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والصععلةا والهاععم، مععن وعععادى أعداءه وأذّل والهام من ووالى أولياءه أعّز الذي لله الحمد
الععذي العععالمين رب الله بأمر القائم المجاهادين قائد الله عبد بن محمد نبينا على والسلما

َع أن على والكروب البليا أثنته ما اللععه فععي فجاهاععد المشععركين، عععن ويعرَض بالحق يصد
الُمَحّجليعن الغّر وإخوانه أصحابه وعلى عليه وسلمه الله فصلوات اليقين، أتاه حتى تعالى

.
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بعد:  أما

ّيععَر اللععبيب لععّب أذهاععب مععا الفتععن من الوقت هاذا في حصل قد أنه يعلم كما فإنه عقععل وح
محمععد أمععة كععانت ومععا منصععورةا الحععق علععى المة هاذه من طائفة تزال ل ولكن ، الحليم
طرفععي الفتنععة هاععذه فععي النععاس وقف وقد هاذا ضللة، على لتجتمع وسلم عليه الله صلى
ّيد من وغالُب ومعارض مؤيد بين نقيض ًا وليععس عاطفععة عن تأييده كان إنما أ عععن صععدور

مععن وأمععا المسععلمين، مععن العظععم السععواد كععان هاذا وعلى نقص هاذا أّن ولشاك الدليل،
:  أصناف ثلثة من يخلو فل عارض

:النفاق معلوما  منافقالوأل  .

ّبس  من:     الثاني العلما وسععائل من والشجب الفتنة عليه وانطلت المر عليه ُل
وغيرهاا. 

:يتلمععح ولععم تحصععل حادثععة كأي وظنها ينبغي كما القضية يتصور لم  منالثالث
ُيَمّحَص لعباده الله من فتنة أنها غيععر مععن الععرأي ببادئ فيها فحكم آمنوا الذين بها ل

بالنكععار صععرح مععن منهععم وكععان والخيععر الدين أهال من القسم هاذا وغالب تحقيق
ٍةا لشبهات وذلك سكت من ومنهم ّد معلععوما للخير قصدهام فإن بها معذورون هام ع

خطأ.  من آدما ابن يسلم ول مشهور وفضلهم

ّني الشبهات هاذه سأسوق وقوته الله بحول وإنني َث ُأ ّد عليهعا و تععالى اللعه يفتحعه بمعا بعالر
ًا ًا والسععنة الكتاب من الدليل على مستند واللععه العلععم أهاععل كلما علععى للمسععألة وُمَخّرجِّعع
الوكيل.  نعم وهاو حسبي

الوألى     الشبهُة
فل عهد وأبينهم بيننا قوم المجاهدوأن قاتلهم الذين أن

المام ينقَضهَ حتى عهدهم نقض يجوز

التوفيق:  وأباللهَ فأقول

وهاععل وقععع ومععتى أين إثبات إلى يحتاج هاذا أن عهد- مع وبينهم بيننا بأن التسليم على فإنه
 بذلك التسليم أول- على صحيح وجِّه على وقع

أئمععة فقععاتلوا دينكععم فععي وطعنوا عهدهام بعد من أيمانهم نكثوا تعالى: (وإن الله قال فقد
ًا تقععاتلون ينتهععون. أل لعلهععم لهم أيمان ل إنهم الكفر َهاّمععوا أيمععانهم نكثععوا قومعع بععإخراج و

مععؤمنين. كنتععم إن تخشععوه أن أحععق فععالله أتخشععونهم مععرةا أول بععدؤوكم وهاععم الرسععول
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َيشف عليهم وينصركم ويخزهام بأيديكم الله يعذبهم قاتلوهام ويذهاب مؤمنين قوما صدور و
حكيم).  عليم والله يشاء من على الله ويتوب قلوبهم غيظ

ّد ل ما العهود نقض من ليجد الكافرةا الدولة هاذه حال إلى الناظر وإن ّد ول لععه ع ويجععد حعع
والسعلح بالمال وإمدادهام أعداءه ونصرةا لهاله والكيد له والدس السلما على التآلب من
بذلك!  عهدهام ينتقض أفل عليم به الله ما

ّد فقاتلوا) وما دينكم في يقول: (وطعنوا تعالى والله صورته وتشويه الدين في طعنهم أشا
 يقاتلون، أفل الناس أماما

علععى حلفعائهم سعاعدوا حيععن وسععلم عليعه الله صلى النبي مع عهدهاا قريش نقضت ولما
ّيتهم وسلم عليه الله صلى النبي حلفاء أي – ديععارهام فععي وسععلم عليععه اللععه صععلى النبي ب

َبَسهم ً َك مععع قريش حال لّن النزاع موضع في نّص وهاذا يعلمهم أن غير من - وباغتهم ليل
اليهود من حلفائها نصرت فإنها معنا الكافرةا الدولة تلك كحال وسلم عليه الله صلى النبي
لهععم) ومفهععوما فاسععتقيموا لكععم اسععتقاموا (فمععا سععبحانه اللععه قععال وقد المسلمين على

لهم.  نستقيَم أن لنا فليس لنا يستقيموا لم إن أنهم على يدل الية في المخالفة

الذمععة كأهاععل الماما ذمة في هام من حاربوا إذا العهد أصحاب أن على العلم أهال نص وقد
ِرهام ابععن الععوزير أنفسععهم.قععال المسلمين حاربوا إذا فكيف عهدهام بذلك ينتقض فإنه وغي

ًا صععاروا عهده أو جِّواره أو الماما ذمة في هام من العهد أهال حارب هابيرةا: ومتى لععه حربعع
ّيتهم أن وله بذلك َب وإنمععا الفتح قصة في كما سواء على يعلمهم أن يحتاج ول ديارهام في ُي

\4( الععروض لعهده. ا.ه. حاشاية نابذين صاروا تحققها فإذا الخيانة منهم خاف إذا العلما  
301 .(

َد أنه تزعمون الذي العهد نقول إننا ثم ِق  وجِّهه؟ ما الكفار مع ُع

هاععو معهععم العهعد هاعذا أن يرى الكفر أهال مع السلمية الحكومات حال إلى ينظر الذي إن
اللععه مراد غير على عهد إذن فهو الجهاد ترك إلى يفضي مما القيامة يوما إلى القتال وضع

بععأس فل مصلحة فيه لهم أو ضعف بالمسلمين كان إذا الصلَح شارع تعالى الله فإن تعالى
واختلععف سععنين عشععر مكععة أهاععل وسلم عليه الله صلى الله رسول هاادن وقد يبتدئونه أن

ل,ا  أو عشر على الزيادةا تجوز هال العلماء

فعععل مععا على سنين عشر من أكثر المشركين مهادنة تجوز الله: ل رحمه الشافعي فقال
فهععي ذلععك مععن أكععثر المشععركون هاععودن فععإن الحديبيععة عععاما وسلم عليه الله صلى النبي

\4(  الما الجزيعة. ا.ه يعطعوا أو يؤمنعوا حعتى المشركين قتال فرض الصل لن منتقضة  
187 ( 

ِعععّزةا فععي كانوا إن أما فهادنوا ضعف أو وهان بالمسلمين كان إذا سبق كما المسألة وهاذه
ٍة َع َن السعلم إلععى وتععدعوا تهنععوا تععالى: (فل لقعوله العلماء عليه نص كما بحال تجوز فل وَم
معكم).  والله العلون وأنتم

َد الماما مذهاب وفي  فقط، الزائد بطل سنين عشر على الهدنة زادت إن أنه أحم

ُد يجوز أنه السلما شايخ واختار ًا الهدنة َعق ًا تكععون لكععن سععنين عشر فوق ولو مطلق عقععد
ًا الطرفين.  من واجِّبة فهي المؤقتة الهدنة بخلف العدو ينقضه لم ولو نقضه يجوز جِّائز

ًا الن الواقع على ينطبق ل الله رحمهم العلماء وكلما المسععلمين بين الذي الصلح فإن أبد
ً الجهعاد لععترك صعلح هاعو بعل الجهععاد تععرك مضععمونه والكفار الحكومععات تجعد لعذلك أصععل

الصععلح لهععذا إقامععة منهععم إليهععا يأتي من وتؤذي منهم وتتبرأ الجهاد أهال تحارب السلمية
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ًا السلما على ومحافظة والععذي كل ورسععوله؟ اللععه يرضي صلح هاذا للرهااب!! فهل وحرب
ً ينعقد لم صلح إنه بيده نفسي ً أصل ينقضععه لععم أو المععاما نقضععه هاععل نقول أن على فضل

هاذا تحديد أوجِّبوا لذلك يصح فل الجهاد ترك إلى أفضى إذا العقد أن على العلماء نص وقد
كتععابه فععي المسععألة فععي القععوال نقل عند عليه الله رحمة عثيمين ابن الشيخ العقد,ا قال

يعنععي الطلق وجِّععه علععى العقععد لن يحععدد لكن أكثر الثاني: يجوز الممتع: (القول الشرح
) 8/52( الجهاد) أ.ه إبطال

ًا جِّعله الله رحمه السلما شايخ وهاو العقد أطلق من ولذلك ًا ل جِّععائز يفضععي ل حععتى لزمعع
إلععى ماٍض وسلم: (الجهاد عليه الله صلى النبي قال السلما. وقد سناما ذروةا تعطيل إلى
ِعينععة تبععايعتم القيامة). وقال: (إذا يوما وتركتععم البقععر أذنععاب وأخععذتم بععالزرع ورضععيتم بال

ً عليكم الله سلط الجهاد ّلمنا لو إننا دينكم). ثم إلى ترجِّعوا حتى عنكم ينزعه ل ذل م س لك
أحمععد مذهاب على سنين عشر على زاد لنه بطل قد فإنه انعقد وقد صحيح الصلح هاذا أن
لحربهععم انتقععض أنععه أو العشر على لزيادته الشافعي مذهاب على أصله من انتقض أنه أو
لنقععض يحتععاج ول بنفسه فينتقض العهد هاذا نبذوا وبفعلهم يهود ونصرتهم علينا وتآلبهم لنا

بيننععا الذي العهد شارحه في الله رحمه عثيمين ابن الوزير. وقال كلما في سبق كما الماما
هاععم العهععد ينقضععوا : أن الولععى :- الحععال القععرآن فععي كلهععا حععالت ثلثا لععه الكفار وبين

لن قريععش : قصععة ومثععاله ، وبينهععم بيننععا الععذي العهععد انتقض العهد نقضوا فإذا بأنفسهم
ًا وحينئذ وسلم عليه الله صلى النبي حلفاء على حلفائهم ساعدوا حين العهد نقضوا قريش
دينكععم فععي وطعنوا عهدهام بعد من أيمانهم نكثوا : (وإن تعالى قوله والدليل العهد ينتقض
وهامععوا أيمانهم نكثوا قوما تقاتلون . أل ينتهون لعلهم لهم أيمان ل إنهم الكفر أئمة فقاتلوا
أقساما: الول: ثلثة : ( المعاهادون آخر موضع في ) وقال8/54( ) أ.ه …الرسول بإخراج

). 8/59ونقاتلهم) أ.ه.( عهدهام انتقض فهؤلء العهد نقض من

فيهعا معن وكعل وللمؤمنين ولرسوله لله حرب الكافرةا الدار هاذه أن سبق ما على ويتفرع
ال النسعاء بخلف أول المقعاتلين من كان سواء والمال الدما حلل فهو الكفرةا من والطف
ينتقععض لم عهدهام أن قتلهم جِّواز عدما معنى ذلك. وليس تفصيل وسيأتي قتلهم يجوز فل
وسععلم عليه الله صلى النبي فعل كما واسترقاقهم سبيهم يجوز لذلك أيضا منتقض هاو بل
العلمععاء نععص وقععد ، ذلععك جِّاز لما عهدهام ينتقض لم ولو عهده نقضوا حين قريضة بني مع

ًا حرمة فيها لحد ليس الحرب دار أن على مسععلم أسععير هاععرب قالوا: لععو ذلك ومن إطلق
كرامععة ول بالسبي عنده أرقاء يكونون فإنهم وأولدهام نسائهم من وسرق الحرب دار من

مععن ذكرنععا مععن عدا من كل قتل ( وجِّائز المحلى في الله رحمه حزما ابن محمد أبو قال ،
ذا كععان كععبير شايخ - أو العسيف - وهاو أجِّير أو تاجِّر أو مقاتل غير أو مقاتل من المشركين

ًا ُتحععاِش ل مقعععد أو أعمععى أو راهاععب أو قسععيس أو أسقف أو فلح أو يكن لم أو رأي أحععد
ًا اسععتبقائهم وجِّععائز وخععذوهام وجِّععدتموهام حيععث المشععركين ( فععاقتلوا تعععالى قععال أيضعع

) سععبيلهم فخلوا الزكاةا وآتوا الصلةا وأقاموا تابوا فإن مرصد كل لهم واقعدوا واحصروهام
السلما إلى يدعى من كل نقتل ( بل ) وقال يسلم أن إل بالقتل مشرك كل وجِّّل عّز فعّم

عميععر بععن الملك عبد نا سفيان نا وكيع طريق من وروينا الجزية يؤدي أو يؤمن حتى منهم
عليععه اللععه صععلى الله رسول على قريظة يوما : ( عرضت قال القرظي عطية نا القرظي

عمععوما ينبععت) فهععذا لععم فيمن فكنت سبيله خلى ينبت لم ومن قتل أنبت من فكان وسلم
ًا منهععم يسععتبق لععم وسلم عليه الله صلى النبي من ًا ول عسععيف ًا ول تععاجِّر ًا ول فلحعع شاععيخ

ًا، عمععر ابععن عن نافع عن عمر بن الله عبيد نا نمير ابن عن شايبة أبي ابن طريق ومن كبير
ًا ول امععرأةا تقتلععوا ل الجِّنععاد إلعى عمعر : كتب قال عليعه جِّععرت مععن كعل يقتلعوا وأن صععبي

م عنه الله رضي عمر ) فهذا المواسي ًا يسعتثن ل ًا ول شاعيخ ًا ول راهابع ًا ول عسعيف إل أحعد
ِتَل وقد خلفه الصحابة من أحد عن يصح ول فقط والصبيان النساء وهاععو الُصّمة بن ُدَريد ُق

ِرما شايخ رأي ذا كععان لنععه قععالوا فإن وسلم عليه الله صلى النبي ينكر فلم عقله أهاتر قد َها
ًا فل غيره من الرأي ذا لكم قسم الذي ذا ومن قلنا ل التقاسععيم هاذه ومثل طاعة ول سمع

ّيععد) أ.ه تعالى وبالله ، وسلم عليه الله صلى النبي عن أو القرآن من إل تؤخذ -7/297( نتأ
ًا جِّميعععا وصععاروا جِّميعععا عهدهام انتقض العهد منهم واحد نقض إذا العهد ) وأهال298 حربعع

الذمة.  أهال بخلف للمسلمين
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جِّماعتهم قتال للماما كان فقاتل منهم رجِّل نقض إن : ( وكذلك الله رحمه الشافعي قال
عليععه اللععه صععلى النععبي عقععد في وهام خزاعة على أعان وقد الهدنة قبل يقاتلهم كان كما

صععلى النععبي فغزا خزاعة معونة الباقون وترك قتالهم فشهدوا قريش من نفر ثلثة وسلم
 ) . 186 \ 4(  ) . الما الثلثة النفر بغدر الفتح عاما قريشا وسلم عليه الله

للبريععاء قتععل حصعل فيما حصل يقال ول أهالها قتل في شابهة فل حرب دار هاذه كانت وإذا
ّقوا بععأنهم نقععول: (ذلععك بععل يهذي من به يهذي كما اللععه يشععاقِق ومععن ورسععوله اللععه شاععا

: النععار). ونقععول عععذاب للكععافرين وأن فععذوقوه العقععاب. ذلكععم شاععديد الله فإن ورسوله
يدينون ول ورسوله الله حرما ما يحرمون ول الخر باليوما ول بالله يؤمنون ل الذين (قاتلوا

ٍد عن الجزية يعطوا حتى الكتاب أوتوا الذين من الحق دين ).  صاغرون وهام ي

بالمسععلمين الععذي للضعععف القتععال عععن نمتنععع فنحععن صعلح هانععاك يكععن لم وإن قلتم فإن
ليعس لنعه حعرب هاعي بعل ِسعلم دار الدار هاذه أن يعني ل الحالة هاذه في فنقول: امتناعنا

يجوز ل إنه نقول فل عليها المجاهادين بعض من هاجوما حصل فإن وعليه وهادنة صلح هاناك
.  للعهد نقض هاذا لن محاربتها

الشععبهة فععي ناقشععته مععا فهععذا السععلما أمة على الويلت إلى يؤدي الهجوما هاذا قلتم فإن
الخيرةا. 

ّلمنا لو إننا ثم ل فععإنه للميثععاق نقععض مخالفته وأن وبينهم بيننا منعقد الصلح هاذا أن لكم س
أمريكععا إلععى نبععذوا قععد فععإنهم كععذلك المجاهاععدين عنععد يكون أن عندنا هاكذا كونه من يلزما

كععون مععن يلععزما ول ظععاهار بينهم والعداء كروز بصواريخ ضربتهم أن لمريكا وسبق العهود
تعتععبر دولععة كععل فععإن المجاهاععدين مع هاكذا الحال يكون أن تزعمون كما وبينهم بيننا العهد

 سيأتي، كما بحسبها

يغيععرون معععه المؤمنين وعصابة هاو كان الحديبية صلح بعد عنه الله رضي بصير أبو وهااهاو
ّلم عليه الله صلى الرسول أن مع أموالهم ويأخذون ويقتلونهم المشركين قوافل على وس

.  معه ومن بصير أبا يلزما لم معهم عهده لكن المشركين عاهاد قد

ّلمنا لو ثم وظلمععت عهودهاععا نقضععت طالبععان وأن قععائم وطالبععان أمريكععا بيععن العهد أن س
منصععف بهععذا يحكععم ما ووالله كل منها والتبرؤ لها المعاداةا ذلك يعني فهل ذلك في أمريكا

إعانععة تجوز ول مطلقا الكافر على الموالةا فله إيمان من ذّرةا معه لوكان المؤمن بل قط
ّية ابن السلما شايخ قال بحال عليه الكافر  \28( الفتاوى مجموع في عليه الله رحمة تيم
أن فعليععه مععؤمن هاناك كان فإن الله في ويوالي الله في يعادي أن عليه ) : والمؤمن208
مععن طائفتععان : ( وإن تعععالى قععال اليمانيععة الموالةا يقطع ل الظلم فإن ظلمه وإن يواليه

حععتى تبغععي الععتي فقاتلوا الخرى على إحداهاما بغت فإن بينهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين
المقسععطين يحععب الله إن وأقسطوا بالعدل بينهما فأصلحوا فائت فإن الله أمر إلى تفيء

وأمععر والبغععي القتععال وجِّود مع إخوةا ) فجعلهم أخويكم بين فأصلحوا إخوةا المؤمنون إنما
اليمانيععة المععوالةا يقطععع ل المسععلم ظلععم أن اللععه رحمه الشيخ فبين بينهم. أ.ه بالصلح

الن فيهععا هام التي الحال هاذه في الموالةا لهم تجب ما أولى طالبان إن ثم بالكافر فكيف
َد صار جِّهادهام لن ُبه الجهاد أنواع أعلى وهاو دفع جِّها .  وأوجِّ
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الثانية     الشبهة
المام إذن بل حصلت الكفر بلدا على الغإارة هذه أن

المستعان: وأاللهَ فنقول

ُتنععاط أن مخصععص بل تخصععيص فهععذا بعينهععا دولة إماما به أردتم إن بالماما كم مقصود ما
أمععر يتععولى مععن علععى المععاما يطلقععون والعلماء بعينها دولة بإماما المسلمين أحكاما جِّميع
 الخليفة، وهاو ونفوذه حكمه تحت وهام المسلمين جِّميع

ًا بالمسععتحيل للمععر تعليق لنه يستقيم فل المسلمين حكاما جِّميع بالماما أردتم وإن واقععع
سلطة له ليس أفغانستان غير في حاكم هاو من لن يستقيم ول يجوز ل بالمحال والتعليق

ًا للمسلمين نجعل أن الن يستقيم فل إماُمها. إذن بأنه ُيحكم فكيف عليها ًا إمام تنععاُط عام
ِبه يكون بلد كل إماما بل أحكامهم جِّميع به لععه ويكععون الخععر للبلععد نفععوذه يتعععدى ول بَحَس

\8( شاععرحه في الله رحمه عثيمين ابن فقط.قال بلده في هام من على والطاعة السمع  
ًا يكععون أن يشععترط ول الدولععة فععي العلععى المععر ولععي هاععو ) : ( والمععاما12 ًا إمامعع عامعع

وسععلم عليععه الله صلى والنبي متطاولة أزمنة من انقرضت العامة المامة لن للمسلمين
َأّمَر ولو وأطيعوا قال: (اسمعوا ٌد عليكم َت َأّمَر ) فإذا حبشي عب ٍة على النسان َت صععار ما جِّه

ًا قوله وصار العاما الماما بمنزلة ًا وأمره نافذ ابععن عثمععان المععؤمنين أمير عهد وِمن مطاع
الشععاما فععي مععروان وابن الحجاز في الزبير فابن تتفرق بدأت والمة عنه الله رضي عفان

بععالولء يععدينون السععلما أئمة زال وما المة فتفرقت العراق في وغيره عبيد ابن والمختار
: آخععر موضععع فععي العامة) وقععال الخلفة له تكن لم وإن ناحيتهم على تأمر لمن والطاعة

َد وهاععذا المسلمين كل على العامة الولية له الذي هاو الماما أن (ومعروف أزمنععة مععن ُفِقعع
َع المسلمون وأقّر طويلة ِلععَي إنسعان وقالوا: كّل عليه هاو ما على الوض ًا و البلد علععى أمعر

ُبل في الصنعاني ذكره كما طاعته تجب سيطرته تحت التي ًا وغيععُره السععلما ُسعع مععن أيضعع
 العلم) أ.ه أهال

ُعَمر هاو أفغانستان إماما فإن هاذا وعلى ّلة به الله عّمَر الُملّمحمد ِذن وقععد الِم حععرب فععي َأ
ًةا الكفر أهال ّلمنا لعو إننا الشبهة. ثم هاذه فتنتفي وعليه لله نصر بل حصعل هاعذا أن لكعم س
َبّرأ المجاهادون ُيعادى أن هاذا معنى فهل الماما إذن َت ُي ُئععون فعلوا مّما و ّط بععل واللععه كل ويخ
َةا يعنععي موالتهم وعدما بإيمانهم الموالةا ولهم تعالى لله بنصرتهم النصرةا لهم إن المعععادا

ّيععا لععي عععادى ( من القدسي الحديث وفي لهم بععدء لمععا ) ولهععذا بالمحاربععة آذنتععه فقععد ول
الرئيععس بمعارضععة ذلك وكان الثانية الحرب في الروس بحرب الشيشان في المجاهادون
ٍذ خروجِّهم يرى ل كان فقد الشيشانّي ل بعأنهم القصعيم فعي العلعم أهاعل بععض أفعتى حينئ
ابععن الشععيخ لععه فتصععدى المععاما إذن بل خرجِّععوا أنهععم بحجة بالدعاء ول بالمال ل يناصرون

ّد الله رحمه عثيمين مععؤازرتهم علععى الحععّث فععي كاملععة خطبععة وخطععب عليه نكيُره واشات
عععن ويسععأل عليهععم التصععاَل يكععثر وكععان فجر صلةا كّل بعد لهم يقنت وكان لهم والدعاء
ُتهم أحوالهم ّب ًةا وحصل ويث وقععد عليععه اللععه رحمععة الديععَة هاععو فتحّمععَل خطععأ قتٌل عندهام مر
.  الله نصرهام موته بعد بذلك هام أخبروا

الثالثة     الشبهة
وأللنساء للمسلمين قتل فيها حصل قد الغارة هذه أن

البخععاري رواه لمععا الحالععة، هاععذه في جِّوازه على العلماء نّص فقد النساء قتل فنقول: أما
ّثامة بن الّصعب حديث من ومسلم وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول قال: سععمعت جِّ

ّديار عن ُيسأل ّيتون المشركين ديار من ال فقعال: (هاععم وذراريهععم، نسائهم من فيصيبون يب
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أن وعلععى النسععاء قتععل عععن نهيععه بعععد الصعب : وحديث المغني في الموفق منهم). قال
) .وقال140\13( عداه.أ.ه ما على والباحة التعمد على النهي يحمل ممكن بينهما الجمع
قاسععم: لبن حاشايته مع المربع الروض على شارحه في الله رحمه البهوتي منصور الشيخ

صععلى فعلععه مععن ثبت -وقد غافلون أي – غاّرون وهام وقتلهم نزاع بل الكفار تبييت (ويجوز
ّيت كان أنه وسلم عليه الله ُيغير العدو يب بعالمنجنيق رميهعم ويجعوز الغعدوات معع عليهعم و
العععاص بععن عمععرو ونصععبه الطععائف أهاععل على المنجنيق نصب وسلم عليه الله صلى فإنه
ًا قصد بل قتل ولو بنار رميهم ويجوز السكندرية على َوه صبي ورهابععان وشاععيوخ كنسععاء ونح

). 270-4/269( المشركين) أ.ه جِّميع في بالجِّماع النكاية لجواز

يجععوز,ا وقععد ل إطلقععه على وأنه فيه ما فيه أنه شاك فل للمسلمين قتل من حصل ما وأما
َبكم تطئععوهام أن تعلمععوهام لم مؤمنات ونساء مؤمنون رجِّال تعالى: (ولول الله قال فتصععي

ّيلوا لو يشاء من رحمته في الله ليدخل علم بغير معّرةا منهم منهععم كفععروا الععذين لعذبنا تز
ًا ًا). والخطاب عذاب فيهععا مععا لول أنه مكة بدخول لهم الذن قبل المدينة في للمؤمنين أليم

تميزهاعم لععدما الكفعار معع العدخول حعال سيقتلون وأنهم المؤمنين من المستضعفين من
ٌةا بذلك المسلمين فيصيب عنهم ّيلوا لو الكفر، أهال من وتعييٌر ومسبٌة مضر ّيععز لو أي تز تم

ًا منهم كفروا الذين لعذبنا المؤمنين عن الكفار ًا.  عذاب أليم

ًا للمسألة ولكّن أوجِّه:  أربعة من مخرجِّ

الوأل: 
َظن كيف إذ علم ول قصد بدون حصل هاذا أن ًا أّن ُي كفععرةا قععوما اقتصععاد فععي يعمععل مسلم

وهاععذه لضععرورةا إل المشععركين بلد فععي المقععاما العلمععاء ُيِجز ولم الماكن هاذه في ويوجِّد
ٍةا وجِّود ُيظن التي الماكن من ليست الماكن مععن الكفععر بلد فععي يقيم أن للمسلم ضرور

فععي القرطععبي كفععارةا. قععال ول ديععة فل يعلمععوا لععم إن أنهععم علععى العلماء نص وقد أجِّلها
فاعععل ذلععك فعل وإن رميه يجز لم بمسلم كافر تتّرس لو  ): وكذلك243\عع 16(  تفسيره
ًا فأتلف وذلععك كفععارةا ول ديععة فل يعلمععوا لم فإن والكفارةا الدية فعليه المسلمين من أحد
فععإن علىعععواقلهم والدية خطأ قتلة صاروا فعلوه فإذا يرموا أن لهم فليس علموا إذا لنهم

يسععتوي العلععم عععدما لكععن التتّرس في كان وإن النقل يرموا.أ.ه. وهاذا أن فلهم يعلموا لم
شاك.  بل التترس غير ذلك في فيدخل الجهاد حال في وغيره التترس فيه

الثاني: 
الشععافعي الحرب,ا قال قياما حال مسلمين عندهام كان وإن الكفار رمي أجِّازوا العلماء أن

يفضععي تركععه لن الحععرب قياما حال رميهم المغني: يجوز في نقله كما يعلى أبو والقاضي
فنقول: حرب هاناك يكن لم الضربة حال قيل  ). فإن142 \ 13الجهاد. أه. (  تعطيل إلى
بيعن أن تقعرون إنكعم ثعم حينهعا اللقعي أمريكعا معن يلقعون كعانوا والمسلمون حرب بل

واليهععود أمريكععا مععع الحرب فتكون بأمريكا إل يقوموا لم واليهود حرب واليهود المسلمين
ًا السععلما بلد جِّميععع علععى خلف بل بنفسععها حرب فأمريكا الن أما الحداثا قبل وهاذا مع
أفغانسععتان فمععن بعععده الععذي على وستقع إل بلد من تنتهي وما المدى طويلة حربهم لكن
مصععر إلععى إيععران ومععن إيععران إلععى السودان ومن السودان إلى العراق ومن العراق إلى

وهاكذا. 

الثالث: 
نفِسععها التععتّرس مسععألة علععى وليععس التععتّرس مسععألة من المقصود على المسألة قياس
موجِّععود المقصود وهاذا لمقصود أجِّازوهاا التترس مسألة العلماء أجِّاز لما لكن فرق فهناك

ل؟ أو رميهععم يجععوز هاععل بالمسععلمين الكفععار تععتّرس إذا التععترس مسععألة أن وذلععك هانععا
بشروط:  الجواز على فالجمهور

.  ضرورةا حالة لنها المسلمين على للخوف رميهم إلى الحاجِّة دعت إذا)1
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الشععرطان وهاععذان بعالرمي إل عليهعم يقعدر لعم لكععن المسلمين على يخف لم إن)2
هانععاك تكععون أن تفسععيره فععي القرطععبي واشاععترط المغنععي فععي الموفععق ذكرهاما
ّية مصلحة ّية ضرور ّية، كل الوصععول يحصععل ل أنععه ضرورية كونها قال: ومعنى قطع
ُترس بقتل إل للكفار ّية أنها ومعنى ال قتل من يحصل حتى المة لكل قاطعة أنها كل
ُترس ِنها ومعنى المسلمين كّل مصلحة ال مععن حاصععلة المصلحة تلك أن قطعية كو

ُترس قتل ًا. أ.ه.( ال ). 16/244قطع

هاععؤلء رمععي إلععى الضرورةا بل الحاجِّة دعت فقد تلك مسألتنا في موجِّودةا المقاصد وهاذه
السعلمية الجيععوش لتعطيععل بعذلك إل ُيقععدرعليهم ل إنه ثم طغيانهم في لتماديهم الكفرةا

فيهععامن يحصععل المباغتععة لن بععذلك إل الكفععار إلععى الوصععول يحصععل ل إنه ثم الجهاد عن
َفرما ّظ ُيغيرعلععى وسععلم عليه الله صلى النبي كان وقد ، يعلمونه كانوا إذا فيما يحصل ل ال

ّيععة ذلععك فععي المصععلحة إن ثععم المصطلق، بني و قريش مع كمافعل غفلتهم في الكفار كل
َيععت أنها ويكفي المة لجميع إن ثععم المصععالح، تلععك تفصععيل وسععيأتي فيهععا الجهععاد روح أح

ًا قطعية المصلحة سيأتي.  كما الحمد ولله حصلت وقد أيض

الرابع: 
َبه حنيفة أبا أّن ّوزوا قد والثوري وأصحا فيهععم كععان وإن المشععركين حصععون فععي الرمَي جِّ

ًا يثبت لنه وذلك الكفار قصد بشرط المسلمين من أسرى استقللً. تفسععير يثبت ل ما تبع
المععرات فععي يحترسوا أن المجاهادين إخواننا على أن شاك ول ) . هاذا244\16( القرطبي

هاععؤلء أن مععع اللععه رحمه أحمد الماما قال كما شايء يعدلها ل فالسلمة الله بإذن القادمة
وسععلم عليععه الله صلى نهى ولهذا دينه عن منسلخ غالبهم هانالك يقيمون الذين المسلمين

المشععركين). أظهععر بيععن يقيععم مسلم كل من بريء وقال: (أنا الكفار بلد في المقاما عن
ّوز أننا سبق ما معنى وغيرهاما. وليس والنسائي داود أبو أخرجِّه كما قتععل فيععه يكون ما ُنَج

قععد شاععيء ولكنععه بحال به القول على المرء َيجُسر ل أمر هاذا فإن أخرى، مرةا للمسلمين
ًا، له فأردنا وقع بععه ُيفععتى أن وبيععن مخععرج عن له فيبحث الشيء يقع أن بين وفرق مخرجِّ

ًء مععن وهاععذا منععه التحّرُز فيمكن ُيبتدأ الذي الشيء بخلف تداركه يمكن ل وقع ما لن ابتدا
َد تداركه يمكن ل وجِّه على وقع إذا الشيء أن الفتيا قواعد ُوجِِّ أهاععل كلما مععن مخععرٌج لععه و
ُيفتى العلم ًء به ُيفتى ل كان وإن به ف ل المععذكورةا الوجِّععه هاععذه مععع أنه هانا والمقصود ابتدا
النكععار هاععذا لكععل وسععيلة هاععذا نجعععل بععأن للمسععلمين قتل من حصل بما نتذرع أن يسوغ
اللععه أعععداء وحععرب الععدين هاععذا نصععرةا أرادوا إنمععا أنهم نثق أننا مع المجاهادين من وللنيل
وقععد لسيما هاذا يسوغ فل الفعلة هاذه في والمصالح المحاسن جِّميع نحن ننسى ثم تعالى
العلم.  أهال كلما من المخرج وجِّد
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الرابعة     الشبهة
النفس قتل تعمد فيهَ حصل هذا أن

ّوَز وقد الخلف فيها مشهوٌر خلفية المسألة وهاذه اللععه- جِّععبرين- وفقععه ابن الشيخ ذلك جِّ
َبَسط العلوان-وفقه سليمان والشيخ وإن كععثير، وغيرهامععا لععه بحععث فععي ذلك جِّواَز الله- و

لعظيععم الخععوةا فعلهععا الععتي العمليععة هاععذه الجععواز عليععه يصععدق مععا أولى فإن تجوز كانت
فععإنه المععة لعمععوما وشاععملت المصععلحة عظمت إن سبق وكما عليها ترتبت التي المصالح

تكرر وإن حدثا ما لنكار وسيلة الشبهة هاذه تكون أن يصح فل جِّانبها في المفسدةا تغتفر
الجواز.  واحتمال الخلف وجِّود مع
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وأالخأيرة     الخامسة     الشبهة
وأتآلب السإلم أمة على وأيلت ذلك بسبب حصل قد أنهَ

عليها الكفر لدوأل

على تربوا التي المصالح جِّميع ونسي الويلت على نظره قصر قد القول هاذا بقائل وكأني
واللععه فأقول قبلها، تكن ولم الضربة بهذه ابتدأت إنما الويلت وكأن بمراحل الويلت هاذه

مععن خلععوا الععذين مثل يأتكم ولما الجنة تدخلوا أن حسبتم تعالى: (أما الله المستعان: قال
نصععر مععتى معععه آمنوا والذين الرسول يقول حتى وزلزلوا والضراء البأساء مستهم قبلكم

اللععه يعلععم ولّما ُتتركوا أن حسبتم وبحمده: (أما سبحانه قريب). وقال الله نصر إن أل الله
الصابرين).  ويعلم منكم جِّاهادوا الذين

ًا نعمة تريدونها فهل ً تريدونها هال له منتهى ل ورغد ّيععًة تريععدونها ,ا هاععل الممات حتى ذل دن
كنتععم إن العلععون وأنتععم تحزنععوا ول تهنععوا سععبحانه: (ول ربكععم قععال وقععد اللععه ديععن فععي

ًا مؤمنين). فوا ّتلون عجب َق َء صباَح فينا ُي ًا مسا ّنععا وينععالون إسععرار غيععر جِّهععار ّد ِم ّنيععل أشاعع ال
ّنا بل منهم ليس القائمة قامت فيهم وأوقعنا منهم نحن ِنلنا فإذا وأقساه ّنا ليس ِم من بل ِم

ّنا الدين أهال َويَحكم برب كفروا أقواما على وتباكينا ِم لكم الذل صار مسلمون يا العالمين. 
ّلة ِب ًا جِِّ السيل.  كغثاء غثاء لنكم ذلك أنفسكم على ولو مفارقته تستطيعون ل وطبع

الفاعيععل تفعل اليهود وكانت الحداثا قبل علينا متآلبين يكونوا ألم حدثا ما أنكرت من يا
كعانوا العرؤوس وطأطأنعا سعكتنا إن الكفعرةا هاعؤلء أن أظننت أمريكا الكفر رأس بمعاونة

ًا عنا ويكفون سيرضون ، السعيف إل يردعهععم لعن إنععه القلعوب ومقلب كل الياما؟ من يوم
لععم ملتهععم) نحععن تتبععع حععتى النصارى ول اليهود عنك ترضى لن سبحانه: (و الله قال وقد
اليهععود بمععآزرتهم فلسععطين فععي منععا قتلععوه وما وبعده حدثا ما قبل ويلت في منهم نزل

وغيرهاععا والسععودان والصععومال والعععراق كلبنععان فلسععطين غيععر وفععي بالعتععاد وإمععدادهام
الملععوك جِّععزر فععي المسععلمين قتععل علععى أعانو الذين هام بل منهم نحن قتلناه ما أضعاف
بيععن الحععروب أثععاروا الععذين وهام وغيرهاا والفليبين وكشمير الشيشان و والبوسنة وتيمور

أعان من كفر في التبيان النفيس كتابه في الله وفقه الفهد ناصر الشيخ . قال المسلمين
أردنععا ولععو جِّععدا فكثيرةا السلما إلى والمنتسبين المسلمين بحق جِّرائمها : وأما المريكان

:  ورائها ما إلى تشير يسيرةا إحصائيات إلى نشير ولكننا موضوعنا عن لخرجِّنا تفصيلها

للعععراق المريكيععة القععوات قصععف بسععبب عراقععي طفععل مليععون مععن أكععثر قتععل)1
.  سنوات عشر خلل له الظالم وحصارهاا

.  النسولين لقلة بالعمى العراق في الرضع الطفال من اللف أصيب)2
.  الشاعاعي بالقتل وفاةا حالة مليون نصف من أكثر)3
.  المريكي بالسلح الفلسطينيين والطفال والنساء الشيوخ من اللف وقتل)4
بها قامت التي المجازر في الفلسطينيين والجِّئين اللبنانيين من أيضا اللف وقتل)5

أمريكية.  بحماية إسرائيل
غزوهاععم أثنععاء الصوماليين من اللف المريكي الجيش  : قتل1414-عع 1412 بين)6

.  للصومال
ّنت1419 في)7 دّمععروا وأفغانسععتان السودان على كروز بصواريخ هاجوما أمريكا  شا

ّيا مصنعا خلله ِتل للدواء سودان ُق .  مائتين من أكثر و
. لبنان لجنوب غزوهاا في  شاخص17000 من أكثر أمريكا بمباركة إسرائيل قتلت)8
.  أمريكا من بدعم شاخص مليون من أكثر إندونيسيا عسكريو وقتل)9

.  أفغاني  طفل15000 من أكثر قتل في لفغانستان حصارهام تسبب )10

وكوسععوفا ومقععدونيا والبوسععنة الشيشععان فععي المريكععان باركهععا الععتي المجععازر غير هاذا
بععأنه حالف حلف .ولو السلما أراضي من وغيرهاا وتيمور الملوك وجِّزر والفلبين وكشمير
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احتلل أو لهععم تشععريد أو المسععلمين مععن لقععوما مجععزرةا الخيرةا السنوات في حصلت ما
ّية أيد ووراءهاا إل لرضهم  . أ.ه المستعان والله يحنث أظنه ل فإنني أمريك

ّيعن إل منهعا وتععبرأت اللععه شارع أقامت دولة تجد إن ما أمريكا أن المنكر أيها تعلم أما وتتح
ُفَرص حينئذ معهم يكن ولم هااجِّموهاا طالبان حكومة وهااهاي وتسقطها عليها تنقّض حتى ال

يخططععون كععانوا إنهععم بععل للهجععوما مناسععبة فرصععة وجِّععدوهاا لكععن هاجومهم يبرر دليل أي
تهجععم متى وحتى نضرب؟ ول تضرب أمريكا متى فحتى الحداثا، قبل من طالبان لضرب

ً المذلة كأس من نشرب متى وحتى نهجم؟ ول َلل َهل بعد َع أن صامتون؟! أظننععت ونحن َن
ّنُة إنها كل والصمت؟ بالسكون أعدائها على ستظهر المة تنصععروا (إن الخلععق فععي الله س
قععاما الععدين فععإن وحععده والعلععم بالدعوةا النصر وليس نصرنا إذا إل نصر ينصركم) فل الله

َنان بالسيف ِة والّس عليععه السععلما شاععيخ قال الدين يقيم ل بمفرده فأحدهاما والبيان والحّج
شاععديد بععأس فيععه الحديد وأنزلنا تعالى  ) قال264/عع 28(  الفتاوى مجموع في الله رحمة

ّوما الكتاب عن عدل ) فمن بالغيب ورسله ينصره من الله وليعلم للناس ومنافع بالحديد ق
اللععه رضععي اللععه عبععد بععن جِّععابر عععن روي وقد والسيف بالمصحف الدين قواما كان ولهذا
مععن – السععيف - يعنععي بهععذا نضرب أن وسلم عليه الله صلى الله رسول أمرنا قال عنهما
ينصععره، مععن نصععرةا على تعالى إقسامه يكفك - أ.ه. أولم المصحف - يعني هاذا عن عدل
بل الصعادق وهاعو سعبحانه بالقسعم ذلعك ينصره) فأكد من الله تعالى: (ولينصرن قال فقد

كمععا ذلععك أكععد النصععر معها يستبعد التي والبليا الزلزل موطن الجهاد كان لما لكن قسم
قد أنهم وظنوا الرسل استيئس إذا سبحانه: (حتى فقال القرآن من عدةا مواضع في أكده
ِذبوا المرسععلين. لعبادنا كلمتنا سبقت الله) وقال: (ولقد لكلمات مبدل ول نصرنا جِّاءهام ُك
ّدون الذين الغالبون). وقال: (إن لهم جِّندنا المنصورون. وإن لهم إنهم ورسععوله اللععه يحععا

اللععه عزيععز). وقععال: (وعععد قععوي اللععه إن ورسععلي أنا لغلبّن الله الذلين. كتب في أولئك
مععن الععذين اسععتخلف كمععا الرض فععي ليسععتخلفنهم الصععالحات وعملوا منكم آمنوا الذين
ّنهم لهم ارتضى الذي دينهم لهم وليمكنّن قبلهم ًا). وقال خوفهم بعد من وليبدل سبحانه أمن

ِذَن خععوان كععل يحععب ل اللععه إن آمنععوا الععذين عععن يدافع الله وبحمده: (إن ُأ للععذين كفععور. 
َتلون إل حععق بغيعر ديارهام من أخرجِّوا لقدير. الذين نصرهام على الله وإن ُظلموا بأنهم يقا

َيعع صعوامع لهععدمت ببعععض بعضععهم النععاس اللععه دفع ولول الله ربنا يقولوا أن ِب وصعلوات و
ُد ًا الله اسم فيها ُيذكر ومساجِّ عزيعز. العذين لقعوي اللعه إن ينصره من الله ولينصرّن كثير

ّناهام إن ولله المنكر عن ونهوا بالمعروف وأمروا الزكاةا وآتوا الصلةا أقاموا الرض في مك
ّين عاقبة حاله.  هاذه لمن تكون إنما النصرةا أن سبحانه المور). فب

ل أنععه على مكناهام) دليل إن قوله: (الذين : وفي تفسيره في الله رحمه الشنقيطي قال
عععن والنهععي بععالمعروف والمععر الزكععاةا وإيتععاء الصععلةا إقامععة مععع إل بالنصر الله من وعد

ل ذلععك ومعع لهم والسلطان فيها الكلمة ويجعل الرض في لهم الله يمكن فالذين المنكر،
لهععم فليععس المنكععر عن ينهون ول بالمعروف يأمرون ول الزكاةا يؤتون ول الصلةا يقيمون

ًا أن يعلم فل اليوما السلمية البلد حال هاو كما وهاذا بالنصر.أ.ه وعد الله من قاما منها أحد
قيععاما خيععر أفغانسععتان فععي المجاهاععدون بذلك قاما لقد الله ولعمر الله مراد على الله بأمر

علععى وضععربوا عبععاده فععي اللععه حععدود وأقععاموا والحععراما الحلل وأقاموا الصناما فحطموا
ّكسته الذي الله أعداء من البراء لواء ورفعوا الجزية الكفار السععلمية الحكومععات جِّميععع ن

لكأنمععا حتى عليهم لتنطبق القرآن آيات إن الله وأيم أبدا، عنهم ليتخلف الله وعد كان وما
بغععي ثم به عوقب ما بمثل عاقب ومن تعالى: (ذلك قوله المنكر أيها فيهم. أنسيت نزلت
ّنه عليه ِغَي ثم به عوقبوا ما بمثل عاقبوا إنما الله) والمجاهادون لينصر ّنهم عليهم ُب ولينصععر

الله. 

الجيععش حععرب علععى بلععدته أميععر يحععّث كععان حينما الله رحمه السلما شايخ فعل من أينَك
الية هاذه يتأول سينتصرون أنهم بالله لهم ويحلف المسلمين جِّيش ويحّرض التتار المهول
ًا الله شااء قال: إن الله شااء إن له: قل قيل فلما السابقة ًا.  ل تحقيق تعليق
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قتععال إن لععك فععأقول الععدفع جِّهععاد فععي كان إنما السلما شايخ فعله ما لي تقول أن ولعلك
:  جِّهتين من دفع قتال طالبان

عليهععا ووافععق مقرراتهم بذلك وصدرت وإسقاطها لقتالها تخطط كانت أمريكا أن)1
.  رؤسائهم

ًا العدو غزا إذا أنه)2 يععدفع أن مسععلم بلد كل على يجب أنه على العلماء نص فقد بلد
إذا : ( فأمععا الفتععاوى مجمععوع في الله رحمه السلما شايخ قال ويجاهاده العدو هاذا
ًا دفعه يصير فإنه المسلمين على الهجوما العدو أراد كلهععم المقصععودين على واجِّب

الععدين في استنصروكم ( وإن تعالى الله قال كما لعانتهم المقصودين غير وعلى
عليععه اللععه صععلى النبي أمر ) وكما ميثاق وبينهم بينكم قوما على إل النصر فعليكم
وهاععذا يكععن لععم أو للقتععال المرتزقععة مععن الرجِّععل كان وسواء المسلم بنصر وسلم

 ). 359 / 28) (  وماله بنفسه أحد كل على المكان بحسب

وإذا بأمريكععا هاععو إنمععا قيامهم واليهود أحد يدفعهم ولم فلسطين في يعبثون اليهود وهااهام
هاععذا عععن ودفععاع لليهععود ضرب هاو إنما أمريكا فضرب وعليه اليهود سقط أمريكا سقطت

.  فلسطين المسلم البلد

.  دفع قتال طالبان قتال أن قلبه زاغ من إل أحد يشك فل الن أما الحداثا قبل وهاذا

يععا بوعععده وأيقنععوا نصععروه حينما إل ونصرهام الله أظهرهام ما الئمة كهؤلء كونوا قوما فيا
ّنكم ل قوما ّية تأخذ ّنكم ول دينكم في الدن ُتم ما والله لئم لومة الله في تأخذ ِتي َبععل من إل ُأ ِق
قبلكم كان من أهالكت كما تهلككم أن فيوشاك فيها وتنافستم إليها سكنتم التي الدنيا هاذه

من إل والتصورات الراء فساد ما فوالله ، أعمالكم لكم الله يصلح قلوبكم أصلحوا قوما يا
وسععلم: عليععه اللععه صلى النبي قال وقد والجاه، بالمال والتعلق الدنيا وحّب القلوب فساد

تتقععوا والشععرف) وإن المععال حبععه من المرء لدين بأفسد غنم في ُأرسل جِّائعان ذئبان (ما
ًا لكم يجعل الله ّله فرقان َل الععتي لهععي إنهععا اللععه وايععم وأبعدت أضلت كم الدنيا هاذه من فيا

ّذل الجهاد عن تثبط أيهععا تعععالى: (يععا قال منهم ويتبرأ أهاله يعادي النسان وتجعل عنه وتخ
ّثاقلتم الله سبيل في انفروا لكم قيل إذا لكم ما آمنوا الذين بالحيععاةا أرضععيتم الرض إلععى ا
: ( قل وبحمده سبحانه قليل).وقال إل الخرةا في الدنيا الحياةا متاع فما الخرةا من الدنيا

وتجععارةا اقترفتموهاعا وأمععوال وعشعيرتكم وأزواجِّكععم وإخععوانكم وأبنععاؤكم آبععاؤكم كان إن
سععبيله فععي وجِّهععاد ورسععوله اللععه مععن إليكععم أحععب ترضععونها ومسععاكن كسععادهاا تخشون
) .  الفاسقين القوما يهدي ل والله بأمره الله يأتي حتى فتربصوا

البقععر أذناب وأخذتم بالزرع ورضيتم بالعينة تبايعتم ( إذا وسلم عليه الله صلى النبي وقال
ً عليكم الله سلط الجهاد وتركتم عليععه ).فععبين دينكععم إلععى ترجِّعععوا حتى عنكم لينزعه ذل
لععترك وسععيلة بهعا والنشععغال إليهعا بععالركون العدنيا فعي الذيال إطالة أن والسلما الصلةا
.  دينكم إلى ترجِّعوا حتى لقوله للدين ترك تركه وأن دين الجهاد أن وفيه الجهاد

ٍة بين يحصل لم إن النصر أن أظننتم برهاان بل أنكرتم من يا ّي كل بنصر فليس وُضَحاهاا عش
فععي مععا اللععُه الكععافرين) (وليبتلععَي ويمحععق آمنععوا الععذين اللععه (وليمحص البتلء من فلبد

علععى دل البلء اشاععتد الصدور) وكلمععا بذات عليم والله قلوبكم في ما وليمّحص صدوركم
غزوتيععن أقسى ومؤتة ُأحد بعد كان مكة فتح فإن النصر من سيأتي ما وعظم اليمان قوةا
ّنة المسلمين على ّيهمععا رحمععه الشععافعي ُسئل وقد معلومة جِّارية هاذا في الله وس اللععه: أ
ّكن أن للنسان خير ّكن فقال: ل يبتلى؟ أو له يم .  يبتلى حتى يم

فععي ضربوا إذا لخوانهم وقالوا كفروا كالذين تكونوا ل آمنوا الذين أيها تعالى: (يا الله قال
ًى كانوا أو الرض قلععوبهم فععي حسرةا ذلك الله ليجعل قتلوا وما ماتوا ما عندنا كانوا لو ُغّز
الجمعععان التقععى يععوما أصععابكم بصععير). وقععال: (ومععا تعملون بما والله ويميت يحيي والله
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أو اللععه سبيل في قاتلوا تعالوا لهم وقيل نافقوا الذين المؤمنين.وليعلم وليعلم الله فبإذن
ً نعلم لو قالوا ادفعوا بأفواهاهم يقولون لليمان منهم أقرب يومئذ للكفر هام لتبعناكم قتال

مععا أطاعونععا لععو وقعدوا لخوانهم قالوا يكتمون. الذين بما أعلم والله قلوبهم في ليس ما
سبيل في قتلوا الذين تحسبن صادقين. ول كنتم إن الموت أنفسكم عن فادرءوا قل قتلوا
ًا الله ويستبشعرون فضعله معن اللعه آتعاهام بمعا يرزقون. فرحيعن ربهم عند أحياء بل أموات

ّ خلفهم من بهم يلحقوا لم بالذين اللععه بنعمعة يحزنون. يستبشرون هام ول عليهم خوف أل
أصععابهم بعععدما مععن والرسول لله استجابوا المؤمنين. الذين أجِّر يضيع ل الله وأن وفضل
جِّمعععوا قععد الناس إن الناس لهم قال عظيم. الذين أجِّر واتقوا منهم أحسنوا للذين القرح

ًا فزادهام فاخشوهام لكم اللععه مععن بنعمععة الوكيععل. فععانقلبوا ونعععم الله حسبنا وقالوا إيمان
الشععيطان ذلكم عظيم. إنما فضل ذو والله الله رضوان واتبعوا سوء يمسسهم لم وفضل
مؤمنين).  كنتم إن وخافون تخافوهام فل أولياءه يخوف

َعم من الجهاد هاذا بسبب حصل ما تذكرون ل مالكم أنكرتم من يا ّن :  من ال

وإقععامتهم رأيهععم واضععطراب أمرهاععم وفسععاد اللععه أعععداء قلوب في الرعب قذف
ًا.  للمسلمين وزن

كعان لقعد بلعى ، السعلما انتشعار من الجهاد هاذا بسبب حصل ما تذكرون ل مالكم
مععن العلما وسععائل تنشععره بما الدين هاذا عن غفلة في وغيرهاا أمريكا في الناس

الدين هاذا إلى يتطلعون أخذوا الله أمُر جِّاء فلما أمره على والتعتيم عليه التضليل
فأسععلمت والقرآن السلما عن يقرأ منهم كثير وأخذ دارهام عقر في ضربهم الذي

لتعلموا.  أمريكا في من واسألوا غفيرةا جِّموع

بيععن المقاربععة مععن إليععه تدعو كانت ما وسقوَط العلمانية اندحار تذكرون ل مالكم
الكفر.  أهال على والتماوت الديان

بجهاد يؤذن مما وتأجِّجها العداوةا وقياما السلما معاهادات سقوَط تذكرون ل مالكم
أبى.  من أنوف رغم الله بإذن قريب

ّثت التي الجهاد روح تذكرون ل مالكم الععبراء عقيدةا وإحياء المسلمين نفوس في ُب
انهيععار مععن حصل ما تذكرون ل مالكم غفلتهم من منهم كثير وقياما منهم كثير في

وذاك،؟ هاععذا أنسيتم الله، بقدرةا بسقوطها يؤذن مما الكفر دول اقتصاد في شاديد
أنكرتم.  لما ذكرتم ولو نسيتم قد بلى

أن علينععا عععّز بهععم واختلطنا لهم مسالمتنا وطالت للكفار جِّهادنا ترك طال لما ونحن هاذا
شاععهد مععن بعض تجد أن للسى ويا أبرياء بأنهم نتعلل فصرنا يقتلون وهام نراهام أو نقاتلهم

العنكبععوت، بيععت مععن أوهاى أنها لعلم فيها حقق ومن العليلة العلة بهذه يعللون بالعلم لهم
والمنععافقون الجهلععة العلميععون يذكرهاا إنما قط المتقدمين العلماء من أحد بها يعلل ولم
وقععد عليهععم الصععغار وإلقععاء وإذللهم بالكافرين التنكيل كيفية في يبحثون العلماء نجد بل

ًا الجهاد كتاب في صحيحه في البخاري عقد ونصععوص الحععرب بأهاععل الفتععك باب سماه باب
( شاععرحه فععي تعععالى اللععه رحمععه عععثيمين ابععن ذلععك.قععال فععي متظععافرةا والسععنة الكتاب
إكععراما فيعه شاعيء وكعل وجِّععل، ععّز اللعه يرضععي فععإنه الكافر يغيظ شايء ): (وكل2/214
اللععه أهاععانه لمععن الكععراما إظهار معناه الكافر إكراما لن وجِّل، عز الله يغضب فإنه للكافر
والنصععارى: اليهععود فععي والسععلما الصلةا عليه النبي قال ولهذا وجِّل عز لله مراغمة وهاذه

أضععيقه) إلععى فاضععطروهام طريععق فععي لقيتموهام وإذا بالسلما والنصارى اليهود تبدؤوا (ل
يطئععون وجِّععل: (ول عععز اللععه قععال ولهععذا يجوز، ل حراما فإنه للكافر إكراما فيه شايء فكل

ًا ً عدو من ينالون ول الكفار يغيظ موطئ يضععيع ل اللععه إن صععالح عمععل بععه لهم كتب إل نيل
الععزراع وأصععحابه: (يعجععب وسلم عليه الله صلى النبي وصف في المحسنين). وقال أجِّر

الكفار) أ.ه.  بهم ليغيظ
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ول اللععه يعبععد حتى الساعة يدي بين بالسيف وسلم: (بعثت عليه الله صلى النبي قال وقد
ابععن حععديث مععن أحمد الماما أمري). رواه خالف من على والصغار الذل وجِّعل به يشرك

أمصععار إلععى يكتععب عنععه اللععه رضععي الخطععاب بععن عمععر عنهمععا. وهاعاهاو اللععه رضععي عمر
غيرهاععا بععل الخيول يركبون ول العمائم يلبسون وأل الكتاب أهال نواصي ُتجّز أن المسلمين

ُكَف ويركبون ُل َعرِض- بأن ا بالسععلما ائتهععم بد حرما قد جِّانب- كذلك إلى الرجِّلن تكون بال
اللععه صععلى لقوله مسلم على بنيانهم تعليتهم وحرما لهم والقياما المجالس في وتصديرهام

ُيطععال ُيعلععى ول يعلععو وسععلم: (السععلما عليععه منهععم الجزيععة أخععذ عنععد وقععوفهم عليععه). و
ًا الخذ ويكون أخذهاا عند ويمتهنون ًا منهععم أخععذهاا عند أيديهم وتجر قياما وهام جِّالس وجِّوبعع

العععالمين، رب بععالله لكفرهاععم إذللهععم فععي مبالغة هاذا صاغرون). كل تعالى: (وهام لقوله
ًا لهم حرمة ل الذين الحرب بأهال فكيف الذمة أهال هاؤلء أن مع هاذا نحععن نععأتي ثععم إطلق

قععابله إذا كععان أحمععد المععاما اللععه . ورحععم أبرياء ونقول أساسها من البراء عقيدةا ونحطم
َلَف بالله كفر من عيناه ترى ل حتى وجِّهه غطى ذّمّي خلف.  بعدهام من فَخ

َنها المسألة هاذه أساس وإن هاذا والععذي أعععداءه مععن والععبراء اللععه لولياء الولء على وبنيا
فععي البراء عقيدةا أن يخفى ول بالله إل قوةا ول حول فل الضد كان إنما الحداثا بعد حصل
عت أمريكعا أن ذلعك أسباب من و جِّوانبها تخلخلت قد المة تحّسعن أن وَرجِّلهعا بخيلهعا س

من صدر ما عنهم فصدر قلوبهم في فاعتقدوه بذلك أقنعتهم حتى المسلمين عند صورتها
أن فتجععد تحصععى أن مععن أكععثر مشهورةا ذلك وأدلة يشعرون ل حيث من وذلك لها الحزن
لغيععره يكععون ل مععا لععه التعظيععم مععن عنععدهام تجععد أمريكععا مععن أحد عن سمعوا إذا الناس

عععن سععمعوا وإذا لغيرهاععم يكون ل ما الجِّور في لهم ويجزلون العالية المراتب ويقلدونهم
وهاو الدولة هاذه عند الرئيس القوةا عامل هاو وهاذا غيره على فضلوه الدولة هاذه من ُمنتج

ّد كسععب ومحاولععة وجِّه من المكذوبة القوةا وإظهار الشعوب إخافة مععن الشعععوب هاععذه و
البععارزةا السععئلة مععن كان لمثقفيها جِّعلته الذي الستفتاء في أنها ذلك أدلة ومن آخر وجِّه
مععن الشعععب علععى تلقععي أفغانسععتان ضععرب وقععت أمريكا كانت وقد يكرهاوننا؟ لماذا فيه

ًا الطائرات ّد تكسب حتى أموال فيها ظروف تسعععى وهاععاهاي هايهععات ولكععن الشعععب هاذا و
وإخضععاعها تعبيدهاا تستطيع حتى العربية الحكومات مع السياسية العلقات تبقي أن حثيثا

هاععذه عليهععم وانطلععت بهذا المسلمين من كثير اغتر قد أنه القصيد بيت ، تريد ما وقت لها
: تعععالى الله قال الغي بعد الضلل من بالله نعوذ قلوبهم صميم من أمريكا فوالوا الخدعة
الحعراما المسجد عند عاهادتم الذين إل رسوله وعند الله عند عهد للمشركين يكون ( كيف

ل عليكععم يظهععروا وإن . كيععف المتقيععن يحععب اللععه إن لهععم فاستقيموا لكم استقاموا فما
ً فيكم يرقبوا . اشاععتروا فاسععقون وأكععثرهام قلععوبهم وتععأبى بأفواهاهم يرضونكم ذمة ول إل
ً ثمنا الله بآيات مععؤمن فععي يرقبععون . ل يعملون كانوا ما ساء إنهم سبيله عن فصدوا قليل

ً الهنعد فعي للهنععدوس كهذا قتل حصل لو أنه لثق المعتدون) وإنني هام وأولئك ذمة ول إل
الععروس يجاهاععدون كععانوا أفغانسععتان في المجاهادون هام هاؤلء بل فلسطين في لليهود أو

ل أنععه مععع المععر يختلععف الخبيثة أمريكا مع لكن العكس على بل النكير هاذا كل حصل وما
صععلى النبي أخبر وقد للمسلمين، حرب وكلهم واحدةا ملة والكفر بالله كفرةا فكلهم فرق
النععاس أقاتععل أن فقال: (أمرت يسلم، حتى والمال الدما حلل الكافر أن وسلم عليه الله
دمععائهم منععي عصععموا فقد ذلك فعلوا فإن الله رسول وأني الله إل إله ل أن يشهدوا حتى

فلععم يفعلععوه لععم إن أنهععم علععى يععدل المخالفععة اللععه). ومفهععوما على وحسابهم وأموالهم
علعى العدول أشاعد معن الدولعة هاعذه أن معع ربعي سعبحان .فيعا وأمعوالهم دمائهم يعصموا
ًا الرحمن ّي ِت ًا وأكثرهاا محاربة له وأعظمها ِع ًا الرض في إفساد تجععد لكععن للمسلمين وكيد

عزيز.  لقوي الله إن ينصره من الله ولينصرن ، لله ل لها انتصروا قد الناس

ومععن بععالعلم، لععه شاهد وممن والمناصب المراتب أصحاب من كان أنكر من بعض وإن أل
ّلد إذا أنه ُيريه أن العبد على الشيطان مداخل بالعلم له وشاهدوا الناس وأكبره المراتب تق

حعاله معن فعإن الفسعاد غايعة فعي وهاعذا ُملهم مؤيد وأنه بالحق إل ينطق فلن نطق إن أنه
لنععه الطععواما مععن بععه سيأتي ما يخفى ول الله، على ل عليها وتوكل لنفسه نظر إنما كهذه

ًا يحقق أن غير من رأيه ببادئ سيفتي هاععذه مثععل أن شاععك ول وعلمععه نفسععه علععى اعتمععاد
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فيهععا يفتى ول تعالى الله إلى فيها يفزع وأن تحقق أن لبد الفتنة بها تحصل التي المسائل
ًا.  الرأي ببادئ إطلق

إلى يذهاب وتستعصي مسألة عليه ُتغلق حينما الله رحمه تيمية ابن السلما شايخ كان وقد
ّفر قديم مسجد َع ُي ّلمنعي، وداود آدما معلعم يععا يقععول: اللهععم وهاعو التراب في وجِّهه و ويعا ع
ّهمني، سليمان مفهم دينععه بععه اللععه فنصععر عليععه، يفتح حتى مرةا ألف الله يستغفر وكان ف

ليجععد والسنة القرآن نصوص في يتأمل من إن الفتن. ووالله من وعصمه كلمته به وأعلى
ًا ليضععل اللععه كععان (ومععا شاععبهة معععه تبقععى ول السبيل وينير الغليل يشفي ما إذ بعععد قومعع

تحصعل حينمعا أننعا المصعيبة عليم) لكن شايء بكل الله إن يتقون ما لهم يبين حتى هاداهام
مسعععود ابععن الله العالمين. ورحم رب الله كلما وننسى وفلن فلن قول إلى نفزع حادثة
ُدكم يقلدّن يقول: ل حيث ً دينه في أح لبععد كنتععم وإن كفععر كفععر وإن آمععن آمععن فععإن رجِّل

العبععد يبلععغ عنه: ل الله رضي الفتنة.وقال عليه تؤمن ل الحّي فإن بالميت فاقتدوا مقتدين
الغنععى مععن إليععه أحععب الفقعر يكعون حتى بذروته يحّل ول بذروته يحّل حتى اليمان حقيقة

الرجِّععل وإن سععواء، عنععده وذاّمععه حامععده يكععون وحععتى الشععرف، من إليه أحب والتواضع
لنفسععه ول لععه يملععك ول الرجِّل يأتي شايء، منه معه وما فيرجِّع دينه ومعه بيته من ليخرج

ًا ًا ول ضر ِذيت إنك بالله له فيقسم نفع ِذيت ل - فيرجِّععع والثنععاء المدح عبارات عن كناية –و
عليه.  الله بشيءويسخط حاجِّته من ُحبَي وما

ّبس من يا ولتعلم َلهععا، أصععلح مععا إل آخَرهاا يصلح لن المة هاذه أن أمُره عليه ُل هاععذه وأن أو
المجعجعيععن جِّعجعععة تغرنععك فل نفسععها علععى بععالخطر أحست إذا إل تتحرك ل الحكومات

سععواء يهععديك أن اللععه مععن واطلععب المععر وحقععق العلميين، وثرثرةا المرجِّفين وإرجِّاف
السبيل.

َنا اللهم ًا الحق أِر ً الباطل , وأأرنا اتباعهَ وأارزقنا حق وأارزقنا باطل
اجتنابهَ

أجمعين وأصحبهَ آلهَ وأعلى محمد نبينا على اللهَ وأصلى
العالمين رب للهَ وأالحمد


