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١  

  
إنفروا خفافا وثقاال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا ذلكم  :قال اهللا عز وجل

  .خري لكم إن كنتم تعلمون
 

للغزو   من بالد املسلمني اليت تعرضتهل القتال يف أفغانستان وفلسطني وغريمها )١
 فرض عني أم فرض كفاية؟

 
 يف هذه األيام؟ هل ميكن تطبيق النفري عمليا )٢
 
 هل جناهد وليس هناك قائد واحد؟ )٣
 
 هل نقاتل يف أفغانستان والقادة خمتلفون ومتفرقون؟ )٤
 
 هل يقاتل املسلم وحده إذا قعد الناس؟ )٥
 
 ؟ هل نستعني بالكفار إذا كنا ضعافا )٦
 
 نقاتل مع مسلمني ليسوا على مستوى مقبول من التربية؟هل  )٧
 
  هل نبدأ بأفغانستان أو بفلسطني؟ )٨

 
هذه األسئلة احملرية اليت تدور يف األذهان اآلن واختلف الناس يف فهمها كل حسب 

 يف هذا الكتاب بنصوص شرعية تكاد تكون متواترة - بإذن اهللا -اجتهاده جتد هلا جوابا 
 . وفقهائهملكبار أئمة املسلمني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

 

 

٢  

 ظ
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من 
 يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا

  .ذا شئت سهالعبده ورسوله، اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال وأنت جتعل احلزن إ
  
  :ما بعدأ

 
فهذه الفتوى كتبتها وكانت أكرب من هذا احلجم، مث عرضتها على فضيلة شيخنا الكبري 

، ووافق  )إا طيبة( : مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقرئت عليه واستحسنها، وقال
ا، أن أختصرها حىت يكتب هلا مقدمة ننشرها ا مث اختصر عليها، إال أنه اقترح علي

 .أيام احلج، ومل يتسع اال لعرضها عليه مرة أخرى ولكن وقت الشيخ كان مزدمحا
 

مث أفىت الشيخ حفظه اهللا ورعاه يف مسجد ابن الدن يف جدة ويف اجلامع الكبري يف الرياض، 
دون األسئلة الستة  -أن اجلهاد بالنفس اليوم فرض عني، مث عرضت هذه الفتوى حباهلا 

الشيخ عبد اهللا علوان وسعيد حو ى وحممد جنيب  ؛ اب الفضيلةصح على أ- األخرية
وقرأا عليهم، ووافقوا عليها ووقع . املطيعي والدكتور حسني حامد حسان وعمر سيف

وأفىت  .معظمهم عليها، وكذلك الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني قرأا عليه ووقع عليها
  .أيوب والدكتور أمحد العسالمبثلها الشيوخ الكرام عبد الرزاق عفيفي وحسن 

  
مث عرضت فحواها يف خطبة يف مىن يف مركز التوعية العامة يف احلج، حيث جيتمع فيها 

إتفق السلف واخللف ومجيع : أكثر من مائة عامل من مجيع أحناء العامل اإلسالمي وقلت هلم
 أراضي املسلمني أنه إذا اعتدي على شرب من ؛ دثني يف مجيع العصور اإلسالميةالفقهاء واحمل

أصبح اجلهاد فرض عني على كل مسلم ومسلمة، حبيث خيرج الولد دون إذن والده، 
واملرأة دون إذن زوجها، وأنا أقرر أمام أمري ااهدين سياف ومن خالل معايشيت للجهاد 
األفغاين ثالث سنوات أن اجلهاد يف أفغانستان حيتاج إىل رجال، فمن كان منكم أيها 

   .ده اعتراض فليعترض، فلم يعترض أحدالعلماء عن
  ).يا أخي هذا األمر ال خالف فيه(: بل قال الدكتور الشيخ إدريس

 
من أجل هذا طبعت هذه الفتوى عسى اهللا أن ينفعنا ا يف الدارين وينفع ا مجيع 

  .املسلمني
 

 
 

 



  

  
  

 

 

٣  

  
  .ن واالهوصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وم احلمد هللا

  
  :وبعد

 
لقد أطلعين أخي يف اهللا الشيخ الفاضل الصادق املناضل الدكتور عبد اهللا عزام على هذه 
الفتوى العظيمة والنصيحة الثمينة يف حكم اجلهاد ومىت يكون فرض عني، وقد قرأا كلها 
فرأيتها عني الصواب واحلق الذي ال حميص عنه، وال يسع كل من يف قلبه ذرة من إميان إال 

اإلذعان والنفري : وإمجاع العلماء، أقولذعان هلذه األدلة من كتاب اهللا وسنة رسولهاإل
  :واملسارعة إىل أداء هذه الفريضة، وال يتوقف يف ذلك إال من أمثال الذين قال اهللا فيهم

 
 م مرض ينظرون إليكفإذا أنزلت سورة حمكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين يف قلو

 .يه من املوتنظر املغشي عل
  

  .صدق اهللا العظيم
 

  .ملرضاته جزى اهللا الشيخ عبد اهللا خري اجلزاء بنيته وإيقاظه، ووفقنا مجيعا
  

  .واحلق أن اجلهاد اآلن فرض عني وال إذن ألحد
 
 

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

 

 

٤  

  
ة من أخينا الشيخ الدكتور عبد اهللا عزام فإنين أعتربها فتوى حمققة بعد مساعي هلذه الرسال

 .ما ورد فيها وأدعو إليه منقحة أقر
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

  
  

 

 

٥  

 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد قائد الغر احملجلني، وعلى آله 

يف ربوع العاملني، وعلى قادة احلق، ودعاة اخلري بإحسان وأصحابه الذين محلوا راية اجلهاد 
  .إىل يوم الدين، وبعد

 
 على ما كتبه يف حكم اجلهاد اليوم يف حفظه اهللافقد أطلعين فضيلة الدكتور عبد اهللا عزام 

  :أفغانستان وفلسطني، وغريمها يف بالد اإلسالم، فأقول وباهللا التوفيق
 

هو صحيح، ذلك ألن  وخلفا قله عن األئمة األعالم سلفاإن كل ما ذهب إليه وأفىت به، ون
 القتال على كل أهلها، فتخرج  تعني-كما يقرر الفقهاء-أية بلدة إسالمية احتلها الكفار 

املرأة بدون إذن زوجها، والولد بدون إذن والديه، وكذلك يصبح اجلهاد فرض عني على 
لبلدة املسلمة من ربقة الكفار، فإن مل كل بلدة قريبة منها حىت تتحقق الكفاية يف حترير ا

يكفوا يتوسع فرض العني على شكل دوائر األقرب فاألقرب، فإن مل يكفوا أو تكاسلوا أو 
قصروا أو قعدوا، يشمل فرض العني األرض كلها حىت يتم قهر العدو، وإخراجه من أرض 

  .اإلسالم
 

إلسالم متكاسلني ومقصرين من املسلمني يف شىت بالد ا واآلن يف هذا العصر جند كثريا
وقاعدين يف حق أفغانستان وفلسطني وغريمها من بالد املسلمني، لذا أصبح اجلهاد اليوم 

لكفاية من الرجال فرض عني على كل من يسكن أرض اإلسالم من املسلمني، لكون ا
  !قواملال مل تتحق

 
 للجهاد لنجدة فبناء على هذا وجب على كل مسلم اليوم قادر على محل السالح أن خيرج

  .إخوام املسلمني يف أفغانستان ويف كل مكان، ولو مل يأذن له والده، حىت تتحقق الكفاية
  

  .واهللا أعلم
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٦  

  
 :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحابته ومن وااله، أما بعد

 
للشهادة اليت بشر اهللا ا من اصطفاهم هلا بقوله تبارك  اد يف سبيل اهللا طلبافإن اجله
إمنا هو انتقال من دار إىل دار ومن حياة ضيقة إىل حياة  ويتخذ منكم شهداء :وتعاىل

أخرى مطلقة، ومن حياة النكد والغش واخلداع والنهب إىل حياة السعادة والبلهنية 
  .والرضوان

  
على  ليت كتبها األخ الكرمي ااهد العريق الدكتور عبد اهللا عزام حاضايف هذه العجالة ا
النهج الصحيح بإعطاء األمر حظه الوافر من الفقه واحلديث  به، ناهجا اجلهاد، ومبصرا
حبجج هي شجى يف حلوق اخلالفني وقذى يف عيون اجلبناء  ومستدال والتفسري مناقشا

 السبيل الذي ال سبيل غريه يف هذه اآلونة احلرجة لرفع واملنافقني، أقول فيها من الدعوة إىل
احلرج عن األمة، والذود عن امللة، وإمنا هي يف اجلملة حياة واحدة، فلتكن يف سبيل اهللا 
ورسوله وكتابه وأمته لتكون أشرف وأرفع، وأبقى وأدوم، وإمنا جياهد املؤمن يف اهللا 

ي فريادة، أو سجن فعبادة، أو عاش جهاده، إن أخفق فإفادة أو أوذي فإرادة، أو نف
  .فقيادة، أو مات فشهادة، فله احلسىن وزيادة

 
 .ورمحة اهللا وبركاته وإذ استنفرمت فانفروا  وسالم على الذين مسعوا النداء فلبوا
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٧  

 
 

 
إن احلمد هللا حنمده ونستعنه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 

  .، وعلى آله وصحبه أمجيعنلى اهللا عليه وسلمعبده ورسوله ص  وأن حممدااهللا
  

  :وبعد
 

ليكون فلقد اختار اهللا برمحته هذا الدين ليكون رمحة للعاملني، وأرسل سيد املرسلني
بعد أن وضحه رسول اهللا ،نللنبيني ذا الدين، ونصر هذا الدين بالسيف والسنا خامتا

بعثت بني ( :يف احلديث الصحيح الذي رواه أمحد والطربايند قالباحلجة والبيان، فق
ال شريك له، وجعل رزقي حتت ظل رحمي  يدي الساعة بالسيف حىت يعبد اهللا تعاىل وحده

  .]١ ) [وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم
 

 :دفع فقال سبحانه وتعاىلوقد اقتضت حكمة اهللا أن يقيم صالح األرض على قانون ال
ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن اهللا ذو فضل على العاملني ،

هلم هذا الناموس وبني هلم هذا القانون  أي أن اهللا عز وجل تفضل على البشرية بأن سن
ية ، أو بعبارة أخرى الصراع بني احلق والباطل وذلك من أجل صالح البشر)قانون الدفع(

وسيادة احلق وانتشار اخلري، بل إن الشعائر التعبدية ودور العبادة حممية ذا القانون لقوله 
ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر  :تعاىل

  .ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز فيها اسم اهللا كثريا
  

 أو اجلهاد قد احتل صفحات كثرية من كتاب اهللا عزوجل، )قانون الدفع(وهذا القانون 
ألن احلق ال بد له من قوة حتميه، فكم من حق و ضع بسبب خذالن أهله له، وكم من 

  .يضحون من أجله باطل رفع ألن له أنصارا ورجاال

                                                           
  .لأللباين) ٢٨٢٨(مع الصغري  صحيح اجلا-١



  

  
  

 

 

٨  

الصرب، الذي يظهر شجاعة القلب واجلنان، والكرم : واجلهاد يقوم على ركنني أساسني مها
ففي احلديث الصحيح ) واجلود بالنفس أقصى غاية اجلود(و بذل املال والروح الذي ه

  .]٢[ )اإلميان الصرب والسماحة( :الذي أخرجه أمحد
 

وملا كان صالح بين آدم ال يتم يف دينهم ودنياهم إال بالشجاعة  ( :]٣[ يقول ابن تيمية
إال  به من يقوم بذلكوالكرم بينلله سبحانه أن من توىل عن اجلهاد بنفسه أبدل اهللا 

تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غريكم وال تضروه شيئا واهللا على كل شيء 
  .)قدير

 
إىل شر الصفات وهي البخل واجلنب اليت تؤدي إىل فساد النفوس ولذا فقد أشار

   .]٤) [شر ما يف رجل شح هالع وجنب خالع( :وتدمري اتمعات، ففي احلديث الصحيح
 

ولقد مرت أزمان على سلفنا الصاحل أخذوا ذا القانون فسادوا الدنيا وأصبحوا أساتذة 
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا مل ا صربوا وكانوا بآياتنا  :األنام كما قال اهللا تعاىل

 .يوقنون
 
صالح أول هذه األمة بالزهد واليقني ويهلك ( :يف احلديث الصحيحوكما قال 

  .]٥[) خل واألملآخرها بالب
 

مث جاءت ذراري املسلمني وأمهلت قوانني اهللا ونسيت را فنسيها، وضيعوا أحكامه 
،  واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيافخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة فضاعوا

إن اهللا يبغض كل ( :زين هلم سوء أعماهلم واتبعوا أهواءهم، جاء يف احلديث الصحيح
اب يف األسواق، جيفة بالليل محار بالنهار، عامل بالدنيا، جاهل  سخ،جعظري جو اظ

  ].٦[ )باآلخرة
 

                                                           
  ).٥٥٤( سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين -٢
 .٢٨/١٥٧ جمموع الفتاوى -٣
 . رواه أبو داود وهو صحيح-٤
  ).٣٧٣٩( رواه أمحد والطرباين يف األوسط والبيهقي، صحيح اجلامع الصغري -٥
 مجاع: جواظ. فض غليظ مستكرب: جعظري، )١٨٧٤) (صحيح اجلامع الصغري (-٦

 .ثرثار: مناع، سخاب



  

  
  

 

 

٩  

من أهم الفرائض الغائبة والواجبات املنسية فريضة اجلهاد اليت غابت عن واقع املسلمني و
يوشك أن تداعى عليكم األمم ( :صلى اهللا عليه وسلمأصبحوا كغثاء السيل، كما قال ف

: يا رسول اهللا أمن قلة حنن يومئذ؟ قال: ، قيل)كلة إىل قصعتهامن كل أفق كما تداعى األ
ال، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، جيعل الوهن يف قلوبكم، ويرتع الرعب من قلوب (

وما الوهن يا رسول اهللا؟ : قالوا :ويف رواية ،)أعدائكم، حلبكم الدنيا وكراهيتكم املوت
  ].٧) [حبكم للدنيا وكراهيتكم للقتال(: قال
  

 
 

  حبيث يكون الكفار يف حالة 
ال حيشدون لقتال املسلمني، فالقتال فرض كفاية وأقل فرص الكفاية سد الثغور باملؤمنني 
إلرهاب أعداء اهللا، وإرسال جيش يف السنة على األقل، فعلى اإلمام أن يبعث سرية إىل 

، ]٨[ نة مرة أو مرتني، وعلى الرعية إعانته، فإن مل يبعث كان اإلمث عليهدار احلرب كل س
اجلهاد دعوة قهرية فتجب إقامته بقدر : (وقد قاسها الفقهاء على اجلزية، قال األصوليون

  .]٩[ )اإلمكان حىت ال يبقى إال مسلم أو مسامل
 
 وهذا يكون فرض عني بل أهم  

 :فروض األعيان، ويتعني يف حاالت
  . إذا دخل الكفار بلدة من بالد املسلمني )أ

 . إذا التقى الصفان وتقابل الزحفان )ب
  . إذا استنفر اإلمام أفراد أو قوما وجب عليهم النفري )ج
  . إذا أسر الكفار جمموعة من املسلمني)د 
 

 
 

ففي هذه احلالة اتفق السلف واخللف وفقهاء املذاهب األربعة واحملدثون واملفسرون يف 
أن اجلهاد يف هذه احلالة يصبح فرض عني على أهل هذه  مجيع العصور اإلسالمية إطالقا

 وعلى من قرب منهم، حبيث خيرج الولد دون إذن والده، -اليت هامجها الكفار -البلدة 
                                                           

، رواه أمحد بإسناد جيد وأبو داود، ويف )٩٥٨( سلسلة األحاديث الصحيحة رقم -٧
  .رواية وكراهية املوت وهو حديث صحيح

  .)٣/١٣٨( ابن عابدين  حاشية-٨
  ).٩/٢١٣( حاشية الشرواين وابن القاسم على حتفة احملتاج على املنهاج -٩



  

  
  

 

 

١٠  

ها، واملدين دون إذن دائنه، فإن مل يكف أهل تلك البلدة أو والزوجة دون إذن زوج
أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العني على شكل دوائر األقرب فاألقرب، فإن مل  قصروا

  .فعلى من يليهم مث على من يليهم حىت يعم فرض العني األرض كلها يكفوا أو قصروا
 

هو أشد أنواع دفع الصائل عن احلرمة وأما قتال الدفع ف: (يقول شيخ اإلسالم بن تيمية
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد ، والدين واجب إمجاعا

 بل ي دفع حبسب اإلمكان، –  كالزاد والراحلة-اإلميان من دفعه، فال يشترط له شرط 
  .)وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغريهم

  
إذا تعني فرض : اط الراحلة يف رده على القاضي الذي قالويعلل ابن تيمية رأيه بعدم اشتر

اجلهاد على أهل بلد فمن شرط وجوبه الزاد والراحلة إذا كانوا على مسافة القصر قياسا 
وما قاله القاضي من القياس على احلج مل ي نقل عن أحد وهو : (على احلج، قال ابن تيمية

يكون أوجب من اهلجرة، مث اهلجرة ضعيف، فإن وجوب اجلهاد يكون لدفع ضرر العدو ف
ال تعترب فيها الراحلة، فبعض اجلهاد أوىل، وثبت يف الصحيح من حديث عبادة بن الصامت 

ومكرهه  على املرء املسلم السمع والطاعة يف عسره ويسره ومنشطه :أنه قالعن النيب
يف وجوبه مع  فأوجب الطاعة عمادها اإلستنفار يف العسر واليسر، وهنا نص وأثرة عليه

اإلعسار خبالف احلج، هذا يف قتال الطلب، وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل 
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء ، عن احلرمة والدين واجب إمجاعا

  .]١٠[ )أوجب بعد اإلميان من دفعه
  

 
 

 
 
وفرض عني إن هجم العدو على ثغر من ثغور اإلسالم فيصري : ( ]١١[ قال ابن عابدين 

فرض عني على من قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا مل حيتج 
إليهم، فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن املقاومة مع العدو أو مل 

ومل جياهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عني كالصالة  يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا

                                                           
  .)٤/٦٠٨(البن تيمية ملحق بالفتوى الكربى  من كتاب اإلختيارات العلمية -١٠
   .)٣/٢٣٨( حاشية ابن عابدين -١١



  

  
  

 

 

١١  

والصوم ال يسعهم تركه، ومث ومث إىل أن يفترض على مجيع أهل اإلسالم شرقا وغربا على 
  .]١٤[  وابن اهلمام]١٣[  وابن جنيم]١٢[ ، ومبثل هذا أفىت الكاساين)هذا التدريج

 
 

 
أي توجه الدفع : (، قال الدسوقي)ويتعني اجلهاد بفجء العدو(: اء يف حاشية الدسوقيج

 على كل أحد وإن امرأة أو عبدا أو صبيا، وخيرجون ولو منعهم الويل  "مفاجأة" بفجئ 
  .]١٥[ )والزوج ورب الدين

 
  

 
 بيننا وبينهم دون مسافة القصر فإن دخلوا بلدة لنا وصار: (جاء يف اية احملتاج للرملي

  .]١٦[ )فيلزم أهلها الدفع حىت من ال جهاد عليهم، من فقري وولد وعبد ومدين وامرأة
 

 
 

 :ويتعني اجلهاد يف ثالثة مواضع(: جاء يف املغين البن قدامة
  .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان) ١
 .أهله قتاهلم ودفعهم إذا نزل الكفار ببلد تعني على )٢
  .]١٧) [لزمهم النفري  إذا استنفر اإلمام قوما)٣

 
إذا دخل العدو بالد اإلسالم فال ريب أنه جيب دفعه على األقرب : (ويقول ابن تيمية

فاألقرب، إذ بالد اإلسالم كلها مبرتلة البلدة الواحدة، وأنه جيب النفري اليه بال إذن والد وال 
  .]١٨[ ) ذاغرمي، ونصوص أمحد صرحية

  .وهذه احلالة تعرف بالنفري العام
 

                                                           
 .)٧/٧٢( بدائع الصنائع -١٢
  .)٥/١٩١( البحر الرائق البن جنيم -١٣
  .)٥/١٩١( فتح القدير البن اهلمام -١٤
 .)٢/١٧٤( حاشية الدسوقي -١٥
  ).٨/٥٨( اية احملتاج -١٦
 .)٨/٣٤٥( املغين -١٧
 .)٤/٦٠٨( الفتاوى الكربى -١٨



  

  
  

 

 

١٢  

  
 
 قال اهللا عز وجل: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا  وثقاال إنفروا خفافا

 وقد جاءت اآلية قبلها ترتب العذاب واإلستبدال جزاء .ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون
  .ال على ترك واجب أو فعل حراملترك النفري، وال عذاب إ

 
ويستبدل قوما غريكم وال تضروه شيئا واهللا على كل  إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما

  .شيء قدير
 

عام غزوة تبوك لقتال أعداء أمر اهللا تعاىل بالنفري العام مع رسول اهللا(: قال ابن كثري
باب وجوب النفري وما جيب "ي اهللا من الروم الكفرة من أهل الكتاب، وقد بوب البخار

 وأورد هذه اآلية، وكان النفري العام بسبب أنه ترامي إىل أمساع ،"من اجلهاد والنية
املسلمني أن الروم يتعدون على ختوم اجلزيرة لغزو املدينة، فكيف إذا دخل الكفار بلد 

 وثقاال افاخف وله تعاىليف معىن ق > املسلمني، أفال يكون النفري أوىل؟ قال أبو طلحة
  .]١٩) [ما مسع اهللا عذر أحد وشبابا كهوال

  
  .)يف العسر واليسر(: وقال احلسن البصري

 
فأما إذا أراد العدو اهلجوم على املسلمني (:  ]٢٠[ ويقول ابن تيمية يف جمموع الفتاوى

وإن  لى غري املقصودين، كما قال تعاىلفإنه يصري دفعه واجبا على املقصودين كلهم وع
بنصر املسلم، وسواء كان الرجل كما أمر النيب، وكم يف الدين فعليكم النصراستنصر

 حبسب اإلمكان على كل أحد بنفسه وماله مع من املرتزقة للقتال أو مل يكن، وهذا جيب
القلة والكثرة واملشي والركوب، كما كان املسلمون ملا قصدهم العدو عام اخلندق مل يأذن 

  ).اهللا يف تركه ألحد
  
إنك : خرج سعيد بن املسيب إىل الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له(: ال الزهريوق

استنفر اهللا اخلفيف والثقيل فإن مل ميكين احلرب كثرت السواد وحفظت : عليل فقال
  .]٢١[ )املتاع

 
                                                           

 .)٢/١٤٤( خمتصر ابن كثري -١٩
٨٢/٣٥٨ (-٢٠(. 
  .)٨/١٥٠( اجلامع ألحكام القرآن -٢١



  

  
  

 

 

١٣  

 ويقول اهللا عز وجل:  وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن اهللا مع
  .املتقني

 
 .]٢٢) [ين حميطني م من كل جانب وحالةكافة يع(: قال ابن العريب

  
 ويقول اهللا عزوجل: وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا.  والفتنة

 وعند هجوم الكفار واستيالئهم على ،]٢٣[ ديشرك كما قال ابن عباس والسهي ال
قيدا فيجب القتال حلماية الدين الديار فاألمة مهددة يف دينها ومعرضة للشك يف ع

  .والنفس والعرض واملال
 
فإذا استنفرمت ، ولكن جهاد ونية،ال هجرة بعد الفتح( :صلى اهللا عليه وسلمل  قا 

  .]٢٤[) فانفروا
 

فيجب النفري إذا استنفرت األمة، ويف حالة هجوم الكفار فاألمة مستنفرة حلماية دينها، 
ني أو استنفار اإلمام كما قاله ابن حجر يف شرح هذا ومدار الواجب على حاجة املسلم

  .احلديث
 

كل من علم بضعف املسلمني عن عدوهم وعلم أنه يدركهم وميكنه غياثهم : (قال القرطيب
  ].٢٥[ )لزمه أيضا اخلروج اليهم

 
 الدين، والنفس، : إن كل دين نزل من عند اهللا جاء للحفاظ على الضرورات اخلمس

  .واملالوالعرض، والعقل، 
 

 ولذا فيجب احملافظة على هذه الضرورات بأي وسيلة، ومن هنا شرع اإلسالم دفع الصائل
  .هو الذي يسطو على غريه قهرا يريد نفسه أو ماله أو عرضه:  والصائل،]٢٦[
 

                                                           
  .)٨/١٥٠( اجلامع ألحكام القرآن -٢٢
 .)٢/٢٥٣( القرطيب -٢٣
  . رواه البخاري-٢٤
 ).٦/٣٠( فتح الباري -٢٥
 .)٨/١٥٠( جامع األحكام -٢٦



  

  
  

 

 

١٤  

إذا صال على العرض وجب دفعه   ولو كان مسلما
فقد نص الفقهاء على أنه ال جيوز للمرأة أن تستسلم باتفاق الفقهاء ولو أدى إىل قتله، ولذا 
  .لألسر ولو قتلت إذا خافت على عرضها

 
 فيجب دفعه عند مجهور العلماء، ويتفق 

مع الرأي الراجح يف مذهيب مالك والشافعي ولو أدى إىل قتل الصائل املسلم، ففي احلديث 
له فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه من قتل دون ما( :الصحيح

   .]٢٧) [فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد
 

على رجل ليقلته  ال نعلم خالفا أن رجال لو شهر سيفا: (قال اجلصاص بعد هذا احلديث
 إذا قتل الصائل فهو - الصيال –ويف هذه احلالة ]. ٢٨ [)بغري حق أن على املسلمني قتله

  .وإذا قتل العادل فهو شهيد،  النار ولو كان مسلمايف
  

هذا حكم الصائل املسلم، فكيف إذا صال الكفار على أرض املسلمني حيث يتعرض الدين 
والعرض والنفس واملال للذهاب والزوال؟ أال جيب يف هذه احلالة على املسلمني دفع 

  !الصائل الكافر والدولة الكافرة؟
 
  إذا اختذ الكفار أسرى املسلمني كترس أمامهم وتقدموا  :املسلمنيتترس الكفار بأسرى

  .الحتالل بالد املسلمني جيب قتال الكفار، ولو أدى إىل قتل أسرى املسلمني
 

 قوم صاحلون من خيار - الكفار –بل لو فيهم : ( ]٢٩[ يقول ابن تيمية يف جممع الفتاوى
فإن األئمة متفقون على أن الكفار لو ، ضاالناس ومل ميكن قتاهلم إال بقتل هؤالء لقتلوا أي

 -تترسوا بأسرى املسلمني وخيف على املسلمني إذا مل يقاتلوا فإنه جيوز أن نرميهم 
على أحد   ولو مل خنف على املسلمني جاز رمي أولئك املسلمني أيضا- ونقصد الكفار
  .)قويل العلماء

  
                                                           

بن عابدين حديث صحيح رواه أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي، حاشية ا -٢٧
، )٤/١٢٤(، حتفة احملتاج )٦/٣٢٣(، ومواهب اجلليل )٦/١١٠(، والزيعلي )٥/٣٨٣(

، وتاج العروس )٦/٢٦٨(، والبحر الزخار )٢/٣٧١(، والروضة البهية )٤/٢٩٠(اإلقناع 
 ).٦٣٢١(صحيح اجلامع الصغري لأللباين 

  ).١/٢٤٠٢( أحكام القرآن للجصاص -٢٨
٨٢/٥٣٧ (-٢٩(. 



  

  
  

 

 

١٥  

 أن الصائل املسلم إذا مل يندفع والسنة واإلمجاع متفقان على: ( يقول]٤٥[ويف الصفحة 
من قتل " :من دينار، ففي الصحيح صوله إال بالقتل قتل، وإن كان املال الذي يأخذه قرياطا

  .")دون ماله فهو شهيد
  

 أوىل من ،وذلك ألن محاية بقية املسلمني من الفتنة والشرك ومحاية دينهم وعرضهم وماهلم
  . يد الكفار املتترس مإبقاء بعض املسلمني أحياء، وهم األسرى يف

 
 يقول اهللا عزوجل :قتال الفئة الباغية:  وإن طائفتان من املؤمني اقتتلوا فأصلحوا بينهما

فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا فإن فاءت 
  .فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن اهللا حيب املقسطني

 
لوحدة كلمة املسلمني ومحاية دينهم   علينا قتال الفئة الباغية املسلمة حفظافإذا فرض اهللا

وأعراضهم وأمواهلم فكيف يكون احلكم يف قتال الدولة الكافرة الباغية، أليس هذا أوىل 
  وأجدر؟

 
 قال تعاىل :حد احلرابة:  إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض

و يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك أن يقتلوا أ فسادا
  .هلم خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم

 
هذا حكم احملاربني من املسلمني الذين خييفون عامة املسلمني ويفسدون يف األرض فيعبثون 

 يف الصحيحنيبالعرنيني كما جاء بأموال الناس وأعراضهم، ولقد فعل ذلك رسول اهللا
 فأتوا رسول ،أن نفرا من عكل وعرينة تكلموا باإلسالم ( ؛، ويف احلديث عن أنس]٣٠[
 فأمر هلم ،فأخربوه أم أهل ضرع ومل يكونوا أهل ريف وشكوا محى املدينةاهللا

 فانطلقوا ،بذود وأمرهم أن خيرجوا من املدينة فيشربوا من ألباا وأبواهلارسول اهللا
 ،وساقوا الذودناحية احلرة فكفروا بعد إسالمهم وقتلوا راعي رسول اهللافكانوا يف 

 فأيت م فسمل ، فبعث الطلب يف آثارهم،فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 فكيف بالدولة الكافرة اليت تفسد على الناس دينهم وماهلم .أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم

  !سلمني وأحرى؟وعرضهم أليس قتاهلا أوجب على امل
 

  .هذه بعض األدلة واملربرات للنفري العام إذا دخل الكفار أرض املسلمني
                                                           

رباين تريت مسند اإلمام أمحد الشيباين ألمحد عبد الرمحن البنا  أنظر الفتح ال-٣٠
)٨١/١٢٨(. 



  

  
  

 

 

١٦  

 
فالعدو الصائل : (إن دفع العدو الكافر هو أجب الواجبات بعد اإلميان وكما قال ابن تيمية

  ].٣١) [الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بد اإلميان من دفعه
 

 
 

لقد تبني فيما سبق أنه إذا اعتدي على شرب من أراضي املسلمني فإن اجلهاد يتعني على أهل 
تلك البقعة وعلى من قرب منهم فإن مل يكفوا أو قصروا أو تكاسلوا يتوسع فرض العني 

  .وغربا على من يليهم، مث يتدرج فرض العني بالتوسع حىت يعم األرض كلها شرقا
 

  :الة ال إذن للزوج على زوجته وللوالد على ولده وللدائن على مدينه، وعليهويف هذه احل
 
  .ما دامت أي بقعة كانت إسالمية يف يد الكفار  فإن اإلمث باق يف رقاب املسلمني مجيعا)١
 
حسب القدرة واإلمكانية والطاقة، فإمث العلماء والقادة والدعاة   يزداد اإلمث طرديا)٢

م أشد من إمث الدمهاء والعامةالبارزين يف جمتمعا.  
 
كأفغانستان وفلسطني والفلبني - إن إمث تقاعس جيلنا عن النفري يف القضايا املعاصرة )٣

 أشد من إمث سقوط األراضي اإلسالمية السابقة واليت -وكشمري ولبنان وتشاد وأريترييا
  .عاصرا أجيال مضت

  
ا قضايا مركزية  جيب أن نركز جهودنا على أفغانستان وفلسطني اآلن، أل

من  لكثريا يف املنطقة كلها، وألن يف حلها حال توسعيا والعدو احملتل ماكر حيمل برناجما
  .القضايا يف املنطقة اإلسالمية كلها، ومحايتها محاية للمنطقة كلها

  
 

ومن مل يستطع فعليه أن من استطاع من العرب أن جياهد يف فلسطني فعليه أن يبدأ ا، 
يذهب إىل أفغانستان، وأما بقية املسلمني فإين أرى أن يبدأوا جهادهم يف أفغانستان، إننا 

بل فلسطني هي نرى البدأ بأفغانستان قبل فلسطني ال ألن أفغانستان أهم من فلسطني، 
باب  وقلب العامل اإلسالمي وهي األرض املباركة، ولكن هناك أسقضية اإلسالم األوىل

  : منها،جتعل البدء بأفغانستان قبل فلسطني أوىل
 

                                                           
 ).٤/٦٠٨( الفتاوى الكربى -٣١



  

  
  

 

 

١٧  

  إن املعركة يف أفغانستان ال زالت قائمة وعلى أشدها وتشهد ذرى اهلندوكوش
  .يف أفغانستان معارك مل يشهد التاريخ اإلسالمي عرب القرون كثرية هلا نظريا

 
  رسول اهللا، والغاية إن الراية يف أفغانستان إسالمية واضحة ال إله إال اهللا حممد
، ولقد نص دستور اإلحتاد اإلسالمي اهدي )لتكون كلمة اهللا هي العليا(واضحة 

أن اهلدف من هذا اإلحتاد هو إقامة دولة إسالمية يف  (:أفغانستان يف املادة الثانية
اكمية فاحل) إن احلكم إال هللا(إن هدفنا منبثق من قوله تعاىل : (ويف املادة الثالثة ).أفغانستان

  .املطلقة لرب العاملني
 

  لقد سبق اإلسالميون غريهم إىل قيادة املعركة يف أفغانستان، فالذين يقودون
اجلهاد يف أفغانستان هم أبناء احلركة اإلسالمية والعلماء وحفظة القرآن، بينما األمر خمتلف 

نهم الشيوعي يف فسلطني، فلقد سبق إىل القيادة أناس خلطاء، منهم املسلم الصادق وم
  .ومنهم املسلم العادي، ورفعوا راية الدولة العلمانية

 
 اهدين، وال زالوا يرفضون املساعدةإن القضية يف أفغانستان ال زالت بيد ا 

على اإلحتاد السوفييت، فتركتهم  من الدول املشركة، بينما اعتمدت الثورة الفلسطينية كليا
هم بأنفسهم أمام املؤامرة العاملية، وأصبحت روسيا يف أحلك الظروف يواجهون مصري

القضية لعبة يف يد الدول الكربى تقامر على األرض والشعب والعرض يف فلسطني، بل 
 تابعتهم فوق أرض الدول العربية حىت أت وجودهم العسكري وصفتهم جسديا

  .وعسكريا
 

اهدين، فهناك أكثر من ثالثة آالف كم  إن حدود أفغانستان مفتوحة أمام ا
من احلدود املفتوحة، باإلضافة إىل أن حول أفغانستان منطقة القبائل اليت ال ختضع لسلطة 

، للمجاهدين، أما بالنسبة لفلسطني فاألمر خمتلف متاما حصينا سياسية، وهذه تشكل درعا
فاحلدود مغلقة واأليدي موثقة وعيون املسؤولني متربصة بكل من حاول أن خيترق 

  .ل اليهودحدودهم لقتا
 

فإن اختلف حال العدو فكان بعضهم أنكى من بعض أو ( ] :٣٢[قال الشافعي يف األم 
أخوف من بعض، فليبدأ اإلمام بالعدو األخوف أو األنكى وال بأس أن يفعل، وإن كانت 

وتكون ، داره أبعد إن شاء اهللا تعاىل حىت ما خياف ملن بدأ به ملا ال خياف من غريه مثال
عن لضرورة، ألنه جيوز يف الضرورة ما ال جيوز يف غريها، وقد بلغ النيبهذه مبرتلة ا

                                                           
٤/١٧٧ (-٣٢(.  



  

  
  

 

 

١٨  

وقربه عدو أقرب منه وبلغه أن خالد بن احلارث بن أيب ضرار أنه جممع له فأغار النيب
  ).أيب سفيان بن شح جيمع له فأرسل ابن أنيس فقتله وقربه عدو أقرب

 
عزوجل أعد جباهلا وأرضها  مث إن شعبها فريد يف صالبته وعزته وكأن اهللا 
  .للجهاد

 
  

 
 هو الفرض الذي جيب على كل مسلم أن يفعله بنفسه كالصالة 

 .والصوم
 هو الفرض الذي إذا قام به البعض سقط عن اآلخرين، ومعىن

 وإن قام به من يكفي فرض الكفاية أي الذي إن مل يقم به من يكفي أمث الناس كلهم،
سقط عن سائر الناس، فاخلطاب يف ابتدائه يتناول اجلميع كفرض العني، مث خيلتفان يف أن 

  ].٣٣[ فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له وفرض العني ال يسقط بفعل غريه
 

يقصد حصوله من غري النظر بالذات (: ولذا فقد عر ف الفخر الرازي فرض الكفاية بأنه
  ].٣٤) [هإىل فاعل

 
  .]٣٥[ )إن الواجب الكفائي مطلوب على العموم ومراد به اخلصوص: (قال الشافعي

  
 أن فرض ؛والذي عليه مجهور األصوليني ومنهم ابن احلاجب واآلمدي وابن عبد الشكور

وبعض الناس اآلن جيادلون يف حكم اجلهاد . الكفاية جيب على الكل ويسقط بفعل البعض
الفرض جيب على اجلميع ولكن يسقط بفعل البعض، ففرض فيعتربونه فرض كفاية، ف

 واجب على مجيع املسلمني يف )أنه فرض كفاية(اجلهاد يف أفغانستان على هذا الرأي 
 وهو طرد الروس والشيوعيني من أفغانستان، واإلمث ،األرض كلها حىت يتم القيام بالفرض

 ؛رض يف حالة هجوم الكفار هويلحق رقاب الناس مجيعا حىت يتم طرد الشيوعيني، ألن الف
  .إخراج الكفار من أرض املسلمني

 

                                                           
 ).٨/٣٤٥( املغين البن قدامة -٣٣
  ).٣١(ص)٢( أنظر احملصول للرازي حتقيق الدكتور طه جابر ج أقسم-٣٤
 . أصول الفقه أليب زهرة-٣٥



  

  
  

 

 

١٩  

إن اجلهاد يف أفغانستان حباجة إىل مال وليس : (وهناك مقالة يرددها بعض الناس من بعيد
 وهذه مقالة عارية عن الصحة، إذ أن مرور قرابة ست سنوات على ،)حباجة إىل رجال

ارجها وسبعة ماليني يف داخلها الروس يف أفغانستان وهجرة مخسة ماليني مسلم خ
  .مشردين يف اجلبال واألدغال يكفي للرد على هذه املقالة

 
إن أربع عشرة دولة يف مقدمتها اإلحتاد السوفيايت وحلف وارسو :(وكما يقول سياف

والشيوعية الدولية ترمينا كلها عن قوس واحدة، بينما املسلمون يف العامل اإلسالمي ال 
 اجلهاد يف أفغانستان فرض عني أم فرض كفاية؟ فلينتظر املسلمون حىت هل: زالوا يتناقشون

أفغانستان وعندها يصدقون أن اجلهاد فرض عني، مع العلم أنه  يستشهد آخر رجل يف
  .)سقط حىت اآلن فوق أرض أفغانستان قرابة مليون ونصف املليون من الشهداء

 
  .) من مليون دوالروجود عريب واحد بيننا أحب إلينا(: يقول األفغانيون

 
 - العدد التاسع -وقد وجه األستاذ سياف نداء إىل العلماء والدعاة نشر يف جملة اجلهاد 

  :هذا نصها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

 

 

٢٠  

  
  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  
  . والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن واهتدى ديه،احلمد هللا

  
  :أما بعد

 
إلعالء كلمة اهللا، وإلقامة دولة   اجلهاد يف أفغانستان ابتدأ وال زال مستمراإنكم تعرفون أن

القرآن، ومبا أن حتقيق هذا اهلدف حيتاج إىل جماهدين يعرفون اإلسالم على حقيقته 
ويستطيعون أن حيافظوا على أصالة اجلهاد اإلسالمي، فال بد من وجود علماء ودعاة 

من العلماء واإلخوة املربني يف  تمرة، وللعلم فإن كثريايقومون بالتوعية والتوجيه بصفة مس
أفغانستان استشهدوا يف ميادين اجلهاد، فنحن حباجة ماسة إىل رجال يقومون بالتدريس 
والتوجيه والتوعية يف مدارس ااهدين وخميمام ومعسكرام وجبهام حىت ميكننا اهللا 

نا إىل العلماء الدعاة أكثر من حاجتنا إىل سبحانه من حتقيق األهداف املنشودة، وإن حاجت
 .أي خبري ومتخصص آخر، وفقنا اهللا وإياكم خلدمة اإلسالم واملسلمني

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

 

 

٢١  

 
  

  :يتوقف حكم اإلستئذان على حالة العدو
 

وال حيشد على الثغور وليس هنالك أثر على بالد املسلمني  فإن كان يف بالده 
فالثغور مشحونة باجلند، ففي هذه احلالة اجلهاد فرض كفاية وال بد من اإلذن ألن طاعة 

  .الوالدين والزوج فرض عني واجلهاد فرض كفاية وفرض العني مقدم على فرض الكفاية
 

خلوا بلدة إسالمية فهنا كما  وإن هجم العدو على ثغر من ثغور املسلمني أو د
ذكرنا يصبح اجلهاد فرض عني على أهل تلك البلدة، وعلى من حوهلا ويف هذه احلالة 
يسقط اإلذن فال إذن ألحد على أحد، حىت خيرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن 

  .زوجها واملدين دون إذن دائنه
 

 حىت إخراج العدو من أرض وتبقى حالة سقوط استئذان الوالدين والزوج مستمرة
  .املسلمني أو يتجمع عدد فيهم الكفاية إلخراج العدو ولو اجتمع كل املسلمني يف األرض

 
ويقدم اجلهاد وهو فرض عني على طاعة الوالد وهي فرض عني ألن اجلهاد محاية للدين 

الدين واحلفاظ على ) مظنة حزما وتعبهما(وطاعة الوالدين محاية النفس، إذ أن اجلهاد 
مقدم على احلفاظ على النفس، إذ اجلهاد نفسه إتالف لنفس ااهد إذ استشهد من أجل 

  .ومحاية الدين يقني وتلف نفس الوالدين ظن، واليقني مقدم على الظن. حفظ الدين
 

 
 يغرق يكاد مثل قوم على شاطئ البحر يترتهون وفيهم جمموعة تتقن السباحة ورأوا طفال

وهو يصيح أنقذوين، فلم يتحرك إليه أحد من السباحني، وأراد سباح أن يتحرك إلنقاذه 
فنهاه أبوه عن إنقاذه فهل يقول فقيه من فقهاء العصور كلها أنه جيب عليه طاعة والده 

  وترك الطفل يغرق؟
 

 ويقتل وهذا مثال أفغانستان اليوم، إا تستغيث فأطفاهلا يذحبون وتنتهك األعراض فيها
األبرياء وتتناثر األشالء ويريد بعض الشباب الصادق أن يتحرك إلنقاذهم وملساعدم 

  فيتعاىل عليهم النكري كيف تذهب دون إذن والديك؟
 

فإنقاذ الطفل الغريق فرض على كل السباحني الذين يرونه، فقبل أن يتحرك أحد يتوجه 
قاذه سقط اإلمث عن اآلخرين، وإن خطاب وجوب اإلنقاذ إىل اجلميع، فإن حترك واحد إلن



  

  
  

 

 

٢٢  

وقبل أن يتحرك أحد ال إذن للوالدين ولو ى  .مل يتحرك أحد فاإلمث يلزم مجيع السباحني
كفرض العني  عن إنقاذ الغريق فال طاعة له ألن فرض الكفاية خطابه ابتداء الوالد ولده

 وإن مل يقم به أحد أمث وإمنا خيتلفان يف النهاية، فإن قام به البعض سقط اإلمث عن اآلخرين
  .اجلميع

 
ين فأما إذا هجم العدو فال يبقى للخالف وجه، فإن دفع ضررهم عن الد: (يقول ابن تيمية

  .]٣٦[ )والنفس واحلرمة واجب إمجاعا 
  

ودليل استئذان الوالدين يف فرض الكفاية وعدم استئذاا يف فرض العني اجلمع بني احلديثني 
 :التاليني

جاء  :بخاري عن عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما حديث ال
ففيهما (: نعم، قال:  قال،)أحي والداك؟ (:يستأذنه يف اجلهاد فقالرجل إىل النيب

 .)فجاهد
جاء رجل  :]٣٧[  روى ابن حبان عن عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما 
، )اجلهاد(: مث مه قال: ، قال)الةالص(: فسأله عن أفضل األعمال قالاىل رسول اهللا

والذي بعثك باحلق ألجاهدن : فقال، )آمرك بوالديك خريا(: فإن يل والدين، فقال: قال
رواه ابن حبان وصححه وسكت عليه احلافظ يف ، ]٣٨[ )فأنت أعلم(: وأتركهما، قال

 بني وهو حممول على جهاد فرض العني توفيقا: قال احلافظ. الفتح فهو حسن أو صحيح
  ].٣٩[ احلديثني

  
 

مل ينص أحد من الفقهاء سلفا وخلفا أن للشيخ أو املريب حق اإلذن على تلميذه يف 
العبادات، سواء كانت فروض كفاية أم فروضا عينية، ومن قال بغري هذا فليأتنا بنص 

ن شيخه أو شرعي أو بسطان مبني، فلكل إنسان مسلم أن يذهب إىل اجلهاد دون استئذا
  .معلمه، ألن إذن رب العاملني هو املقدم، وقد أذن بل فرض اجلهاد

                                                           
 .٤/٦٠٧ الفتاوى الكربى -٣٦
 .)٦/١٠٥(ظر فتح الباري  أن-٣٧
 .)٦/١٠٦( فتح الباري -٣٨
  ).٦/١٠٦( فتح الباري -٣٩



  

  
  

 

 

٢٣  

، مثل أن يف املعىن تعبد من دون اهللا إن من مكائد الشيطان أن يقيم أوثانا: (قال ابن هبرية
   .]٤٠[ )ليس هذا مذهبنا، تقليدا ملعظ م عنده قد قدمه على احلق: يتبني له احلق فيقول

  
 يريد دراسة اهلندسة أو الطب أو التاريخ يف الدول الغربية أو أمريكا ولو كان هذا التلميذ

حيث الفنت كقطع الليل املظلم وحيث اخلضم املتالطم من املغريات وحبور تسعري 
لو ذهب هذا التلميذ دون إذن شيخه ملا أنكر عليه : وتأجج الرتوات، أقول الشهوات

لجهاد جتد األلسنة عليه من كل جانب، الشيخ وال غريه، ولكن إذ نفر للرباط أو خرج ل
  كيف خيرج دون استئذان؟: حيث يقال

  
حرس ليلة يف سبيل اهللا تعاىل أفضل من : (وقد فات شيخه أن يسمع لكالم النبوة الشريف

رباط يوم وليلة خري من ( : ويف صحيح مسلم،]٤١[ )ألف ليلة يقام ليلها ويصام ارها
ه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى علي

   .]٤٢) [غدوة يف سبيل اهللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها الفتان
 

على الشيخ وتالميذه أن يبادروا باألعمال ويستبقوا اخلريات، وال تفوتنهم نصيحة رسول 
ل حياتك قبل موتك، وصحتك قب: قبل مخس إغتنم مخسا( :صلى اهللا عليه وسلماهللا 

وعليهم أن ]. ٤٣[ )سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك
قيام ساعة يف الصف للقتال يف سبيل اهللا خري من قيام ستني ( :يسمعوا احلديث الصحيح

  ].٤٤) [سنة
 

مل حيل له أن أمجع املسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول اهللا: (قال الشافعي
  ).يدعها لقول أحد

  
  
  

                                                           
 ).١٠٤( العقد الياقوتيه -٤٠
:  رواه ابن ماجة والطرباين والبيهقي وصححه احلاكم وأقره الذهيب وقال احلافظ-٤١

 ).١٠٧٥(، خمتصر مسلم رقم )١/٩٥(إسناده حسن أنظر الفتح الرباين 
 .  متفق عليه-٤٢
 .)١٠٨٨(اكم والبيهقي وهو صحيح أنظر صحيح اجلامع الصحيح لأللباين رواه احل -٤٣
  ).٤٣٠٥( رواه أمحد واحلاكم والدارمي، صحيح اجلامع الصغري لأللباين -٤٤
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ال شك أن اجلهاد بالنفس أعلى مرتبة من اجلهاد باملال، ولذا فلم يعف األغنياء يف زمن 

من املشاركة بأنفسهم أمثال عثمان وعبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنهما، الرسول
 ألن صقل النفوس وتربية األرواح إمنا تتم على مستوى رفيع يف خضم املعركة، ولذا فقد

  .]٤٥) [ وعليك باجلهاد فإنه رهبانية اإلسالم... (:قائالأحد الصحابة أوصى
  

 كفى(: أيفنت املرء يف قربه؟ قال :صلى اهللا عليه وسلمولذلك فعندما سئل رسول اهللا 
   .]٤٦) [ببارقة السيوف على رأسه فتنة

 
 مرة إىل  فقد أشار ذات،من اإلنشغال بالدنيا عن اجلهادولذا فقد حذر رسول اهللا

  ].٤٧) [ال يدخل هذا بيت قوم إال أدخله اهللا الذل( :سكة حمراث وقال
 

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذمت بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد، ( :ويف الصحيح
   .]٤٨) [ال يرتعه حىت ترجعوا إىل دينكم سلط اهللا عليكم ذال

 
هي العقار : عةيالض و،]٤٩[ )ا يف الدنياال تتخذوا الضيعة فترغبو( :ويف الصحيح كذلك

  .أو احلرفة
  

 الزراعة، التجارة ؛متاع الدنيا وأسباب اإلنشغالففي هذه األحاديث مجع رسول اهللا
  .)الضيعة(واإلنتاج احليواين، والصناعة، واحلرف ) العينة(بالربا وحيلة 

جتثاث يعد حراما فاإلنشغال ذه يف وقت يتعرض فيه اإلسالم ملعركة الوجود أو اإل
أما اجلهاد باملال فهو فرض إذا احتاج ااهدون إليه، فرض على النساء ويف .وموبقة شرعية

  ].٥٠[ أموال الصغار حىت لو كان اجلهاد فرض كفاية، كما قرر ذلك ابن تيمية
 

ولو : (ولذا حيرم على الناس اإلدخار يف حالة احلاجة للمال، بل لقد سئل ابن تيمية سؤاال
قدمنا اجلهاد وإن مات :  املال عن إطعام جياع واجلهاد الذي ي تضرر بتركه فقالضاق

                                                           
 .، حديث صحيح رواه أمحد)٤٣٠٥(صحيح اجلامع الصغري لأللباين  -٤٥
 .، حديث صحيح رواه النسائي)٤٣٥٩( صحيح اجلامع الصغري لأللباين -٤٦
  ).١٠( رواه البخاري يف صحيحه، سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين رقم -٤٧
 .رواه أبو داود) ١١( سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين رقم -٤٨
 .رواه الترمذي) ١٢( سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين رقم -٤٩
 ).٤/٦٠٧( الفتاوى الكربى -٥٠



  

  
  

 

 

٢٥  

 نقتلهم بفعلنا وهنا ميوتون -  التترس–اجلياع، كما يف مسألة التترس وأوىل، فإن هناك 
  ].٥١[ )بفعل اهللا

 
 لزكاة فإنهإتفق العلماء على أنه إذا نزلت باملسلمني حاجة بعد أداء ا: ( ]٥٢[ قال القرطيب

  .)جيب صرف املال إليها
وهذا . جيب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أمواهلم ( :]٥٣[ وقال مالك
  ). إمجاع أيضا

 
واحلفاظ على الدين مقدم على احلفاظ على النفوس، واحلفاظ على النفوس أوىل من 

  .احلفاظ على املال، فأموال األغنياء ليست أغلى وال أمثن من دماء ااهدين
  

فلينتبه األغنياء إىل حكم اهللا يف أمواهلم، حيث اجلهاد يف أشد احلاجة، ودين املسلمني 
وديارهم معرضة للزوال، واألغنياء غارقون يف شهوام ولو صام األغنياء يوما واحدا عن 
شهوام، وأمسكوا أيديهم عن إتالف األموال يف كماليام وحولوها إىل ااهدين يف 

ين ميوتون بردا وتتقطع أقدامهم من الثلج وال جيدون قوت يومهم وال ذخرية الذ، أفغانستان
  .يدفعون ا عن أنفسهم وحيقنون ا دماءهم

  
 لو دفع األغنياء مصروف يوم واحد للمجاهدين األفغان ألحدثت أمواهلم بإذن اهللا 
  . يف اجلهاد حنو النصر كبريا تغيريا

  
أسهم فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز أن دفع الزكاة ولقد أفىت كبار العلماء وعلى ر

  .للمجاهدين األفغان من أعظم القربات وأفضل الصدقات
 

 
اجلهاد بالنفس فرض عني عل كل املسلمني يف األرض .  

ال إذن ألحد على أحد يف اجلهاد، فال إذن للوالدين على الولد . 
 ني وحيرم اإلدخار ما دام اجلهاد حباجة إىل مال  اجلهاد باملال فرض ع
  .املسلمني

                                                           
 ).٤/٦٠٨( الفتاوى الكربى -٥١
  .)٢/٢٤٢( القرطيب -٥٢
 .)٢/٢٤٢( القرطيب -٥٣



  

  
  

 

 

٢٦  

إن ترك اجلهاد كترك الصالة والصيام، بل ترك اجلهاد أشد يف هذه األيام  .
ونقل ابن رشد اإلتفاق على أن اجلهاد إذا تعني أقوى من الذهاب إىل حجة 

 .الفريضة
  
  

 
 

 
قد علمنا أن اجلهاد اليوم بالنفس فرض عني، وأن اجلهاد فرض : قد يقول قائل بعد هذا

:  كما يقول ابن تيمية،كالصالة والصيام، بل اجلهاد بالنفس مقدم على الصالة والصيام
  .]٥٤[ )فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه(
 

 :تؤخر وجتمع، أو ختتصر ركعاا، أو تتغري هيئتها بوجود اجلهاد، ويف الصحيحنيفالصالة 
 ).كما شغلونا عن الصالة الوسطى حىت غابت الشمس مأل اهللا ييوم وقبورهم نارا(

يف طريقه إىل فتح  أفطر وهووااهد يفطر يف رمضان، كما روى مسلم أن رسول اهللا
  .) والفطر أقوى لكم فأفطرواإنكم مصبحوا عدوكم( : وقال،مكة

  
 - أصبحت فرض عني - وتبني لنا أنه ال يستأذن أحد يف أداء فريضة اجلهاد إذا تعينت

لشمس، كما أنه ال ي ستأذن الوالد أو الشيخ أو السيد يف أداء فريضة الصبح قبل طلوع ا
حد وأراد ستأذن أحد يف أداء فريضة اجلهاد، فإذا نام األب وابنه يف مكان واكذلك ال ي

اإلبن أن يصلي الفجر وأبوه نائم فهل يقول أحد بوجوب استئذان اإلبن ألبيه يف صالة 
الفرض؟ ولنفرض أن األب قد ى ابنه عن القيام للصالة ألي سبب يف نفس األب لئال 

  .ألن أباه ال يريد الصالة أو - الذين ال يصلون الفجر -يزعج النائمني 
  

 
ال طاعة ملخلوق يف معصية (، ]٥٦[ ]٥٥) [إمنا الطاعة يف املعروف( :واب واضحاجل

 وترك اجلهاد معصية وال طاعة ملخلوق ].٥٨) [ال طاعة ملن مل يطع اهللا(، ]٥٧) [اخلالق
  .يف معصية اخلالق

                                                           
 ).٤/٦٠٨( الفتاوى الكربى -٥٤
 .)٢٣٢٣( متفق عليه، صحيح اجلامع -٥٥
  .)٧٣٧٩(، ورقم )٣٩٦٧(أنظر صحيح اجلامع الصغري لأللباين رقم  -٥٦



  

  
  

 

 

٢٧  

 
 

ولزيادة اإليضاح يف هذه املسألة نقول وباهللا التوفيق :  
وان اهللا عليهم مل يكونوا يستأذنون رسول اهللاإن الصحابة رض  بعد عقد الراية
إسم  استشارة بعد عقد النية أو بعد تسجيلبل كان استئذان النيب.. وإستنفار األمة

 الصحيح الذي رواه أمحد والنسائي عن معاوية بن جامهة الصحايب يف الغزوة، ففي احلديث
 رسول اهللا، أردت الغزو وجئتك أستشريك، يا: فقالأن جامهة أتى النيب السلمي
ويف ، ]٥٩[ )إلزمها فإن اجلنة عند رجليها (:نعم، فقال:  فقال)هل لك من أم؟(: فقال
   – أي كتبت امسي - إين استكتبت يف غزوة كذا :رواية

  
  .هذا عندما كان اجلهاد فرض كفاية

يصبح عالمة نفاق، فأما إذا أصبح اجلهاد فرض عني بعد اإلستنفار فإن استئذان النيب
ال يستأذنك الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر أن جياهدوا  :فقد جاء يف حمكم الترتيل

بأمواهلم وأنفسهم واهللا عليم باملتقني إمنا يستأذنك الذين ال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر 
  .وارتابت قلوم فهم يف ريبهم يترددون

 
 فال نعلم أن الصحابة - }  وعمر وعثمان وعليبكر أبو -وأما اخللفاء الراشدون 

والتابعني كانوا يستأذنوم، وما كان كل واحد يريد الغزو أو اجلهاد يأيت إىل أيب بكر 
ليستأذنه، فاملهم أن تعقد الراية وخترج السرية، وأمراء املؤمنني من بعد اخللفاء ال نعلم أن 

من املسلمني  تأذم، وال نعلم أن واحداالذي كان ينوي الرباط أو اجلهاد يرسل إليهم يس
 يف التاريخ اإلسالمي كله قد عوقب من قبل أمري املؤمنني بسبب اجلهاد أو الغزو بدون
إذنه، وإمنا يستأذن أمري احلرب وقائد املعركة يف الغزو واهلجوم من أجل التنظيم والتنسيق 

  .على العدو خطة املسلمني يهجم وحىت ال يفسد املرء الذي
كاألوزاعي اإلستئذان من اإلمام يف حالة اجلنود الذين يأخذون  خصص بعض الفقهاءو

  . رواتبهم من ديون اجلند
  

                                                                                                                                                    
  .  حديث صحيح رواه أمحد واحلاكم-٥٧
) ٣٩٦٧( حديث صحيح رواه أمحد، وانظر صحيح اجلامع الصغري لأللباين رقم -٥٨

 .)٧٣٧٩(ورقم 
  .)٨/٣٧( نيل األوطار للشوكاين -٥٩
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يكره الغزو بغري إذن اإلمام أو نائبه، وال كراهة يف (:  ]٦٠[ قال الرملي يف اية احملتاج
  :حاالت
 إذا فو ت اإلستئذان املقصود )١
  .أو عط ل اإلمام الغزو )٢
  .) عدم اإلذن كما حبث ذلك البلقيينأو غلب على ظنه )٣

 
   

فال إذن وال ) فرض عني( هذا كله إذا كان اجلهاد فرض كفاية، أما إذا أصبح اجلهاد متعينا
  .استئذان

  
طاعة اإلمام الزمة وإن كان غري عدل ما مل يأمر مبعصية، ومن املعصية ( :قال ابن رشد

  ].٦١[ )النهي عن اجلهاد املتعني
  

إمنا يكون بعد   إن اإلذن واإلستئذان يف فرض الكفاية
الكفاية أي بعد أن يكون عدد ااهدين كافيا للقيام بالفرض، أما قبل أن حتصل الكفاية 
فاخلطاب موجه إىل اجلميع، وجيب على الكل، ويسقط بفعل البعض، وال فرق بني فرض 

  . فايةالكفاية والعني قبل أن تتم الك
  

 ال إذن وال استئذان، واإلذن واإلستئذان إمنا يكون بعد العلم بكفاية :وقبل الكفاية
  .املسلمني يف أرض املعركة للقيام بالفرض

  
عني، وأنه ال إذن وال استئذان من  تيقنا اآلن أن اجلهاد فرض :هذا كله قد يقول قائل بعد

 :يف اجلهاد، ولكن هنالك أسئلة مهمة أحد أبدا
  ميكن تطبيق النفري عمليا يف هذه األيام؟هل  
 هل جناهد وليس هنالك أمري واحد؟ 
 هل نقاتل يف أفغانستان والقادة خمتلفون ومتفرقون؟  
 هل يقاتل املسلم وحده إذا قعد الناس؟ 
 ؟ هل نستعني بالكفار إذا كنا ضعافا  
 هل نقاتل مع مسلمني ليسوا على مستوى مقبول من التربية اإلسالمية؟  

                                                           

٨/٦٠( -٦٠(.  
 ).١/٣٩٠(أنظر فتح العلي املالك للشيخ عليش  -٦١
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يرى بعض الناس أن النفري كما يطلب اإلسالم حبيث خترج املرأة دون إذن زوجها والولد  

  :ألسباب دون إذن والده هذا أمر عسري جدا
 إن أية بقعة إسالمية ال تتسع لعشر معشار املسلمني. 
 ة اإلسالمية اليت تعترب األمل بإذن اهللا إن هذا يؤدي إىل اإلخالل بعملية التربي-

 . يف إنقاذ األمة-عزوجل
  إن هذا يؤدي إىل عملية تفريغ للبقاع اإلسالمية إذ كل واحد يأيت للجهاد يف

فلسطني أو أفغانستان إمنا يترك ثغرة للشيوعيني والبعثيني والقوميني والعلمانيني 
 .يف بلده

  
   

لفلسطني، فإن  واحدا نفذوا حكم شريعتهم يف النفري أسبوعالو طبق املسلمون أمر رم و
فلسطني ستتطهر ائيا من اليهود وكذلك يف أفغانستان ال يطول األمر لو نفرت األمة، 

 ولكننا ننتظر يف كل مرة. وعندئذ ال تشغر أماكن الدعاة وال تتدمر بيوم خبروج نسائهم
حتت سيطرة الكفار حىت يبتلع مث نؤبنه خبطب ونبقى ننظر إىل اإلقليم اإلسالمي الذي وقع 

 إننا نفكر باإلسالم تفكريا ...رنانة ودموع هتانة وحوقالت حر ى وتأوهات كثرية
بيكو، -إسالميا قوميا، فال تتعدى نظراتنا احلدود اجلغرافية اليت رمستها لنا معاهدة سايكس 

  .أو خطها جون أنطون الربيطاين أو الفرنسي
 

لرمثا األردنية على حدود سورية ليشعر باإلنتماء ويشتد بتفكريه اإلسالمي إن ابن مدينة ا
 اليت تبعد أكثر من ستمائة كم أكثر من ارتباطه بابن مدينة درعا -إىل ابن العقبة األردنية 

العقبة اإلثنان  السورية اليت ال تبعد عشرة كيلوات عن الرمثا، مع أن ابن درعا وابن
  .األردنية من ابن العقبة والتزاما يكون ابن درعا أكثر تدينامسلمان متعبدان، بل قد 

 
 

نعم جناهد وليس لنا أمري، ومل يقل أحد أن عدم احتاد املسلمني على أمري يسقط فرضية 
راءهم خمتلفون اجلهاد،بل لقد رأينا املسلمني أيام احلروب الصليبية والتتار يقاتلون مع أن أم

ويف كل بلد أمري أو عدة أمراء،ففي حلب أمري، ويف دمشق أمري، ويف مصر أكثر من أمري 
وبعضهم يستنجد بالصليبني على إخوام األمراء كما حصل من شاور الذي استعان 

  ).ضرغام(بالصليبيني على أمري آخر يف مصر 
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قط فرضية اجلهاد للدفاع عن أرض ومل يقل أحد من العلماء أن هذا احلال وهذا الغثاء يس
  :املسلمني بل يضاعف واجبهم، وكذلك احلال يف األندلس اليت كانت كما يقول الشاعر

 
 

  
 :وقال آخر

 
 

  
ومل يقل أحد من العلماء أنه ال جهاد يف هذا احلال، بل كان أعيان العلماء يف مقدمة 

  .الصفوف يف األندلس
 

 األمري العام كما حدث يوم مؤتة، فقام وقد ختلو املعركة من قائد شرعي معه الوالية من
  .وأثىن عليهخالد بن الوليد واستلم الراية وأنقذ اهللا به اجليش املسلم وأقره

 
وقد يكون اإلمام أو أمري املؤمنني غري موجود، وهذا ال يسقط فرضية القتال والدفاع عن 

فة، ألن الوالية العامة أرض املسلمني، وال ننتظر حىت تقوم الوالية الكربى وتستأنف اخلال
بالثقافة والدراسة، بل اجلهاد أسلم طريقة لكي تصبح الوالية اخلاصة  واخلالفة ال تأيت نظريا

 والية عامة وخالفة، وااهدون خيتارون أمريا للجهاد من بينهم - أي إمارة القتال -
قبة بن يصلح أمرهم،ويلم شعثهم،ويرد قويهم عن ضعيفهم، ففي احلديث الصحيح عن ع

قال، فلما  سيفا سرية فسلحت رجالبعث رسول اهللا :عامر وكان من رهطه قال
فلم ميض  أعجزمت إذ بعثت رجال(: قالما رأيت مثل ما المنا رسول اهللا: رجع قال

حرضهم على تغيري أمري  فالرسول،]٦٢) [ألمري أن جتلعوا مكانه من ميضي ألمري
أصال ؟ إن احلاجة أشد   الشريفة، فكيف إذا مل يكن أمرياالسرية الذي عقد له الراية بيده

  .إىل تأمري أمري للحرب
فإن عدم اإلمام مل يؤخر اجلهاد ألن مصلحته تفوت : (] ٦٣[ قال ابن قدامة يف املغين

  ).بتأخريه
  

                                                           
 ).٤١/٤٥( أبو داوود وأمحد وصححه احلاكم ووافقه الذهيب، أنظر الفتح الرباين -٦٢
٨/٢٥٣ (-٦٣(. 
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نقل الشيخ ميارة (:  ]٦٤[ فيجب طاعته، جاء يف فتح العلي املالك وإذا اختار الناس أمريا
قت من األمري وأمجع الناس رأيهم على بعض كرباء الوقت ميهد سبيلهم ويرد إذا خال الو

فالظاهر أن القيام عليه ال جيوز، . قويهم عن ضعيفهم فقام بذلك قدر اجلهد والطاقة
إا ( :واملعرض له يريد شق عصا اإلسالم وتفريق مجاعته، ففي صحيح مسلم احلديث

  هذه األمة وهو مجيع فاقتلوه كائنا من كانستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر
  .)من أتاكم وأمركم مجيع على رجل واحد يريد تفريق مجاعتكم فاقتلوه

 
 

 جيب القتال يف أفغانستان مع أن القادة خمتلفون ومتفرقون، ألن القتال دفاع عن :اجلواب
ني املعتدى عليهم من قبل امللحدين، وال مانع من القتال مع جمموعات إسالمية ضد املسلم

  .الكف ار امللحدين حيث يعترب قائد كل حزب أمري القتال لذلك احلزب
 

 
 ال تكلف إال فقاتل يف سبيل اهللا :قائالنعم يقاتل ألن اهللا عز وجل خياطب نبيه

وأشد  نفسك وحرض املؤمنني عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا واهللا أشد بأسا
  : - األمر بالوجوبألن  - بأمرين واجبنيفاآلية تأمر الرسول، تنكيال
 القتال ولو وحده. 
 حتريض املؤمنني. 

  
ون ويذكر رب العزة احلكمة من القتال وهو كف بأس الكفار، ألن الكفار ال خيش

  .ن فتنة ويكون الدين كله هللاوقاتلوهم حىت ال تكو وجودنا إال بالقتال
 

وقد فهم الصحابة رضوان اهللا عليهم . وبترك القتال يسود الشرك وهو الفتنة وينتصر الكفر
الرجل حيمل : قلت للرباء بن عازب رضي اهللا عنه: فعن أيب إسحق قال. اآلية على ظاهرها

 :فقالاهللا بعث رسوله ال ألن(: بيده إىل التهلكة؟ قالعلى املشركني أهو يلقي 
فقاتل يف سبيل اهللا ال تكلف إال نفسك إمنا ذلك يف (، ومعىن ]٦٥) [إمنا ذاك يف النفقة

فترك ، ...وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة :يشري إىل اآلية) النفقة
  .النفقة هو التهلكة

 

                                                           
١/٣٨٩ (-٦٤(. 
 .رواه أمحد وصححه احلاكم ووافقه الذهيب )١٤/٨( الفتح الرباين -٦٥



  

  
  

 

 

٣٢  

وقد تكون حالة جيب فيها نفري الكل إذا تعني : ( ]٦٦[  يف أحكام القرآنقال ابن العريب
اجلهاد على األعيان بغلبة العدو على قطر من األقطار أو حللوله بالعقر فيجب على كافة 

فإذا كان النفري عاما لغلبة العدو على احلوزة أو  .اخللق اجلهاد واخلروج فإن قصروا عصوا
 ورجاال ركبانا وثقاال ووجب اخلروج خفافا النفري عاما،على األسارى كان  استيالئه
وأحرارا، من كان له أب من غري إذنه، ومن ال أب له حىت يظهر دين اهللا وحتمى  عبيدا

فكيف يصنع  .البيضة وحتفظ احلوزة وخيزى العدو ويستنقذ االسرى وال خالف يف هذا
غزو بنفسه إن قدر وإال جهز الواحد إذا قعد اجلميع؟ يعمد إىل أسري واحد فيفديه، وي

  ).غازيا
 

ويعجبه، ففي احلديث احلسن الذي رواه أمحد وأبو داود  بل إن قتال املرء وحده يرضي اهللا
عجب ربنا من رجل غزا يف سبيل اهللا فازم أصحابه فعلم ما ( :لى اهللا عليه وسلمصقال 

ىل عبدي رجع رغبة فيما أنظروا إ: عليه فرجع حىت أهرق دمه فيقول اهللا عز وجل ملالئكته
   .)عندي وشفقة مما عندي حىت أهريق دمه

 
          

 
كيف نقاتل مع :هذا السؤال يثور من قبل بعض الناس، وقسم منهم خملصون،ويتساءلون

 بينهم شرب الدخان والنسوار قوم كاألفغان فيهم الصادق وفيهم الكاذب وينتشر
نفي وبعضهم يعلق وقد يبيع بعضهم سالحه؟ وهم أناس متعصبون ملذهبهم احل) كالدخان(

  .الرقى والتمائم
  أروين شعبا مسلما يف األرض خيلو من هذه األمور؟ : وقبل أن أبني احلكم الشرعي أقول

  
 

 جيب القتال ألن القتال مبين على دفع أعظم الضررين، فهنالك القواعد الفقهية يف :اجلواب
، ويف )يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام): (٢٦(جملة األحكام العدلية املادة رقم 

إذا ): (٢٨(، ويف املادة رقم )الضرر األشد يزال بالضرر األخف): (٢٧(املادة رقم 
): ٢٩(، ويف املادة رقم )بارتكاب أخفهما  روعي أعظمهما ضرراتعارضت مفسدتان

  ).خيتار أهون الشرين(
 

                                                           

٢/٩٥٤ (-٦٦(.  



  

  
  

 

 

٣٣  

أيهما أعظم شرا استيالء الروس على أفغانستان وحتويلها : فال بد من اختيار أهون الشرين
  إىل بالد كفر مينع فيها القرآن واإلسالم أم اجلهاد مع قوم فيهم ذنوب وأخطاء؟

 
وهلذا كان من أصول أهل السنة واجلماعة ( : ]٦٧[ موع الفتاوىيقول ابن تيمية يف جم

ال خالق هلم،  الغزو مع كل بر وفاجر، فإن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام
، ألنه إذا مل يتفق الغزو إال مع األمراء الفجار أو لى اهللا عليه وسلمصكما أخرب بذلك النيب 

فيلزم من ذلك  إما ترك الغزو معهم، :من أحد أمرين مع عسكر كثري الفجور فإنه ال بد
يف الدين والدنيا، وإما الغزو مع األمري الفاجر  اآلخرين الذين هم أعظم ضررا استيالء

فيحصل بذلك دفع األفجرين وإقامة أكثر شعائر اإلسالم، وإن مل ميكن إقامة مجيعها، فهذا 
 من الغزو احلاصل مع اخللفاء هو الواجب يف هذه الصورة وكل ما أشبهها، بل كثري

اخليل معقود ( :لى اهللا عليه وسلمصمل يقع إال على هذا الوجه، وثبت عن النيب  الراشدين
  ).األجر واملغنميف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة، 

  
، والراية يف أفغانستان إسالمية، واهلدف املعلن هو فما داموا مسلمني جيب القتال معهم

 يف األرض، ولو قاتل املسلمون يف فلسطني ملا ضاعت فلسطني رغم املفاسد إقامة دين اهللا
وجميء جورج حبش ونايف حوامته  اليت كانت يف البداية، وقبل أن يفسد األمر ائيا

  .واألب كبوشي وأمثاهلم
 

  .وأما قادة اجلهاد األفغاين فكلهم صائمون مصلون يقيمون الشعائر وينادون باإلسالم
 

مع أي قوم مسلمني ما داموا مسلمني مهما كان فسقهم وفجورهم، إذا كان جيب القتال 
:  ]٦٨[ القتال ضد الكفار أو أهل الكتاب أو امللحدين، يقول الشوكاين يف نيل األوطار

  ). وجتوز اإلستعانة بالفساق على الكفار إمجاعا(
  
 

 
واإلستعانة بروسيا . الناس اإلستعانة بأمريكا وبالدول الغربية يف اجلهاد األفغاينيرى بعض 

وهذا النوع من اإلستعانة حرام باتفاق الفقهاء وتضييع هلدف  ضد اليهود يف فلسطني،
  :ويف املسألة أحاديث متعارضة، فمن األحاديث املانعة لإلستعانة، اجلهاد ائيا

 
                                                           

٢٨/٥٠٦ (-٦٧(.  
٨/٤٤ (-٦٨(.  



  

  
  

 

 

٣٤  

 قوله:حديث يف صحيح مسلم فارجع فلن أستعني مبشرك( :ملشرك يوم بدر (
]٦٩[. 

 وهنالك نص . ]٧٠ [ال نستعني باملشركني على املشركني إنا :حديث آخر
 .وهو كافرصحيح أن صفوان بن أمية قاتل مع رسول اهللا

مع النيب صفوان بن أمية شهد حنينا: ( ]٧١[ قال النووي يف ذيب األمساء واللغات
  .)كافرا 

  
 :لى اهللا عليه وسلمصيوم حنني دروع صفوان بن أمية وقال له ار رسول اهللاوقد استع

يوم أحد وقتل  أن قزمان خرج مع النيب؛ وثبت عند أهل السري.]٧٢) [عارية مؤداة(
إن اهللا ليأزر هذا الدين بالرجل ( :عن قزمانثالثة من محلة لواء املشركني وقال

  .)الفاجر
 

 أن اإلستعانة ؛قهاء يف اجلمع بني األحاديث منهافقد اختلف الفوبناء على هذا التعارض 
  .باملشركني كانت ممنوعة مث رخص فيها

  
  ].٧٣) [وهذا أقر ا وعليه نص الشافعي(: قال احلافظ يف التلخيص

  
 

 
 ن املسلمون أقوى من جمموع أن يكون حكم اإلسالم هو الظاهر، أي يكو

اتفق الكفار  املشركني الذين استعانوا م واملشركني الذين يقاتلوم، حبيث لو
 .غلبهم املسلمون مجيعا

  أن يكون الكافر حسن الظن باملسلمني وتؤمن خيانتهم، ويعرف ذلك من خالل
 .معاملته

 م أن يكون املسلمون حباجة إىل الكافر أو الكفار املستعان. 
 

                                                           
 ).٧/١٢٨( نيل األوطار -٦٩
  .رجال أمحد والطرباين ثقات:  رواه أمحد والطرباين، قال اهليثمي يف جممع الزوائد-٧٠
  .)٢٦٣( رقم -٧١
 .٣٨٦٢ حديث صحيح رواه احلاكم، أنظر صحيح اجلامع -٧٢
 .)٨/٤٤( نيل األوطار -٧٣



  

  
  

 

 

٣٥  

  
ال بأس بأن يستعني املسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك  ( :]٧٤[ قال حممد بن احلسن

  ).إذا كان حكم اإلسالم هو الغالب
 

ال بأس باإلستعانة باملشركني على قتال غريهم من : قال أصحابنا (] :٧٥[ وقال اجلصاص
  ).ظاهراملشركني إذا كانوا مىت ظهروا كان حكم اإلسالم هو ال

  
  

وال أرى أن يستعينوا م يقاتلون معهم إال أن يكون نواتيه أو  (] :٧٦[ قال ابن القاسم
  ). افال أرى بذلك بأس، خدما

 
  ).ال أرى أن يستعان باملشركني على املشركني إال أن يكونوا خدما (] :٧٧[ وقال مالك

 
  
 اإلستعانة بكفار ولو أهل حرب كأن يعرف حسن ولإلمام أو نائبه(] : ٧٨[ ال الرمليق

  ).رأيهم فينا، ويشترط جلواز اإلستعانة احتياجنا له لنحو خدمة أو قتال لقلتنا
 
  

وعن أمحد ما يدل على جواز اإلستعانة باملشرك، بل روي عن أمحد  (]٧٩[ قال ابن قدامة
  ).فا للجمهور الذين ال يسهمون لهأنه يسهم للكافر من الغنائم إذا غزا مع اإلمام خال

 
كثري من الكتاب خيطئون عندما يكتبون عن جواز السلم ويستشهدون بالنصوص القرآنية 

 بد من معرفة التدرج يف النصوص اجلهادية يف دون معرفة املراحل التارخيية للنصوص، فال
ما يقاتلونكم وقاتلوا املشركني كافة ك :القرآن حىت نزلت آية السيف يف سورة التوبة

فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم  ،كافة واعلموا أن اهللا مع املتقني
  .واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد
                                                           

  .)١٥٢(شرح كتاب السرية فقرة  -٧٤
 .كام القرآن للجصاص أح-٧٥
 .)٢/٤٠( املدونة -٧٦
 .)٨/١٠٠( القرطيب -٧٧
 .)١٩/٢٨(، وتكملة اموع )٨/٥٨( اية احملتاج -٧٨
 .٨/٤١٤:  املغين-٧٩



  

  
  

 

 

٣٦  

يف مكة املكرمة، مث مأذونا فيه عند  القيم يف زاد املعاد أن اجلهاد كان حمرما فقد قرر ابن
  .مع املشركني كافةاهلجرة، مث مأمورا به مع من بادأهم بالقتال، مث مأمورا 

 
إعلم أن األمر بالقتال نزل مرتبا فقد كان رسول اهللا(:  ]٨٠[  ابن عابدينلويقو

، فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني :يقول تعاىل، مأمورا أوال بالتبليغ واإلعراض
أدع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي ، ادلة باألحسنمث با

أذن للذين يقاتلون بأم ظلموا وإن اهللا على نصرهم  ،مث أذن هلم بالقتال، حسنأ
مث ، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين مث أمروا بالقتال إن قاتلوهم، لقدير

فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلو املشركني  ، انسالخ األشهر احلرمأمروا بالقتال بشرط
وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلوكم وال تعتدوا   أمروا به مطلقامث، حيث وجدمتوهم

  ).إن اهللا ال حيب املعتدين
 

  .لة الزمنية اليت نزلت فيها اآليةمعرفة املرح ولذا ال بد من
  

وال بد من اإلشارة ابتداء أنه ال جتوز املفاوضات السياسية يف مراحل الدعوة األوىل قبل أن 
وسلطان حيمي مبادئها، وإذا دخلت الدعوة اإلسالمية يف أوائل مراحلها يقوم للدعوة كيان 

هلا  على الناس مفامهيها وال يقوم يف املفاوضات السياسة فإن املباديء تتميع وختتلط وتلتبس
وهذه الفترة متثلها . قائمة، وتضيع الدعوة يف غمرة األالعيب السياسية واألحابيل الدولية

، .. أيها الكافرون ال أعبد ما تعبدون وال أنتم عابدون ما أعبدقل يا السورة الكرمية
الذي  قل ادعوا شركاءكم مث كيدون فال تنظرون، إن وليي اهللا وميثل موقف املؤمن فيها

  .نزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلني
 

واستعالء الدعاة حىت يصلب عودهم على نار احملنة، وتصقل  املباديء إعالن ال بد من
الواضح والصحابة معه وهكذا كان موقف رسول اهللا. هم يف الصرب على الفتنةأرواح

  .يف مكة املكرمة، أما بعد قيام دولة اإلسالم فال مانع من عقد املعاهدات
  
  
  
  
 

                                                           

 .)٣/٢٣٩( حاشية ابن عابدين -٨٠



  

  
  

 

 

٣٧  

 
 

اختلف الفقهاء يف جواز عقد صلح مع الكفار فمنهم من أجازه على صلح احلديبية ومنهم 
 ؛وقالوا، ه إذا كان املسلمون يف ضعف شديد، ومنهم من مل جيز الصلح أبدامن أجاز

  .نسخت آية السيف كل معاهدة مع الكفار
  

 ،جيوز للمسلمني عقد معاهدة مع الكفار إذا كان ذلك مصلحة للمسلمني 
  : ومنها،يبطل املعاهدة أو يفسدها ولكن بشرط أن ال تتضمن املعادة شرطا

 
فيه اعتراف أو إقرار الكفار بشرب من  وز أن ال تتضمن املعاهدة شرطا ال جي-١

 ألن أرض اإلسالم ليست ألحد فال حيق ألحد أن يفاوض عليها، ]٨١[ أراضي املسلمني
وهذا الشرط يبطل العقد، ألن األرض هللا مث لإلسالم، فال جيوز ألحد أن يتصرف يف ملك 

ا بالنسبة للروس ال جيوز التفاوض معهم حىت غريه وال بيع البن آدم فيما ال ميلك، ولذ
  .يف فلسطني ينسحبوا من كل شرب من أراضي أفغانستان، وال مع اليهود أبدا

 
  إذا تعني اجلهاد بطل الصلح كما إذا دخل العدو أرض املسلمني أو كان طالبا-٢

 ما - هاديف باب اجل - يف الصلح واملعاهدة يف املعيار ]٨٢[هلم، جاء يف فتح العلي ملالك 
أوقع اخلليفة الصلح مع النصارى واملسلمون ال يرون إال اجلهاد فمهادنته منقوضة : (نصه

  وحيثما تعني اجلهاد يف موضع مل جيز فيه الصلح، كما لو كان العدو غالبا،)وفعله مردود
على املسلمني، وكل ما نقل يف تعني فرض اجلهاد مانع من الصلح الستلزامه إبطال فرض 

  . الذي هو اجلهاد املطلوب فيه اإلستنقاذالعني
 

نقل القاضي ابن رشد اإلتفاق على أن اجلهاد إذا تعني أقوى من الذهاب إىل حجة 
الفريضة، ألن اجلهاد إن تعني كان على الفور، واحلج قد قيل فيه أنه على التراخي، 

 عند كل من فالصلح املذكور جيب نقضه ألنه مبقتضى الشرع غري منربم فحكمه غري الزم
حقق أصول الشريعة، والصلح املذكور فيه ترك اجلهاد املتعني وترك اجلهاد املتعني ممتنع 

  .وكل ممتنع غري الزم
 

 كل شرط تضمن تعطيل شريعة اهللا أو إمهال شعائره فهو باطل، فال جيوز -٣
  .للروس أن يتدخلوا يف نظام احلكم، ألن هذا إفساد للجهاد وهدفه

                                                           
 .)٨/٥٨(اية احملتاج  -٨١
١/٩٨٢( -٨٢(.  



  

  
  

 

 

٣٨  

فيه إذالل للمسلمني أو يشعر ذا، كما جاء  يتضمن العقد شرعا ال جيوز أن -٤
إىل ملا اشتد على الناس البالء بعث رسول اهللا: قال: (] ٨٣[ يف احلديث عن الزهري

 - ومها قائدا غطفان-عيينة بن حصن بن حنيفة بن بدر وإىل احلارث بن أيب عوف املزين 
ن معهما عنه وعن أصحابه، فجرى بينه وبينهما فأعطامها ثلث مثار املدينة على أن يرجعا مب

اذ وسعد بن عبادة الصلح، ومل تقع الشهادة، فلما أراد ذلك بعث إىل سعد بن مع
قد علمنا أن العرب قد رمتكم عن قوس : وفيه فذكر احلديث مفصال، )فاستشارمها فيه

اهللا إن كنت قلت يا رسول : من مثار املدينة؟ قالوا واحدة، فهل ترون أن ندفع إليهم شيئا
عن رأي فرأيك متبع، كنا ال ندفع إليهم مترة إال بشرى أو ق رى وحنن كفار وقد أعزنا 

هلم،  وقد شعر األنصار من هذا أن فيه إذالال. ]٨٤[ )بقوهلماهللا باإلسالم، فسر النيب
  .ال نعطيكم إال السيف: ولذا جاء يف بعض الروايات

 
  : مثل، الشريعة اإلسالميةخيالف  أن ال يتضمن العقد شرطا-٥
 

أخرجوا اليهود والنصارى ( : إقرار املشركني السكن يف أرض احلرمني، ألنه يف احلديث-أ
  ].٨٥) [من جزيرة العرب

 
فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل  ،لكفار أو إرجاع امرأة مسلمة إىل ا-ب

  .الكفار ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن
 

على  ىل الكفار، فقد اختلف الفقهاء فيه، فبعضهم أجاز إرجاعه قياساأما إرجاع املسلم إ
الشرط أما شرط احلديبية  شرط احلديبية، ولكن الفقهاء اآلخرين رجحوا عدم جواز هذا

  .وهذا هو الراجح فهو خاص بالرسول ص، ألنه علم أن اهللا سيجعل هلم خمرجا
 

من ؛  يوم احلديبية على ثالثاملشركنيوادع رسول اهللا(: عن الرباء بن عازب قال
من  :لى اهللا عليه وسلمصلن يردوه، ومن أتى منهم ردوه، قال أتاهم من عند النيب

 ].٨٦ [)ذهب منا إليهم فأبعده اهللا
 

                                                           
 )١٢/٨( إعالء السنن -٨٣
  مرسل قوي-٨٤
  )١٤/١٢٠(الفتح الرباين ،  رواه مسلم -٨٥
  ).٨/٣٩( متفق عليه وزاد مسلم من خرج منهم سيجعل اهللا له خمرجا القرطيب -٨٦



  

  
  

 

 

٣٩  

 وال جيوز كذلك أن يتضمن العقد إظهار شعائر الكفار يف بالد املسلمني مثل -٦
بشرين الذين يفتنون املسلمني ويفسدون السماح هلم ببناء الكنائس واألديرة أو إرسال امل

فاحلل السياسي واملفاوضات يف فلسطني باطلة : عقائدهم وخاصة يف جزيرة العرب وعليه
  :ال يلحقها اإلجازة وال التصحيح، أما يف أفغانستان فتجوز بشروط أصليا بطالنا

 
  . أن ينسحب الروس من أرض املسلمني مجيعا-١
 
 أفغانستان بعد خروجهم، وأن ال يتدخلوا يف نظام احلكم  أن تقوم دولة اإلسالم يف-٢

املقبل كإرجاع امللك، أو إمالء بعض الشروط الثقافية اليت تريد إفساد عقائد الشعب 
  .األفغاين

 
  . أن يكون اإلنسحاب دون قيد أو شرط-٣
 
وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا   أن يعترف الروس بااهدين وأن يطلبوا منهم الصلح-٤

  .إن دعوك إىل الصلح فأجبهم: (، قال السدي وابن زيد)وتوكل على اهللا
 

والشرط الفاسد يفسد العقد على الصحيح، بأن شرط فيه منع : (قال ابن حجر اهليثمي
فك أسرانا، أو ترك ما استولوا عليه أو رد مسلم أسري أفلت منهم، أو سكناهم احلجاز، أو 

  .]٨٧[ )يهم من جاءنا منهمإظهار اخلمر بدارنا، أو أن نبعث إل
 
 أن يطمئن ااهدون أن الروس صادقني يف طلب السلم وليسوا خمادعني، ولذا فالذين -٥

 قيام دولة ؛بعدم إعالن هدف اجلهاد وهو وسطا يطالبون باحلل السلمي أو يريدون حلوال
هاد، بل إسالمية حبجة أن الدول الغربية ال تقبل هذا وتقاومه، هؤالء ال يدركون هدف اجل

عن  يف اجلهاد فضال ليس عندهم تصور إسالمي واضح، وهؤالء ال جيوز أن يكونوا جنودا
فإن رجعك اهللا إىل طائفة منهم فاستئذنوك  :أن يكونوا قادة، ألن اهللا عزوجل يقول

  .ولن تقاتلوا معي عدوا للخروج فقل لن خترجوا معي أبدا
  

حاب املختل يف الغزوات ال جيوز، وقد وهذا يدل على أن استص(: ] ٨٨[ قال القرطيب
نص معظم الفقهاء يف كتاب اجلهاد على أنه ال جيوز أن يستصحب يف اجليش خمتل وال 

  .)مثبط وال مرجف وال خمذل وال معوق

                                                           
 .)٨/٣٩(القرطيب  -٨٧
٨/٣١٨( -٨٨(. 



  

  
  

 

 

٤٠  

اللهم انصر ااهدين يف أفغانستان ويف فلسطني ويف الفلبني ويف لبنان ويف كل مكان 
  .آن وأمتنا على الشهادة يف سبيلكوارفع راية اإلسالم وحكم دولة القر

  
 

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

 

 

٤١  

 
 

 الشواهد، وإمنا األمر متعلق  ليست القضية بكثرة النصوص ووفرة
يه، وإن أظلمت القلوب مل تعد أبصرت احلق واتضح ف بالقلوب، فإن أعطاها اهللا نورا

  .فإا تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور ،ترى
 

 وأبصار القلوب للبصائر واآليات الربانية تأيت نتيجة التقوى والطاعة واإلجتهاد يف العبادة
كم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم قد جاء

  .بوكيل
 

وهذه البصرية تفجر يف القلب ينابيع املعرفة واإلدراك، وهذه ال تنال بكسب وال دراسة، 
يف كتابه ودينه على قدر بصرية قلبه، وهذه البصرية تنبت يف  إن هو إال فهم يؤتيه اهللا عبدا

إن يف ذلك  : بني احلق والباطل، والصادق والكاذب، قال تعاىلأرض القلب، يفرق به
  .آليات للمتومسني

 
  .]٨٩[ )للمتفرسني( :قال جماهد

  
اتقوا فراسة املؤمن ( :أنه قالعن النيب > ويف الترمذي من حديث أيب سعيد اخلدري

  .إن يف ذلك آليات للمتومسني مث قرأ ،)فإنه ينظر بنور اهللا عزوجل
 

العلم واستحبها فال بد أن يقول على اهللا غري احلق يف فتواه وكل من آثر الدنيا من أهل 
ما تأيت على خالف أغراض  وحكمه يف خربه والزامه، ألن أحكام الرب سبحانه كثريا

  .ةالناس، وال سيما أهل الرياس
 

فإذا كان ، والذين يتبعون الشهوات فإم ال تتم هلم أغراضهم إال مبخالفة احلق ودفعه كثريا
حلاكم حمبني للرياسة متبعني للشهوات، مل يتم هلما ذلك إال بدفع ما يضاده من العامل وا

احلق، وال سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور اهلوى، فيخفى الصواب 
  .وجه احلق وينطمس

 
                                                           

إىل " قال جماهد  "  قول املؤلفيف النسخة اليت بني ايدينا من الكتاب، سقط ما بعد - ٨٩
امتام النقص، ونقل د قمنا بوق ،" .. . لترمذي من حديث أيب سعيد اخلدري ويف ا" قوله 

  .)منرب التوحيد واجلهاد( . اآلية، من تفسري الطربي، لذا وجب التنويهقول جماهد يف



  

  
  

 

 

٤٢  

 .يل خمرج بالتوبة: ال خفاء به وال شبهة فيه أقدم على خمالفته وقال ووإن كان احلق ظاهرا
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا  : هؤالء وأشباههم قال تعاىلويف

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون  :وقال تعاىل فيهم أيضا ،الشهوات
عرض هذا األدىن ويقولون سيغفر لنا وإن يأم عرض مثله يأخذوه، أمل يؤخذ عليهم 

 ودرسوا ما فيه والدار اآلخرة خري للذين يتقون ميثاق الكتاب أال يقولوا على اهللا أال احلق
  .أفال تعقلون

 
فإن اتباع اهلوى يعمي عني القلب، فال مييز بني السنة ووالبدعة أو ينكسه، فريى البدعة 

، ]٩٠[سنة والسنة بدعة، فهذه آفة العلماء إذا آثراوا الدنيا واتقوا الرياسات والشهوات 
 عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه واتل :وهذه اآليات فيهم إىل قوله

الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه ا ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه فمثله 
  .كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو تتركه يلهث

 
  .ولذلك فإن النصوص وحدها ال تكفي وال بد من بصرية القلب حىت يبصر ا احلق

 
لقلب إذا كثر تكالبه على الدنيا وكثرت ذنوب النفس اليت حتمله يكون عليه الران، إن ا

ألن كل ذنب يكون سوداء على القلب، وال تزال النكات السوداء تتكاثر حىت يتكون 
  .الذي مينع دخول النور إىل هذا القلب) الغالف األسود(الران 

 
ها فيلتبس احلق وال تظهر صورته، وعندما يظلم القلب ال تظهر صور األشياء على حقيقت

  .والباطل حقا وقد ينتكس القلب فريى احلق باطال
 

ولذا ال بد من التقوى حيت يظهر الفرقان ويصفو القلب وتبدو األشياء على مرآته جلية 
ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر  يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقانا واضحة

  . العظيملكم واهللا ذو الفضل
 

إسألوا أهل الثغور ألم أقرب : ولذا كانوا إذا أشكل عليهم وأعضلتهم مسألة يقولون
  .الناس إىل اهللا

 
اسألوا أبا بكر الوراق فإن عنده ورع (:  من نسأل بعدك؟ قال:وقد سألوا أمحد بن حنبل

  .) وأرجو أن يوفق لإلجابة- كما حيسب-
 

                                                           
  ).١١٤-١١٣: الفوائد( -٩٠



  

  
  

 

 

٤٣  

قد كان فيما مضى قبلكم من األمم أناس حمدثون ( :ويف البخاري ومسلم احلديث املرفوع
 ومعىن ،ولذلك لصدق عمر وإخالصه .)فإن يك يف أميت أحد منهم فهو عمر بن اخلطاب

  .ملهمون: حمدثون
يفتتح صالته إذا كان رسول اهللا :قالت < كما أخرج مسلم يف صحيحه عن عائشة

ات واألرض عامل الغيب والشهادة اللهم رب جربيل وميكائيل، فاطر السمو(: قام من الليل
أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون، إهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك، إنك 

  .)دي من تشاء إىل صراط مستقيم
 

 
ونردد ، ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني :ندعو باآلية الكرمية

اللهم ( :كما أخرجه مسلم يف صحيحهان يدعو به رسول اهللابالدعاء املأثور الذي ك
  ). دي من تشاء إىل صراط مستقيم إنكاهدنا ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنك

  
 ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا

  .إنك رؤوف رحيم
  

  . شهداء واحشرنا يف زمرة املصطفى اللهم أحينا سعداء وأمتنا
  

 .وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستفغرك وأتوب إليك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

 

 

٤٤  

 
   

دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا بتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجرة  •
  . إىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم بتجريد املتابعة له

  
دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع مبلة اخلليلني حممد  •

  . وإبراهيم عليهما السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء الرباءة من الشرك وأهله
  

 كل الطواغيت باللسان والسنان، ..دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت •
العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور املناهج والقوانني إلخراج العباد من عبادة 

  . واألديان إىل عدل ونور اإلسالم
  

دعوة إىل طلب العلم الشرعي من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات،  •
  ... بنبذ تقليد األحبار والرهبان الذين أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني

  
 

   
دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني، كل ارمني على  •

قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين اختالف مللهم وحنلهم 
  .وسبحان اهللا وما أنا من املشركني

  
ة للجهاد يف سبيل اهللا، والسعي يف قتال دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة األصعد •

الطواغيت وأنصارهم واليهود وأحالفهم لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم 
  . واحتالهلم

  
ودعوة إىل اللحاق بركب الطائفة الظاهرة القائمة بدين اهللا، الذين ال يضرهم من  •

  . خالفهم وال من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا
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