


الراسخون يكذب هل
العلم في

الرحيم الرحمن الله بسم

: العراق على والحرب المقال يدي بين
والللذي الخإير المثقفين بيان عن أتحدث أن القراء الخإوة يستغرب ربما

ضللد تخللاض التي الشرسة الحرب خإضم ) في الجبهة بيان(  البعض يسميه
الجهللد معظللم يكللون أن فللالمفروض ذلك في العذر ولهم ، اليام هذه العراق

الللدفع اليللام هللذه وأولها الولويات حسب الصليبيين مقاومة على منصبا الن
فكريللا خإلل هنللاك أن الللله عنللد والعلللم نظللري فللي لكللن ، وأهللله العراق عن

تبيينه دون غيره إلى تجاوزه الصعب من يصبح بحيث للمور النظر في وفسادا
علن فيله وتحدثوا  العلم أهل من لمجموعة ظهر الذي الخإير البيان هذا ومن ،

منلله تعللاني الذي المرض عوارض أحد يمثل البيان هذا فمثل ، الداخإلية الجبهة
عددا . ولن بالله والعياذ الهزيمة ومرض التخذيل مرض أعني  السلمية أمتنا
ن بعلض عند الحترام من برصيد يحتفظ زال ما البيان على وقع ممن يتبعله م

فكللان هزيمتنللا مظاهر من مظهرا النهاية في سيشكل يكتبون وما ومايقولون
أنلله حقللا .. ونسللتغرب الجهللاد لعلللم والمخذل المعوق الفكر هذا إبطال لزاما
كللل وانكشللاف وضللوح رغللم البالية الفكار هذه مثل يحمل من المة في بقي

وشللك علللى العللراق علللى المريكيللة والحللرب البيان ظهر حيث  تقريبا شيء
هللذا كتابة من يعفيني ل هذا أن إل أيام عدة مضي ورغم الن بدأت وقد ، البدء
فينللا كللان طالمللا نكسبها أن يمكن ل المعركة لن المعركة خإضم في ولو الرد
مللن وهللذه ، بللالله والعيللاذ والخللذلن الخللوف أوهللام مللن يعللاني زال ل مللن

غيرهللا علللى الدور وسيأتي البداية في مازالت العراق معركة لن الضروريات
. شيء كل قبل الباطل هذا إبطال الضروري من فكان السلم بلد من

فسسي الراسسسخون يكذب ( هل المقال عنوان على على الجواب
الراسسسخون هم من عرف إذا الحرج يزول ولكن ، ؟!)  محرج العلم

. العلم في
وصللفوا الللذين موقعيه أن غير ، الثاني المثقفين بيان أيام قبل صدر لقد
البيللان فللي موقللع مائللة مللن أكللثر مللن تناقصوا العلم في بالراسخين أنفسهم

الجبهة(  بعنللوان البيللان وجللاء ، الثللاني البيللان فللي موقللع ثلثيللن إلللى الول
الظللروف ظل ) وفي شرعية رؤية المعاصرة التحديات أمام الداخلية
آل سللعار ظل وفي ، العراق في إخإواننا على الصليبي الهجوم وقبيل المتأزمة

غيللر برؤيللة البيللان يللأتي ، الصللليب سللبيل فللي المجاهدين ملحقة في سلول
منلله يللراد بكلم العلللم فللي بالراسللخين أنفسللهم وصفوا من ويتحدث شرعية
الطللرح بهلذا البعللض فلرح وقد ، الصائل العدو ضد الجهادية المقاومة إضعاف
فللي فقرتيللن عن الكلم الحلقة هذه في نتناول وسوف ، الشبكة عبر ونشروه

:  أمرين الحديث خإلل من نبين وسوف ، بيانهم
الواقع. على النصوص إنزال على القدرة في : إخإفاقهم   الول

. منهم يستغرب ما وهذا السلف عن النقل في والتحريف  الكذب:     والثاني 
: إحداها فقرتين مع ونقف 

2



الراسخون يكذب هل
العلم في تللزال ول السللاعة، قيللام إلللى ماٍض السلم، سنام ذروة هو الجهاد ( أن

يضللرهم ل الحللق على وسلم- ظاهرين عليه الله صلى– محمد أمة من طائفة
مللا المة على واجبة إقامته وأن ذلك، على وهم الله أمر يأتي حتى خإذلهم من

ً ذلك إلى استطاعت ًا "انفروا سبيل ً خإفاف وأنفسللكم بللأموالكم وجاهدوا وثقال
يتللم وأن شللروطه، وتحقيق أسبابه استيفاء من بد ل أنه على الله"، سبيل في

) . العلم في الرسوخ أهل قبل من فيه النظر
ًا أورودوا الثانية والفقرة للمللة التخللذيل لتأكيد السلم عبد بن للعز كلم

قتللال أي ):"أن95( الحكللام قواعللد في السلم عبد بن العز ذكر وقد(  فقالوا
إنمللا بالنفوس المخاطرة لن تركه؛ يجب فإنه بالعدو نكاية به يتحقق ل للكفار
يحصلل للم فإذا بالمشركين، والنكاية الدين، إعزاز مصلحة من فيها لما جازت

وإرغام الكفار صدور وشفاء النفوس فوات من فيه لما القتال ترك وجب ذلك
. ) مصلحة" طيها في ليس محضة مفسدة صار وبذا السلم، أهل

: بقولنا الفقرتين ونناقش
دفع : جهاد نوعان الجهاد أن ، قاطبة العلم أهل عند عليه المتفق من إن

نوع كل أن إذ ، النوعين بين كلمهم في يفرقون السلم وعلماء ، طلب وجهاد
المحققيللن الئمللة عن ُيعرف ولم ، الخإر دون بأحكام يختص الجهاد نوعي من

ول عنللده تحقيللق فل بينهمللا خإلط ومن ، الحكام في النوعين بين خإلطوا أنهم
. الدين في الفقه وله لنا الله نسأل تدقيق

ًا أو مسللألة العلللم طللالب ينللتزع أن المؤسف ومن ًا حكملل بجهللاد مختصلل
بعضه كلم الولى فقرته في النف ! والكلم الدفع جهاد على ينزله ثم الطلب

. الدفع جهاد من هو اليوم وجهادنا ، الدفع ل الطلب بجهاد يختص أنه إل حق
ولكللن ، فيه إشكال ول صحيح الساعة قيام إلى ماض الجهاد أن فقولهم

النظللر يتللم وأن ، شللروطه وتحقيق أسبابه استيفاء من بد ل أنه ( على قولهم
. اليوم المة جهاد على ينطبق ل ) كلم العلم في الرسوخ أهل قبل من فيه

جهلاد شلروط فكلل ، الطللب جهاد شروط له يشترط ل الدفع جهاد لن
- ، المسلللمين بلد العللدو داهللم إذا أي – الللدفع جهللاد حال في تسقط الطلب
: بالجماع الشروط سقوط على تدل نقولت وإليك

أن النفيلر علم إذا  " فأملا7/97 الصنائع بدائع في الكاساني قال هجلم ب
المسلللمين آحلاد ملن واحلد كلل علللى ُيفلترض عين فرض فهو بلد على العدو
  وتعالى سبحانه لقوله عليه قادر هو ممن  
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الراسخون يكذب هل
العلم في      /  "          
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نظن ول ، تحققت إن الجهاد بتعين العلماء قال التي السباب هي هذه

ً فكل ، المسلمين بلد من بلد أي في منها الثاني تحقق بعدم يقول اليوم عاقل
من سبب تحقق فإذا ، بدونه أو بالقتال سوء عنوة العدو دخإلها المسلمين بلد
تحقق على المذكور البيان أصحاب نص وقد ، الجهاد تعين فقد السباب هذه

ًا تواجه اليوم المة ( فإن بقولهم بيانهم في أسبابها من سبب على تحالف
أشد فيه ويظاهرها المريكية، المتحدة الوليات حكومة تقوده والبغي العدوان
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الراسخون يكذب هل
العلم في انتقائية، بمعايير الظالم عدوانها وتمارس والصليبين، اليهود من عداوة الناس

ويعيش الشامل، الدمار أسلحة ونزع الرهاب، كمكافحة داحضة، وحجج
إلى إضافة والعراق والفغان فلسطين في العتداء هذا محنة المسلمون

) . وغيرها والسودان وكشمير الشيشان في الخإرى مصائبهم
، بالجمللاع تسقط شروطه وكل ، شرط له يشترط فل الجهاد تعين فإذا

مخللالف فهو تعين إذا الجهاد في الشروط توفر استحباب أو بوجوب قال ومن
بمداهمللة يقللرون أنهللم والعجب ، الشريعة لصول ومخالف العلم أهل لجماع
ًا يضعون ثم المسلمين لبلد الصائل العدو إليهللا يسللبقهم لللم للمدافعة شروط

! .  الئمة من أحد
) نعللم العلللم فللي الرسللوخ أهل قبل من فيه النظر يتم ( وأن قولهم أما

وصللفة تفاصلليلها في خإلف على الطلب جهاد في العبارة هذه تعتبر أن يمكن
(4/609 الكللبرى الفتللاوى فلي السللم شليخ عنهللم قللال الللذين العللم أهل  

بما خإبرة لهم الذين الصحيح الدين أهل برأي الجهاد أمور في يعتبر أن الواجب
فل الدين ظاهر في النظر عليهم يغلب الذين الدنيا أهل دون ، الدنيا أهل عليه
أن شللك ) ول الللدنيا فللي لهللم خإللبرة ل الذين الدين أهل برأي ول برأيهم يؤخإذ
، السم إل الجهاد من يعرفون ل الذين الدين أهل هم القيد بهذا يخرج من أول
يشللترط ل الدفع جهاد فإن ، فل الدفع لجهاد كشرط العبارة هذه توضع أن أما
ل الللله مللن تكليللف الصللائل العدو فدفع ، المكان حسب ويدفع البتة شرط له

 العلم في راسخ ول إمام نظر فيه ينتظر
عبللد بللن العللز بكلم للجهللاد تعويللق مللن أوردوه مللا علللى استدللهم أما

ً علم طالب من يقبل ل شنيع أمر فهذا ، السلم يللدعي ممللن قبللوله عن فضل
فقللط العللز كلم فهم سوء على يقتصروا فلم ، العلم في الرسوخ أهل من أنه

عليلله وأضافوا العز كلم حرفوا أنهم وأبشع منه أشنع بل ، بابه غير في وإنزاله
يضللعون الللذين ، الرافضللة عللن إل نعرفه لم وهذا ، رأيهم ليوافق منه ونقصوا

معتقللدهم ليوافللق وغيرهللم الصللادق وعللن عنلله الله رضي علي عن الكاذيب
أنلله يزعللم ممن الشنيع الفعل هذا يصدر أن دهشنا لقد الحقيقة وفي ، الفاسد
العقيللدة مسللائل فللي وتحقيللق نظر بعد صاحب أنه يزعم أو ، العلم في راسخ

كلم وتسللتعرض ، السلللم عبللد بن العز عن نقلهم تستعرض فعندما ، والجهاد
لحللد مقال أمام أنت هل تشك ، نقلهم إليه عزوا الذي المصدر نفس من العز

فقلد ، فيله والتحقيلق العلم في الرسوخ يزعم لمن بيان يديك بين أو الرافضة
ًا نتصور ل ولكن ، ويسهو العالم يخطئ أن نتصور ثلثين من أكثر يتواطأ أن أبد
!. أرادوا ما ليوافق السلف على للكذب

قللاله بمللا عليلله نعقللب ثم ، السلم عبد بن العز كلم من نقلوه ما وإليك
:  الشنيع الكذب حجم لك ليتبين حقيقة العز

أي ):"أن95( الحكللام قواعللد فللي قللوله السلللم عبد بن العز عن نقلوا
بالنفوس المخاطرة لن تركه؛ يجب فإنه بالعدو نكاية به يتحقق ل للكفار قتال
لللم فللإذا بالمشللركين، والنكايللة الللدين، إعزاز مصلحة من فيها لما جازت إنما

الكفللار صدور وشفاء النفوس فوات من فيه لما القتال ترك وجب ذلك يحصل
مصلحة". طيها في ليس محضة مفسدة صار وبذا السلم، أهل وإرغام
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الراسخون يكذب هل
العلم في دون الراء تللدعيم منله يللراد الللذي للكلم التحريللف هللذا من بالله ونعوذ

نقللل مللن لبللد السلللم عبد بن العز المام مراد ولتفهم ، تعالى الله من خإوف
ً الكلم ول ، يقررهللا الللتي المسللألة لتفهم زيادة أو نقص ول تحريف دون كامل
مسللألة يقللرر فهللو ، قيللل مللا غيللر فللي وإنزاله ، مراده عن كلمه إخإراج يجوز

:  كلمه وإليك ذلك خإلف يفيد آخإر سياق في ليوضع نصه يبتر فكيف خإاصة
"1/95 النللام مصللالح في الحكام قواعد في السلم عبد بن العز قال  

انلله علللم إذا واجللب لكنلله كبيرة مفسدة الزحف يوم التولى:  الربعون المثال
مللن فيلله لمللا جللاز إنمللا بللالنفوس يرغرالت لن ، الكفار في نكاية غير في يقتل

وجلب النكايللة تحصلل لللم فلإذا المشلركين فلي بالنكايلة الدين عزازإ مصلحة
أهل غامروإ الكفار صدور شفاء مع النفوس فوات من الثبوت في لما النهزام
  " . مصلحة طيها في ليس ةضمح مفسدة ههنا الثبوت صار وقد السلم

بهللذه جاءوا أين من نسأل ونحن ، حرفوه بل قصدوه الذي النص هو هذا
المعرفللة دار طبعللة مللن العللز كلم شاء من وليراجع ، العز كلم من العبارات

. منها نقلوا التي الصفحة نفس في
فإنه بالعدو نكاية به يتحقق ل للكفار قتال أي أن(  العز قول لهم أين من

)  بالنفوس المخاطرة لن تركه يجب
يحصللل لللم فللإذا(  بللالمعنى المخلللة المطلقة العبارة هذه لهم أين ومن

) . القتال ترك وجب ذلك
أرض علللى الجهللاد تجللاه منهجهللم عللن تعللبر العبللارات هللذه أن وتلحظ

يقلهللا لللم عبارات يضعون فهنا ، البيان هذا من أرادوه ما بالفعل وهي ، الواقع
ًا لتوافق العز على بها ويكذبون العز نعذرهم قال يقول وقد ، نفوسهم في شيئ
بتلفيللق يعللذر أن ولكللن ، بسللهو أو بخطأ العالم يعذر أن يمكن نقول ، هذا في

أيللن ، يكللون أن يمكللن ل فهذا ، علم عن النقل في والكذب الئمة على الكلم
البيللان هللذا على وقعوا الذين هؤلء ؟ تعالى الله من الخوف أين ؟ العلم أمانة

، فيلله والرسللوخ العلللم يزعللم ممللن ثلثيللن مللن أكثر هم بل رجال ثلثة ليسوا
ول القللوال تحقيللق يعرفللون ول جهللال أنهللم إمللا أمريللن بين الموقعين فبقية

هذا في متواطئون أنهم أو ، والتقييد الطلق يعرفون ول السلف كلم يميزون
شللأنهم هلذا كلان وإذا ، مللر أحلهمللا أمرين بين فهم ، الفاحش والنقل الكذب
ً فليسوا الللله صلللى محمد نبينا ميراث منهم يؤخإذ أو نقولهم في يوثق بأن أهل

العلللم أهللل ملن أحللد عللن لهم نقل وكل ، العلم يحترموا لم فهم ، وسلم عليه
التحريللف وجللود وعللدم نقلهللم صللحة مللن التأكد ليتم مضانه إلى يرجع أن لبد

لهللذه الناقللل مللع التعامللل وصللل وإذا ، الرافضللة شللأن وهللذا ، منهم والكذب
إل أبللى الللذي فهللو ، عنلله غنية غيره نقل وفي نقله يطرح أن فيجب ، المرحلة

. بالله والعياذ الشائن بالكذب ولو نفسه يسقط أن
ينطبللق ل النللف العللز فكلم ، السلللم عبد بن العز عن نقلهم صدق ولو

نفللس فللي كلملله سللياق فللي العز لن ، الدفع جهاد تعويق من أرادوه ما على
ضللعف مللن أكللثر العللدو كللان إذا الزحللف يللوم التللولي عللن يتحللدث الصللفحة

 في1/95 النام مصالح في الحكام قواعد في العز قال الية لنص المسلمين
والثلثلون السلابع المثال"  فقط بفقرتين وقبله منها نقلوا التي الصفحة نفس
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الراسخون يكذب هل
العلم في علللى الكللافرون زاد إذا جللائز لكنلله مفسللدة الكللافرين مللن المسلمين انهزام

ودفعللا المشللقة مللن ذلللك فللي لما عنهم تخفيفا التقارب مع المسلمين ضعف
للقتللال التحرف وكذلك المسلمين على كثرتهم لفرط الكافرين غلبة لمفسدة
الفللرار من كانا وإن لنهما معهم المتحيز يقاتل أن بنية مقاتلة فئة إلى والتحيز

" . القتال على القبال من نوع أنهما إل
ً العز كلم قرأ فمن تعطيل من أرادوا عما يتحدث ل المام أن علم كامل

الللذي هو مواضعه عن للكلم وتحريفهم للنص بترهم بل ، تقييده أو الدفع جهاد
مسلألة عللن يتحللدث كلمله سلياق ولكللن ، العلز أراده ملا لخلف الكلم أحال

ًا والتولي ، فقط الزحف يوم التولي جهللاد فللي ل الطلللب جهللاد في يكون أيض
ًا شللرط للله يشللترط ل أنلله قدمنا قد الدفع جهاد لن ، الدفع مللوطن وهللذا أبللد
ًا ، هللذا علللى السلللم شلليخ كلم وسلليأتي العلمللاء بين اتفاق مسللألة أن علملل

متفللق مسللألة ليسللت المسلللمين ضعف العدو بلغ إذا العدو أمام من النهزام
، المسللألة هللذه فللي العز قاله ما بخلف قال من هناك بل ، العلماء بين عليها
ذلللك يللوجب ل العلماء بعض أن إل ، ضعفهم العدو كان إذا الفرار يوجب فالعز

ولسللنا ، بالغلبة الظن غلبة مع البقاء يوجب والبعض ، الفرار أو البقاء يجيز بل
ليللس المسللألة هللذه علللى العللز كلم بأن نقول ولكننا ، المسألة تحقيق بصدد

ًا علللى بلله يسللتدل ول للله يسللتدل المجرد العلماء فكلم ، الطلق على مسلم
ول ، فيه ورد الذي الباب نفس على العز كلم يقصر أن لبد أنه رغم ، الطلق

العلماء من النصوص بعض وهذه ، بالمسألة له علقة ل آخإر باب إلى به يتعدى
ضللعف العللدو كللان إذا الزحللف مللن الفللرار مسللألة فللي العز كلم خإلف تفيد

. له مسلم غير بابه في العز كلم أن وتبين ، المسلمين
بالشروع الجهاد يتعين " 4/609 الكبرى الفتاوى في السلم شيخ قال

، بللأس فل مصلللحة لنللوع لبعضللهم المام أذن لو لكن المام استنفار وعند فيه
إذ فلالقرب القلرب عللى دفعه يجب أنه ريب فل السلم بلد العدو دخإل وإذا
ول والللد إذن بل إليلله النفيللر يجب وأنه الواحدة البلدة بمنزلة كلها السلم بلد

المكللان أهللل جميللع علللى يجللب هللل لكللن ، بهذا صريحة أحمد ونصوص غريم
يكللون أن مثللل الللدفع وقتال مختلف فيه أحمد كلم الكفاية إليه نفر إذا النفير
عطللف عللدوهم عن انصرفوا إن يخاف لكن به للمسلمين طاقة ل كثيرا العدو
أن يجلب بلأنه أصللحابنا صللرح قللد فهنللا المسلمين من يخلفون من على العدو
أن     ونظيرهللا ، يسلللموا حللتى الللدفع في عليهم يخاف من ومهج مهجهم يبذلوا
انصرفوا     فإن     النصف     من     أقل     المقاتلة     وتكون     المسلمين     بلد     على     العدو     يهجم

النصللراف     يجللوز     ل     طلللب     قتال     ل     دفع     قتال     وأمثاله     فهذا     الحريم     على     استولوا
". بحال     فيه

الطلللب بجهللاد معلقة التولي مسألة أن على هنا السلم شيخ كلم فدل
، بحللال النصللراف يجللوز ل قللال فقد دفع جهاد الجهاد كان فإن ، الدفع وليس

. الباب هذا في العلماء كلم جميع عليه ويحمل
ضللعف مللن أكللثر العللدو كللان  : وإذا9/309 المغنللي في قدامه ابن قال
ذلللك فللي لمللا الثبللات فالولى ، الظفر المسلمين ظن على فغلب المسلمين

علللى علللق والحكم ، العطب يأمنون ل لنهم جاز انصرفوا وإن ، المصلحة من
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الراسخون يكذب هل
العلم في كللانوا إذا الثبللات لزمهللم ولللذلك ، عللدوهم نصف من أقل كونهم وهو ، مظنته

يلزمهللم أن ويحتمللل ، فيلله الهلك ظنهللم علللى غلللب وإن ، النصللف مللن أكثر
عللى غللب وإن ، المصلللحة ملن فيله لملا الظفللر ظنهلم على غلب إن الثبات
وإن ، النصللراف لهم فالولى النصراف في والنجاة القامة في الهلك ظنهم
ًا لهم لن جاز ثبتوا ًا يغلبوا أن ويجوز الشهادة في غرض علللى غلللب وإن ، أيضلل

درجللة لينللالوا الثبللات لهللم فللالولى ، والقامللة النصللراف فللي الهلك ظنهللم
ولنلله المللولين مللن أفضللل فيكونون محتسبين القتال على المقبلين الشهداء

ِلبوا أن يجوز ًا يغ ."  أيض
عن حديثه عن الشربيني الخطيب  قول4/219 المحتاج مغني في وجاء

التلأهب البللدة أهللل يمكلن للم بأن وإل…:  بغتة مسلم بلد على الكفار هجوم
ًا وللو المكلفيللن ملن ُقصلد فمللن ، بغتللة عليهللم الكفار هجم بأن لقتال أو عبللد
ًة ًا أو امرأ إن أنلله علللم إن للله بللالممكن الكفار نفسه عن دفع ، نحوه أو مريض

ّوز وإن ، ُقتل ُأخإذ إن هللذا ، الخلف يحتمللل المر كان السر لنفسه المكلف ج
. الستسلم عليه امتنع وإل ُقتل الستسلم من امتنع إن أنه علم

أتى إذا بالنهزام بأس  : ل1/125 الكبير السير شرح في السيوطي قال
ًا بالصبر بأس ول ، ليطيقه ما العدو من المسلم بعللض يقللوله مللا بخلف أيضلل

فللي النفللس بللذل تحقيللق هللذا فللي بللل ، التهلكة إلى بالنفس إلقاء إنه الناس
منهللم ، عنهللم الللله رضللي الصحابة من واحد غير فعله فقد ، تعالى الله سبيل
وأثنللى  ،- الللدبابير حمته الذي أي – الدبر حمي عنه الله رضي ثابت بن عاصم

.  به بأس ل أنه فعلمنا ، بذلك وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه
لهللا عرضللوا الللتي المسللائل بقيللة مع تعالى الله بإذن أخإرى وقفات ولنا
وليللس ، دليللل دون فيهللا القللول وأطلقللوا ، الشللرعية اللفللاظ فللي وتجللاوزوا

ًا زعم من كل وأن الحق بيان إل ردنا من الهدف ه يقبلل ل زعم دلل حلتى من ي
الللله فمللن صللواب مللن كللان فمللا أعلم تعالى والله ، والسنة الكتاب من عليه

يعفللوا أن تعللالى الللله نسأل ، والشيطان أنفسنا فمن خإطأ من كان وما تعالى
. باليمان سبقونا الذين إخإواننا وعن عنا

*************************

8


