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الرحيم الرحمن الله بسم
بلدا في السإلمية الشعوب من كثير تعيش

وفسادا الوهام من ركام في متعدداة ومدن كثيرة
للحقوقا وضياع للعأراض وهتك الخألقا في

وخأمول الفكار في واضطراب والممتلكات
متزايد وتفلت والعمل النإتاج في وضعف

وشؤن والمنهج العقيدة في منهمرة وانإحرافات
حين في القاتصاداية والحياة السياسإية الحياة
العلمانإية والفكار القومية الدعأوات انإتشار

والوثنية الصوفية والشعارات اللحاداية والتيارات
منهم وكثير أمتهم في الفسادا هذا اسإتشرى وقاد

له خألق عأّما غافل ينفعه ول يضره فيما ُمنهمك
. الحياة هذه في ورسإالته مهمته وعأن

وهذه النإحرافات هذه تحطيم أجل ومن
الجاهلية والوضاع الله داون من المعبوداات

المخالفة والتقاليد مكان كل في القائمة
. الله شرع عأن المنحرفة والنإظمة للشريعة

ّد ًامن فلب بتصوره السإلم إلى عأوداة إذ
له والنإقيادا بالتوحيد لله السإتسلم من الثابت

َءء بالطاعأة شرع وتحكيم وأهله الشرك من والبرا
. له العمل وإخألصا أرضه في الله

للحياة معنى ل وبدونإه التوحيد أسإاس فهذا
َلْقُت { َوَماَ          تعالى الله قاال ْلِجّن َخ ا
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ِْلنَس ُدوِن ِإّل َوا ُب َيْع يوحدون  أي)1() } 56( ِل
ُأسإه الدين أصل هو والتوحيد الذي الحق وهو و

القيام في قاناة الحق لهل تلين ل أن ينبغي
نإظام وهو به المجتمعات ومواجهة بحقوقاه
المم كافة إلى المسلمين ورسإالة العالم

َتاَِب َأْهَل َياَ { ُقْل تعالى قاال والشعوب ِك ْل ا
َلْوا َلىَ َتَعاَ ِلَمٍة ِإ َناَ َسَواٍء َك َن ْي ُكْم َب َن ْي َب َأّل َو

َد ُب ّلَه ِإّل َنْع ئئاَ ِبِه ُنْشِرَك َوَل ال ْي َذ َوَل َش ّتِخ َي
َناَ ئضاَ َبْعُض ئباَ َبْع َباَ ّلِه ُدوِن ِمْن َأْر ِإْن ال ّلْوا َف َتَو

ُلوا ُدوا َفُقو ّناَ       اْشَه َأ ِلُموَن ِب ) }64(  ُمْس
)2(. 

َلْوا { ُقْل تعالى وقاال ْتُل َتَعاَ َحّرَم َماَ َأ
ُكْم ّب ُكْم َر ْي َل ُكوا َأّل َع ئئاَ ِبِه ُتْشِر ْي َش

ْيِن َد ِل ْلَوا ِباَ ئناَ َو ُلوا َوَل ِإْحَساَ ُت ُكْم َتْق َد ِمْن َأْوَل
ُكْم َنْحُن ِإْمَلٍق ّياَُهْم َنْرُزُق ِإ ُبوا َوَل َو َتْقَر

ْلَفَواِحَش ْنَهاَ َظَهَر َماَ ا َطَن َوَماَ ِم َوَل َب
ُلوا ُت ّنْفَس َتْق ِتيِ ال ّل ّلُه َحّرَم ا ْلَحّق ِإّل ال ِباَ
ُكْم ِل ُكْم َذ ُكْم ِبِه َوّصاَ ّل ُلوَن َلَع ) َوَل151( َتْعِق

ُبوا ِم َماََل َتْقَر ِتي َي ْل ِتيِ ِإّل ا ّل َأْحَسُن ِهيَِ ِباَ

ّتىَ ُلَغ َح ْب ُه َي ّد َأْوُفوا َأُش ْيَل َو َك ْل ْلِميَزاَن ا َوا
ْلِقْسِط ّلُف َل ِباَ َك ئساَ ُن َذا ُوْسَعَهاَ ِإّل َنْف ِإ َو

ُتْم ْل ُلوا ُق َلْو َفاَْعِد َبىَ َذا َكاََن َو ِبَعْهِد ُقْر َو
.  الذاريات  سإورة)(1
.  عأمران آل  سإورة)(2
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ّلِه ُكْم َأْوُفوا ال ِل ُكْم َذ ُكْم ِبِه َوّصاَ ّل ّكُروَن َلَع َذ َت
َأّن152( َذا ) َو ِطيِ َه ئماَ ِصَرا َتِقي ُمْس

ُه ِبُعو ّت ِبُعوا َوَل َفاَ ّت ُبَل َت َق الّس َتَفّر ُكْم َف َعْن ِب
ِلِه ِبي ُكْم َس ِل ُكْم َذ ُكْم ِبِه َوّصاَ ّل ّتُقوَن َلَع ( َت

153 { ()1( .
ْد{  تعالى وقاال َلَق َناَ َو ْث ُأّمٍة ُكّل ِفيِ َبَع

ئل ُدوا َأْن َرُسو ُب ّلَه ُاْع ُبوا ال ِن َت ّطاَُغوَت َواْج ال
 {)2(. 

بجميع إفراداه القهار الواحد لله العبوداية وحقيقة
ومحبته منه والرهبة إليه والرغبة العباداة أنإواع

.  له والنإقيادا ورجاؤه
ومحبته وتوحيده بالله اليمان اداعأى فمن

وأوامر الله لوامر يستسلم ولم ورجاءه وخأوفه
غير إلى وتحاكم  وسإلم عأليه الله صلى رسإوله

في الله فماصدقا الله أعأداء ووالى الله شرع
الله . قاال له مطيع للشيطان متبع هو بل داعأواه
ُتْم ِإْن { ُقْل تعالى ْن ّبوَن ُك ّلَه ُتِح ِنيِ ال ِبُعو ّت َفاَ

ُكْم ْب ِب ّلُه ُيْح  .)3(}  ال
 . قايل:} الطاَغوت { واجتنبوا وقاوله
عأنه الله رضي الخطاب بن عأمر قااله الشيطان،

 ] بصيغة251 / 8[  صحيحه في البخاري عألقه

.  النإعام  سإورة)(1
 ) . 36(  آية النحل  سإورة)(2
 ) . 31(  آية عأمران آل  سإورة)(3
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وقايل  ) وغيره18 / 3(  جرير ابن ووصله الجزم
. ذلك غير وقايل الله داون من يعبد وما الصنام

اخأتلفا ول تضادا بينها وليس حق كلها وهي
ّبر . وقاد العام المعنى عأن منهم واحد كّل عأ
السلف كلم في كثير وهذا أنإواعأه ببعض

بذلك يقصدون ول أفراداها ببعض الية يفّسرون
. الحصر

ًا الله رحمه القيم ابن المام ذكر وقاد تعريف
ً تجاوز ما كل ( الطاغوت   فقال للطاغوت شامل

. مطاع أو متبوع أو معبودا من حده العبد به
الله غير إليه يتحاكمون من قاوم كل فطاغوت
من يعبدونإه أو  وسإلم عأليه الله صلى ورسإوله

أو الله من بصيرة غير عألى يتبعونإه أو الله داون
فهذه لله طاعأة أنإه يعلمون ل فيما يطيعونإه
الناس أحوال وتأملت تأملتها إذا العالم طواغيت

إلى الله عأباداة من عأدلوا أكثرهم رأيت معها
وإلى الله إلى التحاكم وعأن الطاغوت عأباداة

إلى التحاكم إلى  وسإلم عأليه الله صلى الرسإول
الله صلى رسإوله ومتابعة طاعأته وعأن الطاغوت

) . ومتابعته الطاغوت طاعأة إلى  وسإلم عأليه
ّدمه بالطاغوت بالكفر الله أمر وقاد عألى وقا

ّدم كما بالله اليمان في الثبات عألى النفي قا
ًا المرء يصير ول الله إل إله ل التوحيد كلمة مؤمن
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قاال الشامل بمعناه بالطاغوت يكفر حتى بالله
ْكُفْر { َفَمْن تعالى ّطاَُغوِت َي ُيْؤِمْن ِباَل َو
ّلِه ْد ِباَل َتْمَسَك َفَق ْلُعْرَوِة اْس ْثَقىَ ِباَ ْلُو َل ا

ّلُه َلَهاَ انِفَصاََم ِليٌم َسِميٌع َوال )1( ) }256( َع

.
طريق  ) من23(  مسلم صحيح وفي

قاال أبيه عأن مالك أبي عأن الفزاري مروان
يقول  وسإلم عأليه الله صلى الله رسإول سإمعت

داون من يعبد بما وكفر الله إل إله ل قاال ( من
) . الله    عألى وحسابه ودامه ماله حرم الله

ليس وأنإه الخألصا لكلمة توضيح وهذا
الدماء يعصم ل هذا فإن النطق مجردا منها المرادا

. والمسألة النار عأذاب من يخلص ول والموال
هذه تعنيه بما عأمل مسألة هي حقيقتها في

له العباداة وإخألصا الله توحيد من الكلمة
َءءة داون مطاع أو متبوع أو معبودا كل من والبرا

.  وسإلم عأليه الله صلى ورسإوله الله
إبراهيم خأليله عأن وعأل جل الله ذكر وقاد

ومما قاومه من تبرأ أنإه والثناء المدح مقام في
ْد فقال الله داون من يعبدون َنْت { َق ُكْم َكاَ َل
ٌة َنٌة ُأْسَو ْبَراِهيَم ِفيِ َحَس ّلِذيَن ِإ ْذ َمَعُه َوا ِإ
ُلوا ّناَ ِلَقْوِمِهْم َقاَ َءاؤا ِإ ُكْم ُبَر ْن َوِمّماَ ِم

.  البقرة  سإورة)(1
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ُدوَن ُب ّلِه ُدوِن ِمْن َتْع َناَ ال ُكْم َكَفْر َدا ِب َب َناَ َو َن ْي َب
ُكْم َن ْي َب ُة َو َداَو ْلَع ُء ا َبْغَضاَ ْل ئدا َوا َب ّتىَ َأ ُنوا َح ُتْؤِم

ّلِه ُه ِباَل َد  . )1(}  َوْح
ُكْم تعالى وقاال ُل َتِز َأْع ْدُعوَن َوَماَ { َو َت

ّلِه ُدوِن ِمْن ْدُعو ال َأ ّبيِ َو ُكوَن َأّل َعَسىَ َر َأ

ُدَعاَِء ّبيِ ِب ّياَ َر َلّما48َ( َشِق َلُهْم ) َف َتَز َوَماَ اْع
ُدوَن ُب ّلِه ُدوِن ِمْن َيْع َناَ ال ْب َق َلُه َوَه ِإْسَحاَ

َيْعُقوَب ُكّل َو َناَ َو ْل ّياَ َجَع ِب )2( ) }49( َن

ْذ تعالى وقاال ِإ ُتُموُهْم { َو ْل َتَز َوَماَ اْع
ُدوَن ُب ّلَه ِإّل َيْع ْأُووا ال َلىَ َف َكْهِف ِإ ْل َينُشْر ا

ُكْم ُكْم َل ّب ِتِه ِمْن َر ّيْئ َرْحَم ُيَه ُكْم َو ِمْن َل
ُكْم ئقاَ َأْمِر .)3() } 16(       ِمرَف

شممرعأية عألممى الدالممة الدالممة مممن ذلك وغير
واعأممتزال ضممللهم ومجانإبممة الكفممر أهممل مفارقاممة

. مجالسهم
أبناء من كثيُُُُر الكبير الصل هذا عأطل وقاد

أنإفسهم ظلموا الذين إلى وركنوا المسلمين
ًا الرض في عأثوا والذين الله شرع وعأطلوا فسادا
وحمايتها الكفرية القوانإين تحكيم إلى وداعأوا
وجهها في ثار بمن والبطش والرجال بالمال
. إليها التحاكم ورفض

 ) . 4(  آية  الممتحنة)(1
.  مريم  سإورة)(2
.  الكهف  سإورة)(3
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ُدوَن تعالى قاال ُيِري َكُموا َأْن {  َتَحاَ َلىَ َي ِإ
ّطاَُغوِت ْد ال ْكُفُروا َأْن ُأِمُروا َوَق  . )1(}  ِبِه َي

الحاكم الية هذه في بالطاغوت والمرادا
ًا نإفسه جعل الذي الله شرع بغير الله مع مشّرعأ

ًا الله سإّماه وقاد الله داون أو قاوله في مشرك
ْكِمِه ِفيِ ُيْشِرُك { َوَل ئدا ُح . )2() } 26( َأَح

إنكم أطعتموهم { وإن وقاال
 .)3( ) لمشركون

ًا سإّماه و َلْم { َوَمْن تعالى قاوله في كافر
ُكْم ّلُه َأنَزَل ِبَماَ َيْح ِئَك ال َل ُأْو َكاَِفُروَن ُهْم َف ْل ا

)44{ ( )4(. 
واللم باللف وعأّرفا ُأطلق إذا والكفر

رضي عأباس ابن عأن قايل وما ، الكبر به فيرادا
 ل)) كفر دون (( كفر قاال أنإه عأنهما الله

قادر تعظيم في المروزي رواه . فقد عأنه يثبت
( مستدركه في  ) والحاكم521 / 2(  الصلة

َءجير بن هشام طريق  ) من313 / 2 عأن ُح
ضعفه . وهشام به عأباس ابن عأن طاووس

 )  . 60(  آية النساء  سإورة)(1
.  الكهف  سإورة)(2
 )  . 121(  آية النإعام  سإورة)(3
.  المائدة  سإورة)(4
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)1( والعقيلي معين بن ويحي أحمد المام

يحي عألى قارأت المديني بن عألي وقاال وجماعأة
حجير ابن هشام عأن جريج ابن حدثنا سإعيد بن

أضرُب قالت أداعأه أن خأليق سإعيد بن يحي فقال
نإكن لم عأيينة ابن . وقاال نإعم قاال ؟ حديثه عألى
. غيره عأند نإجده ل ما حجير بن هشام عأن نإأخأذ

فقد ذلك عألى وزياداة هشام به تفردا وهذا
 الثقات من غيره خأالف

قاال أبيه عأن طاووس بن الله عأبد فذكره
َلْم { َوَمْن تعالى قاوله عأن عأباس ابن سإئل

ُكْم ّلُه َأنَزَل ِبَماَ َيْح ِئَك ال َل ُأْو َكاَِفُروَن ُهْم َف ْل ا
به (( هي لفظ وفي  كفر هي  قاال)2 ()}44(

ْفُفره به (( كفى )) وآخأر كفر عأبد )) رواه ُك
(  جرير  ) وابن191 / 1(  تفسيره في الرزاقا

 )41/ 1(  القضاة أخأبار في  )  ووكيع256 / 6
ابن عأن الثابت هو وهذا صحيح بسند وغيمرهم

ولم اللفظ أطلق فقد عأنه، الله رضي عأباس
ّيد.  يق

 وجهين من منكر حجير بن هشام وطريق
.  به هشام : تفردا الول الوجه

[  ] والكامل338 – 337 / 4[  للعقيلي الضعفاء  انإظر)(1
180 – 179 / 30[  الكمال وتهذيب عأدي  ] لبن2569 / 7

 ] .448 – 447[  الساري ] وهدي
. المائدة  سإورة)(2
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منه أوثق هو من : مخالفته  الثاَنيِ الوجه
.

به ( هي الخأر )) واللفظ كفر (( هي وقاوله
في  والصل)1( إطلقاها عألى الية أن ) يريد كفر

قارر كما الكبر الكفر أنإه باللم عأّرفا   إذا الكفر
 /1[  القاتضاء في الله رحمه السإلم شيخ هذا

عأن تصرفه قارينة جاءت أو قايد إذا  ] إل208
0 ذلك

الكفر أكره ( ولكني قايس بن ثابت امرأة وقاول
ابن  ) عأن5273(  البخاري ) رواه السإلم في

. عأباس
المقرر الصل ينقض ول القاعأدة هذه يخالف ل

 قاالت فقد الباب هذا في
المرادا أن عألى بينة قارينة ) وهذه السإلم ( في

. الكبر ماداون هنا بالكفر
السإلم في الكبر الكفر عأن يقال أن يصح ول
ًا الكفر أطلقت ولو تقييده داون باللم معرف

لمه وضع وما اللفظ حقيقة الذهان إلى لتبادار
. للمتأمل واضح وهذا بتقييدها التوهم هذا فنفت

هذا في والكلم متفاوتة مراتب الله أنإزل ما بغير  والحكم)(1
الله لشرع المخالفة القوانإين وضعوا الذين عألى المقام

الله حكم مقام قاائمة وجعلوها الناس بين فيها وحكموا
.  وسإلم عأليه الله صلى رسإوله وحكم
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في الله رحمه كثير ابن الحافظ قاال وقاد
الشرع ترك  ( من )119 / 13(  والنهاية البداية

خأاتم الله عأبد بن محمد عألى المنمزل المحكم
المنسوخأة الشرائع من غيره إلى وتحاكم النإبياء

ّدمها الياسإا إلى تحاكم بمن فكيف كفر عأليه وقا
)) . المسلمين بإجماع كفر هذا فعل من

وأولى منه . وأعأظم فيه خألفا ل حق وهذا
ّد من كفره عألى     الجماع بنقل شرع عأن ص
ّدل الله قاومه          عألى وفرض الدين أحكام وب

ودامائهم أموالهم في إليها يتحاكمون تشريعات
هذه حماية هذا   عألى زياداة وأعأراضهم
تقنينها في والطاقاات الجهودا وتفريغ التشريعات
. عأنها والمجادالة

الجماع هذا عأن المعاصرين بعض وقاول
(( خأاصا بأنإه الله رحمه كثير ابن نإقله الذي

من به تلبسوا ما بمثل تلبس ومن التتار بملوك
والسإتحلل الجحودا منها والتي السإلم نإواقاض
لم ظن مجردا ] هو الرحمن أنإزل ما بغير للحكم
. قاائمة حجج ول عألمية حقائق تسانإده

َءءة أثناء في لحظت وقاد الكاتب كلم قارا
ًة الصلح وداعأاة التوحيد حماة عألى عأمياء غار

فهم وسإوء والتعبير اللفاظ في ومجازفات
يحتمل مال الكلم وتحميل الئمة لمقالت
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فقد كثير ابن الحافظ كلم لذلك مثال وأقارب
. قاال ما فيه قاال

بنقله ول بقوله يتفردا لم الحافظ أن عألى
والمتأخأرين المتقدمين من كثير . فخلق للجماع
. وأعأظم هذا مثل يذكرون

الشريعة عأطل من بكفر يحكم ل وكيف
ً نإفسه ونإصب ًا محلل ًا محّرم ًا محسن وجعل مقبح
والقضاء الحكم في المرجعية لها قاانإونإية محاكم

َءءلتها يمكن ول عألى والعأتراض التعقيب أو ُمسا
.  أحكامها

الجحودا عألى التتار كفر الكاتب وحمُل
بأهل تأثره سإوى وجه لمه ليس والسإتحلل

أو السإتحلل هو الكفر مناط جعل من الرجاء
والعقل الشرع في باطل وهذا الجحودا

ما بغير حكم معه يكن لم ولو كفر فالسإتحلل
هو الكفر مناط أّن في صريحة والية الله أنإزل

. الله أنإزل بما الحكم عأن المتناع
أهل بمذاهب متأثرون المتأخأرين من وكثير

من بمكفر  أتى من كل  يقولون الذين الرجاء
لذات ليس كفره ولكّن كافر فإنإه عأمل أو قاول

انإتفاء عألى وداللة للكفر متضمن لكنه العمل
. التكذيب عألى وعألمة بالقلب التصديق
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من يمنعون المرجئة غلة من وآخأرون
ًا)1( بالعمل التكفير الجحودا عأنه يثبت مالم  مطلق

. السإتحلل أو
صلى رسإوله وسإنة الله كتاب خألفا وهذا 

.  المسلمين وإجماع وسإلم عأليه الله
الله سإب أن عألى العلم أهل اتفق وقاد

ولم كفُُر وسإلم عأليه الله صلى الرسإول وسإب
بل العأتقادا أو السإتحلل منهم واحد يشترط

. الصريح السب ثبوت مجردا كفره في يكفي
بدون بالدين المستهزي كفر عألى واتفقوا

كان ولو يكفر بل السإتحلل أو العأتقادا شرط
ًا ًَء أو مازح . هازل

ًا نإكفر ( ل العلم أهل بعض  وقاول)(1 ّله مالم بذنإب أحد ) يستح
ّفرين الخوارج عألى الردا بذلك يقصدون الذنإوب بمطلق المك

ول ذلك ونإحو الخمر وشرب والكذب والسرقاة الزنإا من
يقل لم باطل فهذا ذنإب كل بعمل التكفير امتناع بذلك يعنون

فالذبح خألفه عألى الدالة تواترت وقاد السنة أهل من أحد به
يكفر أعأمال وشبهها القبور عألى والطوافا والسحر الله لغير

القول بمجردا صاحبها يكفر أقاوال وفيه الفعل بمجردا صاحبها
.
للسنة المنتسبين من العلم وأهل والتابعون الصحابة اتفق وقاد

تقييد داون كفر صريح كفر هو ما فعل أو قاال من أن عألى
وهو له أصل ل باطل هذا فإن السإتحلل أو بالجحودا ذلك
. فساداه عألى والعقل السمع دال قاد متناقاض قاول
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بالسجودا للموات التقرب أن عألى واتفقوا
عألى واتفقوا ، كفر قابورهم عألى الطوافا أو لهم
.  كفر القاذورات في المصحف إلقاء أن

قاول اليمان بأن يقول من كل قاول وهذا
القلب وعأمل واللسان القلب قاول وعأمل

وينقص بالطاعأة يزيد والجوارح واللسان
بالمعصية.
يكون الكفر أن عألى السنة أهل اتفق وقاد

ويكون بالدين الصريح لسإتهزاء كا بالقول
والقمر والشمس للصنام كالسجودا بالفعل
. الله لغير والذبح

كفر في صريحة والسنة الكتاب من والدالة
داون الفعل أو القول بمجردا وذلك بمكفر أتى من

فاسإد هذا فإن السإتحلل أو بالجحودا ذلك ربط
الئمة ول والتابعين الصحابة من أحد به يقل لم

.  بالسنة المعروفين
ِئْن تعالى الله قاال َل َتُهْم { َو ْل َأ ُلّن َس َيُقو َل

ّنَماَ ّناَ ِإ ْلَعُب َنُخوُض ُك َن ّلِه ُقْل َو ِباَل أ
ِتِه َ َياَ َءا َو

ِلِه ُتْم َوَرُسو ْن ُئوَن ُك َتْهِز َتِذُروا ) َل65( َتْس َتْع
ْد ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن َعْن َنْعُف ِإْن ِإيَماَ

ِئَفٍة ُكْم َطاَ ْن ّذْب ِم ئة ُنَع ِئَف ّنُهْم َطاَ َأ ُنوا ِب َكاَ
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هو الكفر   ومناط)1( )}66(      ُمْجِرِميَن
.  به تكلموا الذي القول مجردا

ِلُفوَن تعالى وقاال َيْح ّلِه {  ُلوا َماَ ِباَل َقاَ
ْد َلَق ُلوا َو ِلَمَة َقاَ ُكْفِر َك ْل َكَفُروا ا َد َو َبْع

ُلوا َلْم ِبَماَ َوَهّموا ِإْسَلِمِهْم َناَ َنَقُموا َوَماَ َي
َناَُهُم َأْن ِإّل ّلُه َأْغ ُلُه ال ِلِه ِمْن َوَرُسو َفْض

ِإْن ُبوا َف ُتو ئرا َيُك َي ْي ِإْن َلُهْم َخ ّلْوا َو َتَو َي
ْبُهُم ّذ ّلُه ُيَع ئباَ ال َذا ئماَ َع ِلي َياَ ِفيِ َأ ْن ّد َواْلِخَرِة ال

َْلْرِض ِفيِ َلُهْم َوَماَ ِليِّ ِمْن ا (    َنِصيٍر َوَل َو
74{ ( )2(. 

كفر هو ما فعل أو قاال من فكل وبالجملة
الكراه من مانإع ذلك من يمنع لم ما كفر صريح

الجهل أو اللسان كسبق الخطأ أو التأويل أو
.  المعتبر

العمل جنس ترك المستبين الكفر ومن
ًا فمجردا القلوب بأعأمال ذلك ربط داون مطلق
ولكن أكبر كفر العمل لجنس المطلق الترك

ًا جعله داون الباطن اللزم بانإتفاء يستدل شرط
واقاع فالحكم والسنة الكتاب صريح وهذا للحكم

القلوب في ما عألى وليس الجوارح أعأمال عألى
. الغيوب لعلّم فهذا

.   التوبة  سإورة)(1
. التوبة سإورة)(2
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في الله رحمه رجب ابن الحافظ ذكر وقاد
أنإه عأيينة بن سإفيان  ) عأن23 / 1(  الباري فتح
ًا الفرائض ترك سإموا : المرجئة قاال بمنمزلة ذنإب

المحارم ركوب لن سإواء وليسا المحارم ركوب
َءًا الفرائض وترك معصية اسإتحلل غير من متعمد

.  كفر هو عأذر ول جهل غير من
وعألماء وإبليس آدام أمر في ذلك وبيان

عأليه الله صلى النبي ببعث أقاروا الذين اليهودا
. بشرائعه يعملوا ولم بلسانإهم وسإلم

: غلت قاال إسإحاقا عأن حرب ونإقل
ًا إن قاولهم من صار حتى المرجئة يقولون قاوم

رمضان وصوم المكتوبات الصلوات ترك من
لها جحودا غير من الفرائض وعأامة والحج والزكاة

ّفره ل ْفُرجى نإك ُي . مقر هو إذ بعد الله إلى أمره !! 
. المرجئة يعني فيهم لشك الذين فهؤلء

 )586 / 3(  السنة في الخلل وروى
حنبل أبي حدثني قاال حنبل بن الله عأبيد عأن
الحميدي قاال قاال حنبل بن إسإحاقا بن

ُأخأبرُت ًا أن و بالصلة أقار من : إّن يقولون قاوم
ذلك من يفعل ولم والحج والصوم والزكاة

ًا ْفُو يموت حتى شيئ َءد يصلي أ ِره مسن ظه
لم ما مؤمن فهو يموت حتى القبلة مستدبر

ًا يكن إيمانإه في ذلك تركه أن عألم إذا جاحد
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. فقلت القبلة واسإتقبال الفروض يقر كان إذا
الله كتاب وخألفا الصراح بالله الكفر : هذا
وفعل وسإلم عأليه الله صلى رسإوله وسإنة

َء{  وجل عأز الله قامال المسلمين َنَفاَ ُح
ُيِقيُموا َة َو ُتوا الّصَل ُيْؤ َة َو َكاَ ِلَك الّز َذ ِديُن َو
ّيَمِة ْلَق أو الله عأبد أبو قاال حنبل . قاال)1() } 5( ا
وردا بالله كفر فقد هذا قاال من يقول سإمعته

عأليه الله صلى الرسإول وعألى أمره الله عألى
.  به جاء ما وسإلم

من ( فكل الله رحمه بطة ابن المام وقاال
ًا ترك عأز الله فرضها التي الفرائض من شيئ
عأليه الله صلى رسإوله أكدها أو كتابه في وجل

لها الجحودا سإبيل عألى سإنته في  وسإلم
ّين كافر فهو بها والتكذيب في يشك ل الكفر ب

أقاّر . ومن الخأر واليوم بالله يؤمن عأاقال ذلك
ًا تركه ثم بلسانإه وقااله بذلك ًا تهاونإ أو ومجونإ

َءًا ًا المرجئة لرأي معتقد تارك فهو لمذاهبهم ومتبع
في وهو كثير ول قاليل منه قالبه في ليس اليمان

صلى الله رسإول نإافقوا الذين المنافقين جملة
أعأد وما بوصفهم القرآن فنمزل  وسإلم عأليه الله

. البينة  سإورة)(1
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نإستجير النار من السإفل الدرك في وأنإهم لهم
 . )1( الضالة المرجئة مذاهب من بالله

فسادا وبينوا السلف أئمة منهم حذر وقاد
. بدعأهم   وخأطورة أقاوالهم

ابتدع ( ما الله رحمه الزهري المام قاال
هذه من أهله عألى أضر هي بدعأة السإلم في

 .)2())  الرجاء يعني
(( يقولن وقاتاداة يحييى كان الوزاعأي وقاال

المة عألى عأندهم أخأوفا شيء الهواء من ليس
 .)3())   الرجاء من

حسبك قاوم أخأبث ( هم شريك وقاال
ًا بالرافضة الله عألى يكذبون المرجئة ولكن خأبث

 .)4())  وجل عأز
نإصحوا فقد كثير هذا مثل في السلف وكلم

وبينوا ، عأامتهم و المسلمين ولئمة ولرسإوله لله
والمجتمع الفردا عألى وخأطرها البدعأة هذه ضرر
. ومطية المة في وانإحرافا بلء كل أصل وأنإها
هذا هو الضالة والراء العفنة الفكار من كثير

 ) .764 / 2(   البانإة)(1
 )676 / 2(  والشريعة بطة  ) لبن885 / 2(   البانإة)(2

. للجري
  ) .886 – 885 / 2(   البانإة)(3
في أحمد بن الله  ) وعأبد886 / 2(  السابقة  المصادار)(4

 ) .312 / 1(  السنة
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أو واعأتقادا قاول اليمان بأن يقول الذي الرجاء
إل أحد يكفر ل وأنإه ومعرفة تصديق مجردا

ُدوَن.      والتكذيب بالسإتحلل ُيِري َأْن { 

ُئوا ْطِف ّلِه ُنوَر ُي َأْفَواِهِهْم ال َبىَ ِب ْأ َي ّلُه َو ِإّل ال
ِتّم َأْن ُه ُي َلْو ُنوَر َه َو َكاَِفُروَن َكِر ْل )1() } 32( ا

.
ُة التوحيد وخأصوم القيم من التحلل وداعأا

يزيدون والنواهي الوامر من والتخلص والخألقا
من بأن ويناداون ، ينقصون ول العصر هذا في
يعمل لم ولو مؤمن فإنإه الله إل إله ل قاال

واعأتقاداهم نإظرهم في !! والحكاُم الله بشريعة
منهم والمتحذلق العأمال داون بالقلوب تتعلق

جوانإب كل تشمل ل الله إل إله ل بأن يقول من
في الفسادا نإشر الفكر هذا إفك من فكان الحياة
وظهور الله سإبيل في الجهادا وتعطيل الرض
السياسإية والنإحرافات والبدع الشرك

بين والجتماعأية والفكرية والقاتصاداية
الشرعأية المفاهيم بذلك وضاعأت ، المسلمين

القائم العلمانإي بالفكر الرجائي المذهب فامتزج
الدين عأن والحياة الحياة عأن الدين فصل عألى

محصورة العباداة أن الكثير لدى وتشكل
عألقاة ول والمسجد البيت في التعبدية بالشعائر

.  التوبة  سإورة)(1
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بألسنتهم ويلوكون والسياسإة بالحكم للدين
" لقيصر لقيصر وما لله لله ما " داع الكفر كلمة
عأند تقف لم الجاهلية النإحرافات هذه أن عألى
ّد . أسإوأ إلى سإيء من تهبط فهي ضابط أو ح

الله صراط عأن والخروج الضلل إنإه
يصيرهم حتى بالفرادا نإاهيك المجتمعات يحتوش

ًا ًا للهوى عأبيد َءًا للطاغوت عأبيد للمال عأبيد
َءًا ًا للتربة عأبيد فرائس يقعون ... إنإهم للعرقا عأبيد

. يشعرون ل            حيث من لشهواتهم
وصراطه الله شرع عأن يبتعدون ما وبقدر
الطاغوت عأبوداية من الذل ينالهم المستقيم
. للبشر والدينونإة

ّكمونإه للشرع يخضعون ما وبقدر َءح ُي عألى و
عأن ويبتعدون والضعيف والقوي والمجتمع الفردا

المم هيئة لنإظمة والدينونإة والبدع الشرك
ويمكن أرضه في الله .. يستخلفهم ومواثيقهم

َد تعالى . قاال لهم ارتضى الذي داينهم لهم { َوَع
ّلُه ّلِذيَن ال ُنوا ا ُكْم آَم ْن ُلوا ِم ِلَحاَِت َوَعِم الّصاَ

ّنُهم ِلَف َتْخ َيْس َْلْرِض ِفيِ  َل َلَف َكَماَ ا َتْخ اْس
ّلِذيَن ِلِهْم ِمْن ا ْب َنّن َق ّك ُيَم َل َنُهْم َلُهْم َو ِدي
ّلِذيِ َتَضىَ ا ّنُهْم َلُهْم اْر َل ّد َب ُي َل َبْعِد ِمْن  َو

ئناَ َخْوِفِهْم ِنيِ َأْم َن ُدو ُب َ َيْع ُكوَن ل ِبيِ ُيْشِر



2
قريب الله نصر إن أل

ئئاَ ْي َد َكَفَر َوَمْن َش ِلَك َبْع ِئَك َذ َل ُأْو ُهْم َف
ْلَفاَِسُقوَن  .)1( ) }55(            ا

ّلِذيَن تعالى وقاال ُبوا { َوا َن َت اْج
ّطاَُغوَت ُدوَهاَ َأْن ال ُب ُبوا َيْع َناَ َأ َلىَ َو ّلِه ِإ ال

ُبْشَرىَ َلُهْم ْل َبّشْر ا َباَِديِ َف ّلِذيَن17( ِع ) ا
َتِمُعوَن ْلَقْوَل َيْس ِبُعوَن ا ّت َي َنُه َف ِئَك َأْحَس َل ُأْو

ّلِذيَن َداُهْم ا ّلُه َه ِئَك ال َل ُأْو ُلوا ُهْم َو ُأْو

َباَِب ْل َْل  .)2( )}18(              ا
بنصر عأنهم الله رضي الصحابة قاام وحين

بحقوقاها والقيام التوحيد كلمة وإعألء الدين
والمر الزكاة وإيتاء الصلة إقاام إلى وسإارعأوا

سإبيل في والجهادا المنكر عأن والنهي بالمعروفا
بالعدل والحكم أرضه في الله شرع وتطبيق الله
الرض في الله .... مكنهم الناس بين

.  وعأدوهم عأدوه عألى ونإصرهم فيها واسإتخلفهم
ّيَهاَ تعالى قاال َأ َياَ ّلِذيَن {  ُنوا ا ِإْن آَم
ّلَه َتنُصُروا ُكْم ال ّبْت َينُصْر َث ُي ُكْم َو َداَم ( َأْق

7{ () 3(. 

. النور  سإورة)(1
. الزمر  سإورة)(2
. محمد  سإورة)(3
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ًا تعالى وقاال َينُصَرّن النصر هذا مؤكد َل { َو
ّلُه ُه َمْن ال ّلَه ِإّن َينُصُر ( َعِزيٌز َلَقِويِّ ال
40 { ()1(.

َكاََن تعالى وقاال َناَ َحّقاَ { َو ْي َل َنْصُر َع
ِنيَن ْلُمْؤِم .)2( ) }47( ا
التمني بمجردا للمؤمنين يأت لم النصر وهذا
بنصرة بالقيام تحقق ! وإنإما فحسب والتحلي

داينه ينصر الذي عأبده ينصر وعأل جل فالله الدين
ِإْن تعالى قاال له غالب فل الله نإصره ومن  }

ُكْم ْنُصْر ّلُه َي ِلَب َفَل ال ُكْم َغاَ ِإْن َل ُكْم َو ْل ُذ َيْخ
ّلِذيِ َذا َفَمْن ُكْم ا ْنُصُر َلىَ َبْعِدِه ِمْن َي ّلِه َوَع ال

ّكْل َتَو َي ْل ُنوَن َف ْلُمْؤِم  .)3( ) }160( ا
ّدة وأكبر الكافرين عألى وزادا للمؤمنين ُعأ

النفس وإصلُح الله تقوى هي والمجرمين
ًا ًا ظاهر النصر بأداوات الخأذ ينافي ل وهذا وباطن

ّدوا تعالى قاال فقد َأِع ُتْم َماَ َلُهْم { َو َطْع َت اْس
َباَِط َوِمْن ُقّوٍة ِمْن ْيِل ِر ْلَخ ُبوَن ا ُدّو ِبِه ُتْرِه َع
ّلِه ُكْم ال ُدّو ِنِهْم ِمْن َوآَخِريَن َوَع َل ُدو

َنُهْم َلُمو ّلُه َتْع َلُمُهْم ال ِمْن ُتنِفُقوا َوَماَ َيْع

. الحج  سإورة)(1
. الروم  سإورة)(2
. عأمران آل  سإورة)(3
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ِبيِل ِفيِ َشيٍِْء ّلِه َس ُكْم ُيَوّف ال ْي َل ُتْم ِإ ْن َأ َل َو
َلُموَن ْظ  .)1( )}60(             ُت
ّقوماته وأجل النصر عأوامل أعأظم ولكن م

َل { ِرَجاٌَل الصاداقاين المؤمنين وجودا هو
ْلِهيِهْم ٌة ُت ْيٌع َوَل ِتَجاََر ْكِر َعْن َب ّلِه ِذ ِم ال ِإَقاَ َو
َتاَِء الّصَلِة ِإي َكاَِة َو ئماَ َيَخاَُفوَن الّز ّلُب َيْو َتَق َت

ُلوُب ِفيِه ْلُق ْبَصاَُر ا َْل . )2( )}37( َوا
ًا نإبيه الله نإصر وقاد عأليه الله صلى محمد

الله ونإصر سإلح ول جيش بل الغار يوم وسإلم
بدر يوم وأصحابه  وسإلم عأليه الله صلى رسإوله

عأليه الله صلى رسإوله الله ونإصر ، بالملئكة
بالريح الحزاب يوم المؤمنين وحزبه  وسإلم

وحزبه لجنده الله نإصر من ذلك وغير والجنودا
. الكثيرة النصر بعوامل

مؤمنة فئة وجودا في الشأن كل فالشأن
ًا السإلم تفهم ًا فهم كل في معه تعيش صحيح

ًا ظله في وتقيم الحياة مجالت ًا شعب صاداقا
ل الكفر من والسإلم الباطل من الحق يعرفا
يقبل ول      ومراميه عأقيدته عأن يتنازل

مهما ذلك عأن للتنازل والغراءات المساومات
. وسإجن وعأذب ُأوذي

.  النإفال  سإورة)(1
.  النور  سإورة)(2
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أو أحد يؤذى أن خأسارة ول رزية وماهي
عألى والثبات وعأقيدته داينه سإبيل في يقتل

ّعأد . وقاد وأقاواله وأفكاره داعأوته فرعأوُن تو
ّدداهم بربهم آمنوا حين السحرة فما بالقتل وه
يكن ولم ضعفوا وما وهنوا وما لفرعأون اسإتكانإوا

ُلوا أن إل أمرهم من ِثَرَك َلْن { َقاَ َلىَ ُنْؤ َماَ َع
َناَ َء َناَِت ِمْن َجاَ ّي َب ْل ّلِذيِ ا َناَ َوا َطَر َماَ َفاَْقِض َف
ْنَت ّنَماَ َقاٍَض َأ َة َهِذِه َتْقِضيِ ِإ َياَ ْلَح َياَ( ا ْن ّد ال
ّنا72َ ِإ ّناَ ) َناَ آَم ّب َيْغِفَر ِبَر َناَ ِل َناَ َل َياَ َطاَ َوَماَ َخ

َناَ َت ْكَرْه ْيِه َأ َل ّلُه الّسْحِر ِمْن َع ْيٌر َوال ْبَقىَ َخ َأ َو
)73 { ()1(. 

ُته تخالط حين فاليمان ل القلوب بشاش
كان مهما الحق عأن يتحول ول الباطل عألى يلوي

البتلء أو القتل أو والحبس الضرب من البتلء
َءءات من بالسّراء والجاه والمنصب بالمال الغرا

.
طريق  ) من3612(  البخاري صحيح وفي
: قاال الرت بن خأباب عأن قايس عأن إسإماعأيل

وسإلم عأليه الله صلى الله رسإول إلى شكونإا
ْفُرداة متوسإد وهو : أل له قالنا الكعبة ظل في له ُب

الرجل : كان قاال ؟ لنا الله تدعأو أل لنا تستنصر
َءفُر قابلكم فيمن ْفُح فيه فيجعل الرض في لمه ُي

. طه  سإورة)(1
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ُء ُيشق رأسإه عألى فيوضع بالمنشار فيجا با ف
بأمشاط ويمشط داينه عأن ذلك يصده وما ثنتين

عأصب أو عأظم من لحمه داون ما الحديد
ُيتّمن والله داينه عأن ذلك ومايصده المر هذا ل

ل حضرموت إلى صنعاء من الراكب يسير حتى
ولكنكم غنمه عألى والذئب الله إل يخافا

) . تستعجلون
سإيما ول المؤمنين تزيد ل والمحن فالفتن

ًا إل منهم العلماء ًا بالله إيمانإ تعالى قاال وتسليم
َلّماَ َأىَ { َو ُنوَن َر ْلُمْؤِم َْلْحَزاَب ا ُلوا ا َذا َقاَ َه

َناَ َماَ َد ّلُه َوَع ُلُه ال َق َوَرُسو َد ّلُه َوَص ال
ُلُه َدُهْم َوَماَ َوَرُسو ئناَ ِإّل َزا ئماَ ِإيَماَ ِلي َتْس َو

)22{ ( )1(. 
     منحة انإقلبت محنة من كم قايل وقاد

خأبيثة بنوايا قاتل عأالم من فكم حق وهذا
بين وأقاواله أفكاره فعاشت سإياسإية ومرامي

ْفُجنة وأصبحت الناس أبناء في بعده من ش
. كثيرة ذلك عألى والدالة والمثلة المسلمين
بالباطل نإلبسه ول الحق نإقول أن المهم

ًا نإعلمه بما نإصدع وأن وعأقيدة وشريعة داين
ًا ُنوا { َوَل تعالى قاال ومنهج ُنوا َوَل َتِه َتْحَز

.  الحزاب  سإورة)(1
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ُتْم ْن َأ َلْوَن َو َْلْع ُتْم ِإْن ا ْن ِنيَن ُك ) }139( ُمْؤِم
)2( .

 ) من3005(  صحيحه في مسلم روى وقاد
عأبد عأن ثابت حدثنا سإلمة بن حمادا طريق

صلى النبي عأن صهيب عأن ليلى أبي بن الرحمن
والساحر الملك قاصة في  وسإلم عأليه الله

جيء ( ثم     وفيه .. الحديث والغلم والراهب
. داينك عأن ارجع له فقيل الملك إلى أي بالغلم

به اذهبوا فقال أصحابه من نإفر إلى فدفعه فأبى
بلغتم فإذا الجبل به فاصعدوا وكذا كذا جبل إلى

به فذهبوا فاطرحوه وإل داينه عأن رجع فإن ذروته
بما اكفنيهم : اللهم فقال الجبل به فصعدوا

يمشي وجاء ، فسقطوا الجبل بهم فرجف شئت
؟ أصحابك فعل ما الملك له فقال الملك إلى
أصحابه من نإفر إلى فدفعه ، الله كفانإيهُم قاال

ُقاورة في فاحملوه به : اذهبوا فقال ْفُر فتوسإطوا ُقا
فذهبوا فاقاذفوه وإل داينه عأن رجع . فإن البحر به
بهم فانإكفأت شئت بما اكفنيهم اللهم . فقال به

فقال الملك إلى يمشي . وجاء فغرقاوا السفينة
الله كفانإهيم قاال ؟ أصحابك فعل ما الملك له

ِلِك فقال َءم ما تفعل حتى بقاتلي لست : إنإك لل
ُع قاال ؟ هو وما قاال به آُمُرك َءم في الناس تج

. عأمران آل  سإورة)(2
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ًا خأذ ثم جذع عألى . وتصلبني واحد صعيد سإهم
ثم القوس كبد في السهم ضع . ثم ِكنانإتي من
إذا فإنإك ارمني ثم الغلم رب الله : باسإم قال

واحد صعيد في الناس .فجمع قاتلتني ذلك فعلت
ًا أخأذ ثم جذع عألى . وصلبه ثم كنانإته من سإهم

الله باسإم قاال ثم القوس كبد في السهم وضع
ْفُدِغه في السهم فوقاع رماه ثم الغلم رب . ُص

فمات السهم موضع في صدغه في يده فوضع
الغلم برب آمنا الغلم برب : آمنا الناس فقال
ما أرأيت له فقيل الملك . فأتي الغلم برب آمنا

آمن قاد حذُرك بك نإزل والله قاد ؟ تحذر كنت
ُلخأدودا فأمر الناس ّدت السكك أفواه في   با فُخ

داينه عأن يرجع لم : من وقاال النيران وأضرم
حتى ففعلوا اقاتحم لمه قايل أو فيها فأقاحموه

َءءت أن فتقاعأست لها     صبي ومعها امرأة جا
فإنإك اصبري ُأمه : يا الغلم لها فقال فيها تقع

 )) . )1(  الحق   عألى

بها يقوم التي السإتشهاداية العمليات جواز عألى داليل  وفيه)(1
الكفار حرب عألى القائمون الله سإبيل في المجاهدون
. الرض في والمفسدين

بقاتلي لست (( إنإك الكافر للملك المسلم الغلم قاال فقد
عأجز حين قاتله كيفية عألى ) فدله به أُمُرك ما تفعل حتى

ًا الغلم فكان ذلك عأن الملك ًا نإفسه قاتل في متسبب مشارك
السإتشهاداية والعمليات الغلم عأمل بين والجامع ذلك في

ذلك في والمشاركة النفس قاتل في التسبب فإن واضح
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غلم يذهب أن كبير وأمر عأظيم لشيء وإنإه
ًء البشر من رجال أو وغايات معقولة لدوافع فدا

الجسد بقاء عألى مقدم الحق فبقاء مطلوبة
أفكارهم وتعيش بأبدانإهم يذهبون الحق فأهل

. وكلماتهم
تضحيته وعأن الغلم عأن الحديث تحدث وقاد

ْفُغية بدمه ِم ُب . بالله وإيمانإهم الناس إسإل

.  لقتلها المباشر مثل حكمه
في كان فإذا ، أهله وإعأزاز الدين ظهور المرين من والمقصودا

بالمشركين ونإكاية للدين إعأزاز السإتشهاداية العمليات
كراهة بدون العمليات هذه جازت مؤمنين قاوم صدور وشفاء

سإبيل في منهم برجل المسلمين تضحية تقتضي والمصلحة
أهل أكثر رخأص وقاد قاوتهم وإضعافا الكفار في النكاية
أنإهم تيقن ولو الكفار صفوفا في المسلم ينغمس أن العلم

. كثيرة هذا عألى والدالة يقتلونإه
بهم تترس إذا المسلمين أسإارى قاتل العلم أهل أكثر وأجاز

من السإارى بقتل إل وضررهم الكفرة شر يندفع ولم الكفار
ًا القاتل فيصبح ، إخأوانإنا ًا مجاهد ًا والمقتول مأجور . شهيد

وكبير العمليات هذه فوائد الواقاع دانإيا في ثبت وقاد
في الرعأب وزرعأت العأداء أذهلت فقد ، فعاليتها
ً وأصبحت قالوبهم ًا ويل سإبب وكانإت ،  عأليهم وثبور
ٍدا رحيل فلسطين أراضي عأن اليهودا من كبيرة أعأدا
ًا ًا وسإبب الرض إلى المهاجرين نإسبة تقليل في كبير

من استطعتم ماَ لهم { وأعدوا تعالى قاال المقدسإة
عدوالله به ترهبون الخيل رباَط ومن قوة

ّدوكم  .60 آية النإفال سإورة } … وع
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المر ونإفذ المطلوب القصد فتحقق
وصول من الغلم هذا مرادا وسإرى المنشودا
. القلوب أعأماقا إلى والتوحيد اليمان

قابل من وكانإوا ربهم ووحدوا قاومه فآمن
الدين ول السإلم يعرفون ل مبين ضلل في

للبشر ويدينون والحياة الماداة يعبدون  الحق
الملوك أنإظمة عأليهم وتهيمن والطاعأة بالعباداة

. وتشريعاتهم
الغلم فشعور يدم لم هذا أن غير

فأعألن ذلك داون حال للقضية وتقديره بالمسؤلية
ّدم الحق كلمة الواقاع دانإيا في سإبيل في دامه وقا

ويضعف والنصارى اليهودا يرهب شيء بكل تكون والقوة
.  قاوتهم

وفتاوى عأديدة مقالت المسألة هذه في كتبت كنت وقاد
العمليات هذه مشروعأية عألى الدالة عأشرات وذكرت كثيرة

وبينت المعتدين والنصارى المغتصبين اليهودا قاهر سإبيل في
النإتحار وبين الجهاداية العمليات هذه بين التسوية غلط

هواه أجل من نإفسه يقتل المنتحر وأن بالجماع المحرم
بالقضاء اليمان وضعف الصبر وعأدم للجزع نإتيجة ونإفسه
من قاتلها في يتسبب أو نإفسه يقتل الفدائي بينما ، والقدر

المعتدين بالكفار والتنكيل والعرض الدين حفظ أجل
النبي قاال وقاد المسلمين ومقدسإات أراضي من وطرداهم

  )         (       
       .
                ) 
            . ( ...
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تحررت حينها ، الوثنية وتحطيم البشر صلح
الحياة للحجار الملك لدين عأبودايتها من القلوب
ّوتت التراب مطمئنة ونإفس عأالية بروح وص
آمنا الغلم برب آمنا الغلم برب آمنا ثابتة وقالوب

ول الجبارين لبطش ترضخ . ولم الغلم برب
. المجرمين تعذيب

ًا والمهزومون ًا نإفسي والمرجفون وفكري
ّذلون ومواجهة والتضحيات الجهادا عأن والمخ

الكفرية والتشريعات الجاهلية والمبادائ الفكار
. اليمانإية البواعأث هذه يناصرون ل

الحكام جور عألى الصبر بين يخلطون وقاد
الحاكمية ومواجهة اليمان عألى الثبات .... وبين
بالرعأية الضارة السياسإية والقرارات الجاهلية

الناصحون والدعأاة الصاداقاون الئمة يزل ولم
المرين بين يفّرقاون السإلم قارون سإائر في

الفكرية والنإحرافات الهواء ويواجهون
بعزيمة وغيرها والعقدية والقاتصاداية والسياسإية
الذي الذى متحملين المتقين وشجاعأة الصاداقاين

داور ... فهذا والناهين المرين من أمثالهم ينتاب
ُكْن تعالى قاال رسإالتهم وهذه العلماء َت ْل { َو
ُكْم ْن ْدُعوَن ُأّمٌة ِم َلىَ َي ْيِر ِإ ْلَخ ْأُمُروَن ا َي َو

ْلَمْعُروِف ْنَهْوَن ِباَ َي َكِر َعْن َو ْن ْلُم ِئَك ا َل ُأْو َو
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ِلُحوَن ُهْم ْلُمْف تعالى  وقاال)1( ) }104( ا
ُتْم ْن ُك ْيَر {  ّناَِس ُأْخِرَجْت ُأّمٍة َخ ْأُمُروَن ِلل َت

ْلَمْعُروِف ْنَهْوَن ِباَ َت َكِر َعْن َو ْلُمن ُنوَن ا ُتْؤِم َو
ّلِه َلْو ِباَل َتاَِب َأْهُل آَمَن َو ِك ْل َكاََن ا ئرا َل ْي َلُهْم َخ
ْنُهْم ُنوَن ِم ْلُمْؤِم َثُرُهْم ا ْك َأ ْلَفاَِسُقون َو َ( ا
ُنوَن تعالى . وقاال)2( ) }110 ْلُمْؤِم { َوا

َناَُت ْلُمْؤِم ُء َبْعُضُهْم َوا َياَ ِل ْأُمُروَن َبْعٍض َأْو َي
ْلَمْعُروِف ْنَهْوَن ِباَ َي َكِر َعْن َو ْلُمن ُيِقيُموَن ا َو

َة ُتوَن الّصَل ُيْؤ َة َو َكاَ ِطيُعوَن الّز ُي ّلَه َو ال
َلُه ِئَك َوَرُسو َل َيْرَحُمُهْم ُأْو ّلُه َس ّلَه ِإّن ال ال

ِكيٌم َعِزيٌز  .)3(  ) }71( َح
َنيِّ لبنه الحكيم لقمان وصايا ومن ُب َياَ  }

َة َأِقْم ْأُمْر الّصَل ْلَمْعُروِف َو ْنَه ِباَ َعْن َوا
َكِر ْلُمن ِبْر ا َلىَ َواْص َبَك َماَ َع ِلَك ِإّن َأَصاَ ِمْن َذ

ِم ُْلُموِر َعْز  . )4( ) }17( ا
بن قايس طريق  ) من49(  مسلم صحيح وفي

بدأ من . أوُل قاال شهاب بن طارقا عأن مسلم
إليه فقام مروان الصلة قابل العيد يوم بالخطبة

ُة فقال رجل ُترك قاد فقال الخطبة قابل : الصل
ما قاضى فقد هذا أّما سإعيد أبو فقال ُهنالك ما

. عأمران آل  سإورة)(1
. عأمران آل  سإورة)(2
. التوبة  سإورة)(3
. لقمان  سإورة)(4
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وسإلم عأليه الله صلى الله رسإول . سإمعت عأليه
ًا منكم رأى ( من يقول فإن بيده فليغيره منكر

وذلك فبقلبه يستطع لم فإن فبلسانإه يستطع لم
) .  اليمان أضعف

قاال عأنه الله رضي مسعودا بن الله عأبد وقاال
نإبي من [ ما وسإلم عأليه الله صلى الله رسإول

ٍة في الله بعثه أمته من له كان إل قابلي أم
ويقتدون بسنته يأخأذون وأصحاب حواريون

يقولون خألوفا بعدهم من تخلف إنإها ثم بأمره
جاهدهم فمن يؤمرون مال ويفعلون يفعلون مال
مؤمن فهو بلسانإه جاهدهم ومن مؤمن فهو بيده
َءء وليس مؤمن فهو بقلبه جاهدهم ومن ذلك ورا
في مسلم )) رواه خأردال حبة اليمان من

بن الرحمن عأبد طريق  ) من50(  صحيحه
. مسعودا ابن عأن رافع أبي عأن المسور

 ) بسند545(  سإننه في الدارمي وروى
كثير أبو حدثني الوزاعأي طريق من صحيح
عأند جالس وهو ذر أبا أتيت قاال أبي حدثني

إليه الناس اجتمع وقاد الوسإطى الجمرة
: ألم قاال ثم عأليه فوقاف رجل فأتاه ، يستفتونإه

َءأرقايب فقال إليه رأسإه فرفع ؟ الفتيا عأن ُتنه

هذه  عألى)1( الصمصامة وضعتم لو عألّي أنإت
( صا الصحاح مختار في قااله ينثني ل الذي الصارم  السيف)(1

370.  ( 
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سإمعتها كلمة ُأنإفذ أنإي ظننت ثم قافاه إلى وأشار
أن قابل  وسإلم عأليه الله صلى الله رسإول من

في البخاري )) وعألقه لنإفذتها عألّي تجيزوا
 .)1( الجزم بصيغة صحيحه

في السإلم أئمة ومواقاف العلماء وتاريخ
أدانإى يجد منهم أحد يكن  ولم)2( كثيرة هذا مثل
المنكر عأن والنهي بالمعروفا المر من حرج

الصوت وإيصال الحق أنإه يعلم بما والفتوى
َءلِمهم إلى السإلمي السإلم عأن والتحدث عأا
ّوماته وحقائقه . وخأصائصه ومق
الذن ينتظرون بيوتهم في يقبعون كان وما

أهل عألى والنإكار الحق كلمة قاول في السياسإي
. الباطل

العلم أهل من كثير أصبح فقد الن وأّما
الطماع فأخأرسإت السلطين لدى موظفين
والميثاقا بالعهد القيام عألى يقدرون فل ألسنتهم
. الكتاب في عأليهم المأخأوذ
مقارعأة ول الباطل مصاولة يستطيعون ول
ْفُدعأون السلف أئمة أكثر كان هنا ومن الفسادا َءي

بالعأمال التقيد داون الُحّرة التجارية العأمال إلى

 ) .160 / 1(  الباري  فتح)(1
العزيز لعبد والحكام العلماء بين السإلم ذلك في  راجع)(2

والنهي بالمعروفا المر في العلماء مناهج . وكتاب البدري
. الساُمّرائي لفاروقا المنكر عأن
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وهدايا السلطين ُأعأطيات ويكرهون الحكومية
ذلك يحملهم ل حتى قابولها ويرفضون الملوك

في السلطين وطاعأة والنفاقا المداهنة عألى
. ونإزواتهم أغراضهم
ًا وإكبار بإجلل لرمق وإنإي ِلم ْفُت عأا عأليه ّعأز

ّلها فلم نإفُسه ِذ السلطين قاصور عألى بالتردادا ُي
ًا العلم فجعل أيديهم في عأّما واسإتغنى خأادام

للديانإة الفتوى . وسإّخر للسياسإة وليس للدين
. للعأاشة وليست

الكلم هذا ينكرون والشهوات الدنإيا وعأبيد
التيه ظلمات في ويعيشون الفكر هذا ويكافحون

. الواقاع حقيقة عأن والشرودا والرذيلة
الفكر هذا يطارداوا أن هذا من والغرب

الجديدة والحضارة التقدم أو والعلم الدين باسإم
.

والدين للعلم يكون أن هيهات وهيهات
والتفلتات عأوجاجات ال             بهذه روابط
. لجلج والباطل أبلج فالحق

عألى يقومان والتقدم الجديدة والحضارة
من المجتمعات وتطهير السإلمية الشريعة

. بالباطل الناس أموال وأكل والعدوان الظلم
الجديدة للحضارة آخأر تصور هناك كان وإن
ونإعرة والعاداات التقاليد عأن ينشأ والتقدم
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من فليس الدين هذا بحقيقة والجهل الجاهلية
للسإلم الحقيقي .. والتصور شيء في السإلم

من عأند يلتمس ول والسنة الكتاب عأن يؤخأذ
ًا الله بآيات اشترى ً ثمن الدين بأحكام وضاقا قاليل

ًا . ذرعأ
مداخأل يدركون ل هذا في يمارون والذين

عأن منهم كثير ويتحدث الطرقا مفرقا ول الخلل
والمصالح والحكم والشورى والسإلم الدين

. والظنون الوهام بمجردا الجتماعأية والعدالة
ًا العلمانإيين بلسان الشرع عأن يتكلمون وأحيانإ

العبد بين خأاصة صلة بأنإه الدين عأن ويقولون
السإلم .فيقصون الحياة شئون يتناول ول وربه
السياسإية والشئون والتشريع الحكم عأن

تعالى الله قاال وقاد والجتماعأية والقاتصاداية
ِتيِ ِإّن { ُقْل ِكيِ َصَل ُنُس َياَيِ َو َوَمْح

ِتيِ ّلِه َوَمَماَ َلِميَن َرّب ِل ْلَعاَ ) َل162( ا
ِلَك َلُه َشِريَك َذ ِب َناَ ُأِمْرُت َو َأ َأّوُل َو

ِلِميَن ْلُمْس .  )1( ) }163( ا
ومنهج .. وشريعة ومعاملة عأباداة فالسإلم

بالشرع كافر فهو ببعض وكفر ببعض آمن فمن
قاال وصيامه حجه ول وزكاته صلته تنفعه فل كله

ُنوَن تعالى ُتْؤِم َأَف َبْعِض {  َتاَِب ِب ِك ْل ا

.  النإعام  سإورة)(1
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ْكُفُروَن َت َبْعٍض َو ُء َفَماَ ِب ِلَك َيْفَعُل َمْن َجَزا َذ
ُكْم ْن َياَِة ِفيِ ِخْزيٌِ ِإّل ِم ْلَح َياَ ا ْن ّد َيْوَم ال َو

َياََمِة ْلِق ّدوَن ا َلىَ ُيَر ّد ِإ َذاِب َأَش ْلَع ّلُه َوَماَ ا ال
ُلوَن َعّماَ ِبَغاَِفٍل .)1( ) }85( َتْعَم

ًا والمجاهدين الجهادا عأن يتحدثون وأحيانإ
. حقائقه ومحو بأحكامه والعبث النإهزامية بروح

عألى الناس أحرصا فهم هذا في غرابة ول
ّتباع وعألى حياة . واللذات الشهوات ا

ُدا واليماُن ْفُحرمهم والجها ذلممك مممن الكممثير َءي
. الموت غمرات في بهم ويقذفا

السإلم اسإم يحملون رجالت من رأينا وكم
قاائمون وهم عأنه الحين بعد الحين ويتحدثون

عأن المنحرفة والفهوم الشاذة الفكار هذه عألى
َذا تعالى قاال الله شرع ِإ ّلِذيَن َلُقوا { َو ُنوا ا آَم

ُلوا ّناَ َقاَ َذا آَم ِإ َلْوا َو َلىَ َخ ِنِهْم ِإ ِطي َياَ ُلوا َش َقاَ
ّناَ ُكْم ِإ ّنَماَ َمَع ُئوَن َنْحُن ِإ َتْهِز ّلُه14( ُمْس ) ال

َتْهِزُئ ّدُهْم ِبِهْم َيْس َيُم ِنِهْم ِفيِ َو َياَ ُطْغ
ِئَك15َ( َيْعَمُهون َل ُأْو ّلِذيَن )  َتَرْوا ا اْش
َلَة َدىَ الّضَل ْلُه ِبَحْت َفَماَ ِباَ ُتُهْم َر َوَماَ ِتَجاََر

ُنوا َتِديَن َكاَ . )2 ()}16( ُمْه
في وأعأداء الداخأل في أعأداء لمه والسإلم

عأزل في مشتركة مصالح عأند يلتقون الخارج
.  البقرة  سإورة)(1
.  البقرة  سإورة)(2
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أحضان في بأهله والدفع الحياة عأن السإلم
امتداداه أمام العوائق ووضع والنصرانإية اليهوداية
الجاهلية للعصبة ممكن غير أنإه بيد أهله وتحّرك
عأليه الله صلى ورسإوله الله تشاقا التي والفئة
عألى تهيمن وأن وعأدها لها يتحقق أن  وسإلم
أن اسإتطاعأت وإن البشر عألى وتستحوذ الرض
فاليام مريرة أيام في كثيرة جوانإب عألى تهيمن

وسإلم عأليه الله صلى ولرسإوله لله والعزة داول
. وللمؤمنين

ورسإوله داينه ينصر بأنإه الله من والوعأد
محقق .. وعأد الكافرين ويخزي المؤمنين وحزبه

. محالة ل
والكفر الشرك عألى القائمة والوضاع

وانإتهاك الديار واغتصاب الجاهلي والتشريع
تدوم لن الشريفة الفكار عألى والحجر العأراض

مكثها وطال شوكتها وقاويت سإبلها تمهدت مهما
وبذل بها اليمان يجب حقيقة وهذه الرض في

َءء الطاقاات أن ذلك في والشرط تحقيقها ورا
وأن والقلوب الجسادا به ونإحرك بالسإلم نإقوم
َكاََن تعالى قاال موقانين صاداقاين لله نإعمل { َو
َناَ َحّقاَ ْي َل ِنيَن َنْصُر َع ْلُمْؤِم وقاال)1( ) }47( ا

ْد تعالى َلَق َبَقْت { َو َناَ َس ُت ِلَم َناَ َك َباَِد ِلِع

. الروم  سإورة)(1
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ِليَن ْلُمْرَس ّنُهْم171( ا ِإ ْلَمنُصوُروَن َلُهْم )  ا
ِإّن172( َناَ ) َو َد ُبوَن َلُهْم ُجن ِل ْلَغاَ ) }173( ا
)1( .

شك من وما الله من وعأد للمؤمنين فالنصر
حساب عأن تأخأر وإن الحياة واقاع في تحققه في

من النإسان خُألق فقد ذلك واسإتبطأوا البشر
َأَل تعالى قاال عأجل ّلِه َنْصَر ِإّن {  ( َقِريٌب ال
َد{   تعالى  وقاال)2 ( . ) }214 ّلِه َوْع َل ال

ِلُف ّلُه ُيْخ ُه ال َد ِكّن َوْع َل َثَر َو ْك ّناَِس َأ َل ال
َلُموَن . )3() } 6( َيْع

 ]103 / 4[  مسنده في أحمد المام وروى
قاال مسلم بن صفوان طريق من صحيح بسند

قاال الداري تميم عأن عأامر بن َءسإليم حدثني
يقول  وسإلم عأليه الله صلى الله رسإول سإمعت
يترك ول والنهار الليل بلغ ما المر هذا ( ليبلغّن

بعز الدين هذا الله أداخأله إل وبر ول مدر بيت الله
ًا ذليل بذل أو عأزيز ِعُز . عأز ً السإلم به الله ُي ُذل و
ِذُل . الكفر به الله ُي

ْفُفُت . قاد يقول الداري تميم وكان ذلك عأر
ْفُن أصاب لقد بيتي َءأهل في الخير منهم أسإلم َءم

. الصافات  سإورة)(1
.  البقرة  سإورة)(2
.  الروم  سإورة)(3
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ْفُن أصاب ولقد والعز والشرفا ًا منهم كان َءم كافر
. ) . والجزية والصغار الذل

أهله وظهور السإلم عأوداة في والمبشرات
وهي كثيرة بماضيهم     حاضرهم واتصال
وما ذليل بذل أو عأزيز بعز محالة ل متحققة

اليأس من المسلمين من فئة نإفوس إلى سإرى
ل .. جهالة الليم الحاضر من يرون مما والعجز

. لها قارار
َءشت فمهما الغواية واسإتحكمت الضللُة َءف
ُدا واسإتشرى َءكت الفسا ِه ُت ْفُنإ فسيبقى العأراض وا

ّد السإلُم ْفُمت َءت ُته و َءع ْفُقا ُغ ُر َءغ ما ويبل والنهاُر الليُل بل
ِء الدعأاة وجهودا العلماء بصدقِا . الشهداء وداما

َءطالة للتخاذل مجال فل َءب مع والقعودا وال
بالهزل ل بالجد يتحقق فالسإلم الخالفين

ل الصاداقاة وبالقلوب بالمال ل وبالعأمال
ّيَهاَ تعالى قاال الخائنة النفوس َأ َياَ ّلِذيَن {  ا

ُنوا ُكْم َماَ آَم َذا َل ُكْم ِقيَل ِإ ِفيِ انِفُروا َل
ِبيِل ّلِه َس ُتْم ال ْل ّثاََق َلىَ ا َْلْرِض ِإ ُتْم ا َأَرِضي

َياَِة ْلَح َياَ ِباَ ْن ّد َتاَُع َفَماَ اْلِخَرِة ِمْن ال َياَِة َم ْلَح ا
َياَ ْن ّد ِليٌل ِإّل اْلِخَرِة ِفيِ ال ِإّل38( َق  (

ُكْم َتنِفُروا ْب ّذ ئباَ ُيَع َذا ئماَ َع ِلي ْبِدْل َأ َت َيْس ئماَ َو َقْو
ُكْم ْيَر ُه َوَل َغ ئئاَ َتُضّرو ْي ّلُه َش َلىَ َوال ُكّل َع
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تعالى  . وقاال)1( ) }39(      َقِديٌر َشيٍِْء
ِإّن ّلَه {  َتَرىَ ال ِنيَن ِمْن اْش ْلُمْؤِم َأنُفَسُهْم ا

َلُهْم َأْمَوا َأّن َو ّنَة َلُهْم ِب ْلَج ُلوَن ا ِت ِفيِ ُيَقاَ
ِبيِل ّلِه َس ُلوَن ال ُت َيْق ُلوَن َف َت ُيْق ئدا َو ْيِه َوْع َل َع

ّتْوَراِة ِفيِ َحّقاَ ِْلنِجيِل ال ْلُقْرآِن َوا َوَمْن َوا
ّلِه ِمْن ِبَعْهِدِه َأْوَفىَ ْبِشُروا ال َت ُكْم َفاَْس ْيِع َب ِب
ّلِذيِ ُتْم ا َيْع ِلَك ِبِه َباَ َذ ْلَفْوُز ُهَو َو ِظيُم ا ْلَع ا

)111{ ( )2(. 
وحقيقة بالله اليمان حقيقة تمثلت وقاد
عأنهم الله رضي الصحابة في الله مع المبايعة

النفوس وبذلوا محتسبين الموال أنإفقوا حين
غير مقبلين الله سإبيل في وجاهدوا صابرين
وعأرفت بجرانإه الحق ضرب حتى مدبرين
الرض في يبق فلم لباريها وأذعأنت ربها البشرية

للجزية رضخ ذليل كافر أو موّحد مسلم إل
ذمة في يبقى أن عألى الحق لسلطان واسإتسلم
ْفُن يوم هذا وحمايتهم المسلمين حقيقة تمثلت أ

عأرفا أن ويوم القرآن جيل في بالله اليمان
ّولون المسلمون . الحياة في مهمتهم ال
َءء ونإحن آثارهم عألى نإسير حين اليوم أبنا

الحق طريق في ونإمضي نإفوسإنا الدين ونإمنح
ّيابين غير والعلل العجافا اليام نإتجاوز للخلق ه

. التوبة  سإورة)(1
. التوبة  سإورة)(2
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عأروش .. ونإحطم المخزية والهزائم العارضة
أعأدائنا رقااب ونإملك الشهوات عأبيد ونإهزم الكفر

ْفُدنإا شأنإنا أصلحنا إذا ربنا وعأدنإا ما هذا ُعأ لرشدنإا و
ْفُعلى ول يعلو فالسإلم . ُي

رضي شعبة بن المغيرة حديث جميل ومن
كسرى عأامُل المسلمين عألى خأرج حين عأنه الله
ًا أربعين في ليكلمني فقال ترجمان فقام ألف

قاال شئت عأّما : سإل المغيرة فقال منكم رجل
في كنا العرب من ُأنإاس نإحن قاال ؟ أنإتم ما

من والنوى الجلد نإمص شديد وبلء شديد شقاء
َءر ونإلبس الجوع َءب َءعر الو َءش الشجر ونإعبد وال

السموات رُب بعث إذ كذلك نإحن فبينا ، والحجر
ّلت ذكُره تعالى الرضين ورب - إلينا عأظمته وج

ًا نإبينا فأمرنإا وأمه أباه نإعرفا أنإفسنا من نإبي
ّبنا رسإوُل ُنإقاتلكم أن  وسإلم عأليه الله صلى ر

وأخأبرنإا ، الجزية تؤداوا أو وحده الله تعبدوا حتى
أنإه ربنا رسإالة عأن  وسإلم عأليه الله صلى نإبينا
ّنا قاتل من َءر لم نإعيم في الجنة إلى صار م َءلها َءي ْفُث ِم
( البخاري )) رواه رقاابكم ملك منا بقي ومن قاط

3159(
وقاويت السإلم نإهض السإاس هذا وعألى

حتى واليام الليالي تذهب ولن أهله وعأّز شوكته
ول الرض في يهوداية فل لله كله الدين يكون
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يؤداي الكتاب أهل من أحد يبقى ول نإصرانإية
. الجزية

شهاب ابن طريق  من)1( الصحيحين وفي
الله رضي هريرة أبا سإمع أنإه المسيب ابن عأن
وسإلم عأليه الله صلى الله رسإول قاال يقول عأنه

فيكم ينمزل أن ليوشكن بيده نإفسي (( والذي
ًا مريم ابن ًا حكم ْفُقِسط َءر ُم ويقتل الصليب فيكِس

َءع الخنمزير َءض َءض الجزية وي َءيفي ل حتى المال و
)) . أحد يقبله

إل يقبل ل ) أي الجزية ( ويضع قاوله ومعنى
الرض في يبقى فل لله كله الدين ليكون السإلم

من طائفة قاول وهذا نإصرانإي ول يهوداي ل
. المجتهدين والئمة الفقهاء

ويكثر يتنامى المال : أن معناه آخأرون وقاال
فتترك له الجزية صرفا يمكن أحد يوجد ل حتى

. إليها الحاجة لعدم الجزية
بوضع المرادا : إن ثالثة طائفة وقاالت

محاباة غير من الكفار عألى تقريرها هو الجزية
. المال يفيض وحينها

الول القول تؤيد كثيرة روايات جاءت وقاد
الجزية يقبل ول السإلم إلى يدعأو عأيسى وأن

. السإلم إل كلها الملل زمانإه في الله ويهلك

 ) .155(   ) ومسلم2222(   البخاري)(1
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عأن جرير طريق  من)1( البخاري وروى
هريرة أبي عأن زرعأة أبي عأن القعقاع بن عأمارة
عأليه الله صلى الله رسإول عأن عأنه الله رضي
اليهودا تقاتلوا حتى الساعأة تقوم ( ل قاال  وسإلم
َءءه الحجر يقول حتى هذا مسلم يا اليهوداي ورا

 من)2( مسلم )) . ورواه فاقاتله ورائي يهوداي
أبي عأن أبيه عأن صالح أبي بن سإهيل حديث
ابن عأن روايته  عألى)3( الشيخان واتفق هريرة

. عأنهما الله رضي عأمر
الرض مشارقا في للمسلمين آن وقاد
ْفُجِمعوا لرشدهم يعوداوا أن ومغاربها ُي أمرهم و
ّوهم الله عأدو ويجاهدوا المسلمين فأبناء وعأد
وقاد أراضيهم فوقا والجراح الدماء في مثخنون
النصارى ومكر اليهودا غدر من الكثير تحملوا
قاال والعأراض الديار في سإياسإاتهم وخأبث
ُأِذَن تعالى ّلِذيَن {  ُلوَن ِل َت ّنُهْم ُيَقاَ َأ ِلُموا ِب ُظ
ِإّن ّلَه َو َلىَ ال ّلِذيَن39( َلَقِديٌر َنْصِرِهْم َع ) ا

َياَِرِهْم ِمْن ُأْخِرُجوا ْيِر ِد َأْن ِإّل َحّق ِبَغ

ُلوا َناَ َيُقو ّب ّلُه َر َلْوَل ال ّلِه َدْفُع َو ّناََس ال ال
َبْعٍض َبْعَضُهْم ّدَمْت ِب َيٌع َصَواِمُع َلُه ِب َو

َلَواٌت ُد َوَص َكُر َوَمَساَِج ْذ ّلِه اْسُم ِفيَهاَ ُي ال

 ) .2926(   رقام)(1
 ) .2922(   رقام)(2
 ) .2921(   ) ومسلم2925(   البخاري)(3
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ئرا ِثي َينُصَرّن َك َل ّلُه َو ُه َمْن ال ّلَه ِإّن َينُصُر ال
 .)1( ) }40( َعِزيٌز َلَقِويِّ

نإلق لم تاريخنا امتدادا عألى المسلمين ونإحن
ول أعأظم ومجازر مآسإي والنصارى اليهودا من

أقااموا  حتى)2( المعاصر حاضرنإا مجازر من أنإكى
أراضينا عألى وداولتهم شقاوتنا عألى سإعاداتهم

ٌة ُ جثُث المسلمين وبعُض نإحو يتحركون ل هامد
النإتظار ويؤثرون الوضاع وتغيير الجهادا

بذل أو تذكر مقاومة داون الفرج وينتظرون
. يشكر

الخور ويرفض هذا كل يرفض والسإلم
ترمي التي الدعأوات ويرفض والكسل والجهل

ويأمر حرماتهم وهتك المسلمين هلك إلى
وتطهير والمعتدين الناكثين وقاتال بالجهادا
حتى المغتصبين أيدي من المسلمين أراضي

{ تعالى  الله قاال ذلك عألى ونإحن الله وعأد يأتي
ئفاَ انِفُروا ئل ِخَفاَ ِثَقاَ ُدوا َو ُكْم َوَجاَِه ِل َأْمَوا ِب

. الحج  سإورة)(1
أيدي عألى وسإتمائة عأشرة سإبع سإنة المسلمين  وكارثة)(2

في الثير ابن عأنها قاال كبيرة ومحنة عأظيمة بلية التتار
الله خألق مذ العالم إن قاائل قاال  ) فلو399 / 10(  الكامل
ًا لكان بمثلها يبتلوا لم الن إلى آدام وتعالى سإبحانإه صاداقا

. ) غير يدانإيها ولما         يقاربها ما تتضمن لم التواريخ فإن
فتنة عأن .. والحديث داين لهم ليس أخألط قاوم التتار أن

.   تحريف من فيهم ما عألى والنصارى اليهودا
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ُكْم َأنُفِس ِبيِل ِفيِ َو ّلِه َس ُكْم ال ِل ْيٌر َذ ُكْم َخ َل
ُتْم ِإْن َلُموَن ُكن تعالى . وقاال)1() } 41(     َتْع
ُلوُهْم{  ِت ّتىَ َوَقاَ ُكوَن َل َح َنٌة َت ْت ُكوَن ِف َي َو

ّديُن ّلِه ال ِإْن ِل َتَهْوا َف ْدَواَن َفَل ان َلىَ ِإّل ُع َع
ِلِميَن ّظاَ  .)2( ) }193( ال

قاتال وجوب عألى العلم أهل اتفق وقاد
انإدفع فإن المسلمين بلدا عألى المعتدين الكفار
ُتلت التي البلدا بأهل شّرهم كفى ُأغتصبت أو ُأح

ّدا يحصل لم وإن غيرهم عأن ذلك كيدهم ر
العدو من يقرب من عألى يجب فإنإه وإقاصاؤهم

ُلخأرى البلدا أهل من ّد الكفار مناجزة ا وص
فيه ينازع ول بالشرع معلوم أمر وهذا عأدوانإهم

 .)3( مسلم
ّيَهاَ تعالى قاال َأ َياَ ّلِذيَن {  ُنوا ا ُلوا آَم ِت َقاَ

ّلِذيَن ُكْم ا َن ُلو ُكّفاَِر ِمْن َي ْل ُدوا ا َيِج ْل ُكْم َو ِفي
ئة َظ ْل َلُموا ِغ ّلَه َأّن َواْع ّتِقيَن َمَع ال ْلُم ( ا
ُكْم { َوَماَ تعالى . وقاال)4( ) }123 َل َل

.  التوبة  سإورة)(1
. البقرة  سإورة)(2
 ] وتفسير374 / 10[  للبغوي السنة شرح  انإظر)(3

 )366 / 10(   ] والمغني151 / 8 / 279 / 5[  القرطبي
00 / 124 / 4(  عأابدين ابن  ) وحاشية341 / 5(  والمحلى
السياسإة في والقتال  ) والجهادا520 / 4(  الجّرار ) والسيل
 ).638 – 636 / 1(  الشرعأية

.  التوبة  سإورة)(4
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ُلوَن ِت ِبيِل ِفيِ ُتَقاَ ّلِه َس َتْضَعِفيَن ال ْلُمْس َوا
ّنَساَِء الّرَجاَِل ِمْن َداِن َوال ْل ْلِو ّلِذيَن َوا ا

ُلوَن َناَ َيُقو ّب َناَ َر َيِة َهِذِه ِمْن َأْخِرْج ْلَقْر ا
ِم ِل ّظاَ ُلَهاَ ال َناَ َواْجَعل َأْه ْنَك ِمْن َل ُد ّياَ َل ِل َو
َناَ َواْجَعل ْنَك ِمْن َل ُد ئرا َل ّلِذيَن) 75( َنِصي ا

ُنوا ُلوَن آَم ِت ِبيِل ِفيِ ُيَقاَ ّلِه َس ّلِذيَن ال َكَفُروا َوا
ُلوَن ِت ِبيِل ِفيِ ُيَقاَ ّطاَُغوِت َس ُلوا ال ِت َء َفَقاَ َياَ ِل َأْو

َطاَِن ْي َد ِإّن الّش ْي َطاَِن َك ْي ئفاَ َكاََن الّش ( َضِعي
76{ ( )1(.

تعالى قاوله الله رحمه القرطبي قاال
ُكْم { َوَماَ ُلوَن َل َل ِت ِبيِل    ِفيِ ُتَقاَ ّلِه َس } ال

تخليص يتضمن وهو الجهادا عألى حض
الذين المشركين الكفرة أيدي من المستضعفين

الدين عأن ويفتنونإهم العذاب سإوء يسومونإهم
داينه وإظهار كلمته لعألء الجهادا تعالى فأوجب

كان وإن عأباداه من الضعفاء المؤمنين واسإتنقاذ
  .)2 (..)  النفوس تلف ذلك في

في المقتولين الشهداء أجر بذلك فلهم
وسإلم عأليه الله صلى النبي قاال الله سإبيل
ومن شهيد فهو الله سبيل فيِ ُقتل ( من
.... شهيد فهو الله سبيل فيِ ماَت

. النساء  سإورة)(1
(( ممشارع  ) وانإظر279 / 5(  المقرطبي  تفسمير)(2

 ] .838 – 828 / 2[  العشماقا مصمارع إلى الشمواقا
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سإهيل طريق  ) من1915(  مسلم رواه الحديث
. هريرة أبي عأن أبيه عأن صالح أبي بن

سإبيل في ُيقتلون الذين عأن تعالى وقاال
َبّن { َوَل    بأرواحهم ويضحون الله َتْحَس

ّلِذيَن ُلوا ا ِت ِبيِل ِفيِ ُق ّلِه َس ئتاَ ال َبْل َأْمَوا
ٌء َياَ َد َأْح ْن ّبِهْم ِع ) َفِرِحيَن169( ُيْرَزُقوَن َر

َتاَُهْم ِبَماَ ّلُه آ ِلِه ِمْن ال ْبِشُروَن َفْض َت َيْس َو
ّلِذيَن ْلَحُقوا َلْم ِباَ ْلِفِهْم ِمْن ِبِهْم َي َأّل َخ

ْيِهْم َخْوٌف َل ُنوَن ُهْم َوَل َع )170( َيْحَز
ْبِشُروَن َت ِنْعَمٍة َيْس ّلِه ِمْن ِب َأّن َوَفْضٍل ال َو

ّلَه ِنيَن َأْجَر ُيِضيُع َل ال ْلُمْؤِم ) }171(       ا
)1( .

طريق  ) من1887(  مسلم صحيح وفي
قاال مسروقا عأن مرة بن الله عأبد عأن العأمش

: فقال الية هذه عأن مسعودا بن الله عأبد سإألنا
ّنإا أما (( أرواحهم فقال ذلك عأن سإألنا قاد إ

ّلقة قناَديُل لهاَ ُخضر طيٍر جوِف فيِ ُمَع
َءت حيث الجنة من تسرُح باَلعرش . ثم شاَ

إليهم . فاَطلع القناَديل تلك إلىَ تأويِ
ئاَ تشتهون . هل . فقاَل اطلعة ربهم شيئ

نسرح ونحن ؟ نشتهيِ شيئ : أيِ قاَلوا ؟
ثلثا بهم ذلك ففعل شئناَ حيث الجنة من

. عأمران آل  سإورة)(1
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أن من ُيتركوا لن أنهم رأوا . فلماَ مّرات
أرواحناَ ترد أن نريد : ياَرب قاَلوا ُيسألوا

مرة سبيلك فيِ نقتل حتىَ أجساَدناَ فيِ
حاَجة لهم ليس أن رأىَ . فلماَ أخرىَ
 .)) ُتركوا

أحد (( ماَ وسإلم عأليه الله صلى وقاال
وله الدنياَ إلىَ يرجع أن يحب الجنة يدخل

، الشهيد إل شيِء من الرض علىَ ماَ
عشر فيقتل الدنياَ إلىَ يرجع أن يتمنىَ
)1( عأليه  متفق)) الكرامة من يرىَ لماَ مرات

الله رضي أنإس عأن قاتاداة عأن شعبة حديث من
. عأنه

الجهادا أن عألى الصحاح الحادايث دالت وقاد
به والقائمين العأمال أفضل من الله سإبيل في

العبادا. أفضل
المهاجرين من بالصحابة دافع الذي هو وهذا
أن إلى بإحسان اتبعوهم الذين و والنإصار
نإيل في ويتنافسوا سإباقاه حلقة في يتسابقوا

ماَ:  وسإلم عأليه الله صلى للنبي قايل وقاد ثوابه
َد يعدل ؟ وجل عز الله سبيل فيِ الجهاَ
فأعاَدوا  )) قاَل)2( تستطيعوه ل قاَل

 ) .1877(   ) ومسلم2817(   البخاري)(1
في الشهر وهذا ) بالنون تستطيعونإه ( ل نإسخة  وفي)(2

. اللغة
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ئاَ أو مرتين عليه (( ل يقول ذلك كل ثلث
(( مثل الثاَلثة فيِ )) وقاَل تستطيعونه

الصاَئم كمثل الله سبيل فيِ المجاَهد
من يفتر ل الله بآياَت القاَنت القاَئم
فيِ المجاَهد يرجع حتىَ صلة ول صياَم
في مسلم  . رواه)) تعاَلىَ الله سبيل
أبي بن سإهيل طريق  ) من1878(         صحيحه

( البخاري ورواه هريرة أبي عأن أبيه عأن صالح
عأن حصين أبي حديث من  ) بمعناه2785
 من)1( الصحيحين وفي هريرة أبي عأن ذكوان
أبي عأن الليثي يزيد بن عأطاء عأن الزهري طريق
رسول ياَ قايل قاال عأنه الله رضي الخدري سإعيد
الله رسول فقاَل ؟ أفضل الناَس ّ أيِ الله

يجاَهد (( مؤمن وسلم عليه الله صلىَ
َمْن ثّم قاَلوا وماَله بنفسه الله سبيل فيِ
الشعاَب من شعب فيِ : مؤمن قاَل

 .)) شّره من الناَس ويدُع الله يتقيِ
وأهله الجهادا فضل عألى الدالة والنصوصا

من الله سإبيل في المجاهدون أدارك فقد كثيرة
تضمها أرواح دار . فلله بعدهم من وفاتوا قابلهم

السإلم حماية في ُأريقت وداماء أجساداهم
. أعأدائه شوكة وكسر

 ) .1888(   ) ومسلم2786(   البخاري)(1
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ًا المنهزمين بعض أثار وقاد هذا ًا روحي وفكري
الجهادا موضوع المستشرقاين بكتابات والمتأثرين
وجهدوا العدوان ضد الدفاع جهادا في وحصروه

عأن وعأموا هذا في القطعية الدالة تأويل في
ليكون الطلب جهادا عألى الدالة والبراهين الدالة
المظلومة الشعوب وتستريح لله كله الدين

وكان والقوانإين النإظمة ظلم من والمقهورة
السإلم بحقيقة الجهل هو النإهزامية هذه وراء

تعالى قاال السإلمية الشريعة في الجهادا وحقيقة
ُلوُهْم ِت ّتىَ { َوَقاَ ُكوَن َل َح َنٌة َت ْت ُكوَن ِف َي َو

ّديُن ّلُه ال ّلِه ُك ِإْن ِل َتَهْوا َف عأن     ( أي        ان
ِإّن )     المؤمنين     وفتنة     الشرك ّلَه َف ُلوَن ِبَماَ ال َيْعَم
 . )1() } 39( َبِصيٌر

َذا تعالى وقاال ِإ َلَخ { َف َْلْشُهُر انَس ْلُحُرُم ا ا
ُلوا ُت ِكيَن َفاَْق ْلُمْشِر ْيُث ا ُتُموُهْم َح ْد َوَج

ُذوُهْم ُدوا َواْحُصُروُهْم َوُخ ُكّل َلُهْم َواْقُع
ِإْن َمْرَصٍد ُبوا َف َأَقاَُموا َتاَ َة َو َتْوا الّصَل َوآ
َة َكاَ ّلوا الّز َلُهْم َفَخ ِبي ّلَه ِإّن َس ( َرِحيٌم َغُفوٌر ال

5{ ( )2(.
ُلوا تعالى وقاال ِت ّلِذيَن { َقاَ ُنوَن َل ا ُيْؤِم

ّلِه ِم َوَل ِباَل َيْو ْل َماَ ُيَحّرُموَن َوَل اْلِخِر ِباَ
ّلُه َحّرَم ُلُه ال ُنوَن َوَل َوَرُسو ْلَحّق ِديَن َيِدي ا

. النإفال  سإورة)(1
. التوبة  سإورة)(2
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ّلِذيَن ِمْن ُتوا ا َتاََب ُأو ِك ْل ّتىَ ا ُطوا َح ُيْع
َيَة ْلِجْز .)1( ) }29( َصاَِغُروَن َوُهْم َيٍد َعْن ا

شعبة طريق  من)2( الصحيحين وفي
بن الله عأبد بن زيد بن محمد بن واقاد عأن

الله رسإول أن عأمر ابن عأن أبيه عأن عأمر
ُأمرت قاال  وسإلم عأليه الله صلى أن (( 
الله إل إله ل أن يشهدوا حتى الناس أقااتل
ًا وأن الصلة ويقيموا الله رسإول محمد

مني عأصموا ذلك فعلوا فإذا الزكاة ويؤتوا
َءءهم وحسابهم السإلم بحق إل وأموالهم داما

)) . الله عألى
قاصد وهو الطلب جهادا في كلها الدالة وهذه

ّفار منهم يحصل لم ولو دايارهم في وغزوهم الك
ّي يترتب مالم كافة الدين في ليدخألوا عأدوان أ

من المسلمين يمنع أو راجحة أضرار ذلك عألى
. ضعف أو عأجز ذلك

جهاَد هو الجهاَد من الثاَنيِ والنوع
المسلمين بلدا وعأامة بلدانإا عأن العدوان دفع
ومن الضروريات من وهو بالجماع واجب وهذا

وفي كلها الشرائع في عأليها المتفق المور
وقاد كلها والسياسإات والنإظمة الدولية العأرافا

. التوبة  سإورة)(1
 ) .22(   ) ومسلم25(   البخاري)(2
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تقدم وقاد والفطرة والعقل السمع عأليه دال
الجهادا أوجب تعالى الله وأن هذا من شيء
المستضعفين واسإتنقاذ داينه وإظهار كلمته لعألء

والله المجرمين الكفرة أيدي من المؤمنين من
  . أعألم
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