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نصوص الفقهاء حول أحكام 
الغإارة والتترس

إضاءة
أبققو بكققر البحاثققة؛ المحقققق العلماة الشيخ فضيلة قال

)36 - 35 ص العربية، الجزيرة خصائص (مان كتابه في زيد
إخققراج وجققوب علققى تنققص الققتي الحققاديث سققاق بعققدماا

قال:  العرب، جزيرة مان المشركين

الصأققل أن علققىّ نققص الصققحاح فققي الحققاديث (فهذه
- ماققن صأققفته أو دينققه كققان - ماهمققاٍ  كققافرّ  أيُ  مانققع شققرعا

ماققن الحكم هذا وأن العرب، جزيرة في والقرار الستيطان
َعه آخر ًءء أماتققه إلققى وسققلم عليه الله صألى النبيُ  دهِماا وبنققا
للسقتيطان العقرب جزيقرة دخقول لكافر فليس ذلك: على
لكقافر القاماقة بشقرط لكقافر الذماة عقد للماام وليس بها،
والقاماققة المققرور للكققافر وليققس باطل! فهو عقده فإن بها

وبيققع ديققن كاسققتيفاء لمصققلحةٍ  ليققال لعققدة إل بهققا المؤقتة
سققاكن إقققرار ليجوز  ولنه:قال) أن إلى( ونحوهما، بضاعة

إل مانهققمُ فليقبققلٌ كفققار َبهققا ُوجققد فققإن الكفققر، علققى وهققو
فتأمال!!. أهق.. !)السيف أوُ  السلم
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الرحيم الرحمن الله بسم
المقدمة 

المبققدأ ،الشققديد والبطققش المجيد، العز ذي الله الحمد
بعققد بالنققار عصققاه مامققن المنتقققم يريققد، لما الفعال والمعيد
فيهققا لهققم بققدار واتقققاه خافه لم المكرم والوعيد، بها النذار

قسققمين، خلقققه ّمقسقق ماققن فسققبحان ،مازيققد خيققر كققل ماققن
ًءحا َعِمققَل (مَاققْن وسققعيد شقققي فمنهققم فريقين وجعلهم ِل صَأققا
ِه ْفِس َن ِل َء َومَاْن َف َها َأَسا ْي َل َع ّبَك َومَاا َف ٍم َر لل َظ ِد ِب ِبي َع ْل ).ِل

،ونشققكره ،والتمجيققد والثنققاء للحمققد أهققل وهققو نحمده
ل وحققده اللققه إل إله ل أن وأشهد وتزيد تدوم بالشكر ونعمه

نأ وأشققهد ،نديققد ول ضققد ول عققدل لو كفققو ول لققه، شققريك
بالنصققح الساعي ،التوحيد إلى الداعي ورسوله عبده ماحمدا

بققدوام ىتلظقق نققار ماققن للعصققاة المحققذر والبعيققد، للقريققب
صأققلى يبيد، ول نعيمها ينفذ ل بدار للمؤمانين المبشر ،قيدوال

ًءا صألة وأصأحابه وآله عليه الله دائمين. وسلما

.بعد. أما

(الطائفققة المجاهققدين علققى وجققل عققز اللققه نعققم فمققن
ًءا)13( القرون مار على المسلمين فقهاء المنصورة) أن قرنقق

علققى نصققوا وقققد جهاديققة أعمققال مان به يقوماون ماا يؤيدون
مامققا بالتفصققيل ذلققك وبينوا العظيمة الفقهية كتبهم في ذلك
ًءا الُمضققي على الزمان هذا في الغرباء المجاهدين يدفع قققدما
والتفجيققر والسققر بالقتققل واستهدافهم الكافرين ضرب في

جمعققت وقققد وجققل ول تردد غإير مان ذلك شابه وماا والغإارة
ُا الوراق هققذه في حققول المسققلمين لفقهققاء كققثيرة نصوصأقق

بققه يقققوم عمققا الحجققب تققزول لكي والتترس الغإارة ماسألة
لعمقققل تشقققويه ماقققن القققزور وخطبقققاء السقققلطين علمقققاء

ديققن وأن المسققلمين بإجماع ماحرم بأنه وقولهم المجاهدين
الجهققات بعض على بالرد نفسي أشغل ولن يقره ل السلم

تكشققف حارقققة الجهققاد وشققمس المجاهققدين ضققربات لن
الكققاذب ماققن والصققادق المنافق مان المؤمان وتبين الحقائق

الرباني. العالم مان السلطان وعالم

يأتي لن الكافرين ماحق أن يعلموا أن المجاهدين وعلى
تعققالى: (وليمحققص اللققه قققال كما المؤمانين تمحيص بعد إل

ًءا وليعلموا الكافرين)، ويمحق آمانوا الذين الله الحققق أن أيض
ًءا اللققه: (وإن قققال كمققا بققالكثرة ليققس النققاس ماققن كققثير
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فققي مان أكثر تطع (وإن وجل عز الله قال وكما لفاسقون)،
أكققثر اللققه: (وماققا وقققول اللققه)، سققبيل عققن يضققلوك الرض
فرعققون سققحرة أن وليعلموا بمؤمانين)، حرصأت ولو الناس
يصدوا لم ذلك وماع التفسير أهل ذلك ذكر كما باللأفآ كانوا

وعقيققدته ودعققوته مابققدأه عن وسلم عليه الله صألى ماوسى
ًءا واجههم بل والسققلم الصققلة عليهققم النبيققاء وكققذلك جميع

والبعققض الققرجلن وماعه وبعضهم الرجل وماعه بعضهم يأتي
علققى فاماضققوا أحققد ماعققه وليس وبعضهم الرهط وماعه يأتي
الوراء. إلى تلتفتوا ول الله بركة

ماققن هققي والكمققائن التفجيققرات أعمققال أن وأعلمققوا
كأماريكققا الصأققلي الكفققر دار فققي سواء المشروعة العمال

كالسقققعودية القققردة كفقققر دار فقققي أو وروسقققيا وبريطانيقققا
وماققن و..و..و..الققخ وفلسققطين والردن وباكستان والمغرب

السلطين علماء مان أو الجاهلين مان إماا فهو ذلك بين فرق
ًءا وقفوا قد الذين إن بققل الرض كققل فققي للجهققاد لققوجه وجه

لكققن البعيققد العققدو علققى ماقققدم القريققب بالعققدو البققداءة
بالعققدو يبدأو أن الجهاد أماراء ارتآها التي الشرعية السياسة
بهققم قققامات قد المرتدين الحكام أن ماع غإيره على الصليبي

والقققرب. علققى والمحاربة كالردة المغلظة، الوصأافآ جميع
الكفققر وهققي المخففققة الوصأققافآ ماققن يقابلهققا مامققا النقيض
ًءا والمسالمة الصألي  والبعد. أحيان

:   1  الله     رحمه     قدامة     ابن     قال

):العققدو ماققن يليهققم ماققن قققوم كققل ويقاتققل(ماسققألة: 
قققاتلوا آمانققوا الذين أيها (ياتعالى:  الله قول هذا في والصأل

وفققي ضققررا، أكققثر القققرب لنو الكفققار؛ مان يلونكم الذين
ِبل عن ضرره دفع قتاله والشققتغال وراءه، وعمققن لققه المقا

ّكنققه عنققه بالبعيققد المسققلمين فققي الفرصأققة انتهققاز ماققن ُيَم
عذر له كان فإن هذا ثبت - إذا قال أن - إلى عنه لشتغالهم

بققه البدايققة فققي المصلحة أو أخوفآ لكونه بالبعد البداية في
يمنققع أو ماهادنا القرب لكون أو مانه، الفرصأة وإماكان لقربه

)حاجققة ماوضققع لكونه بالبعد بالبداية بأس فل ماانع قتاله مان
أهق.

اليككة     تفسككير     فككي     اللككه     رحمككه     كككثير     ابن     وقال
المذكورة: 

).10/172373( الكبير الشرح ماع المغني 1
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فققأول أول الكفققار يقققاتلوا أن المؤمانين تعالى الله أمار(
اللققه رسققول بققدأ ولهذا السلم، حوزة إلى فالقرب القرب

العققرب، جزيرة في المشركين بقتال وسلم عليه الله صألى
والطققائف والمدينققة ماكققة عليققه اللققه وفتققح مانهققم فرغ فلما

ماققن ذلققك وغإيققر ماققوت وحضر وخيبر وهجر واليماماة واليمن
العققرب أحيققاء سققائر مان الناس ودخل العرب جزيرة أقاليم

لغزو فتجهز الكتاب أهل قتال في شرع أفواجا الله دين في
أن - إلققى العققرب جزيققرة إلى الناس أقرب هم الذين الروم

بكققر أبققو وخليفتققه وصأققديقه وزيققره بعققده بالمار - وقام قال
ْيلة الدين ماال وقد عنه الله رضي الصديق ينجفققل أن كققاد مَا

شارد ورد الدعائم، وثبت القواعد فوطد به تعالى الله فثبته
الزكققاة وأخققذ السلم، إلى الردة أهل ورد راغإم، وهو الدين
عقن جهلقه. وأدى لمقن الحقق وبين الطعام، مان مانعها مامن

السلماية الجيوش تجهيز في شرع ثم حمله، ماا الله رسول
َدة الروم إلى َب َدة الفرس وإلى الصلبان، َع َب ففتح النيران، َع
وماققن وقيصققر كسققرى أنف وأرغإم البلد، سفارته ببركة الله

َباد، مان أطاعهما ِع أخبر كما الله سبيل في كنوزهما وأنفق ال
ماققن وصأققيه يققدي علققى الماققر تمققام وكان الله، رسول بذلك
أبققي المحققراب، شققهيد الواب، الفققاروق عهققده وولى بعده،
أنوفآ به الله فأرغإم عنه الله رضي الخطاب بن عمر حفص

على واستولى والمنافقين، الطغاة وقمع الملحدين، الكفرة
أماققة علققوا - وكلمققا قققال أن وغإربققا. - إلققى شققرقا الممالققك

ن يلقونهم القذين ثم بعدهم مان إلى انتقلوا الفجقار العتقاة ما
يلققونكم الذين قاتلوا آمانوا الذين أيها (ياتعالى:  لقوله اماتثال

الكفار)) أهق. مان

ذكرنققا وقققد جققدا كققثيرة أمااماكم المشروعة فالهدافآ
ًءا البطككال المجاهككدين تحريض( كتققاب فققي مانهققا طرف
التوحيققد مانققبر فققي ) المنشققورالغإتيال سنة إحياء على

ًءا واللققه سققررنا وقققد ةالعنكبوتيقق الشققبكة على والجهاد كققثير
فقي للماريكقان السقكنية المجمعقات فقي الرائعة بأعمالكم

فققي المباركققة الرائعققة الضققربات وكققذلك الريققاض مادينققة
ًءا للققه وسققجدنا المغرب وفي الشيشان فققالله وكبرنققا شققكر

ًءا أكبر ًءا. هلل والحمد كبير كثير

إنمقققا المتتاليقققة ضقققرباتهم فقققي المجاهقققدين أن وماقققع
وقواعققده التجاريققة ماراكققزه فققي الصققليبي العققدو استهدفوا

السققتخباراتية ومانشققآته السققكنية وماجمعققاته العسققكرية
ماققع المواجهققة عققدم الحققالي الققوقت في جاهدين نويحاولو

كققثير لزال هققذا كققل ماققع المدافعة حال في إل المرتد العدو
المجاهققدين أعمققال اسققتنكار إل هققم لهم ليس المشايخ مان
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ووصأققفهم الصققليبين عققن والققدفاع وتجريمهققا وتحريمهققا
مانقلققب أي ظلمققوا الذين وسيعلم والمستأمانين بالمعاهدين

ينقلبون. 

استعينوا الله بركة على سيروا البطال المجاهدون أيها
اللققه احفظققوا بالكتمققان حققوائجكم اقضققوا تعجققزوا ول بالله

السققلحة ووفققروا المعلوماققات واجمعققوا خططققوا يحفظكققم
بكققل لهققم اقعققدوا اللققه أعققداء ارهبوا والمتفجرات والذخائر
واحصققروهم وخققذوهم وجققدتموهم حيققث اقتلققوهم مارصأققد

أكققل ول بنققوم يهنأوا تدعوهم ل اغإتالوهم زلزلوهم فجروهم
الوسققائل كققل اسققتخدماوا و قققرش ول عققرش ول شرب ول

فققروا واهربققوا اضققربوا المشققروعة العسققكرية والتكتيكققات
أنظارهم. عن واختفوا أعدائكم عن تنكروا وكروا

علققى ويسققهر الكققافرين يحققرس ماققن أن واعلمققوا
ذلك بينا كما والمال الدم حلل مارتد كافر مانهم أنه حمايتهم

كفككر علككى الغزيككرة والحككاديث اليككات( كتققاب فققي
الطققواغإيت عهققود أن واعلمققوا )،الجزيككرة درع قككوات

فققي واقققرأوا شققئ ذلققك ماقن يلزماكققم ل وأماانهم والمرتدين
الطككواغإيت عهككود مككن الموحدين براءة( رسالة ذلك

– أسره الله - فك المقدسي ماحمد  لبيوالمرتدين)

فهققي بهققا تحصققنوا والمسققاء الصققباح أذكققار تنسققوا ول
قققد وأنققا خدعققة الحرب أن واعلموا الله، بإذن حصين حصن
والفققرج الصققبر ماققع النصر وأن شهر ماسيرة بالرعب ُنصرنا

ًءا..  العسر ماع وأن الكرب ماع يسر

أيققديكم بيققن ماققن يحفظكققم وأن ينصركم أن الله أسأل
فققوقكم وماققن شققمائلكم وعققن أيمققانكم وعققن خلفكققم ومان

أرجلكم... آماين.  تحت مان تغتالوا أن بعظمته وأعوذ

 

جندل / أبو كتبه 
الزأدي
آل فارس

شويل
الزهراني

بتاريخ الحد يوم
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عام مان أول  ربيع17
هق1424

 الفقهاء وأقوال نصوص
والتترس الغإارة أحكام حول

:   2  الله     رحمه     الشافعي     ) قال1

فققإن ًءونهققارا ًءليل الغققارة عليهققم يشققنوا أن وللمسلمين(
قققود ول عقققل فيه يكن لم ًءأحدا والولدان النساء مان أصأابوا

سققفيان أخبرنا قيل هذا على دل ماا قائل قال فإن كفارة ول
ابققن عققن عتبققة بققن اللققه عبققد بن الله عبيد عن الزهري عن

الليققثي جثاماة بن الصعب عن عنهما تعالى الله رضي عباس
الققدار أهققل عققن سققئل وسلم عليه الله صألى الله رسول أن
فقققال وأبنققائهم نسققائهم ماققن فيصاب يبيتون المشركين مان

قققال وربمققا مانهققم هققم وسققلم عليققه اللققه صأققلى الله رسول
أغإققار فهققل قققال  فققإن...آبققائهم مان هم الحديث في سفيان

ابققن عمققر أخبرنققا نعم قيل نهارا أو ليل غإارين ببلد قوم على
كتققب عمققر ابققن ماولى نافعا أن عون بن الله عبد عن حبيب

).4/239( الم 2
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أن أخققبره عنهمققا تعققالى اللققه رضي عمر ابن أن يخبره إليه
المصققطلق بني على أغإار وسلم عليه الله صألى الله رسول

وسققبى المقاتلققة فقتققل بالمريسققيع نعمهققم في غإارون وهم
الله رسول أمار وفي تعالى الله رحمه الشافعي قال الذرية
غإققارا الحقيققق أبققي ابققن بقتل أصأحابه وسلم عليه الله صألى
الشرفآ بن كعب بقتل أمار وكذلك يقتل الغار أن على دللة
صأققلى النققبي كققان أنققس قققال فقد قائل قال فإن غإارا فقتل
لققه قيل يصبح حتى يغر لم ليل بقوم نزل إذا وسلم عليه الله
قتققل ماققن وصأققفنا بمققا أماققر أنققه سققنته فققي ماوجققودا كان إذا

عققن الصققعب حديث في ينه ولم الغارين على وأغإار الغارين
ولكنه الحاديث لهذه ماخالف حديث أن على ذلك دل البيات

أن أو يقاتققل ماققن الرجققل يعققرفآ لن ليل الغققارة يققترك قققد
المشركين مان أنهم يظنون وهم بعضا بعضهم الناس ليقتل

ماققن يبصققرون ل حيققث الأكام في ول الحصن بين يقتلون فل
) أهق.ذلك حرم أنه ماعنى على ل قبلهم

:   3  الله     رحمه     السرخسي     ) وقال2

نصققب وسققلم عليققه اللققه صأققلى النققبي أن روينققا وقققد(
عنققه الله رضي يزيد بن أساماة وأمار الطائف على المنجنيق

تترسققوا أن ماالك. وكذلك بن عوفآ حصن وحرق يحرق بأن
الراماققي كققان وإن إليهم بالرماي بأس فل المسلمين بأطفال

عنققه الله رضي الحسن قول وعلى المسلم يصيب أنه يعلم
عققن التحققرز أن بينققا لمققا الشافعي قول وهو ذلك له يحل ل

نققول ولكنققا ،جقائز إليهققم الرماققي وترك فرض المسلم قتل
سقد إلقى أدى فعلقوا لمقا ذلك تركنا وإذا فرض ماعهم القتال
فققإنهم بققذلك المسققلمون يتضققرر ولنققه ماعهققم القتققال بققاب

المسققلمين بأطفققال تترسققوا أنهققم لمققا الرماي مان يمتنعون
إذا مانهققم يصققيبون وربمققا المسققلمين علققى بققذلك فيجترؤن

علققى أن إل مادفوع والضرر المسلمين مان الدنو مان تمكنوا
علققى قققدر لققو لنققه الحربققي بققه يقصققد أن الراماققي المسلم
عليققه ماسققتحقا ذلققك كان فعل والمسلم الحربي بين التمييز

ماثلققه وسع لنه بقصده يميز أن عليه كان ذلك عن عجز فإذا
إصأققابة لنققه مانهم ماسلما أصأاب فيما دية ول عليه كفارة ول

يققوجب ل ماطلقا والمباح الحال بحقيقة العلم ماع ماباح بفعل
قتققل هققذا ويقققول ذلك يوجب والشافعي دية ول كفارة عليه
هققو وهققذا المسققلم فيصققيب الكققافر بالرماي يقصد لنه خطأ

ماققن حققال بحقيقققة عالمققا كان إذا نقول الخطأ. ولكنا صأورة
).ماطلقا ماباحا كان بل خطأ فعله يكن لم الرماي ثم يصيبه

).10/65( المبسوط 3
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:   4  الله     رحمه     الكاساني     ) وقال3

(بقطققع) بققأس ول عليهققم؛ والبيققات بالغإققارة بققأس ول(
لقققوله زروعهققم وإفسققاد المثمرة، وغإير المثمرة أشجارهم

علققى قائمة تركتموها أو لينة مان قطعتم وتعالى: (ماا تبارك
سققبحانه أذن )،الفاسقققين وليخققزي اللققه فبققإذن أصأققولها

فققي ونبققه الشققريفة الأيققة صأدر في وتعالى: (بقطع) النخيل
وتعققالى تبققارك بقوله للعدو وغإيظا كبتا يكون ذلك أن آخرها

وإغإراقها بالنار حصونهم بإحراق بأس ول الفاسقين وليخزي
لقوله عليها المنجنيق ونصب عليهم وهدماها وتخريبها بالماء
)،المققؤمانين وأيققدي بأيققديهم بيوتهم وتعالى: (يخربون تبارك
وكبتهققم العدو قهر مان فيه لما القتال باب مان ذلك كل ولن

حرماققة ول أربابهققا لحرماققة الماققوال حرماققة ولن وغإيظهققم
برمايهققم بققأس ول لماققوالهم فكيققف يقتلققون حققتى لنفسققهم

والتجققار السققارى ماققن ماسلمين فيهم أن علموا وإن بالنبال
ماققن تخلققو قلمققا الكفققرة حصققون إذ الضققرورة ماققن فيققه لما

).تاجر أو أسير ماسلم

:   5  الله     رحمه     المرغإيناني     ) وقال4

تققاجر، أو أسير ماسلم فيهم كان وإن برمايهم، بأس ول(
السققلم بيضققة عققن بالذب العام الضرر دفع الرماي في لن

ماققن حصن يخلو قلما ولنه خاص ضرر والتاجر السير وقتل
بصققبيان تترسققوا وإن بققابه لنسققد باعتبققاره اماتنع فلو ماسلم

بينققا لمققا رمايهققم عققن يكفققوا لققم بالسققارى أو المسققلمين
فلقققد فعل التمييققز تعققذر إن لنققه الكفققار بالرماي ويقصدون

ل مانهققم أصأققابوه وماققا الطاقققة بحسب والطاعة قصدا أماكن
تقققرن ل والغراماققات فققرض الجهاد لن كفارة ول عليهم دية

).بالفروض،...

ًا     الله     رحمه     الكاساني     ) وقال5 :   6  أيض

بققالرماي بققأس فل المسققلمين بأطفال تترسوا إذا وكذا(
دون الكفققار يقصققدون لكنهققم الفققرض إقاماة لضرورة إليهم

كفققارة. ول ديقة فل ماسققلما فأصأقاب رماقوهم فققإن الطفقال
وهققو والكفققارة الديققة تجب الله رحمه زياد بن الحسن وقال
دم أن الحسققن قققول اللققه. وجققه رحمه الشافعي قولي أحد

لققم أنققه إل الرماي مان يمنع أن ينبغي فكان ماعصوم المسلم

).7/100( الصنائع بدائع 4
).2/137( البداية شرح الهداية 5
).7/101( الصنائع بدائع 6
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الضققرورة بقققدر فيتقققدر الفققرض إقاماققة لضققرورة يمنققع
مان نفقي فقي ل المؤاخقذة رفع في والضرورة كتنقاول الض

يجققب لكققن التنققاول لققه رخص أنه المخمصة حالة الغير ماال
ماسققت كمققا أنققه ههنققا. ولنققا كققذلك ذكرنققا لما الضمان عليه

ماسققت القتققال فققرض لقاماققة المؤاخققذة دفققع إلى الضرورة
يمنققع الضققمان وجققوب لن أيضا الضمان نفي إلى الضرورة

لققزوم ماققن خوفققا مانققه يمتنعققون لنهققم الفققرض إقاماققة ماققن
ماتنققاقض الققواجب إقاماققة ماققن يمنققع ماققا الضققمان. وإيجققاب

بخلفآ سققاقط الضققمان أن يسقققط. دل لققم القتققال وفرض
ماققن يمنققع ل هنققاك الضققمان وجققوب المخمصققة. لن حالققة

يجب ماا ماثل له حصل لهلك. وكذا يتناول لم لو لنه التناول،
).التناقض إلى يؤدي فل التناول مان يمنع فل عليه

سككنذكره     طويكل     كلم     الله     رحمه     ) وللجصاص6
السككلف     علمككاء     بيككن     الواضككح     الفككرق     لككترى     بكامله
سككعود     آل     شككيوخ     من     الحاضر     العصر     مهرجي     وبين

والقلم     النخككرة     الوجككوه     أصككحاب     مككن     وغإيرهككم
:   7  الله     رحمه     يقول     المأجورة

أطفقققال وفيهقققم المشقققركين حصقققون رماقققي بقققاب:(
وزفققر يوسققف وأبققو حنيفققة أبققو وأسققراهم. قققال المسلمين

كققان وإن المشركين، حصون برماي بأس ل والثوري وماحمد
يحرقققوا بققأن بققأس ول المسققلمين مان وأطفال أسارى فيها

الكفققار تققترس إن وكققذلك المشركين به ويقصدوا الحصون
ماققن أحققدا أصأققابوا وإن المشركون رماي المسلمين بأطفال

ة فل ذلك في المسلمين  فيقه:الثقوري وققال ،كفقارة ول دي
إذا الكفققار سفينة تحرق  ل:ماالك  وقال.فيه دية ول الكفارة

تزيلققوا لققو( تعققالى لقققوله المسققلمين ماققن أسققارى فيها كان
صألى النبي صأرفآ  إنما)أليما عذابا مانهم كفروا الذين لعذبنا

ولققو المسققلمين ماققن فيهققم كققان لمققا عنهم وسلم عليه الله
:الوزاعققي  وقققال.الكفار لعذب المسلمين عن الكفار تزيل

ولققول( لقققوله يرماوا لم المسلمين بأطفال الكفار تترس إذا
أسققارى فيققه المركققب يحرق  ول:قال ، الأية)ماؤمانون رجال

أسققارى فيققه كان وإن بالمنجنيق الحصن ويرماى المسلمين
وإن خطققأ فهققو المسققلمين ماققن أحققدا أصأققاب فإن ماسلمون

بققن الليققث قققول وهو ،العدو وقصد رماي بهم يتترسون جاؤا
وفيققه الحصققن يرماققى بققأن بققأس  ل:الشققافعي وقققال ،سعد

تترسققوا ولققو فيققه شققيء فل أصأققيب وماققن أطفال أو أسارى
يكونققوا أن إل يرماققون ل والأخققر يرماققون أحدهما قولن ففيه

فققإن جهققده المسققلم ويتققوقى المشققرك فيضققرب مالتحمين
).5/273( القرآن أحكام 7
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ماققع فالديققة ماسققلما علمه فإن ماسلما الحال هذه في أصأاب
.وحدها فالرقبة ماسلما يعلمه لم وإن الرقبة

عليققه اللققه صألى النبي أن السير أهل  نقل:بكر أبو قال
صأقلى نهيه ماع بالمنجنيق ورمااهم الطائف أهل حاصأر وسلم

صأققلى علققم وقققد والولققدان النساء قتل عن وسلم عليه الله
بالقتققل تعمققد يجققوز ل وهققو يصققيبهم قد أنه وسلم عليه الله
يمنققع ل الحققرب أهل بين فيما المسلمين كون أن على فدل

الزهققري وروى ،دونهم المشركين فيه القصد كان إذ رمايهم
بققن الصققعب عققن عبققاس ابن عن الله عبد بن هالل عبيد عن

أهققل عققن وسققلم عليققه اللققه صأققلى النققبي  سئل:قال جثاماة
؟ونسائهم ذراريهم مان فيصاب يبيتون المشركين مان الديار
أسققاماة وسلم عليه الله صألى النبي وبعث. مانهم  هم:فقال

وكققان ،وحققرق صأققباحا بنققي يا هؤلء على  أغإر:فقال زيد بن
للصققلة أذنققوا فققإن يغزونهققم بمن ينتظروا بأن السرايا يأمار

ماضى ذلك وعلى أغإاروا أذانا يسمعوا لم وإن عنهم أماسكوا
.الراشدون الخلفاء

يصققيب أن مان يخلو ل هؤلء على أغإار مان أن وماعلوم 
فيهقم كان إذا فكذلك قتلهم المحظور ونسائهم ذراريهم مان

عليهققم الغققارة شققن ماققن ذلققك يمنققع ل أن وجققب ماسققلمون
.المسلم إصأابة عليه خيف وإن وغإيره بالنشاب ورمايهم

مانهققم المشقركين ذراري لن ذلققك جقاء  إنمقا:قيل فإن
بققن الصعب حديث في وسلم عليه الله صألى النبي قال كما

وز  ل:له قيل ؟جثاماة عليقه اللقه صأقلى ماقراده يكقون أن يج
يجوز ل الصغار لن الكفر في مانهم أنهم ذراريهم في وسلم

لفعققل القتققل يسققتحقون ول الحقيقققة فققي كفققارا يكونوا أن
.والكفارة الدية سقوط باب في آبائهم

ماؤمانققون رجققال ولققول: (بقققوله يحتققج ماققن احتجاج وأماا
فيهققم ماققن لجل الكفار رماي مانع في ؛ الأية)ماؤمانات ونساء

الخلفآ ماوضققع علققى فيهققا دللققة ل الأية فإن المسلمين مان
لنققه عنهققم المسققلمين كققف اللققه أن فيها ماا أكثر لن وذلك
اللققه صأققلى النبي أصأحاب يأمان لم ماسلمون قوم فيهم كان
إنمققا وذلققك يصققيبوهم أن بالسيف ماكة دخلوا لو وسلم عليه
حظققر علققى دللة فل عليهم والقدام رمايهم ترك إباحة تدل

ائز لنقه ماسقلمين فيهقم بقأن العلقم ماع عليهم القدام أن ج
القققدام إباحققة أيضا وجائز المسلمين لجل عنهم الكف يبيح
.القدام حظر على فيها دللة ل فإذا التخيير وجه على
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وهققو الحظققر علققى يققدل ماققا الأيققة فحوى  في:قيل فإن
بغيققر ماعققرة مانهققم فتصققيبكم تطقؤهم أن تعلموهم لم( قوله
بإصأققابتهم قتلهققم ماققن ماعققرة أصأابتهم ماا الحظر  فلول)علم
المعققرة ماعنققى فققي التأويققل أهققل اختلف  قد:له قيل م،إياه
:غإيققره وقققال ،الديققة غإققرم أنققه إسققحاق ابققن عن فروي ههنا

يققده علققى المسققلم قتل باتفاق  الغم:غإيرهما وقال الكفارة
 العيققب:آخرون وقال يقصده لم وإن لذلك يغم المؤمان لن

لنققه باطققل وهققذا الثققم المعققرة قال أنه بعضهم عن وحكي
لقققوله مانقا علققم بغيققر كقان وقققع لقو ذلقك أن أخبر قد تعالى
بغيققر ماعققرة مانهم فتصيبكم تطؤهم أن تعلموهم لم: (تعالى
،دليل عليققه الله يضع ولم يعلمه لم فيما عليه ماأثم  ول)علم
ولكققن بقه أخطأتم فيما جناح عليكم وليس( :تعالى الله قال

أن ويحتمققل المققأثم يققرد لققم أنققه  فعلمنا)قلوبكم تعمدت ماا
تققرى أل الحققرم لحرماة ماكة أهل في الموطأ كان ذلك يكون

وكققذلك عنققدنا يقتققل لققم إليهققا لجققأ إذ للقتققل المسققتحق أن
ماققن يقتققل وإنمققا يقتققل لم الحرم إلى لجأ إذا الحربي الكافر
ماققن المسققلمين فمنققع فيققه بالجنايققة الحققرم حرماققة انتهققك
يريققد أن ويحتمققل ،الحققرم لحرماققة خصوصأققية عليهم القدام

سققيكونون أنهم علم قد ماؤمانات ونساء ماؤمانون رجال ولول
فققي لمققا قتلهققم فمنعنققا يقتلققوا لققم إذ الكفار هؤلء أولد مان

الله علم في كان وإذا ماسلمين أولدهم حدوث مان ماعلوماه
يققأمار ولققم أبقققاهم ماسققلمون أولد لهققم كققان أبقققاهم إذا أنه

هققؤلء كققان لققو التأويققل هذا  على)تزيلوا لو(  وقوله.بقتلهم
كان لقد وزايلوهم ولدوهم قد أصألبهم في الذين المؤمانون

الكفققار على القدام جواز مان ذكرنا ماا ثبت وإذا بقتلهم أمار
إذا ماثله جواز وجب أظهرهم بين المسلمين بكون العلم ماع

المشركين رماي الحالين في القصد لن بالمسلمين تترسوا
ماققن أن كمققا كفققارة ول فيه دية فل مانهم أصأيب ومان دونهم

فققي الققذين المسققلمين ماققن الكفققار حصققون برماققي أصأققيب
الرماققي لنققا أبيح قد أنه ول كفارة ول دية فيه يكن لم الحصن

فققي فصققاروا الجهققة تلققك فققي المسققلمين بكققون العلققم ماع
المعرة وليست ،شيء يجب فل قتله أبيح مان بمنزلة الحكم

ماققن ول لفظققه ماققن عليققه دللة ل إذ كفارة ول دية المذكورة
قتققل باتفققاق والحققرج الغققم مان يصيبه ماا مانه والظهر غإيره

علققى يتفققق مامققن العادة به جرت ماا على يده على المؤمان
لن أيضققا ماحتمققل العيققب علققى تققأوله ماققن وقققول ،ذلك يده

)يققده علققى الخطققأ قتققل باتفاق العادة في يعاب قد النسان
أهق.
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:   8  الله     رحمه     النووي     ) وقال7

بلدهققم فققي الكفققار ماحاصأققرة للماققام جققوز: التاسققعة(
الققدخول ماققن بالمنع عليهم المار وتشديد والقلع والحصون
أن واحتمققل والصققبيان النسققاء فيهققم كققان وإن والخققروج

إليهققم النفققط ورماققي النققار بإضققرام التحريق ويجوز يصيبهم
افلون وهقم ويقبيتهم الماء بإرسال والتغريق و غإ تترسقوا ول
الرماققي إلققى ضققرورة دعققت إن نظققر والصققبيان بالنسققاء
تركققوا ولققو القتققال التحققام حققال في ذلك كان بأن والضرب

ضققرورة تكن لم وإن والضرب الرماي جاز المسلمين لغلبوا
تركهققم الحققال واحتمققل أنفسققهم عن بهم يدفعون كانوا بأن

كمققا رمايهققم يجققوز أحققدهما قولين على فطريقان: أصأحهما
ولئل يصققيبهم كققان وإن القلعققة علققى المنجنيققق نصب يجوز

وهققذا المنققع والثققاني الجهققاد تعطيققل إلى ذريعة ذلك يتخذوا
والطريققق ماققائلون، الول ترجيح إلى القفال. وماال ثم أصأح

فققي وقيققل الكراهققة إلققى المنققع ورد بققالجواز القطققع الثاني
فقيققل القلعققة فققي بهم تترسوا ولو قولن هذا على الكراهة

اسققتبقاء إلققى حيلة ذلك يتخذ لئل بالجواز أولى الصورة هذه
عجزنققا وإن قققولن وقيققل عظيم فساد ذلك وفي لهم القلع

به.  إل القلعة عن

الجققواز، الصورتين في الراجح :- النووي - القائل قلت
أو أسقير أو ماسقلم القلعة أو البلدة في كان ولو أعلم. والله
أهلهققا قصققد يجوز فهل هؤلء مان طائفة أو ماستأمان أو تاجر
إن أنققه المذهب طرق فيه ماعناهما في وماا والمنجنيق بالنار

يعطلققوا لئل الظهققر علققى يحققرم ول كققره ضققرورة يكققن لم
كخققوفآ ضققرورة كققانت وإن فيهققم ماسققلم بحبققس الجهققاد
والطريققق قطعققا جاز به إل القلعة فتح يحصل لم أو ضررهم

يهلققك بققه يرماققى ماققا كققان إن بققل بالضققرورة اعتبار ل الثاني
صأققاحب أجققاب وبققه والثققالث فقققولن وإل يجققز لققم المسلم
المشركين ماثل فيهم الذين المسلمين عدد كان إن الشامال

يصققيب ل أنققه الغققالب لن جققاز أقل كان وإن رمايهم يجز لم
وهو ماسلما يصيب أنه علم وإن الجواز والمذهب المسلمين

رزق فقققد هالققك مانهققم هلققك فققإن المختصققر،...، فققي نصققه
).إسحاق أبو قاله الشهادة،

:   9  الله     رحمه     النووي     ) وقال8

).10/245( الطالبين روضة 8
).9/72( المحتاج ماغني شرح وفي المنهاج 9

)12(والجهاد التوحيد مانبر



نصوص الفقهاء حول أحكام 
الغإارة والتترس

ِقلع البلد فققي الكفققار حصار (يجوز المققاء وإرسققال وال
ويقققول غإفلققة)، فققي وتبييتهم ومانجنيق بنار، ورمايهم عليهم،
ًءا المحتاج ماغني صأاحب فققي النققووي الماققام كلم على تعليق

وقطققع بيققوتهم، هدم مان ذلك ماعنى في (وماا المصدر نفس
فيهققم كققان ولققو عليهم، عقارب أو حيات، وإلقاء عنهم الماء
وفققي واحصققروهم)، تعالى: (وخذوهم لقوله وصأبيان، نساء

وروى الطققائف حاصأققر وسلم عليه الله صألى أنه الصحيحين
مامققا ماعنققاه فققي ماققا بققه وقيس المنجنيق، نصب أنه البيهقي

ُعم إتلفهققم يجققوز أنه كلماهم يقول..وظاهر به.. ثم الهلك ي
بدونه). عليهم قدرنا وإن ُذكر، بما

:   10  الله     رحمه     القرطبي     قال  ) و9

فققي الرماققي والثققوري وأصأققحابه حنيفققة أبققو جوز وقد(
المسقلمين ماقن أسقارى فيهقم كقان وإن المشركين حصون

وإن المشرك، رماي ماسلم بولد كافر تترس ولو .وأطفالهم
. ...)كفارة ول فيه دية فل المسلمين مان أحد أصأيب

ّتققْرس قتققل يجققوز قد( :القرطبي قال ثم يكققون ول ،ال
ضققرورية المصلحة كانت إذا وذلك ،الله شاء إن اختلفآ فيه

الوصأققول يحصل ل أنها ،ضرورية كونها فمعنى .قطعية كلية
قاطعققة أنهققا ،كليققة أنهققا وماعنى .الترس بقتل إل الكفار إلى

كققل ماصققلحة الققترس قتققل ماققن يحصققل حققتى ،الماققة لكققل
على واستولوا الترس الكفار قتل يفعل لم فإن ،المسلمين

حاصأققلة المصققلحة تلققك أن ،قطعيققة كونها وماعنى .الماة كل
 .قطعا الترس قتل مان

أن ينبغققي ل القيود بهذه المصلحة وهذه :علماؤنا قال
قطعققا، ماقتققول الققترس أن الفرض لن ،اعتبارها في يختلف

هققي القتي العظيمققة المفسققدة فتحصققل العققدو بأيقدي فإماقا
المسققلمين بأيققدي وإماققا .المسققلمين كل على العدو استيلء
أن لعاقل يتأتى ول .أجمعون المسلمون وينجو العدو فيهلك
مانققه يلزم لنه ،بوجه الصورة هذه في الترس يقتل ل :يقول
ا لكقن ،والمسقلمين والسقلم الترس ذهاب هقذه كقانت لم

لققم مان نفس مانها نفرت ،المفسدة مان خالية غإير المصلحة
يحصل ماا إلى بالنسبة المفسدة تلك فإن ،فيها النظر يمعن
 أهق..أعلم) والله .كالعدم أو عدم مانها

).288 - 282 / 16( القرطبي تفسير 10
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:   11  الله     رحمه     قدامة     ابن     ) وقال10

بالنققار. أماققا يحرقققوا لم العدو حورب وإذا  قال:ماسألة(
نعلمققه خلفآ بغير بالنار تحريقه يجوز فل عليه قدر إذا العدو
الققردة أهققل بتحريققق يقأمار عنققه اللققه رضي بكر أبو كان وقد

أعلققم فل اليوم فأماا بأماره الوليد بن خالد ذلك بالنار. وفعل
خلفا.  الناس بين فيه

اللققه صأققلى اللققه رسققول أن السققلمي حمققزة روى وقد
 إن:فقققال فيهققا  فخرجت:قال سرية على أماره وسلم عليه

:فقققال فرجعققت فناداني فوليت بالنار فأحرقوه فلنا أخذتم
إل بالنققار يعققذب ل فققإنه تحرقققوه ول فاقتلوه فلنا أخذتم إن

فققي سققواه أحققاديث وروى وسققعيد داود أبققو النار. رواه رب
المعنى.  هذا

عنققه اللققه رضققي هريققرة أبي عن وغإيره البخاري وروى
فأماققا حمققزة حققديث نحققو وسققلم عليققه اللققه صألى النبي عن

يجققز لققم بققدونها أخذهم أماكن فإن بالنار أخذهم قبل رمايهم
العجققز ثققم وأماققا عليققه المقققدور ماعنققى فققي لنهم بها رمايهم
الثوري قال وبه العلم أهل أكثر قول في فجائز بغيرها عنهم

والشافعي.  والوزاعي

بققن وجرير عمرو بن صأفوان عن بإسناده سعيد وروى
قيققس بققن اللققه وعبققد الزدي أمايققة بققن جنققادة أن عثمققان

كققانوا بعققدهم وماققن البحريققن ولة ماققن وغإيرهمققا الفققزاري
ن العقدو يرماون هقؤلء يحرققونهم بالنقار وغإيرهقم القروم ما
أماققر يققزل لققم قيققس بققن الله عبد قال لهؤلء، وهؤلء لهؤلء

 ..ذلك على المسلمين

ليغرقهم عليهم البثوق فتح في الحكم وكذلك :فصل
النسققاء إتلفآ ذلققك تضققمن إذا يجققز لم بغيره عليهم قدر إن

به إل عليهم يقدر لم وإن قصدا إتلفهم يحرم الذين والذرية
المنجنيق نصب ويجوز لذلك المتضمن البيات يجوز كما جاز

لن وعققدماها الحاجققة ماققع جققوازه أحمققد كلم وظققاهر عليهم
أهققل علققى المنجنيققق نصققب وسققلم عليققه اللققه صأققلى النبي

والشققافعي والوزاعققي الثققوري ذلققك رأى ومامققن الطققائف
النققبي عققن الحققديث جققاء المنققذر ابققن قققال الرأي وأصأحاب

الطائف أهل على المنجنيق نصب أنه وسلم عليه الله صألى
أهققل علققى المنجنيققق نصققب أنققه العققاص بققن عمققرو وعققن

بالسهام. الرماي فأشبه ماعتاد به القتال ولن السكندرية،
).9/230( المغني 11
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وقتلهققم ليل كبسققهم وهو الكفار تبييت ويجوز فصل:
إل الققروم غإزو وهل بالبيات بأس  ل:أحمد غإارون. قال وهم

سفيان عليه وقرأ العدو. بيات كره أحدا نعلم ول قال البيات
بققن الصققعب عققن عبققاس ابققن عن الله عبد عن الزهري عن

وسقلم عليقه اللققه صأقلى اللققه رسققول  سقمعت:قققال جثاماة
نسققائهم مان فنصيب نبيتهم المشركين مان الديار عن يسأل

.جيد  إسناد:فقال ،مانهم  هم:فقال ؟وذراريهم

عققن وسققلم عليققه اللققه صأققلى النبي نهى  فقد:قيل فإن
،لقتلهققم التعمد على ماحمول  هذا:قلنا ،والذرية النساء قتل
الصققعب  وحققديث:قققال ،فل قتلهققم يتعمد أن  أماا:أحمد قال
بعث حين النساء قتل عن نهيه لن النساء قتل عن نهيه بعد
يحمققل مامكققن بينهققا الجمققع أن وعلققى الحقيققق أبي ابن إلى

.عداه ماا على والباحة التعمد على النهي

العققدو المطمققورة في كان  إذا:الوزاعي  قال:فصل
عققن يكققف أن إلي فأحب النار بغير عليهم تقدر أنك فعلمت

وإن بأسققا أرى فل يخرجققوا أن وأبوا ذلك يمكن لم وإن النار
،ذلققك ونحققو بها يقاتلون المسلمون كان قد ذرية ماعهم كان
الشققام  أهل:أحمد قال ،عليهم  ويدخن:وهشام سفيان قال

..بهذا أعلم

وصأققبيانهم بنسققائهم الحققرب في تترسوا وإن فصل:
وسلم عليه الله صألى النبي لن المقاتلة ويقصد رمايهم جاز

كققف ولن والصققبيان النسققاء وماعهققم بققالمنجنيق رماققاهم
علموا ماتى لنهم الجهاد تعطيل إلى يفضي عنهم المسلمين

كققانت وسققواء الجهققاد فينقطع حقوقهم ثم بهم تترسوا ذلك
لققم وسلم عليه الله صألى النبي لن مالتحمة مالتحمة الحرب

..الحرب التحام حال بالرماي يتحين يكن

علققى أو الكفققار صأققف في امارأة وقفت ولو فصل: 
رمايهققا جققاز لهققم تكشققفت أو المسققلمين فشققتمت حصققنهم

عققن أيققوب عققن زيققد بققن حمققاد حدثنا سعيد روى لما ،قصدا
وسققلم عليققه اللققه صألى الله رسول حاصأر  لما:قال عكرماة

 هققا:فقققال ،قبلهققا عن فكشفت امارأة أشرفت الطائف أهل
ذلققك أخطققأ فما المسلمين مان رجل فرمااها فارماوها دونكم

ذلققك لن رمايهققا إلققى للحاجققة فرجها إلى النظر ويجوز ،مانها
لهققم تلتقققط كانت إذا رمايها يجوز وكذلك ،رمايها ضرورة مان

فققي لنهققا القتال على تحرضهم أو الماء تسقيهم أو السهام
قتلققه ماققن مانققع ماققن وسققائر في الحكم وهكذا المقاتل حكم
 ...مانهم
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إلققى حاجققة تققدع ولققم بمسققلم تترسققوا وإن فصككل:
للماققن أو بدونه عليهم القدرة لماكان أو قائمة لكون رمايهم

فعليه ماسلما فأصأاب رمااهم فإن ،رمايهم يجز لم شرهم مان
علققى للخققوفآ رمايهققم إلققى الحاجققة دعققت وإن ،ضققمانه

وإن الكفققار ويقصد ضرورة حال لنها رمايهم جاز المسلمين
،بققالرماي إل عليهققم يقققدر لققم لكن المسلمين على يخف لم

وز  ل:والليقث الوزاعي فقال تعقالى اللقه لققول رمايهقم يج
فتققح  تققرك:الليققث قال ، الأية]الفتح[ )ماؤمانون رجال ولول(

حققق. بغيققر ماسققلم قتققل ماققن أفضققل فتحه على يقدر حصن
يرماققون إنمققا يرونققه ل ماققن يرماققون  كيققف:الوزاعققي وقققال
رمايهققم  يجققوز:والشافعي القاضي وقال ،المسلمين أطفال

،الجهققاد تعطيل إلى يفضي تركه لن قائمة الحرب كانت إذا
علققى الديققة وفققي ،الكفققارة فعليه ماسلما قتل إن هذا فعلى

فيدخل خطأ ماؤمانا قتل لنه يجب ؛إحداهما ؛روايتان العاقلة
رقبققة فتحريققر خطأ ماؤمانا قتل ومان( تعالى قوله عموم في

لققه ديققة ل ؛والثانية ،]النساء[ )أهله إلى ماسلمة ودية ماؤمانة
قوله عموم في فيدخل ماباح برماي الحرب دار في قتل لنه

رقبققة فتحرير ماؤمان وهو لكم عدو قوم مان كان فإن( تعالى
لققه ديققة  ل:حنيفققة أبو دية. وقال يذكر  ولم]النساء) [ماؤمانة

فلققم الحققال بحقيققة العلقم ماققع أبيح رماي لنه فيه كفارة ول
) أهق.دماه أبيح مان كرماي شيئا يوجب

رحمككه     تيميككة     ابككن     السككلم     شككيخ     ) وقككال11
:   12  الله

ينتهققك أن أراد الققذي الجيققش أهلققك تعققالى فققالله(
علققى تعالى قدرته ماع المكره، وغإير المكره وفيهم حرمااته
علققى يجققب فكيققف نياتهم على يبعثهم أنه ماع بينهم التمييز

ل وهققم وغإيققره المكره بين يميزوا أن المجاهدين المؤمانين
ينفعققه لققم ماكرهققا خققرج أنه مادع ادعى لو بل ذلك، يعلمون

المطلققب عبققد ابققن العباس أن روى كما دعواه بمجرد ذلك
يققوم المسلمون أسره لما وسلم عليه الله صألى للنبي قال
ظققاهرك فقققال: (أماققا ماكرهققا كنققت إنققي اللققه رسول يا بدر

قققوم فيهققم كان لو الله) بل فإلى سريرتك وأماا علينا فكان
هققؤلء بقتققل إل قتالهم يمكن ولم الناس خيار مان صأالحون

تترسققوا لققو الكفار أن على ماتفقون الئمة فإن ،أيضا لقتلوا
يجققوز فققإنه يقققاتلوا لم إذا المسلمين على وخيف بمسلمين

جققاز المسلمين على نخف لم ولو الكفار ونقصد نرمايهم أن
).العلماء قولي أحد في أيضا المسلمين أولئك رماى

).28/537،539،538( الفتاوى ماجموع 12
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:   13  الله     رحمه     تيمية     ابن     قال  ) و12

تترسققوا إذا الكفققار جيققش أن علققى العلمققاء اتفق وقد(
المسققلمين علققى وخيققف المسلمين أسرى مان عندهم بمن

إلققى ذلققك أفضققى وإن يقققاتلون فققإنهم يقاتلوا لم إذا الضرر
.بهم) تترسوا الذين المسلمين قتل

اللككه     بككارك     العزيككز     عبككد     القادر     عبد     ) وقال13
ًا     فيه ًا     كلم ً     وفصل     المسألة     هذه     حول     رائع تفصككيل

ًا القككائلين     شككبهة     علككى     رده     معككرض     فككي     واسككع
فككي     والكككافرين     المسككلمين     بيككن     التميككز     باشتراط

:   14  قال     لهميته     بتمامه     ننقله     القتال     في     الدور

ّيقققز قتقققالهم لوجقققوب يشقققترط ول( المسقققلمين َتَم
وطائفته المرتد الحاكم دار عن مانفصلة دار في المجاهدين

لدعيه كما نقلتققه ماا الشرط هذا إبطال في ويكفيك البعض، َي
إذا العققدو قتققال وجققوب على الجماع مان آنفا تيمية ابن عن
هققذا إن بققل هنققا؟ المستقلة الدار فأين المسلمين، ببلد حل
ليققن ماواضع أحد هو َع دليققل يققرد  ولققمذكرتققه... كمققا الجهققاد َت

فهققو اللققه كتققاب فققي ليس شرط وكل الشرط بهذا شرعي
ابققن ذكققره ماا غإاية إليه، العلم أهل مان أحد يشر ولم باطل،
لهلققه جققاز بلققد ماققن العققدو اقققترب إذا أنققه هققذا فققي قداماققة
لصققنون حصن إلى الرجوع َتَح الكققافر الحققاكم أماققر بققه. أماققا َي
الصامات بن عبادة حديث وهو جلّي، واضح نص ففيه المرتد
َأل(عنه:  الله رضي َع َو ِز َنا َلمْاَر ُن َلُه ا ْه ْوا َأْن ِإل َقاَل َأ ًءرا َتققَر ْفقق ُك
ًءحا َوا ُكْم َب َد ْن ِه مِاَن ِع لل ِه ال َهاٌن ِفي يشققترط ولققم عليه،  ماتفق)ُبْر
- غإيققره فققي - ول الحققديث هققذا فققي وسققلم عليه الله صألى
ًءا ّيز كمققا هققذا على العلم أهل مان أحد نبه ول مافاصألة، ول َتَم
الحديث.  هذا شرح في حجر وابن عياض القاضي عن نقلته

ّيز الشرط هذا اشترط الذي قال فإن َتَم الدارين) إنه (
كمققا شققيئا يققوجب ل العقققل لققه فنقققول شرعا، ل عقل يجب
إنققه قققال وإن والسققنة، بالكتققاب العتصققام أصأول في ذكرنا
فققالمار الجتهققاد إلققى وصأققلنا إذا لققه فنقققول اجتهققادي، أماققر

لن(تعالى:  لقوله الحربية الخبرة لهل ماتروك للَه ِإ ُكْم ال ْأمُاُر َيقق
ّدوا َأْن َؤ َناِت ُت َلمَاا َلى ا َهققا ِإ ِل ْه ماققن أماققا ،58الأيققة:   النسققاء،)َأ

الخققروج لوجوب يشترط ل إنه نقول فنحن الشرعية الناحية
يحققدد أيضققا وهققذه وعققدة، عققدد ماققن القدرة إل الحاكم على

بنفسققه َغإّرر ومان الحربية، الخبرة أهل مانها المطلوب القدر
).20/52( ) و546/ 28( الفتاوى ماجموع 13
).333341( العدة إعداد في العمدة 14
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اللققه شققاء إن ماققأجور وهو ذلك له جاز بمفرده للجهاد وخرج
بققإذن إل يخققرج فل ماجاهققدة طائفققة يتبققع كققان إذا إل تعالى،
تعققالى: اللققه قققول فهو مانفردا خروجه جواز دليل أماا الماير

ِتْل( َقا ِبيِل ِفي َف ِه َس لل للُف ل ال َك لل ُت ْفَسَك ِإ ِنيَن َوَحّرْض َن ْؤمِا ْلُم )ا
ْغققزى(: 15حققزم ابققن وقال ،84الأية:  النساء، سورة ُي أهققل و
ّلققب وماققع فاسق وغإير الماراء مان فاسق كل ماع الكفر المتغ

ْغَزى كما والمحارب إن وحققده المققرء ويغزوهققم الماققام ماع ُي
.)أيضا قدر

أن فللمققرء عيققن فققرض الطققواغإيت هؤلء قلت: وجهاد
أحققد ماققن الفرصأققة أماكنتققه إذا خاصأققة أراد، إن وحققده يفعلققه
بققل الكافرين مان عظيم لجمع التصدي عليه يجب ول هؤلء،
غإققرض لققه وكققان ثبت فإن العددي، للتفاوت الفرار له يجوز
َومِاققْن(تعققالى:  قققال حسققن، وهققو ذلققك له جاز الشهادة في

لناِس ِري مَاْن ال ْفَسُه َيْش َء َن َغا ِت ْب ِة ا ِه مَاْرَضا لل البقققرة،  سققورة)ال
إذ جماعققة، فققي قتققالهم فهققو الققواجب أماققا ،207الأيققة: 

ُكققوَن( الققدين إظهار المطلوب َي ّديُن َو ّلققُه القق ِه ُك للقق  النفققال،)ِل
أتى ل وهقذا ،39الأية:  ًءا، بالقتقال يت يتبقع كقان وماقن مانفقرد
َذا(تعققالى:  قققال أمايره، بإذن إل يقاتل فل ماجاهدة جماعة ِإ َو

ُنوا َعُه َكا َلى مَا ٍر َع ُبوا َلْم َجامِاٍع َأمْا َه ْذ لتى َي ُه َح ُنو ِذ ْأ َت  النققور،)َيْسقق
الحكققام علققى المسققلمين ماققن جماعة خرج وقد ،62الأية: 

بعققده، وماققن وسلم عليه الله صألى النبي حياة في المرتدين
ّيز دون العنسققي السود خرج فلما مافاصألة، أو الديار في َتَم

احتققال عليهققا واسققتولى اليمققن على وغإلب الكذاب المتنبي
ْيروز عليه - حققتى الظققاهر في أنصاره مان - وكان الديلمي َف
بي حياة في وذلك قتله، لى الن ه صأ ه الل لم علي م16وس . ول
الصققحابة، مان أحد ول وسلم عليه الله صألى النبي ذلك ينكر
إلى ينحاز أن قبل السود هذا فيروز يقتل كيف أحد قال وماا

على ماعه وطائفة الوليد بن يزيد خرج كذلك ماستقلة؟ أرض
ِهقم لما يزيد بن الوليد الخليفة ّت حقتى القدين فققي بقالنحلل ا
ّيز دون قتلوه، المثليققن هققذين علققى . ونقتصر17الديار في َتَم

اختصارا.

اللققه صأققلى النققبي بققأن يستدلون الشبهة هذه وأصأحاب
أصأبح حيث الهجرة، بعد إل القتال في َيْشَرع لم وسلم عليه

عدوهم. عن فيها تميزوا بالمدينة ماستقلة دار للمسلمين

).299 / 7( المحلى 15
).310 - 307 / 6( كثير لبن والنهاية البداية 16
).11 - 6 / 10( كثير لبن والنهاية البداية 17
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أنققه بمعنى حصر، فيه ليس إذ بحجة ليس القول وهذا
الحالققة، هققذه ماثققل فققي إل القتققال يمنققع شرعي نص يرد لم

الأن أماققا تشققريع زماققان كققان الزماان هذا إن واضح. ثم وهذا
اكتملققت فقققد وسققلم عليققه اللققه صأققلى النققبي وفققاة ومانققذ

ْوَم( وأحكاماها الشريعة َي ْل ْلُت ا ْكَم ُكْم َأ ُكْم َل َن الأية:  المائدة،)ِدي
ببلققد الكققافر العققدو نققزل إذا أنه على الجماع انعقد وقد ،3

لين َع عيققن فققرض الكافرين دفع صأار - أي قتالهم أهله على َت
وعققدوهم المسققلمون - فهققاهم البلدة بهذه المسلمين على
دارهققم اسققتقللية المسققلمون فقققد وقققد واحققدة، دار فققي

ًءا القتال عليهم يجب ذلك وماع بالغزو، ْين .18إجماعا َع

بالقققدرة، مانوط أمار هو المرتد الحاكم على الخروج إن
الناحية مان الخبرة أهل فيه ويتكلم بلد، إلى بلد مان ويختلف

طائفققة ماققن النيققة حسققن سققبحانه اللققه علققم وإذا التنفيذية،
تعققالى: قال مارضاته، فيه ماا لهم وييسر فسيهديهم ماجاهدة

ِلَم( َع ِهْم ِفي مَاا َف ِب ُلو ْنَزَل ُق َأ َنَة َف ِكي لس ِهققْم ال ْي َل الأيققة:  الفتققح،)َع
لن(تعققالى:  وقققال ،18 ِذيَن ِإ للقق ُنققوا ا ُلققوا آمَا َعِم ِلَحاِت َو لصققا ال

ِهْم ِدي ْه ُهْم َي ّب ِهْم َر ِن ِإيَما .9الأية:   يونس،)ِب

يكتفققوا فلققم المتعيققن الجهققاد هققذا عققن القاعققدون أماا
الشققبهات بهققذه ويخققذلونهم غإيرهققم يثبطون هم بل بالقعود

قال كما وتخلفهم، قعودهم على لهم قدرية عقوبة هي التي
َأْن َرُضوا(تعالى:  ُنوا ِب ُكو َع َي ِلِف مَا َوا ْلَخ َع ا ِبقق ُط َلققى َو ِهْم َع ِب ُلققو ُق

ُهْم ُهوَن ل َف َق ْف َبققع تخلفققوا فلمققا ،87الأية:   التوبة،)َي اللققه َط
ّقبققون فأخققذوا الفقققه بعققدم قلققوبهم علققى َن الشققبهات عققن ُي

ماققع أوزارهققم فيحملققوا غإيرهققم وليثبطققوا تخلفهققم ليققبرروا
ّلد سيئة أوزارهم. وهكذا َتنِفققُروا ِإل(تعققالى:  قققال سققيئة، تو

ُكْم ْب ّذ َع ًءبا ُي َذا ًءما َع ِلي ِدْل َأ ْب َت َيْس ًءماا َو ْو ُكققْم َق ْيَر ُه َول َغإ ًءئا َتُضققّرو ْي َشقق
للُه َلى َوال ٍء ُكققّل َع ِديٌر َشققْي ُه ِإل َققق ْد َتنُصققُرو َققق ُه َف للققُه َنَصققَر )ال

.40 - 39الأية:  التوبة،

ّيز باشتراط القول هذا إن الجهققاد لوجققوب الققدارين َتَم
جهققاد خاصأققة الجهققاد تعطيل إلى يفضي وهو فاسد، قول هو

الدفع. 

الققدارين تميققز باشققتراط القققول هذا فإن قلت: كذلك
هققؤلء عققن والسققكوت الواقققع للماققر الستسققلم ماعنققاه

إسقققاط هوماعنققا المسققلمين، لبلد الحققاكمين الطققواغإيت
البلد، بهققذه المسققلمين أعيققان على المتعين الجهاد فريضة

هققذه ماققن بالكليققة السلم استئصال إلى يفضي القول وهذا
).309( تيمية لبن الفقهية الختيارات 18
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غإيققر - ولكنققه ذلققك ماققن بققالله يسققير. نعققوذ زماققن فققي البلد
عظيمقة إسقلماية مامالقك بهقا قامات بلد مان - فكم ماستبعد

ْفققر، ديار اليوم هي ثم عيققن، بعققد أثققرا السققلم فيهققا صأقار ُك
وغإيرهققا، والبلقان وسمرقند وبخارى والتركستان كالندلس

َقط بلد ماققن وكم الجهققاد المخققذلين هققؤلء أشققياع فيهققا َأْسقق
ماملكققة وكققانت الهنققد فققي حققدث كما الشيطانية، بشبهاتهم
الجهققاد السققوء علمققاء وأسقققط النجليققز، فاحتلهققا إسققلماية

لقققوله طققاعتهم الققواجب الماققر أولققوا هم النجليز أن بحجة
ُعوا(تعالى:  ِطي للَه َأ ُعوا ال ِطي َأ لرُسوَل َو ِلي ال ْو ُأ ِر َو َلمْا ُكْم ا ْن ،19)مِا

ِوي لما ماثال بعد. وهذا ومان قبل مان المار ولله عمققر عققن ُر
الققدين: (جققدال يهققدم مامققا أنققه عنققه الله رضي الخطاب بن

المسققلمين يصققد العلمققاء ماققن كان بالقرآن). ومان المنافق
الكققافر للحققاكم ونصققرة مامققالة الشققبهات بهققذه الجهاد عن

ِلم فهققذا ْفققره، فققي لشققك العققا مالققة ماققن خققارج مارتققد هققو ُك
ْكققم وحكمه السلم، َومَاققْن(تعققالى:  قققال الحققاكم، سققيده ُح

ُهْم لل َو َت ُكْم َي ْن لنُه مِا ِإ ُهْم َف ْن .51الأية:   المائدة،)مِا

يخالطهققا عمققن الكافرة الطائفة تميز آخرون ويشترط
للحققاكم المناصأققرة فالطائفققة واقققع وهققذا المسققلمين، ماققن

ماعسققكرات ولهققا ماعين بلباس ماتميزة تكون ماا عادة الكافر
إذا أحقد. وأماققا علققى يخفققى ل وهذا ماعلوماة، وأمااكن ماحددة

الطائفققة ماققن ليسققوا يكونققوا أن فإماققا ماسققلمون، خققالطهم
ماققن يكونققوا أن وإماققا القتققال، حال وخالطوهم أصأل الكافرة
يكتم ومان (كالمكره الباطن في السلم حكم ولهم الطائفة

ماققن حققالهم يخلققو ل جميعا وهؤلء عليهم)، ليتجسس إيمانه
أمارين: أحد

فققي الكفققر أهقل عقن ماتميزين غإير يكونوا  أنالول:
شيخ ذكر كما حال كل على قتالهم مان يمنع ل فهذا الظاهر،
فققإنه ماكرهققا ماعهققم أخرجققوه ومان(قال:  تيمية ابن السلم

ل إذ جميعققه، العسققكر نقاتققل أن علينا ونحن نيته على يبعث
ْكَره يتميز النققبي عققن الصققحيح فققي ثبققت غإيره. وقد مان الُم
ْغُزو(قال:  أنه وسلم عليه الله صألى ماققن جيققٌش البيَت هذا َي

يققا بهم. فقيققل ُخِسَف إذا الرض مان ببيداء هم فبينما الناس
ْكَره، فيهم الله: إن رسول ُيبعثون الُم  -)نيققاتهم على فقال: 

قققالت: قققال عائشققة، عققن البخاري لفظ - وفي قال أن إلى
ْغُزو( وسلم: عليه الله صألى الله رسول ْيٌش َي َبَة َج ْع َك ْل َذا ا ِإ َفقق

ُنوا َء َكا َدا ْي َب َلْرِض مِاَن ِب ِهْم ُيْخَسُف ا ِل لو َأ ِهْم ِب ِر َلْت َوآِخ ْلُت َقا َيا ُق
ِه َرُسوَل لل ْيَف ال ِهْم ُيْخَسُف َك ِل لو َأ ِهققْم ِب ِر ِهققْم َوآِخ ِفي ُهْم َو ُق َوا َأْسقق

ْيَس َومَاْن ُهْم َل ْن ِهْم ُيْخَسققُف َقققاَل مِا ِل لو َأ ِهققْم ِبقق ِر لم َوآِخ ُثققوَن ُثقق َع ْب ُي
.المنار تفسيره في رضا رشيد ماحمد الشبهات هذه نقل 19
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َلى ِهْم َع ِت ليا َلَك تعالى - فالله قال أن  - إلى)ِن الذي الجيش َأه
ماققع المكققره وغإيققر فيهققم - المكققره حرماققاته ينتهققك أن أراد

ِز على قدرته ِيي فكيققف نيققاتهم، على يبعثهم أنه ماع بينهم التم
ْكققَره بيققن يميققزوا أن المجاهققدين المققؤمانين علققى يجققب الُم
لدع ادعققى لقو  بققل!ذلك؟ يعلمون ل وهم وغإيره خققرج إنقه مُاق

العبققاس روى: إن كمققا دعواه، بمجرد ذلك ينفعه مُاكرها. لم
أَسَره لما وسلم عليه الله صألى للنبي قال المطلب عبد بن

ماكرها. فقال: كنت  إني!الله رسول بدر: يا يوم المسلمون
.20)الله فإلى سريرتك وأماا علينا، فكان ظاهرك أماا(

نعلققم ل ونحققن(آخققر:  ماوضققع فققي اللققه رحمققه وقققال
ْكَره، كنققا اللققه بققأمار قتلنققاهم التمييز. فإذا على نقدر ول الُم

فمققن نياتهم، على هم وكانوا وماعذورين، ماأجورين ذلك في
يققوم نيتققه علققى ُيحشققر فققإنه الماتناع يستطيع ل ماكرها كان

ماققن بأعظم ذلك يكن لم الدين قيام لجل قتل فإذا القياماة،
ْتِل َتل مان َق ْق .21)المسلمين عسكر مان ُي

العظمى الغالبية في تتوفر ل الشروط  هذه:...قلت
يكققون ل الكققراه أن أيضققا وذكرت الحكام، هؤلء أعوان مان

ماخالف. فكيف بل العلماء بإجماع المسلم لقتل مابيحا عذرا
الكافر؟ لنصرة ويقتلهم المسلمين يتتبع بمن

العققدو صأف في المسلمون يكون  أنالثاني: الحال
ماسققألة هققي فهققذه السلم لجند ماعلوماين ظاهرا، ماتميزين
قققوم فيهم كان لو بل(الله:  رحمهم تيمية ابن قال التترس،
هققؤلء بقتققل إل قتققالهم يمكن ولم الناس خيار مان صأالحون

تترسققوا لققو الكفار أن على ماتفقون الئمة فإن أيضا، لقتلوا
أن يجوز يقاتلوا: فأنه لم إذا ماسلمين على وخيف بمسلمين

جققاز المسققلمين علققى نخققف لم الكفار. ولو ونقصد نرمايهم
العلمققاء. وماققن قققولي أحققد في أيضا المسلمين أولئك رماي
فقي - وهقو ورسقوله بقه اللقه أماقر القذي الجهقاد لجقل قتل

ِعقث شقهيدا، - كان ماظلوم الباطن ُب ن ولقم نيتقه، علقى و يك
ُلققه ْت ْتققِل ماققن فسققادا أعظققم َق َتققل ماققن َق ْق المققؤمانين ماققن ُي

ِتَل وإن واجبا الجهاد كان المجاهدين. وإذا المسققلمين ماققن ُق
ْتققُل الله، شاء ماا َق َتققل ماققن َف ْق المسققلمين ماققن صأققفهم فققي ُي

صأققلى النققبي أماققر قد بل هذا، مان أعظم ليس الجهاد لحاجة
ْكققَره وسققلم عليققه الله سققيفه، بكسققر الفتنققة قتققال فققي الُم

ِتل أن له وليس َقا ِتل وإن ُي .22)ُق

).537 - 535 / 28( الفتاوى ماجموع 20
).547 / 28( الفتاوى ماجموع 21

)21(والجهاد التوحيد مانبر



نصوص الفقهاء حول أحكام 
الغإارة والتترس

ّيققز بشققرط يقولققون الققذينو عققن الكققافرة الطائفققة َتَم
ْول(تعقالى:  بققوله يستدلون حيث شبهة، لهم المسلمين َلق َو

ُنققوَن ِرَجاٌل ْؤمِا ٌء مُا ِنَسققا َنققاٌت َو ْؤمِا ُهْم َلققْم مُا َلُمققو ْع ُهْم َأْن َت ُئققو َط َت
ُكْم َب ُتِصي ُهْم َف ْن ٌة مِا لر َع ِر مَا ْي َغ ٍم ِب ْل ْدِخَل ِع ُي للُه ِل ِه ِفي ال ِتقق مَاققْن َرْحَم

ُء ْو َيَشا ُلوا َل لي َنا َتَز ْب لذ َع ِذيَن َل لل َفُروا ا ُهْم َك ْن ًءبا مِا َذا ًءمققا َع ِلي  الفتققح،)َأ
ونساء ماؤمانين رجال هناك أن ولول وماعناها: أي ،25الأية: 

أيهقققا تعلمقققونهم ل المستضقققعفين، ماقققن بمكقققة ماؤمانقققات
ماققن لكققان الحديبيققة يققوم ماكققة أهل قاتلتم وإذا المسلمون،

هققذا ماققن وتصققيبكم المؤمانين هؤلء بعض تقتلوا أن الممكن
ْو( وإثققم)، عيققب (أي ماعققرة ُلققوا َلقق لي ليققز  أي)َتَز وانفصققل َتَم

وغإيره. بالقتل الكفار الله لعذب الكفار عن المؤمانون

المققؤمانين ماخالطققة أن على الأية بهذه البعض فاستدل
ْذر الكققافرين قتققال مان ماانعة للكافرين ُعقق قتققال تققرك فققي و
المخالطين. المؤمانين بعض قتل مان عنه ينتج لما الكافرين،

الجهققاد تعطيققل إلققى يفضققي القول فهذا يخفى، ل وكما
ه إل الأن بلقد ماقن الدفع) فمقا وقتال الطلب (قتال بنوعيه ب

ماسققلمون يوجد ماختلفة، بنسب للكفار ماخالطون ماسلمون
ْفققر، ديققار وكلهققا وغإيرهققا وأماريكققا وروسققيا والهنققد بالصين ُك
الستطاعة؟ عند جهادهم مان هذا أفيمنع

وجهين: من الشبهة هذه عن والجواب

مانعققا كققان الحديبيققة يققوم القتال مان المنع  أنالول:
صأققلى النققبي أن ذلققك وبيان بالقدر الحتجاج يجوز ول قدريا،

علققى ماكققة أهققل فعققزم ماعتمققرا، ماكة َقَصد وسلم عليه الله
ِعه ْن َعققَزم دخولهقا، ماقن مَا َتققالهم علقى َف بعققد مانعقوه هققم إن ِق

ُبقو َقققاَل( البخققاري رواه كمقا الصحابة، ماع ماشاورة ٍر َأ ْكق َيقا َب
ِه َرُسوَل لل ًءدا َخَرْجَت ال َذا َعامِا َه ْيققِت ِل َب ْل ُد َل ا ِريقق ْتققَل ُت ٍد َق َوَل َأَحقق
ٍد َحْرَب لجْه َأَح َو َت َنا َفَمْن َلُه َف لد ْنُه صَأ ُه َع َنا ْل َت َلى امْاُضوا َقاَل َقا َع
ِم ِه اْس لل وسققلم عليققه اللققه صأققلى اللققه رسققول فمضى ،23)ال
وقفت أن إلقى العزم هذا على فققال المسقير، عقن نقاقته ت
عليققه الله صألى النبي فقال القصواء، الصحابة: خلت بعض

حبسققها ولكققن بخلق لها ذاك وماا القصواء خلت ماا(وسلم: 
لطققة ييسألون ل بيده نفسي قال: والذي ثم الفيل، حابس ُخ
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مانعهققا أي ،24)إياهققا أعطيتهققم إل الله حرماات فيها يعظمون
ماكققة عققن وأبرهققة الفيققل حبققس الذي ماكة إلى المسير عن

ِلققم قققدري، مانققع فهذا وتعالى، سبحانه َع اللققه صأققلى النققبي ف
اللققه صألى النبي فعزم هذا، في يأذن لم الله أن وسلم عليه
ماقتققل بلغققه ثققم فيققه، وَشرع الصلح، َقبول على وسلم عليه

فعنققدها عنققه اللققه رضققي عثمققان وهو ماكة أهل إلى سفيره
وهققي أصأققحابه مان البيعة وأخذ أخرى مارة القتال على عزم
روا أل علقى الرضوان بيعة ى أو يف وت عل م ،25الم ِلقق ث ْط ُأ

والأيققة هققذا الصققلح. كققل يمضي أن تعالى الله وشاء عثمان
َتدل قققد تكققن الفتققح) لققم (سورة كلها والسورة بل بها الُمْس

الحديبيققة. وكمققا ماققن النصققرافآ عند نزلت وإنما بعد، نزلت
القتققال علققى عققزم وسققلم عليققه اللققه صأققلى النققبي أن ترى

ِبَسققت مَاَضى عندماا الولى مارتين، عنققدماا والثانيققة نققاقته فُح
َذ صأققلى كققان المرتيققن في القتال على عزماه وماع البيعة، َأَخ
ماكققة فققي ماستضعفين ماؤمانين بوجود يعلم وسلم عليه الله

ًءا بعضهم يعلم وكان ْين يمنعه فلم ،26بالنجاة لهم يدعو وكان َع
القتققال بققل القتققال، علققى العققزم ماققن المستضققعفين وجققود
ُكققْم َومَاا(تعالى:  لقوله ،لستنقاذهم واجب ُلوَن ل َل ِت َقققا ِفققي ُت
ِبيِل ِه َس لل ِفيَن ال َع َتْض ْلُمْس ِء الّرَجاِل مِاْن َوا ّنَسا َداِن... َوال ْل ِو ْل )َوا

ل قققدرا القتققال فققي يققأذن لم الله ولكن ،75الأية:  النساء،
ِنققع لققو إذ شققرعا، أخققذ ولمققا مَاَضققى (بققالوحي) لمققا شققرعا مُا
مانهققا تعققالى اللققه يعلمهققا لحكمققة القدري المنع وهذا البيعة،
نفققع عليققه ترتققب الصلح أن ومانها بمكة المستضعفين وجود
دخلققه ماققن أضققعافآ السلم في فدخل الناس َأمِان إذ عظيم
ْدِخَل(الأيقة:  فقي كما قبل، ُيق للقُه ِل ِه ِفقي ال ِتق ُء مَاقْن َرْحَم )َيَشقا

ا. الصلح هذا تعالى الله سمى حتى ،2527الأية:  الفتح، فتح
مانعققا كققان الحديبيققة يققوم القتققال مانققع أن بيققان فققي هذا كل

قدريا.

اللققه: رحمه تيمية ابن قال بالقدر الحتجاج إبطال وفي
ْؤمان القدر بل عذر، ول آدم لبن حجة القدر في وليس( بققه ُي

َتج ول ماتنققاقض، والدين، العقل فاسد بالقدر والمحتج به، ُيْح
ول أحققد، ُيلم ل أن لققزم وعققذرا، حجققة كققان إن القققدر فققإن

ه بالققدر المحتقج فهقذا وحينئذ مانه، ُيقتص ول يعاقب - يلزما
ِلم إذا مان ينتصر ل - أن وحرماته وعرضه ومااله نفسه في ُظ

فققي مامتنققع أماققر وهققذا ويققذمّاه، عليققه، يغضققب ول الظققالم،
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ماحققرم طبعققا مامتنققع فهققو يفعلققه، أن أحدا يمكن ل الطبيعة،
شرعا.

ول مالوماققا إبليققس يكققن وعذرا: لققم حجة القدر كان ولو
ماقن وغإيرهقم وثمقود وعقاد نقوح وققوم فرعقون ول ماعاقبقا،
جققائزا، الحققدود إقاماة ول جائزا، الكفار جهاد كان ول الكفار،

القاتققل قتققل ول رجمه، ول الزاني جلد ول السارق، قطع ول
ٍد عقوبة ول َت ْع اللققه رحمه قال أن  - إلى...الوجه مان بوجه مُا

ماا حصول مان وجزع المأماور، ترك على بالقدر احتج - فمن
حققزب ماققن وصأققار اليمققان، عكققس فقد المقدور مان يكرهه

.28)بالقدر المحتجين حال وهذا المنافقين، الملحدين

ماقن المنققع هققذا أن وهي  الخصوصأية،الثاني: الوجه
بقصققة خاصأا كان ماكة في بالكفار المؤمانين لختلط القتال

َها. وهققذا ماققا علققى به يستدل غإيرها. ول دون الحديبية َه َب شققا
واللققه الصققواب، هققو تعققالى الله شاء إن بالخصوصأية القول
ذلك: ودليل أعلم، تعالى

ماققن وسققلم عليه الله صألى رسوله مانع سبحانه الله أن
ِذَن ثم قدريا، ه) مانعا6 (سنة الحديبية يوم ماكة غإزو في له َأ

 ه) إذنققا8(سققنة ماكققة فتققح يققوم بسققنتين ذلققك بعققد غإزوهققا
يققزل لققم والمستضققعفون (ماكققة)، البلققد هققو والبلققد شرعيا،
. وروى29وغإيققره عنهمققا الله رضي عباس كابن بمكة بعضهم

َتققَح لمققا(قال:  هريرة أبي عن البخاري رسققوله علققى اللققه َف
وأثنى الله فحمد الناس في قام ماكة، وسلم عليه الله صألى
َبَس الله قال: إن ثم عليه عليهققا وسققلط الفيققل ماكققة عققن َح

أحلت وإنها قبلي، كان لحد تحل ل فإنها والمؤمانين، رسوله
. وبهققذا30)بعققدي مان لحد تحل لن وإنها نهار، مان ساعة لي

أحققل البلققد نفس لن خاصأا كان الحديبية يوم المنع أن تعلم
بعضققهم يققزل لققم والمستضققعفون البلد، هو والبلد ذلك، بعد
بها.

خالط ماواقف هناك أن أيضا الخصوصأية على يدل وماما
العققذاب أو القتققل ووقققع والعصققاة، الكافرين المؤمانون فيها

كمققا تعققالى اللققه مان قدري مانع ذلك دون َيُحل ولم بالجميع،
بقصققة النققص خصوصأققية علققى هذا فدل الحديبية، يوم حدث

فليس شرعا أماا قدرا، ماثله يحدث أن مان ماانع ول الحديبية،
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يمنققع ولققم المخالطة فيها حدثت التي المواقف ومان بحجة،
يلي: ماا قدرا العذاب أو القتل

قققال: الله عبد بن جرير عن والترماذي داود أبو رواه ماا
َعققم، إلققى سققرية وسلم عليه الله صألى الله رسول (بعث ْث َخ

قققال: القتققل، فيهققم فأسققرع بالسققجود، مانهم ناس فاعتصم
بنصققف لهققم فققأمار وسققلم، عليققه اللققه صألى النبي ذلك فبلغ

أظهقر بيقن يقيقم ماسققلم كقل ماقن بريقء وققال: أنقا العققل
نارهما). ىتراء ل المشركين،

تيميققة ابققن كلم فققي المققذكور البيققداء حققديث ومانهققا
ْكققَره فيهم أن ماع تعالى الله أهلكه الجيش فهذا السابق، الُم

أن عمققر ابققن عققن البخققاري رواه ماا مانهم.ومانها ليس مان و
بقققوم الله أنَزَل إذا(قال:  وسلم عليه الله صألى الله رسول
.31أعمالهم على بعثوا ثم فيهم كان مان العذاب أصأاب عذابا

بنققت زينققب المققؤمانين أم عققن البخققاري رواه ماققا ومانها
اللققه صأققلى النبي قال الصالحون؟ وفينا قال: (أنهلك جحش

.32الخبث كثر إذا نعم( وسلم: عليه

عائشققة عققن صأققحيحه فققي حبققان ابققن رواه ماققا ومانهققا
وفيهققم نقمتققه بأهققل سققطوته أنققزل إذا اللققه (إن مارفوعققا

ِبُضوا الصالحون، ُثققوا ثم ماعهم ُق ِع وأعمقالهم). نيقاتهم علققى ُب
البيداء. حديث ماعنى في كلها الحاديث وهذه

المققؤمان أن ماعنققاه ليققس بالخصوصأققية قلققت: والقققول
هققو بققل ل الققدم، ماهدر أنه أو له حرماة ل للكافرين المخالط
ماعنققاه بالخصوصأققية القققول وإنما كان، أينما بإيمانه ماعصوم

وإن الكققافرين قتققال ماققن بمانعققة ليسققت المخالطة هذه أن
اقتضققت إذا وذلققك ضققمنا، سيقتلون ماسلمين بينهم أن تيقن

ذلك. الشرعية المصلحة

ويجققب ،33الفقهققاء جمهور قول عليه استقر ماا هو وهذا
َذروا كي المسلمين في العلم هذا يشاع أن ماخالطققة مان َيْح

الكافرين.

.7108 حديث 31
.7059 حديث 32
/قق 10( الكققبير والشرح المغني انظر 33 شققرح (المجمققوع ) و505 
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ْو قوله تفسير وفي َل ُلوا تعالى: { لي َنا َتَز ْب لذ َع ِذيَن َل لل َفُروا ا َك
ُهققْم}ْ أورد ْن رماققي يققرى ل اللققه رحمققه ماالكققا أن القرطققبي مِا

الأيققة، بهققذه ماسققتدل ماسققلمين بينهم أن علم إذا المشركين
يجققوز قققد(القرطققبي:  قال ذلك. ثم أجاز حنيفة أبا إن وقال
ّترس، قتل إذا وذلققك اللققه شققاء إن اختلفآ فيققه يكققون ول ال

كونهققا فمعنققى قطعيققة، كليققة ضققرورية المصققلحة كققانت
الترس، بقتل إل الكفار إلى الوصأول يحصل ل أنها ضرورية،

ماقن يحصقل حققتى الماقة، لكقل قاطعة أنها كلية، أنها وماعنى
َتققَل يفعققل لققم فققإن المسققلمين، كققل ماصققلحة الترس قتل َق

كونهققا وماعنققى الماققة كققل علققى واسققتولوا الققترَس الكفققاُر
ْتققل ماققن حاصأققلة المصلحة تلك أن قطعية، قطعققا، الققترس َق

أن ينبغققي ل القيققود بهققذه المصققلحة علماؤنققا: وهققذه قققال
َلف َت قطعقا، ماقتقول القترس أن الفرض لن اعتبارها، في ُيْخ

هققي القتي العظيمققة المفسققدة فتحصققل العققدو بأيقدي فإماقا
المسققلمين بأيققدي المسققلمين. وإماققا كل على العدو استيلء
أن لعاقل يتأتى أجمعون. ول المسلمون وينجو العدو فيهلك

مانققه يلزم لنه بوجه، الصورة هذه في الترس ُيقتل يقول: ل
ا لكقن والمسقلمين، والسقلم الترس ذهاب هقذه كقانت لم

َفَرت المفسدة، مان خالية غإير المصلحة لققم مان نفس مانها َن
ِعن يحصل ماا إلى بالنسبة المفسدة تلك فإن فيها، النظر ُيْم
.34)أعلم كالعدم. والله أو عدم مانها

َيْروى العليل َيْشفى كلم  وهذاقلت: ل فإنه الغليل، و
وهي الخمس الضروريات حفظ وجوب في الماة بين خلفآ
ول والمققال، والعقققل (النسققب)، والنسققل والنفققس الققدين
ولهققذا النفققس، حفققظ على ماقدم الدين حفظ أن في خلفآ
ِرع َهققاب فيققه أن ماققع الققدين لحفققظ الجهققاد ُشقق النفققس َذ

لن(تعالى:  الله قال والماوال، للققَه ِإ َتَرى ال ِنيَن مِاققْن اْشقق ْؤمِا ْلُمقق ا
ُهْم ُفَس ُهْم َأن َل َوا َأمْا لن َو َأ ُهْم ِب لنققَة َل ْلَج ُلوَن ا ِت َقققا ِبيِل ِفققي ُي ِه َسقق للقق ال

ُلقوَن ُت ْق َي ُلقوَن َف َت ْق ُي ًءا َو ِه َوعقد ْيق َل ًءا َع ْوَراة ِفقي َحقق لتق ْنِجيقل ال ِل َوا
ُقْرآن ِتققَب(تعققالى:  وقققال ،111الأية:  ،التوبة )َوال ُكققْم ُك ْي َل َع

َتاُل ِق ْل َو ا ُه ٌه َو ُكْم ُكْر َعسى َل ُهوا َأْن َو ْكَر ًءئا َت ْي َو َش ُه ْيٌر َو ُكْم َخ )َل
.216الأية:  البقرة،

تسققلط ماققن بالمسققلمين النققازل الضققرر أن شققك ول
العظيمققة، الفتنققة مان ذلك في وماا عليهم، المرتدين الحكام

المسققلمين بعققض قتققل ماضقاعفة أضققعافا يفقوق الضرر هذا
قصققد غإيققر عققن له المخالطين أو العدو صأف في المكرهين

طريق في تسير المسلمين بلدان مان كثيرا إن القتال، حال
هققذا، ماققن أعظققم فتنققة فأي هؤلء، جراء مان الشامالة الردة
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أو قتققل ماققن بالجهققاد المسققلمين يصققيب ماققا تفوق فتنة هذه
َنققُة(تعققالى:  قال تشريد، أو تعذيب أو سجن ْت ِف ْل ّد َوا مِاققْن َأَشقق
ْتِل َق ْل َنُة(تعالى:  وقال ،191الأية:   البقرة،)ا ْت ِف ْل َبُر َوا ْك مِاققْن َأ
ْتِل َق ْل العظمققى المفسققدة دفع . فيجب217الأية:   البقرة،)ا
ماققا (وهققو الخققف المفسققدة والققردة) بتحمققل الكفققر (فتنققة
فققي المقققرر هققو وهققذا وغإيره)، قتل مان الجهاد على يترتب

(الضقرورات كقاعققدة الضرر، بدفع الخاصأة الفقهية القواعد
ُيتحمققل وقاعققدة المحظورات)، تبيح لققدفع الخققاص الضققرر (

الخف)، بالضرر ُيزال الشد (الضرر وقاعدة العام)، الضرر
ضققررا)، أعظمهمقا روعققي مافسققدتان تعققارض (إذا وقاعققدة
ُيختار وقاعدة .35وغإيرها الشرين)، أهون (

أبققاح تعققالى اللققه أن وذلك(الله:  رحمه تيمية ابن وقال
قققال كمققا الخلققق، صألح في إليه ُيحتاج ماا النفوس قتل مان

َنُة(تعالى:  ْت ِف ْل َبُر َوا ْك ْتِل مِاْن َأ َق ْل فيققه كققان وإن القتل أن  أي)ا
أكققبر هققو ماا والفساد الشر مان الكفار فتنة ففي وفساد شر
.36)مانه

ماققن كققثير فققي للمسققلمين يجققري ماققا إلققى تققرون أل
ماققع الكفققر، بأحكققام وأماققوالهم دماققاؤهم تسققتباح البلققدان؟
بالققدين المعتمققد والتجهيققل والفققواحش الفجققور إشققاعة

باهتققة صأققلة على النشئ ليشب وأهله، بالسلم والستهزاء
قققال للمسققلمين؟ بقي ومااذا هذا، مان أعظم فتنة أي بدينه،

َقاَل(تعالى:  ِذيَن َو لل ُفوا ا ِع ُتْضقق ِذيَن اْس للقق َبُروا ِل ْك َت ْكققُر َبققْل اْسقق مَا
ْيِل لل ِر ال َهققا لن ْذ َوال َنققا ِإ َن ْأمُاُرو ُفققَر َأْن َت ْك ِه َن لل َعققَل ِبققال َنْج ًءدا َلققُه َو َدا َأنقق

َأَسّروا َدامَاَة َو لن لما ال ْوا َل َأ َذاَب َر َع ْل َنققا ا ْل َع ْغإلَل َوَج َل َنققاِق ِفققي ا ْع َأ
ِذيَن لل َفُروا ا ْوَن َهْل َك ُنوا مَاا ِإل ُيْجَز ُلوَن َكا ْعَم  .)َي

 العدة إعداد في العمدة كتاب من أهك. النقل
 العزيز. عبد القادر لعبد

.)28 - 25 و20 قاعدة( لزرقال الفقهية القواعد انظر 35
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ملحق
 هق1416 عام الرياض في التفجير عملية وقعت لما

آل شققيوخ العققادة هي كما أستنكرها  هق1417 عام والخبر
لهققم فتصققدى البيانات وأصأدروا العملء)، كبار (هيئة سعود

ماحمققد أبققو السققير العققالم التوحيققد أسققد الزماققن ذاك فققي
رده فقي اللققه وفقققه قققال أسره الله فك المقدسي عاصأم

الرياض: تفجير حول الهيئة بيان على

وأحبار     الملوك     إل     الدين     أفسد     وهل
ورهبانها!     سوء

( الله..بالماس رسول على والسلم والصلة لله الحمد
ُنفذ1996  ماايو31 . الموافقق ه1417  ماحرم14 حكم م) 

الربعة: الموّحدين بإخواننا العدام

المعثم. ناصأر بن فهد بن العزيز عبد عاصأم أبي
الهاجري. إسحاق بن سليمان بن رياض
السعيد. إبراهيم بن أحمد بن خالد
الشمراني. علي بن ماصلح

ًءة يرحمهم أن تعالى الله نسأل يكتبهم وأن واسعة، رحم
ُيسكنهم الشهداء، زمارة في جناته. فسيح و

إعققدام ماققع إعققداماهم يتزامان أن سبحانه الله شاء ولقد
للرهبقققان الجزائقققر فقققي المسقققلحة السقققلماية الجماعقققة

ماققن وسققدنتها الحكوماققات هققذه اللققه الفرنسققيين... ليفضققح
تجققاه والصققريح الواضققح التبققاين ظهققر حيققث السققوء علماء
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أولئققك لمقتققل وسققدنتها الحكوماققات ثققائرة الفئتين. فثققارت
ِتلهم... ول وتذم تنعاهم أبواقهم وانطلقت الرهبان عجققب قا

ًءا الققدين ماققن خرجققوا قد فالقوم هذا، مان عندنا وماققن أفواجقق
فققي المشققاركة مان يسلم لم إذ نعجب لم شتى. كما أبواب

الحركققة إلققى المنتسققبين ماققن كققثير والققتزماير التطبيققل ذلك
طعققم ذاقققوا ول التوحيققد، رائحققة يشققّموا لم مامن السلماية

ّلققة عققن المنحرفين الوثقى. أولئك ُعراه ل الققذين إبراهيققم ما
اسققتدللهم ماققن نعجققب والدين... ولم الوطنية بين ُيفرقون
والشققيوخ الزمانققى قتققل عققن تنهققى الققتي النصققوص ببعققض

ُيققوردهم بأصأحابه ُيزري فالجهل الصواماع، وأصأحاب ّتى و شقق
الموارد.

ّ إن بلدهم في صأواماعهم في الرهبان أولئك جلس فهل
ًء والسقققلماة؟؟ الماقققن أرادوا بلد إلقققى يقققأتوا أن ماقققن بقققدل

ّدوا المسققلمين إلققى ويققدعوهم دينهققم عققن المسققلمين ليصقق
السققلم فيهققا ُيذبققح أرٍض فققي وأيققن؟ الصققلبان، عبققادة

أماققن ل أّن المعرفة حق يعرفون وهم نهار، ليل والمسلمون
هققي أعلنققت أن بعققد آوتهققم الققتي للحكوماة ول لهم أماان ول

ذلققك وماققع ثم وأهله، السلم على (فرنسا) الحرب وبلدهم
السققلم، عققن للمسلمين وصأدهم تنفيرهم يمارسون يبقون

والوثان.  الصليب عبادة إلى ودعوتهم

براقش!!!  جنت نفسها فعلى

المنتحبقققون... البقققاكون... ولينتحقققب عليهقققُم فليبقققِك
ّقوا وجوههم، وليلطموا ِولوا جيوبهم، وليش ْل ُيو ُتولققول كمققا ول

المتهافتة. الساقطة فتاواهم وليصدروا النساء،

لهققم. بققل بواكَي فل الجزيرة في الموّحدون إخواننا أمّاا
لن لقققد العكس على الحكوماققات ورهبققان السققوء علمققاء شقق

الكلب ماثققل ودينهققم، أعراضققهم وتناوشققوا غإققارتهم، عليهم
ّلحمان. تدور بال

ًءة فعلوه ماا ووالله ًءة ولكققن الله، لدين غإضب لوليققاء غإضققب
ول نهار ليل ماحارماه ُتنتهك الله فدين سعود، آل مان نعمتهم

ًءا يحرك مان ّول ساكن آل ماققن أربابهم له المنتهكين مانهم.. وأ
وناصأققرهم شققايعهم ماققن وعلققى عليهققم اللققه سققعود. لعنققة

ّوغ وظاهرهم ل الذي الكفري. فوالله دينهم في الدخول وس
باسققم وذبحققوه أركققانه، وثلموا الدين، أفسدوا لقد هو إل إله

والدين. الشريعة
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ّودوا الشريعة باسم ماشرق الشريعة وجه س
القسمات

ماققن فيه فعلوا ول الله، دين مان سعود آل نال ماا ووالله
هققؤلء فعلققه ماققا ماعشققار عشر والضلل والتدليس التلبيس
ّبسققوا إذ والحاخاماققات، والرهبققان الكهنققة بالباطققل، الحققق ل
ّقعوا ًء، الكفققر. فجعلققوهم أئمة مان لربابهم ور أماققور ولة أول

ّيروا ثققّم 37الدين وأئمة المسلمين الكقافر عليهققم الخققارج صأق
).والتكفيريين الخوارج( مان بشركهم

ّو كّل صأدور بذلك فأشفوا ّوغإوا والدين، لله عد لهققم وس
ًءا وأماسققى الموّحققدين، اللققه وأوليققاء الققدين أنصققار ذبح جققائز

أهققل ماققن إخواننققا خلصأة ذبح الطواغإيت مان وغإيره (لفهد)،
إخواننققا علققى يحققرم الققذي الوقت في الدين، باسم التوحيد

للسققلم المحققاربين الماريكققان ماققن الصققليب ُعبققاد ذبققح
لعبققادة الققداعين الرهبققان أو ماكققان، كققّل فققي والمسققلمين

ّفريققن الصلبان المسققلمين، بلد فققي السققلم ديققن عققن المن
ّقع ُيو ّية علققى وكهققانهم ورهبانهم سحرتهم كبار و قتققل شققرع

قققد وسققلم عليققه اللققه صأققلى النبي أّن ماع بالكفار الموّحدين
ول أدناهم بذماتهم ويسعى دمااؤهم تتكافؤ المسلمون(قال: 
. 38)بكافر ماؤمان ُيقتل

ُيقتققل يقولققون... بققل وعلمققاؤهم سققعود آل وقضققاة
بالكافر. الموّحد المؤمان

ًءا ًءا ولشرككم لكم فتب ًءا          لكم تب لل حتى لكم تب يك
لساني

عن يدفعون (العملء) كما العلماء هؤلء عن سعود آل يدفع لذلك 37
عروشهم. وتأمال تثبيت أركان أعظم مان لنهم وحكومااتهم، أنفسهم
ّفرون كانوا بأنهم الربعة الخوة على كلماهم في تركيزهم الدولققة ُيك
يؤيدونها. الذين والعلماء

فضققلء وعلمققاء حققق طلبققة تعققدم لم المّاة أن نذكر أن هنا ننسى ول
ّلغون ًءا يخشون ول ويخشونه ربهم رسالت ُيب أكققثر لكققن الله، إل أحد
أن تعالى الله ماستضعفون. نسأل ماكبلون أو السجون في إماا هؤلء
ًءا، لدنه مان ولهم لنا يجعل وأن أسرهم، يفك لققدنه ماققن لنا ويجعل ولي

ًءا. نصير
أّن علققى العلمققاء جمهققور بققذلك استدل وقد وغإيره البخاري رواه 38

ًءا كان ولو بالكافر، ُيقتل ل المسلم ًءا، أو ماستأمان ( المهققذب انظققر ذماي
كققان إذا فكيف الفقه، كتب مان ) وغإيره9/341( والمغني )،2/185
ًءا للطققواغإيت حربهققم فققي ليسققت فققالعبرة الماريكققان، كهققؤلء حربيقق

للسققلم حربهققم في العبرة بل وأرباب، أحباب لهم فهم وحكومااتهم
ّبه والمسلمين، الغافلين!! مان تكن ول لهذا فتن
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لن الققذين الموّحققدين ماققن وغإيرهققم هققؤلء إخواننا دمااء إ
ّذبوا ُقتلوا ُع ًءا و ًءء تذهب لن ظلم سققتبقى لكنهققا الله، بإذن هبا
ًءة ورهبانهم. سعود آل حكم على لعن

لن  ٍر وبتوقيٍع اليوم إخواننا قتل إ الرهبان هؤلء مان وإقرا
جققولت وأول الغبققار، ينجلققي إذ الطريققق بدايققة واللققه هققي

الضباب. ينقشع إذ المعركة

الطققواغإيت، هققؤلء لحكققم النهايققة بدايققة اللققه بإذن إنها
ّناس ّلهم فال بغيققره. ماققات بالسققيف يمت لم ومان يموتون، ك

ٍة بين شتان لكّن وبيققن الجبنققاء، ماوت بين وماوتة. شتان ماوت
ٍة وتحشققد والستشهاد، الجهاد جذوة وتشعل أمّاة، ُتحيي ماوت

ُتعققّري الظققالمين، عققروش وتققدك الهمققم، وتشحذ الجموع و
والرهبان. الكهان مان المتعالمين وجهل زيف وتكشف

اللققه َأربققَح وإخوانققك، أنققت العيققن قريققر عاصأققم أبا فنْم
ّنا بيعكم، ولن نبدل، لن سائرون، دربكم على الله شاء إن فإ
الجهققاد طريققق طريقكققم، نتنكققب ولققن نستقيل، ولن نقيل،

ّدنا ولن والستشهاد المنون، ول الجلد ول السجون ل عنه ير
ًءة إل السققجن زادنققا ماققا فوالله ًءا، صأققلب قتققل زادنققا وماققا ويقينقق
ًءا إل إخواننا ًءا. ثبات وتصميم

أن علققى قادرون بذلك أنهم يظنون الله أعداء كان وإن
ُيوهنوا الله، نور يطفئوا لواهمون. فالله والله فإنهم دعوته و

الكافرون. كره ولو نوره ماتّم

الطريققق، بهققذه رضينا قد الرض بقاع في وإخواننا وإننا
ٍم على واخترناها لبارئها، والرواح النفس فبعنا بتكاليفها عل

فققإن عادنققا، ماققن علققى وينصرنا بيعنا ُيربح أن تعالى ونسأله
لن كالزبققد، فيهقا ينتفش جولة للباطل كان جقولت للحقق فققإ

حين. بعد نبأه ولتعلمّن الطريق، لبداية والله وإنها وجولت،

عليققه اللققه عاهققدوا ماققا صأققدقوا رجققاٌل المققؤمانين ماققن(
ًء بدلوا وماا ينتظر مان ومانهم نحبه قضى مان فمنهم ).تبديل

..مانهم وإخواننا اجعلنا اللهم

ّلم اللهم وصأّل  آلققه وعلققى المجاهققدين إماققام على وس
أجمعين. وصأحبه
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محمد أبو
المقدسي

/ سواقة سجن
الردن

*      *      *
الهيئككة بيككان علككى رده فككي اللككه نصره وقال

الخبر: تفجير حول

!  الطين     في     العلم     حمار     زأّل

رسققول علققى والسققلم والصققلة لله الحمد
واله. ومان الله

وبعد:

 صأققفر16 بتاريققخ الردنية الرأي جريدة في قرأت فلقد
ًءا م2/7/1996 الموافق قه 1417 كبققار بعنوان: (هيئققة خبر
الخبر: في وجاء ،التفجير) حادث تشجب بالسعودية العلماء

العربيققة المملكققة فققي العلمققاء كبققار ماجلققس هيئققة (شجبت
حققادث أماققس المملكققة صأققحف نقلتققه بيققان فققي السققعودية

جلسققة عققن صأققدر الققذي البيققان وقققال ،الخققبر فققي التفجيققر
برئاسققة الطققائف مادينققة فققي السققبت يققوم عقدت استثنائية

المجلققس (أنبقاز:  بققن العزيققز عبققد الشيخ السعودية مافتي
هققذا ... أن بالجمققاع قققرر والتأماققل والدراسققة النظققر بعققد

ًءا ماحرم إجراماي عمل التفجير المسلمين)  بإجماع شرع

السققلم حرماققات هتققك التفجيققر هققذا  (فققيوأضققافآ:
المعصققوماة النفققس لحرماققة وهتك بالضرورة مانه المعلوماة

وحياة والستقرار المان لحرماة وهتك الماوال لحرماة وهتك
وماعايشققهم ماسققاكنهم فققي المطمئنيققن الأمانيققن النققاس
.39ورواحهم) وغإدوهم

ل . إذوكفرهققم. وخمرهققم وعهرهققم وفجققورهم وأقول: وفسقهم 39
فققي الققرأي نشققرت فقققد التفجيققر، ذلققك فققي قتلققوا ماققن حال يخفي

نسقيان نيحقاولو الماريكيقون (الجنقود عنقوان تحقت م29/6/1996
أقققل بعد (….. وعلى رويتر – السعودية السعودية) الظهران انفجار

الجنققود راح الخققبر ماجمققع فقي المقدمارة البنايققة ماقن  ماقتر500 ماقن
ويشققربون ويرقصققون الققورق يلعبون والنساء الرجال مان أماريكيون

قاعة إلى تحويله تم للسيارات ماوقف في الكحول مان الخالية الجعة
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ًء: البيان وتابع تجققرأ ماققن جريمققة وأعظققم أبشع  (مااقائل
المسقققلمين وأخقققافآ عبقققاده وظلقققم اللقققه حرماقققات علقققى

ونقمتققه الله عذاب مان له ويل ثم له فويل بينهم والمقيمين
يفضح وأن ستره يكشف أن الله نسأل به تحيط دعوة ومان

أماره) أهق.

علمققاء يققا ستركم وكشف أماركم الله فضح  قدفأقول:
عققن ألسققنتنا نكقف كنققا يققوم علينققا جاء لقد . وواللهالضللة.
ًءا بكققم، النشغال عن بأنفسنا ونربأ فيكم، الخوض ماققن خوفقق
نكتفققي . وكنققادعوتنققا. نهققج عن والنحرافآ صأراعنا تهميش
لفَرنا . حتىضللتكم. مان الشباب بتحذير ّفَرنا مان ك لتركنققا ك

. تكفيركم. في الخوض

تبققدلوا.. أو تغيققّروا.. أو . أوتراجعققوا. أن نأماققل كنققا وقد
النققبي بحققديث ماتمثليققن عنكم . ونعرضأوتستحيوا.. تتوبوا.
ًءا النققاس يتحققدث (دعهم وسلم عليه الله صألى يقتققل ماحمققد

ًءا. عماية إل تزدادوا . لمللسف. يا ولكنكم ،أصأحابه) .وطغيان
ًءا ًءا الحققق عن وانحراف ًءا التوحيققد، عققن وانسقلخ إلققى وانحيقاز

والتنديد. الشرك والى الطواغإيت

العزيققز عبققد كققان الققذين وشققيوخكم أسلفكم كان وإذا
.عليهققم. ويضققحك فهققد) يسققتغفلهم و(أبققو نققوره)، (أخققو

التلققبيس وإحكققاماه الخققبيث لققدهاء لهققم، يرقققع مان فيجدون
والتدليس.

وأمارهققم اليوم وتبايعونهم تتولونهم الذين أولده فحكم
الققدين لعققداء وماققوالتهم . فكفرهققمأحققد. علققى يخفققى ل

وماحقققاربتهم والغربييقققن الشقققرقيين الكفقققر وطقققواغإيت
العميان. على حتى يخفى ل بين ظاهر للموحدين،

المسققلمين، إماققام الطاغإوت تسمون زلتم فما هذا وماع
وتعققدون شرعيين، أماور ولة الطواغإيت مان وغإيره وتعدونه

والبغققاة الخققوارج ماققن بشققركهم الكققافر لهققم، المنققازع
اللققه صأققلى الله رسول ذكره ماا فيكم . فصدقوالتكفيريين.

ماققا فاصأنع تستح لم  (إذاالولى: النبوة كلم مان وسلم عليه
.شئت)

يراقققب وهققو جريجققوروفآ ديفيققد السققارجنت وقققال للترفيه، ضخمة
حفلت  أنالرقققص: حلبققة علققى يتمققايلون الجنققود ماققن أزواج ثلثققة

شديد بإقبال تحظى خميس كل ماساء الماريكية الشعبية الموسيقى
شيء كل وسيعود التوافد في يبدأون وسوفآ العادة، في الجنود مان
قطبيعته) أه إلى
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وأوليققائه، الله دين على جرأة تزدادون يوم كل أنتم وها
بققاطلهم وتسققويغ الققدين لعققداء الققترقيع فققي وتمعنققون
 (إنالبيقان: هقذا فقي . فتقولقونالمسلمين. على والتلبيس

ًءا ماحقققرم إجراماقققي عمقققل التفجيقققر هقققذه بإجمقققاع شقققرع
إجمققاع . فققأي.الطين) في العلم حمار المسلمين) أهق. (زل

.تقصدون ماسلمين وأي عنه، تتحدثون الذي هذا

الطواغإيت وجه في يقفون مامن الموحدين وإخواننا إننا
ّدعى إجمققاعكم نخققرق الرض بقاع كل في فإماققا .هققذا. المقق

في بصادقين لستم أنكم المسلمين!! أو مان تعدوننا ل أنكم
والجماعققة السنة أهل إماام الله . ورحمهذه. الجماع دعوى
ًءا – ماذهبه إلى تنتسبون الذي حنبل بن أحمد يقققول: - إذ زور
النققاس لعققل يققدريه ماققا كققذب فقققد الجمققاع ادعققى (ماققن

.) اختلفوا.

إجمككاع لنه بشققيء المزعققوم هققذا إجماعكم فليس
وحسككين وحسككن وأسككد وفهككد وشككيراك نكلينتككو

ومككن الكفككر طككواغإيت مككن وغإيرهككم وحسككني
الشكككرك وسكككدنة الفتنكككة علمكككاء مكككن شكككايعهم
.والقانون.

علققى تجققرأ ماقن جريمقة وأعظققم أبشققع  (ماا:قولكم أماا
؛المسلمين) وأخافآ عباده وظلم الله حرماات

مان َْأولى أن القلوب عميان يا أحد على يخفى أظنه فل
ماققن وإخققوانه فهد طاغإوتكم هو الكلم هذا ماثل عليه ينطبق

إل الله حرماات مان حرماة يتركوا لم الذين الشرك طواغإيت
ًءا يبقققوا ولققم انتهكوهققا، .إيققاه. وظلمققوهم إل اللققه لعبققاد حققق

ّوعوا الكافرين أعين وأقروا المشركين وأمّانوا المسلمين ور
هققذه ماثققل يسققعه ل وجرائمهققم وبققاطلهم كفرهققم وبيققان

الورقات.

ّدقتم لقد جهيمققان قتل على قبل مان السوء علماء يا صأ
اليوم إلى بها ُقتلوا التي فتاويكم وهاهي إخوانه مان وطائفة

يوماهققا: قيققل فقد هذا وماع جريمتكم، على شاهدة ماحفوظة
وحمققل عظيمققة، فتنققة فيققه حصققلت والحققادث مالتبس المار

الققخ،... و...  ...و أبرياء وقتل وبلبلة فتنة الحرم في السلح
المرقعون. لكم ... ورقع لباطلكم يرقع مان فوجدتم
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ّوغإتم ثم ... الخمققر) فهققد أو الماققر (ولققي لطققاغإوتكم س
(مايداليققة)، ... وهققذه مالتبققس الماققر فقيققل الصققليب لبققس

ن.المرقعو لكم ورقع صأريح بصليب هو وليس وشعار

واسققتقرارهم الماريكققان بإدخققال لماققاماكم أفققتيتم ثم 
ماققع حسين صأدام ضد بهم الستعانة بجواز وأفتيتم بالجزيرة

كنتققم جيشققه!! بققل تكفققرون أو تكفرونققه تكونققوا لققم أنكققم
... ثقم إيقران رافضقة يقاتقل كققان لمقا وتزمارون له تطبلون

والقتققل الكققويت لحتلل فكفرتمققوه الخققوارج ماذهب ذهبتم
علققى بالكفققار السققتعانة ذلققك لجققل .. وجققوزتم40والقتققال
ديققار فققي فتققاويكم ببركققات يسققتقرون . وهققاهمقتققاله.

. المسلمين.

طققاغإوت وصأققدام ماصققالح و مافاسققد فيققه  الماققرفقيققل:
ذلققك.. . وغإيققرالكققويت. حققدود عنققد ليتوقققف كققان ماا ماجرم
المرقعون!! لكم فرقع

صأققراحة وتعلنوهققا الحيققاء جلبققاب تخلعققون أنتققم وهققا 
المشققرك بالكققافر الموحققد، المسققلم قتققل جققواز فتقققررون

بعققد الموحققدين خيققار ماقن أربعقة بقتقل فتفتقون ني،االنصقر
عليققه اللققه صأققلى النبي أن . ماعبالرياض. العليا تفجير حادث
مان البخاري بكافر) رواه ماسلم يقتل  (... لقال: قد وسلم
ماقن . وقققالالمرقعققون. . فبهققتطالب. أبي بن علي حديث
.يترقع) ماا وشي يترقع،  (شيمانهم: حياء بقية عنده

حرماققة المسققلمين) علققى (إجماع تزعمون أنتم ها ثم 
جرائققم وتنسققون الجرائققم، أعظققم ماققن وأنه العمل هذا ماثل

المتفرقين. طواغإيتكم

.عندنا. ماستغرب غإير كله هذا . إنبصراحة. نقولها لكن
قبققل فيكم بصيرة عنده يكن لم مامن غإيرنا يستغربه قد نعم

الموحققد . أماققاالمواقققف. هققذه بمثققل ويفاجأ فيتعجب اليوم،
المجرمايققن، سققبيل واسققتبان الوحي، بنور قلبه استنار الذي

هققذا ماع يراكم (إمااماكم) ثم طاغإوتكم في الله حكم وعرفآ
... فتبقققايعونه أفئقققدتكم وثمقققرة أيقققديكم صأقققفقة تعطقققونه
الطقواغإيت ماقن أنقه . ماققعللمسقلمين. إماققام بقأنه وتقققررون

بهم!!  نكفر أن أمارنا ماا أول الله أمارنا اللذين

ماعلققوم والحتلل والقتال القتل مان لتكفيره به احتجوا الذي فهذا 40
بالسققتحلل، إل الكفققر إلققى يصققل ل أنققه والجماعققة السققنة أهل عند

ماققن خققارج كققافر ماجرم عندنا فالرجل ذلك أجل مان نكفره لم ونحن
تفصيلها..  ماجال هذا ليس شتى أبواب مان ذلك قبل الله دين
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هققو بمققا يفجأ ولم يعجب . لمبه. وتبصر هذا عرفآ فمن
أفتققوا ... و ... وفّرخققوا .فبيضققواعنققه. ماتفرع هو بما أو دونه
وزور: باطل مان لكم بدا بما

أن مااشئت ونقري واصأفري فبيضي الجو لك خل
تنقري!

أن عققوراتكم تكّشققفت أن بعققد علمكققم في ليكن ولكن
.تتوبوا. لم إن ستلعنكم الماة

لن ِإ ِذيَن ( لل ُتُموَن ا ْك َنا مَاآ َي ْل َناِت مِاَن َأنَز ّي َب ْل َدى ا ُه ْل ِد مِان َوا ْع َب
ُه مَاققا لنققا لي لنققاِس َب َتققاِب ِفققي ِلل ِك ْل ِئققَك ا َل ُهققُم ُأو ُن َع للققُه َيل ُهققُم ال ُن َع ْل َي َو

ُنوَن لِع ل الل ِإل ِذيَن *  لل ْا ا ُبو ْا َتققا َلُحو َأصْأقق ْا َو ُنققو لي َب ِئققَك َو َل ْو ُأ ُتققوُب َف َأ
ِهْم ْي َل َنا َع َأ لواُب َو لت لرِحيُم). ال  .. البقرة.ال

. للخلق. الحق ... وبينوا ... وأصألحوا فتوبوا 

فتقاويكم زينقوا ... وماهمقا الطواغإيت لّمعكم فمهما وإل
.ألقققاب. ماققن لكققم وضققعوا . وماهمققابققاطلهم. تنصققر الققتي

وتصققلحوا تتوبققوا لم إن . فمصيركمهيئات. مان لكم وأنشأوا
ْتُل فيه تعالى الله قال مان ماصير وتبينوا، َوا ِهْم ( ْي َل َأ َع َب ِذي َن لل ا

ُه َنا ْي َت َنا آ ِت َيا َلَخ آ ْنَس َها َفا ْن َعُه مِا َب ْت أ
َ َطاُن َف ْي لش َكاَن ال ِويَن مِاَن َف َغققا ْل ا

ْو َل َو َنا *  ْئ ُه ِش َنا ْع َف َها َلَر لنُه ِب ِك َل َد َو َلق َلققى َأْخ َلْرِض ِإ َع ا َبق لت ُه َوا َوا َهق
ُلُه َث َثِل َفَم ْلِب َكَم َك ْل ِه َتْحِمْل ِإن ا ْي َل َهْث َع ْل ْو َي ْكُه َأ ْتُر َهث َت ْل ِلَك َي لذ

َثُل ِم مَا ْو َققق ْل ِذيَن ا للقق ْا ا ُبو لذ َنققا َكقق ِت َيا ْقُصققِص ِبآ َقَصققَص َفا ْل ُهققْم ا لل َع َل
لكُروَن) العرافآ َف َت .َي

كل الجهال حجة مانسكوتكم إن العلماء ماعشر يا
زماان

نوماكم طال قد         هبة هبوا العلماء ماعشر يا 
!الأن ذا إلى

كلمة تعلي لله       قوماة قوماوا العلماء ماعشر يا
اليمان

غإير لله تجردما                        صأادق عزماة العلماء ماعشر يا
جبان

ناصأر يخذل والله          بنصره يقوم مان ينصر فالله
  الشيطان

محمد أبو ؛كتبو 
المقدسي
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 سجن/ الردن 
سواقة

1417  صأفر16 
هجرية

الخاتمة
القارئ:     أيها

علققى واطلعققت المسققلمين فقهققاء كلم قققرأت قققد ها 
اللفققاظ اسققتخدم أو جعبتي مان بجديد آتي ولم استدللتهم
الققزور وخطبققاء السوء علماء يفعل كما المنفرة الفضفاضة

الفلني والعالم الفلني الشيخ على بالرد نفسي أشغل ولم
صأققدقهم علققى الماققة اتفقققت ماققن أقققوال لققك عرضت وإنما

في المجاهدين مان أحد يرتاب فل وعلمهم وفقههم وعزتهم
أو البيضققاء الققدار أو الريققاض فققي حصققل ماققا ماشققروعية

غإيرها. أو فلسطين أو الشيشان

ًءا يسققتخدم ربمققا الذي عدوهم مان وليحذروا عققدة طرققق
المسققلمين يتقصققد ربمققا بل مانهم والتنفير صأورتهم لتشويه

ثققم لضققربهم السققلماية ماجمعاتهم أو الخاصأة أسواقهم في
سققوق في سعود آل دولة فعلت كما للمجاهدين ذلك ينسب

جدة. بمدينة المحمل

ًءا كتبققوا الققذين المشققايخ قققال كمققا نقققول ونحققن بيانقق
المجاهككدين هؤلء أنعشققر: ( التسعة عن فيه يدافعون

ًا، يقتلوا أن من وأورع لله، أتقى يفسدوا أو مسلم
أو يروعككوهم، أو المسككلمين، منشككئات أو بيككوت

أو أمكككككوالهم، أو حرمكككككاتهم، علكككككى يعتكككككدوا
إل أرواحهككم بككذلوا مككا وهككم ذلككك، أعراضهم.كيف

ًا الصككليبيين، العككداء ضككد المسككلمين عككن دفاعكك
العمال، أخس من بهم التهم هذه إلصاق ومحاولة

المستعان). والله

سققبيله، فققي المجاهققدين يحفققظ أن سبحانه الله نسأل
سققترهم، هتققك ماققن سققتر يهتققك وأن خذلهم، مان يخذل وأن
الجققزاء. وأن خير عنهم ودافع حرماتهم حفظ مان يجزي وأن
اللققه أعققداء لسققحق المناسققب والمكققان الققوقت لهققم ئيهي

)37(والجهاد التوحيد مانبر



نصوص الفقهاء حول أحكام 
الغإارة والتترس

السققلم بنصققر أعيننققا يقققر وأن والغربييققن مانهققم الشرقيين
عليه. والقادر ذلك ولي إنه والمسلمين،

وسلم وصأحبه آله وعلى ماحمد نبينا على وسلم الله وصألى

)38(والجهاد التوحيد مانبر

منبر التوحيد والجهاد
*   *   *

sw.dehwat.www//:ptth
moc.esedqamla.www//:ptth

. . //:ofni hannusla www ptth

moc.adataq-uba.www//:ptth

موقعنا على الشبكة
sw.dehwat.www//:ptth

moc.esedqamla.www//:ptth

. . //:ofni hannusla www ptth

moc.adataq-uba.www//:ptth

منبر التوحيد والجهاد
www.tawhed.ws

www.almaqdese.com
. .www alsunnah info

www.abu-qatada.com

منبر التوحيد والجهاد
sw.dehwat.www

moc.esedqamla.www
. .ofni hannusla www

moc.adataq-uba.www

http://www.tawhed.ws/
http://www.alsunnah.info/
http://www.tawhed.ws/
http://www.alsunnah.info/
http://www.alsunnah.info/
http://www.alsunnah.info/

	إعداد / أبو جندل الأزدي
	المقدمة
	كتبه / أبو جندل الأزدي

	الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه.

