
 ِبْسِم الّلِو الرَّْْحَِن الرَِّحْيمِ 
 فة حرام ومذمومة من اهلل سبحانو وتعالىخالالو الجهود المبذولة للحّد من أحكام الجهاد 

 )مًتمجة(
إن اجلهود اليت تبذذلا احلكومة إلزالة ادلواد ادلتعلقة باخلالفة واجلهاد من دروس الفقو ونقلها لتكون جزءًا من 

 للحد من نشر أحكام اإلسالم النبيلة. التاريخ فقط ىي زلاولة
الرسالة سابقا شرح  قمر الدين أمُت، يف إندونيسيا، الديناإلسالمي يف وزارة  عليمللتشرح ادلدير العام  وقد

ىذه السياسة ىي جزء من نشر إن ها ضمن منهج التاريخ. نقلادلعممة ادلتعلقة مبواضيع اخلالفة واجلهاد اليت مت 
 دل ومنع التطرف يف وحدة التعليم يف ادلدارس.فكر اإلسالم ادلعت

ن أحكام اجلهاد واخلالفة يف اإلسالم ىي جزء من ألضد اإلسالم. ىي سياسة احلكومة ىذه أن واضح من ال
من  اً ببساطة جزء ااخلالفة واجلهاد ليسا رلرد قصص يف التاريخ. إن جعلهمفالفقو اإلسالمي ألهنا فرض شرعي. 

 .وإقامة اخلالفة ىو زلاولة للحد من أحكام اإلسالم النبيلسبيل ا  ية فرض اجلهاد يفألمه بيانالتاريخ دون 
ُكِتَب ﴿: يف القرآن، من بُت أمور أخرى يف اآليةيؤكد ا سبحانو وتعاىل  فإنفيما يتعلق بواجب اجلهاد، 

ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِحبُّوا َشْيئًا َوُىَو َشرٌّ َلُكْم  َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُىَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُىوا َشْيئاً  َوُىَو َخي ْ
 [6ٕٔ البقرة:] ﴾َواللَُّو يَ ْعَلُم َوَأنْ ُتْم الَ تَ ْعَلُمونَ 

القتال يف سبيل  مبعٌتيعٍت القتال يف سبيل ا. باإلضافة إىل بعض آيات القرآن، فإن اجلهاد شرعًا واجلهاد 
َجاِىُدوا »: قال أن رسول ا  أنس بن مالك روىفقد ، رى، ورد يف أحاديث الرسول ا، من بُت أمور أخ

 ود والنسائي وأْحد.صّححو أبو دا« اْلُمْشرِِكيَن بَِأْمَواِلُكْم َوَأنْ ُفِسُكْم َوَأْلِسَنِتُكمْ 
 ذكرخليفة، بو الشريعة اإلسالمية. وفيما يتعلق بفرض تنصيب  ت، فإن إقامة اخلالفة ىو فرض أمر وىكذا

َفٍة، َوُوُجْوبُُو أَ وَ " صحيح مسلم(: شرحاإلمام النووي يف كتابو ) ُب َعَلى اْلُمْسِلِمُْتَ َنْصُب َخِلي ْ مْجَُعْوا َعَلى اَنَُّو َيَِ
رِْع ََل بِاْلَعْقلِ   ."بِالشَّ

، بل واألسوأ يةسار الد ناىجادل يفإن اجلهود ادلبذولة للحد من ادلواد ادلتعلقة باجلهاد واخلالفة  أيها المسلمون،
كتمان العلم، كما   حترميمن ذلك زلاولة إزالتها ىو حرام شرعاً. من الواضح أن ىذا عمل غَت شرعي ألنو يتضمن 

 كتمان. ومما يؤكد ىذا الواجب حترمي  فرضأحكام اإلسالم ىو  وبيانتعليم ب األمريف القرآن والسنة. إن  جاء
 .ُتعمجالناس أمن ا، ولعنة لعنة بال، وىو مقرون بوعيد اإلسالمأحكام 

ىا ؤ احلد منها أو زلوىا حىت يتم إخفاعن طريق  سواءذلذا السبب ُُينع أي عمل إلخفاء أحكام اإلسالم، 
لعنة ا سبحانو وتعاىل. يقول ا سبحانو  تصيبوكل من يفعل ذلك سوف   ، فإنعن الناس. مهما كان السبب
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نَّاُه لِلنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب ِإنَّ الَِّذيَن َيْكتُ وتعاىل: ﴿ َناِت َواْلُهَدٰى ِمْن بَ ْعِد َما بَ ي َّ أُولَِٰئَك  ۙ  ُموَن َما أَنْ َزْلَنا ِمَن اْلبَ ي ِّ
ِعُنونَ   [51ٔ﴾ ]البقرة: يَ ْلَعنُ ُهُم اللَُّو َويَ ْلَعنُ ُهُم الالَّ

اجلهاد واخلالفة. اهتامات أحكام  حبقواألىم من ذلك، إذا صاحب ىذه ااوَلت اهتامات بشعة وأكاذيب 
أمر يؤدي إىل هتديد حياة اإلنسان، وأن ىذه ادلفاىيم ىي  يىن أحكام اإلسالم ادلتعلقة باجلهاد واخلالفة كو مثل  

سبب التطرف الذي يهدد ىذا البلد، فإن ىذا يُعد خطيئة عظيمة. بالنظر إىل حقيقة أن اجلهاد واخلالفة ىي 
أحكام أن تدمر من تعلمها وتطبيقها. من ادلستحيل ضرر اإلنسان  يصيب أحكام إسالمية، فمن ادلستحيل أن

البشرية. إن أحكام اجلهاد واخلالفة عندما يتّم تطبيقها  -اليت أنزذلا الرْحن الرحيم ا سبحانو وتعاىل  -اإلسالم 
 سُتصلح حال البشرية )رْحًة للعادلُت(.

سياسة البغيضة والظادلة. من الواضح أن ىذا جزء من ىذه ال جتاهَيب أَل نقف صامتُت  أيها المسلمون،
اجلهود ادلبذولة إلبقاء األمة بعيدة عن الشريعة اإلسالمية النبيلة. حيدث ىذا يف وقت تواصل فيو الوَليات ادلتحدة 

، إىل كشمَت وسوريا وميامنار واذلند باألمس أفغانستان والعراق منوالغرب شن ىجوم َل ىوادة فيو ضد األمة، 
العلماء، ورثة  فإن قوانُت علمانية من وضع البشر. يف ىذا السياق،على ادلسلمُت  ونيفرضو اليوم،  الصُتو 

كون ىناك جهود تُبذل للحد من نشر أحكام اإلسالم أو تعندما  أن يسكتوام ذل َل َيوز، ليس فقط األنبياء
أحكام اجلهاد ب ما يتعلق احلق، مبا يف ذلكقول و  ،والنهي عن ادلنكربادلعروف  باألمرتقويضها، بل إهنم ملزمون 

َهُونَّ َعِن الُمْنَكِر، َأْو لَُيوِشَكنَّ اللَّو َأْن »فة. قال رسول ا: واخلال والَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، لََتْأُمُرنَّ باْلَمْعُروِف، ولَتَ ن ْ
َعَث َعَلْيُكْم ِعَقاباً ِمْنُو، ُثمَّ َتْدُعونَُو َفال ُيْسَتجاُب لَ   الًتمذي(رواه . )«ُكمْ يَ ب ْ

َيب على مجيع ادلسلمُت أن يتكلموا ويعملوا ضد ىذه السياسة الظادلة اليت تُعّرض ادلسلمُت للخطر. ليس 
وا من أجل التطبيق الكامل للشريعة اإلسالمية يف بالدىم من كافحيذلك فحسب، بل َيب على ادلسلمُت أن 

اج النبوة. ىذا األمر الذي سيحقق النهضة احلقيقية لألمة وحيّرر خالل العمل إلقامة اخلالفة اإلسالمية على منه
 .همت أصابيتال اتادلنكر الشرور و ادلسلمُت من كل 
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