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	النقطة الأولى  ما المراد بالتترس في هذا البحث؟                              هو أن يتخذ العدو طائفة من الناس بمثابة الترس يحمي بهم نفسه يعرف أن خصمه يتردد كثيرا في ضربهم
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	المسألة الثانية  الحكم الشرعي في قتال العدو إذا تترس بدروع بشرية يختلف تبعا لأمرين
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	النقطة الأولى  هل يعتبر أسلوب الخطف لرعايا العدو أفرادا وجماعات بأية طريقة
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	أسلوب الخطف يخضع لصاحب السلطة في الدولة الإسلامية فله أن يمنعه وله أن يحدد نطاقه وأهدافه على حسب ما تقضي به المصلحة
	المسلمون من رعايا الدول الأخرى يجوز لهم استعمال ورقة الخطف ضد من أعلنوا الثورة عليهم في بلادهم والدولة الاسلامية غير مسؤولة عن تصرفاتهم ولو كانت ترتبط بمعاهدة سلمية مع دولهم   عصابة أي بصير

	النقطة الثانية  بعض الأهداف المتوخاة من اللجوء إلى هذا الأسلوب من خلال ما ورد من وقائع حول ذلك في كتب السنة والسيرة النبوية
	أ- اختطاف الصحابة نفرا من قريش في الحديبة قبل عقد الصلح
	ب- اختطاف الصحابة نفرا من قريش في الحديبية بعد عقد الصلح ومقتل الصحابي ابن زنيم
	ج- اختطاف ثمامة بن أثال
	د-اختطاف العقيلي صاحب سابقة الحاج
	هـ- اختطاف بعض الغلمان الخدم التابعين لقريش بين يدي معركة بدر
	الخلاصة  مشروعية الاختطاف وأخذ الرهائن لشتى الأغراض من عسكرية أو سلمية أو أمنية أوأخلاقية أو علمية أو مادية أو نحو ذلك من كل غرض مشروع


	المطلب الثالث  العمليات الانتحارية أو الاستشهادية ما الحكم الشرعي فيها؟
	النوع الأول  ما لا إشكال فيه أنه من قبيل الاستشهاد المبرور
	الفرد المسلم أو النفر القليل يعزمون على الاستشهاد في مواجهة العدد الكثير من الأعداء لمصلحة مشروعة
	استشهاد سبعة من الأنصار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في أحد

	النوع الثاني  مافيه تفصيل في الحكم بحسب الحال التي تقع فيها تلك العمليات من توفر الضرورة للقيام بها أو عدم توفر الضرورة لذلك                                وذلك مثل إحاطة المقاتل نفسه بحزام من المواد المتفجرة
	أ- إذا دعت الضرورة تجوز
	ب- وإذا لم تكن ضرورة فلا تجوز

	النوع الثالث  ما هو من قبيل الانتحار المحظور
	وذلك مثل إقدام المقاتل على الانتحار حتى لا يقع في أسر العدو أو من أجل التخلص من التعذيب الواقع أو المتوقع
	مناقشة الشيخ حسن أيوب في احتمال جواز الانتحار في هذه الحال
	التخلص من الآلام بالانتحار من المصالح الملغاة في الشريعة الإسلامية 

	النوع الرابع  ما تختلف فيه وجهات النظر من الأعمال الانتحارية أو الاستشهادية
	وذلك مثل استعمال النار في سفينة المقاتلين وارتماؤهم في الماء وهم لا يعرفون السباحة
	أقوال الفقهاء في ذلك بعضهم لا بأس في ذلك وبعضهم لا يجوز 
	والذي أراه في هذه المسألة
	إن كان قصده الهرب من النار فلابأس وإن كان لا يرجو النجاة في الارتماء في الماء                                                                                 وإن كان قصده الانتحار واستعجال الموت بالغرق فلا يجوز


	المطلب الرابع  انتهاك أعراض أهل الحرب هل هو من قبيل الاستباحة العامة لهم في النفس والعرض والمال؟
	المراد من انتهاك الأعراض هنا هو استباحة الزنا بناء أهل الحرب من الكفار
	والمراد من استباحة أعراضهم في إطار الاستباحة العامة للكفار الحربيين هو اتخاذ نسائهم سبايا ومعاشرة المقاتلين لهن كما تعاشر الزوجات
	النقطة الأولى  هل يجوز الزنا بنساء أهل الحرب من الكفار؟
	أولا الحكم الشرعي في الزنا هو من المحرمات الكبائر مع الأدلة
	ثانيا  هل هناك شبهة في استباحة الزنا بنساء أهل احرب من الكفار؟                 ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا                            ونقل السيوطي عن أبي حنيفة أنه استدل بها على جواز الزنا بنساء أهل الحرب في دار الحرب
	ثالثا  الحق في هذه المسألة
	الزنا بنساء أهل الحرب من الكفار حرام في الشرع للنصوص الشرعية العامة       الشبهة المذكورة ليس لها حظ من النظر الصحيح لما يلي                          أ- كلمة الوطء والنيل يجب فهمها بمقتضى السياق الذي وردتا فيه وهو الحرب
	ب- الكلمتان يصح أن تطلقا على الفسق بالذكور إذا لم يتقيدا بموضوع الحرب والقتال ولا أحد يقول بجواز ذلك
	ج- الخلاف في هذه المسألة ليس على كون الزنا المقصود هنا حراما أو مباحا وإنما هو حول إقامة الحد على هذا الزنا هل يقام في دار الحرب أم لا؟
	د- والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون    الآية تحصر مشروعية معاشرة النساء في الزوجات والإماء وتنفي تلك المشروعية عما وراء ذلك
	الأصل في الابضاع التحريم

	النقطة الثانية  ما المراد بالسبي من أهل الحرب؟ وما موقف الفقهاء من استرقاق السبي
	أولا المراد بالسبي النساء والأولاد ممن وقعوا في الأسر من أهل الحرب 
	ثانيا  ما موقف الفقهاء من استرقاق السبي؟

	النقطة الثالثة  ماذا يترتب على الحكم باسترقاق السبي؟ وهل يجوز استرقاق السبي في عصرنا اليوم؟
	أولا  ماذا يترتب على الحكم باسترقاق السبي؟
	فسخ النكاح فيما بين المسببات وبين أزواجهم إذا كن ذوات أزواج
	حل معاشرتهن كالزوجات ممن صرن إليهم من الرجال مع الأدلة
	الصحابة يستمتعون بالمسبيات ويعزلون تجنبا للحمل وطمعا في فدائهن من قبل أهلهن
	ابن عباس رضي الله عنه يحصن جارية له كانت بغيا
	ثانيا  هل يجوز استرقاق السبي شرعا في عصرنا اليوم؟
	أ- هل إقرار الإسلام لا سترقاق السبي معلل بالمعاملة بالمثل؟
	كثير من الكتاب الإسلاميين في العصر الحديث يقولون بذلك
	خطأ قبول التهم التي وجهها المستشرقون نحو الإسلام في أمور ينكرونها ثم الدفاع عنه بما يرضي من أطلق تلك التهم
	حكم من استرقاق السبي وإن ألغاء العدو من جانبه يبقى سلاحا مشروعا في الإسلام من أسلحة الضغط والترهيب يجوز إشهاره في وجه حسب المصلحة
	ب- هل ظروف الحروب الحديثة تقضي شرعا أو واقعا بمنع استرقاق السبي؟
	بعض الكتابات الإسلامية الحديثة تقول بأن استرقاق السبي في الحروب الحديثة ليس له ما يسوغه بعكس ما كانت عليه الحال في الحروب القديمة
	مناقشة هذه الفكرة وإثبات أن العصر النسائي لم يختف من الحروب الحديثة
	ليس السبي مشروعا فقط في حق من يخرجون مع الجيش بل يجوز السبي حتى ممن يلزمون بيوتهم من نساء وأطفال والأدلة على ذلك
	ج- هل هناك حالات يمكن فيها استرقاق السبي النساء واستباحة معاشرتهن بصورة سليمة شرعا في العصر الحديث؟
	ما جاء في الأشياء والنظائر للسيوطي وحاشية ابن عابدين
	د- كيف يمكن الوصول إلى منع استرقاق السبي شرعا في العصر الحديث؟ 
	عن طريق الاتفاقات مع الدول الأخرى حول هذه المسألة







	المجلد الثالث
	الباب السادس  أسباب وقف القتال في الاسلام وأثرها في نشر الدعوة واقرار السلام وحفظ الأرواح
	الفصل الأول  دخول الأعداء في الاسلام وما يترتب عليه من انهاء حالة الحرب وحفظ الدماء
	المسألة الأولى  الأدلة الشرعية على وجوب وقف القتال إذا أعلن العدو إسلامه 
	تقاتلونهم أو يسلمون
	أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
	ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم
	فضرب إحدى يدي بالسيف فقعها فقال أسلمت لله  أفاقتله قال رسول الله  لاتقتله
	بحث الفقهاء حول الحكم عل الناس بدخولهم في الإسلام واشتراطهم أن يكون تعبيرهم عن ذلك يدل على إنكارهم لما كانوا يحملون من عقائد باطلة

	المسألة الثانية  ترغيب أهل الحرب الدخول في الإسلام والكف عن القتال
	اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عدة طرق لذلك منها                                تعهده بإبقاء رؤساء البلاد في السلطة إذا أسلموا كتابه صلى الله عليه وسلم إلى ملكي عمان وصاحب اليمامة
	تعهده صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على المكانة التي يتمتع بها أصحاب القدرات والمواهب الخاصة  سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد بن الوليد قبل أن يسلم وقوله لو كان يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين كان خيرا له ولقدمناه على غيره
	بذل المال بسخاء حين يكون ذلك وسيلة إعلان بعض المشركين إسلامهم 
	وصفوان بن أمية ومالك بن عوف قائد المشركين في هوازن ودور المال في إسلامهما
	قبوله صلى الله عليه وسلم من أهالي بعض البلاد شروطا مشروعة لإعلان إسلامهم كالاستقلال عن الدولة الإسلامية في بعض الأمور الإدارية 

	المسألة الثالثة  أثر إسلام أهل الحرب في حقن دمائهم وغير ذلك من الآثار على وجه الإجمال
	كل المسلم على المسلم حرام  صحيح مسلم قولوا لا إله إلا الله تحرزوا
	ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا                                         سلمان الفارسي  إن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا


	الفصل الثاني  دفع الجزية وقبول غير المسلمين من أهل الحرب الخضوع لأحكام الاسلام
	المسألة الأولى  ما المراد بالجزية؟ وما الأدلة الشرعية على وجوب وقف القتال ضد أهل الحرب إذا بذلوا الجزية وتم عقد الذمة لهم؟
	أولا  ما المراد بالجزية؟
	تطلق على عقد الذمة كما تطلق على المال المأخوذ من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام
	صورة عقد الذمة

	ثانيا  الأدلة الشرعية على وجوب وقف القتال عند بذل الجزية
	قاتلوا الذين لا يؤمنون حتى يعطوا الجزية عند يد وهم صاغرون
	المغيرة بن شعبة أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية 
	المراد بالجزية هنا ما يدفعه أهل الذمة لا الإتاوة التي قد يدفعها أهل الموادعة
	حديث بريدة فإن هم أبوا أي الاسلام فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم
	أقوال الفقهاء في وجوب وقف القتال عند بذل الجزية

	المسألة الثانية  من هم أهل الحرب الذين يقبل منهم أداء الجزية بمعنى عقد الذمة لهم وإنهاء الحرب ضدهم تبعا لذلك
	أ- مذهب الأحناف  عند الذمة مشروع في حق جميع الكفار إلا في حق مشركي العرب والمرتدين
	ب- مذهب مالك والأوزاعي وفقهاء الشام تؤخذ من جميع أجناس الشرك إلا المرتد
	ج- مذهب الشافعية  لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما
	د- مذهب الحنابلة  كالشافعية وفي رواية عندهم تقبل من كل كفار إلا عبدة الأوثان من العرب
	ربط الآراء الفقهية السابقة بواقع الطوائف غير الإسلامية في العصور الحديثة على اختلاف أجناسها وعقائدها
	أولا  أدلة الآراء السابقة مع الترجيح
	أولا  الأدلة  العرب الكفار من غير اليهود والنصارى والمجوس لا تقبل منهم الجزية وليس أمامهم إلا الإسلام أو القتل
	دليل ذلك  ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون
	المرتد لا يقبل منه إلا الإسلام دليله من بدل دينه فاقتلوه 
	أهل الكتاب والمجوس  يجوز عقد الذمة لهم والدليل آية الجزية وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر
	جميع الكفار من جميع الأجناس يجوز عقد الذمة لهم والدليل حديث بريدة وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فإن هم أبوا فسلهم الجزية

	ثانيا  الرأي الذي نرجحه
	جواز عقد الذمة من كل جنس وعقيدة ولو للملحدين لكل من يقطن منهم جزيرة العرب


	المسألة الثالثة  شروط وجوب الجزية هي العقل البلوغ الذكورة الصحة السلامة عن الزمانة والعمى والكبر وكذا الفقير الذي لا يعتمل ومنها الحرية
	المسألة الرابعة  البديل عن الجزية
	حول مشروع الشيخ محمد أبو زهرة في تعميم فريضة الزكاة على غير المسلمين عوضا عن الجزية 
	هل يجوز للدولة لمصلحة أن تعقد الذمة لشعب ما على أساس فرض الزكاة عليهم مساواة لهم بالمسلمين بدلا من الجزية؟
	الجواب  جمهور الفقهاء أجاز ذلك حين تدعوا إليه المصلحة بناء على صلح عمر بن الخطاب مع نصارى بني تغلب حول ذلك                                         ليس من المقاصد المشروعة إيذاء أهل اذمة لا بالقول ولا بالفعل
	تحريم غيبة الذمي كالمسلم ويمنع المسلم من أن يقول للذمي يا كافر ياعدو الله
	ألا من ظلم معاهدا أو انتصه فأنا حجيجه يوم القيامة


	الفصل الثالث  المعاهدات والأمان
	المسألة الأولى  تعريف المعاهدة ومشروعيتها وحكم الالتزام بها مع ذكر الأسباب والأغراض الداعية إلى عقدها                                                       أولا  تعريف المعاهدة
	ثانيا  مشروعية المعاهدة وحكم الالتزام بها
	نصوص من القرآن الكريم في مشروعية المعاهدة مثل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها
	من أدلة السنة على مشروعية المعاهدة صلح الحديبية
	وحكم الوفاء بالمعاهدات يتخلص بما يلي 
	أ- وجوب وقف القتال والوفاء بالمعاهدات ما دامت مشروعة وسارية المفعول مع الأدلة
	ب- إذا نقضها العدو أو نقض شرطا منها
	ج- إذا قدم المعاهد أية مساعدة حربية للعدو الذي يشتبك المسلمون معه في الحرب
	د- حين ظهور أمارات تدل على هم المعاهد بنقض المعاهدة وهنا لا بد من النبذ إلى العدو قبل إعلان الحرب عليه

	ثالثا  الأسباب والأغراض الداعية إلى عقد المعاهدات السلمية مع العدو
	ضعف المسلمين رجاء إسلام الكفار رجاء قبولهم بالذمة رجاء معاونة المسلمين على قتال كفار آخرين التكاليف الباهظة غير المحتملة لقتال العدو وبالجملة  مصلحة الإسلام والمسلمين هي التي تدعو إلى عقد المعاهدات ويرجع تقدير تلك المصلحة إلى خليفة المسلمين
	المصالح التي كانت وراء عقد المعاهدات في السيرة النبوية
	من المصالح المشروعة التي تدعو المسلمين إلى عقد المعاهدات في العصر الحديث


	المسألة الثانية  المعاهدة مع الدول غير الإسلامية بشرط دفع الجزية للمسلمين 
	النقطة الأولى  الدليل على مشروعية مثل هذه المعاهدة
	الموادعه مع ملك أيلة يوحنا بن رؤبه
	البلاذري كل أهل عهد لا يقاتل المسلمون من ورائهم ويجرون عليهم أحكامهم في دارهم فليسوا بذمة ولكنهم أهل فدية يوفى بعهدهم ما وفوا

	النقطة الثانية  أقوال الفقهاء في مشروعية المعاهدة مع الشعوب والدول غير الإسلامية بشرط دفع الجزية للمسلمين
	من كتب الأحناف  تجوز المعاهدة بلا مال فبالمال أولى وأخذه من الجهاد وليس أجرة على ترك الجهاد
	من كتب المالكية  تجوز المعاهدة لمصلحة بعوض أو بغير عوض
	من كتب الشافعية  يجوز عقد الهدنة على مال يؤخذ منهم لأن في ذلك مصلحة للمسلمين
	من كتب الحنابلة  تجوز المعاهدة هذه بشرط النظر للمسلمين والتفريق بين المال الذي يدفع لمرة واحدة لوقف حرب معينة والمال الذي يدفع كل سنة مدة الموادعة المعقودة


	المسألة الثالثة  المعاهدة بدفع المسلمين مالا للدول الأخرى مقابل وقف القتال عن المسلمين
	النقطة الأولى  الدليل من النصوص الشرعية على جواز المعاهدة بدفع المال من قبل المسلمين مقابل وقف القتال                                                      مفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض قادة المشركين في الخندق حول ذلك
	النقطة الأولى  الدليل من النصوص الشرعية على جواز المعاهدة بدفع المال من قبل المسلمين مقابل وقف القتال                                                      مفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض قادة المشركين في الخندق حول ذلك
	الأحناف  لا بأس بطلب الصلح من الكفرة وإعطائهم على ذلك مالا عند الاضطرار
	وخلاص أدلتهم  أ- النص بجواز المعاهدة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها مطلق فتجوز بمال أو بغير مال
	ب- خير المفاوضة على مثل هذا الصلح في غزوة الخندق
	ج- إذا تعين دفع المال للكفار طريقا لدفع الهلاك عن المسلمين وجب دفعه
	المالكية  يجوز مثل هذا الصلح مع الخوف
	الشافعية عند خوف الاصطلام يجوز دفع المال للكفار بل يجب على الأصح
	الحنابلة يجوز مثل هذا الصلح عند الضرورة

	النقطة الثالثة  بعض بني امية يوادعون العدو ويدفعون إليه المال نظير كف القتال عن المسلمين
	معاوية بن أبي سفيان وعبدالملك بن مروان يصالحان الروم في ظروف خاصة على مال يؤديانه إلى الكفار من أجل كفهم عن قتال المسلمين


	المسألة الرابعة  المعاهدات الأخرى حسب الظروف
	صور من المعاهدات المشار إليها
	القلقشندي يقول بصدد اختلاف المعاهدات لا ختلاف ما تتضمنه من شروط ليس لها حد يحصرها ولا ضابط يضبطها بل بحسب ما تدعو الضرورة إليه في تلك الهدنة بحسب الحال الراقع 

	المسألة الخامسة  الأمان ما هو؟ وما الدليل على مشروعيته؟ وما دوره في وقف القتال مع أهل الحرب؟
	أولا  الأمان ما هو؟
	هو نوع من الموادعه لأن فيه ترك القتال كالموادعة
	والمراد به هنا هو الأمان الممنوح من الجانبين كل للآخر 

	ثانيا  الدليل على مشروعية اعطاء المسلم العادي الأمان للعدو
	ذمة المسلمين واحدة 
	وتأمين أم هاني لرجلين من أحمائها يوم فتح مكة ممن لم يلتزموا بشرط الأمان العام الممنوح للمشركين وهو البقاء في البيوت أو في المسجد ورمي السلاح فكانا ممن قاتل ذلك اليوم وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تأمينها قد أجرنا من أجرت يا أم هاني

	ثالثا  دور الأمان في وقف القتال مع أهل الحرب
	يجب وقف القتال مع أهل الحرب ممن منحوا الأمان وهذا ما قررته جميع المذاهب الفقهية نصوص من كتب في المسألة
	وكذلك إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمن إلى أن يفارقوهم
	لصاحب السلطة تنظيم استعمال المسلمين لحق تأمين الكفار بما لا يكون فيه إلغاء لهذا الحق من ناحية ولا إمكانية اتخاذه وسيلة للضرر من ناحية أخرى



	الفصل الرابع  الأشهر الحرم
	المسألة الأولى  المراد بالأشهر الحرم  ما هي؟ وما معنى تحريم الأشهر الحرم؟ وما الأدلة على تحريم القتال في الأشهر الحرم؟ وما الحكمة في ذلك؟               أولا  ما هي الأشهر الحرم؟
	هي ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب

	ثانيا  معنى تحريم الأشهر الحرم                                                     سميت حرما لمعنيين تحريم القتال فيها وتعظيم الطاعات فيها
	سميت حرما لمعنيين تحريم القتال فيها وتعظيم الطاعات فيها
	حديث أبي رجاء العطاردي كلنا نعبد الحجر فاذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة

	ثالثا  الأدلة على تحريم القتال في الأشهر الحرم
	أ- يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل قتال فيه كبير وسبب نزولها
	ب- الشهر الحرام بالشهرالحرام والحرمات قصاص وسبب نزولها
	ج- يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام
	د- إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم
	هـ- جابر بن عبدالله  لم يكن صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو فاذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ

	رابعا  ما الحكمة في تحريم القتال في الأشهر الحرم؟
	منذ عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لبسط الأمان على الناس في أشهر الحج والعمرة
	وفي الاسلام من اجل التفرغ لعبادات أخرى غير قتال الكفار ولتركيز الإسلام في البلاد المتوحة

	المسألة الثانية  القول بنسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم مع الأدلة
	الجمهور القتال في الأشهر الحرم كان محرما في الاسلام إلا في حالة رد العدوان ثم نسخ هذا الحكم وحل محله مشروعية الجهاد والبدء بقتال الكفار في كل وقت
	أدلة الجمهور    أولا  من نصوص القرآن
	أ- وقاتلوا المشركين كافة
	ب- فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
	ج- قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر

	ثانيا  الأدلة من السيرة النبوية
	النبي صلى الله عليه وسلم غزا هوازن بحنين وثقيفا بالطائف وأرسل أبا عامر إلى أوطاس لحرب من بها من المشركين في بعض الأشهر الحرم
	بيعة الرضوان على قتال قريش كانت في ذي القعدة
	ومعلوم أن هذا كله وقع بعد سبب نزول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل قتال فيه كبير  وهو سرية عبدالله بن محسن فذل ذلك على نسخ التحريم السابق      المسألة الثالثة  القول ببقاء تحريم القتال في الأشهر الحرم ومناقشة أدلة الجمهور في القول بنسخ ذلك التحريم
	عطاء بن أبي رباح  يقول ببقاء التحريم
	مناقشة أدلة التحريم

	أولا  نصوص القرآن الكريم السابقة تدل على مشروعية قتال الكفار في عموم الأزمان وأدلة التحريم تدل على عدم مشروعية قتال الكفار في خصوص الأشهر الحرم ولذا يقدم الخاص عل العام ويعمل بجميع الأدلة كل في نطاقة
	ثانيا  أدلة السيرة النبوية
	غزوة هوازن وأوطاس وحصار الطائف كل ذلك كان دفاعا ضد عدوان المشركين أو استمرار لحرب قائمه

	المسألة الرابعة  الترجيح في هذه المسألة
	نرجح بقاء التحريم بناء على القاعدة الأصولية إعمال جميع الأدلة ولو من بعض الوجوه خير من إعمال بعضها وإهمال بعضها الآخر


	الفصل الخامس  الهزيمة والاستسلام والأسر
	المبحث الأول  هزيمة العدو واستسلامه
	المطلب الأول  الهزيمة ووقف القتال أخذ الأسرى وأحوالهم المختلفة معاملة الأسرى الحكم في الأسرى     أولا  الهزيمة ووقف القتال                         وقف القتال بعد الائخان في العدو   ثانيا  أخذ الأسرى وأحوالهم المختلفة        أ- حالة من يعلنون اسلامهم قبل أسرهم أو استسلامهم
	ثالثا  معاملة الأسرى
	الوصية بحسن معاملة الأسرى
	إذا دعت الحاجة على معاملة الأسرى بالشدة فمن الخطأ تجنب ذلك مع الدليل

	رابعا  الحكم في الأسرى
	لصاحب السلطة عدة خيارات في الحكم على الأسرى بناء على المصلحة ومتى تعينت المصلحة في أحد الخيارات وجب الحكم به وحرم العدول عنه إلى غيره
	وهذه الخيارات هي  أ- المن على الأسرى مع الأدلة                                وقال الجمهور بهذا الحكم خلافا للأحناف مع الأدلة والمناقشة
	ب- الفداء مع الأدلة                                                                  وقال الجمهور بهذا الحكم خلافا للأحناف مع الأدلة والمناقشة
	ج- القتل مع الأدلة                                                                   وقال الجمهور من أصحاب المذاهب الأربعة بهذا الحكم خلافا لما روي عن الحسن مع الأدلة والمناقشة
	د- الاسترقاق مع الدليل                                                              وقال الجمهور من أصحاب المذاهب الأربعة بهذا الحكم                            مناقشة الكتاب المعاصرين القائلين بعدم مشروعية استرقاق الأسرى في الاسلام
	من الممكن التوصل إلى منع الحكم باسترقاق الأسرى عن طرييق شرعي وهو اتفاق الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى حول هذه المسألة
	هـ- عقد الذمة مع نصوص الفقهاء في ذلك وخلاصة ذلك
	عقد الذمة للأسرى هو ما بين كونه حقا لصاحب السلطة تبعا للمصلحة كما هو عند الأحناف والمالكية والحنابلة أو كونه حقا للأسرى أنفسهم إذا طلبوه حرم قتلهم كما عند الشافعية
	إن كانوا في حالة الامتناع فهم مسلمون أحرار
	وإن كانوا في غير حالة الامتناع فهم أسرى يرفع عنهم القتل لإسلامهم
	ب- حالة من يعلنون قبولهم للذمة قبل أسرهم أو استسلامهم
	إن كانوا ممتنعين بقوتهم تقبل منهم الذمة
	وإن كانوا في غير حالة امتناع فلصاحب السلطة الخيار فيهم

	المطلب الثاني  الحكم في استسلام العدو
	أ- هل يجوز قتل العدو إذا استسلم في المعركة وسلم نفسه للأسر؟ هنا حالات       أولا يجوز قتله إذا استسلم قبل مرحلة الاثخان في العدو حين يتطلب الأمر الإثخان فيه قتل أمية بن خلف وابن علي بعد استسلامهما
	ثانيا  يجوز قتله إذا استسلم ولو بعد الإثخان ما لم يعتبر أسيرا فالأمر فيه حينئذ لصاحب السلطة
	ثالثا  إذا ثبت وصف الأسير لمن استسلم لا يحق للمقاتل قتله بغير أمر صاحب السلطة
	ب- جيش العدو أو أهل الحرب عامة الممتنعون بحصنهم أو قوتهم ما الحكم فيهم إذا استسلموا للمسلمين بلا قيد ولا شرط؟
	يعاملون كالأسرى في الحكم عليهم بأخذ الخيارات الخمسة السابقة                   حادثة بني قريظة                                                                   نقول من كتب المذاهب الفقهية حول هذه المسألة



	المبحث الثاني  هزيمة المسلمين أمام العدو واستسلامهم
	تمهيد  لمحة خاطفة عن أسباب النصر والهزيمة
	المطلب الأول  ماذا على المسلمين إذا هزموا أمام العدو؟
	الالتجاء إلى الله والاعتصام بالصبر ومعالجة الثغرات والا ستعداد لغسل آثار الهزيمة
	غزوة حمراء الأسد على أثر غزوة أحد

	المطلب الثاني  هل يجوز للمسلمين أفرادا وجماعات أن يستسلموا ويسلموا بلادهم للعدو؟
	المسألة الأولى  هل يجوز لأفراد المسلمين أن يستسلموا للعدو؟                     يجوز الاستسلام عند رجاء الخلاص من القتل كما يجوز رفض الاستسلام ولو قتل بسبب رفضه للاستسلام      قصةأصحاب الرجيع   وتفصيل ذلك
	المسألة الثانية  هل يجوز لجماعة من المسلمين في بلادهم أن يستسلموا ويسلمو بلادهم للعدو؟
	يجوز لهم القتال حتى يقتلوا أو يقعوا في الأسر رغما عنهم                          تسليم غرناطة وبيان السبب في العجز عن استرجاعها بعد ذلك
	تكرار المأساة في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين؟

	المطلب الثالث  ماذا على المسلمين تجاه أسراهم من المسلمين أو من الذمين إذا وقعوا في يد العدو؟
	أولا  نصوص شرعية حول تخليص الأسرى من أهل البلاد الإسلامية إذا وقعوا في يد العدو
	أ- فكوا العاني يعني الأسير
	ب- النبي صلى الله عليه وسلم يستوهب من سلمه بن الأكوع الفتاه الفزارية التي سباها ويبعث بها إلى مكة ويفدي بها ناسا من المسلمين أسرى هناك  صحيح مسلم
	النبي صلى الله عليه وسلم بالأسير العقيلي رجلين من الصحابة كانت ثقيف قد أسرتهما


	ثانيا  أقوال المذاهب الفقهية  في هذه المسألة
	ما جاء في الرسالة القبرصية لابن تيمية بهذا الصدد
	عمربن عبدالعزيز يقول لمبعوثه إلى الروم بشأن تخليص أسرى المسلمين عندهم    أعطهم لكل مسلم ما سألوك فو الله لرجل من المسلمين أحب إلي من كل مشرك عندي إنك ما فاديت به المسلم فقد ظفرت إنك إنما تشتري الاسلام

	ثالثا  الذي يترجح أن السرى من أهل البلاد الاسلامية مسلمين كانوا أو أهل ذمة فداؤهم واجب على المسلمين بكل طريق مشروع


	المبحث الثالث  الرهائن هل يختلفون عن الاسرى؟
	أولا  ما المقصود بالرهائن في هذا البحث؟
	النقطة الأولى  الرهائن في العرف الحديث هم                                        أ- المختطفون من رعايا البلاد التي ينتمي اليها القائمون على عملية الاختطاف   ب- المختطفون من الأجانب المقيمين في البلاد بصفة مستأمنين                     ج- من تقوم الدولة بحجزه من الأجانب على أراضيها                              د- المختطفون من الأجانب وهم في غير البلاد التي ينتمي إليها الخاطفون  تقدم من يجوز جعله من الرهائن ومن لا يجوز من هؤلاء في مطلب الخطف           
	النقطة الثانية  الرهائن في الفقه الاسلامي                                          هم الأشخاص الذين تسلمهم دولتهم أو قومهم إلى من يعقدون معهم معاهدة ما تشترط على الطرفين
	ثانيا  ما الحكم في هؤلاء الرهائن؟
	أ- هل يجوز للدولة الاسلامية أن تعطي رهائن بشرية من المسلمين للعدو في معاهدو ما؟       نعم عن الضرورة  مع تفصيل في ذلك
	ب- هل للدولة الاسلامية أن تشترط في المعاهدة مع الأعداء أخذ رهائن بشرية منهم؟  نعم يجوز ذلك ويحرم قتلهم إذا غدر قومهم بالمسلمين
	ج- ماذا لو اضطر المسلمون وأعطوا رهائن بشرية للعدو في معاهدة ما فانتهت مدة المعاهددة وأبى العدو تسليم الرهائن حتى يمنعوا المسلمين من الجهاد على جبهتهم؟   يقال في هذه المسألة ما قيل في مسألة التترس بالمسلمين وقد تقدمت
	د- ماذا لو اضطر المسلمون وأعطوا رهائن بشرية للعدو في معاهدة ما ثم هدد العدو بقتل الرهائن إذا أقدم المسلمين على بعض الأمور المشروعة التي يراها هو ضارة بمصالحة؟                                                                    يفعل صاحب السلطة ما هو الأرجح                                                إما النظر لمصلحة الرهائن الخاصة                                                وإما النظر للمصلحة العامة




	الباب السابع  الجهاد في العصر الحديث
	الفصل الأول  الجهاد في البحوث النظرية
	المبحث الأول  الجهاد عند الكتاب المسلمين مع المناقشة
	النقطة الأولى  مقتطفات مما قيل حول الجهاد والتعريف به عند المسلمين المعاصرين
	أ- ما جاء عند محمد فريد وجدي
	ب- ما جاء في موسوعة المورد العربية للبعلبكي
	ج- ما جاء في الموسوعة العربية الميسرة إشراف محمد شفيق غربال

	النقطة الثانية  مناقشة سريعة للمقتطفات السابقة
	محمد فريد وجدي يحدد مشروعية الحرب أو الجهاد بالدفاع وإزالة الوثيقة من جزيرة العرب                                                                        مناقشة مفهوم ضرورة الاجتماع الداعية إلى الحرب وأنه غير واضح
	والمناقشة حول وحشية الحرب
	موسوعة المورد عرفت الجهاد بأنه حرب في سبيل الله توسيعا لرقعة دار الاسلام أو دفاعا عنها
	المناقشة  يمكن القبول بهذا التعريف على أنه تعبير آخر عن اعلان الجهاد لإدخال الكفار في ذمة المسلمين إذا رفضوا الاسلام                                          الموسوعة العربية الميسرة  ذكرت أن الجهاد مشروع للدفاع ضد العدوان ومنه الدفاع الهجومي ثم ذكرت أن حروب المسلمين قامت على الدعوة إلى الاسلام أو المعاهدة أو القتال
	المناقشة  إن كان المراد بـ المعاهدة عقد الجزية بما يعينه من دخول البلاد تحت السيادة الاسلامية فهذا صحيح                                                        إشارة إلى أن كلمة جهاد في كثير من الكتابات المعاصرة تطلق بمعنى الجهود التي تبذل في سبيل المصالح العام مثل التعليم والوعظ والإرشاد والعمل السياسي وبناء المؤسسات التي تنفع الأمة                                                     مثال  ما ذكر عبدالرحمن الرافعي في ترجمته للزعيم المصري محمد فريد
	ومثال  ما جاء عند الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في دعوته لعلماء المسلمين أن ينبذوا ما بينهم من خلافات ويلتفوا إلى توعية الأمة الإسلامية
	ومثال  ما جاء عند الشيخ عبدالمتعال الصعيدي في جهاد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في العمل على تنبيه المصريين من غفلتهم


	المبحث الثاني  الجهاد في كتابات غير المسلمين وفي دوائر المعارف مع المناقشة
	النقطة الأولى  مقتطفات حول الجهاد في الكتابات وفي دوائر المعارف عند غير المسلمين
	أ- ما جاء عند كارل بروكلمان                                                       ب- ما جاء عند فيليب فونداسي                                                     ج- ما جاء عند دومينيك سورديل                                                   د- ما جاء في دائرة المعارف لبطرس البستاني                                     هـ- ما جاء في دائرة المعارف الاسلامية لجماعة من المستشرقين

	النقطة الثانية  مناقشة سريعة للمقتطفات السابقة
	أ- كارل بروكلمان المناقشة                                                          أخطأ في زعمه أن أهل الكتاب فقط هم الذين يدعون إلى الأسلام قبل القتال بعكس أهل الوثنية فلا يدعون والواقع أنه لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء في هذا الحكم
	 وأخطأ في أن مصير المحاربين الكفار إذا هزموا ووقعوا في قبضة المسلمين إنما هو القتل حصرا والواقع أن هناك خيارات خمسة في حقهم حسب المصلحة كما تقدم في الحكم على الأسرى
	ب- فيليب فونداسي المناقشة بين أن الجهاد كان يلجأ إليه لأحد غرضين             أ- محاربة الكفار   ب- محاربة السيطرة الأجنبية 
	ج- دومينيك سورديل المناقشة
	 قال عن الجهاد بأنه ليس فرضا شخصيا بل هو فرض تضامن وقصده أنه فرض على الكفاية وليس فرض عين والواقع أنه قد يصبح فرض عين                     بين الكاتب حكم الأسرى على النحو التالي   إن وقعوا في الأسر بسبب الهزيمة فالحكم فيهم لرئيس السلطة                                                          وأن وقعوا في يد المسلمين باستلامهم فقد ذكر الكاتب أن أهل الكتاب وبعض الوثنيين من الهنود يقصد المجوس يجوز عقد الذمة لهم وغيرهم لا يستحقون ذلك هذا ورجحنا مشروعية قبول الذمة من جميع الكفر
	د- دائرة المعارف الاسلامية للمستشرقين
	أثارت دائرة المعارف عدة مسائل اهمها                                             أ- نشر الاسلام بالسيف فرض كفاية                                                 ب- الإيجاء بأن مشروعية الجهاد في القرآن محصورة بالدفاع ولكن حين أخضع النبي صلى الله عليه وسلم خصومه المعتدين دفعه الطموح إلى إخضاع جميع الكفار ولو لم يكونوا معتدين                                                         ج- الإسلام يوجب الاستمرار في الجهاد إلى أن يدخل الناس كافة في حكم الإسلام وهذا صحيح كلما أمكن ذلك لينعم كل الناس بجنسية الدولة الإسلامية ورعويتها



	الفصل الثاني  الجهاد في الواقع الحربي في العصر الحديث
	المبحث الأول  الاحلاف العسكرية القاضية باشتراك المسلمين في القتال مع غيرهم ضد الاقطار الاخرى
	المسألة الأولى  ما هي الأحلاف العسكرية؟
	وما الحكم الشرعي في ارتباط المسلمين مع الدول الأخرى في هذه الأحلاف ؟     أولا  ما هي الأحلاف العسكرية؟ هي اتفاقات بين دولتين أو أكثر من أجل الاشتراك في القتال ونحوه ضد عدو مشترك
	ثانيا  ما الحكم في ارتباط المسلمين مع الدول الأخرى في أحلاف عسكرية؟       ذكر الشيخ تقي الدين النبهاني أن هذه الأحلاف باطلة شرعا واستشهد بالحديث  لا تستضيئوا بنار المشركين                                                       وأرى أن استنباط الحكم الشرعي في هذه المسألة يتوقف على نقطتين
	النقطة الأولى  هل هناك نص شرعي صحيح يدل دلالة واضحة على تحريم دخول المسلمين مطلقا في حلف عسكري مع الدول غير الاسلامية؟
	حديث لا تستضيئوا كناية عن النهي عن                                             الإقامة بدار الكفر أو استنارة الكفار أو طلب الحماية من جيش الكفار              يلاحظ أن النص بـ لا تستضيئوا ينصب على وضع يكون  فيه المسلمون هم الجانب الضعيف الذي يطلب الضوء أي الحماية                                     استضاءة الكفار بالمسلمين بمعنى دخولهم في حلف مع المسلمين للاحتماء بهم وبسط المسلمين حمايتهم أقره النبي صلى الله عليه وسلم في دخول خزاعة إلى جانبه في صلح الحديبية                                                              من حيث درجة الحديث لا تستضيئوا من الصحة  يبدو أنه غير صحيح من حيث السند لجهالة أحد رواته               

	النقطة الثانية  ما هي القاعدة الشرعية العامة التي يدخل تحتها التحالف العسكري مع غير المسلمين؟                                                                   هي قاعدة لا ضر ولا ضرار ولا شك أن التحالف العسكري مع الدول الكبرى كما يدل عليه الواقع في العصر الحديث من شأنه أنه يؤدي إلى ضرر يلحق المسلمين فيحكم عليه لذلك بالتحريم والبطلان

	المسألة الثانية  الحلف العسكري الذي يسوغ الحرب على الأقطار الإسلامية هل يجوز للمسلمين أن يدخلوا فيه؟                                                     من المعلوم من الدين بالضرورة قتال المسلمين ضد إخوانهم ومثل هذا التحالف من الكبائر                                                                           من حمل علينا السلاح فليس منا
	المسألة الثالثة  الحلف الذي يحصر مشروعية الحرب ضد الأقطار غير الإسلامية هل يجوز الدخول فيه؟ يجوز ضمن شروط وفتوى الهيثمي في مشروعية قتال المسلمين مع الكفار ضد كفار آخرين

	المبحث الثاني  تأجير القواعد العسكرية المطارات وبيع الأسلحة والمواد الاستراتيجية والمساعدات الاخرى
	النقطة الأولى  ما هو المراد بالقواعد العسكرية والمواد الاستراتيجية؟
	أولا  المراد بالقواعد العسكرية                                                      مواقع هامة برية أو ساحلية تقيمها الدول الكبرى داخل حدود الدول الأخرى
	ثانيا  المراد بالمواد الاستراتيجية                                                     جميع الخدمات التي تدخل في تنفيذ العمليات الحربية وتساعد على كسب الحرب
	النقطة الثانية  هل هناك نصوص شرعية خاصة تتناول المسائل المطروحة في هذا البحث؟ هناك عدة نصوص                                                      
	أ- نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح من أهل الحرب ولكنه لم يثبت 
	ب- نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة ولكنه لم يثبت أيضا
	ج- نص يفهم من ه جواز بيع السلاح لأهل الحرب بعوض من السلاح هو أكثر قيمة
	د- حديث خباب بن الأرت  كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا
	هـ- ما جاء في قصة كعب بن الأشرف وقول الصحابة له وكلنا نرهنك للأمة يعني السلاح                                                                               رهن السلاح صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي 

	النقطة الثالثة  ماهي القاعدة الشرعية العامة التي تندرج تحتها المسائل المطروحة في هذا البحث؟                                                                      وما هي أقوال المذاهب الفقهية حول ذلك؟                                          وما الرأي الذي نرجحه في هذا الصدد؟
	أولا  القاعدة الشرعية العامة هي  لا ضر ولا ضرار فكل ما من شأنه أن يترتب عليه الضرر من التصرفات أو الأشياء يكون محظورا في الشرع ولو كانت تلك التصرفات والأشياء مباحة في الأصل
	ثانيا  أقوال المذاهب الفقهية                                                          اتفقت كلمة المذاهب الفقهية على تحريم بيع الكفار ما يتقوون به على قتال المسلمين 
	ثالثا  الذي أراه في هذه المسألة                                                     ليس هناك نص خاص ثابت في تحريم التعامل مع البلاد الأخرى بأي عقد من العقود الشرعية يتناول المواد أو الخدمات أو المساعدات المشروعة في الأصل    لكن يحكم هذه المسائل قاعدة الضرر فكل ما أدى إلى الضرر فهو حرام وكل مالا يؤدي إلى الضرر فلا حرج فيه                                                     ومقتطفات من السير الكبير وشرحه تبين مشروعية تقديم السلاح والمساعدات العسكرية لأهل الحرب في حالات معينة إذا تحقق فيها النفع للمسلمين

	المبحث الثالث  حروب الاقطار الاسلامية فيما بينها
	المطلب الأول  التكييف الشرعي للحروب بين الأقطار الإسلامية                   هو قتال فتنة ينظر معنى قتال الفتنة وحالاته                                      النزاع الأخير في الخليج وتناقض الجهات الإسلامية في قراراتها بصدده ويؤكد كون كثير من النزاعات بين المسلمين بأنها من نوع الفتنة وبيان السبب في ذلك التناقض
	المطلب الثاني  موقف المسلمين غير المقاتلين من هذه الحروب
	موقف السعي في الإصلاح وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحلوا بينهما
	الإمام القرطبي يفصل بعض الشيء كيف يسار في أداء المهمة الإصلاحية بين المتصارعين
	مع وجود الخلافة الإسلامية تكون هي صاحبة القرار في الحكم على المنازعات التي قد تحصل بين الأقطار الإسلامية الخاضعة لها
	التحكيم الشرعي في الاسلام بإرسال كل طرف حكما من قبله يرضاه والتعهد بقبول القرارات الصادرة هو الجهة التي ينبغي اللجوء إليها في فض النزاعات على ضوء مايلي 
	أ- تحديد صلاحيات الحكمين في إصدار الأحكام اللازمة لحل المشكلات سبب النزاع
	ب- جعل مصادر التشريع الإسلامي هي المرجع الوحيد لإصدار الحلول والأحكام 
	ج- أخذ العهد على كل طرف في النزاع وعلى جميع قادة البلاد الإسلامية بقبول ما يتفق عليه الحكمان من حلول وقرارات مشروعة لإنهاء النزاع الراهن وأن الخروج عن تلك الحلول والقرارات يترتب عليه الإثم شرعا
	د- إذا صدرت الحلول والقرارات ورضي الجميع بها قضي الأمر وكفى الله المؤمنين القتال
	هـ- يعتبر باغيا أي طرف يرفض الحلول والقرارات الصادرة ووجب شرعا على القوات الإسلامية في الأقطار والأخرى التدخل لحسم النزاع بالقوة
	و- يكون من صلاحيات الحكمين كيفية تحريك القوات المسلحة في الأقطار الإسلامية من أجل حل النزاع القائم                                                 الصفة الإلزمية شرعا للحل عن طريق التحكيم تستند إلى جماع الصحابة في اللجوء إلى التحكيم في عهد الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين

	المطلب الثالث  موقف المجبرين على القتال في الحروب التي تقع بين الأقطار الإسلامية  الابتداء بالقتال في الفتنة لا يجوز
	يجب عليه إذا أكره على الحضور أن لا يقاتل وإن قتله المسلمون
	في السير الكبير وشرحه قريب مما قاله ابن تيمية
	إذا حضر المقاتل ميدان المعركة ي قتال الفتنة مكرها فماذا عليه أن يفعل؟
	الجواب  الإمساك عن أي عمل ينتج عنه قتل للمسلمين إما الإمساك عن القتال اصلا وإما يجعل أعماله القتالية في اتجاهات لا تصيب احدا يحرم عليه قتله
	ماذا لو التقى المقاتل المكره مع أخيه المسلم من الطرف الآخر وجها لوجه وكان الآخر بصدد أن يقتله؟
	يجوز أن يستسلم للقتل فيكون من شهداء الآخرة لأنه قتل مظلوما
	كما يجوز أن يدافع عن نفسه فإن قتل كان ايضا من شهداء الآخرة لأنه قتل مظلوما وإن قتل المسلم الآخر كان معذورا لأن قتاله للدفاع عن نفسه كان مشروعا 
	إذا خرج المكرهون في قتال الفتنة إلى أرض المعركة ثم أتيح لهم الاستسلام لمجرد الأسر إلى الطوائف الآخر تفاديا من الاضطرار إلى قتال المسلمين وجب عليهم هذا الاستسلام لأنه في هذه الحال يتعين طريقا لتجنب الوقوع في الحرام كما أنه إلى لجوء إلى أهون الشري


	المبحث الرابع  المنظمات القتالية في العالم الاسلامي ما الحكم الشرعي في نشاطاتها؟
	المطلب الأول  أهم الأسس النظرية التي ترتكز عليها تلك المنظمات في حملها للسلاح وموقف الاجتهاد الشرعي منها؟
	المسألة الأولى  ما هي أهم الأسس التي تستند إليها المنظمات القتالية في حملها للسلاح من أجل تحقيق أغراضها؟ أهما ما يلي
	أ- تحرير البلاد الإسلامية من احتلال الكفار المستعمرين مث جبهة التحرير الوطني الجزائرية ومثل منظة فتح الفلسطنينية
	ب- السعي لا قتطاع أجزاء من البلاد الإسلامية التابعة لدول مستقلة في العالم الإسلامي من أجل إقامة دويلات منفصلة جديدة في بلاد المسلمين مثل جبهة البوليساريو
	ج- القيام باغتيال الشخصيات التي تحكم عليها المنظمة أو الجمعية بالخيانة للدين أو الوطن لحماية الإسلام أو البلاد في زعمها من خطر تلك الشخصيات مثل جمعية فدائيات إٍسلام الإيرانية
	د- العمل على قلب أنظمة الحكم في الدول القائمة في العالم الإسلامي وإقامة الدولة الإسلامية على أنقاضها مث جماعة الجهاد في مصر

	المسألة الثانية  ما موقف الاجتهاد الشرعي من تلك الأسس؟ أي من حيث مشروعية حمل السلاح بناء عليها أو عدم مشروعية ذلك
	أولا  حمل السلاح على أساس قتال العدو المغتصب للبلاد الاسلامية هو من الجهاد الواجب على المسلمين كافة                                                  كلام الدكتور فتحي الدريني في يوم القدس العالمي في المستشارية الثقافية الايرانية بدمشق                                                                               كلام أحد قادة المنظمات الفلسطينية في المناسبة السابقة
	كلام المستشار الثقافي الايراني بدمشق في المناسبة السابقة

	ثانيا  حمل السلاح على أساس السعي لإقامة دول منفصلة عن جسم دول مستقلة قائمة في العالم الإسلامي هو عمل غير مشروع                                     وينظر بحث القتال من أجل وحدة البلاد الإسلامية
	ثالثا  حمل السلاح على أساس القيام بالاغتيالات السياسية وتصفية الشخصيات التي يحكم عليها القائمون عى هذا الأساس بأنها شخصيات خائنة مجرمة بحق الدين والبلاد هو عمل غير مشروع                                                       ينظر  بحث القتال للدفاع عن الحرمات العامة
	رابعا  حمل السلاح على أساس قلب أنظمة الحكم القائمة في دول العالم الإسلامي من أجل إقامة الدولة الإسلامية                                                      ينظر  بحث القتال لإقامة الدولة الإسلامية
	إن كانت عوامل النجاح في قيام الدولة الإسلامية متوفرة                           بيعة الحرب مع الأنصار في العقبة الثانية هي الدليل على هذه المشروعية         أما حين تتخلف أية عوامل ضرورية لنجاح قيام الدولة بحسب غلبة الظن فالعجز عن اقامتها عذر شرعي في تأخير المحاولات الرامية إلى هذا الهدف 



	المطلب الثاني  الجهات المختلفة للدعم المالي والعسكري والسياسي الذي تعمتد عليه المنظمات وموقف الاجتهاد الشرعي منه
	المسألة الأولى  ما هي الجهات التي يأتي منها الدعم على اختلاف أنواعه للمنظمات؟                                                                           أ- في مجال الدعم المالي  من جماعة التنظيم أنفسهم الاشتراكات الشهرية الدائمة ما جاء في هذا الخصوص في كتاب مذكرات الدعوة والداعية للشيخ حسن البنا     من خارج التنظيم من الأفراد والمؤسسات الرسمية في البلاد الإسلامية             وما ذكره طلال خالدي عن الدعم المالي الهائل الذي حصلت عليه منظمة التحرير الفلسطينية
	ب- الدعم العسكري  دعم من داخل العالم الإسلامي كدعم الجزائر وليبيا للبوليساريو                                                                          ودعم من خارج العالم الإسلامي كدعم روسيا وكوبا وفيتنام للبوليساريو 
	ج- الدعم السياسي  دعم بعض البلاد العربية لبعض الفصائل في المقاومة الفلسطينية                                                                           ودعم من خارج العالم الإسلامي كما في تأييد كوبا وفيتنام والاتحاد السوفيتي لجبهة البوليساريو في الصحراء المغربية

	المسألة الثانية  تلقي المنظمات القتالية ونحوها للدعم من الجهات المختلفة ما موقف الاجتهاد الشرعي منه؟
	أولا  الدعم السياسي على اختلاف ألوانه  شأن يخص الجهات التي تمنحه واستفادة المنظمات المشروعة من ذلك لا غبار عليه وإن كانت الجهة التي تبذل الدعم من غير المسلمين أو من خارج العالم الإسلامي
	لكن لا يجوز التنازل عن القضايا المشروعة التي لا مندوحة عنها في سبيل الحصول على الدعم أو رد الجميل لأصحابة                                        يرد الجميل لأصحابة بالأمور المشروعة كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل بعض المشركين في بدر لمواقفهم الجيدة السابقة من الدعوة 

	ثانيا  الدعم المالي والعسكري                                                        أ- الدعم على سبيل الهبة أو المساعدة بلا مقابل علني أو خفي يجوز قبوله حتى من الكفار ولو كانوا من خارج ديار المسلمين
	قبوله صلى الله عليه وسلم الهدايا من ملوك الكفر واستعارته السلاح من صفوان بن أمية قبل إسلامه                                                                  إذا كان من شأن قبول هذا الدعم أن يسيء إلى السمعة ويشير الشبهات ويلحق الضرر بالتنظيم وعمله المشروع فينبغي الكف عن قبوله                            ب- الدعم الذي يستهدف تحقيق أغراض معينة مشروطة علنا أو مهومة ضمنا
	إن كان الغرض السيطرة على المنظمة أو الجماعة لفرض وصايتها عليها وإبعادها عن أهدافها لم يجز في هذه الحال قبول هذا الدعم سواء كانت جهة الدعم من الداخل أو من خارج العالم الإسلامي                                                وإن كان الغرض هو القيام بأعمال معينة مشروعة جاز قبوله
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