الجواب عن شبهة:
لماذا قام المسلمون بقتال غيرهم
احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على مجيع األنبياء وادلرسلني ،أما بعد:
فقد وصلين سؤال من شخص امسو نوار سأل فيو عن احلكمة من قتال ادلسلمني لغري ادلسلمني ،فقد ورد
ذلك يف بعض ادلصادر التارخيية ،فأجبتو من سبعة وجوه:
 .1أن ادلسلمني مطالبني من جهة الرب بنشر اإلسالم يف كل األرض ،ألنو الدين الذي أرسلو الرب
للناس مجيعا وليس لقوم حمددين يف بقعة معينة من األرض.
 .2أن بعض الدول الغري مسلمة متنع نشر اإلسالم بينها ،فلم يكن حل إلزالة للك العواق الي
وضعها أولئك السالطني إال حل القتال ،فإذا اهنزم جيشهم دخل ادلسلمون يف أراضيهم ونشروا اإلسالم
بني الناس وألاحوا الفرصة ذلم للتعرف عليو والدخول فيو بكل ىدوء ،أو يبقون يف دينهم كما ىم بدون
أن يصيبهم أذى ،فمن أراد أن يدخل اإلسالم دخل فيو ألن ىذا حقو ،وليس ألحد أن دينعو ،ومن مل
يرد الدخول يبقى على دينو ،ويتمتع حبماية الدولة اإلسالمية لو ،وال يُكره على الدخول يف دين

اإلسالم ،ألن اهلل قال ال إكراه يف الدين.
وأكرب مثال من التاريخ على ىذا أن أىل أندونيسيا دخلوا اإلسالم بدون قتال ،وإمنا لعرفوا على اإلسالم
وأخالقو من خالل التجار الذين كانوا ِيفدون إليهم ،فعلِموا أن اإلسالم ىو الدين احل  ،فدخلوا فيو.
 .3أن ادلسلمني إذا دخلوا بلدا احمرموا أىلها ومل يعبثوا فيها ويتسلطوا على النساء واألطفال كما يفعل
اليهود مثال يف فلسطني ،وكما فعلت أمريكا بتدمري البنية التحتية يف العراق وفيتنام ولشريد األىايل وحنو
ىذا ،وكما فعلت الدول ادلستعمرة (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا) يف اجلزاقر ولونس وليبيا وادلغرب.
 .4وذلذا فإن أىل للك البالد الي دخلها ادلسلمون عاشوا يف راحة نفسية حتت ظل حكم ادلسلمني،
ويف عدل وإنصاف واحمرام للحقوق اخلاصة ،بشكل مل يعهدوه يف ظل حكمهم الساب .
 .5كذلك فإن ادلسلمني ال ينطلقون إىل القتال إال حبسب ضوابط وشروط حمددة مذكورة يف القرآن،
منها أن ينقض غري ادلسلمني العهد الذي بينهم وبني ادلسلمني ،فيمرلب على ىذا قيام احلرب ،حتقيقا
للعدل وإرجاعا للحقوق الشرعية.
 .6ومن الشروط أيضا إلقامة القتال أن ال يوجد ىناك خيار آخر سلمي إال القتال ،فعندقذ يقومون
بالقتال.

 .7ومن أسباب القتال أيضا أن يتعدى أحد على حرمة اإلسالم وادلسلمني ،هبجوم أو اغتصاب وحنو
ذلك ،فيقوم ادلسلمون بقتالو دفعا لشره.
فاحلاصل أنو ليس يف القرآن أمر بقتال بربري مهجي ،حبثا عن ادلادة أو السلطان واجلاه ،بل ىو إما إلزالة
العواق القاقمة ضد نشر دين اإلسالم ،وىذا من أىم ادلهمات ،ألن دخول اإلسالم يمرلب عليو دخول
اجلنة والنجاة من النار.
وإما إلعادة احلقوق العامة للمسلمني الي جترأ غري ادلسلمني على التعدي عليها بنقض العهد.
فالقتال الذي شرعو اهلل يف القرآن يكون يف النهاية مصلحة ورمحة للطرفني ،بتحقي اخلري ودفع الشر.
وللمزيد من ادلعلومات يف ىذا الباب أحيلك إىل كتاب (حقوق غير المسلمين في بالد اإلسالم)،
وىو منشور يف شبكة ادلعلومات هبذا العنوان ،وستجد فيو ما يبهر العقول وما يدل على أن شريعة
اإلسالم شريعة ربانية ،من عند الرب (اهلل) سبحانو ولعاىل ،ادلتص بالرمحة واإلحسان والعلم ،وليست
من صنع البشر ،إذ لو كانت من صنع البشر لفعل ادلسلمون كما فعل ادلستعمرون اإلفرنج دلا غزوا بالد
ادلسلمني ،لقتيال ولشريدا وهنبا للثروات.

الجواب عن شبهة أن اإلسالم انتشر بالسيف
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إن ىذا غري صحيح ،وذلك أن السي ُرفِع يف اإلسالم حلماية

يُقال دلن قال أن اإلسالم انتشر بالسي
حرية اإلنسانِ ،
وعتقو من عبودية ادلخلوقات ،ادلتمثلة يف عبادة الصور والتماثيل ادلنحولة والقبور

واألشخاص واحليوانات وغري ذلك ،فقد كانت ىناك قوى متسلطة على الناس بالسي  ،لُك ِرىهم على
عبادة غري اهلل ،مثل دولة الرومان يف ادلاضي ،ولُ ِ
رغمهم على اعتناق عقاقد باطلة وزاقفة ،وحتول بينهم
وبني عبادة رهبم وخالقهم ،والنظر إىل نور اإلسالم ولعاليمو ،وىنا قال ادلسلمون لتلك القوى( :قِفوا عند

ِّ
حدكم ،ودعونا نَع ِرض على شعوبكم الدين الصحيح ،وبعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر ،حنن ال نُ ِ
رغم الناس على اإلسالم ،ولكن نفتح ذلم الطري للنظر فيو ،ىذه رسالتنا).
فكانت منهجية اإلسالم (الدين الرباين) يف محاية حرية الشعوب يف الدخول يف دين اإلسالم من عدمو
ىي الدافع ألن يَقتنع الناس بأنو الدين الصحيح ،فاعتنقو ادلاليني ودخلوا فيو أفواجا ،بعد أن رأوا بعيوهنم
وعقوذلم أنو الدين احل .

 1أصل ىذا ادلقال لألستاذ الباحث :عبد الوىاب بن صاحل الشايع ،وقد أضفت إليو وعدلت فيو مبا يسر اهلل يل.

ويقال أيضا دلن قال( :إن اإلسالم انتشر بالسيف) :بأي سي

أسلم ادلسلمون األواقل الذي أسلموا

على يد النيب حممد صلى اهلل عليو وسلم يف بداية بعثتو؟
وأين السي

الذي جيعل األلوف يعتنقون اإلسالم كل يوم ،يف ادلساجد وادلراكز اإلسالمية يف أمريكا

وأوربا وغريىا؟
لشري بعض اإلحصاقيات إىل أنو بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب دخل حنو  34333شخص إىل
اإلسالم يف أمريكا وحدىا خالل لسعة أشهر ،فأين السي الذي أجربىم على الدخول فيو؟
وأين السي

الذي جعل شعوبا كاملة لدخل اإلسالم مثل شعب أندونيسيا يف القرنني الثامن والتاسع

ادليالديني؟
وللعلم فإن لعداد شعب أندونيسيا ىو أكرب لعداد شعب دولة مسلمة يف العامل.
وأين السي الذي جعل اإلسالم يدخل جنوب أفريقيا يف القرنني الثامن والتاسع ادليالديني؟
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إن ادلصادر التارخيية لفيد أن سبب انتشار اإلسالم يف جنوب أفريقيا ىو استعباد الشعوب والتفرقة
العنصرية الي كان األوربيون يتزعموهنا ،ففي عام (1362ىـ  1652 -م) عندما
أخد اذلولنديون يفرضون سيطرهتم على جزر أندونيسيا قاوم ادلسلمون يف ىذه ادلناط االحتالل ،فما
كان منهم إال أن رحلوىم إىل جنوب أفريقيا ،وكان من بينهم الشيخ يوس شقي َم ـلِك جزيرة
«جاوا» ،وزعيم ادلقاومة ضد االحتالل اذلولندي ،وجاء ومعو  499من ادلهاجرين ادلسلمني ،كسجناء
إىل جنوب أفريقيا ،ىكذا كان أول قدوم لإلسالم إىل جنوب أفريقيا ،وليس السي الذي أدخل اإلسالم
فيها ،بل ظلم احملتلني اذلولنديني.
مث استقدم الربيطانيون العمال من شبو القارة اذلندية والباكستانية إىل جنوب أفريقيا ،وقام ىؤالء العمال
بزراعة قصب السكر ،وكان بني العمال عدد كبري من ادلسلمني ،وبعد استقرار اجلالية ادلسلمة بالبالد قام
ادلسلمون بنشر الدعوة اإلسالمية بني اجلماعات ادلستضعفة ،الي لعاين من التفرقة العنصرية ،مث

 2استفدت ىذه ادلعلومة ادلتعلقة بدخول اإلسالم إىل جنوب أفريقيا من موقع Wikipedia

أخد اإلسالم ينتشر بني ادلواطنني األفارقة ،إىل أن وصل إىل ما وصل إليو اآلن ،وىكذا
دخل اإلسالم أقوى قالع التفرقة العنصرية.
فأي جيش ذىب إىل جنوب أفريقيا وأدخلهم يف اإلسالم؟
وأين السي الذي جيعل ماليني ادلسلمني اليوم متمسكني بدين اإلسالم وال يتخلون عنو طرفة عني؟
اجلواب :إن اإلسالم عرفو الناس مبا لضمنو من لعاليم ربانية فدخلوا فيو طواعية من أنفسهم واجنذبوا إليو
بفطرهتم دون إرغام بسي وال غريه.
ويف الوقت احلاضر فإن اإلحصاقيات الرمسية لشري إىل أن أكثر األديان دخوال إليو يف العامل ىو دين
اإلسالم ،يف أمريكا وأوربا ،مع أنو أكثر األديان حماربة من قِـبَ ِـل وساقل اإلعالم ،الي لتهم اإلسالم بأنو
حيث على اإلرىاب ،فهل أحد يقول بعد ىذا إن اإلسالم منتشر بالسي ؟!
وللعلم فإن اإلسالم ينهى ادلسلمني عن إكراه غري ادلسلمني على الدخول فيو ،كما يف قولو اهلل لعاىل ال
إكراه يف الدين ،فلكمال ىذا الدين والضاح آيالو ال ُحيتاج إىل اإلكراه عليو ،فالدالقل بينة على صحة
دين اإلسالم ،يتضح هبا احل من الباطل ،واذلُدى من الضالل.
قال ىنري ستاد:
«إنو ليس يف اإلسالم غموض كما يف ادلسيحية ،وإن اإلسالم يتف مع العقل ومع الفطرة.
وقال :إن الرسول حممدا مل ينشر اإلسالم بالسي  ،ولكن ادلسلمني بعده وسعوا بالدىم بالسي  ،ومل
يالحقوا غري ادلسلمني ،ومل يقتلوا ادلخالفني ذلم يف العقيدة كما حدث يف ادلسيحية ،بل كان ألصحاب
الديانات األخرى حرية االختيار واالحتفاظ بعقاقدىم ادلخالفة وإعالن ذلك دون خوف يف ظل الدولة
اإلسالمية».
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متت اإلجابة ،واحلمد هلل.
كتبو ماجد بن سليمان ، majed.alrassi@gmail.com ،ىال 00966505906761 :

« 3الغرب واإلسالم» ،ص  ،154ادلؤل  :رجب البنا ،الناشر :دار ادلعارف – القاىرة.

مراجع علمية لمن أراد االستزادة والفائدة – وهي منشورة في موقع «الدين الواضح»
www.saaid.net/The-clear-religion
 .1الكتاب ادلقدس – القرآن
 .2لعري موجز بالكتاب ادلقدس – القرآن
 .3دلاذا خلقنا اهلل؟
 .4قصة أبينا آدم يف القرآن
 .5قصة ادلسيح من ادلهد إىل اللحد
 .6قصة رفع النيب العظيم ادلسيح عيسى ابن مرمي إىل السماء ولَـ ـ ِ
ـنج ـ ــيتو من األذى
 .7ىل ادلسيح رب؟ « -ثالثون وقفة علمية ومنطقية ،للمثقفني وادلثقفات فقط»
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