ� 
ردهم )127( . 

Ú  ا ِكنَي«. ورو�ية: » َفاإِنَّ �رْشِ ا اَل َن�ْسَتِعنُي ِبامْلُ �لدليالن �لثاين و�لثالث: �الأحاديث: » َفاإِنَّ
ِكنَي«.  �رْشِ ِكنَي َعَلى �مْلُ �رْشِ ا اَل َن�ْسَتِعنُي ِبامْلُ ِكنَي«. وحديث: » َفاإِنَّ �رْشِ اِر َعَلى �مْلُ اَل َن�ْسَتِعنُي ِباْلُكفَّ
�أما �أحاديث �الإجازة فهي نا�سخة الأحاديث �ملنع، فالذي روي �أن �لنبي - �سلى �هلل 
�إنه  �أن ي�ستعني مب�رشك كان يف غزوة بدر، ثم  �أو م�رشكني، و�أبى  عليه و�سلم - رد م�رشكًا 
عليه �ل�سالة و�ل�سالم ��ستعان يف غزوة خيرب بعد بدر ب�سنني بيهود بني قينقاع، و��ستعان 
يف غزوة حنني �سنة ثمان ب�سفو�ن بن �أمية وهو م�رشك، فاإن رد �لنبي للم�رشك ن�سخه ما 

بعده من ��ستعانته بامل�رشكني )128( . 
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Ú  .»ِكنَي �رْشِ يُئو� ِبَناِر �مْلُ �لدليل �لر�بع: حديث: » اَل َت�ْسَت�سِ
ال ي�سلم �ال�ستدالل من �حلديث بعدم جو�ز �ال�ستعانة بهم يف �لقتال، ومعنى �حلديث؛ 

�أي �أر�د بالنار ها هنا �لر�أي؛ �أي ال ت�ساوروهم، فجعل �لر�أي مثل �ل�سوء عند �حلرية )129( . 
�لرتجيح: يرتجح للباحث –و�هلل �أعلم - �لر�أي �لثاين، �لقا�سي بعدم جو�ز �ال�ستعانة 

بامل�رشكني يف قتال �لكفار حتت ر�ية �مل�سلمني، وذلك: 
�أدلة �ملجيزين �إّما �سعيفة ال يحتج بها، و�إّما وجه �ال�ستدالل �سعيف مردود.  -
قوة �أدلة �ملانعني، و�سعف �العرت��سات عليها و�سعف تاأويلها.  -
ٍك « ، م�رشك هنا نكرة جاءت يف �سياق �لنفي، و�لنكرة  - �رْشِ قول �لنبي: « َفَلْن �أَ�ْسَتِعنَي مِبُ

ٍك «،   يعم كل لفظ  �رْشِ �ْسَتِعنَي مِبُ يف �سياق �لنفي �سيغة من �سيغ �لعموم فيكون قوله:  «  َفَلْن �أَ
م�رشك )130( .   

والأن �لكافر ال يوؤمن مكره وغائلته، خلبث طويته، و�لعد�وة �لدينية حتملهم على  -
�لغدر، و�حلرب تقت�سي �ملنا�سحة، و�لكافر لي�ص من �أهلها )131( . 

�لفقهاء،  - �ال�ستعانة، هي ما ذكرها بع�ص  بها من قال بجو�ز  �لتي مت�سك  �ل�سبهة 
من جو�ز �ال�ستعانة بامل�رشك عند �ل�رشورة؛ ولكن هذ� �لقول مبني على �ال�ستعانة بهم يف 

خدمة �لدو�ب، و�لداللة على �لطريق، و��ستخد�مهم عيونًا على �مل�رشكني )132( . 

اخلامتة: 
المد لل الذي اأعانني على اإمتام هذا البحث، والذي تو�صلت فيه اإىل النتائج 

الآتية: 
بالنظر �إىل �أهد�ف حلف �لناتو، و�رشوط �الن�سمام �إليه، و�سلوكه �لعملي، يتبني �أنه . 1

حلف �سليبي كافر. 
�ختلف �لفقهاء يف �خلروج على �حلاكم �جلائر وقتاله على قولني: فذهب �حلنفية . 2

�حلاكم  على  �خلروج  يجوز  ال  باأنه  �لقول  �إىل  و�حلنابلة  و�ل�سافعية،  و�ملالكية،  قول،  يف 
�جلائر، بينما ذهب معظم �حلنفية يف قول ثان و�لظاهرية �إىل �أنه يجوز �خلروج على �حلاكم 

�جلائر، و�لر�جح �الأول –و�هلل �أعلم. 
حتت . 3 �مل�رشكني  لقتال  بامل�رشكني  �ال�ستعانة  حكم  يف  �لفقهاء  �أقو�ل  تباينت 

�لقول  �إىل  �حلنابلة  من  و�خلرقي  وجه،  يف  �ل�سافعية  فذهب  قولني:  على  �مل�سلمني  ر�ية 



254

د. عبد احلميد عبد احملسن الهنيني حكم االستعانة بالناتو إلسقاط األنظمة اجلائرة

بينما ذهب جمهور  �مل�سلمني،  ر�ية  �مل�رشكني حتت  لقتال  بامل�رشكني  �ال�ستعانة  بجو�ز 
�مل�سلمني،  ر�ية  حتت  �مل�رشكني  لقتال  بامل�رشكني  �ال�ستعانة  يجوز  ال  �أنه  �إىل  �لفقهاء 

وهو �لر�جح – و�هلل �أعلم. 

التوصيات: 
يو�صي الباحث يف نهاية البحث بالتو�صيات التالية: 

�لباحث . 1 و�أ�سوله، ميد�ن ماز�ل خ�سًبا ال ين�سب، فيو�سي  �الإ�سالمي  �لفقه  ميد�ُن 
طالب �لعلم مبزيد من �لبحث يف �ال�ستعانة بغري �مل�سلمني، خا�سة يف م�ساألة تبادل �سفقات 

�ل�سالح، وبيان حكمها، و�إىل تكثيف �لعناية بهذ� �الأمر. 
زيادة �الهتمام بالدر��سات �ملتعلقة بعالقات �لدول �الإ�سالمية بغريها، وبيان ما . 2

يجوز منها وما ال يجوز. 
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اهلوامش: 
�ملائدة: �آية 51. . 1
م�سلم، �سحيح م�سلم، كتاب �جلهاد و�ل�سري، باب كر�هة �ال�ستعانة يف �لغزو بكافر، رقم . 2

�حلديث )1817( ، 3/ 1449. 
رقم . 3 لالإمام،  و�لطاعة  �ل�سمع  باب  و�ل�سري،  �جلهاد  كتاب  �لبخاري،  �لبخاري، �سحيح   

�حلديث )2796( ، 3/ 1080. 
�ملنظمة �لدولية: »كل هيئة د�ئمة تتمتع باالإد�رة �لذ�تية وبال�سخ�سية �لقانونية �لدولية . 4

بينها  �الختياري  �لتعاون  �إن�سائها كو�سيلة من و�سائل  �لدول على  تتفق جمموعة من 
يف جمال �أو جماالت معينة يحددها �التفاق �ملن�سئ للمنظمة«، ينظر: �لدقان وح�سني، 

�ملنظمات �لدولية �ملعا�رشة، �ص99. 
�آيدن، حلف �الأطلنطي ما هي وكيف تعمل، �ص30. . 5
�الأيوبي، �ملو�سوعة �لع�سكرية، �ص834. . 6
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