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ت الللله رحمه الوهاب عبد بن محمد السإلما شيخ قال)
مظللاهرة:  الـثـامن الناقضالسإلما: ( نواقض ) في1206

قللوله:  والللدليل ، المسلللمين علللى ونتهماومعلل المشللركين
ُهْم َوَمْن ( تعالى ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهْم َف ْن ّلللَه ِإّن ِم ِديِ ل ال ْهلل ْومَا َي َقلل ْل ا

ِلِميَن)).  ّظا ال
فللي456 ( ت الللله رحملله حللزما ابللن العلمللة وقللال ( 

ّدوا):  تعالى ) : (قال419 / 5 (المحلى َأِع ُهْم َو ُتْم َما َل ْع َط َت اسْإ
ٍة ِمْن ّو َباِط َوِمْن ُق ْيللِل ِر ْلَخ ُبللوَن ا ِه ِه ُتْر ّو ِبلل ُد ِه َعل ّلل ُكْم ال ّو ُد َعلل ) َو

أعانهم , ومن إرهابهم علينا ففرض ) ،60الية (النفال: من
والعدوان الثإم على أعانهم ; بل يرهبهم فلم إليهم يحمل بما
.(

   
(إعلما ) فللي751 (ت الللله رحملله القيللم ابللن وقللال

ٍر وأيِ ، ديٍن ) : (وأي2/121ِ الموقعين محللارما يرى فيمن ، خي
 الللله رسإللول وسإنة ، يترك ودينه ، تضاع وحدوده ، تنتهك الله

شلليطان ، اللسللان سإللاكت ، القلللب بللارد وهللو ، عنهللا يرغللب
؟! , وهللل نللاطق شلليطان بالباطللل المتكلللم أن , كما أخرس

مللآكلهم لهللم سإلللمت إذا الللذين هللؤلءا مللن إل الللدين بليللة
, وخيللارهم ؟ الللدين علللى جللرى بمللا مبللالة فل ورياسإللاتهم

عليلله غضاضللة فيلله ما بعض في نوزع , ولو المتلمظ المتحزن
مراتللب , واسإتعمل واجتهد وجد ، وتبذل بذل ماله أو جاهه في

عيللن من سإقوطهم - مع وهؤلءا ، وسإعه بحسب الثلثإة النكار
وهم تكون بلية بأعظم الدنيا في بلوا - قد لهم الله ومقت الله

حيللاته كانت كلما القلب ; فإنه القلوب موت , وهو يشعرون ل
أكمل) . للدين , وانتصاره أقوى ورسإوله لله غضبه كان أتم

الشلليخ آل الرحمللن عبللد بللن اللطيللف عبد الشيخ وقال
فتنللة عللن زملانه علمللاءا سإللكوت ) فلي1293 (ت الله رحمه

) :8/372 (الدرر اليوما فتنة ترققها
، المسألة هذه في اللبس كشف عن السكوت يرى ( وأكثرهم

الكتللاب وطريقللة ، الكثرون بها وضل ، الجاهلون بها اغتر التي
مللن الصللنف هللذا اسإللتحله مللا تخللالف المللة وعلمللاءا والسللنة

وإعمللال ، العظيمللة الفتنللة هللذه فللي والعللراض ، السللكوت
. فليكن ولدينه ولكتابه لله غار من على العتراض في ألسنتهم

ورد مللا رد فللي ، مرضللية وسإلليرة ، شرعية طريقة أخي يا منك
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، العسللاكر فتنللة مللن والتحللذير ، اللبللس وكشللف ، الشللبه مللن
وهذا ، وعامتهم المسلمين ولئأمة ولرسإوله ولكتابه لله والنصح

فللاغتنم ، حللال أيِ علللى الحال وتسليك ، السكوت مع يحصل ل
، حياتللك أيلاما واغتنلم ، ذللك فللي القلول مللن وأكلثر ، الفرصلة

والقرآن السنة عساكر زمرة في وإياك يحشرنا أن الله فعسى
واليمان) . الصدق أهل من ، الولين والسابقين ،
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الرحيم الرحمن الله بسم

 تقديم
حفظه الشعيبي عقلءا بن / حمود الشيخ سماحة

تعالى الله

النبياءا أشرف على والسلما والصلة العالمين رب لله الحمد
:  وبعد أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا والمرسإلين

أـعـان ـمـن كـفـر ـفـي بيانتال(:  كتللاب على اطلعت فقد
الله حفظه-  الفهد حمد بن : ناصر الشيخ  لفضيلة)المريكان

، المسللألة هللذه بيللان فللي الكتللب أحسللن من فوجدته-  تعالى
هللذه فللي وتوضلليحها الدلللة جمع في-  الله وفقه-  اجتهد حيث

وظللاهر أعللان مللن وردة كفللر وهللي ؛ اليللوما العظيمللة المسألة
.  كتابه بذلك-  ًخيرا الله جزاه-  عنون كما المريكان

المللر مللن , وكللان وفاقية إجماعية المسألة هذه أن شك ول
الواضللحة المسللألة هللذه تكللون أن الللدين غربللة ومللن العجيب
بعللض عنللد تمييللع أو التبللاس أو جهللل مجللال الشللمس وضللوح
ً العلماءا .  بالله إل قوة ول حول ول غيرهم عن فضل
ودعاة علم وطلبة علماءا من الطبقات جميع أنصح فإنني ولذا

ًسإلللحا وجعللله واقتنللائأه الكتللاب هللذا بقللراءاة الصللحوة وشباب
والتيللارات والراءا القللوال بعللض مواجهللة فللي منلله يسللتفاد

علللى تسللتحوذ وأن تللروج أن منهللا يللراد الللتي اليوما المشبوهة
.  الناس أفكار
تجاهللد منصللورة الحللق علللى المللة هللذه من طائأفة تزال ول

قللال ، وحزبلله جنللده ناصللر . والله وأتباعه الباطل ضد وتصاول
ـدنا وإن(  تعللالى ـم جـن ـالبون لـه و(  تعللالى ) , وقللال الـغ

ـد وأما(    تعللالى ) , وقال للمتقين العاقبة فـيـذهب الزـب
) .  الرأض في فيمكث الناس ينفع ما وأما جفاءا

هللذه فللي الللله يتقللوا أن خاصللة العلمللاءا إخواننللا أحللث وإنللي
بلالحق الصلدع مللن عليهلم الللله أوجلب بما يقوموا وأن الزمنة
ـه أخذ وإذ(  والخطيللرة المهمللة المور في للناس والبيان الـل
تكتمـونه ول للنـاس لتـبيننه الكتاب أوتوا الذين ميثاق

عــن وأعــرض تــؤمر بمــا فاصــدع(  تعلللالى ) , وقلللال
ول والفتللوى والبيللان بالكلمللة يجاهللدوا وأن ،)  المـشـركين
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تتولـوا وإن(  زائألللة دنيللا ول ، حللاكم هللوى ذلللك فللي يراعللوا
) .  أمثالكم يكونوا ل ثم غيركم ًقوما يستبدل
فقللد ، مباركللة جهللود للله-  الللله وفقلله-  الفهللد ناصر والشيخ

ودفللع ، وأهللله الحللق مناصللرة فللي-  الله وفقه-  وجاهد سإاهم
، معروفللة كثيرة ورسإائأل كتب في لهم وتصدى ، وأهله الباطل
.  ذلك على يثبته وأن والمثوبة الجر له يكتب أن الله نسأل

وأن ، مكللان كللل فللي المجاهللدين ينصللر أن تعالى الله نسأل
نبينللا على الله وصلى ، مكان كل في وأعوانهم الكافرين يخذل
.  أجمعين وصحبه آله وعلى محمد

: أملها
الشعيبي عقلءا بن أ.حمود

 هـ1422 / 8 / 5
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تقديم
حفظه العلوان ناصر بن / سليمان الشيخ فضيلة

تعالى الله

السإلللمية الشللريعة حفلللت لقد ، الرحيم الرحمن الله بسم
وحماية المظلومين المسلمين مناصرة تفرض قطعية بنصوص

الخمس الضروريات إطار في هذا جاءا وقد وأموالهم أعراضهم
والمللال والعقل والنفس الدين وهي الشرائأع عليها اتفقت التي

. والعرض
ُنوَن تعللالى قللال ؤؤِم ؤلُم َـنـاُت (َوا ؤؤِم ؤلُم ؤم َوا ؤعـُضـُه ُءا َب َـيـا ِل ؤو َأ

ؤعٍض .)71الية ) (التوبة: من َب
عبللد بن سإالم عن الزهريِ طريق من ومسلم البخاريِ وروى

يظلملله ل المسلللم أخللو : (المسلم قال  النبي أن أبيه عن الله
). ُيسلمه ول

ر  وقال ًا أخللاك : انص ًا أو ظالملل : يللا رجللل فقللال ، مظلوملل
ًا كللان إذا أنصره الله رسإول ًا كللان إن أفرأيللت ، مظلوملل ظالملل

. رواه نصللره ذلللك فللإن الظلللم من : تمنعه قال ؟ أنصره كيف
. جابر حديث من ومسلم ، أنس حديث من البخاريِ
الجهللاد أبللواب من وباب ، السإلما محاسإن من النصرة وهذه

ِإِن تعالى قال ؤم (َو ُك ؤنَصُرو َت ؤس ّديِن ِفي ا ُكُم ال ؤي َل ؤصُر) َفَع ّن ال
وتثللبيت ، المحبة لعرى تقوية ذلك ). وفي72الية (لنفال: من

. الخالفين مع والقعود والبطالة للتخاذل مجال فل آمنوا للذين
أمرهللم وعظللم دولتهللم وقللامت وأهللله السإلللما عللز ولقللد
بعضللهم ونصللر بينهم المحبة أواصر قويت حين عدوهم وخافهم

ًا . بعض
وتعللاطفهم وتراحمهم توادهم في المؤمنين  النبي شبه وقد

الجسللد سإللائأر لللله تللداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد بالجسد
حللديث مللن الصللحيحين فللي عنلله هللذا . جللاءا والحمللى بالسهر
. بشير بن النعمان
إن ، واحللد كرجللل ( المسلللمون مسلللم صللحيح فللي وجللاءا
) . كله اشتكى رأسإه اشتكى وإن ، كله اشتكى عينه اشتكى

صللفاءا علللى القللائأم الخللاءا هللذا توحيللد إلللى يللدعو والسإلللما
المللة يمللزق الذيِ والتنازع التخاذل ويحارب ، والمحبة العقيدة
. والعار الذل إلى ويّجرها
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ورؤوس الكفلللر جحافلللل تحلللالفت الحاضلللر عصلللرنا وفلللي
السإلللما حللرب علللى وحلفللاؤهم وبريطانيللا أمريكللا الشللياطين

مسللمى أو غطللاءا تحللت أخللرى إسإلمية وبلد طالبان في وأهله
. الرهاب حرب

ل علينا فرض كله العالم في المسلمين ونحن قلدر عللى ( ك
بالمللال الللله سإللبيل فللي المجاهللدين إخواننللا ) مناصللرة طاقته

ـُروا تعللالى قللال واللسللان والنفللس ؤنـِف ًا (ا ـ ً ِخَفاـف ـال ِثـَق َو
ُدوا ؤم َوَجاِه ُك ِل ؤمَوا َأ ؤم ِب ُك ؤنُفِس َأ ِبيِل ِفي َو ّلِه َس ؤم ال ُك ِل ؤيٌر َذ َخ

ؤم ُك ؤن َل ؤم ِإ ُت ؤن َلُموَن) ُك ؤع ) .41 (التوبة:َت
فللذلك المستضللعفين المسلمين نصرة عن التخاذل يجوز ول
. وظلم وعار خزيِ

أنللواع ملن نللوع بلأيِ المسلللمين عللى الكفلار مناصللرة وأملا
َبّشِر تعللالى قللال ؛ الللدين عللن والللردة : النفاق فهي النصرة )

ـاِفِقيَن َـن ؤلُم َأّن ا ـ ؤم ِـب ـ ًا َلـُه َذاب ـ ًا ـَع ـ ِليـم ـِذيَن ، َأ ّـل ُذوَن ا ـ ّتـِخ َي
َكاِفِريَن ؤل َءا ا َيا ِل ؤو ؤن َأ ِنيَن ُدوِن ـِمـ ؤؤِم ؤلـُمـ َتـُغـوَن ا ؤب َي َدُهُم َأ ؤـنـ ِع

َة ؤلِعّز ِإّن ا َة َف ؤلِعّز ّلِه ا ًا) ِل ).139 (النساءا:َجِميع
ؤن) تعالى وقال ؤم َوَم ّلُه َتَو ؤم َي ُك ؤن ّنُه ِم ِإ ؤم َف ؤنُه كللافر أيِ).  ِم
العلم. أهل ذلك في يختلف ول ، مثلهم

مللن نوع بأيِ المسلمين على الكفار مناصرة من حذار فحذار
ٌق ، : كفلٌر فهلذا ، النصلرة أنلواع ، القللوب فلي وملرٌض ، ونفلا

ٌق للكفللار مظللاهرته تكللون أن الكفللر شروط من . وليس وفس
محبللة لن ؛ بشلليءا ليس الشرط فهذا ، به ورضى لدينهم محبة
دون النللاس بإجمللاع أكللبر كفللر بلله والرضللى الكفللار ديللن

. ولللو الكفللر فللي آخللر منلاط فهلذا المسلمين على مظاهرتهم
ًا فإن والمشركين الكفار وبغض الدين محبة المظاهر زعم كثير
ًا الحللق يللتركوا لللم والمرتللدين الكفار من ًا ول للله بغضلل سإللخط

الللدين علللى فللآثإروه الللدنيا عروض من عرض لهم وإنما لدينهم
ِـلـَك تعللالى قللال َذ ّنُهُم ( َأ ّبوا ِـبـ َتَح ؤـسـ َة ا َـيـا ؤلَح َيا ا ؤن ّد َـلـى اـلـ َع

ؤلـِخـَرِة َأّن ا ّـلـَه َو ؤـهـِديِ ل ال ؤوَم َي ؤلـَقـ َـكـاِفِريَن)  ا ؤل (النحللل:ا
107. (

أبيه عن الرحمن عبد بن العلءا طريق من مسلم صحيح وفي
( بللادروا قللال وسإلللم عليه الله صلى رسإول أن هريرة أبي عن

ًا بالعمال ًا فيهللا الرجللل يصللبح ، المظلم الليل كقطع فتن مؤمنلل
ًا ويمسي ًا يمسي أو كافر ًا ويصبح مؤمن بعللرض دينلله يللبيع كافر

) . الدنيا من
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فللي المنهزمـيـن بعض من الصادرأة الجائرة والفتوى
فللي العللاملين السإلللما علللى المحسوبين الجنود مشاركة جواز

مللا أبعللد هللي الفغللان المجاهللدين قتال في المريكية الحكومة
الحقيقللة إلللى تملت ول اليملان وروح السإللما فقلله عللن تكون
مخالفة وهي ، وأصولية فقهية قواعد على مبنية هي ول ، بصلة

أعللان مللن أن علللى متفقون المسلمين فإن ؛ المؤمنين لسبيل
ًا . السإلما نواقض من لناقض فاعل فإنه مسلم على كافر

المقتللول دما ليللس لنلله ؛ صللحيح غيللر بللالكراه هللذا وتللبرير
. المقتول دما من بأغلى القاتل دما ول ، القاتل دما من بأرخص
ً ُ رجللُُل أكللره للو أنله علللى الفقهاءا اتفق وقد قتللل عللى رجل
أن لمسلللم فليللس ، قتللله عليه يحرما فإنه الدما معصوما مسلم
قللال ، الخريللن دمللاءا إراقللة سإللبيل في القتل عن نفسه يحمي
ُلوا ( َول تعالى ُت ؤق ؤفَس َت ّن ِـتـي ال ّل ّـلـُه ـَحـّرَم ا ؤلَحّق) ِإّل ال ـا ِـب

ؤن تعللالى ) . وقال151الية (النعاما: من ؤل (َوَم ُـتـ ؤق ًا َي ـ ؤؤِمـن ُم
ًا َتَعّمد ُها ُم ّنُم َفَجَزاُؤ ًا َجَه ِلد ّـلـُه َوَغـِضـَب ِفيـَهـا َخا ؤـيـِه ال َل َع
َنُه َلَع ّد َو َأَع ًا َلُه َو َذاب ًا) َع ِظيم ) .93 (النساءا:َع
مهمات إلى وأشرت آخر موضع في المسألة هذه قررت وقد

. الباب هذا في المسائأل
ّيِ بين والن مــن كفر في التبيان(  اسإمه نفيس كتاب يد
- وفقه الفهد حمد بن ناصر الشيخ ) لفضيلة المريكان أعان

ًا وزاده الله ً علم ًا يكونللوا أن المسلمين فيه حذر - ، وعمل عونلل
نفسلله جمللع . وقللد المسلللمين إخللوانهم على والنصارى لليهود
جمللع علللى وحللرص ، المسللألة هللذه حكم بيان في جهده وبذل
علللى المسلللم ليكللون والمتأخرين منهم المتقدمين الئأمة كلما

علللى للكفللار المظاهرين ردة في نزاع ل وأنه ، دينه من بصيرة
. المسلمين

وفوائأللد ، مفيلدة : مبلاحث الثميلن العللق هلذا فلي جلاءا وقد
، التوحيللد لهللل نصللرته سإلليما ول ، كللبيرة ومعللاني ، فريللدة

بللاب النصللرة . وهللذه والنفللاق الشقاق أهل من لهم والنصاف
هللذا در . فلللله اليمللان علمللات مللن وعلمللة الجهاد أبواب من

العلللم أهللل بحفللاوة جللدير فهللو ، يللداه كتبللت ما ونعّما ، الشيخ
ًا الكتاب . فإلى الحق وطلب ًا عقيدة محقق طريقللة على وفقه

رب لله والحمد ، والتقى العلم وأهل الهدى أئأمة من مضى من
. العالمين
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قاله
العلوان الله عبد بن ناصر بن سليمان

10 / 8 / 1422
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تقديم
الله حفظه الخضير خضير بن / علي الشيخ فضيلة

تعالى

:  وبعد اصطفى من على والسلما والصلة وكفى لله الحمد
المريـكـان أعان من كفر في بيانتال( كتاب قرأت فقد

- وثإبتلله الللله وفقلله-  الفهللد حمللد بللن : ناصللر الشيخ لفضيلة) 
، يقال كما الذهب بماءا يكتب ، بابه في ًمتقنا ًرائأعا ًكتابا فوجدته
:  التالية الفصول أو البواب ًخصوصا

نبللذة فيلله ذكللر : حيللث الول الفصللل من الثاني -  المبحث1
- الللله وفقهللا-  طالبللان دولللة تطللبيق حيللث مللن طالبللان عللن

الظللاهرة السإلللمية الشللعائأر وإقامللة السإلللمية للشللريعة
.  واضحة بأدلة والفسق والشرك الكفر ومحاربة

الحملللة علللى الدلللة:  الول الفصللل من الثالث -  المبحث2
أمريكللا بلله تقللوما مللا أن علللى خاصللة أدلة ذكر حيث ، الصليبية

والمسلمين السإلما ضد صليبية حرب هي التحالف ومعها اليوما
ً عشر ثإلثإة وذكر فمللا يكفي منها الواحد ، ذلك على ًواقعيا دليل
.  مجتمعة بها بالك
مللن الدلللة وهللي:  الثللاني الفصللل من السادس المبحث  ل3

ردة الكفار مظاهرة أن على حوبوض تدل والتي والواقع التاريخ
قللاموا لنللاس وقعللت تاريخيللة وقللائأع علللى بنللاءا وذلللك ، وكفللر

الوقللائأع تلللك فللي العلمللاءا فأفتى مسلمين على كفار بمظاهرة
حادثإللة ةعشللر أربع وذكر ، بعينه ظاهر من وكفر برده التاريخية
الحللداث هللذه فللي حصللل مللا تشللبه منهللا واحللد كللل تاريخيللة

بهللذه , ويلحللق يقللال كمللا نفسه يعيد التاريخ وكأن ، المعاصرة
الماضللي القللرن فللي التي الزمنة في وقع ما التاريخية الوقائأع

السإللتعمار أيللاما الكفللار والمنللافقين الزائأغيللن بعض أعان حيث
ذلللك ذكللر كمللا الوقائأع تلك واعاصر قد علماءا فأفتى العسكريِ

.)  العلم أهل من المتأخرين كلما من ً( سإابعا فقرة في
و:  الثالث الفصل  ل4  اللتي الشلبهات عللى اللرد فصلل وه

، هاتشللب ثإمللان وهللي ، المريكللان إعانللة موضللوع حول أثإيرت
ألقلى لمللن نافعلة مباركللة جيللدة بلردود عليها رد ثإم اسإتعرضها

حللاطب قصللة بشللبهة يتعلللق مللا ً, خصوصللا شللهيد وهو السمع
.  ةمشرك أو ، ظالمة دولة طالبان أن و ، عنه الله رضي
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لخللراج أعللد بللابه فللي العظيللم الكتاب هذا قراءاة قبل وكنت
التلللبيس أهللل مللن المعاصللرين بعض فتاوى ضد توضيحي بيان

المريكييللن العسللكريين للمسلللمين أفللتى حيللث ، والضلللل
يشلاركوا أن ) بجلواز ( الصليبي المريكي الجيش في العاملين

ّللللوا وأن والجنسللية الوطنيللة أجل من المسلمين ضد مجللال يق
. مفتواه ملخص هذه!  زعموا يمكن ما أقل في اشتراكهم
تطّرق الكتاب هذا في الله حفظه الفهد ناصر الشيخ فوجدت

مللن عن تكلم حيث ، لل81 صل الثالثة الشبهة في المسألة لهذه
العسللكريين من للسإلما المنتسبين في الضللة علماءا من قال

ّوغّ المريكان شللاءا إن أذكللر وسإللوف ، باطلللة بشللبه فعلهم وسإ
ً  الله فللي ًمتناثإرا الباب هذا في الفهد ناصر الشيخ ذكره ما أول

:  ذلك على تيسر ما زيادة ثإم ، كتابه
ًا نللذكر ذلللك عن الجابة قبل لكن ً جوابلل ًا مجمل لللدحض عاملل

 :  وهو شبهتهم
خارج والعرب المسلمين من المريكان أعان من كان إذا أنه

بالللك فمللا ، مرتللد كللافر وأنلله المظاهرة حكم في يدخل أمريكا
خرج لكن للسإلما منتسب وهو عسكرهم في معهم خرج فيمن
فللي أولللى فإنه ؟ وسإاعدهم المريكية والجنسية الوطنية بدافع

إجمللاع أو سإللنة أو آيللة مللن دليللل وكل ، الحكم هذا في الدخول
تحللت يكللن ولللم بجنسيتها يتجنس لم وهو أمريكا أعان من في

ًا كان فمن ، حكمها .  دليل بكل أولى فهو بجنسيتها متجنس
الللله وفقلله الفهد ناصر الشيخ ذكر التي الخاصة  الدلة أما  
:  فهي
يقولـون نـافقوا اـلـذين إـلـى تـر ألم(  تعللالى قللال  ل1

أخرجـتـم لـئـن الكـتـاب أهل من كفروا الذين لخوانهم
الللله عبد بن سإليمان الشيخ  قال)  ....الية معكم لنخرجن

فللي المشللركين وعللد من كان : " فإذا الية هذه في الشيخ آل
ًا جلللوا إن معهللم والخللروج ونصرهم معهم بالدخول السر نفاقلل
ًا ًا كان وإن وكفر ًا؟ ذلك أظهر بمن فكيف ، كذب في  " اهل صادق
المريكللان عسللكر فللي معهللم خرج إذا  .  فكيف8/138 الدرر
أمريكلي أنله بحكلم الكتلاب أهلل ملن كفلروا اللذين ملن وهلم

؟. معهم وشارك
فللي عشللر الثالث الدليل في الفهد ناصر الشيخ ذكره -  ما2

طلبللوا لمللا وقللومه عمه لبني اسإتجاب الذيِ العابد الرجل قصة
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اختصللار ( وهذا والسلما الصلة عليه موسإى على يدعو أن منه
) .  عشر الثالث الدليل في مبسوط فهو وإل للدليل
قللومه أعان لما الدين من انسلخ الرجل هذا : أن الدللة وجه
قللومهم أعانوا وهؤلءا بالدعاءا ولو معه ومن موسإى على وبلدته

.  ظاهر الشبه وقياس واحد فالجامع المؤمنين ضد المريكان
المتعلقللة الدلللة مللن الثللالث المبحللث فللي فللي ذكره -  ما3

حيث عنه الله رضي العباس قصة في الثاني الدليل في بالسنة
ضللد وعسللكرها صللفها وفللي رايتهللا وتحللت قريللش مللع خللرج

، والسإللر المللال فللي الكفللار معاملة الرسإول فعامله المؤمنين
وألحقلله بظللاهره عليلله فحكللم ، علينللا : ظللاهرك للله وقللال

. موضعها في مبسوطة , والقصة بالمشركين
ُيعللاملون عسكرهم في المريكان مع أنهم ظاهرهم وهؤلءا ف

ُيلحقللون الظللاهر في الكفار معاملة والللدماءا المللال فللي بهللم و
ذلك لهم يجوز أنه واللتباس الضلل أهل يدعي , فكيف والسإر

.  ؟ الجواز وجه وما ؟
ًا ذكره -  ما4 قاتلوا الذين المسلمين من النفر قصة من أيض
ّفهم وفللي رايتهللم وتحللت المشللركين مللع فللي وعسللكرهم صلل

اـلـذين إن(  فيهللم الللله فللأنزل المللؤمنين ضللد بللدر معركللة
ـاهم ـة توـف ـالمي الملئـك ـهم ـظ – قللال أن - إلللى أنفـس
العبللاس أن ) مللع مـصـيرا وساءات جهنم مأواهم فأولئك

كلانوا الكفلار ملع شلاركوا اللذين المسللمين ملن النفر وأولئك
بالمنتسبين بالك , فما الظاهر حسب المعاملة فكانت مكرهين
الجيللش ضللمن وهللو المريكيللة الجنسللية يحمللل ممللن للسإلما

:  حالين عن يخرج ل فهو المريكي
ًا خللرج يكللون أن - إمللا أ حسللب أولئللك حكللم فحكملله مكرهلل

. الظاهر
ًا يكون - أو ب .  الحكم في وأعظم أشد فهذا مختار
ًا سإللمرة عللن داود أبي حديث من ذكره ما  ل5 ( مللن مرفوعلل

نصللر إذا بالللك ) , فمللا مثللله فهللو معلله وسإللكن المشرك جامع
ًا بجنسيتهم والتجنس المساكنة مع وأعان .  مختار

بـيـن يقـيـم مـسـلم ـكـل ـمـن بريـِـءا أنا(  حللديث ومثللله
جريللر عللن والترمللذيِ داود أبللو ) رواه المشركين ظهراني

؟ بجنسيتهم التجنس مع وناصر أعان بمن فكيف
مع الوليد بن خالد قصة : في الرابع المبحث في ذكره ما  ل6

فقللد الكللذاب مسلليلمة اتبللع الللذين الحنفللي مللرارة بللن مجاعة
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أن مللع ، معهللم كان ظاهره لن المرتدين حكم في خالد اعتبره
, ووجلله خالللد ذلك يقبل ولم يرتد لم وأنه السإلما ادعى مجاعة
المشللاركين بالجنسية المريكيين المسلمين هؤلءا : أن الدللة

فللي مجاعللة مثللل هللم المسلللمين ضللد المريكللي الجيللش مللع
.  السإلما ادعوا وإن الظاهر

حللال : فللي الرابع المبحث من الرابع الدليل في ذكره ما  ل7
وطليحللة وسإللجاح مسلليلمة جيللش في شاركوا الذين المرتدين
ظللاهرهم حسللب مرتللدين الصللحابة واعتللبرهم الزكللاة ومانعي

حميللة شللارك بعضللهم إن بل ، المرتدين جيش في ومشاركتهم
ًا وليس حميللة بللل مسلليلمة كفللر أجللل من ول السإلما في بغض
المريكيللة الجنسللية أجل من حمية شاركوا هؤلءا وكذا ، ونخوة
فللي قتللالهم بجللواز أفللتى مللن يفللتي , فكيللف أمريكيللون لنهم

الوطنيللة اليللوما تمثللل الللتي الحمية أجل من المريكيين عسكر
.  بالله والعياذ للنصوص صريحة مصادمة فهذا والجنسية

التاريخيللة الوقللائأع : فللي السللادس المبحللث في ذكره ما  ل8
أن عسللكرهم ضللمن وكان الكفار سإاعد من أن على دليل أكبر

فللي نللص فإنهللا رضللا رشلليد محمللد فتللوى مثللل حكمهم حكمه
  .79 ص الموضوع

فللإن الوعيللد أسإللماءا مللن شئ يلحقهم ل أنه فرض وعلى  ل9
ل القتللل نفسلله عللن يللدفع أن أجللل مللن مسلم من مسلم قتل

ًا كان لو يجوز ّله إن تعتدوا ول( تعالى قال ، مكره يحب ل ال
ضرارأ ول ضررأ ( ل وسإلم عليه الله صلى وقال) المعتدين

في اشتراكهم في ُيقال ما . فأقل ؟ مكره غير كان إذا فكيف) 
. الجماع ُيضاد القول هذا وخلف ، محرما أنه المريكي الجيش
ًا يكون فكيف !  مباح
أو الخللدمات فللي يشللاركوا أن لهللم : إن القاـئـل قول أما

. ؟ والمعركة القتال عن بعيد عمل أيِ أو التمويل
حكللم للله المسللاعد فللإن ، سإللواءا هللذا كللل  أن: ـفـالجواب

ًا بالكفللار لحللق لمللن حزما ابن , وقال بالجماع المباشر محاربلل
ًا كان : فإن قال للمسلمين فهللو كتابللة أو بخدمللة للكفللار معينلل

التمللوين فللي قالوا ما (خدمة) : هي . (المحلى)  , وقوله كافر
.  ونحوه
، القيللاس مبحللث في في ناصر الشيخ المسألة هذه ذكر وقد
وهللي المباشللر حكللم للله والمسللاعد الللردءا أن في الدلة ونقل

.  إجماعية مسألة
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أن إل الواضللحة الدلللة تلللك بعللد بلله أزيد ما أجد فل هذا وبعد
تللدل وهللي ، واحللد مكان في جمعها  مع فقط الدللة وجه أذكر
مللع يقللاتلون الللذين المريكيين من للسإلما المنتسبين أن على

أعللان ممن بالحكم أولى أنهم المسلمين ضد المريكي الجيش
يشللترك لللم وهللو مسللاعدة أيِ أو الللرأيِ أو بالمللال المريكللان

ًا رعايللاهم ضللمن يكللن ولللم وجيشهم عسكرهم في معهم آخللذ
ومفهللوما الولللى قيللاس دللللة هللي الدللللة , ووجلله جنسلليتهم
) .  أولى باب ( من يسمى ما أو الموافقة

الكفللار بجنسللية التجنللس : إن المسألة هذها في وأخيرا
هللذه بمقتضللى العمللل ثإللم ًطائأعا ًمختارا كان بل إكراه غير من

وغيرهللا وأهللله الكافر الوطن عن الدفاع من الكافرة الجنسية
مللن لنلله ؛ الجهل ول بالتأويل فيه عذر ل كفر هذا القوانين من

وهللو ، والتحريم التحليل في الطاعة ومن التشريع في الطاعة
اتخذوا(  تعللالى قللال ذلللك فللي عللذر ول ، ًأربابا اتخذهم بهذا

عللديِ ) وحللديث الله دون من أرأبابا ورأهبانهم أحبارأهم
أحـبـارأهم اتـخـذوا(  فيللهو معللروف عنلله الله رضى حاتم بن

بطيللن أبللا الشلليخ قللال)   الـلـه دون من أرأبابا ورأهبانهم
مللع مشللركين وسإللماهم الللله  (ذمهم: الحديث هذا على ًتعليقا

ُيـعـذرأوا فلم لهللم عبللادة هللذا فعلهللم أن يعلمللوا لللم كللونهم
  )10/394.393 )الدرر بالجهل

ـدوا الذين ( إن تعالى قال الكفر في الطاعة من وهي ارأـت
الـشـيطان الـهـدى لـهـم تبين ما بعد من أدبارأهم على

الـلـه ـنـّزل ما كرهوا للذين قالوا بأنهم ذلك لهم سول
فيلله أطللاعوهم الللذيِ والمللر)  المر بعض في سنطيعكم

أجللل مللن المسلللمين إخللوانهم قتللال فللي المشللاركة هللو هنللا
 .  العسكرية والخدمة الوطنية
) لمـشـركون إنـكـم أطعتـمـوهم وإن(  تعالى قوله ومنه

وهللؤلءا ، الللله حللرما مللا حللل أيِ الميتة حل في أطاعوهم حيث
حللل فللي أطللاعوهم المريكللي الجيللش في المسلمين العسكر

يللوجب الللذيِ المريكللي للقللانون المضللادين المسلللمين قتللال
فللي المسللاعدة المريكيللة الجنسللية وحامللل المريكي القانون
.  له التصديِ

بهـمـا والـعـذرأ والجـهـل التأويل بمسألة يتعلق ما أما
ًا كان لمن السإلللمي العالم أمكنة وضمن المسلمين بين عائأش
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فللإن الصللليين للكفللار والعانللة المظللاهرة بللاب فللي والعربي
الونة في ترددت المسألة وهذه ، ذلك على تدل السابقة الدلة

ًا وسإئلنا الخيرة مسللألة فللي والجهللل التأويللل عللارض عن كثير
فعللل ومللن الصللليين الكفللار مسللاعدة في والتولي المظاهرة

ً ذلك ً أو متاول يعذر؟.  هل جاهل
:  التي النحو فعلى ذلك على الجواب أما

 :  أول
مللن كفللر علللى الدالة والحاديث اليات عموما الدلة ومن ل1
المشللركين يعللاد لللم ومللن يبغضلله لم ومن بالطاغوت يكفر لم

رأـسـول أـمـة كل في بعثنا ولقد(  تعالى قوله مثل والكفار
يكفر فمن(  ) وقوله الطاغوت واجتنبوا الله اعبدوا أن

ـؤمن بالطــاغوت ـالله وـي ـد ـب ـالعروة استمســك فـق ـب
ـفـي حـسـنة أـسـوة لـكـم ـكـانت ـقـد(  ) وقللوله اـلـوثقى
منـكـم ـبـراءا إـنـا لـقـومهم قالوا إذ معه والذين إبراهيم

بينـنـا وـبـدا بـكـم كفرـنـا الـلـه دون ـمـن تعـبـدون ومـمـا
ل قال ( من حديث ) وعموما أبدا والبغضاءا العداوة وبينكم

) .  ودمه ماله حرما الله دون من يعبد بما وكفر الله إل إله
ًا فللإنه المرتدين حرب في  ل2 مللن هللو مللن فيهللم كللان يقينلل

وظللاهرهم المرتللدين مع وقاتل ذلك وجهل به ُغرر ومن العامة
ًا كللان مللن بيللن الصللحابة يفللرق لللم ذلللك ومع ، وأعانهم عالملل

ًا ً كان ومن عامد ً متأول واحللدة سإلليرة فيهللم سإاروا بل ، جاهل
علللى والشهادة وأطفالهم نسائأهم وسإبي وتكفيرهم قتلهم من

الشلليخ قال ، عنه الله رضي بكر أبي عن صح كما بالنار قتلهم
: وغيرهللم مسلليلمة أتبللاع المرتدين في الوهاب عبد بن محمد

الللدرر .أ.هللل ذلللك جهلللوا ولللو مرتللدون أنهم العلماءا أجمع وقد
8/118 . 

المسلمين ضد رايتها وتحت قريش مع قاتلوا الذين النفر  ل3
.  العلللم أهللل بعللض عللن جللاءا كما مكرهين كانوا بدر غزوة في

كللانت بللل ذلللك منلله يقبللل لم ذلك ومع الكراه ادعى والعباس
قللويِ عللذر وهو الكراه يعتبر لم . فإذا  الظاهر حسب المعاملة

. ؟ وأقل منه أضعف عذر وهو والجهل التأويل يعتبر فكيف
توضلليح فللي الشلليخ آل الرحمن عبد بن اللطيف عبد قال  ل4
واليمللان للتوحيللد مناقضللة هي التي المور : إن تيمية ابن كلما

مواضللع ) فللي تيميللة ابللن ( أيِ الللله رحمه صرح فقد بالرسإالة
بالجهللل يعللذرهم ولم السإتتابة بعد وقتلهم أصحابها بكفر كثيرة
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.433,لل 10/432 , والللدرر لللل101صللل التأسإلليس منهللاج .أ.هللل
المسلللمين ومناصرة وبغضهم الكفار معاداة : أن الدللة ووجه

يعللذر ل وهللذا للتوحيد المناقض من وضدها التوحيد مسائأل من
.   تيمية ابن قال كما التأويل ول بالجهل فيه
رحمهم : والعلماءا الشيخ آل حسن بن الرحمن عبد وقال  ل5
ولم المرتد حكم باب وذكروا السإتقامة منهج سإلكوا تعالى الله
ًا فعللل أو كفرا قال إذا أنه منهم أحد يقل أنلله يعلللم ل وهلو كفللر

.11/479,478 , الللدرر بجهللله يكفللر ل أنلله الشللهادتين يضاد  
يضللاد ممللا المسلللمين علللى الكفار مظاهرة : أن الدللة ووجه

مللن فللرع . والتأويللل الجهل ول بالتأويل فيه عذر ول الشهادتين
.  الجهل

بالشللهادتين النطللق ( إن الله عبد بن سإليمان الشيخ   قال6
التوحيللد الللتزاما مللن بمقتضللاها عمل ول معناها معرفة غير من

) بالجمللاع نللافع غير ذلك فإن بالطاغوت والكفر الشرك وترك
علللى الكفللار مظللاهرة : أن الدللللة . ووجلله التيسللير كتابه في

. بالله اليمان ضد ووجودها بالطاغوت اليمان من المسلمين
الللله وعبد ( حسين الوهاب عبد بن محمد الشيخ ابنا قال  ل7

أو ، يكفرهللم ولم عاداهم أو ، المشركين أعاديِ ل قال ) : فمن
والشللرك الكفللر فعلللوا ولللو الللله إل إللله ل أهللل أتعرض ل قال

يكللون ( ل فهللذا للقبللاب أتعللرض ل قللال أو ، الللله ديللن وعللادوا
ًا ببـعـض نؤمن ويقولون(  فيهم الله قال ممن هو بل مسلم
معللاداة أوجللب ) , والللله حـقـا – قللوله - إلللى ببعض ونكفر

هللل,10/139 الللدرر . أ.هللل وتكفيرهللم ومنابللذتهم المشللركين
.  هل140

توحيلدهم التوحيلد لهلل يتم : فل حسن بن الرحمن عبد قال
 .  ومللن11/434 . الللدرر وعللداوتهم الشللرك أهللل باعتزال إل

. السإم فيلحقه يعتزلهم لم فإنه الكفار مع حارب
وأعللانهم النصللارى ظاهر من  : أن6,7رقم من الدللة ووجه

نصرتهم يحب ظاهره بل يبغضهم ولم يعادهم لم لنه منهم فهو
بالللك فمللا المكللره فيهللا يعذر ل المسألة هذه وفي أعانهم ولذا

معللرض هللو . بل المسلمين بين يعيش الذيِ والجاهل بالمتأول
.  منافق

ًا  ل8 أعظللم وهللي ، التوحيد أصل من المظاهرة : فإن وأخير
ملللة أصللول أعظللم ومللن ، بالطللاغوت والكفللر الللبراءا أصللول
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إعللانتهم فللإن وعليلله ، ومعللاداتهم الكفللار بغللض وهي ؛ إبراهيم
:  خطيرين أمرين على تدل المسلمين على ومساعدتهم

ويسللاعد عليهللم يعيللن أنه : بدليل للمؤمنين الموالة زوال ل أ
 وإذللهم وكسرهم قتلهم على
دليللل الكفللار مسللاعدة : فللإن الكفللار مللن البراءاة زوال ل ب
إذلل فيلله بمللا وإعزازهللم ونصللرتهم وتعظيمهللم موالتهم على

.  عليهم وتسلط للمسلمين
ل الصلللن , وهللذان الصلللن هللذان عنللده انهدما فقد وبذلك

التأويل.  ول بالجهل فيهما يعذر
الللتي الظللاهرة المللور (إن تيمية ابن كلما من بطين باأ ونقل

مثللل السإلللما دين من أنها المسلمين من والعامة الخاصة يعلم
اليهللود معللاداة ومثللل للله شللريك ل وحللده الللله بعبللادة المللر

والخملر والربلا الفلواحش تحريلم ومثل والمشركين والنصارى
ول بالجهللل يعللذر ل أيِ لللل ًمطلقللا فيكفللر ذلللك ونحللو والميسر

واضح نقل . وهذا 373-10/372 الدرر من ً) ملخصا لل التأويل
والنصللارى اليهللود معللاداة أن فللي عنللدنا النـقـول أهم ومللن

ول بالجهل فيها يعذر ل التي الظاهرة المسائأل من والمشركين
ًا كان لمن  التأويل السإلللمي العللالم فللي المسلمين بين عائأش

دعللائأم من وكان أمره ظهر  (ما: تيمية ابن عن وقال ، والعربي
.10/388 ) الدرر يعذر ل فإنه والوامر الخبار من الدين

ًا أفتى وممن مسللألة فللي والجهللل بالتأويللل العللذر بعدما أيض
ًا كان لمن المسلمين على وإعانتهم الكفار مظاهرة بيلن عائأشل

:  المسلمين
ـفـي الذين فترى(  تعالى قوله : في قال حيث كثير ابن ل أ

أن نخـشـى يقوـلـون فيـهـم يـسـارأعون ـمـرض قلوبهم
الذين فترى(   ) وقوله2/69(  ) قال ... الية دائرة تصيبنا

يـسـارأعون(  ونفللاق وريللب شللك ) أيِ مرض قلوبهم في
البللاطن فللي ومللودتهم مللوالتهم إلللى يبللادرون ) أيِ فيـهـم

) أيِ داـئــرة تـصــيبنا أن نخـشــى يقوـلــون(  والظلللاهر
ظفللر مللن أمللر يقللع أن يخشللون أنهللم مللودتهم فللي يتأولون
والنصللارى اليهللود عنللد أيللاد لهللم فتكللون بالمسلمين الكافرين
 ) أ.هل ذلك فينفعهم

.  الشيخ آل الله عبد بن سإليمان الشيخ ل ب
جيللوش هجمللت حينمللا أفتيللا : فقللد عللتيق بللن وحمللد للل ج

قبائأل من سإاعدهم من وسإاعدهم نجد أراضي على المشركين
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ألللف منهللم واحللد . وكللل أعان من وردة بكفر أفتيا ومدنها نجد
ًا .  والتأويل بالجهل يعذرا ولم الواقعة هذه في كتاب
من النجليز أعان من وردة بكفر أفتى : حيث شاكر أحمد ل د

مللع التعللاون : أمللا فقللال السإلما ديار في العائأشين المسلمين
الللردة فهللو كللثر أو قللل التعللاون أنللواع مللن نللوع بللأيِ النجليللز
مـعـه ينفع ول اعتللذار فيلله يقبللل ل الصللراح والكفر الجامحة
.  هذا كتابه في  الفهد ناصر الشيخ نصها نقل , وقد تأويل

هنلاك وأن خلف فيهلا المسلألة أن فقلط هؤلءا ذكر يعني ول
بللل ؟ كللذلك فليللس ؟ عنهللا سإللكت أو بهللا يقل لم ممن غيرهم

الجمللاع يؤكللد الجمللاع أفللراد بعض ذكر لكن إجماعية المسألة
.  ينقضه ول

ًا  : ثاني
:  الولى قياس

أدلللة نللذكر وسإللوف ، منه أولى هو الذيِ الموافقة مفهوما أيِ
بالطللاغوت والكفللر والللبراءا الللولءا أصللل من أقل أمور في هي
ًا كلان إذا والمتللأول للجاهلل فيهللا عللذر ل ذلللك ومع بيللن عائأشلل

:  كالتالي وهي والعربي السإلمي العالم ديار وفي المسلمين
ل عامة : عللللم علمان ( العلم  الله رحمه الشافعي قال  ل1
الخمس الصلوات مثل ؛ جهله عقله على مغلوب غير ًبالغا يسع

إذا الللبيت وحللج ، رمضللان شللهر صللوما النللاس علللى لللله وأن ،
والقتللل الزنا عليهم حرما وأنه ، أموالهم في وزكاة ، اسإتطاعوه

ـاد كـلـف مما هذا معنى في كان وما ، والخمر والسرقة العـب
يكفللوا وأن ، وأموالهم أنفسهم من ويعطوه ويعلموه يعقلوه أن

موجللود العلللم مللن كللله الصللنف وهذا ، منه عليهم حرما ما عنه
ًا ًموجودا الله كتاب في ًنصا ينقـلـه الـسـلم أـهـل عند عام

الللله رسإول عن يحكونه عوامهم من مضى عمن عوامهم
عليهم وجوبه ول حكايته في يتنازعون ول وسإلم عليه الله صلى

الـخـبر ـمـن الغـلـط فـيـه يمـكـن ل اـلـذيِ العـلـم وـهـذا ،
 .359،357 ص الرسإالة ) التنازع فيه يجوز ول والتأويل

عللذر ل العامللة يعرفلله مللا وهو العامة علم : أن الدللة ووجه
الللدين أصللل ذلللك ومللن والمسلللمين العامة مع عاش لمن فيه
  .  بالطاغوت والكفر المسلمين وموالة التوحيد وهو
وجوبهللا أنكللر فيمن الزكاة كتاب في المغني صاحب قال  ل2

مرتللد فهللو العلللم أهل بين السإلما ببلد ًناشئا ًمسلما كان (وإن
الشللرح في عمر أبي ابن وقال ،)  المرتدين أحكاما عليه تجريِ
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ذلللك يجهللل ل ممللن كللان ( وإن الصلللة  جحللد فيمللن الكللبير
الجهللل ادعاءا منه ُيقبل لم المصار في المسلمين بين كالناشئ

فللي ذلللك كللان  . فللإذا) ظاهرة الوجوب أدلة لن بكفره وحكم
الصلللة مللن أعظللم هللو بمللا بالللك فمللا يعللذر ل والزكاة الصلة

والكفر المسلمين وموالة التوحيد وهو الدين أصل من والزكاة
  .  بالطاغوت

جحللد من أن والئمة الصحابة اتفاق تيمية ابن وحكى  ل3
أو والحللج والصياما كالصلة المتواترة الظاهرة الواجبات وجوب

وجحللد كللالفواحش المتللواترة الظاهرة المحرمات تحريم جحد
مرتللد كللافر فهو كاللحم المتواترة الظاهرة المباحات بعض حل

)ًمنافقللا ًزنللديقا كللان ذلك أضمر وإن قتل وإل تاب فإن يستتاب
بأولها فكيف الربعة الركان في يعذره . فلم 11/405 الفتاوى

تيمية ابن(  الوهاب عبد بن محمد الشيخ . وقال ؟ أعظمها وهو
 .9/405الدرر)  الظاهرة المسائأل في يعذر ل

جحللد  (فيمللن51ص العمللدة شللرح فللي تيميللة ابللن قال  ل4
فللي نشللأ ومللن العهللد كحللديث ُيعللّرف أنه بجهل الصلة وجوب

أصللل  هللذا إن:  وقللال ، كفللر عانللد وإن الجهل مظنة هي بادية
الحكللاما جميللع وفللي ، الخمسللة السإلللما مبللاني فللي مطللرد

ممللن السإلللما ديللار فللي الناشللئ وأما ، عليها المجمع الظاهرة
) ذلللك يعلم لم أنه قوله ُيقبل فل الحكاما هذه بلغته قد أنه ُيعلم

.  قبله كالذيِ هنا : واضح الدللة . ووجه بتصرف
10/368الللدرر في تيمية ابن عن نقله في بطين أبا قال  ل5
فللي الحـجـة فهم يعتللبر أنلله علللى يللدل الللله رحمه كلمه إن

مناقضلة فيهلا وليلس النلاس ملن كلثير على تخفى التي المور
. والرسإالة للتوحيد
ًا :  ثالث
:  الشبه قياس دللة
ّيللد لمللن نقول يللوال لللم مللن حكللم مللا التأويللل بعللدما ذلللك ق

يكللون هللذا فهللل وأبغضللهم عللاداهم بللل يحبهللم ولللم المؤمنين
 ؟ بالتأويل يعذر وهل ؟ ًمسلما
وهلي الحكللم فللي مثللله ضلده فلإن بلالنفي الجواب كان فإذا
لن بالتأويللل عللذر ل كللذلك ومحبتهللم ونصللرتهم الكفللار إعانللة

 يرتفعان ول يجتمعان ل ضدان والمعاداة الموالة
وترى(  تعالى قوله على 7/17 الفتاوى : في تيمية ابن قال
ـم قدمت ما لبئس كفروا الذين يتولون منهم كثيرا لـه
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ـه ـسـخط أن أنفـسـهم ـهـم الـعـذاب وـفـي عليـهـم الـل
أـنـزل وـمـا والـنـبي ـبـالله يؤمـنـون كانوا , ولو خالدون

اليمللان أن علللى فللدل:  ) قللال أولـيـاءا اتـخـذوهم ـمـا إلـيـه
اليمللان يجتمللع ول ويضللاده أوليللاءا اتخللاذهم ينفللي المللذكور
اتخللذهم مللن أن علللى ذلللك ودل ، القلللب فللي أولياءا واتخاذهم

أنزل وما والنبي بالله اليمان من الواجب اليمان فعل ما أولياءا
أولياءا والنصارأى اليهود تتخذوا ل(  تعالى قوله ومثله إليه

) منـهـم ـفـإنه منـكـم يـتـولهم ومن بعض أولياءا بعضهم
هنلا وأخلبر ًمؤمنلا يكون ل متوليهم أن اليات تلك في أخبر فإنه
. أ.هل بعضا بعضه يصدق فالقرآن منهم هو متوليهم أن

فللإنه تللولهم مللن بللأن تعالى الله حكم : وقد القيم ابن وقال
فل البراءاة تنافي والولية منهم بالبراءاة إل اليمان يتم ول منهم

1/242 الذمللة أهللل أحكللاما . أ.هللل أبللدا والللبراءاة الولية تجتمع
 هذا.(التبيان) وكتابه

ومللوالة الولي موالة فإن:  الزمخشريِ : قال المناويِ وقال
 .)بيانتال( 6/111 القدير فيض . أ. هل متنافيان عدوه

 .  يجتمعان ل المتعاديين موالة : فإن البيضاويِ وقال
ًا : رأابع

كفللر فللي الفهللد ناصللر الشيخ ذكرها : التي التاريخية الوقائأع
معينيللن علللى أجروها : أنهم فيها الدللة ووجه الكفار أعان من
. يفرقللوا ولللم بكفرهللم فللأفتوا ،  معينللون عنهللم المسؤول لن

تفريللق فيه كان ولو  والتأويل بالجهل العذر عدما دليل والتعيين
ومجازفللة ظلللم وهللذا ، اسإتفصللال دون معيللن علللى أجروه لما

دليللل فهلذا يسللتتاب فيلله قيلل مللن فإن السإتتابة ومثله وتعديِ
إل يسللتتاب يقللال ول وغيرهللا ردة مللن عليلله السإم إجراءا على

. لمعين
ًا :  خامس

ًا يقال ثإم كللان لمللن للكفللار والعانة المظاهرة قيد لمن أخير
. ذلللك فللي الدليل عليك التأويل أو بالجهل يعذر المسلمين من
.  العموما وخلف الصل خلف لنه

وهللي مثلهللا خطيللرة أـخـرى شبهة ، الشبهة هذها ومثل
إرجللاءا . وهللذا يعتقد حتى يكفر ل وأنه بالعتقاد المظاهرة ربط

الظلاهر والملر بالعملل علللق إذا السإلم أو الحكم . فإن وكفى
الخللبيث الرجاءا أصل هو فهذا العتقاد إلى صرف ثإم الدلة في

 .
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السإلللما ببغللض المظللاهرة تقييد هو اليوما المرجئة شبه ومن
ًا الكفار ظاهر إذا : إنه فيقول كفرهم لجل أو أو ، للسإلما بغض

. فل عللداه ومللا ، يكفللر الذيِ هذا كفرهم أجل من الكفار ظاهر
: للنصوص ومصادما ، باطل قول وهذا

) ووجلله منـهـم ـفـإنه منـكـم يـتـولهم ومن(  تعللالى قال
و بالفعل الحكم وربط علق : أنه الدللة : والتلولي ، تلوليهم وه

ًا بالعتقاد وتعليقه ، ظاهر فعل ؛ منلله معينللة بمسللائأل أو عموم
يعلللق لللم بمللا تعليللق ونحوه كفرهم أجل من أو السإلما كبغض

.  به الله
مللن والنفللر العبللاس قصللة من ذكره سإبق : ما الثاني الدليل

فلللم بللدر غللزوة فللي المسلللمين ضللد شاركوا الذين المسلمين
هللل يقللل ولللم منهللم وسإلللم عليه الله صلى الرسإول يستفصل

: فقللال الظللاهر بالعمللل الحكللم ُعلللق بللل ؟ ل أما ذلللك تعتقللد
.  علينا ظاهرك

ًا كللثيرة وهللي العلم أهل : إطلقات الثالث الدليل تفللوق جللد
هللذه فللي بالعتقللاد ذلللك يقيللدوا لللم بالجمللاع وكلهللم ، الحصر

. وفي اعتقادك هو ما ذلك فعل من يسألون كانوا ول ، المسألة
هلذا ) بلل رد فهلو منله ليلس ما أمرنا في أحدث ( من الحديث

المس.  مرجئة عن اليوما مرجئة ورثإها بدعة
و المسللمين إن بلل القويلاءا بالكفلار اسإلتعانوا أو ظلاهروا ل
ًا ليللس مسلللمين وحاربوا ظاهرة يدهم الذين ول للسإلللما بغضلل

أو الكفار ظاهروا بل ، فاسإد اعتقاد نية ول الكافر كفر أجل من
مظللاهرة هللذه لكللانت عنللدهم حسللن لمقصللد بهللم اسإللتعانوا
ًا بالجماع : يقولللوا كأن ، الكفار مدح ذلك مع جمعوا إذا خصوص

بلأنهم أمريكللا مللدح في اليوما ُيقال كما وإنصاف عدل أهل إنهم
ذلك ونحو الظلم ورفع العدل لواءا ويحملون وإنصاف عدل أهل

ظلللم السلطان أن نقدر الوهاب: لو عبد بن محمد الشيخ قال ،
ًا المغرب أهل ًا ظلم خافوا هذا ومع وبلدهم أموالهم في عظيم

ًا بلدهم على اسإتيلءاهم ًا ظلم يللدفعونهم ل أنهللم ورأوا وعللدوان
أن إل يوافقللونهم ل الفرنللج أن وعلمللوا الفرنللج باسإللتنجاد إل

وديللن الحللق وهللو ودنيللاكم دينكللم علللى معكللم نحللن يقولللوا
ً بللذلك وتظاهروا الباطل هو السلطان ًا ليل لللم أنهللم مللع ونهللار

لملا لكلن بالفعلل السإللما يلتركوا وللم الفرنلج دين في يدخلوا
أحللد يشللك هللل عنهللم الظلللم دفع ومرادهم ذكرنا بما تظاهروا

أن صللرحوا إذ والردة الكفر من يكون ما أكبر في مرتدون أنهم
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ديللن أن وصللرحوا حللق أنه علمهم مع الباطل هو السلطان دين
 . 267 ص نجد تاريخ اهل الصواب هو الفرنج

بالفرنللج اسإللتعانوا لكللن السلللطان ظلللم دفللع فمقصللدهم
ديمقراطيللة وأهللل كللثير خير وفيكم عدل أهل بأنكم ومدحوهم

. كفرهم على الجماع نقل وانظر ) ، الفرنج دين هو ( وهذا
) لللو معلله ومللن معاويللة ( أيِ الشللاما أهللل : أترى أيضا وقال
( أيِ بهللم الجتمللاع علللى  طللالب أبللي بن علي مخالفة حملهم

) أشللركوا لمللا  طللالب أبللي بللن علللي حرقهللم الللذين بالغاليللة
) والمقاتلللة أشللركوا الللذين عللن العتللذار ( أيِ عنهم والعتذار

ًا أترى امتنعوا لو معهم مللن كفللر فللي يشللك الصللحابة مللن أحد
إليهللم التجللأ وإنمللا اعتقللادهم مللن البراءاة أظهر ولو إليهم التجأ
هللذه في فتفكر عثمان قتلة من القتصاص لجل مذهبهم وزين

تاريللخ اهل فتنته الله أراد من على إل شبهة تبقى ل فإنها القضية
 . 338 ص نجد
يجوز ل فإنه ، ذلك على يدل والقياس النظر دللة جهة ومن 

ًا نزيل لكي أن . ومعلللوما ونفللاق بكفللر نزيله أن علينا وقع ظلم
ً مثل وقع الذيِ الظلم ُيقللال مللا ) أكللثر ظلم أنه صح ( إن وتنزل

ولكن ، بشرطه المحرمات تبيح والضرورات ، ضرورة : إنه فيه
.  الجماع وخلف النصوص خلف هذا والردة الكفر تبيح ل

ًا السابق الكلما هذا على ويدل والفتـنـة( تعللالى : قوله أيض
) القتل من أشد (والفتنة تعالى )  وقال القتل من أكبر
ومجاهللد العاليللة أبللو : قللال اليللة هذه تفسير في كثير ابن قال

بللن والربيع والضحاك وقتادة والحسن وعكرمة جبير بن وسإعيد
مللن على والقضاءا أمريكا . وكفر القتل من أشد : الشرك أنس
!.   يقولون كما البرياءا قتل من أشد الشريعة يحكم

، الشللرك ( إن:لل 14/476 الفتللاوى فللي تيميللة ابللن وقللال 
، بطن وما منه ظهر ما والفواحش ، علم بغير الله على والقول
إن ُيقللال   فكيلف) المصلللحة ملن شلئ فيهلا يكون ل ، والظلم
؟.  مصلحة فيه العلمانية مع التحالف
في أحد كل على محرما هو  ( وما14/477 الفتاوى في وقال

والشرك ، والظلم ، الفواحش:  وهو ؛ شئ منه يباح ل حال كل
 .) علم بل الله على والقول ،

مللا منهللا المحرمات ( إن :471-14/470 الفتاوى في وقال
؛ ضللرورة غيللر ول لضرورة ل ًشيئا منه ُيبح لم الشرع بأن ُيقطع

والظلللم ، علللم بغيللر الللله على والقول ، والفواحش ، كالشرك
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إنـمـا قل( تعللالى قللوله فللي المذكورة الربعة وهي ، المحض
والـثـم بـطـن وـمـا منـهـا ظـهـر ما الفواحش رأبي حرم

ـبـه يـنـزل ـمـالم ـبـالله تـشـركوا وأن الحق بغير والبغي
فهللذه)  تعلـمـون ـمـال الـلـه عـلـى تقولـوا وأن ـسـلطانا

جميللع الللله بعث وبتحريمها الشرائأع جميع في ، محرمة الشياءا
ولهللذا الحللوال مللن حال في ول قط ًشيئا منها ُيبح ولم الرسإل
في محرمة للكفار . فالموالة)  المكية السورة هذه في أنزلت

!  يدعون كما الضرورة يبيحها ول وقت كل
ًا الرض مشارق في المسلمين إخواني أدعو  فإنني: وأخير
، الللله وفقهللا المسلللمة طالبللان حكومللة يساعدوا أن ومغاربها

والمشللورة واللرأيِ والنفس بالمال يستطيعون بما يعينوها وأن
والقلللم والعلما الصللحافة وأهللل المللة علمللاءا مللن والفتللاوى

وسإللائأل عللبر يسللتطيعون بمللا والعانة المساعدة عليهم فيجب
تسللاهم أن عليهللا النللترنت شبكة عبر المنتديات وكذا ، العلما

هللذه فللي لهللم والقنللوت الللدعاءا وكذا ، العيني الواجب هذا في
عدوهم وهزيمة نصرتهم في الله إلى والتضرع العظيمة النازلة

وعدونا. 
تعللالى قلال ، نصرتها وترك خذلنها في الجميع الله يتقي وأن

) قللال النـصـر فعليكـم الـدين ـفـي استنصـروكم وان( 
) بـعـض أولـيـاءا بعـضـهم والمؤمنات والمؤمنون(  تعالى
ـه ســبيل فــي تقــاتلون ل ومــالكم(  تعلللالى قلللال الـل

ـدان والنساءا الرجال من والمستضعفين  وفللي) والوـل
) .  المسلم أخو ( المسلم الحديث

، ويسللتطيع يقللدر بمللا عيللن وفللرض واجللب اليللوما والجهللاد
منهللا معلومللة كللثيرة الجهاد باب في المر صيغتها التي واليات

.  ولن)  لكــم كرة وهو القتال عليكم كتب(  تعالى قوله
مكللان كللل فللي السإلللما فيهللا مسللتهدف صللليبية حللرب هللذه

ًا الللدين بهللذا والقللائأمين المجاهللدين مللن كللان مللن خصوصلل
ًا نهب أن بد . فل جنس كل من للكفار والمتصدين للدفاع جميع

.  السإلما وحوزة الدين بيضة عن
للسإلللما عللز وعزهللم السإلللما كتيبة هم اليوما والمجاهدون 

ًا السإلما على خطر فيه عليهم والقضاءا وكبتهم وذلهم بللأن علم
والللله ، منصللورة المللة هللذا من طائأفة تزال ول دينه ناصر الله

البللاب هللذا وكسللر اليللوما البللاب هي طلبان . ودولة دينه حافظ
أخللواني يا الله فالله ،  بعده ما له المسلمين على عظيمة ثإلمة
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قوـمـا يـسـتبدل تتوـلـوا وإن(  الوسإللع وبللذل المئللزر لشللد
) .  أمثالكم يكونوا ل ثم غيركم

الخضير خضير بن / علي كتبه
هـ6/8/1422
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المؤلف  مقدمة 

: وبعد ، الله رسإول على والسلما والصلة لله الحمد
وشللرع ، الرسإللل وأرسإللل ، والجللن النللس الللله خلللق فقللد

غيللره معه يشرك فل سإبحانه لتوحيده ، الكتب وأنزل ، الشرائأع
ْد) تعالى قال كما ؛ َق َل َنا َو ْث َع ٍة ُكّل ِفي َب ً ُأّم ُدوا َأِن َرسُإول ُبلل ْع ّلللَه ا ال

ُبوا ِن َت ُغوَت َواْج ّطا الله عبادة تصح فل ) ،36الية )(النحل: من ال
مقتضللى هلو وهللذا ، منه والبراءاة الطاغوت باجتناب إل سإبحانه

؛ بمعاداة إل موالة تصح فل   ،)1( الله) إل إله (ل التوحيد كلمة
َقللاَل):  السلللما عليلله إبراهيللم الحنفاءا إماما عن تعالى قال كما

ُتْم ْي َأ َفَر ُتْم َما َأ ْن ُدوَن ُك ُب ْع ُتْم ، َت ْن ُكُم َأ ُؤ َبا َدُموَن َوآ ْقلل َْل ُهْم ، ا ّن ِإ ّو َفلل ُد َعلل
َلِميَن) (الشعراءا: َرّب ِإّل ِلي َعا ْل لخليللل تصلللح فلللم ، )77-75ا
ل الللله وليللة فللإن ، المعللاداة هذه بتحقيق إل الموالة هذه الله

ْد) تعللالى قللال ، سإللواه معبود كل من بالبراءاة إل تصح َنْت َقلل َكللا
ُكْم ٌة َل َو َنٌة ُأسْإ ِهيَم ِفي َحَس ْبَرا ِذيَن ِإ ّل َعُه َوا ْذ َم ُلوا ِإ ِهْم َقللا ْوِم َقلل ّنللا ِل ِإ
ُءا ُكْم ُبَرآ ْن ُدوَن َوِمّمللا ِم ُبلل ْع ِه ُدوِن ِمللْن َت ّللل َنللا ال َفْر ُكللْم َك َدا ِب َبلل َنللا َو َن ْي َب

ُكللُم َن ْي َب ُة َو َو َدا َعلل ْل ُءا ا ْغَضللا َب ْل ًا َوا َبللد ّتللى َأ ُنللوا َح ْؤِم ِه ُت ّل ُه) ِبللال َد َوْحلل
ْذ) تعالى وقال  ، )4(الممتحنة: ِإ ِهيُم َقاَل َو ْبَرا ِه ِإ ِبي ِه َِل ْوِم َق ِني َو ّن ِإ

ٌءا ُدوَن ِمّما َبَرا ُب ْع ِذيِ ِإّل ، َت ّل ِني ا َطَر ّنُه َف ِإ ِديِن َف ْه َي َها ، سَإ َل َع ِلَمًة َوَج َك
َيًة ِق ِه ِفي َبا ِبلل ِق ُهللْم َع ّل َع ُعللوَن) (الزخللرف َل : أيِ ، )28-26: َيْرِج
كلمللة ، سإللواه معبللود كللل من والبراءاة ، لله الموالة هذه جعل
، بعللض عللن بعضهم ، وأتباعهم النبياءا يتوارثإها ، عقبه في باقية
الحنفللاءا إمللاما ورثإهللا الللتي وهللي الللله) ، إل إللله (ل كلمللة وهي

الرض بهللا قللامت الللتي الكلمللة وهى ، القيامة يوما إلى لتباعه
وعليهللا ، المخلوقللات جميللع عليهللا الللله وفطللر ، والسللماوات

وهللى ، الجهللاد سإيوف وجردت ، القبلة ونصبت ، الملة أسإست
للللدما العاصللمة الكلمة وهى ، العباد جميع على الله حق محض
القللبر عللذاب مللن والمنجيللة ، الللدار هللذه فللي والذريللة والمال

، بلله إل الجنللة تللدخل ل الللذيِ المنشللور وهللى ، النللار وعللذاب
كلمللة وهى ، بسببه يتعلق لم من الله إلى يصل ل الذيِ والحبل
شللقي إلللى النللاس انقسللم وبهللا ، السلما دار ومفتاح ، السإلما
دار عللن الكفللر دار انفصلللت وبهللا ، وطريللد ومقبللول ، وسإللعيد
وهللى ، والهللوان الشللقاءا دار مللن النعيللم دار وتميزت ، السإلما

فللي الللله رحملله القيللم لبللن كلما مللن – بتصللرف – مللأخوذ هللذا بعد  ما )1(
الكافي) . (الجواب
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إل إللله ل كلملله آخر كان ومن ، والسنة للفرض الحامل العمود
. الجنة دخل الله

أن فللاعلم ، الكلمللة هذه أهمية – المسلم  أخي – علمت فإذا
لللذلك ، كالعللدما وجودهللا وتجعللل ، مفعولهللا تبطللل نللواقض لها

و ، (التوحيللد) لتحقيقلله هللو معرفتلله المسلللم علللى مللا فللأهم
. يزيله مما توحيده له التوحيد) ليسلم (نواقض

مللا وهللي الثلثإاءا (أمريكا) يوما في حصلت التي الحداث وإن
وأظهللرت ، النللاس محصللت  سإبتمبر) قللد11 بل(أحداث تسمى

(التوحيللد) ، أمللور في المسلمين بعض يعانيه الذيِ الخلل مدى
ومللدى والللبراءا) ، (الللولءا إبراهيم ملة ركني عن غفلتهم ومدى

كما ، الخرة عن وغفلتهم ، الدنيا ومحبتهم ، الكفار إلى ركونهم
يبتغللي ممللن ، الخرة والدار الله وجه بعلمه يبتغي من أظهرت

كيللد وأظهرت ، المنافقين عن كشفت كما ، الدنيا حطاما بعلمه
. بعد ومن قبل من المر ولله ، الكافرين

من عظيمة مسألة في رسإالة – الكريم الخأ أيها – يديك وبين
، متغافلين أو ، عنها غافلين الناس بعض رأيت ، التوحيد مسائأل

وهللي ، المسلللمين علللى ومظاهرتهم الكفار تولي مسألة وهي
مللن وتنقضلله ، أسإاسإلله مللن تهدمه ، التوحيد نواقض من ناقض
ًا هباءا العبد عمل وتجعل ، أصله ، للذمللة إبللراءا فرأيللت ، منثللور

ًا ًا ، للمة ونصح الكفللر أئأمللة تأييللد فتنللة في الوقوع من وتحذير
وقللد ، الوراق هللذه كتابللة ، المسلللمين وأحلفها) على (أمريكا
: فصول ثإلثإة على جعلتها

: السإلما ضد الصليبية  الحملة: الول الفصل
: مباحث ثإلثإة وتحته

(أمريكا) : عن  نبذة: الول المبحث
(طالبان) : عن  نبذة: الثاني المبحث
: الصليبية الحملة على  الدلة: الثالث المبحث
(أمريكللا) فللي أعللان مللن كفر على  الدلة: الثاني الفصل

: الحملة هذه
: مباحث وثإمانية تمهيد وتحته

. الجماع من : الدليل الول المبحث
. الكتاب من : الدلة الثاني المبحث
. السنة من : الدلة الثالث المبحث
. الصحابة أقوال من : الدلة الرابع المبحث
. القياس من : الدلة الخامس المبحث
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. التاريخ  من)1(: الدلة السادس المبحث
. العلم أهل أقوال من : الدلة السابع المبحث
. النجدية الدعوة أئأمة أقوال من : الدلة الثامن المبحث
هللذا حللول أثإيللرت الللتي الشللبه على : الرد الثالث الفصل
: الموضوع

: شبهات ثإمان ذكرت وقد
. بلتعة أبي بن حاطب  قصة: الولى الشبهة
. سإهيل بن جندل أبي  قصة: الثانية الشبهة
مثللل الصللليبيين مع المسلمين تحالف  أن: الثالثة الشبهة

الفضول) . (حلف
. المر هذا في إكراه : وجود الرابعة الشبهة
. قسمين على الكفار إعانة  أن: الخامسة الشبهة
(ظالمون) . معهم ومن طالبان  أن: السادسة الشبهة
. مشركين (طالبان) دولة  أن: السابعة الشبهة
قللوما علللى (إل تعللالى بقللوله : السإللتدلل الثامنة الشبهة

ميثاق) . وبينهم بينكم
هللذه فللي عمللله المسلم على يجب بما الوراق هذه وختمت

. الفتنة
ًا تكرمللوا الللذين الفضلللءا المشللايخ أشللكر : فللإنني وأخـيـر

ًا الللله جزاهللم ، للله وقللدموا الكتاب هذا بقراءاة وأحسللن ، خيللر
 .)2(المة بعلمهم ونفع ، إليهم
ًا كتبتلله مللا يجعللل أن سإللبحانه الللله أسإللأل كما لللوجهه خالصلل

. قرأه من به ينفع وأن ، الكريم
أجمعيللن وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسإلم الله وصلى

الدين. يوما إلى بإحسان تبعهم ومن
كتبه

1422  رأجب – الرياض – الفهد حمد بن ناصر

المعللروف الصطلحي المعنى التاليين المبحثين وفي هنا بالدلة أعني  ل )1(
علللى العلللم أهللل كلما و التاريخ من الدلة ذكر بها أريد وإنما ، الصوليين عند

ًا المسللألة هللذه لتأصيل الولى الخمسة فالمباحث ، القول هذا صحة ، شللرع
قررناه. الذيِ النحو على لها العلم أهل تقرير لثإبات الخيرة الثلثإة والمباحث

قرأهللا الللتي المسودة في ليستا شبهتين أضفت أنني إلى أنبه أن  وأحب )2(
.  الثامنة والشبهة ، الثالثة : الشبهة وهما – الله حفظهم – المشايخ هؤلءا
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الول الفصل
السلم ضد الصليبية الحملة

تقودهللا الللتي الحملة هذه أن يثبت ما الفصل هذا في سإأذكر
و ، السإلللما ضللرب بهللا صللليبية) تريللد (حملة هي (أمريكا) إنما

: مباحث ثإلثإة إلى الفصل هذا سإأقسم

(أمريكا) . عن : نبذة الول المبحث

(طالبان) . عن : نبذة الثاني المبحث

ضللد صللليبية الحملللة هللذه أن على : الدلة الثالث المبحث
. السإلما
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الول المبحث
(أمريكا) عن نبذة

جهتين من عليها وسإأتكلم ، يطول أمريكا فساد على والكلما
: الرض في وإفسادها ، نفسها في فسادها ،

: نفسها في فسادها : وهو الولى الجهة أما
، والنحلل الفسللاد وأصللل ، واللحللاد الكفر فل(أمريكا) رأس

عليها عشش قد ، والمنكرات والفواحش ، والفجور العهر وبلد
.  قبابه فيها وضرب ، الشيطان

والسحاق ، واللواط ، الدعارة : دور عدد في العالم دول أكثر
، المحارما وزنا ، الزنا ومواليد ، السفاح وحمل ، العريِ وأندية ،

وأنديللة ، الخمللور وشللرب ، النحلل وقنللوات ، الخلق وجرائأم
ً يلي فيما وسإأذكر ، والفسق والرقص والميسر اللهو مللن قليل

هللذه أن العلللم مللع –  ذكللرت مللا إلللى تشللير الحصللائأيات
: – قديمة الحصائأيات

ًا شللاذ  مليللون20 مللن أكللثر فيهللا-1  . (المجتمللع)1(جنسللي
350/15(

( المجتمللع سإللنة كللل  طفللل5000 مللن أكللثر فيها يباع-2
249/44. (

)10/14 ( المجتمللع الزنا من هناك المواليد ثإلث حوالي-3
ًا يلدن واللتي ، مللن أكللثر فقللط المراهقات من سإفاح

ًا مراهقة مليون نصف ).648/53 (المجتمع سإنوي
ًا20 كللل مللن-4 واحللد لقيللط يوجللد أمريكللا فللي  شخصلل

) .209/12 (المجتمع
الجهللاض خلل مللن طفل  مليون15 من أكثر فيها قتل-5

) 625/35 (المجتمع القانوني
(اللوطيللة) ، عاصللمة فرانسيسللكو سإللان مدينللة تعتللبر-6

) .637/32(المجتمع المدينة ناخبي ربع ويمثلون
شللرب علللى المللدمنين مللن  مليللون100 مللن نحو فيها-7

) .199/42 (المجتمع الخمر
24 مللن أكللثر قيمته ما أمريكا في الخمور شركات تنتج-8

ًا ).157/30(المجتمع الدولرات من مليار

سإللكان مللن (أمريكللا) أكللثر والسللحاقيات) فللي ، (اللوطيللة الشواذ  عدد )1(
!!! . (أفغانستان) مجتمعين
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: ذلك ومن ، تحصر أن من فأكثر فيها الجرائأم وأما
عللاما الجرائأللم عللدد بلغ المريكية الحكومة إحصائأيات في-1

جريمة.  مليون26  حوالي2000
 : يلي ما  كان1999 عاما للجرائأم إحصائأيتهم وفي-2
(عقار) . ممتلك على جريمة يحصل  ثإوان3 كل) 1
.  ثإانية15 كل سإرقة جريمة) 2
.  ثإانية22 كل  بشعه جريمه) 3
.  ثإانية34 كل قتل جريمة) 4
. دقائأق 6 كل اغتصاب جريمة) 5
. ثإانية34 كل جسديِ اعتداءا جريمة) 6

ًا يسير شيءا هنا ذكرته وما الكافرة الدولة هذه فساد من جد
.

عللن ذكر ما ذكر سإبحانه الله أن – المسلم أخي – علمت وإذا
ُكْم) عنهم تعالى فقال ، لوط قوما ّن ِإ أ

ُتوَن َ ْأ َت ُعللوَن الّرَجللاَل َل َط ْق َت َو
ِبيَل ُتوَن الّس ْأ َت ُكُم ِفي َو ِدي َكَر َنا ْن ْلُم ) ،29الية )(العنكبوت: من ا

ٍد من وجدت ما وأكثر لللوط قللوما عليها كان التي للمنكرات سإر
) عللن321/لل 50 دمشللق (تاريخ بسنده عساكر ابن رواه ما هو

: بهللا يعرفللون خصال عشر لوٍط قوما في : كان قال أمامة أبي
، النللداءا فللي والخللذف ، والمكاءا ، البندق ورمي ، الحماما لعب

وحبللس ، الزار وإسإللبال ، العلللك وفرقعللة ، الشللعر وتبسلليط
. الشراب على والمنادمة ، الرجال وإتيان ، القبية
للفسللاد الفلكيللة الرقللاما بجللانب العشللر هللذه قرنللت وإذا

زاد قللد أمريكللا فسللاد وأن ، العظيللم الفللرق لك تبين المريكي
مضاعفة. بأضعاٍف لوط قوما فساد على

لللم بعقوبللة لللوٍط قللوما عللاقب سإللبحانه الللله أن علمللت وإذا
ًا بها يعاقب ُلوا) عنهم تعالى فقال ، غيرهم أحد ّنا َقا َنا ِإ ْل َلى ُأْرسِإ ِإ

ٍما ْو ِرِميَن َق ُنْرسِإَل ، ُمْج ِهْم ِل ْي َل ًة َع ّوَمًة ، ِطيٍن ِمْن ِحَجاَر َد ُمَسلل ْنلل ِع
ّبَك ِفيَن) (الذريات: َر ِر ْلُمْس َلّما) تعالى وقال  ، )34ِل َءا َف َنا َجا َأْمُر

َنا ْل َع َها َج َي ِل َها َعا َل ِف َنا سَإا َطْر َأْم َها َو ْي َل ًة َع ٍد) سِإللّجيٍل ِمْن ِحَجاَر ْنُضللو َم
ْد) تعللالى ،وقللال )82(هود: َقلل َل ُه َو ُدو َو ِه َعللْن َرا ِف ْي َنا َضلل َطَمْسلل َف

ُهللْم َن ُي ْع ُقوا َأ ُذو ِبي َفلل َذا ُذِر) (القمللر: َعلل ُنلل ،37َو ) تعللالى وقللال ) 
ُهُم ْت َذ َأَخ ْيَحُة َف ِقيَن) (الحجللر: الّصلل ِر ، )73ُمْشلل الللله فعللاقبهم  
وأخللذتهم ، أعينهللم علللى طمللس بللأن منكراتهللم علللى سإبحانه
حجللارة عليهللم وأمطللر ، سإافلها عاليها أرضهم وجعل ، الصيحة

.  سإجيل من
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(أمريكا) ؟.  تستحقها التي بالعقوبة ظنك فما
ذويِ مللن أحد عليها يبكي أن – البلد هذه مثل – تستحق وهل
؟. اليمان

: الرض في : إفسادها الثانية الجهة
ًا فسادها كان فل(أمريكا) لو مللن تسللتحق لكللانت عليها قاصر

فسللادها تعللدى وقللد فكيللف ، العظيللم الشيءا اللهية العقوبات
ًا الرض في فعاثإت ، غيرها إلى .  فساد

المجتمعللات مللن كللثير في والنحلل الخلقي الفساد فأصل
: وراءاه تقف أمريكا كانت
العلالم) كللان فلي الجنسلي الفسلاد (عاصلمة فبانكوك-1

تفشللي في الرئأيس العامل المريكي العسكريِ الوجود
) .8 / 248 (المجتمع فيها والنحلل الفساد

–(هوليللود)  هللي العالم في الخبيثة للفلما مصدر وأكبر-2
(أمريكا) . في – السينما عاصمة

والمواقللع (الجنللس) ، قنوات عدد حيث من دولة وأكبر-3
(أمريكا) . (النترنت) هي في الباحية

فللي توجللد والللدخان للخمور المصدرة الشركات وأكبر-4
(أمريكا) .

فللي توجللد البشللر بها يقتتل التي السإلحة مصانع وأكبر-5
(أمريكا) .

. المجتمعات في والرذيلة الفساد نشر أسإباب من ذلك وغير
فكللثيرة المسلمين غير من الخرين البشر بحق جرائأمها وأما
ًا ًا إليك ، جد : منها بعض

فللي عللددهم يصللل – الحمللر الهنللود مليين بإبادة قاموا-1
وهللم – مليللون مائأللة مللن أكللثر إلللى الحصللائأيات بعللض

. لمريكا الصليون السكان
– الرقيللق تجللارة فللي الفارقللة مللن كللثير بإبادة وقاموا-2

. – مليين إلى الحصائأيات بعض في عددهم يصل
–1944 عاما ليالي من ليلة في-3 العالميللة الحللرب  فللي 

16 مسللاحته مللا أمريكيللة  طللائأرة334 دمرت – الثانية
، الحارقللة القنابللل بإسإللقاط ، طوكيللو مللن ًمربعللا ًميل

، نسللمة مليللون وشللردت ، شللخص  ألللف100 وقتلللت
والنسللاءا الرجللال أن بارتيللاح جنرالتهم كبار أحد ولحظ

وخللبزهم غليهللم وتللم ، أحرقللوا قللد اليابانيين والطفال
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المللاءا أن حتى ًجدا شديدة الحرارة كانتو ،الموت حتى
الهياكللل وذابللت الغليللان درجللة القنللوات فللي وصل قد
وتعرضت ، اللهب من ألسنة في الناس وتفجر عدنيةمال

عللن ًفضللل ، يابانيللة مدينللة 64يحللوال الحللرب أثإنللاءا
، الهجوما من النوع هذا مثل إلى ، وناغازاكي هيروشيما

 ألللف400 زهللاءا مقتللل إلللى التقللديرات أحللد ويشللير
. الطريقة بهذه شخص

المتحدة الوليات  ذبحت :1973  و1952 عامي وبين-4
وكللوريِ صلليني ملييللن عشللرة زهللاءا معتللدل تقدير في

. وكمبوديِ ولووسإي وفيتنامى
: فيتنللاما حللرب  سإللببت1963 عللاما منتصللف بحلللول و-5

 ألللف700 وتشللويه وتعللذيب ، شخص  ألف160 مقتل
أحشللاءا ونزعللت ، امللرأة  ألللف31 واغتصللاب ، شللخص
المللوت  حتى4000 وأحرق ، أحياءا وهم  شخص3000

. السامة الكيماوية بالمواد ةي قر46 وهوجمت ،
فللترة فللي وهللايفونغ لهللانويِ المريكللي القصللف وأدى-6

:1972 وعللاما الميلد أعياد 30 مللن أكللثر إصللابة  إلللى 
. الدائأم بالصمم طفل ألف

مللن أكللثر غواتيمال في المدرب المريكي الجيش وقتل-7
.1986  و1966 عامي بين فلح  ألف150

السإلللما إلللى والمنتسللبين المسلللمين بحللق جرائأمهللا وأمللا
ًا فكثيرة ولكننا ، موضوعنا عن لخرجنا تفصيلها أردنا ولو ، جد

: وراءاها ما إلى تشير يسيرة إحصائأيات إلى نشير
القوات قصف بسبب عراقي طفل مليون من أكثر قتل-1

عشللر خلل للله الظللالم وحصللارها للعللراق المريكيللة
.)1( سإنوات

بللالعمى العللراق فللي الرضع الطفال من اللف أصيب-2
. النسولين لقلة

 سإللنة11و ، للرجللال  سإللنة20 العراقييللن عمللر هبللط-3
. المريكي والقصف الحصار بسبب ، للنساءا

. الشعاعي بالقتل وفاة حالة مليون نصف من أكثر-4

بللوش) (جللورج علللى دعوى المريكيين النصارى المحامين أحد رفع  وقد )1(
فللي أحللدثإه مللا بسللبب ، حللرب مجللرما أنلله علللى بمحاكمته فيها يطالب الب

!! . وتدمير قتل (العراق) من
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والطفللللال والنسللللاءا الشلللليوخأ مللللن اللف وقتللللل-5
. المريكي بالسلح الفلسطينين

ًا اللف وقتل-6 الفلسللطينين واللجئين اللبنانيين من أيض
. أمريكية بحماية إسإرائأيل بها قامت التي المجازر في

اللف المريكللي الجيللش  : قتللل1414 – 1412 بين-7
. للصومال غزوهم أثإناءا الصوماليين من

ًا أمريكللا  : شللنت8-1419 علللى كللروز بصللواريخ هجوملل
ًا خلللله دمللروا ، وأفغانسللتان السودان ًا مصللنع سإللوداني

. مائأتين من أكثر وقتل ، للدواءا
 شخص17000 من أكثر أمريكا بمباركة إسإرائأيل قتلت-9

لبنان. لجنوب غزوها في
بللدعم شخص مليون من أكثر أندونيسيا عسكريو وقتل-10

. أمريكا من
15000 أكللثر قتللل فللي لفغانسللتان حصللارهم تسللبب-11

. أفغاني طفل
الشيشللان فللي المريكللان باركهللا الللتي المجللازر غيللر هللذا

وجللزر والفلللبين وكشللمير وكوسإللوفا ومقللدونيا والبوسإللنة
. السإلما أراضي من وغيرها وتيمور الملوك

– الخيللرة السللنوات فللي – حصلللت مللا بأنه حالف حلف لو و
احتلل أو ، لهللم تشللريد أو ، المسلللمين مللن لقللوما مجللزرة
ٍد ووراءاها إل ، لرضهم واللله ، يحنلث أظنه ل فإنني ، أمريكية أي

. المستعان
ًا : وأخير

هللذا قيللادة جعللل أن تحصللى ول تعد ل التي الله نعم من فإن
الطريلق يسلتبين حلتى الظالمة الدولة هذه بيد الكافر التحالف

ٍد على يلتبس ول بللالظلم مليللءا فتاريخهللا ، الحق يريد ممن أح
الناس لكل معروف السإود وملفها ، والفساد والفساد والخبث

ًا أشد الحق يجعل مما وهذا ، . والمنة الحمد ولله ، وضوح
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الثاني المبحث
(طالبان) عن نبذة

حيللث من الشعوب من (أفغانستان) كغيره شعب أن لشك
، المتعلمللون وفيهللم ، الجهلللة ففيهللم ، والمناهج العقائأد تعدد

مللن الفغان بلد عانت وقد ، البدع أهل وفيهم ، السنة وفيهم
ومللا الحزاب حروب ذلك تل ثإم ، الشيوعيين وويلت الحروب

، المسلللمين مللن اللف تشللريد و قتللل مللن ذلللك على ترتب
نتكلم وحين ، بينهم والمية الجهل تفشي في كله هذا وسإاهم

هنللاك المنكللرات وجود ننفي (طالبان) ل على الفصل هذا في
ًا تحكم دولة فهي ، البدع من سإالمة أنها ندعي ول ، مللن عدد

التوجهات متعددو (طالبان) أنفسهم و بل ، والجناس العراق
، للصللوفية يميل من وفيهم ، الحديث لهل يميل من ففيهم ،

أنها هنا نزعم ل فنحن لذا ، المعتدل وفيهم ، المتعصب وفيهم
صللدق بيللان هنللا نقصللد ولكننا ، المنهج في أخطاءا عليها ليس

، البلد علللى وفرضللها الشللريعة تطللبيق (طالبان) في حكومة
الصلللح وناشللد ، عنلله كالمبتعللد ليللس للكمللال السلاعي وأن

ومحللب ، عنلله كللالمعرض ليس الخير ومريد ، كالمفسد ليس
مزيللد وسإلليأتي – لهم كالمحارب ليس السإلما وأهل الشريعة

. – السابعة الشبهة مناقشة في تعالى الله شاءا إن لهذا بيان
(طالبان) حكومة قياما بعد لفغانستان المراقب أن شك ول
ًا ترتفع السإلما راية أن يرى من يسيرون وأنهم ، يوما بعد يوم

، السإلللمية الشللريعة طبقللت فقللد ، الحسللن إلللى الحسللن
،)1(السللبل وأمنللت ، الحللدود وأقيمللت ، المنكللرات ومنعللت  

عبر نسمع نزال ل وكنا ، الفساد مظاهر من كثير على وقضي
ًا المعادية العلما وسإائأل ، المللؤمنين صللدور تثلللج عنهم أخبار

(طالبللان) وأعمالهللا قياما تاريخ – باختصار – يلي فيما وسإأذكر
السإلمية: الشريعة تطبيق في الجليلة
هللل1415 عللاما أول فللي طالبان حركة نشوءا سإبب كان لقد
النساءا من عدد واختطاف الطريق قطع جرائأم بعض أثإر على

حيللث مللن العللالم بلد أوعللر مللن الفغللان فبلد ، العللاجيب مللن  وهللذا )1(
قطللاع وكللثر ، الشللعب بيللن منتشللرة والسإلللحة ، الجبللال وكللثرة التضاريس

اسإللتطاعت ذلللك ومللع ، بينهللم الحزاب اقتتال ثإم الشيوعية حكم مع الطرق
يطبللق من جزاءا وهذا ، وجيزة فترة في المن ونشر عليهم (طالبان) القضاءا

سإبحانه. الله شرع
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) ، طالبللان حركللة زعيللم عمللر محمد ( المل من مرأى على ،
قطللاع بأنفسهم يقاتلوا أن إلى العلم طلبة بعض مع دعاه مما

(قنللدهار) فللي عليهللم فقضوا ، الحدود إقامة ومحاولة الطرق
الطللرق قطللاع مطللاردة فللي بالتوسإللع بللدأوا ثإللم ، حولهللا وما

ففللر ، قنللدهار فللي شللرعية محكمللة أقللاموا حللتى واللصوص
ثإللم ، حيللاتهم لشللؤون الناس وانطلق المن وتفشى اللصوص

تحللت ، الخللرى بعللد الوليللة ، الفغانية الوليات بإدخال قاموا
،14/5/1417 تاريللخ فللي بيللدهم كابل سإقطت حتى ، حكمهم

والغربيللة والشرقية الجنوبية الوليات كل قبلها أسإقطوا بعدما
ل ، ًا الوليلات ملن الطلبلة حكلم تحلت ودخ سإلنة خلل سإللم

فللي فتوحللاتهم وجميللع ،  وليللة31 أصللل من  ولية20 واحدة
ًا كانت البداية الطلبللة قللادة يعللرف الفغاني الشعب لن سإلم
الللذيِ المللر وهللو أفغانستان علماءا كبار معهم وكان ، بعلمهم

ًا الفغللان دعللا بللدأ . ثإللم وهلللة لول إليهللم ينظمللوا أن جميعلل
كللالروس الكفللار يللدعمهم الللذين – الشللمال علللى زحفهللم

أرض مجمللوع مللن % فقللط4 لهللم بقللي حللتى – والهنادكللة
. أفغانستان

الشللريعة تطللبيق جللاءاوا عنللدما الطلبللة أعمللال مللن وكللان
وكللان ، مكللان أيِ فللي عليه سإيطروا شبر كل على السإلمية

: قراراتهم من
أيللديِ مللن والمتوسإللطة الثقيلة السإلحة جميع سإحب.1
القبليلللة النزاعلللات فلللي تسلللتخدمها كلللانت اللللتي القبائألللل

. الطرق وقطع السطو في بعضهم ويستخدمها
المللم مقللر مللن وأخيلله نجيللب إخللراج علللى عملللوا.2
ًا كان الذيِ كابل في المتحدة الردة. حد عليه وأقاموا فيه لجئ
الفنللادق أمللاما كللانت الللتي الصناما جميع بهدما قاموا.3

. النتركونتننتل فندق أماما خاصة كابل في
التابعللة الوليات جميع في الشرعية المحاكم أسإسوا.4

. لهم
، المنكللر عللن والنهي بالمعروف للمر وزارة أسإسوا.5

ًا واسإعة صلحيات لها الوزارة وهذه المجالت جميع وفي ، جد
: منها جليلة أعمال ولها ،

وأطلقللوا ، الكفللار علللى الجزية ضرب على عملت
بإشللارات يتميللزوا بللأن وألزمللوهم ، الذمللة أهللل اسإللم عليهم

.  المسلمين عن تميزهم
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النللاس وإلللزاما الصلللة بللأمر الهتماما على وعملت
.  الذان بعد المحلت وإغلق ، بها

ل منلع عللى اللوزارة وعمللت الفسلوق مظلاهر ك
البلث وقطعلت كابلل فلي التلفزيون محطة فأغلقت ، والكفر

و ، الشللريعة إذاعللة وأسإللمتها الذاعللة أسإلمت و ، التلفزيوني
دخللول منعللت و ، والغللاني المعللازف محلت جميللع دمللرت

دور أحللالت و ، يهربهللا مللن كللل وعللزرت الغللاني أشللرطة
.  للمحاضرات قاعات إلى السينما
حلقتها.  محلت ومنعت ، اللحى حلق ومنعت
ول ، بالحجللاب إل النسللاءا خروج منع على عملت و

المللاكن فللي العللاملت جميللع أخرجللت و ، بمحللرما إل السفر
. البلد دخول من الجنبيات منع وتم ، النساءا من المختلطة
مفاسإد فيها التي والصحف المجلت دخول منعوا و

 .
بشللكل المخدرات محاربة على الوزارة عملت كما

1420 عللاما صلليف فللي زراعتهللا على القضاءا تم حتى متدرج
ًا المخللدرات لمكافحللة المتحللدة المم لجنة أصدرت حيث بيانلل
ـة أفغانستان(  عنللوان تحللت العلما وسإائأل في نشر خالـي
أفغانسللتان زارت دوليللة لجنة أن فيه ) وجاءا المخدرأات من

اللجنللة هلذه وزارت المخللدرات زراعلة وجلود عدما من للتأكد
ًا1271 أن  فوجلللدت المخلللدرات فيللله تلللزرع كلللانت موقعللل

ذكللر كمللا ، مختلفللة زراعية بمحاصيل اسإتبدلت قد المخدرات
الصللادر بيللانه  فللي)المخللدرات لمكافحة المتحدة المم مركز(

قللد الفيللون زراعللة نسللبة  أن2001 مللن  أكتللوبر15 فللي
لسلليطرة الخاضللعة المنللاطق % فللي94 بنسللبة انخفضللت

الصلارمة الواملر إللى السلبب المتحلدة المم طالبان. وترجع
زراعللة بتحريللم عمللر محمللد المل الحركللة قائأللد أصللدرها التي

أيضللا المركللز ذكر لحكمه. وقد الخاضعة المناطق في الفيون
فلليً حاليللا فينتللج أفغانسللتان مللن الصللادر يللونفال أغلللب أن

.  الشمالي التحالف حزب لسيطرة الخاضعة المناطق
ًا عملت كما الثإريللة الصناما جميع تكسير على أيض

الصللناما جميللع هللدما علللى وعملللت ، المتاحف في الموجودة
مللن الرغللم علللى – باميللان فللي بللوذا تمثللالي وخاصللة الكبللار

. – لها العالم معارضة

36



ًا وقررت فيهللا مللا بسللبب النترنت التقاط منع أيض
. فساد من

القبور على التي المشاهد بعض إزالة على وعملت
، عنللدها تعمل كانت التي الشرك مظاهر من الناس ومنعت ،

ًا وضللعوا وقللد لوحللات وعلقللوا ، المقللابر بعللض حللول سإللياج
لها. الشرعية الزيارة آداب عليها مكتوب
لنهللم البنللات مللدارس أغلقللت التعليللم نظللاما وفللي.6
بهللن نثق صالحات مدرسإات نعد لكي وقت إلى نحتاج يقولون
العقيللدة مقللرر أن بالللذكر والجللدير ، المسلللمين بنللات لتربية
وملن ، الطحاويلة العقيلدة كتاب هو المراحل جميع في لديهم
. وفقهه الجهاد مادة لديهم المهمة المواد

بحكومة تعترف التي الوحيدة (طالبان) الدولة إمارة وكانت
وفتحللت تسللتطيع مللا بكللل دعمتهم وقد الشيشان المجاهدين

. لهم أراضيها
فقللط سإللنوات سإللت خلل المللارة هذه لعمال ملخص هذا

حللال وبيللن بينهللا فقللارن ، الفغللان بلد فللي الحكم توليها من
(أمريكا) !!. الكفر رأس

مللن الكفللار مضللاجع تقللض العمللال هللذه مثللل أن ولشللك
فسعوا ، إسإلمية دولة إقامة يريدون ل الذين وغيرهم صليبين

: للشرع تطبيقها ظهور منذ حربها في
 طفللل15000 ملن أكثر بسببه قتل ، لها ظالم بحصار فقاموا
. أفغاني
طالبان لحكومة المعارض الشمال تحالف قوات بدعم وقاموا

.
 .1419 عاما كروز بصواريخ بضربها أمريكا وقامت

مللا وهللي ، الن ) الشللاملة الصليبية (الحملة فرصة جاءات ثإم
. التالي المبحث في عليه سإنتكلم
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الثالث المبحث
الصليبية الحملة على الدلة

(أمريكلللا) قلللاما فلللي  سإلللبتمبر11 حلللوادث حصللللت لملللا
ًا هنلللاك المسلللئولون (بعلللض باتهلللاما يلللوما أول وملللن فلللور

التحقيقللات اكتمللال وقبل ، العمال هذه وراءا المسلمين) بأنه
تحللت السإلللما على للقضاءا عامة صليبية لحملة بالعداد بدأوا

للسإلللما اسإللتهدافهم وضللوح ورغم الرهاب) ، (حرب مسمى
– المنللافقين أو – السللذج مللن هنللاك أن إل ، الحملة هذه في
يلللي فيمللا فسللأذكر لللذلك ، بلله يغللّرر أو بكلمهم يغتر قد من

ضللد موجهللة الحملللة هللذه أن علللى تللدل التي القاطعة الدلة
(السإلما) .

والدلة التي سإأذكرها تنقسم إلى قسمين :
القسم الول : أدلة عامة .

والقسم الثاني : أدلة خاصة .
: العامة الدلة : وهي الول القسم أما

فهي من الشرع ، والواقع  :
: الشرع من أما
ل وأنهللم ، للمسلللمين الكفار بعداوة سإبحانه الله صّرح فقد
يرضللون ل وأنهللم ، دينهللم عن يردوهم حتى يقاتلونهم يزالون

: تنقطع ل عداوتهم وأن ، ملتهم في المسلمين بدخول إل
ُلوَن َول)  تعالى فقال ُكْم َيَزا َن ُلو ِت َقا ّتى ُي ُكْم َح ّدو ُكللْم َعْن َيُر ِن ِدي

ُعوا)(البقرة: من ِإِن َطا َت ) .217الية اسْإ
َلْن) تعالى وقال ْنَك َتْرَضى َو ُد َع ُهللو َي ْل ّنَصللاَرى َول ا ّتللى ال َع َح ِبلل ّت َت
ُهْم َت ّل ).120الية )(البقرة: من ِم
ّدوا) تعللالى وقال ْو َو ُفللُروَن َللل ْك َفللُروا َكَمللا َت ُنللوَن َك ُكو َت ًءا) َف َوا سَإلل

) .89الية (النساءا: من
ُكْم ِإْن) تعالى وقال ُفو َق ْث ُنوا َي ُكو ُكللْم َي ًءا َل َدا ْعلل ُطوا َأ ْبُسلل َي ُكللْم َو ْي َل ِإ

ُهْم َي ِد ْي ُهْم َأ َت َن ْلِس َأ ِءا َو ّدوا ِبالّسو َو ْو َو ُفُروَن) (الممتحنة: َل ْك  . )2َت
ّد) تعالى وقال ِثيٌر َو ْهللِل ِمْن َك َتللاِب َأ ِك ْل ْو ا ُكللْم َللل َن ّدو ِد ِمللْن َيُر ْعلل َب

ُكْم ِن ًا ِإيَما ّفار ًا ُك ِد ِمْن َحَسد ْن ِهْم ِع ُفِس ْن ِد ِمْن َأ ْعلل ّيللَن َمللا َب َب ُهللُم َت َل
ْلَحّق)(البقرة: من ) .109الية ا
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َها َيا) تعالى وقال ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُعللوا ِإْن آَم ِطي ًا ُت ِريقلل ِذيَن ِمللَن َف ّللل ا

ُتوا َتاَب ُأو ِك ْل ُكْم ا ّدو َد َيُر ْع ُكْم َب ِن ِريَن) (آل ِإيَما ِف )100عمللران: َكا
.

َهللا َيللا) تعللالى وقللال ّي أ
ِذيَن َ ّللل ُنللوا ا ُعللوا ِإْن آَم ِطي ِذيَن ُت ّللل َفللُروا ا َك

ُكْم ّدو َلى َيُر ُكْم َع ِب َقا ْع ُبوا َأ ِل َق ْن َت ِريَن) (آل َف  . )149عمران: َخاسِإ
ْد)  تعللالى وقللال َدِت َقلل ُءا َبلل ْغَضللا َب ْل ِهْم ِمللْن ا ِه َوا ْفلل ُتْخِفللي َوَمللا َأ

ُهْم ُدوُر َبُر)(آل ُص ْك ) .118الية عمران: من َأ
: الواقع من وأما
الكفللار عللداوة أن يجللد والحديث القديم للتاريخ المتتبع فإن

، المسلللمين عللن تنقطللع لللم غيرهللم أو نصللارى أو يهللود من
، صللليبية حملت سإللبع النصللارى شن الماضية القرون فخلل
، اسإللتعمارية حملت تلتهللا الحملت تلللك تللوقفت أن وبعللد

فيها وأفسدوا ، طويلة سإنين المسلمين أراضي غالب فاحتلوا
السإللتعمار (أو الحديثللة الصللليبية الحملت تلللك توقفت ولما ،

ًا أسإموه كما ًا ظلم ودمللار!!) ، هللدما الحقيقللة فللي وهللو وزور
– المتحللدة المللم مظلللة  تحللت–(المميللة)  الحملت بللدأت

ًا – وحاصللروهم مكللان كللل فللي المسلللمين فضللربوا تنفيللذ
أكللثر وحاصللروها العللراق فضللربوا - ، المتحدة المم لقرارات

رث خللها أهلكوا سإنوات عشر من وزرعلوا ،)1( والنسلل الح
مللن اللف خللهللا من وأهلكوا فلسطين أراضي في إسإرائأيل

ولبنللان وليبيللا السللودان فللي صللنعوا وهكللذا ، المسلللمين
والشيشللان ومقللدونيا وكوسإوفا والبوسإنة والفغان والصومال

أراضللي مللن وغيرهللا الملللوك وجزر وتيمور وفطاني وكشمير
هللذا ، الملييللن وقتلللوا ، منهللم الملييللن فشردوا ، المسلمين

أراضللي علللى كنائأسللهم تشللنها الللتي التنصير حملت غير كله
ًا للمسلمين عدائأهم عن يكفوا فلم ، المسلمين وخبثهللم ، أبللد

ًا يقل قد كان وإن ينعدما. ل لكنه أحيان
 : الثاني القسم أما

وهو الدلة الخاصة :

بل ، ) وزبانيته (صداما البعثي الخبيث عن أدافع أني الكلما هذا يعني ل(
المسلمين الله أراح – سإفاح ظالم مرتد طاغوت أنه به الله أدين الذيِ
وصللواريخ قنابللل تهللويِ الذين المسلمين عن أتكلم ولكني – شره من

دون والقصللف بالحصللار تضللرروا الللذين هللم و ، رؤوسإهم فوق الكفار
.  الخرى الدول على الكلما في الحال وهكذا !!، البعث طواغيت
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فهناك مجموعة من الدلللة علللى أن هللذه الحملللة هللي فللي
حقيقتها حملة صليبية ضد السإلما ، ومن هذه الدلة :

– الللله أنطقلله وقللد – بلسللانه صرح المريكي الرئأيس أن-1
 : (هذه1422 / 6 / 28 الحد يوما صحفي مؤتمر في فقال

، الكلمللة هلذه عللن العتللذار حلاولوا ) . وقلد صلليبية الحمللة
ْد)  ، هيهات ولكن َدِت َق ُءا َبلل ْغَضللا َب ْل ِهْم ِمللْن ا ِه َوا ْفلل ُتْخِفللي َوَمللا َأ

ُهْم ُدوُر َبُر ُص ْك ) .118الية عمران: من ) (آل َأ

بريطانيللا شلمطاءا نحللوه قلالت (بلوش) قلد ذكلره ملا أن-2
الحللادث هذا (برلسكوني) بعد أيطاليا وزراءا ورئأيس (تاتشر) ،

الرهللابيين علللى ل – السإلللمي الدين على تكلموا فقد ، بأياما
يرفض دين (برلسكوني) : "السإلما لفظ وكان - ، المزعومين

َتعدديللة ُيشللجع للعنصللرية ويللدعو ال دامللت ومللا " ،الرهللاب و
، الرهللاب يشللجع والسإلللما ، الرهللاب ضللد موجهللة الحملللة
!! . معروفة فالنتيجة

الحللداث  بعللد–(الكونجرس)  أماما كلمة (بوش) ألقى أن-3
تحدث –  مرة29 بالتصفيق خللها قوطع –  دقيقة34  لمدة –

عللى الحقيقلة فلي كلمه وكان ، الرهاب ضد حملته عن فيها
–(طالبللان)  تطبقهللا التي الشريعة على تكلم فإنه (السإلما) ،

، اللحللى حلللق منعهللم علللى فتكلللم – طالبللان علللى وليللس
، والرقللص والغنللاءا للموسإلليقى ومنعهللم ، الحجللاب وفرضللهم

النبي شريعة ومن ، السإلما تعاليم من كلها وهذه ، ذلك ونحو
عمللر) فل محمللد (المل شللريعة ل  الللله عبللد بللن محمللد

!. بها لطالبان اختصاص

هللذه فللي (بللوش) وزبللانيته يسللتخدمها الللتي اللفللاظ أن-4
ضللد (الحللرب تعللبيرات مثللل (توراتيللة) ؛ ألفللاظ هللي الحللرب
الطيللبين (حللرب و الشللر) ، قللوى ضللد الخير (قوى و الشر) ،

. اللفاظ من الشرار) ونحوها ضد

علللى بالتضللييق (الغربللي) قللاما و المريكللي الشللعب أن-5
ًا وضربوا ، يعضهم فقتلوا ، المسلمين آخرين وآذوا ، آخر بعض

ل كلهللم هللؤلءا أن العلللم مللع ، ذلك وغير ، مساجد وأحرقوا ،
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يزعمللونهم الللذين الرهللابيون بللل ، الحادث هذا في لهم ذنب
ًا ولكنهم ، أفغانستان كهوف في وصللف فللي يشللتركون جميع

ًا حكوماتهم فعلت وهكذا (السإلما) ، باعتقللالت فقللاموا ، أيض
المسلمين. من للمئات عشوائأية

هللذه بللأن صللرحوا قللد وغيرهللم المريكللان الصحفيين أن-6
(ديفيللد كتبلله : مللا ذلللك ومللن ، السإلللما علللى حللرب الحللرب

عللن إنهللا الرهللاب عن ليست الحرب (هذه سإيلبورن) بعنوان
: عنللوان تحللت)  ريفيللو ناشللونال( مجلللة كتبتلله وما السإلما) ،

هللذا فللي قللالته وممللا ) ، بلدهللم فللي فلنغزهللم الحللرب ( إنهللا
غزوهللم علينللا , مجرمللة متطرفللة طائأفة غزتها متنا"أ : المقال

إلللى التحللول علللى إجبللارهم و قللادتهم قتللل و بلدهللم فللي
على الرئأيس المقال عنوان في جاءا ما ذلك  . ومن" المسيحية

ملعتلايمز)  (نيويلورك جريلدة تصلدرها اللتي السإبوعية المجلة
فللي ،دينيللة"  حللرب إنهللا: "   يقول2001 /10 /7  الحد عدد
إنهللا يقول "من الغلف على المختصر والعنوان ، صفحات سإت

أنللدرو الطويللل المقللال كتللب هللذا وقللد ،الللدين؟"  عللن ليست
 والمقللالت. دينيللة حللرب الحللرب هذه أن فيها ذكر ، سإوليفان

. كثيرة الباب هذا في

ّددت أن-7 ًا27بللل( الولى الحملة أهداف (أمريكا) ح ، ) هللدف
!. إسإلمية أهداف وكلها

) دولة60( الرهاب ترعى التي الدول عدد أن ذكروا أنهم-8
ً عليهللا أضللفت فللإذا ، ) دولة56( السإلمية الدول وعدد ، دول

ونحوهمللا ومقللدونيا كللالفلبين إسإلللمية جهاديللة حركللات فيهللا
. دولة سإتين بلغت

(صللغير) مللن (أفغانسللتان) جللزءا ضللرب أن صللرحوا أنهم-9
) بلله صللرح مللا ذلللك فمللن ، الرهللاب ضللد الشللاملة حملتهللم
/5 الحد يوما المشتركة الركان قيادات  رئأيس(مايرز ريتشارد

ًا22/10/2001  الموافق1422/  8 لمحطللة سإؤال على  رد
(أفغانسللتان) غيللر أخرى أهداف هناك كان ذاإ عما ه.بي.سإيإي

الللدمار وأسإلللحة الرهللاب علللى عالميللة حللرب هللذه: "  فقال
ًطبعللا فنحللن ولللذلك ، صللغير ءاجللز مجللرد أفغانستانالشامل. 
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العالميللة الحللرب منللذ ننللاإ القللول يمكنني ، أوسإع بشكل نفكر
" . الشمولية بهذه نفكر لم الثانية

وزعمللوا (الرهللاب) ، على القضاءا هدفهم أن زعموا أنهم-10
إرهابية) .  (حركات حددوها التي الحركات أن
:  هو الدليل هذا خلله من يتضح الذيِ السؤال و

: مثل ) أخرى (إرهابية حركات تركوا لماذا
(وثإنيون). وهم الياباني الحمر الجيش-1
(كاثإوليك). وهم اليرلنديِ الجمهوريِ الجيش-2
(شيوعيون). وهم الكوبي التحرير جيش-3
(أمريكللا) وهللم فللي المسلليحي المتطللرف اليميللن-4

(بروتستانت).
الجنوبية) . (أمريكا في المخدرات عصابات-5
. أوربا (المافيا) في عصابات-6

وغيرها ؟. 
ل شك أن الجواب ظاهر ، وهللو أنهللم إنمللا تركوهللا لنعللداما
الوصللف المشللترك المطلللوب فللي هللذه الحملللة هنللا ، وهللو

(السإلما) .

الجنلبي للحتلل مقاوملة إسإللمية حركات ذكروا - أنهم10
،)1(البقللر عبللاد يقللاتلون الللذين الكشللميريين كالمجاهللدين  
واعتبروهللا ، النصللارى يقللاتلون الذين الفلبينيين وكالمجاهدين

.  إرهابية حركات
: هو الدليل هذا خلله من يتضح الذيِ والسؤال

ًا) فلمللاذا للحكومللات المحليللة المقاومللة كللانت إذا (إرهابلل
: تركوا

وثإنيون) .  (سإيريلنكا) (وهم (التاميل) في-1
السللودان لقرنللق) جنللوب التللابع النصراني (الجيش و-2

(نصارى). وهم

فقد ، – اصطلحهم  حسب–الدولية)  (الشرعية تقره بحق ويطالبون  بل )1(
المصللير) !!! ، (تقريللر فللي حقهم المتحدة) تؤيد (المم من قرارات صدرت

ًا كانت إذا – وبدقة – تنفذ المتحدة المم قرارات ولكن ًا أو ضرب علللى حصللار
وغيرهللا وليبيللا وأفغانسللتان والسودان العراق حق في كقراراتهم المسلمين

.!!!
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(بريطانيللا) وهللم فللي اليرلنللديِ الجمهللوريِ والجيللش-3
(نصارى).

ونحوها من الحركات؟. 
إن الجواب ظاهر في هذا ، وهو افتقاد جميع هذه الحركللات

للوصف المشترك المطلوب وهو (السإلما) .

الطلسللي حلللف دول : جميللع حملتهم في حشدوا -أنهم11
، والهنللد ، وكوريللا ، واليابللان ، والصللين ، روسإلليا مع (الناتو) ،
، بالتمويللل مجموعللة منهللم فاشللترك ، الللدول مللن وغيرهللا
، السياسإللي بالتأييللد وبعضللهم ، المسللاندة بالعمللال وبعضهم
، العسللكريِ بالمللداد وبعضللهم ، العسكرية بالقواعد وبعضهم

ًا العسللكرية قوتهللا ثإلللث أمريكللا وحشدت بل هللذه فللي تقريبلل
. الحملة

والسؤال الذيِ يتبين من خلله هذا الدليل :
هل القضاءا على رجل واحد ، أو دولة واحدة تعد مللن أفقللر
ًا مللن الناحيللة الماديللة والعسللكرية يحتللاج الدول وأشدها تخلف

إلى كل هذه الحشود ؟! .
والجواب الظاهر لكل ذيِ عقل :

إن وراءا هذه الحشود ما هو أبعللد مللن مجللرد القضللاءا علللى
رجل أو دولة وهو القضللاءا علللى كللل دولللة إسإلللمية أو حركللة
إسإلمية أو جهاد إسإلمي في أيِ مكان في مناطق المسلمين

.

وانتهللاءا السللوفيتي التحاد سإقوط منذ الغربية الدول - أن12
الرئأيللس العللدو (السإلللما) هللو جعلوا الباردة بالحرب يسمى ما

كتللب ذلك في وألفت ، زعمائأهم من عدد بذلك صرح وقد ، لهم
حضللارات صراع السياسإي والسإلما "أمريكا كتاب منها ، كثيرة

كتللاب فللي وكمللا ، جرجللس فللواز مصالح" ومللؤلفه تضارب أما
السإلللمي العالم : "وفي قوله وفيه حرب" ، بل "نصر نكسون

محللل السإلللمية الصللولية تخلللف إندونيسلليا إلى المغرب من
" .  العنيف للتغيير السإاسإية الداة باعتبارها الشيوعية

الطلسللي شللمال حلللف عللاما سإولنا) أمين (خفير قال وكما
ًا التحللاد سإللقوط  بعللد1412 عللاما للحلللف اجتمللاع فللي سإللابق

الحمللر العللدو وسإللقوط الباردة الحرب انتهاءا " بعد السوفييتي
ًا أوربللا ودول الطلسللي شللمال حلف دول على يجب أن جميعلل
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أقللدامها علللى مللن أنظارهللا وترفللع بينهللا فيما خلفاتها تتناسإى
ًا لتبصللر المللاما إلللى لتنظللر ًا عللدو تتحللد أن يجللب بهللا متربصلل

السإلمية" . الصولية وهو لمواجهته
فللي بللوتين الرثإوذوكسللي النصللراني الروسإي الرئأيس وقال

 :  " إن1421 عللاما مللن الكومنللولث دول أمللاما له اجتماع آخر
العللالم يهللدد الللذيِ الوحيللد الخطللر هللي السإلللمية الصللولية
المللن نظللاما يهللدد الللذيِ الوحيللد الخطللر وهللي اليوما المتحضر
إقامللة إلللى ويسعون نفوذ لهم والصوليون ، العالميين والسلم

مللن وينطلقللون ، كوسإللوفو إلللى الفلللبين من تمتد موحدة دولة
العللالم ينهللض لم فإذا ، لتحركاتهم قاعدة تعتبر التي أفغانستان
دعللم إلللى تحتللاج وروسإلليا ، أهللدافها سإللتحقق فإنهللا لمواجهتها

" . القوقاز شمال في الصولية لمكافحة عالمي

ًا -أن13 العالميللة بالمعركللة يؤمنللون أمريكللا سإاسإة من كثير
قللوى بيللن سإللتكون الللتي المعركللة وهي (هرمجدون) ، الكبرى

(المسلمون) وهم الشر وقوى (النصارى) ، وهم بزعمهم الخير
(رامسللفيلد) ، الحللالي الللدفاع وزيللر هللذا فللي أشدهم وممن ،

بللوش لحملللة الللديني البعللد( كتللاب في كلمهم تفاصيل وراجع
اسإللرائأيل بمخطللط  وعلقتلله السإلللمى العللالم علللى الصللليبية

. الطويل ) ليوسإفالكبرى

أراد ومللن ، ذكرتلله ممللا أكللثر تركتلله ومللا ، الدلللة بعللض هذه
الصللليبية) بللوش لحملللة الللديني (البعللد كتللاب فليراجع التوسإع

الجديللدة) لصلللح الصللليبية الحملللة (حقيقللة وكتللاب ، للطويللل
اليوبي. الدين
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الثاني الفصل
(أمريكا) في أعان من كفر على الدلة

الحملة هذها

: تمهيد

حللتى والتوحيللد السإلما على وثإبتنا وإياك الله رحمني – اعلم
شلليخ قللاله كمللا – أمران وقاعدته السإلما دين أصل أن – نلقاه

: – الله رحمه الوهاب عبد بن محمد السإلما
والتحريللض ، للله شللريك ل وحللده الللله بعبللادة : المر الول

. تركه من وتكفير ، فيه والموالة ، ذلك على
فللي والتغليللظ ، الللله عبللادة في الشرك عن : النهي الثاني

فعله. من وتكفير ، فيه والمعاداة ، ذلك
ملن أصللل كفرهللم ومللن منهللم واللبراءاة الكللافرين فمعلاداة

كمللا السلللما عليه إبراهيم ملة وهي ، به إل يصح ل الدين أصول
ْد) تعالى قال َنْت َق ُكْم َكا ٌة َل َو َنٌة ُأسْإ ِهيَم ِفي َحَس ْبَرا ِذيَن ِإ ّل َعُه َوا َم

ْذ ُلوا ِإ ِهْم َقا ْوِم َق ّنا ِل ُءا ِإ ُكْم ُبَرآ ْن ُدوَن َوِمّما ِم ُب ْع ِه ُدوِن ِمْن َت ّل َنا ال َفْر َك
ُكْم َدا ِب َب َنا َو َن ْي ُكُم َب َن ْي َب ُة َو َو َدا َع ْل ُءا ا ْغَضا َب ْل ًا َوا َبللد ّتللى َأ ُنللوا َح ْؤِم ِه ُت ّل ِبللال

ُه َد ْوَل ِإّل َوْح ِهيَم َق ْبَرا ِه ِإ ِبي ِفَرّن َِل ْغ َت ِلُك َوَما َلَك ََلسْإ ِه ِمَن َلَك َأْم ّل ال
ٍءا ِمللْن َنللا َشللْي ّب ْيللَك َر َل َنللا َع ْل ّك َو ْيللَك َت َل ِإ َنللا َو ْب َن ْيللَك َأ َل ِإ ْلَمِصلليُر) َو ا

 . )4(الممتحنة:

: حالت ثإلث لها الكافر معاملة أن فاعلم لذلك
ّفرة : معاملة الولى الحالة : الملة عن مخرجة مك

الحالللة هللذه تسللمية علللى العلللم أهللل بعللض اصللطلح وقللد
مللن فهللو وردة كفللر أنلله على الدليل دل ما فكل ) ،التوليبل(

، انتصللارهم ومحبة ، الكفار دين : محبة نحو وذلك ، الحالة هذه
علللى : مظاهرتهم وهي هذه مسألتنا ومنها ، المثلة من وغيرها

المسلمين.
ّفرة غير محرمة : معاملة الثانية الحالة : مك

الحالللة هللذه تسللمية علللى العلللم أهللل بعللض اصللطلح وقللد
هللذا يصللل ولللم تحريمه على الدليل دل ما فكل ) ،الموالةبل(
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: نحللو وذلللك ، الحالللة هللذه مللن (الكفللر) فهللو إلللى التحريللم
الللتي ومللوادتهم ، بالسلللما وابتدائأهم ، المجالس في تصديرهم

. ذلك وغير ) ،التولي( حد إلى تصل لم
: جائأزة : معاملة الثالثة الحالة

علللى الدلللة دلللت مللا هللي و (الموالة) ، في داخلة غير وهي
، منهللم المحللاربين لغيللر والقسللاط ، معهللم العدل مثل جوازه
. ذلك ونحو ، منهم الكفار القارب وصلة

الله رحمه القرافي ذكره والثالثة الثانية الحالتين بين والفرق
: قال ) حيث15 – 3/14 (الفروق كتابه في

َيللا بقللوله الذمللة لهللل التودد من منع تعالى الله أن (اعلم )
َها ّي أ

ِذيَن َ َل ُنوا ا ُذوا ل آَم ّتِخ ّويِ َت ُد ُكْم َع ّو ُد َع َءا و َيللا ِل ْو ُقللوَن َأ ْل ِهللم ُت ْي َل إ
ِة ّد َو ْلَم ْد ِبا َقلل َفللُروا و ُكم ِبَمللا َك َءا ّق ّمللَن َجللا فمنللع اليللة) ،… الَحلل

ُكُم : (ل الخرى الية في وقال ، والتودد لموالةا َها ْن ّلُه َي َعللِن ال
ِذيَن َل ُكْم َلْم ا ُلو ِت َقا ِديِن ِفي ُي َللْم الل ُكم و ِرُجلو ُكْم ّملن ُيْخ ِر َيلا َأن ِد

ُهللْم َبّرو وأن ، النصللوص هللذه بيللن الجمللع مللن بللد فل ) ،…َت
منهللي والمللوالة التللودد وأن ، مطلللوب الذمللة لهل الحسان

:  قال ثإم ، عنهما
ًا يوجب الذمة عقد أن الفرق وسإر لنهللم ؛ لهللم علينا حقوق

ودين  رسإوله وذمة تعالى الله وذمة خفارتنا وفي جوارنا في
ل أملر بكللل نللبرهم أن علينلا : فيتعيلن قللال أن إلى ، السإلما

شللعائأر تعظيللم ول القلللوب مللوادات علللى يللدل ظاهره يكون
مللا قبللل مللن وصللار ، امتنع هذين أحد إلى أدى فمتى ، الكفر
:  بالمثل ذلك ويتضح ، وغيرها الية في عنه نهي

حينئذ لهم والقياما ، علينا قدومهم عند لهم المجالس فإخلءا
بهللا المنللادى شأن لرفع الموجبة العظيمة بالسإماءا ونداؤهم ،
الطريللق فللي معهللم تلقينللا إذا وكللذلك ، حللراما كللله هذا ،)1(

فللي أنفسنا وتركنا ، منها والسهل ورحبتها واسإعها لهم وأخلينا

(عظيللم هرقللل إلللى رسإللالته فللي  الرسإللول قللول الباب هذا من  وليس )1(
: أمور الروما) لثلثإة

أو ، أمريكللا : (بللوش) رئأيللس قولللك مثللل ، قللومه عند بلقبه لقبه : أنه الول
فقط. وصف بل ، لهما تعظيم فيه فليس ، بريطانيا وزراءا (بلير) رئأيس

ًا اللقلب ذللك عللى يزد لم : أنه الثاني والللتي لله تعظيملله عللى تلدل ألفاظلل
(الفخامللة) (الجللللة) أو : (السلليد) أو مثللل وذلك للملوك المعظمون يزيدها
. ذلك ونحو

(عظمتلله) ، يطلللق ولللم قللومه إلى فنسبه الروما) ، (عظيم قال : أنه الثالث
العظيم) . : (هرقل يقل ولم
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ذللك يفعلل أن العلادة جللرت كملا وضلليقها وحزنهللا خسيسلها
فيلله لمللا ممنوع هذا فإن ، الوالد مع والولد الرئأيس مع المرءا

وشللعائأر تعللالى الللله شللعائأر وتحقيللر الكفر شعائأر تعظيم من
ًا عندهم المسلم يكون ل وكذلك ، أهله واحتقار دينه ول خادملل

ًا برهللم من أمر ما : وأما قال أن إلى ، وينهى عليه يؤمر أجير
، جللائأعهم وإطعللاما ، بضللعيفهم كللالرفق باطنية مودة غير من

لهلم اللطلف سإلبيل عللى لهلم القلول ولين ، عاريهم وإكساءا
فللي أذايتهللم واحتمال ، والذلة الخوف سإبيل على ل والرحمة

ًا إزالته على القدرة مع الجوار ًا ل معهم لطف ًا خوفلل ، وتعظيملل
ونصلليحتهم السعادة أهل من يجعلوا وأن بالهداية لهم والدعاءا

علللى ل ذلللك مللن معهللم نفعللله ما فجميع  أمورهم جميع في
وينبغللي ، لهللم الصللنيع بذلك أنفسنا وتحقير لهم التعظيم وجه

وتكللذيب بغضللنا مللن عليه جبلوا ما قلوبنا في نستحضر أن لنا
على واسإتولوا شأفتنا لسإتأصلوا علينا قدروا لو وأنهم ،  نبينا

وجل، عز ومالكنا لربنا العصاة أشد من وأنهم ، وأموالنا دمائأنا
ً ذكره تقدما بما ذلك بعد نعاملهم ثإم ربنا). لمر امتثال

عليللك التبسللت وإل ، الثلث الحللالت هذه بين الفرق فحّرر
ًا ، المور يريللدون عصرنا في العلم دجاجلة بعض وأن خصوص
ً والثانيللة الولى الحالتين إباحة علللى الثالثللة بالحالللة اسإللتدلل

الناس على به والتلبيس المتشابه اتباع في الزيغ أهل طريقة
.

هللذا والمعللاداة) ليللس (المللوالة مسللائأل تفصلليل أن واعلللم
الحالللة مسائأل من واحدة مسألة في هو هنا فبحثنا ،)1( موضعه
، المسلللم علللى الكللافر (التللولي) ونصللرة مسللألة وهي الولى
شلليخ ذكرهللا الللتي السإلللما نللواقض مللن الثللامن النللاقض وهي

: قال حيث تعالى الله رحمه الوهاب عبد بن محمد السإلما

النجديللة الللدعوة أئأمة كتب أهمها من ، كثيرة مصنفات ذلك في ألفت  قد )1(
(الللدلئأل) وكتللاب الللله رحملله عبللدالوهاب بللن محمللد السإلما شيخ كرسإائأل

النجاة و(سإبيل ، اليمان) له عرى (أوثإق وكتاب ، الله عبد بن سإليمان للشيخ
التاسإللع و : الثللامن الثلثإللة والمجلللدات ، عللتيق بللن حمللد والفكللاك) للشلليخ

المللوالة فللي جللاءا بمللا الخللوان (تحفللة وكتللاب ، السللنية الدرر من والعاشر
فللي والللبراءا (الللولءا وكتللاب ، التللويجريِ حمللود والهجران) للشلليخ والمعادة

والمعللاداة) للشلليخ (المللوالة وكتللاب ، القحطللاني محمللد السإلللما) للشلليخ
. المصنفات من وغيرها ، الجلعود محماس
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علللى ونتهماومعلل المشللركين مظللاهرة:  الثللامن (النللاقض
فللإنه منكللم يتللولهم ( ومللن تعللالى قللوله والللدليل ، المسلمين

) ) .الظالمين القوما يهديِ ل الله إن منهم
يقودهللا الللتي الكللافرة الصللليبية الحملللة بللأن علمللت قد فها

الخريللن الكفللرة مللن (المريكللان) وأوليللاؤهم الللله أعللداءا
: فاعلم ، والمسلمين السإلما تستهدف والمنافقين

: العانللة هللذه كللانت سإللواءا ، حربهللم فللي لهللم إعانللة أيِ أن
أو ، بللالقلم أو ، بللالقلب أو ، باللسللان أو ، بالسلللح أو ، بالبللدن
السإلللما عن وردة : كفر فهي ، ذلك بغير أو ، بالرأيِ أو ، بالمال

.  – منها الله أعاذنا –
ًا كللثيرة المسللألة هللذه علللى والدلة علللى جعلتهللا وقللد ، جللد

: مباحث ثإمانية
. الجماع من : الدليل الول المبحث
. الكتاب من : الدلة الثاني المبحث
. السنة من : الدلة الثالث المبحث
. الصحابة أقوال من : الدلة الرابع المبحث
. القياس من : الدلة الخامس المبحث
. التاريخ من : الدلة السادس المبحث
. العلم أهل أقوال من : الدلة السابع المبحث
. النجدية الدعوة أئأمة أقوال من : الدلة الثامن المبحث
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الول المبحث
الجماع من الدليل

المسللألة أن يظللن ل حللتى غيللره على الدليل هذا قدمت وقد
الجمللاع أن المعلللوما ومن ، العلم أهل فيها اختلف قد اجتهادية

. السنة أو الكتاب من دليل على إل يكون ل
ظللاهر مللن أن علللى أجمعللت قللد كلهللا المة أن فاعلم لذلك
و ، السإلللما عن مرتد كافر فهو المسلمين على وأعانهم الكفار
: وجهين على الجماع هذا إثإبات

مللذاهبهم اختلف على العلم أهل أقوال : ذكر الول الوجه
، والثللامن السابع المبحثين في مذكور وهذا ، المسألة هذه في

، والمالكيللة ، : الحنفيللة مللن العلللم أهللل أقللوال ذكللرت حيللث
، غيرهللم مللن والمجتهدين ، والظاهرية ، والحنابلة ، والشافعية

والمعاصرين. ، للمتأخرين فتاوى إلى بالضافة
أهللل إجماع ذكرت التي النصوص بعض : ذكر الثاني الوجه

: المسألة هذه في العلم
: ذلك فمن

/11) ( (المحلللى فللي الله رحمه حزما ابن العلمة قاله - ما1
138 : (

َوَمْن تعالى قوله أن "صح ُهْم ( ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهْم) إنمللا َف ْن هللو ِم
يختلف ل حق وهذا ، الكفار جملة من كافر بأنه ظاهره على
". المسلمين من اثنان فيه

آل حسللن بللن الرحمللن عبللد بن اللطيف عبد الشيخ - وقال2
وجوب عن له كلما  بعد–) 8/326 : (الدرر الله رحمهم الشيخ
- : منهم والبراءاة الكفار معاداة

أو ، السإلللما أهللل بلد علللى جرهللم أو ، أعللانهم بمن "فكيف
ل عللى بالعلدل فضللهم أو ، عليهلم أثإنلى واختلار ، السإللما أه

رأدة ـهـذا ـفـإن ، ظهورهم وأحب ووليتهم ومساكنتهم ديارهم

49



فقد باليمان يكفر (ومن تعالى الله قال  ،)1(بالتفاق صريحة
الخاسإرين)". من الخرة في وهو عمله حبط

(الللدرر الللله رحملله حميللد بللن الللله عبللد الشلليخ - وقللال3
15/479: (
لهلم والنصلرة ، عليهلم والثنلاءا ، إكرامهم : فهو التولي "وأما

منهللم الللبراءاة وعللدما ، والمعاشرة ، المسلمين على والمعاونة
ًا أحكللاما عليلله تجللرى أن يجللب ، فللاعله مللن ردة فهللذا ، ظللاهر

الـمـة وإجماع والسللنة الكتللاب ذلك على دل كما ، المرتدين
" .بهم المقتدى

(فتللاواه) ( فللي الله رحمه باز بن العزيز عبد الشيخ - وقال4
1/274 : (

الكفارأ ظاهر من أن على السلم علماءا أجمع وقد"
المـسـاعدة ـمـن ـنـوع ـبـأيِ وـسـاعدهم المسلمين على
َيا سإبحانه الله قال كما ، مثلهم كافر فهو َها (  ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنللوا ا آَم
ُذوا ل ّتِخل َد َت ُهلو َي ْل ّنَصلاَرى ا َءا َوال َيلا ِل ْو ُهْم َأ ْعُضل ُءا َب َيلا ِل ْو ْعلٍض َأ َوَملْن َب

ُهْم ّل َو َتلل ُكللْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهللْم َفلل ْن ّلللَه ِإّن ِم ِديِ ل ال ْهلل ْومَا َي َقلل ْل ِلِميَن) ا ّظللا ال
) ".51(المائأدة:

(أو) … السإلللما أهللل بلد على (أو) جرهم  أعانهم (بمن قوله إلى  انظر )1(
أحللد بوجللود الحكللم وجللود تقتضللي (أو) الللتي بحللرف متعاطفللة الللخ) فهللي
. المتعاطفين
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الثاني المبحث
الكتاب من الدلة

ًا كثيرة آيات دلت وقد سإأذكر ، المر هذا على الكتاب من جد
ًا : يلي فيما منها بعض

 الول الدليل

َيا تعالى قوله َها (  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنللوا ا ُذوا ل آَم ّتِخلل َد َت ُهللو َي ْل ّنَصللاَرى ا َوال

َءا َيا ِل ْو ُهْم َأ ْعُض ُءا َب َيا ِل ْو ْعٍض َأ ُهْم َوَمْن َب ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهْم َف ْن ّلللَه ِإّن ِم ال
ِديِ ل ْه ْومَا َي َق ْل ِلِميَن) (المائأدة: ا ّظا ) .51ال

وجللوه ثإلثإة من الكفار نصر من كفر على الية هذه دلت وقد
:

ُهْم تعالى : قوله الول الوجه ْعُضلل َب ُءا ( َيللا ِل ْو ْعللٍض) ، َأ فجعللل َب
فللدل ، المسلمين عن وليتهم وقطع بعض أولياءا بعضهم الكفار
(بعضللهم) تعللالى قللوله فللي داخللل فهللو تللولهم مللن أن علللى

:6/277( الللله رحملله جريللر ابللن قللال ، الوصف هذا فيلحقه  (
ُهْم قوله "وأما ْعُضلل َب ُءا ( َيللا ِل ْو ْعللٍض) فللإنه َأ بعللض أن بللذلك عنللى َب
، جميعهم على واحدة ويد ، المؤمنين على بعضهم أنصار اليهود

دينهللم خللالف من على بعض أنصار بعضهم كذلك النصارى وأن
ًا ، وملتهللم أو لهللم كللان مللن أن المللؤمنين عبللاده بللذلك معرفلل
ًا لبعضهم ملن ودينهلم ملتهم خالف من على وليهم هو فإنما ولي

ذكللره تعالى فقال ، حرب لهم والنصارى اليهود كما ، المؤمنين
ًا أنتللم فكونوا للمؤمنين ولليهللوديِ ، بعللض أوليللاءا بعضللكم أيضلل

ًا والنصراني ، أوليللاءا لبعللض وبعضللهم ، حللرب لكم هم كما حرب
الللبراءاة ومنهللم الحللرب اليمان لهل أظهر فقد والهم من لن

وليتهم". قطع وأبان
َوَمْن : قوله الثاني الوجه ُهْم ( ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهْم) ، َف ْن يعني ِم

تعللالى  : "يعنللي6/277 الله رحمه جرير ابن قال ، مثلهم كافر
َوَمْن بقوله ذكره ُهْم ( ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهْم) : ومن َف ْن اليهللود يتللول ِم

تللولهم ملن : فللإن يقللول ، منهم فإنه المؤمنين دون والنصارى
ل فلإنه ؛ وملتهلم دينهلم أهلل ملن فهو المؤمنين على ونصرهم

ًا متول يتولى وإذا ، راض عليلله هللو ومللا وبللدينه بلله وهلو إل أحد
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حكملله وصللار وسإللخطه خللالفه ما عادى فقد دينه ورضي رضيه
حكمه" .
)127 / 8 (الدرر الشيخ آل الله عبد بن سإليمان الشيخ وقال

ًا فيها : أيض
، أوليللاءا والنصللارى اليهود اتخاذ عن المؤمنين سإبحانه "فنهى

مللن حكم وهكذا ، منهم فهو المؤمنين من تولهم من أن وأخبر
" . منهم فهو ، الوثإان وعباد المجوس من الكفار تولى

ِإّن : قللوله الثالث الوجه ّلللَه ( ِديِ ل ال ْهلل ْومَا َي َقلل ْل ِلِميَن) ا ّظللا ال
هللم (والكللافرون تعللالى قللال الكللبر) كمللا (الظلللم هنا والظلم

كمللا – التاليللة واليللات اليللة أول ذلللك على ويدل الظالمون) ،
، السللابق الجمللاع مع – الرابع إلى الثاني من الدلة في سإيأتي

ل اللله أن بلذلك ذكلره تعلالى ) : "يعني6/278( جرير ابن قال
مللع والنصللارى اليهللود فللوالى موضللعها الوليللة وضع من يوفق

لهللم وكللان المللؤمنين علللى والمللؤمنين ورسإللوله الله عداوتهم
ًا ًا ظهير وللمللؤمنين ولرسإللوله لللله فهو تولهم من لن ؛ ونصير

حرب" .
/لل 6(تفسيره)  تعالى الله رحمه جرير ابن وقال ًا276   أيضلل

: الية هذه في
تعالى الله : إن يقال أن عندنا ذلك في القول من "والصواب 

ًا المؤمنين نهى ذكره ًا والنصللارى اليهود يتخذوا أن جميع أنصللار
اتخللذهم مللن أنه ،وأخبر ورسإوله بالله اليمان أهل على وحلفاءا
ًا ًا نصير ًا وحليفلل فللإنه والمللؤمنين ورسإللوله الللله دون مللن ووليلل
الللله وأن والمللؤمنين رسإوله وعلى الله على التحزب في منهم

بريئان". منه ورسإوله

الثاني الدليل

َتللَرى) مباشللرة السللابقة اليللة بعللد تعللالى قللال ِذيَن َف ّللل ِفللي ا
ِهْم ِب ُلو ُعوَن َمَرٌض ُق ِر ِهْم ُيَسا ُلوَن ِفي ُقو َنا َأْن َنْخَشى َي َب ٌة ُتِصللي ِئأللَر َدا
َعَسى ّلُه َف ِتَي َأْن ال ْأ ْتِح َي َف ْل ْو ِبا ٍر َأ ِه ِمْن َأْم ِد ْن ِبُحوا ِع ُيْصلل َلللى َف َمللا َع
ِهْم ِفي َأسَإّروا ُفِس ْن ِدِميَن) (المائأدة: َأ . )52َنا

قلوبهم في الذين صفات من الكفار تولي سإبحانه الله فجعل
مذكور هو كما– فيهم الية نزلت (المنافقون) الذين وهم مرض
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) : "وقللوله2/69( الله رحمه كثير ابن قال التفسير- ، كتب في
َتَرى تعالى َف ِذيَن ( ّل ِهْم ِفي ا ِب ُلو ونفللاق وريب : شك َمَرٌض) أيِ ُق

ُعوَن ، ِر ُيَسا ِهْم) أيِ ( فللي ومللودتهم مللوالتهم إلللى : يبادرون ِفي
ُلللوَن ، والظللاهر البللاطن ُقو َي َنا َأْن َنْخَشللى ( َب ٌة) أيِ ُتِصللي ِئأللَر : َدا
مللن أمللر يقللع أن يخشللون أنهللم وموالتهم مودتهم في يتأولون
اليهللود عنللد أيللاد لهللم فتكللون بالمسلللمين الكللافرين ظفللر

ذلك". فينفعهم والنصارى

الثالث الدليل

ُقللوُل) مباشللرة السللابقة الية بعد تعالى قول َي ِذيَن َو ّللل ُنللوا ا آَم
ِءا ُؤل َه ِذيَن َأ ّل ْقَسُموا ا ِه َأ ّل َد ِبال ْهلل ِهْم َج ِن ْيَمللا ُهللْم َأ ّن ُكللْم ِإ َع َطللْت َلَم ِب َح

ُهْم ُل ْعَما َبُحوا َأ َأْص ِرين َف َها َيا ، َخاسِإ ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ّد َمْن آَم َتلل ُكللْم َيْر ْن ِم

ِه َعْن ِن ْوَف ِدي ِتي َفَسلل ْأ ّلللُه َيلل ٍما ال ْو َقلل ُهللْم ِب ّب َنُه ُيِح ّبللو ُيِح ٍة َو ّللل ِذ َلللى َأ َع
ِنيَن ْؤِم ْلُم ٍة ا َلللى َأِعللّز ِريَن َع ِف َكللا ْل ُدوَن ا ِهلل ِبيِل ِفللي ُيَجا ِه سَإلل ّللل َول ال
ُفوَن ْوَمَة َيَخا ٍم َل ِئأ ِلَك ل ِه َفْضُل َذ ّل ِه ال ِتي ْؤ ُءا َمْن ُي ّلللُه َيَشللا ٌع َوال َواسِإلل

ِليٌم ّنَما ، َع ُكُم ِإ ّي ِل ّلللُه َو ُلُه ال ِذيَن َوَرسُإللو ّللل ُنللوا َوا ِذيَن آَم ّللل ِقيُمللوَن ا ُي
َة ُتوَن الّصل ْؤ ُي َة َو َكا ُهْم الّز ُعوَن َو ِك َوّل َوَمْن ، َرا َتلل ّلللَه َي َلُه ال َوَرسُإللو
ِذيَن ّل ُنوا َوا ِإّن آَم ِه ِحْزَب َف ّل ُبوَن)  (المائأدة:  ُهُم ال ِل َغا ْل ) .56-53ا
والنصللارى اليهود تولي سإياق في جاءات قد كلها اليات وهذه

: وجوه من الكفار تولى من ردة على وتدل ،
ُقوُل تعالى : قوله الول الوجه َي َو ِذيَن ( ّل ُنوا ا ِءا آَم ُؤل َه ِذيَن َأ ّل ا
ْقَسُموا ِه َأ ّل َد ِبال ْه ِهْم َج ِن ْيَما ُهْم َأ ّن ُكْم) يعني ِإ َع فللي كاذبون وهم َلَم

قال ، كذبهم دليل هو الكفار توليهم في عملهم كان وإنما ، ذلك
ًا المؤمنون ) : "يقول6/281( الله رحمه جرير ابن منهللم تعجبلل

الكاذبللة أيمللانهم فللي الله على واجترائأهم وكذبهم نفاقهم ومن
فللي كاذبون وهم لمعنا إنهم بالله لنا أقسموا الذين أهؤلءا بالله

لنا". أيمانهم
: الكفللار تولللوا الذين أولئك عن تعالى : قوله الثاني الوجه
َطْت ِب ُهْم) يعني (َح ُل ْعَما ل العمللل وحبللوط ، الكفللار تولوا الذين َأ

ِذيَن) تعللالى قللال كمللا بللالكفر إل يكون ّللل ُبوا َوا ّذ َنللا َكلل ِت ِءا ِبآيا َقللا ِل َو
ِة َطللْت اْلِخللَر ِب ُهْم َح ُل ْعَمللا ْوَن َهللْل َأ ُنوا َمللا ِإّل ُيْجللَز ُلللوَن) َكللا ْعَم َي

ِكيَن َكاَن َما) تعالى وقال  ، )147(لعراف: ِر ْلُمْش ْعُمُروا َأْن ِل َي
َد ِه َمَسللاِج ّللل ِديَن ال ِه َلللى َشللا ِهْم َع ُفِسلل ْن ِر َأ ْف ُك ْل ِئللَك ِبللا َل َطللْت ُأو ِب َح
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ُهْم ُل ْعَما ِفي َأ ِر َو ّنا (التوبة: ُهْم ال ُدوَن)  ِل ) تعالى وقال  ، )17َخا
ُفْر َوَمْن ْك ِْليَماِن َي ْد ِبا َق ِبَط َف ُلُه َح ،5اليللة )(المائأللدة: مللن َعَم  (

ِئللْن ( تعللالى وقللال ْكَت َل َطللّن َأْشللَر َب َيْح ُلللَك َل َنّن َعَم ُكللو َت َل ِمللَن َو
ِريَن)(الزمر: من ْلَخاسِإ . اليات من ) وغيرها65الية ا

2المسلول)  (الصارما الله رحمه تيمية ابن السإلما شيخ قال
 /214: 

فإنه اليمان على مات من لن الكفر بغير العمال تحبط "ول
حبللط ولللو ، دخلهللا إن النللار من ويخرج الجنة يدخل أن من لبد

مللا يحبطهللا إنمللا العمللال ولن ، قط الجنة يدخل لم كله عمله
ًا العمال ينافي ول ينافيها مللن معللروف وهللذا الكفللر إل مطلقلل
السنة" . أهل أصول

َبُحوا تعالى : قوله الثالث الوجه َأْص َف َخاسِإِرين) والخسارة (
قلال كملا بلالله والعيلاذ والخلرة الدنيا في تكون العمل بحبوط
ْد َوَمْن)  تعالى ِد َت ُكْم َيْر ْن ِه َعللْن ِم ِنلل َيُمللْت ِدي َو َف ُهلل ِفٌر َو ِئللَك َكللا َل ُأو َف

َطْت ِب ُهْم َح ُل ْعَما َيا ِفي َأ ْن ّد ) .217الية َواْلِخَرِة)(البقرة: من ال
ّد (َمْن تعالى  قوله: الرابع الوجه َت ُكْم َيْر ْن ِه) ومللا َعللْن ِم ِنلل ِدي

فللي هللو الخطللاب أصللل أن علللى يدل بعدها وما الية هذه قبل
. الكفار تولي

) :300 / 18 (الفتاوى تيمية ابن السإلما شيخ قال
يحبهللم بقللوما الله أتى إل طائأفة السإلما عن ارتد ما "فإنه

. السللاعة قيللاما إلللى المنصللورة الطائأفة وهم عنه يجاهدون
الكفللار مللوالة عللن النهللي سإللياق في هذا ذكر أنه ذلك يبين

َيا:  تعالى فقال َها (  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُذوا ل آَم ّتِخلل َد َت ُهللو َي ْل ّنَصللاَرى ا َوال

َءا َيا ِل ْو ُهْم َأ ْعُض ُءا َب َيا ِل ْو ْعٍض َأ ُهْم َوَمْن َب ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهْم َف ْن ّلللَه ِإّن ِم ال
ِديِ ل ْهلل ْومَا َي َقلل ْل ِلِميَن ا ّظللا َتللَرى ، ال ِذيَن َف ّللل ِهْم ِفللي ا ِب ُلللو َمللَرٌض ُق

ُعوَن ِر ِهْم ُيَسا ُلوَن ِفي ُقو َنا َأْن َنْخَشى َي َب ٌة ُتِصي ِئأَر َعَسى َدا ّلللُه َف َأْن ال

ِتَي ْأ ْتللِح َي َف ْل ْو ِبا ٍر َأ ِه ِمللْن َأْملل ِد ْنلل ِبُحوا ِع ُيْصلل َلللى َف ِفللي َأسَإللّروا َمللا َع
ِهْم ُفِس ْن ِدِميَن َأ َيا – قوله ) - إلى َنا َها (  ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنللوا ا ّد َمللْن آَم َتلل َيْر
ُكللْم ْن ِه َعللْن ِم ِنلل ْوَف ِدي ِتي َفَسلل ْأ ّلللُه َيلل ٍما ال ْو َقلل ُهللْم ِب ّب َنُه) ُيِح ّبللو ُيِح .َو

هللم والنصللارى اليهللود مللوالة عللن بللالنهي فالمخللاطبون
قللرون جميع يتناول هذا أن . ومعلوما الردة بآية المخاطبون

تللولهم مللن أن وبين الكفار موالة عن نهى لما . وهو المة
ديللن عن وارتد تولهم من أن بين منهم فإنه المخاطبين من

يحبهللم بقللوما الله سإيأتي .  بل شيئا السإلما يضر ل السإلما
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فللي ويجاهللدون الكفللار دون المللؤمنين فيتولللون ويحبللونه
ِإْن)  المر أول في قال كما لئأم لومة يخافون ل الله سإبيل َف
ُفْر ْك َها َي ِءا ِب ُؤل ْد َه َق َنا َف ْل ّك َها َو ًا ِب ْوم ْيُسوا َق َها َل ِريَن)(النعللاما: ِب ِف َكا ِب
وأولئللك السإلللما في يدخلوا لم الذين  . فهؤلءا)89الية من

شلليئا السإلما يضرون - ل فيه الدخول بعد منه خرجوا الذين
إلللى دينه وينصر رسإوله به جاءا بما يؤمن من الله يقيم . بل
الساعة" . قياما

ّنَمللا تعللالى قللوله فللي الحصللر  مفهللوما: الخامس الوجه ِإ )
ُكُم ّي ِل ّلُه َو ُلُه ال ِذيَن َوَرسُإو ّل ُنوا َوا ِذيَن آَم ّل ِقيُموَن ا َة ُي ُتللوَن الّصل ْؤ ُي َو
َة َكا ُهْم الّز ُعوَن) . َو ِك َرا

َوَملْن تعلالى قلوله:  السادس الوجه َوّل ( َتل ّللَه َي َلُه ال َوَرسُإلو
ِذيَن ّل ُنوا َوا ِإّن آَم ِه ِحْزَب َف ّل ُبوَن) ، ُهللُم ال ِل َغللا ْل مللن أن ومفهللومه ا
ِئللَك)  ، الشلليطان حللزب مللن فللإنهم الكفللار تللولى َل ِحللْزُب ُأو

َطاِن ْي َطاِن ِحْزَب ِإّن َأل الّش ْي ْلَخاسِإُروَن)(المجادلة: من ُهُم الّش ا
) .19الية

 الرابع الدليل

َيا تعالى قوله َها ( ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُذوا ل آَم ّتِخ ِذيَن َت ّل ُذوا ا ّتَخلل ُكللْم ا َن ِدي

ًا ًا ُهُزو ِعب َل ِذيَن ِمَن َو ّل ُتوا ا َتللاَب ُأو ِك ْل ُكللْم ِمللْن ا ِل ْب ّفللاَر َق ُك ْل َءا َوا َيللا ِل ْو َأ

ُقوا ّت ّلَه َوا ُتْم ِإْن ال ْن ِنيَن) (المائأدة ُك ْؤِم ).57:  ُم
دلللت مللا تؤيللد وهللي ، السللابقة اليللات سإياق في الية وهذه

. وناصرهم الكفار تولى من ارتداد من عليه
الله رحمه الشيخ آل الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ قال
) :288 / 8 (الدرر

ُقوا تعالى قوله "فتأمل ّت َوا ّلَه ( ُتْم ِإْن ال ْن ِنيَن) فللإن ُك ْؤِم هللذا ُملل
انتفى إذا شرطها نفي تقتضي – (إن) الشرطية وهو – الحرف
بمؤمن" . فليس أولياءا اتخذهم من : أن ومعناه ، جوابها

الخامس الدليل

ِذ ل) تعللالى قللوله ّتِخلل ُنللوَن َي ْؤِم ْلُم ِريَن ا ِف َكللا ْل َءا ا َيللا ِل ْو ُدوِن ِمللْن َأ
ِنيَن ْؤِم ْلُم َعْل َوَمْن ا ْف ِلَك َي ْيَس َذ َل ِه ِمَن َف ّل ٍءا ِفي ال ُقللوا َأْن ِإّل َشْي ّت َت

55



ُهْم ْن ًة ِم َقا ُكُم ُت ّذُر ُيَح ّلُه َو ْفَسُه ال َلى َن ِإ ِه َو ّل ْلَمِصيُر) (آل ال عمران: ا
28( .

فيمللن تعالى لقوله الكفار تولى من كفر على تدل الية وهذه
ْيَس ذلك يفعل َل َف ِه ِمَن ( ّل ٍءا). قللال ِفي ال رحملله جريللر ابللن َشللْي
) :228 / 3( تعالى الله

ًا الكفار المؤمنون أيها تتخذوا ل ذلك "ومعنى ًا ظهور وأنصللار
دون مللن المسلللمين علللى وتظللاهرونهم ، دينهم على توالونهم
فليس ذلك يفعل من فإنه ، عوراتهم على وتدلونهم ، المؤمنين

، منه الله وبريِءا ، الله من بريِءا فقد يعني ، شيءا في الله من
: تقللاة منهللم تتقللوا أن إل ، الكفر في ودخوله دينه عن بارتداده

فتظهللروا أنفسللكم علللى فتخافوهم سإلطانهم في تكونوا أن إل
تشللايعوهم ول ، العللداوة لهللم وتضللمروا بألسللنتكم الولية لهم

" . بفعل مسلم على تعينوهم ول ، الكفر من عليه هم ما على

السادس الدليل

ِر تعالى قوله َبّشلل ِقيَن ( ِف َنللا ْلُم َأّن ا ُهللْم ِبلل ًا َل َذاب ًا َعلل ِليملل ِذيَن ، َأ ّللل ا
ُذوَن ّتِخ ِريَن َي ِف َكللا ْل َءا ا َيللا ِل ْو ِنيَن ُدوِن ِمللْن َأ ْؤِم ْلُملل ُغللوَن ا َت ْب َي ُهُم َأ َد ْنلل ِع

َة ِعّز ْل ِإّن ا َة َف ِعّز ْل ِه ا ّل ًا) (النساءا: ِل ) .139َجِميع
دون مللن أوليللاءا الكفللار اتخللاذهم المنللافقين صللفة فجعللل
َتللَرى تعللالى قللوله جنس من الية وهذه ، المؤمنين َف ِذيَن : (  ّللل ا

ِهْم ِفي ِب ُلو ُعوَن َمَرٌض ُق ِر ِهللْم ُيَسللا ُلللوَن ِفي ُقو َنا َأْن َنْخَشلى َي َب ُتِصللي
ٌة) والتي ِئأَر الثاني. الدليل في عنها الكلما سإبق َدا

) :329 / 3( الله رحمه جرير ابن قال
المنللافقين" الللذين  "بشللر ، محمللد : يللا لنللبيه الللله "يقللول

ًا يعني ؛ أولياءا ديني في واللحاد بي الكفر أهل يتخذون : أنصار
عنللدهم "أيبتغون ، : المؤمنين يعني ؛ المؤمنين دون من وأخلءا

باتخللاذهم والقللوة المنعللة عنللدهم : أيطلبللون يقللول العللزة"  ،
لللله  العللزة ؟. "فللإن بللي اليمللان أهللل دون مللن أوليللاءا إيللاهم

ابتغاءا أولياءا الكافرين من اتخذوهم الذين : فإن يقول جميعا" ،
مللن الوليللاءا اتخللذوا فهل ، القلءا الذلءا هللم عنللدهم العللزة

الللذيِ الللله عند من والنصرة والمنعة العزة فيلتمسوا المؤمنين
فيعزهللم يشاءا من ويذل يشاءا من يعز الذيِ والمنعة  العزة   له

ويمنعهم" .
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: في التالية الية الية هذه ومثل

السابع الدليل

َلْم) تعالى قوله َلى َتَر َأ ِذيَن ِإ ّل ُقوا ا َف ُلوَن َنا ُقو ِهُم َي ِن َوا ِذيَن ِِلْخ ّللل ا
َفُروا ْهِل ِمْن َك َتاِب َأ ِك ْل ِئللْن ا ُتللْم َل ِرْج َنْخُرَجللّن ُأْخ ُكللْم َل َع ُع َول َم ِطيلل ُن
ُكللْم ًا ِفي ًا َأَحللد َبللد ِإْن َأ ُتْم َو ْل ِت ُكْم ُقللو ّن ْنُصللَر َن ّلللُه َل ُد َوال َه ُهللْم َيْشلل ّن ِإ

ُبوَن) (الحشر: ِذ َكا  . )11َل
ِر تعللالى قللوله علللى كللالكلما اليللة هللذه علللى والكلما َبّشلل )
ِقيَن ِف َنا ْلُم َأّن ا ُهْم ِب ًا َل َذاب ًا) ، َع ِليم َتَرى تعالى وقوله َأ َف ِذيَن ( ّل ِفي ا

ِهْم ِب ُلللو ُعوَن َمللَرٌض ُق ِر ِهللْم ُيَسللا ُلللوَن ِفي ُقو َنا َأْن َنْخَشللى َي َب ُتِصللي
ٌة) . ِئأَر َدا
/8 (الللدرر الللله رحمله الللله عبللد بللن سإللليمان الشلليخ قلال  

138: (
معهللم (السللر) بالللدخول فللي المشركين وعد من كان "فإذا

ًا جلوا إن معهم والخروج ونصرهم ًا نفاق ًا كللان وإن وكفر ، كللذب
ًا؟" . ذلك أظهر بمن فكيف صادق

الثامن الدليل

ِعَن)  تعالى قوله ِذيَن ُل ّل َفُروا ا ِني ِمْن َك َلللى ِإسْإرائأيَل َب ِلَسللاِن َع
َد ُو ْبِن َوِعيَسى َدا َيَم ا ِلَك َمْر ْوا ِبَما َذ ُنوا َعَص َكا ُدوَن َو َتلل ْع ُنوا ، َي ل َكللا

ْوَن َه َنا َت ٍر َعْن َي َك ْن ُه ُم ُلو َع ْئَس َف ِب ُنوا َمللا َل ُلللوَن َكللا َع ْف ًا َتللَرى ، َي ِثيللر َك
ُهْم ْن ْوَن ِم ّل َو َت ِذيَن َي ّل َفللُروا ا ْئللَس َك ِب ّدَمْت َمللا َل ُهللْم َقلل ُهْم َل ُفُسلل ْن َأْن َأ

ّلُه سَإِخَط ِهْم ال ْي َل ِفي َع َذاِب َو َع ْل ُدوَن ُهْم ا ِل ْو ، َخا َل ُنوا َو ُنللوَن َكا ْؤِم ُي
ِه ّل ِبّي ِبال ّن ِزَل َوَما َوال ْن ِه ُأ ْي َل ُهْم َما ِإ ُذو ّتَخ َءا ا َيا ِل ْو ِكّن َأ َل ًا َو ِثيللر ُهللْم َك ْن ِم

ُقوَن) (المائأدة: ) .81  ،80َفاسِإ
: وجوه من الكفار تولى من كفر على دلت وقد

مللن كفروا الذين صفة الكفار تولي جعل : أنه الول الوجه
. مريم بن وعيسى داود لسان على لعنوا الذين إسإرائأيل بني

ِفللي عنهم قال : أنه الثاني الوجه َو َذاِب ( َعلل ْل ُدوَن) ُهلْم ا ِلل َخا
الللله عبللد بللن سإللليمان الشلليخ قللال ، الكافر عذاب صفة وهذه

) :8/128  (الدرر
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والخلللود الللله لسللخط موجبللة الكفار موالة أن تعالى "فذكر
ًا النسللان كللان وإن بمجردهللا النللار فللي المكللره إل ، خائأفلل

بشرطه".
ْو قال : أنه الثالث الوجه َل َو ُنوا ( ُنوَن َكا ْؤِم ِه ُي ّل ِبّي ِبال ّن َوَمللا َوال

ِزَل ْن ِه ُأ ْي َل ُهْم َما ِإ ُذو ّتَخ َءا ا َيا ِل ْو ِكّن َأ َل ًا َو ِثير ُهْم َك ْن ُقون) ، ِم قللال َفاسِإ
) :17 / 7 (الفتاوى الله رحمه تيمية ابن السإلما شيخ

وجللد الشللرط وجللد إذا أنلله تقتضللي شللرطية جملللة "فللذكر
انتفللاءا الشللرط انتفللاءا مللع تقتضي (لو) التي بحرف المشروط
ْو فقال ، المشروط َل َو ُنوا ( ُنوَن َكا ْؤِم ِه ُي ّل ِبّي ِبال ّن ِزَل َوَما َوال ْن ِه ُأ ْيل َل ِإ

ُهْم َمللا ُذو ّتَخلل َءا) فللدل ا َيللا ِل ْو ينفللي المللذكور اليمللان أن علللى َأ
فللي أولياءا واتخاذهم اليمان يجتمع ول ، ويضاده أولياءا اتخاذهم

القلب" .
(الللدرر الللله رحملله الللله عبللد بللن سإللليمان الشلليخ وقللال
8/129: (

والنللبي بللالله لليمللان منافيللة الكفللار موالة أن تعالى "فذكر
، فاسإقين منهم كثير كون ذلك سإبب أن أخبر ثإم ، إليه أنزل وما
كللثير حللال وهكللذا ، يخللف ولم الدائأرة خاف من بين يفرق ولم
ذلللك فجر ، فاسإقون منهم كثير ردتهم قبل المرتدين هؤلءا من
ذلك" . من بالله نعوذ ، السإلما عن والردة الكفار موالة إلى

التاسع الدليل

ِذيَن) تعالى قوله ّللل َفللُروا َوا ُهْم َك ْعُضلل ُءا َب َيللا ِل ْو ْعللٍض َأ ُه ِإّل َب ُلللو َع َتْف
ُكْن َنٌة َت ْت َْلْرِض ِفي ِف ٌد ا َفَسا ِبيٌر) (النفال: َو  )73َك

: وجهين من الكافرين تولى من كفر على هذه وتدل
ِذيَن : قوله الول ّل َوا َفُروا ( ُهْم َك ْعُض ُءا َب َيا ِل ْو ْعٍض) فمن َأ كللان َب

ًا فللي تعللالى كقللوله ) ، (بعضللهم قوله في داخل فهو لهم موالي
علللى الكلما سإللبق بعض) وقللد أولياءا (بعضهم والنصارى اليهود

الول. الدليل في ذلك
ِإّل : قوله الثاني ُه ( ُلو َع ْف ُكْن َت َنٌة َت ْت َْلْرِض ِفي ِف ٌد ا َفَسا ِبيٌر) ، َو َك
والكفللر : الشللرك منهللا معللان علللى القللرآن فللي تللأتي والفتنة
ُهْم) تعالى كقوله ُلو ِت َقا ّتى َو ُكوَن ل َح َنٌة َت ْت اليللة )(البقللرة: مللن ِف
193، َنُة)  تعالى وقوله )  ْت ِف ْل َبُر َوا ْك ْتللِل ِمَن َأ َق ْل )(البقللرة: مللن ا
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ِر) تعالى وقوله ) ،217الية َذ َيْح ْل ِذيَن َف ّل ُفوَن ا ِل ِه َعْن ُيَخا ِر َأْن َأْم

ُهْم َب َنٌة)(النور: من ُتِصي ْت . اليات من ) وغيرها63الية ِف
 :331/ 2 الله رحمه كثير ابن قال

ِإّل تعالى قوله "ومعنى ُه ( ُلو َع ْف ُكْن َت َنٌة َت ْت َْلْرِض ِفي ِف ٌد ا َفَسللا َو
ِبيللٌر) أيِ إل و المللؤمنين وتوالللوا المشللركين تجللانبوا لللم : إن َك

المللؤمنين واختلط المللر التبللاس وهو ؛ الناس في فتنة وقعت
منتشر" . فساد الناس بين فيقع بالكافرين

آل حسللن بللن الرحمللن عبللد بللن اللطيللف عبللد الشيخ وقال
) :326 – 324 / 8 (الدرر الشيخ

فللي الشللديد والتغليللظ النهللي مللن القللرآن فللي جللاءا "ومللا
له اسإتقامة : ل الصول أصل أن على دليل ، وتوليهم موالتهم

والللبراءاة وجهادهم وحربهم الله أعداءا بمقاطعة إل له ثإبات ول
لمللا تعالى قال وقد ، وعيبهم بمقتهم الله إلى والتقرب ، منهم
أوليللاءا بعضللهم الكللافرين أن وأخبر المؤمنين بين الموالة عقد

ُه ِإّل)  قللال بعللض ُلللو َع ْف ُكللْن َت َنللٌة َت ْت َْلْرِض ِفللي ِف ٌد ا َفَسللا ِبيللٌر) َو َك
،73اليلة (لنفال: ملن ل )  رك إل الفتنلة وه والفسلاد ، الش

القللرآن أحكمه ما وقطع والسإلما التوحيد عقد انتثار هو الكبير
؟" . والنظاما الحكاما من

العاشر الدليل

َهللا َيللا) تعللالى قللوله ّي أ
ِذيَن َ ّللل ُنللوا ا ُعللوا ِإْن آَم ِطي ِذيَن ُت ّللل َفللُروا ا َك

ُكْم ّدو َلى َيُر ُكْم َع ِب َقا ْع ُبوا َأ ِل َق ْن َت ِريَن َف ّلُه َبِل ، َخاسِإ ُكْم ال ْول َو َملل ُهلل َو
ْيُر ِريَن) (آل َخ ّناِص ) .150 ،149عمران: ال

(اللدرر اللله رحمه الشيخ آل الله عبد بن سإليمان الشيخ قال
8 / 124: (

أن بللد فل الكفللار أطللاعوا إن المللؤمنين أن تعللالى " فللأخبر
منهللم يقنعللون ل فللإنهم ، السإلللما عللن أعقللابهم علللى يردوهم

الخاسإللرين مللن صللاروا ذلك فعلوا إن أنهم وأخبر ، الكفر بدون
ًا وطللاعتهم موافقتهم في يرخص ولم ، والخرة الدنيا في خوفلل

إل وافقهللم ممللن يقنعللون ل فللإنهم ؛ الواقللع هللو وهللذا ، منهللم
للمسلللمين والبغضاءا العداوة وإظهار ، حق على أنهم بالشهادة

عنهم. اليد وقطع ،
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الناصللرين) فللأخبر خيللر وهللو مللولكم الله (بل تعالى قال ثإم
ففللي ، الناصللرين خير وهو ، وناصرهم المؤمنين ولي أنه تعالى
" . الكفار طاعة عن وغنية كفاية وطاعته وليته

عشر الحاديِ الدليل

ِذيَن ِإّن) تعالى قوله ّل ّدوا ا َت َلى اْر ِهْم َع ِر َبا ْد ِد ِمللْن َأ ْعلل ّيللَن َمللا َب َب َت
ُهُم َدى َل ُه ْل َطاُن ا ْي ّوَل الّش ُهْم سَإ َلى َل َأْم ُهللْم َو ِلللَك ، َل ُهْم َذ ّن أ

َ ُلوا ِبلل َقللا
ِذيَن ّل ُهوا ِل ِر ّلُه َنّزَل َما َك ُكْم ال ُع ِطي ُن ْعِض ِفي سَإ ِر َب َْلْم ّلللُه ا َلللُم َوال ْع َي

ُهْم) (محمد: . )26  ،25ِإسْإَراَر
ّلل فقد مللا كرهوا (الذين للكافرين قالوا بأنهم هنا ارتدادهم ع

بللأن وعللدوهم فقللد ، المللر بعللض فللي الللله) : سإللنطيعكم نزل
كلله أمرهلم فلي يطيعلوهم أن أمرهللم) ل (بعض في يطيعوهم

منهم. ردة هذه صارت ذلك ومع
(اللدرر اللله رحمه الشيخ آل الله عبد بن سإليمان الشيخ قال

8 / 136: (
الللله أنللزل لمللا الكللارهين المشللركين وعللد مللن كللان "فللإذا
ًا المر بعض في طاعتهم ، بلله وعللدهم مللا يفعللل لم وإن ، كافر

؟" . الله أنزل لما الكارهين المشركين وافق بمن فكيف

عشر الثاني الدليل

ِذيَن) تعالى قوله ّل ُنوا ا ُلوَن آَم ِت َقا ِبيِل ِفي ُي ِه سَإ ّل ِذيَن ال ّل َفُروا َوا َك
ُلوَن ِت َقا ِبيِل ِفي ُي ُغوِت سَإ ّطا ُلوا ال ِت َقللا َءا َف َيللا ِل ْو َطاِن َأ ْي َد ِإّن الّشلل ْيلل َك

َطاِن ْي ًا) (النساءا: َكاَن الّش ِعيف  . )76َض
ّين وأنهللم الطللاغوت سإللبيل فللي يقللاتلون كفللروا الذين أن فب
الوصاف هذه في معهم فهو معهم قاتل فمن ، الشيطان أولياءا

كمللا بلله، يعان مما وغيره والمال واللسان باليد يكون والقتال ،
دوا  قللال وألسللنتكم) ، وأنفسللكم بللأموالكم المشللركين (جاه
: الجنللة نفللر ثإلثإلة الواحللد  بالسللهم ليدخل الله (إن  قال وكما

ومنبله) . ، به والرامي ، الخير صنعه في يحتسب صانعه
بأيِ المسلمين على حربهم في أعانهم من أن الية دلت فقد

. الشيطان أولياءا من فهو العانة أنواع من نوٍع
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عشر الثالث الدليل

ْتُل) تعالى قوله ِهْم َوا ْي َل َأ َع َب ِذيِ َن ّللل ُه ا َنللا ْي َت َنللا آ ِت َيا َلَخ آ ْنَسلل َهللا َفا ْن ِم
َعُه َب ْت أ

َ َطاُن َف ْي َكاَن الّش ِويَن) (لعراف: ِمَن َف َغا ْل . )175ا
: لمللا قللال عبللاس ابللن ) عللن9/123( بسنده جرير ابن روى

أتللاه ، معلله بالجبللارين- ومللن - يعنللي السلما عليه موسإى نزل
حديللد رجللل موسإللى : إن فقالوا ؛ وقومه عمه (بلعم) بنو يعني
يللرد أن الللله فادع ، يهلكنا علينا يظهر إن وإنه كثيرة جنود ومعه

موسإللى يللرد أن الللله دعللوت إن : إنللي . قال معه ومن موسإى
، عليهم دعا حتى به يزالوا . فلم وآخرتي دنيايِ ذهبت معه ومن

فللأتبعه منهللا (فانسلللخ قللوله فذلك ، عليه كان مما الله فسلخه
الغاوين) . من فكان الشيطان

ومللن موسإللى يرد أن لهم دعا وإنما ، الكفار ينصر لم هنا فهو
ًا هذا فكان معه ناصللرهم بمللن فكيللف ، الللله آيللات مللن انسلخ

؟. وأعانهم

عشر الرابع الدليل

ِذيَن ِإّن) تعالى قوله ّل ُهُم ا ّفا َو َكُة َت ِئأ ْلَمل ِلِمي ا ِهْم َظا ُفِس ْن ُلوا َأ َقللا
ُتْم ِفيَم ْن ُلوا ُك ّنا َقا ِفيَن ُك َع َتْض َْلْرِض ِفي ُمْس ُلوا ا َلْم َقا ُكللْن َأ َأْرُض َت

ِه ّللل َعًة ال ُتهـللاِجُروا َواسِإلل َهللا َف ِئللَك ِفي َل ُأو ُهْم َف َوا ْأ ّنللُم َملل َه َءاْت َج َوسَإللا
ًا  . )97 (النساءا:(  َمِصير
أبللو الرحمللن عبللد بللن محمللد عللن صحيحه في البخاريِ روى
فلقيت ، فيه فاكتتبت بعث المدينة أهل على : قطع قال السإود
النهللي أشد ذلك عن فنهاني ، فأخبرته عباس ابن مولى عكرمة

ًا : أن عباس ابن : أخبرني وقال ، مللع كللانوا المسلمين من ناسإ
يللأتي  الللله رسإللول عهللد علللى سإللوادهم يكللثرون المشللركين

، فيقتللل عنقه يضرب أو فيقتله أحدهم فيصيب به يرمي السهم
أنفسهم) . ظالمي الملئأكة توفاهم الذين : (إن الله فأنزل
مللن اليللات هذه فيهم نزلت الذين في العلم أهل اختلف وقد
هللل سإللوادهم يكللثرون المسلللمين من الكفار مع خرجوا الذين
الفعل؟. بهذا ارتدوا أو عصاة مسلمين ماتوا

لللم فمللن ، العلماءا بعض يعذرهم قد ولكن ، كفر هذا ففعلهم
فللي عللذر والكللراه ، مكرهيللن خرجللوا إنمللا أنهللم رأى يكفرهم
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الكللراه حللدوث فللي السبب أنهم رأى يعذرهم لم ومن  ، الكفر
اتفللاق مللع ، عليهللا قللادرون وهللم الهجللرة عللن تخلفهللم بسبب
. القتل في الكفار معاملة يعاملون أنهم على الجميع
ّثر أو الكفار أعان من وأما فلي شلك فل إكلراه بل سإلوادهم ك
. بالله والعياذ السإلما عن وارتداده كفره

عشر الخامس الدليل

ّلُه) تعالى قوله ِلّي ال ِذيَن َو ّل ُنوا ا ُهْم آَم ِرُج ُلَماِت ِمَن ُيْخ ّظ َلى ال ِإ
ِر ّنو ِذيَن ال ّل َفُروا َوا ُهُم َك ُؤ َيللا ِل ْو ُغوُت َأ ّطللا ُهْم ال َن ِرُجللو ِر ِمللَن ُيْخ ّنللو ال
َلى ُلَماِت ِإ ّظ ِئَك ال َل ِر َأْصَحاُب ُأو ّنا ْم ال َهلا ُه ُدوَن) (البقلرة: ِفي ِلل َخا

257( . 
ّين هللم كفللروا الللذين أنصللار أن اليللة هللذه فللي سإللبحانه فللب

(طواغيتهم) . مثل فهو ناصرهم فمن (الطاغوت) ،

عشر السادس الدليل

بلله اليمللان مللع بالطللاغوت الكفللر شللرط سإللبحانه الللله أن
ُفللْر َفَمللْن) تعللالى فقللال ، السإلللما فللي للللدخول ْك ُغوِت َي ّطللا ِبال

ْؤِمْن ُي ِه َو ّل ِد ِبال َقلل َتْمَسللَك َف ِة اسْإ َو ُعْر ْل َقى ِبللا ْثإ ُو ْللل ِفَصللامَا ل ا ْن َهللا ا ) َل
ْد) تعالى وقال ) ،256الية (البقرة: من َق َل َنا َو ْث َع ٍة ُكّل ِفي َب ُأّم

ً ُدوا َأِن َرسُإول ُب ْع ّلَه ا ُبللوا ال ِن َت ُغوَت َواْج ّطللا اليللة )(النحللل: مللن ال
ِذيَن) تعالى وقال ) ،36 ّل ُبوا َوا َن َت ُغوَت اْج ّطا َها َأْن ال ُدو ُب ْع ُبوا َي َنا َأ َو
َلى ِه ِإ ّل ُهُم ال ُبْشَرى َل ْل َبّشْر ا ِد) (الزمر: َف َبا تعللالى وقللال ، )17ِع

ُدوَن ِري ُي َكُموا َأْن ( َتَحا َلى َي ُغوِت ِإ ّطا ْد ال َق ُفللُروا َأْن ُأِمُروا َو ْك ِه َي ) ِبلل
) .60(النساءا: 

يقللاتلون الكفللار لن ، بالطللاغوت يكفر لم فإنه ناصرهم ومن
ِذيَن)تعللالى قللوله فللي سإللبق كمللا الطاغوت سإبيل في ّللل ُنللوا ا آَم

ُلوَن ِت َقللا ِبيِل ِفللي ُي ِه سَإلل ّللل ِذيَن ال ّللل َفللُروا َوا ُلوَن َك ِت َقللا ِبيِل ِفللي ُي سَإلل
ُغوِت ّطللا ُلوا ال ِت َقللا َءا َف َيللا ِل ْو َطاِن َأ ْي َد ِإّن الّشلل ْيلل َطاِن َك ْي َكللاَن الّشلل

ًا) (النساءا: ِعيف  . )76َض
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الثالث المبحث
السنة من الدلة

: الول الدليل
فللي – عنلله الللله رضللي علللي عن وغيرهما الصحيحين في ما

، والمقللداد والزبيللر أنللا  الله رسإول : بعثني - قال الفتح غزوة
معهللا ظعينللة بهللا فللإن ؛ خللاخأ روضللة تأتوا حتى : انطلقوا فقال
، الروضة أتينا حتى خيلنا بنا تعادى . فانطلقنا منها فخذوه كتاب
معللي : مللا . قللالت الكتللاب : أخرجللي قلنا ، بالظعينة نحن فإذا

: . قللال الثيللاب لتلقيللن أو ، الكتللاب : لتخرجللن . قلنللا كتللاب
رسإللول بلله فأتينا الكتاب فأخذنا ، عقاصها من الكتاب فأخرجت

ملن أنلاس إللى بلتعلة أبلي بلن حلاطب : ملن فيله فإذا ،  الله
فقللال ،  الللله رسإللول أمللر ببعللض يخللبرهم بمكللة المشللركين

؟.  هذا ما ، حاطب : يا  الله رسإول
ًا كنللت إني ، علي تعجل : ل قال ًا أمللرءا ، قريللش فللي ملصللق

لهللم المهللاجرين مللن معللك مللن وكللان ، أنفسللهم من أكن ولم
مللن ذلللك فللاتني إذ فللأحببت ، بمكللة أهليهللم يحمللون قرابللات
ًا فيهم أتخذ أن فيهم النسب فعلللت ومللا ، قرابتي بها يحمون يد

ًا ذلك ًا ول كفر ًا ول ديني عن ارتداد .  السإلما بعد بالكفر رض
. صدقكم : إنه  الله رسإول فقال
: روايللة . وفللي المنللافق هذا عنق أضرب : دعني عمر فقال

. كفر فقد
ًا شهد قد : إنه  الله رسإول فقال الللله لعلل يللدريك وما ، بدر

. لكم غفرت فقد شئتم ما : اعملوا فقال بدر أهل إلى اطلع
الكفللار مظللاهرة فللي الصللل أن علللى تللدل القصللة وهللذه

: وجوه ثإلثإة من السإلما عن والخروج الردة هو ومناصرتهم
، المنللافق هللذا أضللرب  : دعنللي عمللر  قول: الول الوجه

:  الرسإللول قللال أن : بعللد روايللة وفي ، كفر : فقد رواية وفي
ًا شهد قد أوليس وظللاهر نكللث ولكنلله : بلللى عمللر ؟. قللال بدر

. عليك أعداءاك
أن عنلله الللله رضللي عمللر عنللد المتقللرر أن علللى يللدل فهللذا

. وردة : كفر الكفار مظاهرة
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ذكللر وإنمللا عمللر فهمه لما  الرسإول : إقرار الثاني الوجه
. حاطب عذر

ًا : أن الثالث الوجه ًا ذلللك فعلللت : ملا قال حاطب ول ، كفللر
ًا ًا ول ، ديني عن ارتداد . السإلما بعد بالكفر رض
ًا لللديه تقللّرر قللد أنه على يدل وهذا الكفللار مظللاهرة أن أيضلل

بالكفر) . ورضا وردة (كفر
الله رضي حاطب عمل صورة مثل في يظن قد هذا كان فإذا

ًا خرج قد أنه مع عنه ًا ومللاله بنفسلله  الرسإول مع غازي مناصللر
ًا له ولم الكفار يظاهر ولم ، المشركين أعدائأه على له ومظاهر

مللا فيلله فقيللل هذا عمله احتمل ولكن ، مال ول بنفس ينصرهم
ً الكفللار ظاهر بمن فكيف ، قيل علللى وأعللانهم وظللاهرهم فعل

هللذا فللي المللذكورة بالحكللاما أولللى أنلله شللك ل ، المسلللمين
. الحديث

فللي الللله شللاءا إن سإنناقشللها شللبهات حللوله تثللار والحللديث
الثالث. الفصل

: الثاني الدليل
عللروة عللن رومللان بللن يزيللد عللن وغيره إسإحاق ابن رواه ما
إلللى قريللش لنللا : بعثت قالوا سإماهم جماعة عن الزهريِ وعن

بمللا أسإلليرهم قللوما كللل ففدى ، أسإراهم فداءا في  الله رسإول
ًا خرج وكان – العباس   وقال ، رضوا فللي المشللركين مع مكره

ًا. فقال كنت قد الله رسإول يا – بدر ه  الللله رسإول مسلم : الل
وأمللا ، يجزيللك الللله فللإن تقللول كمللا يكللن فإن ، بإسإلمك أعلم

. أخيك وابني نفسك فافتد ، علينا كان فقد  ظاهرك
فللي قريللش مللع خللرج المطلب) قد عبد بن (العباس أن فمع

ًا قتللالهم وألحقلله بظللاهره عليلله حكللم  الرسإللول أن إل مكرهلل
وناصللرهم الكفار ظاهر فيمن الحال يكون فكيف ، بالمشركين

ًا منه؟. اختيار
ًا هذا على ويدل محمللد عن صحيحه في البخاريِ رواه ما أيض

بعللث المدينللة أهل على : قطع قال السإود أبو الرحمن عبد بن
، فللأخبرته عبللاس ابللن مللولى عكرمللة فلقيللت ، فيلله فللاكتتبت

: أن عبللاس ابللن : أخللبرني وقللال ، النهي أشد ذلك عن فنهاني
ًا على سإوادهم يكثرون المشركين مع كانوا المسلمين من ناسإ
فيقتللله أحللدهم فيصيب به يرمي السهم يأتي  الله رسإول عهد
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الملئأكة توفاهم الذين : (إن الله فأنزل ، فيقتل عنقه يضرب أو
أنفسهم) . ظالمي

ومللا ، مكرهللون أنهللم مللع الظاهر في بهم إلحاقه إلى فانظر
. العمل هذا عمل من كفر الصل لن إل ذلك
 

: الثالث الدليل
عنلله الللله رضي جندب بن سإمرة عن وغيره داود أبو رواه ما

مثله) . فهو معه وسإكن المشرك جامع (من قال  النبي أن
يللوافقه، لللم وإن مثله وشاركه المشرك مع اجتمع من فجعل

المسلللمين علللى ونصللرهم وأعللانهم المشللركين ظللاهر فمللن
. ومخالطتهم معهم السكنى مجرد من أعظم
تعليللل ) فللي6/111 القللدير (فيللض الللله رحمه المناويِ قال
مثله) : (فهو قوله

، الله عن إعراضه توجب وموالته الله عدو على القبال "لن
قللال ، الكفللران إلللى ونقللله الشلليطان تللوله عنلله أعرض ومن

ومللوالة الللولي مللوالة فللإن ؛ معقللول أمللر : وهذا الزمخشريِ
متنافيان" . عدوه

) :8/177 (النيل الله رحمه الشوكاني وقال
الكفللار مسللاكنة تحريللم على دليل مثله" فيه : "فهو قوله "

المتقللدما المقللال فيلله كللان وإن والحللديث ، مفارقتهم ووجوب
مثلهم إذا إنكم معهم تقعدوا (فل تعالى قوله لصحته يشهد لكن
جللده عن أبيه عن حيدة بن معاوية بن حكيم بن بهز وحديث  ) ،

ًا يفللارق أو أسإلم بعدما عمل مشرك من الله يقبل : ( ل مرفوع
المشركين)" .

: الحديث هذا ومثل

: الرابع الدليل
عبللد بللن جريللر عن وغيرهما والترمذيِ داود أبو  رواه ما وهو

مسلللم كل من بريِءا (أنا قال  الرسإول أن عنه الله رضي الله
المشركين) . ظهراني بين يقيم

. السابق الحديث في قيل ما فيه ويقال

: الخامس الدليل

65



عللن أبيه عن حكيم بن بهز حديث من وغيره النسائأي رواه ما
أسإلم ما بعد عمل مشرك من الله يقبل (ل قال  النبي أن جده

المشركين) . يفارق أو
وناصللرهم الكفللار تلولى مللن فللإن ، سإللبق مللا جنس من وهو

الحللديث هذا في  بالدخول أولى المسلمين حرب على وأعانهم
. بجسده يفارقهم لم ممن

ًا جنسه ومن : أيض

: السادس الدليل
الللله رسإللول : (بايعت قال  جرير عن وغيره النسائأي رواه ما

 وعلللى ، مسلللم لكلل والنصللح الزكللاة وإيتاءا الصلة إقاما على
المشرك) . فراق

. سإبق ما في كالكلما فيه والكلما
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الرابع المبحث
الصحابة أقوال من الدلة

: ذلك فمن ، الصل هذا على يدل ما الصحابة عن ورد وقد
هللذا تقللّرر مللن السنة من الول الدليل في ذكره سإبق - ما1

. عنهما الله رضي وحاطب عمر عند الصل

:  قال عنه الله رضي حذيفة عن حميد بن عبد رواه - وما2
ًا يكللون أن أحللدكم ليتللق ًا أو يهوديلل . يشللعر ل وهللو نصللراني
َهللا َيللا) اليللة هذه يريد فظنناه ّي أ

ِذيَن َ ّللل ُنللوا  ا ُذوا ل آَم ّتِخلل َد َت ُهللو َي ْل ا
ّنَصاَرى َءا َوال َيا ِل ْو ُهْم َأ ْعُض ُءا َب َيا ِل ْو ْعللٍض َأ ُهْم َوَمللْن َب ّل َو َتلل ُكللْم َي ْن ّنُه ِم ِإ َفلل

ُهْم ْن  )51الية ) (المائأدة: من ِم

فللي مللرارة بللن ومجاعللة الوليللد بللن خالد قصة ذلك - ومن3
ًا فإن ، الردة حروب في السيرة كتب أخللذ عنلله الله رضي خالد
: لخالللد مجاعة فقال (مجاعة) ،  ومعهم حنيفة بني بعض جنده
للله . فقللال لمسلم وإني – مسيلمة يقصد – اتبعته ما والله إني

بللن ثإمامللة به تكلم ما بمثل تكلمت أو ، إلّي خرجت : فهل خالد
. أثإال

لهللم مللوافقته على المرتدين ظهراني بين ببقائأه اسإتدل فقد
الدليل في ذكره سإبق لما موافق المر وهذا ، هذا على وعامله
مللع خرجللوا الذين المسلمين قصة في القرآن من عشر الثالث

. سإوادهم يكثرون بدر في المشركين

مللع الللردة حللروب فللي وسإيرتهم الصحابة فعل ذلك - ومن4
فلي ونحلوهم الزكلاة وملانعي وطليحلة وسإلجاح مسليلمة قوما

ًا بعضهم كون احتمال مع بينهم تفريق دون كلهم قتالهم مخالفلل
كللانت ذلللك ومللع ، حميللة شللاركهم وإنمللا معتقللدهم فللي لهللم

، عنللدهم الصللل هذا تقّرر على يدل مما ، واحدة فيهم سإيرتهم
ّفار وناصر ظاهر من وأن . مثلهم كافر فهو الك
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الخامس المبحث
القياس من الدلة

: وجهين من وهو
:  الول الوجه

ًا جهز (من قال  النبي أن الصحيح في ثإبت قد أنه فقللد غازيلل
ّهلز إذا القاعلد فجعل غزى) ، ًا المجاهلد ج ارك ، الغلزو فلي مش

ًا هذا ومن نفللر ثإلثإللة الواحللد  بالسهم ليدخل الله (إن قوله أيض
ومنبللله) ، به والرامي ، الخير صنعه في يحتسب : صانعه الجنة

ّهز من أن – العكس بقياس – يدل . وهذا فللي الكللافر وأعللان ج
. الطاغوت سإبيل في قتاله في شاركه فقد قتاله

: الثاني الوجه
، الصحيح على الشرع في واحد حكمهم والمباشر الردءا أن 
قللال كمللا ، للله الللردءا بمعونة عمله من يتمكن إنما المباشر لن

: الله رحمه السإلما شيخ
باشر منهم , فالواحد جماعة الحرامية المحاربون كان " وإذا

: إنلله قيللل , فقلد لله وردءا أعلوان لله , والبللاقون بنفسه القتل
, ولللو يقتلللون الجميللع أن على , والجمهور فقط المباشر يقتل
علن المللأثإور هلو , وهللذا سإلواءا والمباشلر الردءا وأن مائأة كانوا

قتللل عنلله الله رضي الخطاب بن عمر . فإن الراشدين الخلفاءا
مكللان علللى يجلللس الذيِ الناظر هو . والربيئة المحاربين ربيئة
مللن يمكللن إنمللا المباشللر ولن يجيءا من لهم منه  , ينظر عال
ببعللض بعضللها انتصللر إذا , والطائأفللة ومعللونته الردءا بقوة قتله

والعقللاب الثللواب فللي مشللتركون فهللم ممتنعيللن صللاروا حللتى
دمللاؤهم تتكافللأ : ( المسلللمون قال  النبي ; فإن كالمجاهدين

متسريهم ويرد سإواهم من على يد وهم أدناهم بذمتهم ويسعى
منلله تسللرت إذا المسلللمين جيللش : أن ). يعنللي قاعدتهم على

ً فغنمت سإرية لنهللا غنمللت فيمللا يشللاركها الجيللش , فللإن مال
ً عنلله تنفللل لكللن تمكنت وقوته بظهره كللان  النللبي , فللإن نفل

, وكللذلك الخمللس بعللد الربع بدايتهم في كانوا إذا السرية ينفل
مصلللحة فللي ; لنهللا السللرية شللاركته غنيمللة الجيللش غنللم لللو

كللان ; لنلله بللدر يوما والزبير لطلحة  النبي قسم , كما الجيش
الممتنعللة الطائأفللة , فللأعوان الجيللش مصلللحة فللي بعثهمللا قد

علللى المقتتلللون - وهكللذا وعليهللم لهللم , فيمللا منهللا وأنصارها
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, ودعللوى عصللبية علللى المقتتليللن , مثللل فيلله تأويل - ل باطل
النللبي قللال . كمللا ظالمتان , هما ونحوهما ويمن كقيس جاهلية
بسلليفيهما المسلللمان التقللى : ( إذا وسإلللم عليلله الللله صلللى

القاتللل : هذا الله رسإول : يا , قيل النار في والمقتول  فالقاتل
فللي ) أخرجللاه صللاحبه قتللل أراد : إنلله قال ؟ المقتول بال فما

نفللس مللن الخللرى أتلفتلله مللا طائأفللة كل . وتضمن الصحيحين
الواحللدة الطائأفللة ; لن القاتللل عيللن يعللرف لللم , وإن ومللال

" . الواحد كالشخص ببعض بعضها المتمنع
فللإن ؛ قتالهم في ونصرهم الكفار أعان من في القول وهكذا

. حكمهم حكمه

69



السادس المبحث
التارأيخ من الدلة

فيهلا حلوادث وجللود متعلددة فللترات فللي السإلما تاريخ شهد
السإلللما علمللاءا قللاما وقد ، للكفار السإلما يدعي ممن مظاهرة
ًا يلي فيما وسإأذكر ، المظاهرة هذه حكم بتوضيح هذه من بعض

الحوادث:

: الولى الحادثة
: الثانية السنة في بدرأ غزوة
بللدر غللزوة فللي المشللركين مللع المسلللمين بعض خرج حيث
ِذيَن ِإّن) تعللالى الللله قللول فيهللم نللزل وقللد ، سإوادهم لتكثير ّللل ا

ُهُم ّفا َو َكللُة َت ِئأ ْلَمل ِلِمي ا ِهْم َظللا ُفِسلل ْن ُلوا َأ ُتللْم ِفيللَم َقللا ْن ُلوا ُك ّنللا َقللا ُك
ِفيَن َع َتْضلل َْلْرِض ِفللي ُمْس ُلوا ا َلللْم َقللا ُكللْن َأ ِه َأْرُض َت ّللل َعًة ال َواسِإلل

َهاِجُروا ُت َها َف ِئَك ِفي َل ُأو ُهْم َف َوا ْأ ّنُم َم َه َءاْت َج ًا َوسَإا ) (النساءا:  َمِصير
. القرآن من عشر الرابع الدليل في ذلك ذكر سإبق  . وقد )97

: الثانية الحادثة
: عشرة الحادية السنة في المرتدين حادثة
كللانوا ممللن الصحابة اسإتفصال وعدما  النبي وفاة بعد وذلك

. الثالث المبحث في ذلك ذكر سإبق وقد ، يقاتلونهم

: الثالثة الحادثة
 : 201 سنة بداية في

بللأرض وهللو المسلللمين الخرمللي) وحللارب (بابللك خللرج
روى فقللد ، بارتللداده وغيللره أحمللد المللاما فللأفتى المشللركين

وهللو يحاربنللا إلينللا : خللرج عنلله قللال أحمللد الماما أن الميموني
فحكملله هكللذا كللان إن ؟ حكمه شيءا أيِ ، الشرك بأرض مقيم
 .163 / 6. (الفروع)  الرتداد حكم

: الرابعة الحادثة
 :  480 عام بعد
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ملللوك مللن وهللو – أشللبيلية حللاكم – عبللاد بللن المعتمللد قللاما
، المسلللمين ضللد بالفرنللج (الندلس) بالسإتعانة في الطوائأف

 .)1(السإلما عن بارتداده الوقت ذلك في المالكية علماءا فأفتى
 .75/ 2(السإتقصا) 

: الخامسة الحادثة
 :661 سنة في
العللادل) بمكاتبللة بن عمر المغيث (الملك الكرك صاحب قاما

(الظاهر فاسإتفتى (مصر) ، لهم يأخذ أن على التتار (هولكو) و
. (البدايللة وقتللله فعزللله ، وقتللله بعزللله فأفتوا بيبرس) الفقهاءا

) .6/305 ) (الشذرات13/238 والنهاية

: السادسة الحادثة
 :700 سنة حدود في
وقللد ، (الشللاما) وغيرهللا في السإلما أراضي على التتار هجم
ابللن السإلللما شلليخ فللأفتى ، للسإلللما المنتسللبين بعللض أعانهم
 .530 / 28(الفتاوى)  أعانهم من بردة تيمية

: السابعة الحادثة
 : 980 عام في

(مراكللش) ملللوك السعديِ) أحد الله عبد بن (محمد اسإتعان
فأفتى بالله) ، المعتصم مروان (أبي عمه (البرتغال) ضد بملك
 .70/ 2. (السإتقصا)  بارتداده المالكية علماءا

: الثامنة الحادثة
 : 1233 – 1226 عامي بين

دعللوة علللى للقضللاءا نجد أراضي على الجيوش بعض هجمت
نجللد علماءا فأفتى ، للسإلما المنتسبين بعض وأعانهم ، التوحيد

الشلليخ آل الللله عبد بن سإليمان الشيخ وألف ، أعانهم من بردة

ار اسإلتعان أنله ملع الحكم بهذا عليه حكموا كيف  فانظر )1( فسللطهم بالكف
!. المسلمين على الكفار يعن ولم ، المسلمين على
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ًا وذكر ، هؤلءا كفر إثإبات ) فيالدلئل( كتاب وعشللرين واحللد
ً . ذلك على دليل

: التاسعة الحادثة
ًا خمسين من بنحو السابقة الحادثة بعد : عام

أعللان مللن بكفللر نجللد علمللاءا فللأفتى ، المللر نفللس تكللّرر
ـاة سبيل( كتاب عتيق بن حمد الشيخ وألف ، المشركين النـج
هللذا ) فيالشراك وأهل المرتدين موالة من والفكاك

. المر

: العاشرة الحادثة
: عشر الرابع القرن أوائل في

، المسلللمين ضللد الفرنسلليين الجزائأللر قبائأللل بعللض أعللانت
. (أجوبللة بكفرهللم التسللولي الحسللن أبللو المغرب فقيه فأفتى

 .210 الجزائأريِ) ص القادر عبد المير مسائأل على التسولي

: عشرة الحادية الحادثة
: عشر الرابع القرن منتصف في

مصللر فللي المسلللمين على والبريطانيون الفرنسيون اعتدى
بللأيِ هللؤلءا أعللان مللن بكفر شاكر أحمد الشيخ فأفتى ، وغيرها

بعدها.  وما126حق)  . (كلمة إعانة

: عشرة الثانية الحادثة
ًا عشر الرابع القرن منتصف في : أيض

المنتسللبين بعللض وأعللانهم ، فلسللطين علللى اليهود اسإتولى
عبللد الشلليخ برئأاسإللة بللالزهر الفتللوى لجنللة فللأفتت ، للسإلللما

. أعانهم من  بكفر1366 عاما سإليم المجيد

: عشرة الثالثة الحادثة
: عشر الرابع القرن أواخر في
وأعللانهم ، المسلللمين بلد في والشتراكيون الشيوعيون كثر
بلاز بلن العزيلز عبلد الشليخ فللأفتى ، للسإلللما المنتسبين بعض
 .274 / 1فتاواه)  . (مجموع أعانهم من بكفر الله رحمه
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السابع المبحث
العلم أهل أقوال من الدلة

: المذاهب جميع من العلم أهل كلما بعض يلي فيما سإأنقل
ً : الحنفية علماءا أقوال : من أول

( ت الجصللاص بكللر أبللو الللرازيِ علللي بللن أحمد  - قال1
) :130/ 3  القرآن  ( أحكاما   )  في370

َهللا َيللا):  تعللالى " قللوله ّي أ
ِذيَن َ ّللل ُنللوا ا ُذوا ل آَم ّتِخلل ُكْم َت َءا َبللا آ

ُكْم َن َوا ِإْخ َءا َو َيا ِل ْو ّبوا ِإِن َأ َتَح ْفللَر اسْإلل ُك ْل َلللى ا ِْليَمللاِن)(التوبللة: َع ا
الكفللار مللوالة عللن للمللؤمنين نهللي ) فيلله23اليللة مللن

وإيجللاب إليهللم أمللورهم وتفويض بهم والسإتنصار ونصرتهم
البللاءا بيللن , وسإللواءا وإكرامهم تعظيمهم وترك منهم التبريِ

من ليتميزوا بذلك المؤمنين أمر وإنما … ذلك في والخوان
, ويظهللرون الكفللار يتولللون المنللافقون كان , إذ المنافقين
الوليللة لهللم , ويظهللرون لقللوهم إذا وتعظيمهللم إكرامهللم
هللذه فللي المللؤمن بلله أمللر ما تعالى الله , فجعل والحياطة

لللم مللن أن , وأخبر المنافق من المؤمن به يتميز علما الية
" . ربه من للعقوبة مستحق لنفسه ظالم فهو ذلك يفعل

ًا وقال /لل 1( أيض )لل 16  غيللر مللوالة عن النهي سإياق  في– 
المؤمنين- :

ُقوا َأْن ِإّل) :  تعالى "وقوله ّت ُهْم َت ْن ًة)(آل ِم َقا عمران: مللن ُت
العضللاءا وبعللض النفللس تلللف تخللافوا أن ) يعنللي28اليللة

هللو . وهللذا لهللا اعتقللاد غيللر مللن المللوالة بإظهللار فتتقوهم
, وقد العلم أهل من الجمهور وعليه اللفظ يقتضيه ما ظاهر
: حللدثإنا قللال المللروزيِ إسإحاق بن محمد بن الله عبد حدثإنا

الللرزاق عبللد : أخبرنللا قال الجرجاني الربيع أبي بن الحسن
ِذ ل):  تعللالى قللوله فللي قتللادة عللن معمر : أخبرنا قال ّتِخلل َي

ُنوَن ْؤِم ْلُم ِريَن ا ِف َكا ْل َءا ا َيا ِل ْو ِنيَن ُدوِن ِمْن َأ ْؤِم ْلُم عمللران: )(آل ا
فللي وليللا كللافرا يتخذ أن لمؤمن يحل : ل ) قال28الية من
ُقوا َأْن ِإّل) :  تعالى . وقوله دينه ّت ُهْم َت ْن ًة) : إل ِم َقا تكون أن ُت

لقرابللة صلللة التقيللة ; فجعل لذلك فيصله قرابة وبينه بينهم
التقية" . عند الكفر إظهار جواز الية اقتضت . وقد الكافر
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: (ت النسللفي البركللات أبلو أحمللد بلن اللله عبد - وقال2
):287 / 1 (تفسيره ) في710

ًا "ونزل َها َيا) الدين أعداءا موالة عن نهي ّي أ
ِذيَن َ ّللل ُنللوا ا ل آَم

ُذوا ّتِخ َد َت ُهو َي ْل ّنَصاَرى ا َءا َوال َيا ِل ْو ) أي51ِاليللة )(المائأدة: من َأ
، وتستنصللللرونهم ، تنصللللرونهم ؛ أوليللللاءا تتخللللذوهم : ل

علللل ثإللم ، المللؤمنين معاشللرة وتعاشللرونهم ، وتؤاخللونهم
ُهْم) بقوله النهى ْعُض ُءا َب َيا ِل ْو ْعٍض َأ ، المللؤمنين أعداءا ) وكلهم َب
ُهْم َوَمللْن)  ، واحللدة مللة كلله الكفر أن على دليل وفيه ّل َو َتلل َي
ُكْم ْن ّنُه ِم ِإ ُهلْم َفل ْن وهلذا ، حكمهلم وحكمله جملتهلم ) : ملن ِم
فلي المخلالف مجانبلة وجلوب فلي وتشلديد الله من تغليظ
ّلَه ِإّن) ، الدين ِديِ ل ال ْه ْومَا َي َق ْل ِلِميَن): ل ا ّظللا الللذين يرشللد ال

الكفرة". بموالة أنفسهم ظلموا

(ت  العماديِ السعود أبو أحمد بن محمد القاضي - وقال3
) :48 / 3 ( تفسيره ) في951

ُهْم َوَمللْن)  تعالى "وقوله ّل َو َتلل ُكللْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهللْم َفلل ْن ): حكللم ِم
ُهْم)        قوله من يعني – منه مستنتج ْعُض ُءا َب َيللا ِل ْو ْعللٍض َأ –)  َب

يللواليهم مللن كون يستدعي بينهم فيما الموالة انحصار فإن
أمللر يللدور عليلله الللذيِ الللدين فللي التحللاد أن ضرورة منهم

المللؤمنين مللن يللواليهم ممللن بكونهم يكن لم حيث الموالة
زجللر وفيلله ، منهللم يللواليهم مللن بكللون ذلللك يكون أن تعين

تكللن لم وإن لهم الموالة صورة إظهار عن للمؤمنين شديد
ّلللَه ِإّن) تعللالى وقوله ، الحقيقة في موالة ِديِ ل ال ْهلل ْومَا َي ْلَقلل ا

ِلِميَن) : تعليل ّظا يهللديهم : ل أيِ ، منهم يتولهم من لكون ال
الكفللر فللي فيقعللون وشللأنهم يخليهللم بللل اليمللان إلللى

والضللة".

ًا : المالكية علماءا أقوال : من ثاني

) :217 / 6 (تفسيره في القرطبي الله عبد أبو - قال1
ُهْم َوَمللْن)  تعالى "قوله ّل َو َتلل ُكللْم) أيِ َي ْن علللى : يعضللدهم ِم

ّنُه)  ، المسلمين ِإ ُهْم َف ْن ّين ِم ، كحكمهللم حكمه أن تعالى ) : ب
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الللذيِ وكللان ، المرتللد من للمسلم الميراث إثإبات يمنع وهو
فللي القيامللة يللوما إلللى بللاق الحكم هذا ثإم ، أبي ابن تولهم

الموالة" . قطع

الللبرزلي (نللوازل) المللاما (القضللاءا) مللن كتللاب - وفللي2
تاشللفين بللن يوسإللف المسلللمين أميللر : أن الللله رحملله

مللن وهللم – زمللانه علمللاءا اسإللتفتى الللله رحملله اللمتللوني
أشللبيلية) (حاكم الندلسي عباد ابن اسإتنصار في – المالكية
، المسلللمين علللى يعينللوه أن علللى الفرنللج إلللى بالكتابللة
480 عللاما حللدود فللي وهللذا ، وكفللره بردتلله جلهللم فأجللابه

ًا. كما القصللى) المغللرب دول لخبللار (السإتقصللا فللي تقريب
2 / 75. 

بللن (محمد ) من984( عاما الحادثإة هذه نحو - وتكّررت4
بملللك اسإللتعان (مراكللش) الللذيِ السللعديِ) حللاكم الله عبد

فللأفتى بللالله) ، المعتصللم مروان (أبي عمه (البرتغال) ضد
/2(السإتقصللا)  فللي . كمللا وردتلله بكفللره المالكيللة علماءا  

70. 

بالشلليخ المعللروف محمد بن أحمد الله عبد أبو - وسإئل5
إذا الكفللار ظهرانللي بيللن البقللاءا ) عللن1299 (ت عليللش
إجابللة فأجللاب ، الهجرة وترك المسلمين ديار على اسإتولوا
بعدها) :  وما1/375 المالك العلي (فتح قال ومما ، طويلة
صللدر فللي مفقللودة كللانت الشللركية المللوالة هللذه "إن

مئيللن مضي بعد إل قيل ما على تحدث , ولم وعزته السإلما
فلللذلك المجتهللدين السإلللما أئأمة انقراض وبعد السنين من
هلذه نبغلت , وإنملا منهلم أحلد الفقهية لحكامها يتعرض لم

تاريللخ مللن وبعللدها الخامسللة المائأللة في النصرانية الموالة
تعللالى الللله دمرهللم النصللارى ملعين اسإتيلءا وقت الهجرة

بعلض عنهللا . سإللئل الندلس كور وبعض صقلية جزيرة على
بمرتكبهللا المتعلقة الفقهية الحكاما عن واسإتفهموه الفقهاءا
يهللاجر ولللم أسإلم من أحكاما مع جارية أحكامهم بأن فأجاب

عنهللم المسللئول هللؤلءا وألحقللوا – الكفر في : يعني قلت –
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فللي الطللائأفتين بيللن وسإللويِ بهللم حكمهللم عن والمسكوت
فيها يروا , ولم وأولدهم بأموالهم المتعلقة الفقهية الحكاما
العللداءا مللوالة فللي لنهللا وذلللك الفريقيللن بيللن فرقللا

وتلرك مبلاينتهم وعلدما وملبسلتهم وملداخلتهم ومساكنتهم
الصللورة فللي عنهللا المسكوت الحكاما لهذه الواجبة الهجرة

عنهم الله رضي فألحقوا واحدة بمثابة فرضها عن المسئول
بالحكاما  عنهم المسئول هؤلءا في عنها المسكوت الحكاما
فيها". المتفقه

السلللما عبللد بللن علللي الحسللن أبللو المغللرب فقيلله وسإئل- 6
،1311 ت( المالكي التسولي الجزائأريللة القبائأللل بعض عن ) 

الفرنسلليين يخبرون وكانوا ، للجهاد النفير من تمتنع كانت التي
النصللارى مللع السإلللما أهللل قللاتلوا وربمللا ، المسلللمين بللأمور

 : فأجاب ، الفرنسيين
الذين كالكفار قتالهم يوجب المذكورون القوما به ماوصف" 

َهللا َيللا):  تعللالى قللال . منهم فهو الكفار يتول ومن ، يتولونهم ّي أ
َ

ِذيَن ّل ُنوا ا ُذوا ل آَم ّتِخ َد َت ُهو َي ْل ّنَصاَرى ا َءا َوال َيا ِل ْو ُهْم َأ ْعُضلل ُءا َب َيللا ِل ْو َأ

ْعٍض ُهْم َوَمْن َب ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهْم َف ْن ).ِم
كلانوا ول ، بهلم تعصلبوا ول ، الكفلار إللى يميلوا لم : إن وأما

ًا أظهروا ول ، المسلمين بأمور يخبرونهم وإنمللا ، ذلللك مللن شيئ
".الباغية قتال يقاتلون فإنهم النفير من المتناع منهم وجد

عبللدالقادر الميللر مسللائأل علللى التسللولي أجوبللة( فللي كمللا
).210(ص)  الجزائأريِ

ًا : الشافعية علماءا أقوال : من ثالث

)685  (ت البيضللاويِ سإللعيد أبو عمر بن الله عبد قال- 1
) :334 / 2( تفسيره في
َوَمْن  ُهْم " ( ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهْم) أيِ َف ْن منكم والهم : ومن ِم

كمللا مجللانبتهم وجللوب في التشديد وهذا ، جملتهم من فإنه
كللانوا لهللم المللوالي لن أو " ، ناراهمللا تللتراءاى : "ل  قللال

ّلللَه ِإّن) ، منافقين ِديِ ل ال ْهلل ْومَا َي َقلل ْل ِلِميَن) أيِ ا ّظللا : الللذين ال
بمللوالة المللؤمنين أو ، الكفللار بمللوالة أنفسللهم ظلمللوا

أعدائأهم" .
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/1 (تفسلليره  ) فللي774 (ت كثير ابن الحافظ - وقال2  
358: (

الكللافرين يوالللوا أن المؤمنين عباده وتعالى تبارك " نهى
دون مللن بللالمودة إليهللم يسللرون أوليللاءا يتخللذوهم وأن

َعللْل َوَمللْن)  فقللال ذلللك علللى توعللد ثإللم ، المؤمنين ْف ِلللَك َي َذ
ْيَس َل ِه ِمَن َف ّل : ) أي28ِاليللة عمللران: مللن َشْيءا)(آل ِفي ال
الله". من برئ فقد هذا في الله نهي يرتكب ومن

/13 (الفتللح ) فللي852 (ت حجللر ابللن الحافظ - وقال3  
ًا عمر ابن حديث شرح ) في61 ٍما الله أنزل (إذا مرفوع بقو

ًا أعمالهم): على بعثوا ثإم فيهم كان من العذاب أصاب عذاب
الظلمللة ومن الكفار من الهرب مشروعية هذا من "ويستفاد

لللم إذا هللذا ، التهلكللة إلللى النفس إلقاءا من معهم القامة لن ؛
ْنهم ِع منهم" . فهو رضي أو أعان فان ؛ بأفعالهم يرض ولم  ُي

(ت اليمللاني الهللدل البللاريِ عبد بن الله عبد الشيخ وسإئل -4
 :هل)1271

رعية من أنهم يدعون المسلمين من السإلما بلد في : قوما س
فللي تقولللون فمللا ، بلله ويفرحللون بللذلك، ويرضللون النصللارى،
وهللي بيللارق، لسللفنهم يتخللذون أنهللم الجملللة ومللن إيمللانهم،

ًا النصللارى، رايللات مثل ، تسمىالرايات مللن بللأنهم منهللم إعلملل
رعيتهم.

:  الجواب في جاءا فمما
السإلما، دين رفعة يعتقدون جهالً، المذكورون القوما كان إن" 

وليللس الحكللاما، أقللوما أحكللامه وأن الديان، جميع على وعلوه
علللى بللاقون فهللم وأربللابه، الكفللر تعظيلم ذلللك مع قلوبهم في

يجللب كللبير، لخطللب مرتكبللون فسللاق لكنهللم ، السإلما أحكاما
بأحكللاما علمللاءا كللانوا وتنكيلهللم. وإن وتللأديبهم عليلله، تعزيرهم
رجعللوا فللإن ، فيسللتتابون ماذكر عنهم صدر ذلك ومع ، السإلما

فللإن مللارقون، فهللم وإل ، للل تعللالى للل الله إلى وتابوا ، ذلك عن
المرتدين. أحكاما عليهم وجرى ، ارتدوا الكفر تعظيم اعتقدوا
للل تعالى ل قال المذكورين، إيمان عدما والحاديث اليات وظاهر
النللور، إلللى الظلمللات مللن يخرجهللم آمنللوا الللذين ولللي : (الله
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إلللى النللور مللن يخرجللونهم الطللاغوت أوليللاؤهم كفللروا والذين
: الللذين قسللمان النللاس أن تقتضللي فالية الية)،...  الظلمات

دون مللولى لهللم فليللس غيره، ل أيِ ، ل تعالى ل الله وليهم آمنوا
كفللروا والللذين لكللم) ، مللولى ول ، مولنللا (الللله ورسإللوله، الله

ًا الطاغوت اتخذ فمن واسإطة، فل الطاغوت، أولياؤهم مللن وليلل
ًا خسللر فقد ، الله دون ًا، خسللران ًا وارتكللب مبينلل ًا، خطبلل جسلليم

الوجوه من بوجه شركة فل الطاغوت، وولي الله ولي إل فليس
ليؤمنللون وربللك : (فل للل تعالى ل الية. وقال تقتضيه كما ، ألبتة
ًا أنفسهم في يجدوا ل ثإم ، بينهم شجر فيما يحكموك حتى حرج
الكفللار نتللولى أل الللله حكم وقد تسليما)، ويسلموا قضيت مما

وقللد ، إيمللاٌن للله يكللون فأنى يحكم، لما خالف فمن قط، بوجه
ذلللك علللى والقساما الوجوه بأبلغ النهي وأكد ، إيمانه الله نفى

".فاسإتفده
دون ملن ويتخلذهم ، الكفلار يلوالي من على ، البتار السيف(
)أنصار والمؤمنين  ورسإوله الله

ًا : الحنابلة علماءا أقوال : من رأابع

ًا تيمية ابن السإلما شيخ تكلم - وقد1 ، المسألة هذه في كثير
، القلرآن ملن الدللة ذكلر أثإناءا عنه النقول بعض ذكر سإبق وقد
المنتسللبين مللن ناصللروهم وبالللذين بالتتللار وقتلله فللي بلي وقد

فللي موجللودة المر هذا في كثيرة وفتاوى رسإائأل وله ، للسإلما
/28(  قللاله وممللا ، الفتللاوى مللن والعشللرين الثللامن المجلللد  

530: (
العسللكر أمللراءا مللن – التتللار إلللى يعني – إليهم قفز من "كل

شللرائأع عللن الللردة مللن وفيهللم ، حكمهللم فحكمه المراءا وغير
السلللف كان وإذا ، السإلما شرائأع من عنه ارتد ما بقدر السإلما

ويصلللون  يصومون كونهم - مع مرتدين الزكاة مانعي سإموا قد
مللع صللار بمللن فكيللف ، المسلللمين جماعة يقاتلون يكونوا ولم

ً ورسإوله الله أعداءا ؟" . للمسلمين قاتل
ًا قاله ومما :221 / 1المستقيم)   الصراط (اقتضاءا أيض
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ِعَن) الكتاب أهل به يذما فيما تعالى " وقال ِذيَن ُل ّل َفُروا ا ِمْن َك
ِني َلى ِإسْإرائأيَل َب َد ِلَساِن َع ُو ْبِن َوِعيَسى َدا َيَم ا ِلَك َمْر ْوا ِبَما َذ َعَص

ُنوا َكا ُدوَن َو َت ْع ُنوا ، َي ْوَن ل َكا َه َنا َت ٍر َعْن َي َك ْن ُه ُم ُلو َع ْئَس َف ِب ُنوا َما َل َكا
ُلوَن َع ْف ًا َتَرى ، َي ِثير ُهْم َك ْن ْوَن ِم ّل َو َت ِذيَن َي ّل َفُروا ا ْئَس َك ِب ّدَمْت َما َل َقلل

ُهْم ُهْم َل ُفُس ْن ّلُه سَإِخَط َأْن َأ ِهْم ال ْي َل ِفي َع َذاِب َو َعلل ْل ُدوَن ُهللْم ا ِللل ، َخا
ْو َل ُنوا َو ُنوَن َكا ْؤِم ِه ُي ّل ِبّي ِبال ّن ِزَل َوَما َوال ْن ِه ُأ ْي َل ُهْم َما ِإ ُذو ّتَخلل َءا ا َيللا ِل ْو َأ

ِكللّن َل ًا َو ِثيللر ُهللْم َك ْن ُقوَن) (المائأللدة: ِم ،80َفاسِإلل   81، ّين )  فللب
إليلله أنللزل ومللا والنللبي بللالله اليمللان أن وتعللالى سإللبحانه
اليمللان عللدما يللوجب وليتهللم فثبوت وليتهم لعدما مستلزما

" . الملزوما عدما يقتضي اللزما عدما لن
ًا وقال ) :7/17 (الفتاوى  أيض

ًا َتَرى) الخرى الية في تعالى قوله "ومثله ِثير ُهْم َك ْن ْوَن ِم ّل َو َت َي
ِذيَن ّل َفُروا ا ْئَس َك ِب ّدَمْت َما َل ُهْم َق ُهْم َل ُفُس ْن ّلُه سَإِخَط َأْن َأ ِهْم ال ْي َل َع
ِفي َذاِب َو َع ْل ُدوَن ُهْم ا ِل ْو ، َخا َل ُنوا َو ُنللوَن َكا ْؤِم ِه ُي ّل ِبللّي ِبللال ّن َوَمللا َوال

ِزَل ْنلل ِه ُأ ْيلل َل ُهْم َمللا ِإ ُذو ّتَخلل َءا ا َيللا ِل ْو ِكللّن َأ َل ًا َو ِثيللر ُهللْم َك ْن ُقوَن) ِم َفاسِإلل
،80(المائأدة: وجللد إذا أنلله تقتضي شرطية جملة )  فذكر81  
انتفللاءا مللع تقتضللي (لللو) الللتي بحللرف المشروط وجد الشرط
ْو فقال ، المشروط انتفاءا الشرط َل َو ُنوا ( ُنوَن َكا ْؤِم ِه ُي ّل ِبّي ِبال ّن َوال

ِزَل َوَما ْن ِه ُأ ْي َل ُهْم َما ِإ ُذو ّتَخ َءا) فدل ا َيا ِل ْو المذكور اليمان أن على َأ
واتخللاذهم اليمللان يجتمللع ول ، ويضللاده أوليللاءا اتخللاذهم ينفللي
فعل ; ما أولياءا اتخذهم من أن على ذلك ودل القلب في أولياءا

ومثللله ، إليلله أنزل وما والنبي بالله اليمان من الواجب اليمان
ُذوا (ل تعالى قوله ّتِخ َد َت ُهللو َي ْل ّنَصللاَرى ا َءا َوال َيللا ِل ْو ُهْم َأ ْعُضلل ُءا َب َيللا ِل ْو َأ

ْعٍض ُهْم َوَمْن َب ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهْم) فإنه َف ْن اليللات تلللك فللي أخبر ِم
، منهللم هللو متللوليهم أن هنللا وأخبر ، مؤمنا يكون ل متوليهم أن

ًا" . بعضه يصدق فالقرآن بعض
234  ،1/233الذمة)  أهل (أحكاما في القيم ابن - وقال2

ً العباسإي) : بالله المر كتاب عن (نقل
، المللؤمنين وبيللن والنصللارى اليهللود  بين الموالة "وقطع

فقللال المللبين حكملله ،فللي منهللم فإنه تولهم من أنه وأخبر
َيللا سإللبحانه القلائألين أصللدق وهو تعالى َهللا (  ّي أ

ِذيَن َ ّللل ُنللوا ا ل آَم
ُذوا ّتِخ َد َت ُهو َي ْل ّنَصاَرى ا َءا َوال َيا ِل ْو ُهْم َأ ْعُض ُءا َب َيا ِل ْو ْعٍض َأ ُهْم َوَمْن َب ّل َو َتلل َي
ُكْم ْن ّنُه ِم ِإ ُهْم َف ْن ّلللَه ِإّن ِم ِديِ ل ال ْهلل ْومَا َي َقلل ْل ِلِميَن) (المائأللدة: ا ّظللا ال

51. (
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المللؤديِ المرض من قلبه في بما متوليهم حال عن وأخبر
َتللَرى) فقللال والللدين العقللل فسللاد إلى ِذيَن َف ّللل ِهْم ِفللي ا ِب ُلللو ُق

ُعوَن َمَرٌض ِر ِهْم ُيَسا ُلوَن ِفي ُقو َنا َأْن َنْخَشى َي َب ٌة ُتِصي ِئأللَر َعَسللى َدا َف
ّلُه ِتَي َأْن ال ْأ ْتِح َي َف ْل ْو ِبا ٍر َأ ِه ِمْن َأْم ِد ْن ِبُحوا ِع ُيْصلل َلللى َف َأسَإللّروا َمللا َع

ِهْم ِفي ُفِس ْن ِدِميَن) (المائأدة: َأ . )52َنا
لللذلك المللؤمن ليكللون متوليهم أعمال حبوط عن أخبر ثإم
ُقللوُل) تعالى فقال الحذرين من َي ِذيَن َو ّللل ُنللوا ا ِءا آَم ُؤل َهلل ِذيَن َأ ّللل ا

ْقَسللُموا ِه َأ ّل َد ِبللال ْهلل ِهْم َج ِن ْيَمللا ُهللْم َأ ّن ُكللْم ِإ َع َطللْت َلَم ِب ُهْم َح ُل ْعَمللا َأ

َبُحوا َأْص ِرين) ". َف َخاسِإ
ًا وقال  :242/ 1) الذمة أهل أحكاما( في أيض

يتلم ،ول منهللم فللإنه تللولهم مللن بلأن تعلالى حكلم "وقلد
تجتمللع فل الللبراءاة تنافي والولية ، منهم بالبراءاة إل اليمان
ًا والولية البراءاة وإذلل هللي تجتمللع فل إعللزاز والولية ، أبد
ًا الكفر ًا" . الكافر معاداة تجامع فل صلة والولية ، أبد أبد

ًا وقال  :195 / 1الذمة)  أهل (أحكاما أيض
تللولى مللن أنلله حكملله مللن أحسللن ول  حكم قد سإبحانه "أنه
َوَمْن ، منهم فهو والنصارى اليهود ُهْم ( ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهْم)". َف ْن ِم

ورسإللائأل كتللب – حنابلللة وهللم – النجديللة الللدعوة - ولئأمللة3
الثللامن المبحللث فللي أفردتهللا البللاب هللذا فللي كللثيرة وفتللاوى
. لهميتها

ًا : الظاهرية علماءا أقوال : من خامس

 :204 / 11)  ( المحلى  ) في456 (ت حزما ابن - قال1
كفللروا الللذين فللي يسللارعون قللوما عللن تعالى الله "أخبر

ًا أنهللم آمنللوا الذين عن تعالى وأخبر ، دائأرة تصيبهم أن حذر
ِءا( للكافرين يقولون ُؤل َه ِذيَن َأ ّللل ْقَسللُموا ا ِه َأ ّل َد ِبللال ْهلل ِهْم َج ِن ْيَمللا َأ

ُهْم ّن ُكْم ِإ َع تعللالى الله قال فيهم يسارعون الذين يعنون  ،) َلَم
َطْت: ( ِبللل ُهْم َح ُل ْعَمللا َبُحوا َأ َأْصلل ِرين َف إل يكللون ل فهذا ) ، َخاسِإلل

ًا ًا منهم فكانوا الكفار إلى الميل أظهروا قوما عن خبر كفللار
". العمال خائأبي
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ًا وقال /لل 12(المحلى)  في أيض من:  مسللألة  : تحللت126 
ًا صار ًا الحرب أرض إلى مختار هو أمرتد للمسلمين , مشاق
- السإلللما أهللل على الحرب بأهل اعتضد ومن ؟ ل أما بذلك
. ؟ ل أما بذلك هو - أمرتد السإلما دار يفارق لم وإن

: كلما بعد فقال
بللدار لحللق من أن بهذا : " فصح الله رحمه محمد أبو قال
ًا والحرب الكفر ًا مختار , المسلللمين مللن يليلله لمللن محاربلل

وجللوب : مللن كلهلا المرتللد أحكلاما لله مرتد الفعل بهذا فهو
, وانفسللاخأ مللاله إباحللة , ومللن عليه قدر , متى عليه القتل
وسإلللم عليلله الللله صلى الله رسإول , لن ذلك , وغير نكاحه

". مسلم من يبرأ لم
: قال ثإم

ًا هناك كان "فإن ًا للمسلمين محارب , بخدمللة للكفللار معين
, يصيبها لدنيا هنالك يقيم إنما كان - وإن كافر : فهو كتابة أو

بجمهللرة اللحللاق علللى قللادر , وهللو لهللم كالللذمي وهللو
عذرا له نرى , وما الكفر عن يبعد , فما وأرضهم المسلمين

معينا للمسلمين محاربا هناك كان فإن العافية الله - ونسأل
يقيللم إنمللا كللان - وإن كللافر : فهللو كتابة , أو بخدمة للكفار
عللى قلادر , وهلو لهلم كاللذمي , وهلو يصليبها للدنيا هنالك

, الكفللر عللن يبعد , فما وأرضهم المسلمين بجمهرة اللحاق
ًا له نرى وما ". العافية الله - ونسأل عذر

ًا وقال ) : 138/ 11( أيض
َوَمْن تعالى قوله أن "صح ُهْم ( ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهْم) إنمللا َف ْن هللو ِم

يختلللف ل حللق وهللذا ، الكفللار جملة من كافر بأنه ظاهره على
". المسلمين من اثإنان فيه

ًا ــوال : ـمــن سادـســ ــن غيرـهــم أـق ــاءا ـم العلـم
: المجتهدين

ًا (وكان الطبريِ جرير ابن - قال1 ًا إمامل أتبلاع لله مجتهلد
ل) عمران آل سإورة في تعالى قوله ) في الجريرية لهم يقال
ِذ ّتِخ ُنوَن َي ْؤِم ْلُم ِريَن ا ِف َكا ْل َءا ا َيا ِل ْو ِنيَن ُدوِن ِمْن َأ ْؤِم ْلُمل َعلْل َوَملْن ا ْف َي
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ِلَك ْيللَس َذ َل ِه ِمللَن َف ّللل ٍءا ِفللي ال ُقللوا َأْن ِإّل َشللْي ّت ُهللْم َت ْن ًة)(آل ِم َقللا ُت
 ) :228 / 3 جرير ابن ) (تفسير28الية عمران: من

ًا الكفار المؤمنون أيها تتخذوا ل ذلك "ومعنى ًا ظهور وأنصللار
دون مللن المسلللمين علللى وتظللاهرونهم ، دينهم على توالونهم
فليس ذلك يفعل من فإنه ، عوراتهم على وتدلونهم ، المؤمنين

، منه الله وبريِءا ، الله من بريِءا فقد يعني ، شيءا في الله من
تقاة) : منهم تتقوا أن (إل ، الكفر في ودخوله دينه عن بارتداده

فتظهللروا أنفسللكم علللى فتخافوهم سإلطانهم في تكونوا أن إل
تشللايعوهم ول ، العللداوة لهللم وتضللمروا بألسللنتكم الولية لهم

" . بفعل مسلم على تعينوهم ول ، الكفر من عليه هم ما على
الللتي اليللات بعللض تفسير في كلمه من شيءا سإبق وقد

فلتراجع. الول المبحث في ذكرناها

(فتللح ) في1255 (ت الشوكاني علي بن محمد - وقال2
َيا سإبحانه قوله ) في50/ 2 القدير َها (  ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُذوا ل آَم ّتِخ َت
َد ُهو َي ْل ّنَصاَرى ا َءا َوال َيا ِل ْو ُهْم َأ ْعُض ُءا َب َيا ِل ْو ْعٍض َأ ُهْم َوَمْن َب ّل َو َتلل ُكللْم َي ْن ِم

ّنُه ِإ ُهْم َف ْن ّلَه ِإّن ِم ِديِ ل ال ْه ْومَا َي َق ْل ِلِميَن) (المائأدة: ا ّظا :) 51ال
معاملللة يعاملوا أن أولياءا اتخاذهم عن النهي من "والمراد

وقللوله ، والمناصللرة والمعاشللرة المصللادقة فللي الوليللاءا
ُهْم( ْعُض ُءا َب َيللا ِل ْو ْعللٍض َأ بعللض : أن والمعنللى ، للنهللي تعليللل)  َب

أوليللاءا النصلارى وبعلض ، منهلم الخللر البعلض أولياءا اليهود
طللائأفتي إحللدى بللالبعض المللراد وليس ، منهم الخر البعض
للقطللع  ؛ الخرى الطائأفة الخر وبالبعض ، والنصارى اليهود
َلِت) والشقاق العداوة من غاية في بأنهم َقا ُد َو ُهللو َي ْل ْيَسللِت ا َل

ّنَصاَرى َلى ال ٍءا َع َلِت َشْي َقللا ّنَصللاَرى َو ْيَسللِت ال ُد َل ُهللو َي ْل َلللى ا َع
ٍءا كللل أن : المللراد ) . وقيللل113اليللة )(البقللرة: مللن َشْي
وتناصللرها وتعاضللدها الخللرى تللوالي الطللائأفتين من واحدة

ذات فللي كللانوا وإن ، بلله جاءا ما وعداوة  النبي عداوة على
الجملللة بهللذه النهللي تعليللل ووجه ، متضادين متعادين بينهم
ل الكفللار هللؤلءا شللأن هللي المللوالة هللذه أن تقتضللي أنهللا

ولهللذا ، مثلهللم فتكونوا فعلهم من هو ما تفعلوا فل ، شأنكم
َوَمللْن( فقللال لها كالنتيجة هو بما التعليلية الجملة هذه عقب

ُهْم ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهللْم َف ْن ُهْم َوَمللْن ِم ّل َو َتلل ُكللْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهللْم) َفلل ْن :  أيِِم
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فللإن ؛ شللديد وعيللد وهللو ، عللدادهم وفللى جملتهللم من فإنه
ليللس غايللة إلللى بلغت قد التي هي للكفر الموجبة المعصية

ّلَه ِإّن( وقوله ، غاية وراءاها ِديِ ل ال ْه ْومَا َي َق ْل ِلِميَن) ا ّظا  تعليلللال
بسللبب هللو الكفللر في وقوعهم : أن أيِ ؛ قبلها التي للجملة

كمللن الكفر يوجب بما نفسه ظلم لمن سإبحانه هدايته عدما
الكافرين" . يوالي

/لل 1 القدير (فتح وقال ِذ ل) تعللالى قللوله ) فللي331  ّتِخلل َي
ُنوَن ْؤِم ْلُم ِريَن ا ِف َكا ْل َءا ا َيللا ِل ْو ِنيَن ُدوِن ِمللْن َأ ْؤِم ْلُملل َعللْل َوَمللْن ا َيْف

ِلَك ْيَس َذ َل ِه ِمَن َف ّل ٍءا ِفي ال ) :28الية عمران: من )(آل َشْي
الكفار موالة عن للمؤمنين النهي يتخذ) : فيه (ل "قوله 

ُذوا ل)  تعللالى قللوله ومثله ، السإباب من لسبب ّتِخلل َنللًة َت َطا ِب
ُكْم ِمْن ِن ،118اليللة عمران: من الية)(آل…ُدو ) وقللوله ) 

ُهْم َوَمْن ّل َو َت ُكللْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهللْم)(المائأللدة: مللن َفلل ْن ،51اليللة ِم  (
ُد ل) وقوله ًا َتِج ْوم ُنوَن َق ْؤِم ِه ُي ّل اليللة)(المجادلللة: مللن …ِبللال
،22اليللة ُذوا ل)  وقللوله )  ّتِخلل َد َت ُهللو َي ْل ّنَصللاَرى ا َيللاءا) َوال ِل ْو َأ

،51الية (المائأدة: من َهللا َيللا) وقللوله )   ّي أ
ِذيَن َ ّللل ُنللوا ا ل آَم

ُذوا ّتِخ ّويِ َت ُد ُكْم َع ّو ُد َع َءا)(الممتحنة: من َو َيا ِل ْو ) .1الية َأ
ِنيَن) فللي ُدوِن (ِمللْن وقللوله  ْؤِم ْلُملل أيِ الحللال محللل ا

ً الكللافرين إلللى المللؤمنين متجاوزين ًا أو اسإللتقلل ، اشللتراك
َوَمْن بقوله والشارة َعْل ( ْف ِلَك َي عليه المدلول التحاد ) إلى َذ

ْيَس قوله يتخذ). ومعنى (ل بقوله َل َف ِه ِمَن ( ّللل ٍءا ِفللي ال ) َشللْي
عنلله منسلللخ هللو بل ، الشياءا من شيءا في وليته : من أيِ

" . حال بكل

ًا : العلم أهل من المتأخرين أقوال : من سابع

)1332 (ت القاـسـمي اـلـدين جـمـال الشيخ - قال1
منكللم يتولهم (ومن تعالى قوله ) على6/240 (تفسيره في
منهم) : فإنه

وإن ، حكمهللم وحكملله ، جملتهللم من ) : أيِ منهم "(فإنه
الدين" . في لهم مخالف أنه زعم
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/33(المنللار)  فللي رأضا رأشيد محمد الشيخ -وقال2  
بالجنسية التجنس بتحريم طويلة فتوى  ضمن227 – 226

لتللونس الفرنسللي الحتلل أثإناءا وقته في ونحوها الفرنسية
: السإلما عن ردة التجنس هذا أن قّرر أن بعد فقال

قتللال فللي ونفسلله مللاله ببللذل راٍض التجنللس بهللذا هللو بللل"
الحاجللة عنللد تللدعوه وهللي ، ذلك إلى دولته دعته إذا المسلمين

ًا مللن معلومللة ، عليهللا مجمع كثيرة أحكاما المسألة ففي . قطع
، مخالفتهلللا المتجنلللس يسلللتحل ، بالضلللرورة السإللللما ديلللن

" .  بالجماع كفر واسإتحللها

اليهللود مسللاعدة عللن الزهللر فللي الفتللوى لجنللة - وسإئلت3
اللجنللة فأجللابت ، فلسللطين فللي مللآربهم تحقيللق في وإعانتهم
1366  شللعبان14 فللي  ـسـليم المجيد عبد الشيخ برئأاسإة

: قال ومما ، طويلة إجابة
أعللان إذا المسلمين جماعة من نفسه يحسب الذيِ "فالرجل

عليهللا وسإللاعد المنكللرة الثإللاما هللذه مللن شلليءا فللي أعللداءاهم
فللي ينتظلم ول ، اليمللان أهلل مللن يعلد ل بواسإلطة أو مباشرة
وهللو ، دينهللم مللن منخلع ، عليهم حرب بصنيعه هو بل ، سإلكهم
للسإلللما بالعللداوة المتظللاهرين مللن عللداوة اشللد الثإللم بفعللله

والمسلمين" .
: قال أن إلى
ًا مسلم يشك "ول ًا يفعل من أن أيض من فليس ذلك من شيئ

والمسلمون والسإلما ، شيءا في المسلمين ول رسإوله ول الله
مللن شلليءا يمسلله لم قلبه أن على دل قد بفعله وهو ، منه براءا

ًا يستبيح والذيِ ، الوطان محبة ول اليمان أن بعللد هذا من شيئ
ًا يكون فيه الله حكم له اسإتبان فيفللرق ، السإلما دين عن مرتد

ول عليلله يصلللى ول ، به التصال عليها ويحرما ، زوجه وبين بينه
، يقللاطعوه أن المسلللمين وعلللى ، المسلللمين مقابر في يدفن

إذا جنللازته يشلليعوا ول ، مرض إذا يعودوه ول ، عليه يسلموا فل
فللي أثإرهللا يظهللر توبللة ويتللوب ، الللله أمر إلى يفيءا حتى مات

وجللوب فللي خطيللرة ". (فتلاوى وأفعاله وأقواله وأحواله نفسه
) .25– 17 ص المقدس الديني الجهاد

(كلمة طويلة له فتوى في شاكر أحمد الشيخ - وقال4
المصرية المة إلى ( بيان عنوان  تحت137- 126 حق) ص
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حكم بيان ) في عامة والسإلمية العربية المة وإلى خاصة
على عدوانهم أثإناءا – والفرنسيين النجليز مع التعاون

: – المسلمين
, قلّل التعاون أنواع من نوع , بأيِ النجليز مع التعاون أما"  
ّدة فهلو , كلثر أو فيله يقبلل الّصلراح, ل والكفلر ، الجامحلة اللر

، حمقللاءا عصبية حكمه من ينجي تأول, ول معه ينفع اعتذار, ول
ذلللك أكللان , سإللواءا النفللاق هي مجاملة , ول خرقاءا سإياسإة ول
سإللواءا والردة الكفر في كلهم ، زعماءا أو حكومات أو أفراد من
سإللبيل وأخللذ فتللاب أمللره اسإللتدرك , ثإللم وأخطللأ جهل من , إل

لللله أخلصوا , إن عليهم يتوب أن الله عسى , فأولئك المؤمنين
.  للناس ول للسياسإة ل ،

وعللن النجليللز قتللال حكللم عللن البانللة اسإتطعت قد وأظنني
, المعاملللة أو التعللاون ألللوان مللن لون بأيِ معهم التعاون حكم
أيِ مللن ، العربيللة يقللرأ مسلللم كللل يفقهلله أن يسللتطيع حللتى

. يكون الرض من بقعة أيِ , وفي كان الناس طبقات
ل الذيِ البديهي من أنه , في الن يشك ل قارئ كل أن وأظن

المعنللى هللذا فللي الفرنسيين شأن : أن دليل أو بيان إلى يحتاج
, فللإن الرض وجلله علللى مسلللم لكللل , بالنسللبة النجليز شأن
العمللل فللي الجامحللة وعصللبيتهم ، للمسلمين الفرنسيين عداءا
عصللبية أضللعاف ، السإلللما حللرب , وعلللى السإلللما محللو على

, وهللم والعللداءا العصللبية فللي حمقى هم , بل وعدائأهم النجليز
أو حكللم فيه لهم إسإلمي بلد كل في المسلمين إخواننا يقتلون

جرائأللم معلله تصللغر مللا والفظللائأع الجرائأم من , ويرتكبون نفوذ
, سإواءا الحكم في والنجليز وتتضاءال, فهم ووحشيتهم النجليز
أيِ في لمسلم يجوز , ول مكان كل في حلل وأموالهم دماؤهم

أنللواع مللن نللوع بللأيِ معهللم يتعللاون أن الرض بقللاع مللن بقعللة
: النجليللز مللع التعاون حكم حكمه معهم التعاون , وإن التعاون

معهم المتعاون لون كان , أيا جملة السإلما من والخروج الردة
". جنسه أو نوعه أو

: قال أن إلى
الرأض بـقـاع من بقعة أيِ في مسلم كل فليعلم أل"

:
, مللن المسلللمين مسللتعبديِ السإلما أعداءا مع تعاون إذ أنه 

أنللواع مللن نللوع , بأيِ وأشباههم وأحلفهم والفرنسيين النجليز
أن عللن ًفضللل  ، اسإتطاع بما يحاربهم فلم سإالمهم , أو التعاون
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فعل إن , إنه الدين في إخوانهم على العمل أو بالقول ينصرهم
ًا أو بوضللوءا تطهللر , أو باطلللة فصلللته صلللى ثإللم ذلللك من شيئ

ًا صللاما أو , باطللل فطهوره تيمم أو غسل فصللومه ًنفل أو فرضلل
أخللرج , أو مفروضللة زكللاة أدى , أو باطل فحجه حج , أو باطل
ًا صدقة بللأيِ لربلله تعبللد , أو عليلله مللردودة باطلة فزكاته تطوع
ذللك من شيءا في له ليس ، عليه مردودة باطلة فعبادته عبادة

. والوزر الثإم فيه عليه بل أجر
: مسلم كل فليعلم أل

عبادة كل , من عمله حبط الدنيءا المركب هذا ركب إذا أنه 
رضللي الللتي الللردة هذه حمأة في يرتكس أن قبل لربه بها تعبد

الوصللف بهللذا حقيللق مسلللم بهللا يرضى أن الله , ومعاذ لنفسه
صحة في شرط اليمان بأن . ذلك وبرسإوله بالله يؤمن العظيم

الللدين مللن معلللوما بللديهي هللو كمللا , قبولهللا , وفللي عبادة كل
. المسلمين من أحد فيه يخالف ل ، بالضرورة

ُفْر َوَمْن)  يقول: سإبحانه الله بأن وذلك ْك ِْليَماِن َي ْد ِبا َق ِبَط َف َح
ُلُه َو َعَم ُه ِة ِفي َو ِريَن)(المائأدة: من ِمَن اْلِخَر ْلَخاسِإ ).5الية ا

ُلللوَن َول)  يقللول: سإللبحانه الله بأن وذلك ُكْم َيَزا َن ُلو ِت َقللا ّتللى ُي َح
ُكْم ّدو ُكْم َعْن َيُر ِن ُعوا ِإِن ِدي َطا َت ْد َوَمللْن اسْإلل ِد َتلل ُكللْم َيْر ْن ِه َعللْن ِم ِنلل ِدي
َيُمْت َو َف ُه ِفٌر َو ِئلَك َكا َل ُأو َطللْت َف ِب ُهْم َح ُل ْعَمللا َيا ِفللي َأ ْن ّد ِة اللل َواْلِخللَر

ِئَك َل ُأو ِر َأْصَحاُب َو ّنا َها ُهْم ال ُدوَن)(البقرة: من ِفي ِل ).217الية َخا
َيللايقللول:  تعالى الله بأن وذلك َهللا (  ّي أ

ِذيَن َ ّللل ُنللوا ا ُذوا ل آَم ّتِخلل َت
َد ُهو َي ْل ّنَصاَرى ا َءا َوال َيا ِل ْو ُهْم َأ ْعُض ُءا َب َيا ِل ْو ْعٍض َأ ُهْم َوَمْن َب ّل َو َتلل ُكللْم َي ْن ِم

ّنُه ِإ ُهْم َف ْن ّلَه ِإّن ِم ِديِ ل ال ْه ْومَا َي َق ْل ِلِميَن ا ّظللا َتللَرى ، ال ِذيَن َف ّللل ِفللي ا
ِهْم ِب ُلو ُعوَن َمَرٌض ُق ِر ِهْم ُيَسا ُلوَن ِفي ُقو َنا َأْن َنْخَشى َي َب ٌة ُتِصللي ِئأللَر َدا
َعَسى ّلُه َف ِتَي َأْن ال ْأ ْتِح َي َف ْل ْو ِبا ٍر َأ ِه ِمْن َأْم ِد ْن ِبُحوا ِع ُيْصلل َلللى َف َمللا َع
ِهْم ِفي َأسَإّروا ُفِس ْن ِدِميَن َأ ُقوُل ، َنا َي ِذيَن َو ّللل ُنللوا ا ِءا آَم ُؤل َهلل ِذيَن َأ ّللل ا

ْقَسللُموا ِه َأ ّل َد ِبللال ْهلل ِهْم َج ِن ْيَمللا ُهللْم َأ ّن ُكللْم ِإ َع َطللْت َلَم ِب ُهْم َح ُل ْعَمللا َأ

َبُحوا َأْص ِرين َف ). َخاسِإ
ِذيَن ِإّن) يقول سإبحانه الله بأن وذلك ّل ّدوا ا َتلل َلللى اْر ِهْم َع ِر َبللا ْد َأ

ِد ِمْن ْع ّيَن َما َب َب ُهُم َت َدى َل ُه ْل َطاُن ا ْي ّوَل الّش ُهللْم سَإلل َلللى َل َأْم ُهللْم َو ، َل
ِلَك ُهْم َذ ّن أ

َ ُلوا ِب ِذيَن َقا ّل ُهوا ِل ِر ّلُه َنّزَل َما َك ُكْم ال ُع ِطي ُن ْعللِض ِفللي سَإ َب
ِر َْلْم ّلُه ا َلُم َوال ْع ُهم َي ْيَف ْ، ِإسْإَراَر َك َذا َف ُهُم ِإ ْت ّف َو َكُة َت ِئأ ْلَمل ُبوَن ا ِر َيْض

ُهْم َه ُهْم ُوُجو َباَر ْد َأ ِلَك ، َو ُهُم َذ ّن أ
َ ُعللوا ِب َب ّت ّلللَه َأسْإللَخَط َمللا ا ُهللوا ال ِر َك َو

َنُه َوا َبَط ِرْض َأْح ُهْم َف َل ْعَما ِذيَن َحِسَب َأمْا ، َأ ّللل ِهْم ِفللي ا ِب ُلللو َمللَرٌض ُق
ِرَج َلْن َأْن ّلللُه ُيْخلل ُهْم ال َن َغا ْو ، َأْضلل َللل ُءا َو ُهْم َنَشللا َك َنللا ْي ُهللْم ََلَر َت ْف َعَر َل َف
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ُهْم ُهللْم ِبِسيَما ّن َف ِر ْع َت َل ْوِل َلْحللِن ِفللي َو َقلل ْل ّلللُه ا َلللُم َوال ْع ُكْم َي َل ْعَمللا ، َأ
ُكْم ّن َو ُل ْب َن َل ّتى َو َلَم َح ْع ِديَن َن ِه ْلُمَجا ُكْم ا ْن ِريَن ِم ِب َو َوالّصا ُل ْب َن ُكْم َو َباَر َأْخ

ِذيَن ِإّن ، ّل َفُروا ا ّدوا َك ِبيِل َعْن َوَص ِه سَإ ّل ّقوا ال ِمللْن الّرسُإللوَل َوَشللا
ِد ْع ّيَن َما َب َب ُهُم َت َدى َل ُه ْل ّلَه َيُضّروا َلْن ا ًا ال ْيئ ِبُط َش ُيْح ُهْم َوسَإ َل ْعَما ، َأ

َها َيا ّي أ
ِذيَن َ ّللل ُنللوا ا ُعللوا آَم ِطي ّلللَه َأ ُعللوا ال ِطي َأ ُلللوا َول الّرسُإللوَل َو ِط ْب ُت

ُكم َل ْعَما ِذيَن ِإّن ْ، َأ ّل َفُروا ا ّدوا َك ِبيِل َعْن َوَص ِه سَإ ّل ُتوا ُثإّم ال ُهللْم َما َو
ّفاٌر َلْن ُك ِفَر َف ْغ ّلُه َي ُهْم ال ُنللوا َفل ، َل ِه ُعوا َت ْد َتلل َلللى َو ِم ِإ ْل ُتللُم الّسلل ْن َأ َو

ْوَن َل ْع َْل ّلُه ا ُكْم َوال َع َلْن َم ُكْم َو ِتَر ُكْم) (محمد: َي َل ْعَما . )35 - 25َأ
: مسلمة وكل مسلم كل فليعلم إل
، أعللداءاهم ويناصللرون دينهللم علللى يخرجون الذين هؤلءا أن
ًا باطل فزواجه منهم تزوج من ًا بطلن ، تصللحيح يلحقه ل ، أصلي
وميراث نسب ثإبوت من ، النكاح آثإار من أثإر أيِ عليه يترتب ول

ًا منهم كان من وأن ، ذلك وغير وأن كللذلك زواجلله بطل متزوج
ونصللر عللدوه وحللارب ، دينه وإلى ربه إلى ورجع منهم تاب من

المللرأة تكللن ولللم الردة حال تزوجها التي المرأة تكن لم ، أمته
ًا نكاحه عقد في وهي ارتدت التي عصللمته في هي ول ، له زوج

عليهللا فيعقللد بها زواجه يستأنف أن التوبة بعد عليه يجب وأنه ،
ًا ًا عقد ًا صحيح . واضح بديهي هو كما ، شرعي
الرض بقللاع من بقعة أيِ في ، المسلمات النساءا فليحتط أل

ليسللوا لنكللاحهن يتقللدمون الللذين أن من الزواج قبل ليتوثإقن ،
لنفسللهن حيطللًة ، الللدين عللن الخارجة المنبوذة الفئة هذه من

ً يعاشللرن أن ، ولعراضللهن ًا يظنللونهن رجللال وليسللوا أزواجلل
النسللاءا فليعلللم أل ، الللله ديللن فللي باطللل زواجهم بأن ، بأزواج

هللذه حمأة في ارتكسوا بأزواج الله ابتلهن اللئأي ، المسلمات
هللؤلءا علللى محرمللات وصللرن ، نكللاحهن بطللل قللد أنه ، الردة

ثإللم عمليللة صحيحة توبة يتوبوا حتى ، بأزواج لهن ليسوا الرجال
ًا يتزوجوهن ًا زواج ًا جديد . صحيح

:  المسلمات النساءا فليعلم أل
تعلللم وهللي حالللة هذه رجل من بالزواج منهن رضيت من أن
فللإن الللردة هللذه فيلله تعللرف زوج مللع بالبقللاءا رضيت أو ، حاله

النسللاءا ترضللى أن الللله . ومعاذ سإواءا الردة في وحكمه حكمها
ولللدينهن أولدهللن ولنسللاب ولعراضللهن لنفسهن المسلمات

ًا . هذا من شيئ
يصللدر قللانون فيلله يغنللي ومللا ، بالهزل ليس جد المر إن أل 

مللن للخللروج الحيللل أكللثر , فمللا ءااالعللد مع المتعاونين بعقوبة
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, بالشللبهة المجرمين لتبرئأة الطرق أكثر , وما القوانين نصوص
عللن مسللؤولة المللة . ولكللن الحجللة فللي وباللحن ، المصطنعة

والفراد ، وحين وقت كل في نصرته على والعمل ، دينها إقامة
وعما ، أيديهم تجترحه عما القيامة يوما الله يديِ بين مسؤولون

. قلوبهم عليه تنطويِ
ًا وليكللن ، لنفسلله امللرئ كل فلينظر عبللث مللن لللدينه سإللياج
مللن ثإغللر علللى هللو إنمللا مسلللم وكل ، الخائأنين وخيانة العابثين

النصللر وإنمللا ، قبله من السإلما يؤتى أن فليحذر ، السإلما ثإغور
" . ينصره من الله ولينصرن ، الله عند من

يعيللن مللن حكللم  عن1376 عاما مصر علماءا بعض - وسإئل5
. مرتد بأنه المسئولون فأفتى ، مسلمة دولة ضد أجنبية دولة

وعبد ، زهرة أبو محمد:  المشايخ من أجاب وممن
.البنا ومحمد ، زيد ومصطفى ، عامر العزيز

– العاشرة السنة – العاشر السإلما) العدد لواءا (مجلة
 .619  ص– 1376 الخر جمادى

)1393 (ت الشنقيطي المين محمد الشيخ - وقال6
مجموعة ذكر أن  بعد– 111 / 2البيان)  (أضواءا في الله رحمه

- : الكفار تولي عن تنهى التي اليات من
ًا الكفار تولى من أن اليات هذه ظواهر من ويفهم" عمللد

ًا مثلهم" . كافر أنه فيهم رغبة اختيار

/15  ) (الللدرر1402 (ت حميد بن الله عبد الشيخ - وقال7  
479: (

مللا يعللرف أن لنفسلله ناصللح مسلم كل على ويتعين " فيجب
: والموالة التولي بين الفرق من ، الله رحمهم العلماءا قرره

شلليءا وإظهللار ، الكلما ليللن مثل : الموالة الله رحمهم قالوا
المللور مللن ذلللك أشللبه ومللا ، الللدواة لياثإللة أو ، البشاشللة مللن

بللذلك وعلمهللم ، دينهللم ومن منهم البراءاة إظهار مع ، اليسيرة
. خطر على وهو ، الذنوب كبائأر من كبيرة مرتكب فهذا ، منه

لهللم والنصللرة ، عليهللم والثنللاءا ، إكرامهللم : فهو التولي وأما
منهللم الللبراءاة وعللدما ، والمعاشرة ، المسلمين على والمعاونة

ًا أحكللاما عليلله تجللرى أن يجللب ، فللاعله مللن ردة فهللذا ، ظللاهر
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المللة وإجمللاع والسللنة الكتللاب ذلللك علللى دل كمللا ، المرتدين
بهم" . المقتدى

(مجملللوع الله رأحمه باز بن العزيز عبد الشيخ - وقال8
أو الشللتراكيين أعللان مللن حكللم  - فللي1/274باز)  ابن فتاوى

- :  ونحوهم الشيوعيين
، إليله يلدعون ملا وحّسلن ضلللهم عللى سإاعدهم من "وكل

حكللم حكملله ، ضللال ، كللافر فهللو ولمزهللم السإلللما دعللاة وذمّا
أجمللع . وقللد طلبهللا فللي وأيللدها ركابهللا فللي سإار التي الطائأفة

، المسلللمين علللى الكفللار ظللاهر مللن أن علللى السإلللما علماءا
قللال كمللا ، مثلهم كافر فهو ، المساعدة من نوٍع بأيِ وسإاعدهم

َيا سإبحانه َها (  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُذوا ل آَم ّتِخلل َد َت ُهللو َي ْل ّنَصللاَرى ا َءا َوال َيللا ِل ْو َأ

ُهْم ْعُض ُءا َب َيا ِل ْو ْعلٍض َأ ُهْم َوَمللْن َب ّل َو َتل ُكلْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهلْم َفلل ْن ّلللَه ِإّن ِم ل ال
ِديِ ْه ْومَا َي َق ْل ِلِميَن) (المائأدة: ا ّظا ،51ال َهللا َيللا) تعللالى وقللال )  ّي أ

َ

ِذيَن ّل ُنوا ا ُذوا ل آَم ّتِخ ُكْم َت َءا َبا ُكْم آ َن َوا ِإْخ َءا َو َيا ِل ْو ّبوا ِإِن َأ َتَح ْفللَر اسْإ ُك ْل ا
َلى ِْليَماِن َع ُهْم َوَمْن ا ّل َو َت ُكْم َي ْن ِئَك ِم َل ُأو ِلُموَن) (التوبللة: ُهُم َف ّظا ال
23( . "

ًا ـ لـهـذها المعاـصـرين العـلـم أـهـل أـقـوال : ـمـن ثامـن
: العظيمة الفتنة
الفتنللة لهللذه المعاصللرين العلللم أهللل مللن مجموعللة أفللتى

علللى عللدوانها فللي أمريكللا ومناصللرة مظللاهرة بللأن العظيمللة
: الفتاوى هذه ومن ، السإلما دين عن وردة كفر الفغان

بتارأيخ  الشعيبي الله عبد بن حمود الشيخ فتوى- 1
: فيها قاله ومما ، 1422 / 7 / 21
فهللي عليهم ومعاونتهم المسلمين على الكفار مظاهرة أما"
علمللاءا مللن بقللوله يعتد من كل عند السإلما ملة عن ناقل كفر

بلن محملد المجلدد الملاما الشليخ قلال ،ً وحلديثاً قلديما الملة
المشللركين  مظللاهرة: الثامن : الناقض الله رحمه عبدالوهاب
ُهْم َوَمللْن( تعالى قوله والدليل ، المسلمين على ومعونتهم ّل َو َتلل َي

ُكْم ْن ّنُه ِم ِإ ُهْم َف ْن ّلللَه ِإّن ِم ِديِ ل ال ْهلل ْومَا َي َقلل ْل ِلِميَن) (المائأللدة: ا ّظللا ال
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.لل )51 الللله رحمه اللطيف عبد بن الله عبد العلمة سإئل وقد 
: كفللر التللولي بللأن:  فأجللاب ، والتولي المولة بين الفرق عن

والبللدن بالمللال ومعللاونتهم عنهللم كالللذب وهو الملة من يخرج
بيللان فللي الله رحمه شاكر أحمد العلمة الشيخ . وقال والرأيِ

أيِ في مسلم كل على : يجب ومحاربتهم الكفار مقاومة حكم
وجللدوا حيثمللا يقللاتلهم وأن يحللاربهم أن الرض بقللاع من بقعة

مللع التعللاون : وأمللا قللوله .. إلللى عسللكريين أو كللانوا مللدنيين
الللردة فهللو كللثر أو قللل التعللاون أنللواع مللن نللوع بللأيِ النجليز
تأويل معه ينفع ول اعتذار فيه يقبل ل الصراح والكفر الجامحة

ول خرقللاءا سإياسإللة ول حمقللاءا عصللبية حكملله مللن ينجللي ول
أو حكومللات أو أفللراد مللن ذلللك كان سإواءا النفاق هي مجاملة
رحملله قال أن .. إلى جهل من إل سإواءا الردة في كلهم زعماءا

يخرجللون الللذين هؤلءا أن ومسلمة مسلم كل فليعلم : أل الله
باطللل فزواجه منهم يتزوج َمن أعداءاهم ويناصرون دينهم على

آثإللار مللن أثإللر أيِ عليلله يترتب ول تصحيح يلحقه ل أصليا بطلنا
منهللم كللان مللن وأن ذلك وغير وميراث نسب ثإبوت من النكاح

 . اهل زواجه بطل ومتزوجا
المسلللمين علللى الكفللر دول ظللاهر مللن فإن هذا على وبناءا

مرتللداً كافرا يكون الكفر في وزميلتها كأمريكا عليهم وأعانهم
هللذه لن ، وإعللانتهم مظللاهرتهم كللانت شكل بأيِ السإلما عن

بللوش المجللرما إليهللا يللدعو فللتئ مللا الللتي المسللعورة الحملللة
والللتي بليللر بريطانيللا وزراءا رئأيللس والجراما الكفر في وزميله

صللليبية حملللة هللي الرهللاب يحاربللان أنهمللا فيهللا يزعمللان
فيمللا والمسلمين السإلما ضد الصليبية الحملت من كسابقاتها

، بللذلك فيلله بملءا بوش المجرما صرح وقد ، التاريخ من مضى
قللال عنللدما ثإمل أكان وسإواءا ، صليبية حربا سإنشنها قال حيث
مللن وأمثللاله هللو يعتقللده مللا هللو هللذا فللإن واعيللا كللان أو ذلك

 ". الكفر أسإاطين

بتارأيخ البراك ناصر بن الرحمن عبد الشيخ فتوى- 2
فيها: قاله ومما ، 1422 / 7 / 20
حكومللة علللى الحرب أمريكا إعلن أن فيه شك ل مما فإنه"

علللى صللليبية وحللرب وعللدوان ظلللم أفغانسللتان فللي طالبللان
، المريكيللة المتحللدة الوليات رئأيس عن ذلك ُذكر كما السإلما

هللذا فللي نصللرتهم عللن السإلللمي العالم في الدول تخلي وأن
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عليهللم الكفار بمناصرة فكيف ، عظيمة مصيبة الحرج الموقف
َيللا:  تعلالى قللال ؛ الكللافرين تولي من ذلك فإن ، َهللا (  ّي أ

ِذيَن َ ّللل ا
ُنوا ُذوا ل آَم ّتِخ َد َت ُهو َي ْل ّنَصاَرى ا َءا َوال َيا ِل ْو ُهْم َأ ْعُض ُءا َب َيا ِل ْو ْعٍض َأ َوَمْن َب

ُهْم ّل َو َتلل ُكللْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهللْم َفلل ْن ّلللَه ِإّن ِم ِديِ ل ال ْهلل ْومَا َي َقلل ْل ِلِميَن) ا ّظللا ال
،51(المائأللدة: ّد وقللد )  علللى الكفللار مظللاهرة العلمللاءا علل
" .الية لهذه السإلما نواقض من المسلمين

7 / 3 بتارأيخ الخضير خضير بن علي الشيخ فتوى- 3
: فيها قال ومما  ،1422/ 

أئأمللة هللم بحثهللا مللن فللأعظم الكفللار مظللاهرة لةأمس أما"
والنفللاق الكفللر من ذلك واعتبروا الله رحمهم النجدية الدعوة
: عليلله ويللدل ، الحللق هللو وهللذا ، الملللة عن والخروج والردة
". – الدلة ذكر ثإم – والجماع ، والسنة ، الكتاب

بتارأـيـخ العـلـوان ناـصـر بن سليمان الشيخ فتوى- 4
: فيها قال ومما  ،1422 / 7 / 3

والبللدن بالمللال وإعللانتهم المسلللمين مللع الوقللوف يجللب"
مثللل فللي المسلللمين مناصللرة عللن التخلف يجوز . ول والرأيِ

السإلللما حللرب علللى الكفللر دول تواصللت فقللد الظللروف هذه
بعللض يتحللالف أن الغريللب ولكللن هللذا فللي عجللب ول وأهللله

أفغانسللتان ضرب على الكفر دول مع السإلما إلى المنسوبين
ِر تعللالى قال النفاق من ضرب وهذا َبّشلل ِقيَن ( ِف َنللا ْلُم َأّن ا ُهللْم ِبلل َل
ًا َذاب ًا َع ِليم ِذيَن ، َأ ّل ُذوَن ا ّتِخ ِريَن َي ِف َكا ْل َءا ا َيا ِل ْو ِنيَن ُدوِن ِمْن َأ ْؤِم ْلُملل ا

ُغوَن َت ْب َي ُهُم َأ َد ْن َة ِع ِعّز ْل ِإّن ا َة َف ِعّز ْل ِه ا ّلل ًا) (النسلاءا: ِل .) 139َجِميعل
ًا َتَرى( تعالى وقال ِثير ُهللْم َك ْن ْوَن ِم ّللل َو َت ِذيَن َي ّللل َفللُروا ا ْئللَس َك ِب َمللا َل

ّدَمْت ُهْم َق ُهْم َل ُفُسلل ْن ّلللُه سَإللِخَط َأْن َأ ِهللْم ال ْي َل ِفللي َع َذاِب َو َعلل ْل ُهللْم ا
ُدوَن ِل ْو ، َخا َللل ُنوا َو ُنللوَن َكللا ْؤِم ِه ُي ّل ِبللّي ِبللال ّن ِزَل َوَمللا َوال ْنلل ِه ُأ ْيلل َل َمللا ِإ

ُهْم ُذو ّتَخ َءا ا َيا ِل ْو ِكّن َأ َل ًا َو ِثير ُهْم َك ْن ُقوَن) (المائأدة: ِم )81  ،80َفاسِإ
.

مظللاهرة أن علللى الجمللاع العلمللاءا من واحد غير حكى وقد
عنهم والذب والمال بالنفس ومعاونتهم نبالمسلم على الكفار

َوَمللْن( تعللالى قللال السإلللما عللن وردة كفللر والبيللان بالسللنان
ُهْم ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهْم َف ْن ّلَه ِإّن ِم ِديِ ل ال ْه ْومَا َي َق ْل ِلِميَن) ا ّظا  .ال
وتهيئللة ومعللاونتهم الللله أعللداءا مناصللرة من أعظم توٍل وأيِ

القللادة وقتللل السإلللمية الللديار لضللرب والمكانيللات الوسإائأل
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( ومللن تعللالى الللله رحملله جرير ابن الحافظ قال . المخلصين
وملتهللم دينهللم أهللل مللن فهللو المؤمنين على ونصرهم تولهم

ًا متول يتولى ل فإنه ، راض عليلله هو وما وبدينه به وهو إل أحد
وصللار وسإللخطه خللالفه مللا عللادى فقللد دينه ورضي رضيه وإذا

." حكَمه حكُمه

الـسـعد الرحـمـن عـبـد ـبـن الـلـه عبد الشيخ فتوى- 5
فيها: قاله ومما  ،1422 / 7 / 24 بتارأيخ

الللله أولياءا ضد الله أعداءا مع التعاون أن مسلم كل وليعلم"
مللنً ناقضللا يعللد والمظاهرة والدعم التعاون أنواع من نوع بأيِ

عليلله ونص ،  وسإنة ربنا كتاب ذلك على دّل ، السإلما نواقض
ل وهللو دينلله يسلللب أن العبللد فليحذر ، الله رحمهم العلم أهل

أبيه عن العل أبي حديث )من118( مسلم صحيح وفي ، يشعر
ِه َرسُإوُل أن عنه الله رضي هريرة أبي عن ّل بللادروا قللال: (  ال

ويمسلليً مؤمنا الرجل يصبح المظلم الليل كقطعً فتنا بالعمال
مللن بعللرض دينلله يللبيع ،ً كللافرا ويصللبحً مؤمنللا ويمسي ،ً كافرا
ُقللْل تعللالى الللله قللال و ) ، الللدنيا ُكْم َكللاَن ِإْن (  ُؤ َبللا ُكْم آ ُؤ َنللا ْب َأ َو

ُكْم ُن َوا ِإْخ ُكْم َو َواُج َأْز ُكْم َو ُت َعِشلليَر َواٌل َو َأْملل َهللا َو ُتُمو ْف َتَر ْق ٌة ا ِتَجللاَر َو
ْوَن َها َتْخَشلل َد ِكُن َكَسللا َها َوَمَسللا َن ْو ُكللْم َأَحللّب َتْرَضلل ْي َل ِه ِمللَن ِإ ّللل ال
ِه ِل ٍد َوَرسُإو َها ِه ِفي َوِج ِل ِبي ّبُصوا سَإ َتَر ّتى َف ِتَي َح ْأ ّلُه َي ِه ال ِر َأْم ّلللُه ِب َوال

ِديِ ل ْه ْومَا َي َق ْل ِقيَن ا َفاسِإ ْل  ." 24) التوبة ا

ـخ الغنيمان محمد بن الله عبد الشيخ فتوى- 6 بتارأـي
: فيها قاله ومما  ،1422 / 7 / 29
ومعللاونتهم المسلللمين علللى الكفللر دول مللع الوقوف وأما"

َيا تعالى قال ، منهم ذلك فاعل يجعل فإنه عليهم َهللا (  ّي أ
ِذيَن َ ّللل ا

ُنوا ُذوا ل آَم ّتِخ َد َت ُهو َي ْل ّنَصاَرى ا َءا َوال َيا ِل ْو ُهْم َأ ْعُض ُءا َب َيا ِل ْو ْعٍض َأ َوَمْن َب
ُهْم ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهْم) (المائأدة: َف ْن كللثيرة هذا في واليات)لل 51ِم

".

الـحـوالي الرحـمـن عـبـد ـبـن ـسـفر الـشـيخ فتوى- 7
فيها: قال ومما  ،1422 / 7 / 28 بتارأيخ
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أنللواع مللن نللوع - بللأيِ المسلللمين علللى الكفللار نصللرة "إن
، بللواح كفللر - هي المجرد بالكلما كانت ولو المعاونة أو النصرة
– السإلللما نللواقض مللن لنللاقض مرتكب وفاعلها ، صراح ونفاق

الللولءا بعقيللدة مؤمن غير – وغيرهم الدعوة أئأمة عليه نص كما
والبراءا".

/1/8 بتارأـيـخ البـشـر فـهـد بن بشر الشيخ فتوى- 8  
: فيها قال ومما  ،1422
مللوالة من الكريم كتابه من كثيرة آيات في تعالى الله "حذر
أن تعللالى وبيللن ، وأعللاد ذلللك في وأبدى إليهم والركون الكفار
بعللض أولياءا بعضهم المؤمنين وأن ، بعض أولياءا بعضهم الكفرة

مللوالتهم الظللاهرة وعلمللاتهم المنللافقين صللفات مللن وأن ،
والميل والمودة المحبة تعني والموالة ، المؤمنين دون للكفرة

كللثيرة أدلللة ذكللر ثإللم – والتأييللد والعللون النصللرة تعنللي كمللا ،
أن يتللبين سإللبق : ومما قال ثإم – العلم أهل كلما من ومجموعة

كللان سإللواءا أفغانسللتان علللى العللدوان فللي أمريكللا مع التعاون
مظللاهرة قبيللل مللن هللو الللرأيِ أو السلللح أو المال أو بالرجال

وهللذا ، السإلللما عللن وردة كفللر وهللو ، المسلللمين على الكفار
وغيرهم". والجماعات الفراد يشمل الحكم

ـوى- 9 ـدين نظــام الشــيخ فـت ـتي شــامزيِ اـل (مـف
: فيها قال ومما ، م2001  أكتوبر8 باكستان) بتارأيخ

حكوميللاً موظفللا كللان سإواءا كان بلد أيِ في لمسلم يجوز ل"
كللان نللوع أيِ ومللن كللانت مسللاعدة أيِ يقللدما أن ذلللك غيللر أو

يشللكل الهجللوما وأن خاصة أفغانستان على المريكي للعدوان
يقللدما مسلللم وأيِ ، المسلللمة أفغانسللتان علللى صللليبية حملة

" .الدين عن ًامرتد يعتبر العدوان هذا في المساعدة

الللدخول بللأن المغللرب علمللاءا مللن عشر سإتة أفتى - وقد10
أراضللي مللن غيرها أو أفغانستان لضرب المريكي التحالف في

. السإلما دين عن وردة كفر السإلما
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الثامن المبحث
النجدية الدعوة أئمة كلم من الدلة

وقللد ، العلمللاءا مللن المسللائأل هللذه فللي تكلللم مللن أكثر وهم
متعللددة ورسإللائأل فتاوى ولهم ، كثيرة مصنفات ذلك في صنفوا

: منها ، المر هذا في
الوهاب. عبد بن محمد الشيخ رسإائأل من كثير-1
. الشيخ آل الله عبد بن سإليمان (الدلئأل) للشيخ-2
آل الللله عبللد بللن سإللليمان اليمان) للشلليخ عرى (أوثإق-3

. الشيخ
وأهللل المرتللدين مللوالة مللن والفكللاك النجللاة (سإللبيل-4

. عتيق بن حمد الشراك) للشيخ
. سإحمان بن سإليمان الشيخ وقصائأد مصنفات من كثير-5

ًا جعلته فقد وكثرته كلمهم ولهمية ً قسم وسإللاذكر ، مسللتقل
ًا يلي فيما : المسألة هذه في كلمهم من نبذ

الللله رحمه الوهاب عبد بن محمد السلم شيخ - قال1
) :92 / 10 (الدرر السإلما نواقض ) في1206 (ت
علللى ومعللونتهم المشللركين  مظللاهرة: الثللامن النللاقض"

ُهْم َوَمْن( تعالى قوله والدليل ، المسلمين ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهللْم َف ْن ِم
ّلَه ِإّن ِديِ ل ال ْه ْومَا َي َق ْل ِلِميَن) (المائأدة: ا ّظا )" .51ال

ًا - وقال2 ) :8/113( أيض
اللله وّحلد وللو ، إسإللما ول ديلن لله يسلتقيم ل النسلان "إن
بالعللداوة لهللم والتصريح ، المشركين بعداوة إل ، الشرك وترك

ُد ل) تعالى قال كما ، والبغضاءا ًا َتِج ْوملل ُنللوَن َق ْؤِم ِه ُي ّل ِما ِبللال ْو َيلل ْل َوا
ِر ّدوَن اْلِخ َوا ّد َمْن ُي ّلَه َحا َلُه ال الية الية)(المجادلة: من …َوَرسُإو

22." (

ًا - وقال3 ) :8 / 10 (الدرر أيض
أشللرك : إذا الصللالح المسلللم تكفير على الدلة أن "واعلموا

– يشلرك لم ولو – الموحدين على المشركين مع صار أو ، بالله
أهللل وكلما ، رسإللوله وكلما ، الللله كلما من ، تحصر أن من أكثر

" . كلهم العلم

94



ًا - وقال4 ) :38 / 10 (الدرر أيض
الكفللار ومللوالة ، العلمللاءا بلله صللّرح ، كفر بالكفر الرضا "أن

كفر" .

ـبـن محـمـد ـبـن العزـيـز عـبـد بن سعود المام - وقال5
للله رسإللالة ) فللي9/277 ) (الدرر1226 (ت الله رحمه سعود

: كلما بعد
ًا ذلللك مللن يفعللل لم أنه يدعي "والذيِ الشللرك يعنللي – شلليئ

هللو بللل ، أهللله يفللارق ولللم ، ينكر : لم قدمنا كما فهو – والثإاما
وهم فهو ، ذلك يفعل لم وإن فهو ، ولسانه بماله بنصرتهم قائأم

ْد تعللالى قللال كما ، سإواءا َقلل َو ُكللْم َنللّزَل ( ْي َل َتللاِب ِفللي َع ِك ْل َذا َأْن ا ِإ
ُتْم ْع َياِت سَإِم ِه آ ّل َفُر ال ْك َها ُي ُأ ِب ْهَز َت ُيْس َها َو ُدوا َفل ِب ُعلل ْق ُهللْم َت َع ّتللى َم َح
ِديٍث ِفي َيُخوُضوا ِه َح ِر ْي ُكللْم َغ ّن ًا ِإ ُهللْم ِإذ ُل ْث اليللة )(النسللاءا: مللن ِم

140، ُد ل) تعالى وقال )  ًا َتِج ْوم ُنوَن َق ْؤِم ِه ُي ّل ِما ِبال ْو َيلل ْل ِر َوا اْلِخلل
ّدوَن َوا ّد َمْن ُي ّلللَه َحا َلُه ال ْو َوَرسُإللو َللل ُنوا َو ُهْم َكللا َءا َبللا ْو آ ُهْم َأ َءا َنللا ْب ْو َأ َأ

ُهْم َن َوا ْو ِإْخ ُهْم َأ َت ِئَك َعِشيَر َل َتَب ُأو ِهُم ِفللي َك ِب ُلللو ِْليَمللاَن ُق ُهْم ا َد ّيلل َأ َو
ْنُه ِبُروٍح ،22الية )(المجادلة: من ِم ُنللوا َول) تعالى وقال )  َك َتْر
َلى ِذيَن ِإ ّل َلُموا ا ُكُم َظ َتَمّسلل ّنللاُر َف ُكللْم َوَمللا ال ِه ُدوِن ِمللْن َل ّللل ِمللْن ال

َءا َيا ِل ْو ْنَصُروَن) (هود: ل ُثإّم َأ ". )113ُت

محمد الشيخ بن الله عبد بن سليمان الشيخ - وقال6
كتللاب أول ) فللي1233 (ت الللله رحملله الوـهـاب عـبـد ـبـن

) :121 /8 (الدلئأل) (الدرر
للمشللركين أظهللر إذا النسللان أن الللله رحمللك اعلللم "

لللدفع ومداهنللة لهللم ومللداراة منهمً خوفا دينهم على الموافقة
ويحب ويبغضهم دينهم يكره كان وإن ، مثلهم كافر فإنه شرهم
إذا فكيللف ، ذلللك إل منلله يقللع لم إذا هذا ، والمسلمين السإلما

وأظهللر ، طللاعتهم في ودخل بهم واسإتدعى منعه دار في كان
، والمللال بالنصرة عليه وأعانهم ، الباطل دينهم على الموافقة

جنللود مللن وصللار ، المسلمين وبين بينه الموالة وقطع ووالهم
الخلص جنللود مللن كللان مللا بعللد ، وأهلهللا والشللرك القبللاب
أشللد مللن كللافر أنلله مسلللم يشللك ل هذا فإن ، وأهله والتوحيد

، المكره إل ذلك من يستثنى ول ،  ولرسإوله لله عداوة الناس
افعللل أو اكفر له فيقولون المشركون عليه يستولى الذيِ وهو
يللوافقهم حتى فيعذبونه يأخذونه أو ، وقتلناك بك فعلنا وإل كذا
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، باليمللان القلللب طمأنينللة مللع باللسللان الموافقة له فيجوز ،
يكفللر أنلله هللازل بللالكفر تكلللم مللن أن علللى العلماءا أجمع وقد

أذكلر وأنلا ، الللدنيا فلليً وطمعلا اًلخوف الكفلر أظهر بمن فكيف
ًا ذكللر - ثإللم  وتأييللده الللله بعللون ذلللك علللى الدلة بعض واحللد

ً وعشرين ". – دليل

الدرر-   ( 7 ًا أيض ) :8/127وقال
، أوليللاءا والنصللارى اليهود اتخاذ عن المؤمنين سإبحانه "فنهى

مللن حكم وهكذا ، منهم فهو المؤمنين من تولهم من أن وأخبر
" . منهم فهو ، الوثإان وعباد المجوس من الكفار تولى

ًا وقال ) :8/141 (الدرر أيض
َها َيا) تعالى "قوله ّي أ

ِذيَن َ ّللل ُنللوا ا ُذوا ل آَم ّتِخلل ّويِ َت ُد ُكْم َعلل ّو ُد َعلل َو
َءا َيا ِل ْو ُقوَن َأ ْل ِهْم ُت ْي َل ِة ِإ ّد َو ْلَم ْد ِبا َق َفللُروا َو ُكْم ِبَمللا َك َءا ّق ِمللَن َجللا ْلَحلل ا

ِرُجوَن ُكْم الّرسُإوَل ُيْخ ّيا ِإ ُنوا َأْن َو ْؤِم ِه ُت ّل ُكْم ِبال ّب ُتْم ِإْن َر ْن ُتْم ُك َخَرْج
ًا َهاد ِلي ِفي ِج ِبي َءا سَإ َغا ِت ْب ِتي َوا ِهْم ُتِسّروَن َمْرَضا ْي َل ِة ِإ ّد َو ْلَم َنللا ِبللا َأ َو
َلُم ْع ُتْم ِبَما َأ ْي َف ُتْم َوَما َأْخ ْن َل ْع ْلُه َوَمْن َأ َع ْف ُكْم َي ْن ْد ِم َقلل َءا َضللّل َف َوا سَإلل

ِبيِل) (الممتحنة: فلأخبر ، المسلتقيم الصراط أخطأ  أيِ )1الّس
– وأصللدقاءا أقربللاءا كللانوا وإن – الله أعداءا تولى من أن تعالى
، المسللتقيم الصللراط : أخطللأ أيِ ، السللبيل سإللواءا ضللل فقللد

علللى أنلله يللدعي ممللن هللذا فللأين ، الضلللل إلللى عنلله وخللرج
ومللن ، لللله تكذيب هذا فإن ، عنه يخرج لم المستقيم الصراط

الكفللار ولية من الله حرما لما واسإتحلل ، كافر فهو الله كذب
ًا اسإتحل ومن ، " . كافر فهو محرم

الـلـه رأحـمـه الحفظي أحمد بن محمد الشيخ - وقال8
/لل 8 (الدرر الللذنوب أكللبر هللي عظللاما (أمللور تعداد ) في257 

: منها ) ذكر الثإاما وأعظم
أو بنفسلله أعان ومن ، عليه وعزما بذلك رضي : من "ومنهم

ولللو – أعللان فيمللن الشللديد الوعيللد ورد وقللد ، لسللانه أو ماله
حللرب علللى العانللة فكيللف – مسلللم قتللل فللي كلمللة بشللطر
: قال أن " إلى ؟ والمسلمين السإلما

واحللدة وكللل ، تعيين ول إكراه بغير جرت كلها المور "وهذه
إسإلللما عضللد فللي وتفللت ، فاعلهللا إيمان وجه في تخدش منها

فلي نفلاق وإمللا ، السإلللما عللن ردة المعانلد من وهي ، عاملها
الدين" .
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(ت الشــيخ آل حسن بن الرحمن عبد الشيخ - وقال9
النفيللس الفصل القول ضمن – الزلل العذب ) (المورد1285

 ) :238- 237  ص –
: قال ) ثإم ثإلثإة التوحيد) أمور نواقض (يعني أعظمها "فمن

ونصللرته إليلله والركللون المشللرك : مللوالة الثللالث "المللر
َنّن َفل)  تعللالى قال كما ، المال أو اللسان أو باليد وإعانته ُكللو َت
ًا ِهير ِريَن)(القصص: من َظ ِف َكا ْل ّنَما) وقال ) ،86الية ِل ُكُم ِإ َها ْن َي

ّلُه ِذيَن َعللِن ال ّللل ُكْم ا ُلو َت ّديِن ِفللي َقللا ُكْم اللل َأْخَرُجللو ُكْم ِمللْن َو ِر َيللا ِد
َهُروا َظا َلى َو ُكْم َع ُهْم َأْن ِإْخَراِج ْو ّل َو ُهْم َوَمللْن َت ّل َو َتلل ِئللَك َي َل ُأو ُهللُم َف

ِلُموَن) (الممتحنة: ّظا للمؤمنين تعالى الله خطاب وهذا  ، )9ال
الخطللاب هللذا مللن تقع أين السامع أيها فانظر ، المة هذه من

اليات" . هذه وحكم

الدرر -   ( 10 ًا أيض ) :173 / 8وقال
التوحيللد أهللل يعني – سإبيلهم غير سإلك فيمن تعالى " وقال

َتللَرى عنه الله نهى ما بارتكاب – ًا (  ِثيللر ُهللْم َك ْن ْوَن ِم ّللل َو َت ِذيَن َي ّللل ا
َفُروا ْئَس َك ِب ّدَمْت َما َل ُهْم َق ُهْم َل ُفُس ْن ّلُه سَإِخَط َأْن َأ ِهْم ال ْي َل ِفللي َع َو

َذاِب َع ْل ُدوَن) (المائأدة ُهْم ا ِل من على تعالى فسجل ) ،80:  َخا
خط وحلول بالمذمة الكافرين تولى فلي والخللود ، عليهلم الس

الللذيِ هللذا أن ذكللر ثإللم ، التوكيللد بنللوعي ذلللك وأكللد ، العللذاب
نظائأر ولها ، إليه أنزل وما والنبي بالله اليمان ينافي به وصفهم

ِر كقوله ، َبّش ِقيَن ( ِف َنا ْلُم َأّن ا ُهْم ِب ًا َل َذاب ًا َع ِليملل ِذيَن ، َأ ّللل ُذوَن ا ّتِخلل َي
ِريَن ِف َكا ْل َءا ا َيللا ِل ْو ْؤِمنللليَن ُدوِن ِمللْن َأ ْلُم -138: (النسللاءا ) اليللات ا

140." (

ًا - وقال11  ) :188 / 8 ( الدرر أيض
َهللا َيا) تعالى قوله يعني – ذكرها تقدما التي الية هذه "ومثل ّي أ

َ

ِذيَن ّللل ُنللوا ا ُذوا ل آَم ّتِخلل ّويِ َت ُد ُكْم َعلل ّو ُد َعلل َءا َو َيللا ِل ْو ُقللوَن َأ ْل ِهللْم ُت ْي َل ِإ
ِة ّد َو ْلَم َها َيا) تعالى  قوله–)  الية … ِبا ّي أ

ِذيَن َ ّللل ُنللوا ا ُذوا ل آَم ّتِخلل َت
ِذيَن ّل ُذوا ا ّتَخ ُكْم ا َن ًا ِدي ًا ُهُزو ِعب َل وقال ) ،57:  ) (المائأدة الية …َو
ُهْم َوَمْن)  قبلها اليات في تعالى ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهللْم َفلل ْن اليللة)…ِم

هذا بعظم تعرف وأمثالها الية وهذه ) ،51الية (المائأدة: من
وفللي ، الظللالمين فسللماهم ، بللالظلم الفاعللل ووصف ، الذنب
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أن علللى يللدل مللا السللور في وبعدها قبلها وغيرها السورة هذه
تدبر" . لمن هذا يظهر ، السإلما عن ردة هذا

ًا - وقال12 ) :190 / 8 (الدرر أيض
، والمشللركين الشللرك مللن الللبراءاة تعللالى الللله فرض "وقد
ّدَل) ، وجهللادهم وبغضللهم ، وعللداوتهم بهللم والكفللر َبلل ِذيَن َف ّللل ا
َلُموا ً َظ ْول ْيللَر َقلل ِذيِ َغ ّللل ُهللْم ِقيللَل ا ،59اليللة )(البقللرة: مللن َل  (

عللللى بهلللم واسإتنصلللروا وظلللاهروهم ، وأعلللانوهم فواللللوهم
المور هذه وكل ، ذلك أجل من وسإبوهم وأبغضوهم ، المؤمنين
، مواضللع فللي والسللنة الكتللاب عليه دل كما ، السإلما : تناقض

، وغيرهللا والفقلله التفسير كتب في الله رحمهم العلماءا وذكره
لللم عليلله كللانوا الللذيِ الللدين علللى أنهللم وأمثللالهم هللؤلءا وعند

هلذه أن العزيلز القلرآن بيلن ! فقد بعجب ليس وهذا ، يفارقوه
ًا) تعللالى قللوله فللي كمللا أمثالهم طريقة هي الحال ِريقلل َدى َف َهلل

ًا ِريق َف ّق َو ِهُم َح ْي َل َلُة َع ُهُم الّضل ّن ُذوا ِإ ّتَخلل ِطيَن ا َيا َءا الّشلل َيللا ِل ْو ِمللْن َأ
ِه ُدوِن ّل ُبوَن ال َيْحَس ُهْم َو ّن أ

ُدوَن) (لعراف: َ َت ْه  " . )30ُم

ـبـن الرحـمـن عـبـد ـبـن اللطيف عبد الشيخ - وقال13
) :326 – 324 / 8 ) (الدرر1293 (ت الشيخ آل حسن

فللي الشللديد والتغليللظ النهللي مللن القللرآن فللي جللاءا "ومللا
له اسإتقامة : ل الصول أصل أن على دليل ، وتوليهم موالتهم

والللبراءاة وجهادهم وحربهم الله أعداءا بمقاطعة إل له ثإبات ول
لمللا تعالى قال وقد ، وعيبهم بمقتهم الله إلى والتقرب ، منهم
أوليللاءا بعضللهم الكللافرين أن وأخبر المؤمنين بين الموالة عقد

ُه ِإّل)  قللال بعللض ُلللو َع ْف ُكللْن َت َنللٌة َت ْت َْلْرِض ِفللي ِف ٌد ا َفَسللا ِبيللٌر) َو َك
،73اليلة (النفال: من اد ، الشلرك إل الفتنلة وهلل )  والفس

القللرآن أحكمه ما وقطع والسإلما التوحيد عقد انتثار هو الكبير
عللن تنهى التي اليات بعض ذكر  ثإم–.  ؟ والنظاما الحكاما من

هللذه نفسه نصح من : فليتأمل قال ثإم – أولياءا الكافرين اتخاذ
العلللم وأهللل المفسللرون قاله عما وليبحث ، الكريمات اليات

_ يتبين فإنه ، اليوما الناس أكثر من وقع ما وينظر ، تأويلها في
علن وسإلكت ، جهلادهم تلرك ملن تتناول أنها – وسإدد وفق إن

جرهللم أو ، ؟ أعللانهم بمن فكيف ، السلم إليهم وألقى ، عيبهم
بالعللدل فضلللهم أو ؟ عليهللم أثإنى أو ، ؟ السإلما أهل بلد على
ل عللى ؟ ووليتهلم ومسلاكنتهم ديلارهم واختلار ؟ السإللما أه
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) تعللالى قال ، بالتفاق صريحة ردة هذا فإن ؟ ظهورهم وأحب
ُفللْر َوَمللْن ْك ِْليَمللاِن َي ْد ِبا َقلل ِبللَط َف ُلللُه َح َو َعَم ُهلل ِة ِفللي َو ِمللَن اْلِخللَر

ِريَن)(المائأدة: من ْلَخاسِإ )"5الية ا

ًا - وقال14 ) :360 / 8 ( الدرر أيض
ًا أنواع تحته – الكفار يعني – وتوقيرهم "وتعزيرهم  : أيض

، ومبللانيه السإلللما أهل على ونصرتهم ، شأنهم رفع أعظمها
. ودونلله المكفللرات مللن وجنسلله فهللذا ، عليه هم ما وتصويب

" . ونحوه الدواة كلياقة ، الجزئأية بالمور التوقير من مراتب

ًا - وقال15  ) :288 / 8 (الدرر أيض
اليمللان عليكللم به الله يحفظ فيما والجتهاد بالجد " فعليكم

والشللراك الكفللر أهللل إلللى الركللون مللن وينجيكللم ، والتوحيد
ًا ذكر ثإم – والتنديد الكفللار تولي عن تنهى التي اليات من عدد

َهللا َيللا) تعللالى قال: وقال ثإم – ّي أ
ِذيَن َ ّللل ُنللوا ا ُذوا ل آَم ّتِخلل ِذيَن َت ّللل ا

ُذوا ّتَخ ُكْم ا َن ًا ِدي ًا ُهُزو ِعب َل ِذيَن ِمَن َو ّللل ُتللوا ا َتللاَب ُأو ِك ْل ُكللْم ِمللْن ا ِل ْب َق
ّفاَر ُك ْل َءا َوا َيا ِل ْو ُقوا َأ ّت ّلَه َوا ُتْم ِإْن ال ْن ِنيَن) (المائأللدة: ُك ْؤِم ، )57ُملل  
ُقللوا تعللالى قوله فتأمل ّت َوا ّلللَه ( ُتللْم ِإْن ال ْن ِنيَن) فللإن ُك ْؤِم هللذا ُملل

انتفى إذا شرطها نفي تقتضي – (إن) الشرطية وهو – الحرف
" . بمؤمن فليس أولياءا اتخذهم من : أن ومعناه ، جوابها

ًا - وقال16 ) :9/24 (الدرر أيض
، المشللركين أعللدائأه : مقللت الللله إلللى القللرب "وأفضللل

ملن توليهم من العبد ينجو وبهذا ، وجهادهم وعداوتهم وبغضهم
مللا بحسللب وليتهم من فله ذلك يفعل لم وإن ، المؤمنين دون
ويقلع السإلما يهدما مما الحذر . فالحذر ذلك من وتركه به أخل

َها َيا)  تعالى قال ، أسإاسإه ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُذوا ل آَم ّتِخ ِذيَن َت ّل ُذوا ا ّتَخ ا

ُكْم َن ًا ِدي ًا ُهُزو ِعب َل ِذيَن ِمَن َو ّل ُتوا ا َتللاَب ُأو ِك ْل ُكللْم ِمللْن ا ِل ْب ّفللاَر َق ُك ْل َوا
َءا َيا ِل ْو ُقللوا َأ ّت ّلللَه َوا ُتللْم ِإْن ال ْن ِنيَن) (المائأللدة: ُك ْؤِم  وانتفللاءا )57ُملل

هللذا ونظائأر ، الموالة بحصول اليمان انتفاءا على يدل الشرط
" . كثير القرآن في

ًا  - وقال17 ) :396 / 8( أيض
الخلللل يأتيه لكن ، التوحيد ويحب ، الشرك يكره قد "والمرءا

أهللل مللوالة وتللرك ، الشللرك أهللل مللن الللبراءاة عدما جهة من
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ًا فيكون ، ونصرتهم التوحيد ً ، لهواه متبع في الشرك من داخل
ًا ، بناه وما دينه تهدما شعٍب ً التوحيد من تارك ًا أصول ل ، وشللعب

ول ، لللله ويبغللض يحللب فل ، ارتضاه الذيِ إيمانه معها يستقيم
ّواه أنشأه من لجلل يوالي ول يعاديِ مللن يؤخللذ هذا وكل ، وسإ
" . الله إل إله ل : أن شهادة

)1301 (ت الللله رحملله عتيق بن حمد الشيخ  - وقال18
) :9/263 (الدرر
منلله حصلللت إذا المسلللم أن علللى والسللنة القللرآن دل "قد
تأمللل ، دينلله عللن بذلك ارتد ، لهم والنقياد الشرك أهل موالة
ِذيَن ِإّن) تعالى قوله ّل ّدوا ا َت َلى اْر ِهْم َع ِر َبا ْد ِد ِمْن َأ ْع ّيَن َما َب َب ُهُم َت َل

َدى ُه ْل َطاُن ا ْي ّوَل الّش ُهْم سَإ َلى َل َأْم ُهْم) (محمد: َو قللوله ) ،مع25َل
ُهْم َوَمللْن)  ّل َو َتلل ُكللْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهللْم)(المائأللدة: مللن َفلل ْن ،51اليللة ِم  (

ُدوا َفل)  تعالى قوله في النظر وأمعن ُع ْق ُهْم َت َع ّتى َم َيُخوُضللوا َح
ِديٍث ِفللي ِه َحلل ِر ْيلل ُكللْم َغ ّن ًا ِإ ُلُهللم)(النسللاءا: مللن ِإذ ْث )140اليللة ِم

" . كثيرة وأدلته

19 (     )     - ص  والتباع السنة أهل عن الدفاع في ًا أيض وقال
31: 

المسللمين علورات على ودللتهم ، المشركين مظاهرة "إن
هللذه كللل ، عليلله هللم بمللا رضللي أو ، بلسللان عنهللم الذب أو ،

فهللو – المللذكور الكراه غير من – منه صدرت فمن ، مكفرات
". المسلمين ويحب الكفار يبغض ذلك مع كان وإن ، مرتد

ًا وقال- 20   :89 والفكاك) ص النجاة (سإبيل في أيض
 : حالت ثإلث له للمشركين الموافقة إظهار أن اعلم"

مخالفته مع الظاهر في يوافقهم أن:  الثاني الوجه : قال ثإم
ذلللك على حمله وإنما سإلطانهم في ليس وهو الباطن في لهم
خللوف أو عيال أو بوطن مشحة أو مال أو رئأاسإة فيً طمعا إما
ولً مرتللدا يكللون الحللال هللذه فللي فإنه ، المآل في يحدث مما

" . الباطن في لهم كراهته تنفعه

الشيخ آل اللطيف عبد بن الله عبد الشيخ وسإئل - 21
) : عن8/422السنية) ( (الدرر في ) كما1339 (ت الله رحمه
:  فأجاب  ؟ وتوليهم الكفار موالة بين الفرق
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وإعللانتهم ، عنهم كالذب وهو ، الملة من يخرج : كفر "التولي
كبّل الذنوب كبائأر من : كبيرة والموالة ، والرأيِ والبدن بالمال
لهم" . السوط رفع لو لهم التبشبش أو ، القلم بريِ أو ، الدواة

ًا - وقللال22 ( المسلللمين علللى المشللركين إعانللة عللن أيضلل
10/429: (
ردة فهللي إعانللة بللأيِ المسلللمين علللى وأعانهم جرهم "ومن

صريحة" .

التحللذير في وعمان الجزيرة أهل إلى طويلة رسإالة - وله23
/لل 8( بجهادهم والمر النصارى موالة من  11 –22، وممللا ) 

: قاله
المنتسللبين إعللراض من ، وذاع شاع قد : ما بهذا "والمقصود

، للله خلقوا وما دينهم عن ، الجابة أمة من وأنهم ، السإلما إلى
للزوما مللن ، النبويلة والحلاديث ، القرآنيللة الدللة عليلله وقامت
حللتى ، بحقللوقه والقياما ، ضده من والبراءاة ، ومعرفته السإلما

، الكفللر ملللل أهللل مللن النفللرة عللدما إلى الخلق بأكثر المر آل
، طللاعتهم فللي دخلللوا حللتى الحللال وانتقللل ، جهللادهم وعللدما

وتركللوا ، دينهللم بللذهاب دنيللاهم صلح وطلبوا ، إليهم واطمأنوا
وهللذا ، والنهللار الليل آناءا يدرسإونه وهم ، ونواهيه القرآن أوامر

ملللة غيللر ملللة إلى والنحياز ، الردة أنواع أعظم من أنه شك ل
ًا – النصللرانية ملللة فللي ودخول ، السإلما ذلللك مللن بللالله عيللاذ
يبلغهللم لم محلة في نشئوا أناس أو ، الفترات أزمان في كأنكم
َيا تعالى قوله أنسيتم ، الرسإالة نور من شيءا َها (  ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا آَم
ُذوا ل ّتِخل َد َت ُهلو َي ْل ّنَصلاَرى ا َءا َوال َيلا ِل ْو ُهْم َأ ْعُضل ُءا َب َيلا ِل ْو ْعلٍض َأ َوَملْن َب

ُهْم ّل َو َتلل ُكللْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهللْم َفلل ْن ّلللَه ِإّن ِم ِديِ ل ال ْهلل ْومَا َي َقلل ْل ِلِميَن) ا ّظللا ال
،51(المائأدة: َتَرى تعالى وقوله )  ًا (  ِثير ُهْم َك ْن ْوَن ِم ّللل َو َت ِذيَن َي ّللل ا

َفُروا ْئَس َك ِب ّدَمْت َما َل ُهْم َق ُهْم َل ُفُس ْن ّلُه سَإِخَط َأْن َأ ِهْم ال ْي َل ِفللي َع َو
َذاِب َع ْل ُدوَن ُهْم ا ِل ْو ، َخا َل ُنوا َو ُنوَن َكا ْؤِم ِه ُي ّل ِبللّي ِبال ّن ِزَل َوَمللا َوال ْنلل ُأ

ِه ْي َل ُهْم َما ِإ ُذو ّتَخ َءا ا َيا ِل ْو ِكّن َأ َل ًا َو ِثير ُهللْم َك ْن ُقوَن) (المائأللدة: ِم َفاسِإلل
َلْن) تعالى ) . وقوله81  ،80 ْنَك َتْرَضى َو ُد َع ُهو َي ْل ّنَصاَرى َول ا ال

ّتللى َع َح ِبلل ّت ُهللْم َت َت ّل َدى ِإّن ُقللْل ِم ِه ُهلل ّللل َو ال َدى ُهلل ُهلل ْل ِئللِن ا َل ْعللَت َو َب ّت ا
ُهْم َءا َوا ْه َد َأ ْع ِذيِ َب ّل َءاَك ا ِم ِمَن َجا ْل ِع ْل ِه ِمَن َلَك َما ا ّل ِلللّي ِمْن ال َول َو

لملتهلم اتبلاع طلاعتهم فلي واللدخول )،120َنِصليٍر) (البقلرة:
َها َيا) ، السإلما ملة عن وانحياز ّي أ

ِذيَن َ ّللل ُنللوا ا ُذوا ل آَم ّتِخلل ِذيَن َت ّللل ا
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ُذوا ّتَخ ُكْم ا َن ًا ِدي ًا ُهُزو ِعب َل ِذيَن ِمللَن َو ّللل ُتللوا ا َتللاَب ُأو ِك ْل ُكللْم ِمللْن ا ِل ْب َق
ّفاَر ُك ْل َءا َوا َيا ِل ْو ُقللوا َأ ّت ّلللَه َوا ُتللْم ِإْن ال ْن ِنيَن ُك ْؤِم َذا ، ُملل ِإ ُتْم َو ْي َد َلللى َنللا ِإ
ِة َها الّصل ُذو ّتَخ ًا ا ًا ُهُزو ِعب َل ِلَك َو ُهْم َذ ّن أ

َ ْومٌا ِب ُلوَن) (المائأدة: ل َق ِق ْع َي
ِر تعالى وقال  ، )58 - 57 َبّش ِقيَن ( ِف َنا ْلُم َأّن ا ُهْم ِب ًا َل َذاب ًا َع ِليم ، َأ

ِذيَن ّللل ُذوَن ا ّتِخلل ِريَن َي ِف َكللا ْل َءا ا َيللا ِل ْو ِنيَن ُدوِن ِمللْن َأ ْؤِم ْلُملل ُغللوَن ا َت ْب َي َأ

ُهُم َد ْن َة ِع ِعللّز ْل ِإّن ا َة َفلل ِعللّز ْل ِه ا ّللل ًا ِل ْد ، َجِميعلل َقلل ُكللْم َنللّزَل َو ْي َل ِفللي َع
َتللاِب ِك ْل َذا َأْن ا ُتْم ِإ ْع َيللاِت سَإللِم ِه آ ّللل َفللُر ال ْك َهللا ُي ُأ ِب ْهَز َت ُيْسلل َهللا َو َفل ِب
ُدوا ُع ْق ُهْم َت َع ّتى َم ِديٍث ِفي َيُخوُضوا َح ِه َح ِر ْي ُكْم َغ ّن ًا ِإ ُهللْم ِإذ ُل ْث ِإّن ِم

ّلَه ُع ال ِقيَن َجاِم ِف َنا ْلُم ِريَن ا ِف َكا ْل ّنَم ِفي َوا َه ًا) (النساءا: َج 138َجِميع
َها َيا) تعالى وقال  ، )140-  ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُذوا ل آَم ّتِخ َنًة َت َطا ِمْن ِب
ُكْم ِن ُكْم ل ُدو َن ُلو ْأ ً َيلل َبللال ّدوا َخ ّتللْم َمللا َو ِن ْد َع َدِت َقلل ْغَضللاءُا َبلل َب ْل ِمللْن ا

ِهْم ِه َوا ْف ُهْم ُتْخِفي َوَما َأ ُدوُر َبُر ُص ْك ْد َأ ّنا َق ّي ُكللُم َب ُتللْم ِإْن اْليللاِت َل ْن ُك
ُلوَن) ِق ْع  . )118عمران: آل َت

فللي والللدخول الكفللار مللوالة تحريللم فللي القرآنيللة واليللات
" . تحصر أن من أكثر طاعتهم

) :8/15( قال أن إلى
حلللت الللتي النصللرانية : الطائأفللة الملعونللة الطائأفللة " وهذه

فلي اللدخول منكلم وطلبلت ، دينكلم عنلد وزحمتكلم ، بفنائأكم
) تعلالى فقلال ، القلرآن في بذكرهم الله نوه الذين هم طاعتها

ْد َق َفَر َل ِذيَن َك ّل ُلوا ا ّلَه ِإّن َقا ِلُث ال ٍة َثإا َثإ ٍه ِمْن َوَما َثإل َل َلٌه ِإّل ِإ ٌد ِإ َواِحلل
ْد) وقال  ) ،73الية )(المائأدة: من َق َفَر َل ِذيَن َك ّل ُلوا ا ّلَه ِإّن َقا ال

َو ْلَمِسيُح ُه ْبُن ا َيَم)(المائأدة: من ا ،72الية َمْر آيللات - وذكللر ) 
: قال - ثإم أخرى
ممللن هللذا بعللد يشك وهل ؟ وإنذار وزجر غلظة هذا بعد فهل

وطلللب الللدنيا إلللى ركللن من إل اللهم ؟ وبصر وسإمع فطرة له
القلللب أعمللى لنلله ، بلله عللبرة ل فهللذا الخللرة ونسي إصلحها

" . البصر مطموس
) :22 / 8( قال أن إلى

ودخللل لهللم] ، : اسإتكان لعله و [ كذا لهم اسإتطاع من "وكل
، ورسإللوله الللله حللارب فقللد ، مللوالتهم وأظهللر ، طللاعتهم في

إل تنتصروا ول ، ومعاداته جهاده ووجب ، السإلما دين عن وارتد
وتفصيلً" . جملة الكفر بأهل النتصار واتركوا ، بربكم
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ـد:  المشللايخ  - وقللال24 ـه عـب ـن الـل ـد ـب ـف عـب اللطـي
ـسـحمان ـبـن وـسـليمان اللطـيـف عـبـد ـبـن وإبراهـيـم

) :436-10/435 (الدرر الله رحمهم
علللم وأخللذ ، نللائأبهم أو ، الكفللار حمايللة : وتجللوز قللوله "وأما

الللذيِ الخفيللر بمنزلة هذا وأن ، والسفينة المال لسلمة ، منهم
. الرفيق هو

: فالجواب
المللال لسلللمة الخفيللر أخذ فإن ، باطل قياس : هذا يقال أن
، فاسإق فاجر أو ظالم مسلم والخفير ، إليه الحال ألجأ إذا جائأز
وأخللذ ، السإلللما عللن ردة فهي الكفار حماية تحت الدخول وأما

، ووليتهم حمايتهم تحت يدخلوا لم كانوا إذا يجوز ل منهم العلم
وعلمة ، علم هذا فإن ، المال لحماية الخفير أخذ بمنزلة وليس
وذلللك ، حمللايتهم فللي داخلللون ، لمرهللم منقللادون أنهللم علللى

الظاهر" . في لهم موافقة

الشـيخ آل اللطيـف عبـد بـن محمـد الشيخ - وقال25
) :457  ،456 / 8 ) (الدرر1369 (ت الله رحمه

مثللله) فل فللإنه معلله سإللكن أو المشللرك جللامع (من  "وقال
ًا يكون والمساكنة المجامعة بمجرد : إنه يقال المراد بل ، كافر

وأخرجوه المشركين ظهراني بين من الخروج عن عجز من أن
ًا معهم فللي ل ، الملال وأخللذ القتللل فللي حكمهللم فحكمله كرهلل
ًا المسلمين لقتال معهم خرج إن وأما ، الكفر ًا طوعلل ، واختيللار

الكفر". في حكمهم حكمه أن شك فل ، وماله ببدنه أعانهم أو

( ت الللله رحملله ـسـحمان بن سليمان الشيخ - وقال26
) :8/494 ) (الدرر1349

وتللول مللوالة منهم حصل قد فإنهم المذكورون الولة " وأما
فللي شللك فل ، المسلللمين علللى ومظللاهرة ، وموافقللة للكفللار

ردتهم" .

ًا  وقال– 27  :131 (ديوانه) ص في أيض
عند تكفيره في شك *** ول فمثلهم الكافلرين يتول ومن

عقل من

) :292 / 9( الدعوة أئأمة بعض  - وقال28
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: مظللاهرة بلله اتصللف لمللن الجهللاد يوجب مما الثالث "المر
ٍد ، المسلمين على وإعانتهم المشركين بقلٍب أو ، بلساٍن أو ، بي

المشركين أعان فمن ، السإلما عن مخرج كفر فهذا ، بماٍل أو ،
بلله يسللتعينون بمللا مللاله من المشركين وأمد ، المسلمين على
ًا المسلمين حرب على كفر". فقد منه اختيار
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الثالث الفصل
حول أثيرت التي الشبهات على الرد

الموضوع هذا

ملن فيهلا الدللة وتواتر ، ظهورها على المسألة هذه أن اعلم
العلللم أهل كلما وكثرة ، عليها العلماءا وإجماع ، والسنة الكتاب

ملن الضلللة أهلل ملن ظهللر ذللك ملع فللإنه ، فيها والمصنفات
أن بهللا يريللد التي الشبه بعض ويذكر ، دينهم الناس على يلبس
.  المسلمين عقائأد يفسد

: الباب هذا في المذكورة الشبه هذه ومن

. بلتعة أبي بن حاطب  قصة: الولى الشبهة
. سإهيل بن جندل أبي  قصة: الثانية الشبهة

المسللللمين بيلللن التحلللالف هلللذا : أن الثالـثــة الـشــبهة
الفضول) . (حلف مثل والصليبيين
. المر هذا في إكراه  وجود: الرابعة الشبهة
. قسمين على الكفار إعانة  أن: الخامسة الشبهة
(ظالمون) . معهم ومن طالبان  أن: السادسة الشبهة
. مشركين (طالبان) دولة  أن: السابعة الشبهة
قللوما علللى (إل تعللالى بقللوله : السإللتدلل الثامنة الشبهة

ميثاق) . وبينهم بينكم

بمناقشللة وسإأقوما ، شبهاتهم من أجمعه أن اسإتطعت ما هذا
ًا فأقول ، شبهة كل : تعالى بالله مستعين
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الولى الشبهة
الله رأضي بلتعة أبي بن حاطب قصة

عنه

ًا ليسللت الكفللار مظللاهرة بللأن الباطل أهل احتج بقصللة كفللر
بخللبر وإعلمهللم قريللش لكفللار عنلله الللله رضي حاطب مكاتبة
رضللي علللي عللن وغيرهما الصحيحين في كما والقصة ،  النبي
أنللا  الللله رسإللول : بعثنللي - قللال الفتللح غللزوة فللي – عنه الله

فللإن ؛ خللاخأ روضة تأتوا حتى : انطلقوا فقال ، والمقداد والزبير
خيلنللا بنللا تعللادى . فانطلقنللا منهللا فخذوه كتاب معها ظعينة بها

. الكتللاب : أخرجي قلنا ، بالظعينة نحن فإذا ، الروضة أتينا حتى
لتلقيللن أو ، الكتللاب : لتخرجللن . قلنللا كتللاب معللي : مللا قللالت
الكتللاب فأخللذنا ، عقاصللها من الكتاب : فأخرجت . قال الثياب
إلللى بلتعة أبي بن حاطب : من فيه فإذا ،  الله رسإول به فأتينا
،  الللله رسإللول أمللر ببعض يخبرهم بمكة المشركين من أناس
؟.  هذا ما ، حاطب : يا  الله رسإول فقال

ًا كنللت إني ، علي تعجل : ل قال ًا أمللرءا ، قريللش فللي ملصللق
لهللم المهللاجرين مللن معللك مللن وكللان ، أنفسللهم من أكن ولم

مللن ذلللك فللاتني إذ فللأحببت ، بمكللة أهليهللم يحمللون قرابللات
ًا فيهم أتخذ أن فيهم النسب فعلللت ومللا ، قرابتي بها يحمون يد

ًا ذلك ًا ول كفر ًا ول ديني عن ارتداد .  السإلما بعد بالكفر رض
. صدقكم : إنه  الله رسإول فقال
: روايللة . وفللي المنللافق هذا عنق أضرب : دعني عمر فقال

. كفر فقد
ًا شهد قد : إنه  الله رسإول فقال الللله لعلل يللدريك وما ، بدر

. لكم غفرت فقد شئتم ما : اعملوا فقال بدر أهل إلى اطلع

: قالوا
،  النللبي يكفللره لللم ذلللك ومللع مكللة كفار حاطب ظاهر فقد
ًا ليست الكفار ومناصرة المظاهرة أن على يدل فهذا !!! . كفر
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الشبهة: هذها عن والجواب
إل السللنة أو الكتللاب من بدليل باطله على مبطل يحتج ل أنه
ذكللر كمللا – فساده ويبين باطله ينقض ما الدليل ذلك في وكان
نقيللض علللى يللدل مللا وسإللأذكر – الللله رحمه السإلما شيخ ذلك

: وجوه من هذا ويتبين ، نفسه الدليل هذا من مرادهم
كفللر علللى الدلللة أصللرح مللن الدليل هذا  أن: الول الوجه
أمللور ثإلثإة من يظهر وهذا ، السإلما دين عن وارتداده المظاهر

: الحديث هذا في
أضللرب  : دعنللي الحللديث هللذا في عمر : قول الول المر

قللال أن : بعد رواية وفي ، كفر : فقد رواية وفي ، المنافق هذا
ًا شهد قد : أوليس  الرسإول نكث ولكنه : بلى عمر ؟. قال بدر
. عليك أعداءاك وظاهر
والصحابة عنه الله رضي عمر عند المتقرر أن على يدل فهذا

يقللل ولللم ، السإلما عن وردة كفر وإعانتهم الكفار مظاهرة أن
ًا رأى لما إل الكلما هذا الكفر. ظاهره أمر

ينكللر ولللم ، عمللر فهمه لما  الرسإول : إقرار الثاني المر
. حاطب عذر ذكر وإنما ، إياه تكفيره عليه

ًا : أن الثالث المر فعلللت : ومللا قللال عنه الله رضي حاطب
ًا ذلك ًا ول كفر ًا ول ديني عن ارتداد . السإلما بعد بالكفر رض

ًا لللديه تقللّرر قللد أنه على يدل وهذا الكفللار مظللاهرة أن أيضلل
. فعله حقيقة ذكر وإنما بالكفر) ، ورضا وردة (كفر

ًا  أن: الـثـاني اـلـوجه أعللان إنمللا عنلله الللله رضللي حاطبلل
و ، ولسللانه ، ومللاله ، بنفسلله وناصللره ، أعدائأه على  الرسإول

ًا معه وشهد ، غزواته جميع في ، رأيه وأهلهللا ، والحديبيللة ، بللدر
ًا الجنة في ًا الغزوة هذه في  الرسإول وأعان ، قطع فقللد ؛ أيض

ًا فيها خرج ، المشركين لحرب وماله بنفسه المسلمين مع غازي
ًا المسلمين على للكفار مناصرة منه تقع ولم ، بنفس ل ؛ مطلق
كللل عرفلله مللا السللوابق من وله ، رأيِ ول ، لسان ول ، مال ول

.  مطلع
: كله هذا ومع
م  النبي بخروج يخبرهم المشركين كاتب لما فإنه يكللن - ول

ملع بنفسله سإليقاتلهم لنله ؛ مناصرة ول لهم مظاهرة منه ذلك
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وسإأله ، بالنفاق عمر اتهمه فقد –النتصار من تيقن وقد  النبي
ونللزل ، والللردة الكفر نفسه عن هو ونفى ، ذلك عن  الرسإول

ًا فيه َهللا َيا)  تعالى قوله وهو القيامة يوما إلى يتلى قرآن ّي أ
ِذيَن َ ّللل ا

ُنوا ُذوا ل آَم ّتِخ ّويِ َت ُد ُكْم َع ّو ُد َع َءا َو َيا ِل ْو ُقوَن َأ ْل ِهْم ُت ْي َل ِة ِإ ّد َو ْلَم ْد ِبا َق َو
َفُروا ُكْم ِبَما َك َءا ّق ِمَن َجا ْلَح ِرُجوَن ا ُكْم الّرسُإوَل ُيْخ ّيا ِإ ُنوا َأْن َو ْؤِم ُت
ِه ّل ُكْم ِبال ّب ُتْم ِإْن َر ْن ُتْم ُك ًا َخَرْج َهاد ِلي ِفي ِج ِبي َءا سَإ َغا ِت ْب ِتي َوا َمْرَضللا

ِهْم ُتِسّروَن ْي َل ِة ِإ ّد َو ْلَم َنا ِبا َأ َلُم َو ْع ُتللْم ِبَما َأ ْي َف ُتللْم َوَمللا َأْخ ْن َل ْع َوَمللْن َأ
ْلُه َع ْف ُكْم َي ْن ْد ِم َق َءا َضّل َف َوا ِبيِل سَإ ) .1اليات) (الممتحنة:…الّس

أو بنفسلله الكفللار ناصر من أن على الدلئأل أعظم من وهذا
السإلللما ديللن عللن ارتد فقد ذلك ونحو برأيه أو بلسانه أو بماله

. بالله والعياذ
لكفللار عنلله الللله رضللي حللاطب رسإالة : أن الثالث الوجه

فللي المسلللمين علللى لهللم والعانة المظاهرة من ليست مكة
)7/520 (الفتللح فللي كما المغازيِ أهل بعض روى فقد ، شيءا

الللله رسإللول فإن ، قريش معشر يا ، بعد : أما الكتاب لفظ أن
 جللاءاكم لللو فللوالله ، كالسلليل يسللير ، كالليللل بجيللش جاءاكم

والسلما) لنفسكم فانظروا ، وعده له وأنجز الله لنصره وحده
بلل ، لهلم ومناصللرة مظاهرة أنه منه يفهم ما هذا في . وليس

كللبيرة معصللية وهلي ، لهلم بكتللابته  الرسإللول عصلى قللد هلو
. سإوابقه عنه كفرتها

فيلله اختلف عنه الله رضي حاطب فعل  أن: الرابع الوجه
؟. ل أو كفر هو هل

هذا بمثل الكفار إفادة أن على دليل : فهذا كفر هو قيل فإن
المناصللرة مللن فللوقه ما أن على تنبيه فهو ، كفر اليسير المر

. أولى باب من كفر ذلك غير أو المال أو بالنفس
فعله    :        حقيقة في لنه هكذا يكون فإنما بكفر ليس قيل وإن
ومع          ، المسلمين على لهم ًا مظاهر ول للكفار ًا مناصر ليس

صورة          وجود عدما مع إليه وطريق للكفر بريد فهو هذا
بهذه           يستدل فل ، الول الوجه في سإبق لما للكفار المناصرة

. الصل          هذا في تقدح ول ، هذه مسألتنا على الصورة
ًا : أن الخامس الوجه ذلللك فعللل إنمللا عنه الله رضي حاطب

ً ونللبيه دينله ناصللر الله وأن ، المسلمين يضر لن كتابه أن متأول
بعللض فللي جللاءا وقد ، إليهم بمخرجه المشركون علم وإن حتى

ًا أن الحديث ألفاظ ًا قال حاطب مظهر الله أن علمت (قد معتذر
أمره) .  له ومتم رسإوله
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كتللاب فللي حللاطب قصللة الللله رحملله البخللاريِ أخللرج وقللد
فللي جللاءا مللا (باب  وقتالهم) في والمعاندين المرتدين (اسإتتابة

المتأولين) . 
/لل 8 (الفتح في الحافظ قال وقد مللا حاطب ) : "وعذر634 
ً ذلك صنع فإنه ، ذكره ّ متأول .  في") ضرر أل

من ينتفعوا لن الكفار بأن موقن وهو فعله ما بين كبير ففرق
   الرسإول مع حربهم في كتابه         

           . !!
علللى الحللديث بهللذا للمسللتدل يقللال : أن السادس الوجه

: المظاهر كفر عدما
الكفللار مظللاهرة صللور جميللع أن علللى يللدل الحديث هذا هل

ًا ليست ومناصرتهم ؟. وردة كفر
كلما فل ، للله سإلللف ول ، الجمللاع خرق فقد ، : نعم قال فإن

. معه
. : ل قال وإن

. للكفار المظاهر بها يكفر التي الصور : فما فيقال
جواب وأيِ ، هذا حاطب بحديث فيها يقدح يذكرها صورة فأيِ

. هنا عليه جوابنا فهو ، القدح هذا على له
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الثانية الشبهة
الله رأضي سهيل بن جندل أبي قصة

عنهما

ًا البللاب هللذا فللي أثإيللرت الللتي الشللبه ومن صلللح قصللة أيضلل
- : الصحيح في كما – فيها جاءا ومما ، طويلة وهي ، الحديبية
ًا وكان – عمرو بن سإهيل (فقال ل أنه : وعلى – آنذاك مشرك

.  إلينا رددته إل دينك على كان وإن رجل منا يأتيك
وقد المشركين إلى يرد ! كيف الله : سإبحان المسلمون قال

ًا؟.  جاءا مسلم
يرسإف عمرو بن سإهيل بن جندل أبو دخل إذ كذلك هم فبينما

بيللن بنفسلله رمللى حللتى مكللة أسإفل من خرج وقد ، قيوده في
.  المسلمين أظهر

إلّي ترده أن عليه أقاضيك ما أول محمد يا : هذا سإهيل فقال
 .

.  بعد الكتاب نقض لم : إنا   النبي فقال
ًا : فوالله قال ًا شيءا على أصالحك لم إذ .  أبد
.  لي : فأجزه   النبي قال
.  لك بمجيزه أنا : ما قال
.  فافعل بلى قال
.  بفاعل أنا : ما قال
.  لك أجزناه قد : بل مكرز قال
وقد المشركين إلى أرد المسلمين معشر : أيِ جندل أبو قال
ًا جئت ًا عللذب قللد وكللان ، لقيللت قللد مللا تللرون أل مسلللم عللذاب

ًا .  الله في شديد
: الحديث وفي
مللن رجللل بصللير أبللو فجللاءاه المدينللة إلللى   النللبي رجع (ثإم

.  رجلين طلبه في فأرسإلوا ، مسلم وهو قريش
.  لنا جعلت الذيِ : العهد فقالوا
فنزلللوا الحليفللة ذا بلغللا حتى ، به فخرجا الرجلين إلى فدفعه

.  لهم تمر من يأكلون
يللا هللذا سإلليفك لرى إني : والله الرجلين لحد بصير أبو فقال

ًا فلن .  جيد
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بلله جربللت لقللد ، لجيد إنه والله ، : أجل فقال ، الخر فاسإتله
.  جربت ثإم

.  إليه أنظر : أرني بصير أبو فقال
، المدينلة أتلى حلتى الخر وفر ، برد حتى فضربه منه فأمكنه

.  يعدو المسجد فدخل
ًا هذا رأى - : لقد رآه - حين   الله رسإول فقال .  ذعر
وإنللي صللاحبي والللله : قتللل قللال    النللبي إلللى انتهللى فلمللا
.  لمقتول
ذمتك الله أوفى والله قد ، الله نبي : يا فقال ، بصير أبو فجاءا

.  منهم الله أنجاني ثإم إليهم رددتني قد ،
. أحد له كان لو حرب مسعر ، أمه : ويل   النبي قال
أتللى حللتى فخللرج ، إليهللم سإلليرده أنلله عللرف ذلك سإمع فلما
. البحر سإيف

، بصللير بللأبي فلحللق سإهيل بن جندل أبو منهم وينفلت قال: 
، بصللير بللأبي لحق إل أسإلم قد رجل قريش من يخرج ل فجعل
خرجللت بعيللر يسللمعون ما فوالله ، عصابة منهم اجتمعت حتى

، أمللوالهم وأخللذوا فقتلوهم لها اعترضوا إل الشاما إلى لقريش
أرسإللل لمللا والرحللم بللالله تناشده  النبي إلى قريش فأرسإلت

إليهم) .   النبي فأرسإل ، آمن فهو أتاه فمن
: الشبهة هذها أصحاب قال
علللى دللللة هذا وفي ، الكفار إلى المسلم  الرسإول رد فقد
!! . هذا مثل جواز

: الجواب
ًا الدلة أصرح من الحديث هذا أن فللي وأقواهللا ، عليهللم أيضلل
: وجوه من باطلهم بيان

خللاص أمللر فهللو الكفار إلى المسلم رده  أما: الول الوجه
فللي مللا خصوصيته على ويدل ، غيره إلى يتعدى ل ،  بالرسإول
المللر هللذا عللن  النللبي الصللحابة سإللأل لمللا أنللس عن الصحيح

فقال:
منـهـم جاءاـنـا ومن ، الللله فأبعللده إليهللم منا ذهب من (إنه

ًا له الله فسيجعل ًا فرج ) .ومخرج
ًا للله الله سإيجعل إليهم رده من أن ذكر فقد ًا فرجلل ، ومخرجلل
عللدما على دللة هذا وفي ، بالوحي إل يعلم ل القطع على وهذا
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إلللى رده لمللن الله سإيفرج أنه يعلم أحد ل لنه غيره من جوازه
الكفار.
الحللديث بهللذا اسإتدل من شبهة الله رحمه حزما ابن ذكر وقد
ذكللر  )  حيللث5/26 (الحكللاما الكللافر إلللى المسلللم رد علللى
ًا : قاله ومما ، ردها في وجوه
ًا الكفار إلى يرد لم  النبي "أن تلللك فللي المسلللمين من أحد
ول دينهللم فللي يفتنون ل أنهم وجل عز الله أعلمه وقد إل المدة

السابق أنس حديث ذكر - ثإم  بد ول سإينجون وأنهم دنياهم في
 .

ًا وجللل عللز الله قال : قد محمد أبو قال ا  لنللبيه واصللف ( وم
إخبللار أن فأيقنللا ) ، يللوحى وحللي إل هللو إن ، الهللوى عن ينطق
ًا قريللش كفللار عنللد من جاءاه من بأن  النبي فسلليجعل مسلللم
ًا له الله ًا فرج ، فيلله داخلللة ل صحيح الله عند من وحي ومخرج

أتللاه لمللن والخللرة الللدنيا مكللروه من شك بل العصمة فصحت
ذلللك فللي يسللتريب ل ، الكفللار أيللديِ مللن نجاته تتم حتى منهم

بعللد النللاس مللن أحللد يعلملله ل أمللر وهذا ، النظر يحقق مسلم
به يفي أن ول الشرط هذا يشترط أن لمسلم يحل ول ،  النبي

بلله تعالى الله أوحى ما الغيب علم من عنده ليس إذ شرطه إن
" . التوفيق تعالى وبالله رسإوله إلى

) :4/1789 القرآن (أحكاما الله رحمه العربي ابن وقال
بعللد لحللد يجللوز فل إليهم أسإلم من يرد أن على عقده "فأما

، الحكمللة مللن ذلللك فللي علللم لمللا له الله جوزه وإنما ،  النبي
حسللن مللن ذلللك بعللد فيلله وأظهللر ، المصلللحة مللن فيه وقضى
الرضللا علللى الكفللار حمللل ما السإلما في الثإر وحميد ، العاقبة

". حطه في والشفاعة ، بإسإقاطه
إنمللا فإنه  بالنبي خاٍص غير بأنه سإلمنا ولو:  الثاني الوجه

، للكفللار جهللاده فللي  النللبي كوضللع ووضللعه حللاله ممللن يصح
تعالى الله بأمر وقيامه ، الدعوة على وحرصه ، للسإلما ونشره

نكايللة الشللروط هللذه يقبل لم فإنه ، وأهله الكفر من وبراءاته ،
ًا ول ، بالمجاهدين ًا ول ، لهم كيد ًا الدنيا إلى إخلد ، إليهللا وركونلل

ًا ول ًا ل و ، مكللة كفللار للعلقللات) مللع (تعزيللز ، معهللم تحالفلل
السإلللما لصللالح إل قبلهللا مللا بللل ، كللله ذلللك مللن  وحاشللاه

فللي والجهللاد ، تعللالى الللله إلللى للللدعوة وليتفرغّ ، والمسلمين
، غللزوات عللدة وغللزا ، خيللبر ففتللح ، السإلللما ونشللر ، سإللبيله
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ذلللك وغيللر ، السإلللما إلللى فدعاهم عصره في الملوك وراسإل
. الظاهرة الدينية المصالح من

لللم الشللرط بهللذا وفللائأه فللي  الرسإول : أن الثالث الوجه
ًا) بينه يعقد معهم (الرهابيين) فيعقد لمحاربة الكفار وبين (حلف

، تللولهم بللل ، منهم يتبرأ ولم عليهم) ، (التفاقات) للل(القضاءا
علللى وبقللي ، لهللم يللدعو وكللان ، عنهللم سإلليفرج الله أن وأخبر
وبيللن بينهم خلى أنه المر في ما غاية بل ، الكافرين من براءاته

الللله شاءا إن سإيأتي كما عليهم يعينهم ل ولكنه ، منهم يأتيه من
بصير). (أبي على الكلما في

– الرسإللول قتللل عنه الله رضي بصير أبا  أن: الرابع الوجه
- : منكرين أتى (قريش) قد عند وهو

. خللها يقتتلون فل  النبي وبين بينهم التي : الهدنة أحدهما
(العللرف فللي تقتللل ل والرسإللل ، الرسإللول : قتللل الـثـاني

. السإلما أقره وقد ، الدولي) آنذاك
(يهللاجم) أو (ينللدد) أو أو  (يشللجب) الرسإللول فلللم هذا ومع

ملن هلذا عملله يجعلل أو ، بصلير أبلو فعلله مما الله (يبرأ) إلى
لن الدوليللة) ؛ العللراف و المواثإيللق (خرق من أو ) ، (الرهاب

الللله رضللي بصللير أبللا يلللزما ل  الرسإول وبين بينهم الذيِ العهد
. عنه

قريللش رسإللول مللع يتعاون لم  النبي : أن الخامس الوجه
يقبضوا أن المسلمين يأمر ولم صاحبه، مقتل بعد الثاني الكافر

ًا ويرسإله عنه الله رضي بصير أبي على بعللد مكللة إلللى مخفللور
، بالشللرط وفللاءا وبينهللم بينلله خلللى بللل ، الول للرسإللول قتللله

. شيءا في المظاهرة من هذا وليس
أملله (ويللل بصللير لبللي قللال  النللبي : أن السادس الوجه

رجللال) ، للله كللان (لللو رواية ) وفي أحد له كان لو حرب مسعر
لئل بللالفرار إليلله إشللارة ) : "وفيلله5/350 (الفتللح الحافظ قال
المسلللمين مللن ذلللك بلغه من إلى ورمز ، المشركين إلى يرده

به" . يلحقوا أن
مللن ونحللوهم جنللدل وأبللا بصللير أبللا : أن الـسـابع اـلـوجه
مللن رأوه مللن يقتلللون وصللاروا البحللر بسيف لحقوا المسلمين

(يستنكر) الرسإللول ولم ، أموالهم على ويستولون قريش كفار
 (يشجب) . لم (يندد) و ولم ، منهم العمل هذا

113



قريللش كفللار مللع يتعللاون لم  الرسإول : أن الثامن الوجه
ًا) للقضاءا معهم ويعقد معلله ومللن بصللير أبي (إرهاب على (حلف
يءا ينصلرهم ولم قريش) ، لكفار  وحاشلاه ، الشلياءا ملن بش

. ذلك من
راض  الرسإللول أن علللى قللائأم الللدليل : أن التاسع الوجه

: وجوه ثإلثإة من له واسإتحسانه معه ومن بصير أبي فعل عن
ًا كللان ولو ، للرسإول قتله عليه ينكر لم : أنه الول مسللتنكر

. يجوز ل الحاجة وقت عن البيان وتأخير ، لنكره
أحللد) معلله كللان لللو حرب مسعر أمه (ويل له : قوله الثاني

. عليه الحافظ كلما ذكر سإبق وقد
ًا أرهقللوا لمللا إليهللم يرسإللل لم : أنه الثالث وسإللفكوا قريشلل

يراهللم كللان فلللو ، ينههللم ولللم ، أمللوالهم وسإلللبوا بعضهم دماءا
لنتهللوا شلليءا فعل عن نهاهم ولو ، لنهاهم فعلهم في مخطئين

ًا يفعل لم فلما ، عنه ، بعملهم رضاه على دل فقد ذلك من شيئ
أبللو ) : "فهللذا5/126 (الحكللاما فللي الللله رحملله حزما ابن قال

دمللاءا سإللفكوا قللد المسلللمين مللن معهم ومن جندل وأبو بصير
يحللرما ولللم ، أموالهم وأخذوا ،  الله لرسإول المعاهدين قريش

الللله رسإول أن في شك ول ، عصاة بذلك كانوا ول ، عليهم ذلك
 ًا كان يفعل" . فلم نهاهم لو ذلك من منعهم على قادر

عبللد للشلليخ نفيللس بكلما الشللبهة هللذه علللى الللرد وأختللم
على الرد في قال حيث الله رحمه الشيخ آل حسن بن الرحمن

) :200 – 8/199 (الدرر في كما نبهان ابن اعتراضات
ٍة بأية أما ، كتاٍب : بأيِ " ويقال مللع إل يجللب ل الجهللاد أن حجلل

ٍما سإللبيل عللن والعللدول ، الللدين في الفرية من ؟! هذا متبع إما
، تللذكر أن مللن أشهر القول هذا إبطال على والدلة ، المؤمنين

فللي والوعيللد ، فيلله والللترغيب ، بالجهللاد المللر عموما ذلك من
ْول)  تعللالى قللال ، تركلله َللل ُع َو ْفلل ِه َد ّللل ّنللاَس ال ُهْم ال ْعَضلل ْعللٍض َب َب ِب

َدِت َفَس َْلْرُض َل ،251الية )(البقرة: من ا سإللورة فللي وقللال ) 
ْول)  الحج َل ُع َو ْف ِه َد ّل ّناَس ال ُهْم ال ْعَض ْعٍض َب َب ّدَمْت ِب ُهلل ُع َل َواِم  …َصلل

) .40الية الية)(الحج: من
مللا وأدى الللله أطللاع فقد الله سإبيل في بالجهاد قاما من وكل
ًا المللاما يكللون ول ، الللله فرضلله : [كللذا لنلله ، بالجهللاد إل إماملل
يلا قلتله ملا عكلس والحق ، بإماما إل جهاد يكون أنه] ل ل ولعله
: قال أن إلى …رجل
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والسللنة الكتللاب مللن كثير ألفته ما بطلن على والدلة والعبر
تخفى تكاد ل ، والثإار بالدلة العلم أهل وأقوال والخبار والسير

ًا جللاءا لما بصير أبي بقصة علم إذا ، البليد على فطلبللت مهللاجر
كللان الللذيِ بالشللرط إليهللم يللرده أن  الللله رسإللول من قريش
المشللركين قتللل حللتى منهللم فانفلت ، الحديبية صلح في بينهم

رسإللول سإللمع لمللا ، السللاحل إلللى فرجع ، طلبه في أتيا اللذين
غيره) فتعرض معه كان لو ، حرب مسعر أمه (ويل يقول  الله
فاسإللتقل ، ويقتللل يأخللذ – الشللاما مللن أقبلللت إذا – قريش لعير

القصللة – صلللح في معه كانوا لنهم ؛  الله رسإول دون بحربهم
أتم  الللله رسإللول قال فهل – بطولها قريللش قتللال فللي : أخط
الجهللل مضللرة أعظللم الله! ما . سإبحان إماما؟ مع لستم لنكم
ًا ؟ أهله على " . والباطل بالجهل الحق معارضة من بالله عياذ
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الثالثة الشبهة
المسلمين بين التحالف هذا أن

الفضول) (حلف مثل والصليبيين

ًا أثإيرت التي الشبه ومن : بعضهم قول المسألة هذه في أيض
حلف (الرهاب) يشبه ضد الصليبي التحالف في الدخول إن

وكان  الرسإول عليه وأثإنى الجاهلية في كان الذيِ الفضول
!!. الظلم لمكافحة

: يقال أن الشبهة هذها على والجواب
ً سإنذكر هذه على بالجواب نثني ثإم ، الفضول حلف قصة أول

: الشبهة
قريللش مللن قبائأللل أن والتاريللخ السللير كتللب فللي جللاءا فقللد

الللتيمي) فتعاقللدوا جللدعان بللن الللله (عبللد دار فللي اجتمعللوا
ًا بمكللة يجللدوا ل أن على وتعاهدوا وغيرهللم أهلهللا مللن مظلوملل

مللن علللى وكللانوا معلله قللاموا إل النللاس سإللائأر من دخلها ممن
الحلللف ذلللك قريللش فسللمت ، مظلمتلله عليلله ترد حتى ظلمه
. الفضول حلف

: الشاعر يقول ذلك وفي
مكة ببطن يبيت ل *** أن وتعاقدوا تحالفوا الفضول إن

ظالم
أن قبللل – صللغير وهللو الحلللف هللذا حضر  النبي أن ورد وقد
وأنا (شهدت وغيره المسند في كما النبوة بعد قال وأنه – يبعث
– المطيبين حلف رواية وفي – الفضول حلف عمومتي مع غلما
) . أنكثه وإني النعم حمر به لي أن أحب فما

: يقال أن الشبهة هذها عن والجواب
ًا هناك إن بينهمللا شبه وجه ل بل ، الحلفين بين شاسإعة فروق

: وجوه من بينهما الفرق ويظهر ، (الحلف) فقط باسإم إل
الللله عبللد الفضللول) : هللو (حلف صاحب أن:  الول الوجه

ًا كان وإن وهو ، التيمي جدعان بن ًا كللان أنلله إل مشللرك حريصلل
: قلللت  عائأشة عن الصحيح في ثإبت فقد ، الخلق مكارما على

، الرحللم يصللل الجاهليللة فللي كللان جللدعان ابن ، الله رسإول يا
للم إنله ، ينفعلله : ل نللافعه؟. قلال ذاك فهل ، المسكين ويطعم

ًا يقل شهرة . والمقصود الدين يوما خطيئتي لي اغفر : رب يوم
. الخلق جدعان) بمكارما (ابن
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الناس (المريكيون) : أكثر أمريكا) فهم (تحالف صاحب وأما
ًا ًا ظلم ًا وبغي (مكللارمهم) فللي عن نبذة ذكر سإبق وقد ، وعدوان

. فراجعه الول الفصل من الثاني المبحث
ـوجه ـاني اـل بعللض الفضللول) هللو (حلللف سإللبب : أن الـث
فللأرادوا – قللومهم  مللن–(مكللة)  فللي حصلللت الللتي المظللالم
كللان ولللو ظلملله ممن المظلوما وإنصاف لرفعها بينهم التحالف

عمهم. بني من
تحصل التي المظالم لرفع أمريكا) فليس (تحالف سإبب وأما

وراح ، السللنين عشللرات مللن النللاس بها بلي والتي قومهم من
. والمشردين القتلى من المليين ضحيتها

ًا سإفكت ) التي (إسإرائأيل مظالم بسبب ول الللدماءا من أنهار
. المسلمين من اللف وشردوا فقتلوا ،

بسللبب يحتضللر الللذيِ العراقللي الشللعب مآسإللي بسللبب ول
حللتى ، الن وحللتى سإللنوات عشللر مللن عليه المريكي العدوان

. المليين بسببهم وأصيب قتل
الروس من الشيشان يعانيها التي الخرى المظالم بسبب ول

الللذين المسلمون أو ، النصارى من الفلبين في المسلمون أو ،
أو ، الصللين فللي يقتلللون الللذين أو ، الملللوك جللزر فللي يقتلللون
. المكلومة المة هذه أبناءا من غيرهم

علللى منهم آلف بضعة مقتل الصليبي التحالف هذا سإبب بل
) وزيللادة (المسلللمين مللن النتقللاما فللأرادوا ، مجهللولين أيللديِ

!!. مظالمهم
ًا يلزمللوا الفضول) لللم (حلف في : أنهم الثالث الوجه أحللد
كمللا – أمريكللا) فأسإاسإلله (تحللالف وأمللا ، حلفهللم في بالدخول

للله هدف أنه بمعنى ! ، ضدنا فهو معنا يكن لم من : إن  – قالوا
الظلم. أول !!. وهذا
رفللع ذكرنللا الفضللول) كمللا (حلف هدف أن:  الرابع الوجه

(أمريكللا) تحلالف هلدف وأمللا ،  مكللة فللي من جميع عن الظلم
) ، منللابعه (تجفيللف القللل علللى أو (السإلللما) ، علللى فالقضاءا
كما ، الولية أهدافهم من يظهر كما (الملتزمين) منهم  وضرب

فهللدفه ، العللالم المريكية) علللى (الهيمنة زيادة أهدافه من أن
الشعوب. واسإتعباد الظلم زيادة الحقيقي
رفللع الفضللول) غيللر (حلللف في ليس : أنه الخامس الوجه
(تحللالف وأمللا ، – إليه وتدعو الشريعة تقره أمر وهو – المظالم

ومللن ، أكثرهللا وجهلنللا ، بعضها عرفنا ، كثيرة أمريكا) فمنكراته
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هللم والرهللابيون ، مكللان كللل فللي الرهللابيين متابعللة أهمهللا
(التعليلللم الرهلللاب) وهللو منلللابع (تجفيلللف و (المسللللمون) ،

العاشللر الللوجه في تعالى الله شاءا إن سإيأتي  كما–السإلمي) 
وهو ، الرهاب دعم ومكافحة ، – السابعة الشبهة على الرد في

ودعللم ، للمجاهللدين تللدفع الللتي وزكللواتهم المسلمين صدقات
فللي والسإللتمرار المسلللمين أراضللي فللي المريكللي النفللوذ

تعللالى الللله شللرع تخللالف سإلسلللة فللي وهكللذا ، اسإللتعبادهم
. وتناقضه
تيللم الفضول) من (حلف في الحلفاءا : أن السادس الوجه

مكللارما غير الحلف هذا وراءا لهم مآرب ل وغيرهم وأسإد وزهرة
أن مللع ، قللومهم مللن الظللالمين ضللد بينهم التناصر و ، الخلق

مشركون.  وكلهم ، واحد دينهم
ًا الكفرة أمريكا) فجميع (حلف في الحلفاءا وأما وهللم ، تقريبلل
سإياسإللية مللآرب ولهم ، والبلد العباد على الواقع الظلم أسإاس

جللاءا وحلفهللم ، التحللالف هللذا وراءا مللن خبيثة ودينية واقتصادية
، شللتى المتحالفين فدين ، مآسإيهم وزيادة ، بالمسلمين للنكاية

!. واحد وعدوهم
الظلللم رفع في الفضول) يعتمد (حلف أن:  السابع الوجه

فليللس ، – السير أهل ذكر كما – المتحالفين ومنصب جاه على
الحلف. هدف تحقيق في محرمة وسإيلة فيها

: وسإيلتان فله المريكي التحالف وأما
يسللمونهم مللا يؤخللذ أن : وهللو السلللمية : الوسإلليلة الولى
طللاغوت علللى ويعرضللون – المسلللمين مللن وهم – بالرهابيين

(القانون)  . أمريكا
– وسإللحقها الفغللان بلد دك : وهو الحربية : الوسإيلة الثانية

يءا فعلل ملع ، – بلوش رئأيسلهم تعلبير هو كما فلي نفسله الش
.  الخرى الهداف

إللى تحلاكم فللالول ، وردة كفللر الوسإلليلتين كل في والتعاون
ًا المسلللمين علللى للكفللار مظللاهرة والثللاني ، الطللاغوت ظلملل

ًا ًا وعدوان .  وبغي
: الحلفين نتائأج : في الثامن الوجه

ًا الفضول) فرفعوا (حلف أما – بلللدهم فللي المظالم من كثير
أمريكللا) (تحللالف وأمللا ، – السإلللما بعد مناقبهم من بقيت حتى
نتائأللج فمللن ، التحللالف هللذا بعللد الرض في المظالم زادوا فقد

ًا شهر بعد تحالفهم : تقريب

118



النسللاءا (منهللم الفغللان مللن مللدني ألللف مللن أكثر قتل-1
والطفال) . والشيوخأ

الفغللان مللن المللدنيين مللن الرقللم هللذا أضللعاف إصابة-2
. بجروح

. القنابل من بأطنان وضربها المدن من عدد تدمير-3
الوجود. من ومحوها القرى من عدد نسف-4
– قلتهللا علللى – مصللالحهم بتللدمير الفغان معاناة زيادة-5

. والمرافق والمستودعات كالمستشفيات
!!. الفغان من مليون عشرين على الحصار زيادة-6
. أراضيهم من وإخراجهم المدنيين من المليين تشريد-7
الشللتباه لمجللرد المسلمين من المئات وسإجن اعتقال-8

. بهم
الللروس كتسليط ، المسلمين على الكفار تسليط زيادة-9

الكشللميريين على البقر عباد وتسليط ، الشيشان على
.

دعمهللم بحجللة السإلمية الغاثإية الهيئات على التضييق-10
. للرهاب

. التحالف هذا بسبب حصلت التي المآسإي من ذلك وغير
: الشرعي حكمهما وهو ، الوجه أهم : وهو التاسع الوجه
لنلله ، الفضللول) مشللروع (حلللف مثللل في الدخول أن وذلك
محللرما والظلم الظلم) ، (رفع وهو إسإلمي أسإاس على قائأم
والظلم (إياكم الصحيح الحديث في  قال كما ، الشريعة في

ًا الصللحيح فللي وكما القيامة) ، يوما ظلمات الظلم فإن ؛ أيضلل
علللى الظلللم حرمللت : إنللي عباديِ ( يا القدسإي الحديث في

ًا بينكللم وجعلتلله ، نفسللي مللن تظللالموا) ونحوهللا فل محرملل
، محرما أمر ارتكاب مثله في الدخول من يلزما ول ، النصوص

إلللى تحللاكم ول ، المسلللمين على للكفار مظاهرة فيه وليس
الله. أنزل ما غير

ّكللب المريكللي) فهللو (التحللالف فللي الللدخول وأمللا مللن مر
: منها ، كثيرة منكرات

كفر. وهذا ، المسلمين على الكفار مظاهرة-1
كفر. وهذا ، الطواغيت إلى تحاكم-2
أولدهم وقتل ، الفغان في المسلمين على البلءا زيادة-3

. أرضهم عن الكثيرين وإجلءا ، وشيوخهم ونسائأهم
. الحق بغير الرض في والبغي الظلم زيادة-4

119



فللي المسلمين مناطق إلى الظالم المريكي النفوذ مد-5
. آسإيا وسإط

ً (أمريكا) وأحلفها من ينتقم أن تعالى الله نسأل غير عاجل
. والمسلمين السإلما بانتصار المسلمين عيون يقر وأن ، آجل
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الرابعة الشبهة
المر هذا في إكراها وجود

دخللول فللي الكللراه وجللود يدعي من الضللة أهل من وهناك
المنتسللبين مللن أو (الللدول) ، مللن (أمريكا) سإللواءا مع التحالف
هللذه صللاحب أخطللأ قللد و ، المريكيين العسكريين من للسإلما
: وجهين من الشبهة

: الكراه معرفة  في: الول الوجه
تلف أو إليه يؤديِ ما أو القتل هو الكفر يبيح الذيِ الكراه فإن
كتب في مذكورة تفصيلت على – هذا ونحو العضاءا من شيءا

، المنصللب أو ، المللال على الخوف الكراه من وليس – الفروع
تحللالف فللي دخللل فيمللن المر وحقيقة ، ذلك ونحو ، الراتب أو

.  إليها وركون الدنيا في رغبة هو إنما الكفار
الشلليخ آل الرحمللن عبللد بللن اللطيللف عبللد الشلليخ قال وكما
تجللويزه فللي أحدهم على رده ) في8/374  ( الدرر  الله رحمه

: الضرورة حال في بالمشركين السإتنصار
عائأللدة فظنهللا ، الضللرورة معرفة في الرسإالة صاحب "غلط

زعللم كمللا المللر وليللس ، وسإلللطانه رياسإته في المر ولي إلى
عليلله يعيللن مللا إلللى وحللاجته ، الللدين ضللرورة هللي بللل ، ظنلله

" . بالجواز قال من به صرح كما ، مصلحته به وتحصل

: عليه المكره معرفة  في: الثاني الوجه
بالكفر يتكلم أن للمكَره يرخص فإنما – صح إذا – الكراه فإن
في الكراه كان إذا وأما ، بغيره إضرار فيه ليس مما ذلك ونحو
نفسلله يسللتبقي أن للله ليللس لنه ؛ بالجماع يجوز فل الغير قتل
. غيره بقتل

 :1/525القرآن)  (أحكاما الله رحمه العربي ابن قال
َعْل َوَمْن):  تعالى "قوله ْف ِلَك َي ًا َذ َوان ْد ًا ُع ْلم ُظ )(النساءا: مللن َو

ل والمكللره والخللاطئ الناسإللي فعللل أن علللى ) : دليل30الية
, والظلللم بالعللدوان تتصف ل الفعال هذه ; لن ذلك في يدخل

يتصللف فعللله , فللإن القتللل على المكره وهو منها واحد فرع إل
ينتصللب , ول قتللله بمللن عندنا يقتل جرما ; فل بالعدوان إجماعا
ًا الكراه " . عذر
) :17  ،16 / 18 مسلم (شرح الله رحمه النوويِ وقال
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المللأمور علللى المكره يأثإم بل ، بالكراه يباح فل القتل وأما"
". الجماع فيه وغيره القاضي نقل وقد ، بالجماع به

: ) 2/371 والحكم العلوما (جامع الله رحمه رجب ابن وقال
للله يبح لم معصوما قتل على أكره لو أنه على العلماءا واتفق"
ًءا باختياره يقتله إنما فإنه ، يقتله أن هذا ، القتل من لنفسه افتدا

" . بهم المعتد العلماءا من إجماع
– الكفللر (أمريكللا) ودول تريللد إنمللا الحادثإللة هللذه فللي وهنللا
ًا الله أخزاهم أيِ من إعانتهم يجوز فل ، المسلمين قتل – جميع
. الكراه يبيحه ل مما هذا لن – ذلك على أكره ولو – مسلم
، تعالى الله رحمه السإلما شيخ وقت في هذا نحو حصل وقد
، الكللراه المسلللمين علللى التتللار أعللان مللن بعللض ادعى حيث
فقلال ، هلذا فعلل لهلم يبيلح ل الكلراه أن السإللما شليخ فذكر
) :539 / 28 الفتاوى (مجموع الله رحمه

له ليس الفتنة في القتال على المكره كان إذا أنه "المقصود
يقتللل حللتى يصللبر , وأن سإلللحه إفسللاد عليلله , بللل يقاتللل أن

ًا الطائأفلة مللع المسللمين قتلال علللى بللالمكره فكيف ، مظلوم
, , والمرتللدين الزكللاة : كمللانعي السإلللما شللرائأع عن الخارجة
الحضللور علللى أكللره إذا عليه يجب هذا أن ريب ؟. فل ونحوهم

علللى الكفللار أكرهلله لللو كمللا ، المسلمون قتله وإن يقاتل ل أن
ً رجللل أكللره لللو , وكمللا المسلللمين  ليقاتللل صفهم حضور رجل

المسلمين باتفاق قتله له يجوز ل فإنه معصوما مسلم قتل على
المعصللوما ذلك بقتل نفسه حفظ ليس فإنه بالقتل أكرهه , وإن
يقتللل , لئل فيقتللله غيره يظلم أن له , فليس العكس من أولى
هو" .
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الخامسة الشبهة
على المسلمين على الكفارأ إعانة أن

قسمين

المسلللمين علللى بعضهم بها لبس التي الساقطة الشبه ومن
: قولهم
: قسمين على المسلمين على الكفار إعانة إن

أجل من المسلمين على الكفار مظاهرة : وهو : كفر الول
المسلمين. وإسإلما الكافرين كفر

إذا الكللافر مسللاعدة : وهللو بلله مللأمور بللل ، : مبللاح الثاني
. للعدل للوصول مسلم ظلمه

: وجوها من الساقطة الشبهة هذها على والجواب
له وليس ، القائأل كيس من التقسيم هذا  أن: الول الوجه

. المستعان والله ، فيه سإلف
ينللزل إنمللا العامللة يفللتي عنللدما المفتي أن:  الثاني الوجه
المنللاط) ، بللل(تحقيللق يسللمى مللا وهللو الواقللع علللى النصللوص

كللان لللذلك ، حيرة العامة تزيد تقسيمات وضع وظيفته وليست
بيللان وهللو ، عنهللا المسللئول المسللألة عن الكلما هو المطلوب

ل  ، الفغللان المسلللمين ضللد الكفللار تحللالف في الدخول حكم
. إليه يسبق لم تقسيم على الحالة

ًا أن : لو يقال أن:  الثالث الوجه لغيللر الذبللح عن سإئل أحد
: قسمين على : هو فقال ، الله

فهللو الذبللح بهللذا الللله غيللر عبادة بذلك يقصد كان : إن الول
. كفر

. مباح فهو العبادة غير بذلك يقصد كان : إن والثاني
مللن وغيرهللا ، الوثإللان ودعللاءا ، للصللنم السللجود قسللم لللو و

ًا القسللمين هللذين إلى ، القولية أو العملية النواقض لمللا ، أيضلل
، الجميللع بطلن مع ، فرق المخترع التقسيم هذا وبين بينه كان
الكفللار ومظللاهرة ، ونحللوه الللله لغيللر (الذبللح الفعلين هذا فإن
. الفاعل من وقوعها بمجرد المسلمين) كفر على

المخترعة القبورية علماءا تقسيمات التقسيم هذا ذكرني وقد
. تعالى الله رحمهم النجدية الدعوة أئأمة بهم ابتلي الذين

وتللرك ، للمظللاهرة القسمين هذين ذكر : أنه الرابع الوجه
أو رغبة المسلمين على الكفار (مظاهرة وهي المسألة أسإاس
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عليهللا الدلة وردت والتي المظاهرة فأصل ذلك) ، نحو أو رهبة
( المظاهرة آية في تعالى قال كما ، يذكره لم الذيِ القسم هذا

َها َيا ّي أ
ِذيَن َ ّلل ُنلوا ا ُذوا ل آَم ّتِخل َد َت ُهلو َي ْل ّنَصلاَرى ا َءا َوال َيلا ِل ْو ُهْم َأ ْعُضل َب

ُءا َيا ِل ْو ْعٍض َأ ُهْم َوَمْن َب ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهْم َف ْن ّلَه ِإّن ِم ِديِ ل ال ْه ْومَا َي َقلل ْل ا
ِلِميَن ّظا َتللَرى ، ال ِذيَن َف ّللل ِهْم ِفللي ا ِب ُلللو ُعوَن َمللَرٌض ُق ِر ِهللْم ُيَسللا ِفي

ُلوَن ُقو َنا َأْن َنْخَشى َي َب ٌة ُتِصي ِئأَر سإللبب أن سإللبحانه الللله ) فذكر َدا
أن يللذكر ولللم ، الللدائأرة يخشون أنهم هو للكفار هؤلءا مظاهرة

 . كفرهم لجل ذلك
المسللألة هذه في الصل يترك لم التقسيم هذا صاحب إن ثإم

مللن ليسللا بللاطلين قسللمين وذكللر بللل ، يللذكره ولللم فقللط
: في يتبين شيءا) كما في (المظاهرة

ذلك وبيان ، باطلن القسمين كل أن : وهو الخامس الوجه
: يلي كما

ّفرة المظاهرة جعل : فإنه الول القسم أما التي هي المك
: وجوه من وبطلنه ، المسلم وإسإلما الكافر كفر لجل تكون

لللو و كفللر كفللره لجل الكافر في الرغبة : أن الول الوجه
ًا يفعللل أو يتكلللم لم غلة القللول هللذا بمثللل يقللول وإنمللا ، شلليئ

إلللى القوليللة أو العمليللة المكفللرات يللردون الللذين المرجئللة
(العتقاد).
وقللد ، المستفيضللة النصوص خلف هذا  أن: الثاني الوجه

فوجللود ، أوليللاءا باتخاذهم إل الكفر تعلق لم فإنها ، ذكرها سإبق
إنمللا تللولهم الللذيِ كللان فللإن ، الكفللر وجللود (التولي) يقتضللي

ّكللب كفللر فهو كفرهم لجل تولهم ل الكفللار محبللة أسإاسإلله مر
فللي عليهللا العلماءا وأقوال النصوص ذكر سإبق وقد مظاهرتهم،

. فراجعه الول المبحث
ًا هللذا أن:  الثالث الوجه الحللوادث مللن الثللابت خلف أيضلل
ممن أحد يوجد ل فإنه ، السإلما علماءا فيها أفتى التي التاريخية

إما بل ، دينهم لجل ظاهرهم المسلمين على المشركين ظاهر
ًا يظاهرهم أن ًا أو ، رئأاسإللة فللي رغبة أو ، منهم خوف فللي طمعلل

، أولئللك بكفللر السإلللما علماءا أفتى ذلك ومع ، ذلك ونحو ، مال
بالكراه المشركين مع خرجوا الذين المسلمين حال في وتأمل

في العلم أهل واختلف ، قتلهم للمسلمين أبيح (بدر) وكيف في
إللى وانظلر ، – تفصليله سإلبق كما – الكراه وجود مع تكفيرهم

المسلمين على التتار ظاهر فيمن الله رحمه السإلما شيخ كلما
/28 (الفتللاوى فللي كمللا الكللراه ادعللى ولللو بردته أفتى حيث  
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كلما في وانظر ) ،9/163 (الفروع في عنه ذكره ) وكما539
ظللاهر مللن فللي عللتيق بللن وحمللد الشلليخ آل سإليمان الشيخين

!. المسلمين ويحب يبغضهم وهو المشركين
عللى الكفلار مظلاهرة جعلللوا العلم أهل : أن الرابع الوجه

ًا المسلمين مللن تكللون أن فيهللا يشللترطوا ولم – بمجردها كفر
علللى بعضللهم ونللص بل ، هذا نقل سإبق وقد – الكافر كفر أجل
ًا كان ولو يكفر أنه ًا للمسلللمين محبلل ومللن ، للمشللركين مبغضل

: ذلك
/10 (الللدرر الللله رحملله الوهاب عبد بن محمد الشيخ قول  

8: (
أشللرك : إذا الصللالح المسلللم تكفير على الدلة أن "واعلموا

ـلـم وـلـو – الموحدين على المشركين مع صارأ أو ، بالله
، رسإوله وكلما ، الله كلما من ، تحصر أن من أكثر – يشرك

" . كلهم العلم أهل وكلما
) الشيخ          آل الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ /8قال  

396: (
يأتيه لكن ، التوحيد ويحب ، الشرك يكرها قد والمرءا"

وـتـرك ، الـشـرك أـهـل من البراءاة عدم جهة من الخلل
ًا فيكللون ، ونـصـرتهم التوحـيـد أـهـل موالة ، لهللواه متبعلل

ً ًا ، بنللاه ومللا دينلله تهللدما شعٍب في الشرك من داخل مللن تاركلل
ً التوحيد ًا أصول فل ، ارتضاه الذيِ إيمانه معها يستقيم ل ، وشعب

ّواه أنشأه من لجلل يوالي ول يعاديِ ول ، لله ويبغض يحب وسإلل
". الله إل إله ل : أن شهادة من يؤخذ هذا وكل ،

   ) السنة       أهل عن الدفاع في عتيق بن حمد الشيخ وقال
ص)    :31والتباع

المسلمين عورات على ودللتهم ، المشركين مظاهرة " إن
هللذه كللل ، عليلله هللم بمللا رضللي أو ، بلسللان عنهللم الذب أو ،

فهللو – المللذكور الكراه غير من – منه صدرت فمن ، مكفرات
ويحــب الكفــارأ يبغــض ذلــك مــع كــان وإن ، مرتلللد

" . المسلمين

: الثاني القسم بطلن وأما
للوصلول مسللم ظلمله إذا الكللافر مسلاعدة : أن قلوله وهو
به. مأمور بل مباح للعدل
ًا وجوه فمن : أيض
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أو (المعاهللد للكللافر المسلللم مسللاعدة : أن الول اـلـوجه
، مشللروع أمللر –السإلللمي بالشرع – مظلمته رفع الذمي) في

أو للكفللار مظاهرة العلم أهل من أحد يسميه ل المر هذا ولكن
ًا الوصف بهذا يذكر ول ، لهم مناصرة مثللل جعللل فمللن ، مطلقلل

الناس. أجهل من فهو للكفار مظاهرة هذا
ظلملله إذا المعاهللد أو الللذمي الكللافر : أن الـثـاني اـلـوجه

للله وليللس ، المسلمون هم حقه ويأخذ ينصفه الذيِ فإن مسلم
الللتي فمنزلته ، جنسه من الكفار بمساعدة أو بنفسه يأخذه أن

ّكللن ولللو ، والصغار الذلة فيها تعالى الله أنزله حقلله أخللذ مللن م
بخلف حكلم قللد تعلالى والللله ، سإلبيل المللؤمنين على له لكان
. ذلك

للعللدل) مللا : (الوصللول : قولللك يقللال : أن الثالث الوجه
. ؟ به المراد
ليللس هللذا ولكللن ، صحيح فهذا ، : الشرع به : أقصد قلت إن

ًا بل ، يظاهرهم من ول ، الصليبية الحملة هذه لصحاب مقصود
محللاكمته يريدون بأنهم أفواههم بملءا ويصرخون يصرحون هم
(أمريكا). في

يطللالبون التي  وهي–أمريكا)  (محكمة به : المراد قلت وإن
.   – لها المتهمين المسلمين بتقديم
: وجوه ثإلثإة من السإلما دين عن وردة كفر القول : هذا قلنا

المريكلللي) (القلللانون الطلللاغوت حكلللم : وصلللف الول
. –  بإطلق–بل(العدل) 

فللي ورد فيمللا (العللبرة في الله رحمه خان حسن صديق قال
أهللل : إنهللم قللوله : "وأمللا249 والهجللرة) ص والشهادة الغزو
(أحكللامهم منهللا الللتي الكفريللة المللور أن أراد : فللإن عللدل

سإللبحانه الللله ذمها فقد ، صراح بواح كفر فهو ؛ القانونية) عدل
ّنع ًا وسإماها ، عليها وش ًا عتو ًا وعناد ًا وطغيانل ًا وإفكل ًا وإثإمل مبينل

ًا ًا وخسران ًا مبين الللتي الللله شللريعة هللو : إنمللا والعللدل ، وبهتانلل
تبللارك فقللال ، الرحيم الرؤوف نبيه وسإنة ، الكريم كتابه حواها

ّلَه ِإّن) وتعالى ْأُمُر ال ْدِل َي َع ْل ِْلْحَساِن ِبا )90الية ) (النحل: من َوا
ً النصارى أحكاما كانت فلو ، ًا لكان عدل " . بها مأمور

ًا الطللاغوت لللذلك المسلللم تحللاكم : جعللل الثاني بللل مباحلل
ًا ًا الكفللر فجعللل ، بلله مللأمور اسإللتحلل مللن وهللذا ، بلله مللأمور

ّفرات اسإتحلل من بل ، المحرمات !. المك
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أجللل ملن المسلللمين عللى الكفلار مظلاهرة : إباحة الثالث
. الطاغوت لمحاكمة تقديمهم

) مللن165 ص (الختيللارات فللي كمللا السإلللما شيخ ذكر وقد
: السإلما نواقض
ًا أن توهم "من قاتللل تللابعيهم أو التابعين أو الصحابة من أحد

ذلك". أجاز أو ، الكفار مع
. العظيم العلي بالله إل قوة ول حول فل

:  الرابع الوجه
ًا : هللاك يقللال أن تريللدون (أمريكللا) الللتي عدالللة مللن صللور

: المسلمين رقاب في تحكيمهم
. طفل مليون العراق حصار في قتلت-1
بهللا تمللد التي بأسإلحتها الفلسطينين من قتلت-2

. والطفال والنساءا الشيوخأ من اللف إسإرائأيل
مللن أكللثر لفغانسللتان حصللارهم فللي قتلللوا-3

. الحرب قبل  طفل15000
أثإنللاءا الصومال في المسلمين من اللف قتلوا-4

. له غزوهم
، كللروز بصواريخ وأفغانستان السودان  ضربوا-5

. عندهم حتى لهم ذنب ل من ودمروا فقتلوا
فللي بعضللها ذكللر سإللبق وقللد (عللدالتهم) ، صور من هذا وغير

. فراجعه الول الفصل من الول المبحث
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السادسة الشبهة
ظالمون معهم ومن طالبان أن

– القاعللدة تنظيللم : إن بعضللهم قول أثإيرت التي الشبه ومن
(بلد فللي فعلللوه بما ظالمون وطالبان – أمريكا بأحداث المتهم

!! . الظلم رفع باب من الفعل فهذا لذا الكفار) ،
: وجوها من والجواب

فللي ول ، شللرعنا فللي يثبت ل الكلما هذا  أن: الول الوجه
: قانونهم

َها َيا) تعالى قوله : فيرده شرعنا أما ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُكْم ِإْن آَم َءا َجللا

ٌق ٍأ َفاسِإ َب َن ُنوا ِب ّي َب َت ُبوا َأْن َف ًا ُتِصللي ْوملل ٍة َق َللل َها ِبُحوا ِبَج ُتْصلل َلللى َف َمللا َع
ُتْم ْل َع ِدِميَن) (الحجرات: َف ، )6َنا ًا ليس التهاما وهذا   من موجه

هللذه فللي والتثبللت التللبين فيجللب (كللافر) ، مللن (فاسإللق) بللل
. الحكاما إصدار قبل المسألة

المتهم : إن تقول فقاعدتهم – أمريكا طاغوت – قانونهم وأما
ً يقللدموا لللم الكفار وهؤلءا ، إدانته تثبت حتى بريِءا ًا دليل واحللد
الجميع. لدى معروف هو كما المسلمين به اتهموا ما يثبت

بضلللوع الكفللار هؤلءا كلما صدق فرضنا : ولو الثاني الوجه
ً كللونه من يلزما فل ، العمل بهذا المسلمين هؤلءا ًا عمل إجراميلل
فالمسلللمون ، المسلللمين عنللد كللذلك يكللون أن الكفللرة عنللد

فللإن وإل ، الكفللار طللواغيت إلللى ل والسللنة للكتللاب يتحاكمون
ًا الجهاد يجعلون هؤلءا ًا الحللدود وإقامللة ، إرهابلل لحقللوق انتهاكلل

ًا النسللاءا وحجللاب ، النسللان وشللرب الزنللا ومنللع ، للمللرأة كبتلل
ً الخمر مللن كللثير فللي وهكللذا ، الشخصللية الحريللات فللي تدخل
السإلما. شرائأع

والسللنة الكتاب خلل من فيه والنظر العمل هذا رد فالواجب
المسماة الطواغيت إلى يرد ول ، المعروفين العلم أهل وأقوال

الدولية) . والعراف بل(القوانين
الذين هم المسلمين هؤلءا أن فرضنا لو : أننا الثالث الوجه

فللإنه ، والمواثإيلق للعهود خرق عندنا وأنه ، العمليات هذه نفذوا
العملية في المتهمين عند يكون أن عندنا هكذا كونه من يلزما ل

لمريكللا وسإللبق بللل ، العهود أمريكا إلى نبذوا قد فإنهم ، كذلك
مواثإيللق ول ، ظللاهر العللداءا وبينهم ، كروز بصواريخ ضربتهم أن

ومن بصير أبو عمله ما ذكر الثانية الشبهة في سإبق وقد ، بينهم
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، عاهللدهم  الرسإول أن مع المشركين في المسلمين من معه
. يلزمهم لم عهده لن

الللذين هم المسلمين هؤلءا أن فرضنا لو : أننا الرابع الوجه
ًا هذا عملهم أن وفرضنا ، العمليات هذه نفذوا الشرع يذمه أيض

وأنهللم (ظللالمون) ، (مجرمللون) و شللرعنا في وأنهم ، يقره ول
مثللل فللي فللالواجب ، انتهكوها ومواثإيق عهود أولئك وبين بينهم

طللواغيت وفللق ل ، السإلللمية بالشريعة يحاكموا أن الحالة هذا
!! . الكفار

معهللم ومللن طالبللان أن فرضللنا لللو أننللا:  الخامس الوجه
، وأوسإللع ، وأشمل ، وأكبر ، (أمريكا) : أعظم فظلم ، ظالمون
الللذين فهم ، بالمليين المسلمين من وقتلهم ، وأقدما ، وأخبث

والصومال ، ولبنان ، وفلسطين ، : العراق في المسلمين قتلوا
المسلللمين قتللل علللى أعانوا الذين وهم ، وغيرها ، والسودان ،

وكشللمير ، والشيشان ، والبوسإنة ، وتيمور ، الملوك : جزر في
المسلمين بين الحروب أثإاروا الذين وهم ، وغيرها ، والفلبين  ،
. بعضها تقدما وقد جرائأمهم من هذا وغير ،

 :1/484(المنهاج)  الله رحمه تيمية ابن السإلما شيخ قال
فللي يوجللد فمللا ، المسلللمين مللع الكتللاب أهللل حللال "وهللذا

ل وفي إل شر المسلمين فلي يوجلد ول ، منله أكلثر الكتلاب أه
يللذكر ولهللذا ؛ منلله أعظللم المسلللمين وفي إل خير الكتاب أهل

، بالعللدل الكتللاب وأهللل المشركين من الكفار مناظرة سإبحانه
ًا ذكروا فإن أن يللبين لكللن ، منلله يلبرئأهم للم المسلمين في عيب

َنَك) تعللالى قللال كما ،  أعظم الكفار عيوب َألو ِر َعللِن َيْسلل ْه الّشلل
ِما ْلَحَرا َتاٍل ا ِه ِق َتاٌل ُقْل ِفي ِه ِق ِبيٌر ِفي ّد َك ِبيِل َعْن َوَص ِه سَإ ّللل ْفللٌر ال ُك َو

ِه ِد ِب ْلَمْسِج ِما َوا ْلَحَرا ِإْخَراُج ا ِه َو ِل ْه ْنللُه َأ َبللُر ِم ْك َد َأ ْنلل ِه ِع ّللل َنللُة ال ْت ِف ْل َوا
َبُر ْك ْتِل)(البقرة: من ِمَن َأ َق ْل لن نزلت الية وهذه )  ،217الية ا

آخلر فلي الحضلرمي ابلن قتللوا أنهم ذكر المسلمين من سإرية
" . الية هذ الله فأنزل بذلك المشركون فعابهم رجب من يوما

ًا كان لو حتى المسلم : أن السادس الوجه حللق فإن ظالم
.  عليه الكافر إعانة يجوز ول ، السإلما من معه بما باٍق وليته
(مجمللوع فللي كمللا الللله رحملله تيميللة ابللن السإلما شيخ قال

،28/208الفتاوى)  ( فللي يعاديِ أن عليه ) : "والمؤمن209  
وإن يواليه أن فعليه مؤمن هناك كان فإن ، الله في ويوالي الله

ِإْن) تعللالى قال ، اليمانية الموالة يقطع ل الظلم فإن ، ظلمه َو
َتللاِن َف ِئأ ِنيَن ِمللَن َطا ْؤِم ْلُملل ُلللوا ا َت َت ْق ِلُحوا ا َأْصلل ُهَمللا َف َن ْي ِإْن َب َغللْت َفلل َب
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ُهَما َدا َلى ِإْح ُْلْخَرى َع ُلوا ا ِت َقا ِتي َف ّل ِغللي ا ْب ّتللى َت َءا َح َلللى َتِفيلل ِر ِإ َأْملل

ِه ّل ِإْن ال َءاْت َف ِلُحوا َفا َأْص ُهَما َف َن ْي ْدِل َب َع ْل ُطوا ِبا ْقِس َأ ّلللَه ِإّن َو ُيِحللّب ال
ِطيَن ْقِسلل ْلُم ّنَمللا ، ا ُنللوَن ِإ ْؤِم ْلُم ٌة ا َو ِلُحوا ِإْخلل َأْصلل ْيللَن َف ُكْم) َب ْي َو َأَخلل

،9(الحجرات:  والبغللي القتللال وجللود مع إخوة ) فجعلهم10  
". بينهم بالصلح وأمر
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السابعة الشبهة
مشركين دولة طالبان أن

ًا أثإيللرت الللتي الشبه ومن (طالبللان) : إن بعضللهم قللول أيضلل
لللذلك ، المشللركين مللن طائأفللة عليهللا (قبوريللة) يقللوما دولللة

!!. كافر على كافر إعانة حقيقته في هو أمريكا مع فالتحالف
والكتللابي ، مشللرك علللى كتللابي : إعانة يقول من ومنهم بل

!!!. المشرك من إلينا أقرب
: وجوها من الشبهة هذها على والجواب

علللى (البينللة تقللول الشللرعية القاعللدة : أن الول اـلـوجه
: بينتين يقيم أن فعليه الشيءا هذا ادعى فمن المدعي) ،

. البلد تلك في الكبر الشرك : وجود الولى البينة
. الشرك هذا يقرون البلد تلك حكاما : أن الثانية والبينة

. الكاذبين من فهو البينتين هاتين يقم لم فإن
ًا ليسللت الفغللان بلد : أن الثاني الوجه يصللل ل نائأيللة بلد

مللن أكللثر منللذ المسلللمين مللن كثيرون جاءاها قد بل ، أحد إليها
ومنهم ، أحوالها وعلى عليها ووقفوا ، اليوما وحتى سإنة عشرين

علللى منهللم كللثير شللهد وقللد ، معروفللون ودعللاة علللم طلبللة
ٍة بريئلون أنهلم وزعملائأهم وعلملائأهم الفغلان قادة من مجموع

ل البللدع ووجللود ، ينكرونلله بللل ، يقرونه ول ، الكبر الشرك من
ً القبور على البناءا بين وفرق ، الشرك وجود يقتضي وهو – مثل

وهللو – لهللا والنللذر عنللدها والذبللح عليهللا الطللواف وبين – بدعة
بدعللة وهو – الولياءا قبور عند الدعاءا تحريِ وبين ، – أكبر شرك

بآثإللار التللبرك وبيللن ، – أكللبر شللرك وهللو – الولياءا دعاءا وبين –
– لهلم العبلادة ملن شليءا صرف وبين – بدعة وهو – الصالحين

الجهال صفوف في نشطة للتوحيد والدعوة ، – أكبر شرك وهو
.

بعللض بهللدما قللامت قللد (طالبان) خاصة : أن الثالث الوجه
، فيهللا بللالمعروف المللر وزيللر ذلك ذكر كما الشركية المشاهد
فللي هذا ذكر سإبق كما – القبور عند الكبر الشرك بمنع وقامت
.– الول الفصل من الثاني المبحث

يلللزما ل الرعيللة بعللض من الشرك وجود : أن الرابع الوجه
هكللذا الحللال كللان ولللو ، الوصللف بهذا بأسإرها البلد وصف منه
ًا إسإلما بلد يوجد ل فإنه ً فبلدنا ، أبد – العرب جزيرة في – مثل
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الشللرقية المنطقللة : (الروافض) في المشركين من فيها يوجد
(القبورية) و ، حولها وما نجران (السإماعيلية) في و ، والمدينة

وجللودهم وليللس ، الحجللاز مللدن وبعللض مكللة في الصوفية من
ً ًا بلدنا جاعل (طالبان) . في الكلما وهكذا ، شركية بلد

(طالبللان) حكللم تحللت الفغللان بلد : أن الـخـامس اـلـوجه
ً أفضل – والمخالف الموافق من – بالجماع وقت في منها حال
العلمللاءا شللهد وقللد ، الللروس ضد الفغاني الجهاد أياما الحزاب

ًا وجعللوه ، بالفضلل – الحلزاب وقلت – الفغلاني للجهاد جهلاد
ًا ، عليهللم والنفلاق ، معهلم الجهللاد عللى الناس وحثوا ، إسإلمي

كالشلليخ المعروفين العلم أهل وفتاوى ، لهم والدعاءا ، ودعمهم
مشللهورة وغيرهللم الللله رحمهللم واللباني عثيمين وابن باز ابن

الشلليخ مللع لقللاءا فللي ورد مللا هذا ومن ، الباب هذا في معروفة
الباكستانية) كمللا (تكبير مجلة في الله رحمه باز بن العزيز عبد
،449/لل 2متنوعللة)  ومقللالت فتاوى (مجموع في ورد وممللا  

فيها:
الجهللاد نحللو علينللا تجللب الللتي المسللئوليات هللي مللا/  س

فللي بها قمتم التي الجهود هي وما ، أفغانستان في السإلمي
 الن؟ حتى الصدد هذا

، إسإلللمي جهللاد أفغانسللتان في الجهاد أن ريب : ل الجواب
مسلللمون لنهللم ؛ جميعا المسلمين من ويدعم يشجع أن يجب

ومللن ، وأرذلهللم الكفللرة أكفللر مللن ًخبيثللا ًشرسإا ًعدوا يقاتلون
بيللن تكللافؤ هنللاك فليللس الحسللية بالقللدرة يتعلللق فيما أقواهم
فالواجب ، المجاهدين لخواننا وتأييده الله نصر ولكن ، القوتين

بالمللال يعينللوهم وأن ، يسللاعدوهم أن جميعا السإلما أهل على
هلذا ، وإعانة لهم ًدعما يعد ما وكل ، والشفاعة والرأيِ والنفس

ً.جميعا المسلمين على الواجب هو
ًا معلله لقاءا في ورد ما ذلك ومن مجلللة فللي الللله رحملله أيضلل

وممللا  هللل1410 صللفر  شهر10 عدد ، الولى السنة ، المجاهد
: المقابلة في ورد

فرضللية حللول الفصللل كلمة إعطاءا سإماحتكم من : نرجو س
 ؟ الجهاد

فللالواجب ، كللافرة لدولللة شللرعي جهاد الفغاني : الجهاد ج 
و ، اللدعم أنلواع بجميلع بله القائأمين ومساعدة دعمه عللى وه

ووطنهم وإخوانهم دينهم عن للدفاع عين فرض الفغان إخواننا
ِفُروا( وجل عز الله لقول ، كفاية فرض غيرهم وعلى ، ْن ًفللا ا َفا ِخ
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َقاًل ِثإ ُدوا َو ِه ُكْم َوَجا ِل َوا َأْم ُكْم ِب ُفِس ْن َأ ِبيِل ِفللي َو ِه سَإلل ّللل ُكللْم ال ِل ْيللٌر َذ َخ
ُكْم ُتْم ِإْن َل ْن َلُموَن ُك ْع َها َيا( سإبحانه وقوله) َت ّي أ

ِذيَن َ ّللل ُنللوا ا ُقللوا آَم ّت ا
ّلَه ُغوا ال َت ْب ِه َوا ْي َل َلَة ِإ َوسِإي ْل ُدوا ا ِه ِه ِفي َوَجا ِل ِبي ُكللْم سَإلل ّل َع ِلُحللوَن َل ْف ) ُت

المجاهللدين إخواننللا تعللم وهللي ، كثيرة المعنى هذا في واليات
فلسللطين في الله سإبيل في المجاهدين وجميع أفغانستان في

المشللركين جاهدوا( قال أنه  عنه ثإبت . وقد وغيرهم والفلبين
إخواننللا يوفللق أن الللله ونسللأل)  وألسنتكم وأنفسكم بأموالكم

المللؤزر للنصللر وغيرهللا الفغللان بلد في سإبيله في المجاهدين
وأقللدامهم قلللوبهم ويثبللت الللله أعللداءا جهللاد علللى يعينهللم وأن

كلانوا ملا أيلن الللله أعللداءا يخذل وأن الحق على كلمتهم ويجمع
.  عليه والقادر ذلك ولي إنه عليهم الدائأرة ويجعل
جهللاد مشللروعية في الزمن ذلك في العلم أهل رأيِ كان ولو

في رأيهم ولكن ، عنهم النقول لسإتقصيت خلف محل الفغان
ً للعامة معروف ذلك بهللذين اكتفيللت لللذلك ، غيرهللم عللن فضل

. النقلين
فمللا ، الللوقت ذلللك المعروفيللن العلللم أهل رأيِ هذا كان فإذا
؟. الحكم هذا غير الذيِ

ًا الجهاد ذلك كان فلماذا (الروس) ، هم العدو كان لما إسإلمي
ًا؟. يصر (أمريكا) لم العدو كان فلما إسإلمي
مللن السإلللمي الجهللاد بمسللمى أولى الوقت هذا في هم بل
وجوه: ثإلثإة

ًا أفضللل اليوما الشريعة تطبيق في وضعهم : أن الول كللثير
. الحزاب أياما من

كللانوا الحللزاب أيللاما وفللي ، واحللدة يللد اليللوما : أنهم الثاني
ًا متفرقين. أحزاب

ًا يواجهون اليوما : أنهم الثالث ًا هجوم دول جميللع مللن شرسإ
أمللا وغيرهللا) ، والهندوكيللة والبوذية والنصرانية (اليهودية الكفر

. (الروس) فقط يواجهون كانوا فقد الحزاب أياما في
: الشبهة هذه لصحاب يقال : أن السادس الوجه

؟. الروس ضد كان الذيِ الفغاني الجهاد في رأيكم ما
. إسإلمي جهاد : هو قالوا إن

والجميللع ، (طالبان) اليللوما حال وبين بينه الفرق : فما فيقال
؟. (الحزاب) بمراحل من (طالبان) أفضل أن يؤكد

قبوريللون مشللركون (طالبان) فهللم كحال : حالهم قالوا وإن
. !
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العلللم وأهللل المشللايخ كللان أن يللوما أنتللم : فللأين لهم فيقال
ًا ويسللمونه ، ويللدعمونهم نصرتهم على يحثون ًا جهللاد ، إسإلللمي

، نصللرته بوجللوب – المئللات بلغللت الللتي – الفتللاوى ويصللدرون
كلانت وعنلدما ، – المليلارات بلغلت اللتي – بالموال ويدعمونه

المجاهللدين بصللفوف اللتحللاق علللى الشللباب تشللجع الدولللة
 فللي75 بنسللبة مخفضللة المجاهللد تللذكرة ويجعلللون ، الفغللان

؟!!. طويلة سإنين ذلك على واسإتمروا ، المائأة
فلي وشلركهم قبللوريتهم عللن تعلنللوا و منهم تحذروا لم لماذا

الوقت؟. ذلك
: (أمريكا) ؟. عدوهم صار عندما إل التحذير هذا يأت لم لماذا

؟!. وراءاها ما الكمة وراءا إن أما
يجعلنللا ل أن تعللالى الله وأسإأل ، والهوى الزيغ من بالله نعوذ
. وأفعالنا أقوالنا في غيره نراقب

ـوجه ـابع اـل دولللة الدولللة تلللك أن : هللب يقللال : أن الـس
، متعللددة منللاطق في موحدين مسلمين فيها ؟. فإن مشركين

ًا مستهدفون وهم مسلم إل فيها يكن لم ولو (أمريكا) ، من أيض
. وردة كفر (أمريكا) عليه إعانة فإن فقط واحد موحد

فإن ، المنكرات تلك فيها أن : هب يقال أن:  الثامن الوجه
الثللامن القللرن فللي المماليللك دولللة كحال يكونوا أن المر غاية

، والشللاما مصر في وبنائأها المشاهد تعظيم عنهم عرف والذين
الجهميللة مذاهب بينهم وانتشرت ، النبوية القبة بنوا الذين وهم

هللذه علللى قضللاتها مللن كللثير و ، وغيرهللا والصللوفية والتحادية
ًا السإلللما أصللل كللان ولكللن ، البدعيللة المذاهب ولمللا ، موجللود

ابللن السإلللما كشيخ السإلما علماءا هب التتار من غزوهم حصل
الدولللة تلك علماءا أن مع – وجوههم في وغيره الله رحمه تيمية
ًا وامتحنللوه سإللجنوه والصللوفية الجهميللة مللن ووقللف – مللرار

وأفتى  ،702 الصفر) عاما (مرج معركة في مشهورة مواقف
، سإللبق كمللا وقتلله فللي المسلللمين علللى التتللار أعان من بكفر

مشهورة. وفتاوى برسإائأل قتالهم على المسلمين وحّرض
بلد فللي مللن جميللع أن : هللب يقللال :  أن التاـسـع اـلـوجه

– وحمللاهم ووقاهم ذلك من الله عافاهم – (الفغان) مشركون
ّددت (أمريكللا) قللد فللإن ضللد حربهللا فللي الولللى المرحلللة حلل

ًا27( (الرهاب) بل : فللي المسلللمين جماعللات بعللض ضد ) هدف
والصللومال وليبيللا والجزائأللر ومصللر ولبنللان والفلللبين كشللمير
ًا مشركون كلهم هؤلءا فهل ، وأوزبكستان واليمن ؟. أيض

134



الللتي الهللداف جميللع أن : هللب يقللال : أن العاشر الوجه
، المشللركين مللن (الصللليبية) هللم حملتهللا (أمريكا) في حددتها

هللدفهم لن ، معهللم التعللاون الحوال من بحال يجيز ل هذا فإن
(مشللوب خللالص) أو (توحيللد عللن النظللر (السإلللما) بغللض هللو

مللن الثالث المبحث في ذلك على الدلة قدمت وقد بالشرك) ،
. فراجعه الول الفصل

المسللئولين لتصللريحات المتتبللع : أن عشر الحاديِ الوجه
يللؤرقهم ما أن يرى ، فيها الصحفيين تحليلت مع (أمريكا) ، في

الصوليين) (تفّرخأ الوهابية) التي (الدعوة هو مضاجعهم ويقض
ولللو – الول هللدفهم هللي التوحيللد فللدعوة لللذلك ، يقولون كما

تلغللراف) (صللندايِ صحيفة ففي ، – حين إلى الهدف هذا أخروا
ً (سإللتيفن الصللحفي  كتب2001  سإبتمبر23 سإللكوارت) مقللال

ممللا وكان السعودية) ، العربية من بدأت كلها (المسألة بعنوان
: فيه قاله
هللؤلءا مللن جعللل الذيِ ما أنفسنا نسأل أن يجب فإننا وعليه"

ّفللز الذيِ ما وحوشا؟ الفراد أكللبر ثإللاني فللي العنللف نزعللات ُيح
ًا الديان (وأسإرع العالم أديان " .أمريكا) ؟ في نمو
: إنهاحدةوا بكلمة يجيبونك سإوف منهم الكثير إن: "  قال ثإم

ليس ، ظهر أو انبثق ، السإلما من متوتر صنف إنه "الوهابية". 
التللراك مقاومة حروب خلل حتى ول ، الصليبية الحملت خلل
إنهللا . فقللط قرنين من أقل منذ وإنما ، عشر السابع القرن في

التعصللب شللديدة إنهللا ، الحتمللال قليلللة إنهللا ، عينفللة حركللة
النظللاما أنهللا كمللا ، السعودية العربية في ظهرت لقد . للنموذج
الكثر التجاه هي الوهابية إن ثإم ، الخليج لدول الرسإمي الديني
 ." السإلمية الصولية الحركة في ًتطرفا

للطائأفلللة السإللللمي المقابلللل هلللي الوهابيلللة: "  وقلللال
وتطللالب متقشللفة حركللة . إنهللاًتطرفللا الكللثر البروتسللتانتية

مللا الموسإلليقى مللن نللوع بللأيِ يستمتعون الذين لولئك بالعقاب
أو السللكر لممارسإة الموت حتى الصارما وبالعقاب ، الدف عدا

، ًكفارا بوصفهم يصلون ل من تدين وهي ، الجنسية المحرمات
السللياق فللي ، السللابق فللي ُوجللدت أن يحللدث لللم رؤيللة فللي

: صلللوات المجللرد السإلللما إلللى دعللوة إنهللا . للسإلما الرئأيس
ًا للضللرحة وهللدما ، مزخرفللة غيللر ومساجد ، وجيزة لن (نظللر

للتقللديس أماكَن أنفسها تعرض ، والمقابر المزخرفة المساجد
والوهللابيون ،الوهللابي)  العقل في الوثإنية معنى يحمل ما وهو ،
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ًا يكللون بللأن محمللد النبي لسإم حتى يسمحون ل علللى منقوشلل
." ميلده بعيد ُيحتفل بأن يسمحون ل كما ، المساجد

ًا تفعل أن أمريكا أرادت إذا: "  فيه جاءا ومما السإلما مع شيئ
ًا تعقد أن عليها فإن ، الراديكالي . السللعودية العربيللة مللع اتفاق

أهميللة أقللل آخره) هللي إلى ليبيا، (العراق، المخادعة الدول إن
إن . السللعودية العربيللة مللن للسإلللما الراديكللالي التللوجه فللي

والللداعم ، أهميللة الكثر الوحيد المسبب هي السعودية العربية
". السإلما في الرئأيس والتعصب ، والعقائأدية للراديكالية

ًتايمز نيويورك( صحيفة ونشرت الصللادر عددها في ) مقال
فيلله  اتهمللت19/10/2001  الموافق3/8/1422 الجمعة يوما

الفكللار بللّث خلل مللن الرهللاب تصنع بأنها السعودية مدارس
تلللك وزعمللت ، أبنائأهللا عقول في للغرب والمعادية المتطرفة
مللدارس فللي الدراسإللية الللدين كتللب أن المريكيللة الصللحيفة
أيِ تكللوين مللن للمسلللمين تحللذيرات علللى تحتللويِ السعودية
. لهم وأعداءا كفرة لنهم ؛ والمسيحيين اليهود مع صداقات

الربعللاءا يللوما تريللبيون) فللي (شلليكاغو صللحيفة ونشللرت
ً ما3/10/2001 الموافللق هللل15/7/1422 فيلله تكلمللت مقللال

الصللولية منبللع وأنهللا ، العربيللة الجزيللرة (الوهابية) فللي على
ل الوهابيللة أن: " المقللال فللي جللاءا وممللا ، الحديثة السإلمية

ًمتزمتللا ًاجتماعيللا ًنظاما وتفرض الخرى، الديانات مع تتسامح
 ."

ًا فيلله جللاءا وممللا مصللدر هللي اليللوما السللعودية ن: "إ أيضلل
تمول التي هي النفط أموال دامت وما ، السإلمية الراديكالية

للصللولية فسللتبقى ، نشللره علللى وتعمللل الوهللابي النفللوذ
" .والسياسإية المالية قاعدتها السإلمية

24/10/200 الربعللاءا يوما البريطانية الذاعة هيئة وذكرت
بمجلس الخارجية الشئون لجنة بيدن" رئأيس "جوزيف عن 1

العربيللة المملكللة إبلغّ يجللب إنلله" :  قللوله المريكي الشيوخأ
التابعللة الدينية المدارس دعم عن التوقف بضرورة السعودية

 وقللالت." ولغيرهللا لهللا وخيمللة عللواقب هناك سإتكون وإل لها
ًءاا يوفرون السعوديين أن " "بيدن" يزعم نإ الذاعة كللبيًرا جز

بمشللاعر تمتلللئ الللتي المتشددة الدينية المدارس تمويل من
مللن الللذيِ الوهللابي المللذهب وتللدرس للمريكييللن الكراهيللة

136



تللأثإر قللد القاعدة تنظيم قائأد لدن بن أسإامة يكون أن المعتقد
أفغانستان". في الحاكمة طالبان حركة وكذلك به

كمللا – والرهللاب التطللرف  مصللدر–(الوهابيللة)  هللو فهدفهم
أمره. على غالب والله ، يقولون
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الثامنة الشبهة
ٍم على (إل تعالى بقوله الستدلل قو

ميثاق) وبينهم بينكم

ًا أثإيرت التي الشبه ومن إعانللة تللرك : إن بعضللهم قللول أيضلل
أمريكللا وبيللن بيننللا الللتي بالمواثإيق وفاءا هو إنما ونحوها طالبان
ِإِن) تعللالى لقوله ُكْم َو ْنَصللُرو َت ّديِن ِفللي اسْإ ُكللُم اللل ْي َل َع ّنْصللُر َف ِإّل ال
َلى ٍما َع ْو ُكْم َق َن ْي ُهْم َب َن ْي َب ٌق َو َثا ).72الية ) (لنفال: من ِمي

: وجوه من الشبهة هذه على والجواب
وبقللي الهجللرة تللرك من حق في المر هذا : أن الول الوجه

ِذيَن ِإّن) اليللة أول فللي تعللالى قللال كمللا ، الحربيين ديار في ّللل ا
ُنللوا َهللاَجُروا آَم ُدوا َو َهلل ِهْم َوَجا ِل َوا َأْم ِهْم ِبلل ُفِسلل ْن َأ ِبيِل ِفللي َو ِه سَإلل ّللل ال

ِذيَن ّل ْوا َوا َو َنَصُروا آ ِئَك َو َل ُهْم ُأو ْعُضلل ُءا َب َيللا ِل ْو ْعللٍض َأ ِذيَن َب ّللل ُنللوا     َوا آَم
َلْم َهاِجُروا     َو ُكْم َما ُي ِهْم ِمْن َل ِت َي ٍءا ِمللْن َوَل ّتللى َشللْي َهللاِجُروا َح ِإِن ُي َو

ُكْم ْنَصللُرو َت ّديِن ِفللي اسْإ ُكللُم اللل ْي َل َع ّنْصللُر َف َلللى ِإّل ال ٍما َع ْو ُكللْم َقلل َن ْي َب
ُهْم َن ْي َب ٌق َو َثا ّلُه ِمي ُلوَن ِبَما َوال ْعَم ابللن قال ، )72َبِصيٌر) (لنفال: َت
ِإِن تعللالى ) : " قللوله2/330 (التفسللير الللله رحملله كللثير َو )

ُكْم ْنَصُرو َت قتللال فللي يهللاجروا لللم الللذين العللراب ) : هؤلءا اسْإ
ٍو على ديني نصللرهم عليكللم واجللب فللإنه ؛ فانصللروهم لهم عد
مللن قللوما علللى يستنصللروكم أن إل ، الللدين في إخوانكم لنهم

تخفللروا فل مللدة إلللى مهادنللة أيِ ميثللاق  وبينهللم بينكللم الكفار
ظللاهرة واليللة عاهللدتم" ، الذين مع أيمانكم تنقضوا ول ذمتكم

. الحمد ولله إشكال ول فيه لبس فل ، المر هذا في
تعللالى ) : " قللوله8/57 (التفسللير الللله رحملله القرطبي وقال
ِإِن َو ُكْم ( ْنَصُرو َت ّديِن) : يريد ِفي اسْإ المؤمنللون هللؤلءا دعوا إن ال

ملللال أو بنفيلللر علللونكم الحلللرب أرض ملللن يهلللاجروا اللللذين
أن إل ، تخللذلوهم فل عليكم فرض فذلك فأعينوهم لسإتنقاذكم

تنصللروهم فل ميثللاق  وبينهم بينكم كفار قوما على يستنصروكم
مدته" . تتم حتى العهد تنقضوا ول عليهم
ًا المر هذا : أن الثاني الوجه جمللع بلله صرح كما منسوخأ أيض

،3/113 الجصللاص (أحكللاما ، العلم أهل من ابللن قللال وقللد ) 
) :2/440 العربي ابن (أحكاما الله رحمه العربي

كللان , سإللواءا بالقرابللة والميللراث مكة بفتح ذلك الله نسخ " ثإم
اعتبللار ; لسللقوط السلللما دار فللي أو الحلرب دار فللي الللوارث
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الوليللة ; فإن مستضعفين أسإراءا يكونوا أن , إل بالسنة الهجرة
عيللن منللا يبقللى بللأل بالبللدن واجبللة لهم , والنصرة قائأمة معهم

, ذلللك يحتمللل عددنا كان إن اسإتنقاذهم إلى نخرج حتى تطرف
درهم لحد يبقى ل , حتى اسإتخراجهم في أموالنا جميع نبذل أو
راجعللون إليلله وإنللا لللله فإنا ، العلماءا وجميع مالك قال  كذلك ،

, العللدو أسإللر فللي إخللوانهم تركهللم فللي بللالخلق حللل مللا علللى
, والعللدد والعللدة الحللوال وفضللول المللوال خزائأللن وبأيللديهم

". والجلد والقوة
اليللوما حالنللا رأيللت لللو كيف ، العربي ابن يا الله : رحمك قلت
؟!! .

أمللا ، الطلب جهاد في يكون إنما المر هذا : أن الثالث الوجه
ًا خلف محل فليس الدفع جهاد أعظللم من الدفع وجهاد ؛ مطلق

) :359 / 28 (الفتاوى السإلما شيخ قال كما ، الجهاد
دفعلله يصللير فللإنه المسلمين على الهجوما العدو أراد إذا " فأما
ًا , المقصللودين غيللر , وعلللى كلهللم المقصللودين علللى واجبلل

ِإِن تعللالى الللله قال , كما لعانتهم َو ُكْم (  ْنَصللُرو َت ّديِن ِفللي اسْإ اللل
ُكُم ْي َل َع ّنْصُر َف َلى ِإّل ال ٍما َع ْو ُكللْم َقلل َن ْي ُهللْم َب َن ْي َب ٌق َو َثللا أمللر ) وكمللا ِمي
المرتزقللة مللن الرجللل أكللان , وسإللواءا المسلللم بنصللر  النللبي
أحللد كللل علللى المكان بحسب يجب , وهذا يكن لم أو ، للقتال
كان , كما والركوب , والمشي والكثرة القلة , مع وماله بنفسه

فللي الللله يأذن ولم الخندق عاما العدو قصدهم , لما المسلمون
ًا تركه , اللذيِ العلدو لطللب ابتداءا الجهاد ترك في أذن كما أحد

)  النبي يستأذنون الذين ذما . بل وخارج قاعد إلى فيه قسمهم
ُلوَن ُقو َنا ِإّن َي َت ُيو ٌة ُب ْوَر ٍة ِهلَي َوَمللا َعل ْوَر َعل ُدوَن ِإْن ِب ِريل ًا) ِإّل ُي ِفلَرار

،13اليللة (الحللزاب: مللن والحرمللة الللدين عللن دفللع فهللذا ) 
- الطلللب جهللاد يعنللي – , وذلللك اضللطرار قتال , وهو والنفس

, كغللزاة العدو ولرهاب وإعلئأه الدين في ; للزيادة اختيار قتال
" .  ونحوها تبوك

الحكللم هللذا أن وسإلللمنا ، درجات تنزلنا لو : أننا الرابع الوجه
لللم (مواثإيللق المريكللان وبين المسلمين بين وأن ، منسوخأ غير

غللايته فللإن ، الهجرة ترك فيمن ليس المر هذا وأن ينقضوها) ،
الحللوال مللن بحال يدل ول ، فقط المسلمين أولئك نصرة ترك
. عليهم الكفار نصرة على
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الخاتمة
الفتنة هذها في  المسلمين واجب

: أمرين في يتلخص الفتنة هذه في المسلم على الواجب إن
: الول المر

مللال رأس فالتوحيللد ، بلله والعنايللة التوحيللد بللأمور الهتمللاما
ّينت وقد ، به إل القيامة يوما الصراط يجتاز ل ، المسلم هذه لنا ب
مللن بعللض وعنللد بللل ، الناس عند التوحيد ضعف مدى الحداث
يعللرف أن مللن للمسلم بد فل ، للعلم المنتسبين من به يتشدق
مللوالة مللن الحللذر كللل فيحللذر ، الفتللن هذه في قدميه موطئ
هللذا وأن ، باللسللان ولللو المسلللمين علللى الكفللار الللله أعللداءا
إخوانه من انتهائأهم بعد له الكفار بحرب – دنياه سإيوبق الشيءا

بالله. والعياذ دينه عن بارتداده آخرته ويوبق ، –
: الثاني المر

(أفغانسللتان) فللي المسلللمين إخللوانه مللع الوقللوف وجللوب
غير أو رأيِ أو سإلح أو مال أو نفس من عليه يقدر بما وتأييدهم

ِإّن) سإبحانه الله قال فقد ، ذلك ؤم ـَهـِذهِا َو ُـكـ ُت ًة ُأـّمـًة ُأّم َد َواـِحـ
َنا َأ ؤم َو ُك ّب ّتُقوِن رَأ ّنـَمـا) تعللالى ). وقللال52) (المؤمنللون:ـَفـا ِإ

ُنوَن ؤؤِم ؤلُم ٌة ا ؤخَو ) . 10الية )(الحجرات: من ِإ
النللبي أن عنهما الله رضي عمر ابن عن الصحيحين في وثإبت

 يسلمه ول يظلمه ل المسلم أخو المسلم( قال .(
ًا فيهما وثإبت  النلبي أن عنلله اللله رضلي هريرة أبي عن أيض

ول يـخـذله ول يظلـمـه ل المـسـلم أـخـو المـسـلم( قللال
). يحقرها
ًا فيهما وثإبت لن عنهمللا الله رضي بشير بن النعمان عن أيض
وـتـوادهم تراحمـهـم ـفـي الـمـؤمنين ترى( قللال  النللبي

ـلـه ـتـداعى عـضـو اشتكى إذا الجسد كمثل وتعاطفهم
). والحمى بالسهر الجسد سائر

ًا فيهما وثإبت أن عنه الله رضي الشعريِ موسإى أبي عن أيض
ًا بعضه يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن( قال  النبي بعضـ

).أصابعه بين شبك ثم ،
إخواننللا على – الله أخزاهم – جميعهم الكفر أهل تحالف وقد

ٍم كل على فيجب (أفغانستان) ، في المسلمين الوقللوف مسللل
. علينا حقوقهم أقل من وهذا ، ونصرتهم لهم والدعاءا معهم
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تعتللبر ول ، خللذلنه وتللرك المسلللم بنصللر تعالى الله أمر فقد
إننللا بللل ، للله مخصصللة ول الللله لشللرع مغيرة الدول سإياسإات

وتوالي أمره تخالف سإياسإة كل من تعالى الله إلى براءاة نعلنها
. أولياءاه وتحارب أعداءاه

والجهاد في مثل هذه الحالة يكون فرض عيٍن على كل مللن
ًا ، فللإن هللذا العللدو الكللافر يقللدر عليلله ، ل يسللتأذن فيلله أحللد
الفاجر الخللبيث قلد بلدأ بضلرب ديلار السإلللما ول ناصللر لملن
ضللربهم إل الللله تعللالى ، وجهللاده مللن أعظللم أنللواع الجهللاد
وأوجبها ، قال شيخ السإلما ابن تيمية رحمه الله في (الفتاوى

 ):4/520الكبرى 
الحرمللة عللن الصللائأل دفع أنواع أشد فهو الدفع قتال ( وأما
ًا فواجب والدين الللدين يفسللد الللذيِ الصللائأل فالعللدو ، إجماع
للله يشللترط فل ، دفعلله من اليمان بعد أوجب شيءا ل والدنيا
العلمللاءا ذلللك علللى نللص وقللد المكان بحسب يدفع بل شرط

).   وغيرهم أصحابنا
يجللب أنلله ريللب فل السإلللما بلد العللدو دخللل : ( وإذا وقال
بمنزلللة كلهللا السإلللما بلد إذ ، فللالقرب القللرب علللى دفعلله
غريللم ول والللد إذن بل إليلله النفير يجب وأنه ، الواحدة البلدة

) . بهذا صريحة أحمد ونصوص
(أفغانستان) !! في إخوانكم في الله عباد الله فالله
. إليكم الحاجة أمس في فهم ، وخذلنهم إياكم

، خبثهللا وانتشللر ، بغيهللا طللال ولللو الكفللر قوى أن واعلموا
، للمتقيللن والعاقبة ، قريبة نهاية لها فإن ، سإلطانها واسإتطال

ًا الله من أصدق ومن – وعد قد سإبحانه الله فإن بللأنه – حللديث
أجللل لكللل ولكللن ، أعللداءاه ومذل ، أولياءاه ومعز ، دينه ناصر
.  بمقدار عنده شيءا وكل ، كتاب

الللله رضي الداريِ تميم عن وغيره أحمد الماما مسند وفي
مللا المللر هللذا يقول: " ليبلغللن  الله رسإول سإمعت قال عنه
أدخللله إل وبللر ول مللدر بيللت الللله يترك ول ، والنهار الليل بلغ
يللذل ذليللل ذل أو ، السإلما به يعز  عزيز بعز ، الدين هذا الله

الكفر" . به
: " قللال  الللله رسإول عن عنه الله رضي المقداد عن وفيه

كلمللة دخلتلله إل وبللر ول مللدر بيللت الرض وجلله على يبقى ل
" . ذليل بذل أو ، عزيز بعز السإلما
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: " ل قللال   الللله رسإللول أن هريرة أبي عن الصحيح وفي
فيقتلهللم ، اليهللود المسلللمون يقاتللل حللتى السللاعة تقللوما

، والشللجر الحجللر وراءا مللن اليهوديِ يختبئ حتى ، المسلمون
يهللوديِ هللذا ، الله عبد يا ، مسلم : يا الشجر أو الحجر فيقول
". اليهود شجر من فإنه الغرقد إل ، فاقتله فتعال ؛ خلفي

الللله رسإول أن عنه الله رضي هريرة أبي عن الصحيح وفي
 بدابق أو بالعماق الروما تنزل حتى الساعة تقوما : "ل قال ،

، يومئللذ الرض أهللل خيار من المدينة من جيش إليهم فيخرج
منللا سإللبوا الللذين وبيللن بيننللا : خلللوا الللروما قالت تصافوا فإذا

وبيللن بينكللم نخلللي ل ، والللله : ل المسلمون فيقول ، نقاتلهم
ًا عليهللم الللله يتللوب ل ثإلث فيهزما ، فيقاتلونهم ، إخواننا ، أبللد
يفتنللون ل الثلث ويفتح ، الله عند الشهداءا أفضل ثإلثهم ويقتل

ًا قللد الغنللائأم يقسمون هم فبينما ، قسطنطينية فيفتحون ، أبد
: إن الشلليطان فيهللم صللاح إذ ، بللالزيتون سإلليوفهم علقللوا
فللإذا ، باطل وذلك فيخرجون ، أهليكم في خلفكم قد المسيح
: يسللوون للقتللال يعللدون هللم فبينمللا ، خللرج الشللاما جللاءاوا

فللأمهم مريم ابن عيسى فينزل ، الصلة أقيمت إذ ، الصفوف
تركه فلو ، الماءا في الملح يذوب كما ذاب الله عدو رآه فإذا ،

فللي دملله فيريهللم ، بيللده الللله يقتللله ولكن ، يهلك حتى لذاب
حربته".
: قللال قللال عنلله الللله رضللي هريللرة أبي عن الصحيح وفي
ذيِ  الله رسإول ابللن ينلزل أن ليوشللكن بيلده نفسلي : " وال
ًا مريم ً حكم ويضللع ، الخنزيللر ويقتللل ، الصليب فيكسر ، عدل

تكللون وحللتى ، أحللد يقبللله ل حللتى المللال ويفيللض ، الجزيللة
ًا الواحدة السجدة فيها" . وما الدنيا من له خير
ورزقنللا ، أوليلائأه وملن ، دينله أنصللار من سإبحانه الله جعلنا
فللي الشهادة ورزقنا ، وأنصارهم الطواغيت جميع من البراءاة
وحشللرنا ، محتسللبين صللابرين ، مللدبرين غير مقبلين ، سإبيله

وحسللن والصللالحين والشللهداءا والصللديقين النبيللاءا زمرة في
ًا أولئك . رفيق

. العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
وصللحبه آللله وعلللى محمللد نبينللا علللى وسإلللم الللله وصلللى

. أجمعين

كتبه
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