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 -رضي اهللا عنهم- وأصحابه -صلى اهللا عليه وسلم-كان جهاد النيب : " يقول الكاتب-١
للكفار غزواً من اخلارج عند االستطاعة، مبواجهة جيش املسلمني جليش الكفار، ومل يرسلوا 

 من املسلمني للقيام بعمليات جهادية داخل بالد فارس أو الروم أو مكة قبل فتحها فيما أحداً
  ".نعلمه
 يرى أنه قد أرسل العديد من -صلى اهللا عليه وسلم-فاملتتبع لسرية النيب . وهذا خطأ: أقول

  :السرايا لبالد األعداء قبل فتحها، فمثالً
بىن بفلسطني وأمره باإلغارة ة بن زيد إىل أُ أسام-صلى اهللا عليه وسلم-قد أرسل النيب  -أ

  .، وذلك يف عهد النبوة قبل فتح الشاموالتحريق
  :عن الزهري قال عروةأخرج أبو داود عن 

 أغر على أبىن" :فحدثين أسامة أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم كان عهد إليه فقال"
  .١"صباحا وحرق

سرية فأغارت على بين املصطلق يسقون  -صلى اهللا عليه وسلم-وكذلك أرسل النيب  -ب
  .على املاء

  :أخرج اإلمام مسلم رمحه اهللا
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فَكََتَب ِإلَيَّ ِإنََّما كَانَ : َعْن اْبِن َعْوٍن قَالَ كََتْبُت ِإلَى َناِفٍع أَْسأَلُُه َعْن الدَُّعاِء قَْبلَ الِْقَتاِل قَالَ"
ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َبِني الُْمْصطَِلِق َوُهْم ذَِلَك ِفي أَوَِّل الِْإْسلَاِم قَْد أَغَاَر َرُس

  .١"غَارُّونَ َوأَْنَعاُمُهْم ُتْسقَى َعلَى الَْماِء فَقََتلَ ُمقَاِتلََتُهْم َوَسَبى َسْبَيُهْم
  .وقد مر معنا من قبل اإلغارة على بين الكديد يف الفصل الرابع واحلادي عشر -ج
ك أرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم السرايا لقتل رؤوس الكفار يف بالدهم قبل  وكذل-د

أخرج البخاري . سرية لقتل أيب رافع اليهودي يف حصن له بأرض احلجازفتحها، فأرسل 
  :رمحه اهللا

 أَِبي َراِفٍع الَْيُهوِديِّ ِرَجالًا َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِإلَى َعْن الَْبَراِء ْبِن َعاِزٍب قَالَ"
ِمْن الْأَْنَصاِر فَأَمََّر َعلَْيِهْم َعْبَد اللَِّه ْبَن َعِتيٍك َوكَانَ أَُبو َراِفٍع ُيْؤِذي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  .٢"ِحْصٍن لَُه ِبأَْرِض الِْحَجاِزَوَسلََّم َوُيِعُني َعلَْيِه َوكَانَ ِفي 
 -رضي اهللا عنه- لعبد اهللا بن أنيس -صلى اهللا عليه وسلم-كذلك مر معنا إرساله و -هـ

  .بعرنة بعرفة فقتلهخلالد بن سفيان اهلذيل 
ام اليهودي يف خيرب قبل ز سرية لقتل يسري بن ر-صلى اهللا عليه وسلم-وأرسل النيب  -و

  :ذكر األمام الطربي رمحه اهللا .فتحها
- اليهودي أنه كان خبيرب جيمع غطفان لغزو رسول اهللا  وكان من حديث يسري بن رزام"

 اهللا بن رواحة يف نفر من أصحابه منهم عبد   فبعث إليه رسول اهللا عبد-صلى اهللا عليه وسلم
اهللا بن أنيس حليف بين سلمة فلما قدموا عليه كلموه وواعدوه وقربوا له وقالوا له إنك إن 

م يزالوا به حىت خرج معهم يف نفر من زفر قدمت على رسول اهللا استعملك وأكرمك فل
اهللا بن أنيس على بعريه وردفه حىت إذا كان بالقرقرة من خيرب على ستة أميال ندم  فحمله عبد

اهللا بن أنيس وهو يريد السيف فاقتحم  يسري بن رزام على سريه إىل رسول اهللا ففطن له عبد
يده من شوحط فأمه يف رأسه وقتل به مث ضربه بالسيف فقطع رجله وضربه يسري مبخرش يف 

                                                 
   .)١٤٨ص  / ٩ج  (-صحيح مسلم  ١
 .)٤٣٢ص  / ١٢ج  (-صحيح البخاري  ٢
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صحاب رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  على صاحبه من زفر أاهللا يسريا ومال كل رجل من 
اهللا بن أنيس على رسول اهللا  صلى اهللا  فقتله إال رجال واحدا أفلت على راحلته فلما قدم عبد

  .١"عليه وسلم  تفل على شجته فلم تقح ومل تؤذه
  : ابن حجر رمحه اهللا يف فوائد قصة مثامة بن أثال احلنفي رضي اهللا عنهوقد مر معنا قول

، َوالتَّْخِيري َبْعد ذَِلَك ِفي قَْتله أَْو َوأَْسر َمْن ُوِجَد ِمْنُهْم ، ِبلَاد الْكُفَّارَوِفيِه َبْعث السََّراَيا ِإلَى "
  .٢"الِْإْبقَاء َعلَْيِه

املسلمني اليوم من القيام هبذه العمليات داخل وما يفعله بعض : " مث قال كاتب الوثيقة-٢
  :بالد الكفار نرى أنه ال جيوز شرعاً لسببني

  : وجود املسلمني بني الكفار جائز-
جيعل من احملتمل إصابة مسلمني مبا .... انتشار املسلمني يف معظم بلدان العامل: السبب األول

 وقد رددت على هذه الشبهة يف ".اتيعم إتالفه كاملتفجرات، وقتل املسلم كبرية من املوبق
  . يف التعليق على ما زعمه املانع األول من قتل السياحالفصل احلادي عشر

ألن ) التتـرس (وال جيوز قتل املسلمني املختلطني بالكفار بدعوى        : " مث قال كاتب الوثيقة    -٣
 ضمن القاعدة   قتل الترس املسلم ليس يف إجازته نص، وإمنا هو اجتهاد، وال جيوز إال للضرورة             

، وال  )١١٩: األنعـام  ("﴾..لَكُم مَّا َحرََّم َعلَْيكُْم ِإالَّ َما اْضطُِرْرُتْم ِإلَْيـهِ         َوقَْد فَصَّلَ ﴿: العامة
ضرورة لذلك يف هذه العمليات احلربية داخل بالد الكفار، ألهنا مـن العمليـات اهلجوميـة        

  ".جيلهالذي ال ضرر على املسلمني من تركه أو تأ) جهاد الطلب(
  :هذا الكالم خطأ من وجوه: أقول
 بينت من قبل أن رمي الكفار إذا اختلط هبم من ال جيوز قتله للعلماء فيهم أقـوال، ورأي                   -أ

  .فلرياجع تفصيالً يف الفصل الثامن. اجلمهور أنه جيوز للحاجة وللضرورة

                                                 
 .٢٠٨:  ص٢: تاريخ الطربي ج ١
  .)١٨٩ص  / ١٢ج  (- فتح الباري البن حجر ٢
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 الـذي ال     من العجائب أن يقول الكاتب أن العمليات يف بالد العدو من جهاد الطلب             -ب
كل هذه األراضي احملتلة    . وهذا نظر قاصر للواقع متاماً ومغالطة واضحة      . يضر املسلمني تأجيله  

إن العمليـات يف    . يف بالد املسلمني وال دولة مستقرة هلم، وليس الذي يقومون به جهاد دفع            
دة بالد العدو جهاد دفع أكيد لطرد الكفار من بالد املسلمني، واملسلمون يف ضـرورة شـدي        

وما تكلم عنه الفقهاء يف جهاد الطلب ليس ما يشري إليه الكاتب، فقد تكلم الفقهاء عن                . إليها
دار لإلسالم قائمة، مث يرسل املسلمون جيوشهم لقتال األعداء يف بالدهم، وهذا واقع خمالف              

عـداء،  مث إن اجملاهدين قد قاموا هبذه العمليات من باب الدفع وأعلنوا ذلك لأل            . لواقعنا متاماً 
 واجملاهدون أدرى بالدفاع من     .حىت خترجوا من ديارنا   وقالوا هلم إن هذه العمليات لن تتوقف        

  .كاتب الوثيقة
 وتفرقـت دول العـامل      ،سقطتأن اخلالفة قد    إ  يف مقدمة وثيقته؛   مث أليس الكاتب هو القائل    

 قوانينـهم    وفرضوا عليهـا   ، واستوىل الكفار على معظم بالد املسلمني      ،اإلسالمي شذر مذر  
وثقافتهم، وأنشأوا إسرائيل إلذالل املسلمني، وما زال هذا التحالف املعادي يفرض وصـايته             

إذن مـىت تـأيت     . مث يقول أجلوا العمليات ال ضرورة هلا اآلن        ؟على املسلمني ويطالب باملزيد   
  ما هذا التناقض؟ضرورهتا؟ 

الفقهاء إمنا أجازه يف جهاد الدفع      ومن أجاز قتل الترس املسلم من       : " مث قال كاتب الوثيقة    -٤
توقفوا عن قتل الترس املسلم قتلهم الكفار وقتلـوه          وللضرورة عند اخلوف على املسلمني إذا     

) الترس املسلم (وال ميكن للمسلمني قتال الكفار املهامجني إال بقتل من حيتمون به من املسلمني              
وليست هذه هي احلـال يف      ) ينيرتكب أخف الضرر  (جاز قتله يف هذه احلال عمالً بقاعدة        

العمليات داخل بالد الكفار، فال جيوز اإلقدام عليها الحتمال سقوط قتلى مـن املـسلمني               
  .. املخالطني هلم

وهناك فرق مهم بني هذه العمليات اليوم وما أجازه بعض الفقهاء من قتل الترس املسلم، وهو                
وضع يف مقدمته أسرى من املسلمني      أن الصورة اليت أجازها الفقهاء هي صورة جيش للكفار          

أما ما حيدث اليوم    .... ليتحرج جيش املسلمني من قتلهم فيحتمي الكفار هبم كدروع بشرية         
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فهو أن املسلمني املختلطني بالكفار يف بالدهم ليسوا أسرى لديهم بل مواطنـون مثلـهم أو                
بـل  . ميدان القتال مقيمون لديهم، وليسوا مع جيش يف حرب ليحتاطوا ألنفسهم بالفرار من            

  .إهنم يقتلون على غرة ومن دون سابق إنذار من جهة املهامجني
فليست هذه هي الصورة اليت أجاز فيها بعض الفقهاء قتل الترس املسلم، ومن أجازه منهم قيد                

ألنه اجتهاد بإباحة دماء معصومة يف مقابلة النص        ) ضرورة قطعية كلية  (ذلك بأن تكون هناك     
ا، وال بد لتجاوز النص الشرعي من حتقق الضرورة واالضطرار املـذكور يف             الشرعي احملرم هل  

ومعىن ) ١١٩: األنعام ("﴾..لَكُم مَّا َحرََّم َعلَْيكُْم ِإالَّ َما اْضطُِرْرُتْم ِإلَْيهِ       َوقَْد فَصَّلَ ﴿: قوله تعاىل 
 أي  )قطعيـة (أي عند خوف اهلالك على جيش املسلمني أو دار اإلسالم، ومعـىن             ) ضرورة(

أي ليست خاصة بفرد أو طائفة من املسلمني        ) كلية(مؤكدة ليست مظنونة أو متومهة، ومعىن       
وهذا ليس احلال يف تفجري الطائرات والقطارات املدنية والعمارات يف          ........ بل مبجموعهم 

  بالد الكفار واليت خيالط فيها املسلمون غريهم، واليت ال ضرورة تلجئ إىل القيام هبا
........  

ومن هنا منع كثري من أهل العلم قتل الترس املسلم يف صف الكفار إال عند الـضرورة الـيت                   
قيدوها باخلوف احملقق على جمموع املسلمني من االستئصال، وليس جمرد احلاجة أو املصلحة،             

   ".ومن العلماء من تشدد يف ذلك كاإلمام مالك رمحه اهللا
 يف الفصل الثامن عن التترس، ولكن ال بأس من بعض           بينت الرد على هذا الكالم سابقاً     : أقول

  :املالحظات
 لألسف الكاتب يفتقد لألمانة العلمية يف نقل أقوال العلماء، وهو ما سجلته عليه يف -أ

 فقد نقل قول اإلمام مالك واألوزاعي .ة من املالحظات على منهج الرسالةالسادساملالحظة 
، وأعرض عن قول اجلمهور مبا فيهم  يف املستصفى رمحه اهللارمحهما اهللا، وقول الغزايل

عداء إن تترسوا مبسلم ولكن ال يقصد الترس، فإن الذين أجازوا رمي األمتأخري املالكية، 
وتساهلوا . وإن كان اجليش عدده أقل من الترس: خيف على أكثر اجليش قصد الترس، وقالوا

أي . مجاعة اجليشن املسلمني هنا هم إخلوف على كل املسلمني بأن قالوا يف اشتراط القرطيب ا
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على قوهلم لو كان املتترس هبم مثالً مخسمائة واجليش ثالمثائة، وخيف على أكثر اجليش، 
  :يف حاشيته على الشرح الكبريدسوقي قال ال. فيجوز قصد الترس

ُسوا ِبأَْمَواِل الُْمْسِلِمَني فَُيقَاَتلُونَ ، َولَا أَْي ، َوأَْولَى إذَا َتَترَّ    ) َوِإنْ َتَترَُّسوا ِبُمْسِلٍم قُوِتلُوا     : قَْولُُه  ( "
ُيْتَركُونَ َوَيْنَبِغي َضَمانُ ِقيَمِتِه َعلَى َمْن َرَماُهْم ِقَياًسا َعلَى َما ُيْرَمى ِمْن السَِّفيَنِة ِللنََّجاِة ِمْن الَْغَرِق                

أَْي ِجـْنُس   ) َوِإنْ ِخفَْنا َعلَى أَْنفُـِسَنا      : قَْولُُه  ( َنا  ِبَجاِمِع أَنَّ كُلًّا إْتلَاُف َماٍل ِللنََّجاِة قَالَُه َشْيخُ       
َهذَا َشْرطٌ ِفي   ) إنْ لَْم ُيَخْف َعلَى أَكْثَِر الُْمْسِلِمَني       : قَْولُُه  ( أَْنفُِسَنا الُْمَتَحقُِّق ِفي َبْعِض الَْجْيِش      

ُسوا ِبُمْسِلٍم ُيقَاَتلُونَ َولَا ُيقَْصُد التُّـْرُس إذَا لَـْم          َعَدِم قَْصِد التُّْرِس أَْي أَنَّ َمَحلَّ كَْوِنِهْم إذَا َتَترَّ        
ُيَخْف َعلَى أَكْثَِر الُْمْسِلِمَني أَْي ِبأَنْ لَْم ُيَخْف َعلَْيِهْم أَْصلًا أَْو ِخيَف َعلَى أَقَـلِّ الُْمـْسِلِمَني أَْو                  

َوالُْمَراُد ِبالُْمْسِلِمَني ُهَنا َجَماَعةُ الَْجْيِش     ْرِس  َعلَى ِنْصِفِهْم فَِإنْ ِخيَف َعلَى أَكْثَِرِهْم َجاَز َرْمُي التُّ        
 ُدونَ الُْمَتَترَِّس ِبِهْم َوظَاِهُرُه أَنَُّه إذَا ِخيَف َعلَى أَكْثَِر الَْجْيِش َيُجوُز أَنْ ُيْرَمـى               الُْمقَاِتِلَني ِللْكُفَّارِ 

  . ١"  أَكْثََر ِمْن الُْمَجاِهِديَنَولَْو كَانَ الُْمْسِلُمونَ الُْمَتَترَُّس ِبِهْمالتُّْرُس ، 
كمـا بينتـه    ،  جلمهور فرأيهم يتراوح بني جواز الرمي أو تقييده حباجة القتال وضرورته          أما ا 

  .تفصيالً يف الفصل الثامن
 أجازوه يف كل جهاد، واستندوا إىل سنة        يقيدوا رمي الترس جبهاد الدفع بل     اجلمهور مل    و -ب

 نصبه املنحنيق على أهل الطائف وسراياه اليت كانت تبيـت            يف -عليه الصالة والسالم  -النيب  
 والـصحابة يف تلـك      -صلى اهللا عليه وسلم   -مل يكن النيب    الكفار وفيهم النساء والصبيان، و    

 وذكر ابن قدامة يف املغـين       .، بل إن حصار الطائف كان بعد فتح مكة        جهاد دفع احلاالت يف   
  .، وهذا جهاد طلب٢ االسكندريةأن عمرو بن العاص قد نصب املنجنيق على أهل

 أما قول الكاتب بأن الصورة اليت تكلم عنها الفقهاء هي صورة جيش وضع يف مقدمتـه                 -ج
أسرى مسلمني، فليس صحيحاً، بل تكلموا عن احلصن يكون فيه جتار املسلمني، والـسفينة              

  .يان، وتكلموا عن رمي البيوت يف داخل احلصن فيها النساء والصبيكون فيها مسلمون
                                                 

   .)١٥٦ص  / ٧ج  (-حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  ١
 .٤٤٩، ٤٤٨ ص٨ جـ- )وإذا حورب العدو مل حيرقوا بالنار( مسألة قال - كتاب اجلهاد-املغين البن قدامة املقدسي ٢
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  . أما انتشار املسلمني بني الكفار فقد أجبت عليه يف الفصل احلادي عشر عن السياح-د
  : أما قوله بأن املسلمني ال جيدون فرصة للفرار، فال حجة فيه-هـ

 ألن اجملاهدين أنذروا مرات عديدة أهنم سيستهدفون دول التحالف الصلييب ومصاحلها، )١(
  .ك البالد مبغادرهتاونصحوا املسلمني املقيمني يف تل

كما أباح الشرع للمسلمني مباغتة الكافرين ما دامت الدعوة قد بلغتهم، وقد وضحته ) ٢(
  .يف الفصل التاسع عن البيات والقتال مبا يعم إتالفه

وقد خرج بعض املسلمني مكرهني يف جيش الكفار يف بدر فلم يقبل املوىل عذرهم ) ٣(
م اهلجرة، واستثين من العقوبة فقط املستضعفني الذين ال باإلكراه، وأخربهم بأنه كان عليه
ظَاِلِمي أَْنفُِسِهْم  ِإنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم الَْمآلِئكَةُ﴿: قال تعاىل. يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال

ْرُض اللِّه َواِسَعةً فَُتَهاِجُرواْ ِفيَها قَالَْواْ أَلَْم َتكُْن أَ قَالُواْ ِفيَم كُنُتْم قَالُواْ كُنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِفي اَألْرِض
َوالنَِّساء  ِإالَّ الُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرَِّجاِل} ٩٧{َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصًريا  فَأُْولَـِئَك َمأَْواُهْم

 أَن َيْعفَُو َعْنُهْم فَأُْولَـِئَك َعَسى اللُّه }٩٨{َوالِْولَْداِن الَ َيْسَتِطيُعونَ ِحيلَةً َوالَ َيْهَتُدونَ َسِبيالً 
  .﴾َوكَانَ اللُّه َعفُوا غَفُوًرا

. وأنا هنا أعيد ذكر جزء من فتوى الشيخ محود العقال رمحه اهللا عن أحداث سبتمرب لفائدهتا
  :قال الشيخ رمحه اهللا

 : الشبهة الثانية "
  :، واجلواب عن هذه الشبهة من عدة أوجهأبرياء ال ذنب هلم إن يف القتلىيقولون 

بن جثامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل  روى الصعب : الوجه األول
 ".هم منهم": املشركني يبّيتون فيصاب من نسائهم وذرياهتم ، قال  عن أهل الديار من

 من ال جيوز قتله منفردا جيوز قتلهم إذا كانوااحلديث يدل على أن النساء والصبيان و فإن هذا
البيات   عن-صلى اهللا عليه وسلم-، ألهنم سألوا الرسول  بغريهم ومل ميكن التمييزخمتلطني

ما ال جيوز  جيوز تبعاوهو اهلجوم ليال، و البيات ال ميكن فيه التمييز، فأذن بذلك ألنه 
 .استقالال
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 .ضرهبم باملنجنيقمع الكفار  أن القادة املسلمني كانوا يستعملون يف حروهبم : الوجه الثاين
وقد يصيب من يسميهم هؤالء  ،ال يفرق بني مقاتل وغريهمعلوم أن املنجنيق إذا ضرب و

وجيوز : قال ابن قدامة رمحه اهللا  باألبرياء ، ومع ذلك جرت سنة املسلمني يف احلروب عليه ،
املنجنيق على أهل الطائف ، وعمرو بن  نصب املنجنيق ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم نصب

وقال ابن قاسم  ) . ٥٠٣ / ١٠املغين والشرح ( .نجنيق على أهل اإلسكندريةالعاص نصب امل
الكفار باملنجنيق ولو قتل بال قصد صبيانا و نساءا وشيوخا  وجيوز رمي: رمحه اهللا يف احلاشية 
النكاية جائزة بطريق اإلمجاع : باإلمجاع ، قال ابن رشد رمحه اهللا  ورهبانا جلواز النكاية

 ) ٢٧٠ / ٤احلاشية على الروض  ( .شركنيامل جبميع أنواع
من املسلمني إذا كانوا أسرى يف يد ) الترس ( قتل  أن فقهاء املسلمني أجازوا : الوجه الثالث

ترسا يقيهم نبال املسلمني مع أنه ال ذنب هلؤالء  الكفار وجعل الكفار هؤالء املسلمني
ال جيوز قتلهم وقد قال ابن تيمية فإن هؤالء أبرياء  املسلمني املتترس هبم وعلى اصطالحهم

على أن جيش الكفار إذا تترسوا مبن عندهم من أسرى املسلمني  وقد اتفق العلماء: رمحه اهللا 
إذا مل يقاتلوا فإهنم يقاتلون وإن أفضى ذلك إىل قتل املسلمني  وخيف على املسلمني الضرر

 ، وقال ابن قاسم رمحه  )٥٢ / ٢٠ ، جـ ٥٣٧ – ٥٤٦ / ٢٨الفتاوى ( .الذين تترسوا هبم
وإن تترسوا مبسلم مل جيز رميهم إال أن خناف على : يف اإلنصاف  قال: اهللا يف احلاشية 
 )٢٧١ / ٤احلاشية على الروض ( ويقصد الكفار ، وهذا بال نزاع  املسلمني فريميهم

.....................  
 : مث نقول هلؤالء

  ماذا تقصدون باألبرياء ؟
 :  جواهبم عن ثالث حاالتخيلو وهؤالء ال

 : األوىل احلالة
مع دوهلم ومل يعينوهم ال بالبدن وال باملال وال بالرأي واملشورة  أن يكونوا من الذين مل يقاتلوا

الصنف ال جيوز قتله بشرط أن يكون متميزا عن غريه ، غري خمتلط به ،  وال غري ذلك ، فهذا
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 قتله تبعا وإحلاقا مثل كبار السن والنساء والصبيانبغريه ومل ميكن متيزه فيجوز  أما إذا اختلط
يف  وجيوز قتل النساء والصبيان:  ، قال ابن قدامة واملرضى والعاجزين والرهبان املنقطعني

هبائمهم يتوصل  ويف املطمورة إذا مل يتعمد قتلهم منفردين ، وجيوز قتل) اهلجوم ليال ( البيات 
 وجيوز :وقال  )٥٠٣  /١٠املغين والشرح  . ( ا خالفوليس يف هذبه إىل قتلهم وهزميتهم ، 

 ، قال وال الروم إال البيات وهل غزومحد بن حنبل ال بأس بالبيات ، أتبييت العدو ، قال 
 ). ٥٠٣ / ١٠املغين والشرح  ( .نعلم أحدا كره البيات

 : احلالة الثانية
عينون هلا باملال أو الرأي ، فهؤالء لكنهم م أو هم من الذين مل يباشروا القتال مع دوهلم احملاربة

الرب رمحه  قال ابن عبد) . أي املعني واملساعد ( الردء  ال يسمون أبرياء بل حماربني ومن أهل
العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله ، ومن قدر  مل خيتلف: اهللا يف االستذكار 
ونقل اإلمجاع أيضا ابن  ) . ٧٤ / ١٤( االستذكار . الصبيان وقاتل قتل  على القتال من
 عبد وقال ابن، اهللا يف إباحة قتل النساء والصبيان وكبار السن إذا أعانوا أقوامهم  قدامة رمحه

الصمة يوم   قتل دريد بن-صلى اهللا عليه وسلم-وأمجعوا على أن رسول اهللا : الرب رمحه اهللا 
. اجلميع  ن هكذا من الشيوخ قتل عندحنني ألنه كان ذا رأي ومكيدة يف احلرب ، فمن كا

  يف شرح مسلم يف كتاب اجلهاد-رمحه اهللا-ونقل النووي  ) . ١٤٢ / ١٦( التمهيد 
  يف-رمحه اهللا-ونقل ابن قاسم . اإلمجاع على أن شيوخ الكفار إن كان فيهم رأي قتلوا 

-تيمية  ل عن ابنوأمجعوا على أن حكم الردء حكم املباشر يف اجلهاد ، ونق: احلاشية ، قال 
وأنصارها منها  أعوان الطائفة املمتنعة هذا اإلمجاع ، ونقل عن ابن تيمية أيضا أن -رمحه اهللا

 .فيما هلم وعليهم
 : الثالثة احلالة

أما إذا اختلطوا بغريهم فهؤالء ال جيوز قتلهم ما داموا مستقلني ،  أن يكونوا من املسلمني ،
 .  وسبق الكالم عنها ، ويدل عليه مسألة التترسقتلهم مع غريهم جاز ومل ميكن إال
حوله البعض عن االعتذار لألبرياء دون معرفة من هم هؤالء األبرياء فإمنا ذلك من  وما يدندن
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 التأثر باملصطلحات الغربية ووسائل اإلعالم ، حىت أصبح من مل ُيظن فيهم ذلك يرددون آثار
  . شرعيةمصطلحات وعبارات غرينا املخالفة لأللفاظ ال

 ، وهذا فيه رد وتبيني ملن ردد كلمة نفعل بالكفار مبثل ما فعلوا بنا علما بأنه جيوز لنا أن
اهللا سبحانه وتعاىل أباح لنا ذلك ، ومن النصوص اليت تدل على ذلك قوله تعاىل  األبرياء ، فإن

ينتصرون  والذين إذا أصاهبم البغي هم( وقال تعاىل ) عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به  وإن( 
 ).وجزاء سيئة سيئة مثلها

 : كالم أهل العلم يف جواز االنتقام باملثل ومن
الثأر ، وهلم تركها ، والصرب  إن املثلة حق هلم ، فلهم فعلها لالستيفاء وأخذ: قال ابن تيمية 

اجلهاد ، وال يكون نكاال هلم عن   ال يكون يف التمثيل هبم زيادة يفأفضل ، وهذا حيث
إىل اإلميان أو زجر هلم عن العدوان ، فإنه  نظريها ، فأما إذا كان يف التمثيل الشائع دعاء هلم

 ). ٢١٨ / ٦( ، نقله ابن مفلح عنه يف الفروع  هنا من باب إقامة احلدود واجلهاد املشروع
صلى اهللا عليه -األبرياء من دون تقييد وال ختصيص أن يتهم الرسول  ة قتلويلزم ملن قال مبسأل

ألن بعدهم بأهنم من قتلة األبرياء على اصطالح هؤالء القائلني ،   والصحابة ومن-وسلم
عليه - ، وقتل النيب يف قتال الطائف ، ومن طبيعة املنجنيق عدم التمييز الرسول نصب املنجنيق

 أنبت من يهود بين قريظة ومل يفرق بينهم ، قال ابن حزم يف احمللى كل من -الصالة والسالم
عرضت يوم قريظة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان من أنبت : حديث  تعليقا على
وهذا عموم من النيب صلى اهللا عليه وسلم ، مل يستبق منهم عسيفا وال : ابن حزم  قتل ، قال
 قال ابن ) . ٢٩٩ / ٧( احمللى .  وهذا إمجاع صحيح منه وال فالحا وال شيخا كبريا تاجرا

قوما   إذا صاحل أو عاهد-صلى اهللا عليه وسلم-وكان هديه : القيم رمحه اهللا يف زاد املعاد 
كما  فنقضوا أو نقض بعضهم وأقره الباقون ورضوا به غزا اجلميع ، وجعلهم كلهم ناقضني

يف الناقضني   ، وكما فعل يف أهل مكة ، فهذه سنتهري وبين قينقاعضفعل يف بين قريظة وبين الن
أعانوا عدو املسلمني على  وقد أفىت ابن تيمية بغزو نصارى املشرق ملا: وقال أيضا . الناكثني 

حياربونا ورآهم بذلك ناقضني  قتاهلم فأمدوهم باملال والسالح ، وإن كانوا مل يغزونا ومل
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بإعانتهم بين بكر بن وائل على  -هللا عليه وسلمصلى ا-للعهد ، كما نقضت قريش عهد النيب 
  ".حرب حلفائه

ويقول الشيخ حسني عمر بن حمفوظ عن أحداث احلادي عشر من سبتمرب قبل أن تعلن مجاعة 
  :ليتها عنهاقاعدة اجلهاد مسؤو
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والعجيب أن يتسابق مرضى القلوب وضعاف النفوس إىل اإلسراع بنفي التهمة عن "
 اإلسالم هو املتهم األول، فنرى ونسمع ونقرأ يف هذه األيام يف أجهزة اإلسالم واملسلمني كأن

عالم املسموعة واملرئية واملقروءة من يتصدر لإلفتاء فيقول إنّ اإلسالم بريء من مثل هذه اإل
وحنو ذلك ... اإلسالم ال يقر قتل األبرياء واإلسالم دين السالم ال اإلرهاب: األعمال أو يقول
 يرضون هبا اليهود والنصارى وأذناهبم، فهؤالء وأمثاهلم ال هم هلم يف كل من العبارات اليت

حدث جسيم ينال اليهود والنصارى إالّ أن يضعوا اإلسالم واملسلمني يف موضع الشبهة 
ومع أنّ أمريكا بأجهزهتا واستخباراهتا عاجزة عن حتديد اجلهة املنفذة لتلك .. وقفص االهتام

 واحداً ولو مظنوناً على قيام اجملاهدين يف سبيل اهللا بتفجريات العمليات، وال متلك دليالً
نيويورك وواشنطن، إالّ أنّ احتمال أن يكون اجملاهدون هم وراء تلك العمليات يبقى وارداً، 

، أن وإن ثبت أنّ تلك العمليات قام هبا اجملاهدون فينبغي أن يكون ذلك فخراً للمسلمني
 من ضرب أمريكا يف عقر دارها هبذا التخطيط البارع يكون يف أمة اإلسالم من متكن

ات أمريكا احليوية االقتصادية كربجي ئواملبتكر، وبتلك الشجاعة املنقطعة النظري، فضرب منش
التجارة بنيويورك واستهداف أهم إداراهتا العسكرية كالبنتاجون بؤرة الشر واإلجرام حيث 

، وخيطط فيها اخلطط العسكرية الحتالل بالد حتاك فيها املؤامرات على اإلسالم واملسلمني
املسلمني وللسيطرة على ثغور اإلسالم ولنهب خريات األمة اإلسالمية يف مشارق األرض 

ألنه بالدرجة األوىل إسقاط هليبة أمريكا املصطنعة، ونقل ، مكسب عظيم للمسلمنيومغارهبا، 
احليوية، لتجرئة املسلمني عليها، للمعركة إىل أرضها، وإضعاف القتصادها، وتدمري ملنشآهتا 

  على نفوس كثري من - ولألسف الشديد - والذي خيم وإلزالة حاجز اخلوف النفسي
  .!!  لن يقدر على ضرب أمريكاين أنّ أحداً معتقداملسلمني ظانني باهللا ظن السوء،

أمتىن أن يكون وراء تلك التفجريات مسلمون، لننفض عن أجسادنا غبار : فأقول
امية املذلة، ولنشم عبق العزة والكرامة، يف زمن استمرأنا فيه الذل والصغار واهلوان االهنز

  ...واالنكسار وال حول وال قوة إالّ باهللا العلّي العظيم
...............  
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فعلى املسلمني أن كل هذه االحتماالت واردة، وأياً كانت اجلهة املنفذة لتلك التفجريات، 
 عتت يف األرض عتواً كبرياً، وطغت وجتربت، وناصبت اإلسالم ، ألن أمريكايفرحوا بذلك

العداء بل وجاهرت به يف كل احملافل الدولية، وانتهكت حقوق اإلنسان يف كل أرجاء األرض 
 الَِّذْيَن َوَسَيْعلَُم( فأقل األحوال أن نعلم أنّ ما جرى هلا عقوبة قدرية من اهللا تعاىل - تقريباً -

  .١" ]٢٢٧: الشعراء) [ َيْنقَِلُبْونَ قَلٍَبُمْن أَيَّ ظَلَُموا
 يف رد شبهات املعترضني على أحداث -فك اهللا أسره-وقال الشيخ أبو حممد املقدسي 

  : من سبتمرباحلادي عشر
 مينـع  ال الكفر ديار يف لبعضهم مصاحل وجود أو املسلمني وجود إن : الثامنة املسألة"

 املسلم دم حلرمة واجب فذلك قتلهم جتنب وأمكن متميزين كانوا إن نعم ؛ الكفار جهاد من
 وسـببا  ذريعـة  يصري أن جيوز ال وجودهم لكن العصمة، يقطع ما يقترف مل ما كان حيث
 !! اجلهاد بسبب ومصاحلهم دنياهم ستتضرر أو سيتضررون أهنم بدعوى الكفار جهاد لتعطيل
 جهـاد  يف هـو  بل اليهود؛ ادجه يعطل ال احملتلة لسطنيف يف املسلمني وجود أن مثلما متاما

  .. أوىل األصلية الكفر ديار يف الكفار
 فلسطني يف أن بدعوى يبطله أو اليهود جهاد من اليوم مينع جاهل وال عامل من فليس

 بـسبب  منازهلم وهتدم ويؤذون يتضررون أو القتال يف يصابون قد مستضعفني مسلمني احملتلة
 بـاب  من فيها جائز هو بل ؛ األصلية والكفر رباحل بالد سائر يف الشأن فكذلك.. اجلهاد
   ..ومصاحلهم املسلمني وجود بدعوى هناك اجلهاد يعطل أو مينع ال أن وأوىل أوىل؛

 وإقامة ؛ إقامتهم يف املعذورين املستضعفني املسلمني من أغلبيتها احملتلة املسلمني بالد إذ
 ال الـذين  املستضعفني من كان إن هافي حرج ال واحتلوها الكفار دمهها اليت بلده يف املسلم

 ، الكفـار  من ختليصها ألجل العمل على مقيما كان أو ..سبيال يهتدون وال حيلة يستطيعون

                                                 
  .نقالً عن منرب التوحيد واجلهاد. ٤٨ و٤٧: التأصيل الشرعي ألحداث أمريكا ص ١
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 فإهنـا  دنيويـة  ومـصاحل  غايات ألجل أو ضرورة لغري األصلية الكفر ديار يف إقامته خبالف
   ..مشروعة غري مذمومة

 كُنَّـا  قَالُوا كُْنُتْم ِفيَم قَالُوا أَْنفُِسِهْم ظَاِلِمي الَْمالِئكَةُ َتَوفَّاُهُم الَِّذيَن ِإنَّ : ( تعاىل قال
 َمـأَْواُهمْ  فَأُولَِئـكَ  ِفيَها فَُتَهاِجُروا َواِسَعةً اللَِّه أَْرُض َتكُْن أَلَْم قَالُوا الْأَْرِض ِفي ُمْسَتْضَعِفَني

  ) ٩٧:النساء) (َمِصرياً َوَساَءْت َجَهنَُّم
الترمذي وغريه عن جرير بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا             يرويه الذي احلديث ويف

عليه وسلم بعث سرية إىل خثعم فاعتصم ناس بالسجود ، فأسرع فيهم القتل ،فبلغ ذلك النيب                
أنا بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر        : صلى اهللا عليه وسلم فأمر هلم بنصف العقل ؛ وقال           

  ).ال ترايا نارامها:  ومل ؟ قال يا رسول اهللا: قالوا. املشركني
  )برئت الذمة ممن أقام بني املشركني : ( .. ويف رواية النسائي 

 قاعـدة  إعمـال  من الفضائيات ومشايخ السالطني رهبان به يشقشق ما فإن وعليه
 العظيمة الدين ملصاحل ال !! الدنيوية ملصاحلهم ويسخروه ميرروه إمنا ؛ هاهنا واملصاحل املفاسد
 مقدمـة  ؛ العامة الكلية واجلهاد والدين التوحيد مصلحة أن أحد لكل ومعلوم ؛ وريةوالضر
 .. أواملصاحل املفاسد بني املوازنة عند خملص كل هذا فليعترب .. الدنيوية الشخصية املصاحل على
 ومدافعـة  اجلهـاد  مـن  حيصل قد الذي الفساد أن كتابه يف بني قد وجل عز اهللا أن وليعلم
 ترك مفاسد على سبحانه نبه ولذلك ، اجلهاد ترك يف احلاصل بالفساد مقارنة شيء ال الكفار؛
 اللَّـهِ  َدفُْع َولَْوال : ( وجل عز ،فقال اجلهاد بسبب املفاسد من يقع قد ما ذكر وأمهل اجلهاد
   )ِمَنيالَْعالَ َعلَى فَْضٍل ذُو اللََّه َولَِكنَّ الْأَْرُض لَفََسَدِت ِبَبْعٍض َبْعَضُهْم النَّاَس

 َوَصـلََواتٌ  َوِبَيـعٌ  َصَواِمُع لَُهدَِّمْت ِبَبْعٍض َبْعَضُهْم النَّاَس اللَِّه َدفُْع َولَْوال : ( وقال
: احلج(  )َعِزيٌز لَقَِويٌّ اللََّه ِإنَّ َيْنُصُرُه َمْن اللَُّه َولََيْنُصَرنَّ كَِثرياً اللَِّه اْسُم ِفيَها ُيذْكَُر َوَمَساِجُد

  .١")٤٠اآلية من
                                                 

 منرب -٣١:  صوكشف تلبيس األحبار والرهبان وكفر من ظاهر عليهم عبدة الصلبان أفغانستان وجوب نصرة املسلمني يف ١
 . مكتبة املقدسي-التوحيد واجلهاد
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جري الطائرات والعمارات ال ضرورة له، فهذا رأيه املتماشي مع املقدمات  أما قوله إن تف-و
  .ةاملوانع الستاخليارات الست والست واحملظورات الست و

 .١"وال يترك اجلهاد الواجب ألجل من يقتل شهيداً: "وأكرر هنا قول ابن تيمية رمحه اهللا 
 ر غادر،اوأهنا أمان، وأن من يستخدمها للنكاية يف الكف مث تكلم الكاتب عن التأشرية، -٥ 

  :فقال
  .حقيقة عقد األمان عصمة الدم واملال -"

والتأشرية اليوم . أن من دخل بالد الكفار بأماهنم ال حيل له أن خيوهنم يف شيء: السبب الثاين
جتارة أو هي إذن دخول، وهي بال شك عقد أمان منهم ملن أذنوا له بدخول بالدهم لعمل أو 

دراسة أو سياحة وحنوها، ألن حقيقة عقد األمان عصمة الدم واملال، واملسلم إذا دخل بالد 
الكفار اليوم فإهنم حيترمون دمه وماله وإذا اعتدى عليه أحد يهتمون بذلك وحياكمون من 

فيجب على هذا املسلم الوفاء هلم لقوله . فليس هو مهدراً عندهم. اعتدى عليه ويعوضونه
، حىت قال حممد بن احلسن الشيباين )١: املائدة(﴾  ..َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ أَْوفُواْ ِبالُْعقُوِدىل ﴿تعا

أن املسلم إذا زور خطهم ودخل به بالد الكفار وصدقوه، وجب ): "السري الكبري(يف كتابه 
  ،لتأشرية املزورةهو ما يسمى اليوم با) وتزوير خطهم(هذا حاصل كالمه، ". عليه الوفاء هلم

.....  
والكفار ما أعطوه األمان ومسحوا له بدخول بالدهم لكي خيوهنم بل على أن يؤمنهم فيجب 

عليه ذلك، وإن مل يشترطوا عليه صراحة ألنه مفهوم، وتنص القاعدة الفقهية على أن 
  .)"املعروف عرفاً كاملشروط شرطاً(

 ال بأس ببعض ، ولكنالتأشرية واألمانوقد رددت على هذا تفصيالً يف الباب السابع عن 
  : اإلشارات ملا سبق واإلضافات

                                                 
  .٥٤٧، ص٥٤٦ ص٢٨جمموع الفتاوى البن تيمية جـ ١
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ألن حقيقة عقد األمان عصمة الدم واملال، واملسلم إذا دخل بالد الكفار : " يقول الكاتب-أ
اليوم فإهنم حيترمون دمه وماله وإذا اعتدى عليه أحد يهتمون بذلك وحياكمون من اعتدى 

  ". عندهمفليس هو مهدراً. عليه ويعوضونه
وقد بينت تفصيالً يف الفصل السابع أن املسلم يف بالدهم ليس آمناً ال على نفسه وال على ماله 

  .وال على أهله وال على دينه
 بينت فيما سبق أن للعلماء قولني يف مسألة أن أمان الكافر للمسلم يقتضي أماناً من -ب

الزمة بني األمانني ال شرعا وال عقال ال م": املسلم للكافر، وذكرت أن اإلمام الشوكاين قال
احلرب بأمان أهلها أن يأخذ ما قدر عليه من أمواهلم  دار  فيجوز للمسلم الداخل،وال عادة
  -رمحه اهللا-وذكرت أن اعتبار اإلمام الشوكاين . ١"فك ما متكن منه من دمائهمويس

سابع ال جتعل املسلم آمناً والعادة املتبعة كما بينت يف الفصل ال. للعادة مهم جداً يف احلكم
  .على نفسه أو أهله أو ماله أو عرضه يف بالد الكفار

فليس فيه  أما ما استدل به الكاتب من قول اإلمام حممد بن احلسن الشيباين رمحه اهللا، -ج
. ذكر لتزوير خط أهل احلرب، وبالتايل فليس هناك أساس لقياس الكاتب التأشرية املزورة عليه

 يشبه كتاب اخلليفة، وهذه مسألة أخرى غري اًكتابخيرجون ن مه اهللا تكلم عفالشيباين رمح
 جيد أنه يعتمد على العرف والعادة، -رمحه اهللا-التأشرية املزورة، واملتأمل يف كالم الشيباين 

فالشيباين يتكلم عمن يدعون أهنم رسل اخلليفة، وقد جرت العادة بأن الرسل والسفراء ال 
َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد  -رمحه اهللا-أخرج اإلمام أمحد . ثابتة سنة نبوية بل هذه. يتعرض هلم

  :قَالَ -رضي اهللا عنه-
َجاَء اْبُن النَّوَّاَحِة َواْبُن أُثَاٍل َرُسولَا ُمَسْيِلَمةَ ِإلَى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لَُهَما أََتْشَهَداِن "
آَمْنُت " : َرُسولُ اللَِّه قَالَا َنْشَهُد أَنَّ ُمَسْيِلَمةَ َرُسولُ اللَِّه فَقَالَ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَنِّي

  ".لَْو كُْنُت قَاِتلًا َرُسولًا لَقََتلُْتكَُماِباللَِّه َوُرُسِلِه 

                                                 
  .٥٥٣ و٥٥٢:  ص٤: السيل اجلرار ج  ١ 
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   .١"ُسلَ لَا ُتقَْتلُفََمَضْت السُّنَّةُ أَنَّ الرُّقَالَ َعْبُد اللَِّه قَالَ 
ويف نفس الفصل يتكلم الشيباين عن آخرين جيوز هلم قتل وأخذ أموال أهل احلرب حبيل 

  : يقول الشيباين رمحه اهللا.أخرى اعتماداً على العرف
  .رسل اخلليفةحنن : ولو أن رهطا من املسلمني أتوا أول مساحل أهل احلرب فقالوا"

  .، أو مل خيرجوا، وكان ذلك خديعة منهم للمشركنيفةيشبه كتاب اخللي وأخرجوا كتاباً
  .ادخلوا: فقالوا هلم

  .فدخلوا دار احلرب
  .٢"فليس حيل هلم قتل أحد من أهل احلرب، وال أخذ شئ من أمواهلم ما داموا يف دارهم

  :مث قال رمحه اهللا
  .جئنا نريد التجارة: وكذلك لو قالوا"

  .وقد كان قصدهم أن يغتالوهم
نوا جتارا حقيقة كما أظهروا مل حيل هلم أن يغدروا بأهل احلرب، فكذلك إذا هنم لو كاأل

  .٣"أظهروا ذلك هلم
  .وذلك ألن العرف يف ذلك الوقت أن الرسل والتجار ال يعتدى عليهم، ويؤمنون

أما اليوم فالعكس هو احلال، فلو جاء رجل لسفارة أمريكا أو بريطانيا أو ملطار لندن أو 
أو من دوكو عمروف أمري إمارة  أنا رسول املال عمر أو أيب عمر البغدادي نيويورك وقال هلم

والعامل كله يشهد على ما فعلت باكستان . القوقاز اإلسالمية، لقبضوا عليه وسجنوه وعذبوه
وأمريكا باملال عبد السالم ضعيف سفري اإلمارة اإلسالمية يف باكستان، مع أنه كان سفرياً 

فقد اعتقل مث سلم لألمريكان حيث عذب . تمتع باحلصانة الدبلوماسيةرمسياً يف باكستان، وي

                                                 
  .)١٠٨ص  / ٨ج ( ٣٥٣٧:  حديث رقم-حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه -مسند أمحد ١
  .)٥٠٧ص  / ٢ج  (-السري الكبري  ٢
 .)٥٠٨ص  / ٢ج  (-السري الكبري  ٣
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 وكذلك لو قال هلم أنا تاجر جئت أشتري منكم أشياء .وسجن يف باجرام مث يف جوانتانامو
  .لإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان أو لدولة العراق اإلسالمية أو إلمارة القوقاز اإلسالمية

  :مث قال الشيباين رمحه اهللا
  :ولو كانوا تشبهوا بالروم ولبسوا لباسهم، فلما قالوا هلم"

  .سالم بأمان اإلحنن قوم من الروم كنا يف دار: من أنتم ؟ قالوا
  .وانتسبوا هلم إىل من يعرفونه من أهل احلرب، أو مل ينتسبوا، فخلوا سبيلهم

  .موال من يقدرون عليه منهم ويأخذوا األوال بأس بأن يقتلوا
  .لو كان حقيقة مل يكن بينهم وبني أهل احلرب أمانن ما أظهروا أل

فان بعضهم ليس يف أمان من بعض حىت لو استوىل عليه أو على ماله مبلكه، وإذا أسلم عليه 
  .١"كان ساملا له

  :وقال أيضاً رمحه اهللا
وكذلك لو أخربوهم أهنم قوم من أهل الذمة أتوهم ناقضني للعهد مع املسلمني، فأذنوا هلم "

  .خوليف الد
  .٢"ول سواءفهذا واأل

  .فهنا أيضاً اعترب العادة والعرف
 وحىت لو سلمنا له افتراضاً باستدالله بكالم الشيباين رمحه اهللا، فقد بينت أن املسألة فيها -د

بأن التأشرية أمان فقد بينت تفصيالً يف الفصل السابع أن هذا أيضاً لو سلمنا مث قولني للعلماء، 
ه يف حالة األمريكان احملاربني للمسلمني واملكرمني لساب الرسول صلى اهللا األمان ال اعتبار ل

  .عليه وسلم
، فأعلق "املعروف عرفاً كاملشروط شرطاً: "أضيف هنا أن الكاتب استند إىل قاعدة أن -هـ

  :على ذلك فأقول
                                                 

  .)٥٠٨ص  / ٢ج  (-السري الكبري  ١
 .)٥٠٩ص  / ٢ج  (-السري الكبري  ٢
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ة أن الكاتب يأيت بعمومات وقواعد الحظات على منهج الوثيقامل قبل يف قد بينت من )١(
  .الحظات على منهج الوثيقةامل من ية عشرةاحلاددون ذكر تفصيلها، وهي املالحظة 

، وتناول هذه املسألة ليس جمال ١فهذه القاعدة تناوهلا الفقهاء عند حبثهم للعادة أو للعرف )٢(
ومن أمثلة . ٢حبثنا، ولكين أذكر هنا أن الفقهاء ال يعتربون العادة وال العرف إذا صادم الشرع

  : العرف والشرع يف مسألة التأشريةتعارض
اعتبار تأشرية الدول احملاربة للمسلمني واملعتدية عليهم والسابة لنبيهم مانعة من عقوبة ) أ(

املسلمني هلم، وقد بينت هذا من قبل عند الكالم على التأشرية، وأن هذا القول خمالف للسنة 
  .الصحيحة الثابتة

ي من املسائل اليت جرى هبا العرف الدويل، ووثقتها مسألة احلصانة الدبلوماسية، فه) ب(
ذ فليس يف دار اإلسالم من هو حمصن من نفا. املعاهدات الدولية، ولكنها خمالفة للشريعة

  .٣الشريعة عليه
 اجملاهدون ملا هامجوا الغرب يف عقر داره بالعمليات االستشهادية مل يهامجوه ألهنم -٦

هنم أنصاف جمانني، وال ألهنم يعانون من اإلحباط اء، وال ألغادرون، وال لشهوة يف إراقة الدم
والفشل، كما حيلو للكثريين أن يصوروا، ولكنهم هامجوه مضطرين ليدفعوا عن أمتهم 

وحرماهتم عدواناً بشعاً متصالً من قرون، وألهنم ال وسيلة أخرى هلم يف دفع هذا العدوان 
 يف مقتل وضرب اقتصاده ومراكز قيادته، سوى العمليات االستشهادية، وسوى إصابة الغرب

وهم يف هذا كله يف جهاد دفع راعوا فيه أحكام الشرع واستفتوا العلماء الصادقني األحرار، 
 .واهللا من وراء القصد. وابتغوا بذلك رضوان اهللا

                                                 
  . ١٨٤ إىل ١٦٤: من ص١: العادة حمكمة ج:  القاعدة السادسة- للسيوطي راجع األشباه والنظائر ١
الفقة اإلسالمي وأدلته من ، و١٧٠:  ص١: اب األشباه والنظائر للسيوطي ج والشرع من كت راجع فصل تعارض العرف ٢

 ٧: ين جيزون ربا البنوك باعتباره عرفاً شائعاً وأيضاً جذال عند رده على ٣٧٥٢:  ص٥ :الكتاب والسنة للشيخ وهبة الزحيلي ج
  .٥١٦٥: ص
:  وص٥٩٧٦ إىل ٥٩٧٠:  ص٨: ب والسنة للشيخ وهبة الزحيلي جالفقة اإلسالمي وأدلته من الكتا: ذلك راجع يف تفصيل  ٣

  .٦٤٢٧ إىل ٦٤٢٤


