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الرحيم الرحمن الله بسم

خسساتم علسسى والسسسلما والصلةا ،العالمين رب لله الحمد
قسسد انأه خير لكل الله وفقك فاعلم وبعد والمرسلين، النأبياء
السنة هذه من رجب شهر أواخر في الطاغوت أولياء طلبنا
ومنهسسم اعتقلسسوه، مسسن فمنهم الموحدين إخوانأنا وبعض نأحن
ًا له فتركوا به يظفروا لم من مجيئسسه يتضسسمن أهلسسه عند أمر

ًا حصسسل قسسد وانأسسه إليهسسم، ًا خلفسس الخسسوةا هسسؤلء بيسسن يسسسير
 .الكفار هؤلء لطلب الستجابة حكم في المطلوبين،

الكفار. هؤلء لطلب الستجابة رأى من فمنهم

إلسسى انأقسسسموا وهسسؤلء الستجابة، عدما رأى من ومنهم
نأسسستجيب ول بأنأفسسسنا إليهسسم نأذهب ل قالت طائفة طائفتين
أو فتنسسة فيسسه ليسسس المسسر أن نأتسسبين أن إل وأمرهسسم لطلبهسسم

ًا نأعتقل .كره

و أبسدا، لطلبهسم نأسستجيب ل قسالت وطائفة داهمونأسا ول
نأقتل. أو نأنجوا حتى وقاتلناهم أنأفسنا عن دفعنا

ًا فأحببت  المسالة هذه أحرر - أن إخوانأي على - حرص
فيه. الحق ولخوانأي لي ليظهر الشرعي بالدليل

ً فأقول :والسداد التوفيق المولى سائل
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ولأ
من الفرار وجواز مشروعية بيان في

منهم والخاتفاء الكفار
الستضعاف حال

باب: مسسن( اليمان كتاب في صحيحه في البخاري روى
قسال: أنأسه الخسدري سسعيد أبسي  عن)الفتن من الفرار الدين

يكسسون أن وسسسلم: (يوشسسك عليسسه الله صلى الله رسول قال
ومواقسسع الجبسسال، شسسعف بهسسا يتبسسع غنسسم المسسسلم مسسال خيسسر

 .الفتن) من بدينه يفر القطر،

ًا وروى القاعسسد فتنسسة (باب: تكسسون الفتن كتاب في أيض
اللسسه رسسسول قال: قال هريرةا أبى القائم) عن من خير فيها

مسسن خيسسر فيهسسا القاعد فتن ستكون(وسلم:  عليه الله صلى
خيسسر فيهسسا والماشسسي الماشسسي من خير فيها والقائم القائم،

منهسا وجسد فمسن تستشسرفه، لهسا تشسّرفَّ من الساعي، من
به). فليعذ معاذا أو ملجأ

وهسسي عظيمسسة جليلسسة فائسسدةا الحسساديث هسسذه ففسسي
إليها. السعي أو المشي وعدما الفتنة من الفرار مشروعية

الجبسسن مسسن وليسسس واليمسسان، السسدين من ذلك أن وفيها
مسسن الفسسرار يكسسون وكيف. الناس من كثير يظن كما والخور
النأبياء ديدن وهو والخور الجبن من منها الستخفاء أو الفتن

.الستضعافَّ زمن في والصالحين

وصسسدع أعلسسن أن بعسسد والمرسسسلين النأبيسساء، خسساتم فهذا
،الباطلسسة وآلهتهسسم الكفسسار مسن وبراءته كفره وأظهر بدعوته
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ًا يستخفي الكفار تسلط أن بعد أصحابه، من وطائفة هو حين
.بعضهم وآذوا عليهم

علي مع وخبره ذر أبي إسلما قصة البخاري وفي 
ومسسا وسلم عليه الله صلى النبي إلى ذر أبا توصيله وطريقة

 .هذا على يدل

) فسسي339-3/322( أحمسسد المسساما رواه مسسا ذلك ومن
قسسوله وفيسسه العقبسسة بيعسسة أمر في جابر عن وغيرهما مسنده
مسسن رهسسط وفيهسسا إل النأصسسار دور مسسن دار يبسسق لسسم (حسستى

ًا، ائتمسسروا ثسسم  ؛)السسسلما يظهرون المسلمين فقلنسسا: جميعسس
ُيطسسرد وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول نأترك متى (حتى

رجسسل سسسبعون منسسا إليسسه ؟) فرحسسل ويخسسافَّ مكسسة جبسسال في
العقبسسة، شسسعب فسسي فواعسسدنأاه الموسسسم فسسي عليسسه قسسدموا

آخسسر  إلسسى...توافينسسا حسستى ورجليسسن رجل من عليه فاجتمعنا
.الحديث)

نأحن (بينما قال مسعود بن الله عبد عن البخاري وفي
عليسه نأزلست إذ غسار، فسي وسسلم عليسه اللسه صسلى النبي مع
فسساه وأن فيه، من لتلقاها وإنأي ليتلوها  فإنأه}والمرسلت{

عليسسه اللسه صسسلى النبي فقال حية، علينا وثبت إذ بها، لرطب
اللسسه صلى النبي فقال فذهبت،  فابتدرنأاها"اقتلوها" :وسلم
)."شرها وقيتم كما شركم ُوقيت: "وسلم عليه

كثير. هذا وأمثال

نأصسسره فقسسد تنصسسروه {إل وتعسسالى تبارك الله قال وقد
إذ الغسسار فسسي همسسا إذ اثنيسسن ثانأي كفروا الذين أخرجه إذ الله

عليسسه سكينته الله فأنأزل معنا الله إن تحزن ل لصاحبه يقول
السسسفلى كفسروا السذين كلمسسة وجعسل تروهسسا لم بجنود وأيده
.حكيم} عزيز والله العليا هي الله وكلمة

ذلك. في عبرةا الهجرةا خبر وفي

والسلما الصلةا نأبينا وعلى عليه موسى الله نأبي وهذا
المدينسسة أقصسسا مسسن رجسسل {وجسساء وتعسسالى تبسسارك الله يقول

فسساخرج ليقتلسسوك بك يأتمرون المل إن موسى يا قال يسعى
ًا منها * فخرج الناصحين من لك إنأي رب قسسال يسسترقب خائف

الظالمين}. القوما من نأجني

؟ نأبوته قبل ذلك  كان:قيل فإن
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بسسل نأبسسوته، بعسسد السسسلما عليسسه موسسسى ينكره قلنا: فلم
{ففسسرت قسسوله فسسي عنه تعالى الله أخبر كما وصوبه صححه
مسسن وجعلنسسي حكمسسا ربسسي لسسي فسسوهب خفتكسسم لمسسا منكسسم

إلسسى {وأوحينسسا ذلسسك بعسسد عنسسه تعالى قال وقد. المرسلين}
ًا بمصر لقومكما تبوءا أن وأخيه موسى بيسوتكم واجعلوا بيوت

.المؤمنين} وبشر الصلةا وأقيموا قبلة

ولسسسيد بيسسوتهم، فسسي وصسسلتهم اسسستخفاءهم ذلسسك ففي
ًا اليسسة هذه حول قطب ًا كلمسس ص( ظللال فسسي يراجسسع طيبسس
1816.(

بتوحيسسدهم صسسدعوا أن بعسسد الكهسسف أصسسحاب والفتيسسة
اخسسبر كمسسا الكهسسف، إلسسى أووا وتوعسسدوهم قسسومهم وهسسددهم

إلسسى فسسأوا اللسسه إل يعبسسدون ومسسا اعسستزلتموهم تعسسالى: {وإذا
أمركسسم مسسن لكسسم ويهيئ رحمته من ربكم لكم ينشر الكهف

 .مرفقا}

لبثتم بما أعلم ربكم {قالوا عنهم وتعالى سبحانأه وقال
أزكسسى أيهسسا فلينظر المدينة إلى هذه بروقكم أحدكم فابعثوا
ًا * أحسسدا بكسسم يشعرن ول وليتلطف منه برزق فليأتكم طعام

ملتهسسم فسسي يعيسسدوكم او يرجمسسوكم عليكسسم يظهروا إن إنأهم
.أبدا}  إذا تفلحوا ولن

فلسو استضسسعافهم، حسال الصسالحين مسن غيرهسم وهكذا
ذلسسك من جدت لو المة هذه سلف من التابعين أخبار تتبعت
.كثيرةا أمثلة

فسسي الجسسوزي ابسسن فيهسسم قسسال بثلثسسة بالتمثيسسل وأكتفسسي
تبحثت أنأي حنبل: (غير بن أحمد الماما مناقب كتابه مقدمة

- والعمل - العلم أعني المرين في الكمال مرتبة نأائلي عن
علسسى المسسران لسسه تسسم من أجد فلم بعدهم ومن التابعين من

ثلثسسة نأقسسص: سسسوى نأسسوع كمالهسسا وجسسه يخدش ل التي الغاية
بسسن وأحمسسد الثسسوري، وسسسفيان البصسسري، أشخاص: الحسسسن

.5ص حنبل) أهس

مسسن مسسع ُأخسسرج وقيسسل خسسرج فقسسد البصري الحسن أما
)1( الشعث بن الرحمن عبد فتنة زمن الحجاج على خرجوا
القسسراء مسسن طائفسسة معسسه وخسسرج الشسسعث ابسسن خسسرج حيسسث

ابسسن هزيمسسة وبعد ،الحجاج وعسف جور على ثورةا والفقهاء
ًا البصري الحسن بقي الشعث لدرجسسة الحجسساج مسسن متواري

 .)583/4( للذهبي النبلء أعلما سير  أنأظر)1(
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ابسسن فأنأسساب عليهسسا الخسسروج علسسى يقدر فلم ماتت له ابنة أن
.)2( بذلك سرين

ًا فخرج الثوري سفيان أما عسسرض لمسسا البصرةا إلى هارب
ًا، المهدي الخليفة عليه أخسسافَّ يقول: (ليس الذي وهو منصب

أرى لم سيئة، سيئتهم أرى فل كرامتهم، أخافَّ إنأما إهانأتهم،
ً للسسسلطان ً إل مثل قسسال، الثعلسسب، لسسسان علسسى ضسسرب مثل

ًا للكلب عرفت ًا وسبعين نأيف دسسستان منهسسا ) ليسسس3( دسسستانأ
) 4(.يرانأي) ول الكلب أرى ل أن من خيرا

أن بعسسد وذلسسك الواثق أياما اختفى فقد احمد الماما ماأ
ًا، بلء ذلسسك فسسي وابتلسسي القسسرآن فسسي بعقيسسدته صسسدع عظيمسس

عاد ثم الماكن في يتنقل زال فما الواثق حياةا بقية فاختفى
وقال الواثق، مات ان إلى فيه فاختفى أشهر بعد منزله إلى

ثم أياما، ثلثة حنبل بن أحمد عندي هانأي: اختفى بن إبراهيم
ًا لي أطلب قال عليك آمن إليه. قلت: ل أتحول حتى موضع

لسسه وطلبت أفدتك، فعلت ! فإذا الله. فقال: إفعل عبد أبا يا
ًا اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول لي: اختفى قال خرج فلما موضع

أن ينبغسسي ليسسس تحسسول، ثسسم أيسساما ثلثة الغار في وسلم عليه
فسسي ويسسترك الرخسساء في وسلم عليه الله صلى الرسول يتبع

.)5( الشدةا) أهس

فسسي أحمسسد المسساما اختفسساء شسسأن في حنبل رواية وفي
ًا الله عبد أبو يزل قال: (فلم الواثق حياةا القرب، في مختفي

ولسسم خسسبره ُطفسسئ لمسسا سسسنة أو أشهر بعد منزله إلى عاد ثم
ًا البيت في يزل حسستى غيرهسسا ول الصسسلةا إلى يخرج ل مختفي
الواثق. هلك

فتسسبرأ النأبيسساء هسسدي علسسى بسسدعوته المرء صدع ما فإذا
وقلسسة استضسسعافه حسسال طلبسسوه ثم والمشركين، الشرك من

هسسذا لن يسسستخفي، أو منهم يفر أن يعيبه فل وأنأصاره حيلته
الستضسسعافَّ حسسال وطريقتهسسم والصسسالحين النأبياء حال من
رأيت.  كما

)610/4( السابق  المرجع)2(
والخديعة. المكر معناها فارسية  الدستان: كلمة)3(
)7/262(  السير)4(
349ص الجوزي لبن احمد الماما  مناقب)5(
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ًاث اني
حال الكفار من الفرار حكم في

الستضعاف
أم الستحباب أم الوجوب على هو هل

؟ ماذا

الكفسسار من الفرار مشروعية وعرفت سبق ما تقرر إذا
وبسسالله فنقسسول حكمسسه، تعسسرفَّ أن بقسسي الستضسسعافَّ حسسال

التوفيق:

والمطلوب. الطالب حال إلى يرجع ذلك إن 

ويعسسرفَّ منعة أو عشيرةا أو جاه ذا المطلوب كان فإذا
لسسه جسساز إليهسسم، بسسذهابه ُيفتسسن أو ُيسسذل لسسن أنأه لديه يترجح أو

ًا كان إذا استحب ربما بل ذلك، بين دينه يظهر أن على قادر
آلهتهسسم وعيسسب التوحيد من يكرهون ما ويسمعهم ظهرانأيهم

وشركياتهم.  باطلهم من والبراءةا ومعبوداتهم

ًا المطلوب كان إن اما سسسيذلونأه أنأهم له وترجح ضعيف
ما الصراح والشرك البواح الكفر من يسمعونأه أو يفتنونأه أو
تقيسسة بسسه ورضسساه لسسه إقراره أظهر ربما بل رده على يقدر ل
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ًا، برجليسسه إليهسسم ذهب أن بعد لسسه يحسسل ل هسسذا فمثسسل مختسسار
ًا إليهم الذهاب ًا. اعتقال بغير مختار أبد

النهي تقدما وقد الفتنة إلى بالرجلين وسعٌي مشٌي لنأه
هسسذه فسسي وللمطلسسوب المتقدمسسة، الحسساديث فسسي ذلسسك عسسن

مسسن وأتبسساعهم والصسسالحين النأبيسساء فسسي حسنة أسوةا الحالة
الكفار. من بدينهم يفرون كانأوا الذين الصالحين

عسبرةا الحبشسة إلسى الوليسن المهساجرين هجسرةا وفسي
.لهذا

المشسسركين أذى وخشسسي خسسافَّ من إليها هاجر قد لنأه
فسسإنأهم ونأحسسوهم وعمر بكر كأبي الناس أشرافَّ أما وفتنتهم

المدينة. إلى بالهجرةا أمروا حتى يهاجروا لم

ًا يكسسون الحالسة هسسذه في المطلوب أن يقال ول مكرهسس
التقيسسة يسسستعمل ثسسم ومن والذهاب لهم الستجابة له فيجوز

عندهم.

الطسساغوت أولياء إلى ذهبوا ممن كثير مع حصل قد كما
بعضهم: لو قال حيث دروسنا وعن عنا سئلوا لما باختيارهم

ًا أو النظسساما بسسأمن تخل محمد أبي دروس أن نأعلم نأحسسو شسسيئ
لهسسم، للمسسوالةا إظهسسار فهسسذا عنسسه، يبلسسغ مسسن أول لكنسسا هسسذا

ول ضسسرورةا غير من الكافر، النظاما بأمن يخل من ولمعاداةا
.إكراه

وفسسي أيسسديهم بيسسن ذاك قلنسسا حيسسن كنسسا قسسد قيسسل فسسإن
بين بأنأفسكم أنأتم ودخلتم ذهبتم قد قيل: لكنكم سلطانأهم،

ول معتقليسسن غير مختارين المر بادئ سلطانأهم وفي أيديهم
مكرهين.

مشسايعة أظهسر مسن - أعنسي هؤلء حال أشبه ما ولذلك
تعسسذر ثسسم وشسسركهم كفرهسسم عسسن الظسساهر والرضسسى الكفسسار
ًا كان أنأه مع والكراه بالتقية و الهجسسرةا علسسى ذلسسك قبل قادر
يهسساجر ولسسم بمكسسة أسلم من بحال أشبههم ما أقول ، الفرار
مشسحة المدينسة إلسى وسسلم عليسه اللسه صلى بالنبي ويلحق

الفرقسسان يسسوما كسسان إذا حتى الوطن، أو الزوجة أو بالمسكن
ًا المشسسركون أخرجهسسم الجمعان التقى يوما وجعلسسوهم كرهسس
بعضسسهم رمى ما إذا المسلمون فكان الصفوفَّ، مقدمة في

اللسسه فسسانأزل إخوانأنسسا قتلنسسا فيقولون أحدهم في وقع بالسهم
ظسسالمي الملئكسسة توفسساهم السسذين {إن قسسوله تعسسالى و تبارك
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الرض فسسي مستضسسعفين كنسسا قسسالوا كنتم فيما قالوا أنأفسهم
فأولئسسك فيهسسا فتهسساجروا واسسسعة اللسسه ارض تكسسن ألسسم قسسالوا

وجل عز الله يعذر لم مصيرا} فلماذا وساءت جهنم مأواهم
صسسفوفَّ فسسي وأخرجسسوا بالستضسسعافَّ تعذروا أنأهم مع هؤلء

حيسسن مكرهين يكونأوا لم ؟! الجواب: لنأهم مكرهين، الكفار
علسسى قسادرين كسانأوا بسل المسر، بسادي ظهرانأيهم بين جلسوا
يعسسذروا لسسم ذلسسك في قصروا فلما مرةا، أول والهجرةا الفرار

لنأهسسم ذلسسك، بعسسد واستضسسعافهم عليهسسم المشسسركين بتسلط
ًا كانأوا .والتسلط الستضعافَّ ذلك في سبب

ن اللسه عبسد بن سليمان الشيخ يقول ن محمسد ب عبسد ب
الشسسراك) المعروفسسة أهسسل موالةا (حكم رسالة في الوهاب

ً عشرين من أكثر فيها ذكر (بالدلئل) لنأه نأجد أهل عند دليل
السسسابقة: اليسسة عسسن قسسال الشسسرك، أهل تولى من كفر على
ًا الخروج على الكراه كان قائل: هل قال (فإن للسسذين عسسذر
ًا يكسسون ل قيسسل ؟ بسسدر يسسوما قتلوا لسسم المسسر أول لنأهسسم عسسذر

ذلسسك بعسسد يعسسذرون فل الكفار، مع أقاموا إذ معذورين يكونأوا
وتركسسوا معهسسم أقاموا حيث ذلك، في السبب لنأهم بالكراه،

الهجرةا) أهس.

مسسن عسسرفَّ إن أنأسسه وليعلم وليفهمه هذا العاقل فليتأمل
ًا نأفسه الكفسسار، يدي بين دينه إظهار على يقدر لن وأنأه ضعف

كفرهسسم عسسن ورضسساه تسسوليهم يظهسسر سوفَّ العكس على بل
ه يحل فل وباطلهم، وشركهم ة هسذه فسي ل يسذهب أن الحال

ًا يطلبوه حين إليهم ًا، مختار هسسم فيعتقلسسوه يقهروه أن إل أبد
الكسسراه الكفسسر مسسن شسسيء علسسى ذلسسك بعسسد أكرهسسوه فسسإن

هو فذلك وشرطه، بحده العلم أهل عند المعروفَّ الشرعي
ثسم برجليسسه الفتنسة إلى ويمشي يسعى أن أما ،)7( المعذور

ًا فيدخلها فيها الدخول إلى يدعى بسسالكراه، يتعسسذر ثم مختار
قال قد إذ الله، غضب من هذا مثل فليحذر إكراه، ثم وليس
ثسسم الكسسافرين مسسوالةا عسسن نأهسسى أن بعسسد تعسسالى تبسسارك اللسسه

تبسسارك تقسساةا،قسسال منهم فيتقي الكراه تحت يقع من استثنى
المصير}. الله وإلى نأفسه الله وتعالى: {ويحذركم

هسسذا في اعتبار الموحد أجله من طلب الذي للغرض ثم
ًا .أيض

إذلل فيه ليس عابر لمر الموحد طلب ما إذا يعقل فل
وكسسذا ذلسسك، نأحسسو أو يقاتل أو يفر أن لكفر سماع ول فتنة ول
حسسق بهسسا يرد أو مظلمة فيها ترفع حق شهادةا لداء طلب لو

50إبراهيم) ص (ملة رسالة  انأظر)7(
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معنا الله ان تحزن ل

يتسسوجب قسسد فإنأه الكفر، في وقوع ول ذل ثم وليس لصاحبه
ًا المر كان إن الحوال هذه بعض في ذلك عليه و بسسه متعلقسس
واعتبار التفصيل من بد فل ذلك نأحو أو سواه شاهد ثم ليس
.المسائل هذه

ًا، معتبر فإنأه الطالب حال وكذا في كلمنا كان وإن أيض
يكسسره بسسأنأه يعسسرفَّ قسسد من الكفار من فإن وأوليائهم، الكفار
نأصسسرانأية علسسى وهسسو النجاشسسي وصسسف فسسي جاء كما الظلم،

فسسي كسسانأوا لمسسا الصسسحابة دعى ما وهذا يسلم، أن قبل وذلك
مغيسسرةا بسسن ربيعة أبي بن الله عبد قريش مبعوثا وجاء أرضه

لينظر النجاشي فطلبهم مكة، إلى لردهم العاص بن وعمرو
أرضسسه، فسسي يبقيهسسم أو قريش إلى يسلمهم وهل حالهم في

ويسسأتوه لطلبسسه يسسستجيبوا أن الصسسحابة دعسسى ممسسا أقول: إن
ً سعة هناك أن مع مختارين ترجسسح قسسد كسسونأهم للفرار ومجال

السستي وقصسستهم خبرهم في وراجع يظلمهم، ل أنأه ظنهم في
وأخرجهسسا وسسسلم عليسسه الله صلى النبي زوج سلمة أما روتها
جعفسسر قسسول ) وفيها5/290-1/201( جيد بسند أحمد الماما
وشسقوا وظلمونأسا قهرونأسا (فلمسسا قريسسش عن عنه الله رضي
وإخترنأسساك بلسسدك، إلسسى خرجنسسا ديننا، وبين بيننا وحالوا علينا،
نأظلسسم ل أن ورجونأسسا جسسوارك فسسي ورغبنسسا سسسواك، مسسن على

 .الملك) أيها عندك

ًا أو خطأ هذا فعلهم كان ولو النبي عليه سكت لما منكر
فسسي جسساء فقسسد لنأكسسره، بل أقره ولما وسلم عليه الله صلى

بسسالمعروفَّ يسسأمرهم{ أنأسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى وصسسفه
عليهسسم ويحسسرما الطيبسسات لهسسم ويحسسل المنكسسر عسسن وينهسساهم
}.الخبائث

الكسسافر أن المطلوب ظن على غلب فإذا هذا تقرر إذا
ويسسذهب يسسستجيب أن لسسه جاز يفتنه أو يظلمه لن طلبه الذي
ًا إليه ًا أو خوف هذا ومثل تضخيمها، أو المور تصعيد من حذر

وحقسسوق بالحريسسة تتمسسسح السستي السسدول من كثير في موجود
الكفسسسر مناهسسسج مسسسن ونأحوهسسسا والديموقراطيسسسة النأسسسسان

ًا هسسذا وليسسس المعاصسسرةا، ًا أو تأيسسد المناهسسج لهسسذه تحاكمسس
مسسن النأتفسساع أو السسستفادةا هسسو لكسسن والفكسسار، والنأظمسسة

ًا، والموجودةا المفروضة أجوائها مسسن كالسسستفادةا وهسسو جسسبر
موحسسد لنجسسدةا أهلها فزع ما إذا العشائرية أو القبلية العصبية

كسسون أي ؛ هسسذا فمثسسل الكفسسر، علسسى والقبيلسسة قسسبيلتهم مسسن
ل عقيسسدته تؤيد ل وهي أخاها تنصر الجاهلية القبلية العصبية

ًا يعتسسبر أو ؛ توحيسسده فسسي يخسسدش ول الموحسسد يضسسر تأييسسد
ًا أو للجاهلية إمتسسن وتعالى تبارك الله ان !! بدليل لها تحاكم
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معنا الله ان تحزن ل

الكسسافر عمسسه إلسسى بسسإيوائه وسلم عليه الله صلى النبي على
ًا يجسسدك : {ألسسم وتعسالى سسسبحانأه فقال له عمه ونأصرةا يتيمس

شسسعيب رهسسط ومثلسسه الكسسافر، عمسسك إلسسى آواك فسسآوى} أي
ًا كانأوا الذين ًا وتعسسالى تبسسارك قسسال والكفسسار دونأه مانأع مخسسبر

ًا، كسسانأوا لرجمناك} وقد رهطك نأبيه: {ولول أعداء عن كفسسار
الكفسسار كسسان السسذي السسسلما عليه صالح الله نأبي ولي وكذلك

لنقسسولن ثسسم وأهلسسه لنسسبيتنه بسسالله تقاسموا يحاذرونأه: {قالوا
لصادقون}. وإنأا أهله مهلك شهدنأا ما لوليه

السسذي الكسسافر أن ظنه على يغلب أو يعلم المرء فكون
أو العصسسبية أو العرفيسسة أو القانأونأيسسة الموانأع من عليه يطلبه

للسسذهاب مسسسوغ فهسسذا فتنته أو ظلمه من يمنعه ما الجاهلية
ًا أو أكسسبر فتنسسة خسافَّ إن إليسسه تعسسالى واللسسه ، للمسور تصسسعيد

البسسواب هسسذه فسسي والسسستخارةا الستشسسارةا وتبقسسى أعلسسم،
ممدوحة.. محمودةا

إن قاتله الكافر أن الموحد ظن على غلب لو ما بخلفَّ
ًا فسسساجنه آسسسره أو إليه ذهب ً سسسجن ًا أو طسسويل فهسسذا مؤبسسد

تعسسالى: تبارك قال وقد التهلكة إلى بالنفس إلقاء لنأه محرما
.)8(التهلكة}  إلى بأيديكم تلقوا {ول

علسى النهسي تقسدما فقسد فساتنه أنأسه ظنسه علسى غلسب أو
 الفتنة إلى والسعي المشي

ان إل ظسسالمه، إلسسى يسسذهب فل ظسسالمه انأه علم إذا وكذا
ًا يخافَّ أكبر. ومنكرا ظلم

والباطسسل والشسسرك الكفسسر مسسسمعه أنأه عرفَّ إذا وكذا
السسدين، إظهسسار أو والسسرد الدفع على يقدر لن المطلوب وأن
فكيسسف حسساله، هسسذا فسسي القعسسود وتعالى تبارك الله حرما فقد

ًا، برجليه ويسعى إليه يمشي أن يجوز و سسسبحانأه قال مختار
آيسسات سسسمعتم إذا أن الكتسساب فسسي عليكم نأزل تعالى: {وقد

يخوضسسوا حسستى معهسسم تقعسسدوا فل بهسسا ويستهزأ بها يكفر الله

الجهسساد تسسرك مسسن التحسسذير فسسي نأزلسست اليسسة أن يقسسال  ول)8(
فسسالعبرةا ذلسسك، فسسي خاصسسة وأنأهسسا اللسسه سسسبيل فسسي والنأفاق

علسسى بهسسا نأحتسسج لسسم ونأحن السبب بخصوص ل اللفظ بعموما
مسسع الكسسافر إلى مختارا الذهاب عدما على لكن الجهاد، ترك
قبيسسل مسسن فهسسو ونأحوه، المؤبد السجن أو بالقتل الظن غلبة
بكسسم كسسان اللسسه إن انأفسكم تقتلوا وتعالى: ((ول تبارك قوله

آخر. شيء والجهاد والقتال شيء، فهذا رحيما)) النساء،
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معنا الله ان تحزن ل

المنسسافقين جسسامع اللسسه إن مثلهسسم إذا إنأكسسم غيسسره حديث في
ًا} النساء. جهنم في والكافرين جميع

ًا يذهب فل علم وقد حاله هذا مجلس في ليقعد مختار
.المفارقة ول ساعتها النأكار يستطيع ل أنأه نأفسه من

النأكسسار علسسى قسسادر انأسسه نأفسسسه مسسن علسسم لو ما بخلفَّ
.ونأحوه والقتل الفتنة وأمن ومعتقده دينه وإظهار

من الكفار به أحاط إن أما الكافر، إلى الذهاب عن هذا
هسسم مسسا الموحسسد يعسسرفَّ ول للفسسرار، مجسسال ول جسسانأب كسسل

ان إمسسا ظنسسه، غلبسسة حسسسب علسسى يجتهسسد ان فله به، فاعلون
يقتسسل، أو ينجسسو حسستى يقاتل أو ينجو، قد انأه ظن إن يستأسر

علسسى ويسسدل بسسه، غسسادرون أنأهسسم ظنسسه فسسي ترجسسح أو ظن إن
البخسساري رواه ما الحالة، هذه مثل في وذاك هذا مشروعيته
)6/165يستأسسر) ( لسم ومسن ؟ الرجسل يستأسر باب: (هل

ن بعثهسم السذين العشسرةا قضسية فسي هريسرةا أبسي حسديث م
بهسسم فأحسساط الرجيسسع يسسوما وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الرسول

منهسسم يقتلسسوا ل ان العهسسد أعطوهم ثم راما كلهم رجل مائتي
كسسافر ذمسة فسسي النسسزول يسسرض لسسم مسن الصسسحابة فمن أحد،

بعسسد بسه فغسدروا استأسسسر مسن ومنهسسم فقتلوه، الغدر مخافة
قصسسته، الخسسبر وفسسي عنسسه اللسسه رضي خبيب هؤلء ومن ذلك
خطسسأ أنأسسه وسسسلم عليسسه الله صلى النبي عن يرو لم هذا ومع
ًا وليس بهم إحاطة مقاما المقاما لن اجتهاده، في منهم أحد
.الغلبة أو للفرار مجال من

أعلم. تعالى والله

ًثالثا
الكافر إلى الموحد ذهاب عدم أن بيان

لطلبهم استجابته وعدم
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معنا الله ان تحزن ل

كل على المسلحة المواجهة يعني ل
حال

وهذه حيلته، وقلة استضعافه حال الموحد على فالكلما
بسسأن نأعتقسسد نأحسسن نأعسسم والمواجهسسة، القتسسال فيها يلزما ل حال

جهسساد أو قتسسال مشسسروعية علسسى تسسدل عامسسة نأصسسوص هنسساك
عنسسدنأا جسسائر وذلك للكفار، إخوانأه بعض مع أو لوحده الواحد

فسسي وبينسساه فصسسلناه أمسسر وهسسو المسساما عسسدما ولسسو ومشسسروع
والمصسسالح المفاسسسد ميسسزان الحسسساما) لكسسن (نأسسزع رسسسالتنا
.الباب هذا في معتبر الشرعية

غير فإنأه أعظم منكر أو مفسدةا عليه ترتب إذا والعمل
.مشروع

وحقيقيسسة عظيمسسة مصسسلحة تحقسسق السستي والمواجهسسة
ردةا تكسسون ول جسساد إعسسداد إلسسى تحتسساج والمسسسلمين للسلما

إذ سساعتها، يحسسددون السسذين وهسم الكفسار إليهسسا يجرنأسا فعسل
خلل مسسن يعمسسل أن الكيسسس الفطسسن المسسسلم علسسى ينبغسسي
خطسسة خلل من للعمل ويدفع يستدرج أن ل وإعداده، خطته
ًا يروما ممن الموحد كان إن هذا وترتيبه، العدو ًا نأصر حقيقيسس
ًا وكسسذلك الطسساغوت، مسسع حاسمة لمعركة ويعد للسلما كبير

لسسرؤوس اغتيسسال كعمليات والقتال الجهاد يرى ممن كان إن
ضسسربات يضسسرب أن ينبغسسي هسسذا مثسسل فسسإن وأوليسسائه، الكفر

ًا مركزةا فسسي نأكايسسة اكسسبر إنأسسزال قصده كان إن لها ومخطط
ًا فهو هذا - وعلى الله أعداء للمواجهسسة يجر أن ينبغي ل أيض

العدو. استفزازات خلل من العشوائية

هسسو للكفسسار وقتسساله بصسسير أبسسي بقصسسة اسسستدل ومسسن
مسسن الفسسارين المستضسسعفين المسسؤمنين مسسن قليلسسة وعصسسابة

حسسق بهسسا اسسستدل السستي الصسسورةا يراعسسي أن فينبغسسي قريش
وإغسسارته وقتسساله بصسسير أبا فإن حق، طالب كان إن المراعاةا

اللسسه صسسلى النسسبي إلسسى تنسسسب تكسسن لم قريش قوافل على
القوما لن تبعاتها، ول مسؤوليتها يتحمل كان ول وسلم عليه
الجماعسسة وليسسة فسسي الكفسسار عنسسد محسسسوبين يكونأسسوا لسسم

ًا تؤثر ل أعمالهم فكانأت المسلمة، أو مفسسسدةا تجسسر أو سسسلب
شئت، إن الدعوةا على قل أو المسلمة الجماعة على ضررا

والمصسسالح، المفاسسسد في هذا يراعي بها المستدل كان فإن
بصسسير أبو قتل لما ولذلك مشروع، وعمله صحيح فاستدلله

الرسسسول أرجعسسه السسذين الرجليسسن أحسسد وهو العامري الرجل
قريسسش تطالب لم قريش، إلى معهما وسلم عليه الله صلى
عليسسه أنأكرت ول وسلم عليه الله صلى الله رسول من بديته
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معنا الله ان تحزن ل

ًا، العهسسد فسسي أثر أو ذلك آنأسسذاك يكسسن لسسم بصسسير أبسسا لن شسسيئ
يكن لم لنأه المسلمة الجماعة إلى تنسب أو أعماله تحسب

العهسسد يلزمسسه لسسم ولذلك وحكمها، وليتهم تحت دخل قد بعد
ًا هذا فلتفقه قريش، وبين بينها المبرما العمسسال فسسإن ، جيسسد

الهلك. إلى تؤدي شرعي بدليل مرتبطة الغير العشوائية

ـمـن وـهـذا الـصـائل دـفـع قـيـل: (يـشـرع ـفـإن
؟جنسه)

ً أن تحقق إن قلنا: نأعم أو فتنتسسك أو قتلسسك يريسسد صسسائل
ًا بسسك الضسسرار ًا ضسسرر للختيسسار مجسسال ل ذلسسك فعنسسد مبرحسس

الطاقسسة حسسسب النفسسس عسسن السسدفع أو الفسسرار إل والترجيسسح
 والمكان،

أو الكفار من طلب كل ليس أنأه إلى التنبه ينبغي لكن
فتنتسسك، أو قتلسسك يريد الذي الصائل حال حاله يكون أوليائهم
بسسالميزان ووزنأهسسا الحقيقيسسة بأحجامها الحوال وضع فالصل

الحمسسساس وراء والنأسسسسياق النأجسسسرار وعسسسدما الشسسسرعي،
أعلسسم والمسسرء الشسسرع بميسسزان مضسسبوطة الغيسسر والعاطفسسة

إخسسوانأه وليشسساور فليتلطف وإخوانأه، دعوته وأحوال بأحواله
 استخار، من نأدما ول استشار من خاب فما ربه، وليستخير

ًا : وأخاير

اللسسه قول وبين هنا ها قررنأاه الذي هذا بين تعارض فل
إن الفسسرار ينفعكسسم لسسن الحسسزاب:{قسسل سسسورةا فسسي تعسسالى
قليل} فقسسد إل تمتعسسون ل إذا و القتسسل أو المسسوت من فررتم
اسسستخفائه أو الكفسسار من المؤمن فرار عن كلمنا أن عرفت

أما أولياءه، أو الطاغوت طلبه ،إن إعداده وعدما ضعفه حال
القتسسال ويفسسرض الجهسساد يتعيسسن حين القتال عن فتتكلم الية

كبسسائر من الزحف من ساعتها الفرار فإن الصفوفَّ، فتلتقي
كسسانأوا السسذين المنسسافقين فسسي اليسسة نأزلسست وقسسد السسذنأوب،
بغزوةا القتال ترك في والسلما الصلةا عليه النبي يستأذنأون
الصسسفين، والتقسساء بالمدينسسة الحزاب إحاطة ساعة الحزاب

إل يريسسدون إن بعسسورةا هسسي ومسسا عسسورةا بيوتنسسا إن {يقولسسون
.فرارا..}
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اتمةخا
كنتم إن وخاافون تخافوهم {فل

مؤمنين}
والحث الحق على بالثبات الترغيب في

به الصدع على
الطاغوت أولياء من الخوف وعدم

أوليسساء وجسسه فسسي الحق كلمة قول على الثبات أن اعلم
آلهتهسسم وعيب التوحيد من يكرهون ما وإسماعهم الطاغوت
الولسسى هسسو وأنأصسسارها، وأولياءهسسا عبيدها ومن منها والبراءةا

الطائفسسة ومن تعالى الله دين أنأصار من يكون أن أحب لمن
من ول خالفهم من يضرهم ل الذين تعالى الله بدين القائمة
هنسسا ها والكلما كذلك، وهم تعالى الله أمر يأتي حتى خذلهم
بالتفاصسسيل العسسترافَّ فسسي وليسسس والتوحيسسد، السسدعوةا علسسى

يقسسال وقسسد المسلمين، بإخوانأك تضر التي والمور والسماء
ًا ليس التحقيق موقف أن والصسسدع الحسسق كلمسسة لبيان مقام

في وطلبه الحق معرفة يريدون ل الطاغوت أولياء فإن بها،
وعقيسسدتك توجهاتسسك معرفسسة يريسسدون مسسا بقسسدر المقسساما هسسذا

هذا ومع حق، هذا فنقول: نأعم عليها، ومحاكمتك لمحاسبتك
ًا أحسدهم نأفسسس فسسي الحسق كلمسسة تقع أن من مانأع فل موقعسس

ًا ًا وتهزه حسن ًا هز حسسال كسسل وعلسسى قلبسسه، إلسسى فتنفسسذ عنيف
اختلفَّ يختلسف قسد المقساما هسذا في فالموقف الشسخاص ب
 .والحوال

ًا نأفسه من يرى المأسور الشخص كان فإن وأنأه ضعف
معتقسسده يكتسسم أن الصسسدع. فلسسه هسسذا تبعسسات علسسى يقسسدر لن

إكسسراه بل كفسسر بكلمسسة لهسسم يصسسرح ل أن بشسسرط ويتقهسسم،
ويتفسسوه هنا، الرخصة في يتوسع الناس من كثير لن حقيقي

ول ضسسربوه ول اكرهسسوه مسا كفسسر بكلمات الستضعافَّ بحجة
بصسسيغة والجابسسة المعسساريض فسسي أن مسسع قولهسسا، علسسى آذوه

الفتسسوى مسسن بالخوفَّ التذرع أو العلم عدما ادعاء أو السؤال
فسي إن أقسسول علسسم، بغيسسر اللسسه ديسن في القول عن والتورع

وتلسسبيس والكفسسر، بالباطسسل التصريح عن مندوحة ذلك أمثال
من الباطلة وآلهتهم كفرياتهم عن الرضى إظهار أو به الحق
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بسسالله يسسؤمن كسسان الحديث: (مسسن في جاء وقد إكراه، ما غير
ًا فليقل الخر واليوما ففسسي حسسال، كسسل ليصمت) على أو خير
وتسسوجهه تقسسوله أو تعتقسسده مسسا يهمهسسم ل البلد مسسن كسسثير

أو الشسسارع فسسي قلتسسه السسذي مسسا يهمهسسم مسسا بقدر للمحققين،
سسسب مسسن وبصسسرهم وسسسمعهم النسساس وبحضسسرةا المسسسجد
تقسسوله مسسا يضسسرك ل بعضها وفي عليه، والتحريض الطاغوت

التحقيسسق، أوراق فسسي عليه توقع حتى المحققين حضرةا في
علسسى التوقيع وعدما بها، والصدع الحق كلمة قول فبالمكان

دون بسسالعموما يجيب أن الموحد الخأ الوراق. وبإمكان تلكم
حسسال، بلسسد ولكل مقال مقاما ولكل باسمه طاغوت تخصيص

الموحسسد للخأ الولسسى لكسسن بقسسدره، ذلسسك يقسسدر والموحسسد
ًا كلمسسة وقسسول الناس لدعوةا يتصدرون ممن كان إن خصوص

أوذي أو ضسسرب ولو الطاغوت وجه في عليه يثبت أن الحق،
هسسذه سسسلك مسسن أول ليسسس هسسو إذ سسسمع، مسسا منهسسم وسسسمع

النسسبيون عليهسسا سسسبقه وقسسد آخرهسسم، ول العظيمسسة الطريسسق
بعضسسهم قتل حتى الرسل أوذي فكم والشهداء، والصديقون

ونأشسسروا اللسسواح على حملوا اتباعهم من الصالحون وكذلك
ًا إل ذلك زادهم فما بالمناشير ليما إيمانأ د9( وتس ت ) وق ثب

قسسال: (سسسيد أنأسسه والسسسلما الصسسلةا عليسسه اللسسه رسسسول عسسن
فنهسساه فسسأمره جسسائر إمسساما إلسسى قسساما ورجسسل حمسسزةا الشهداء
أسسسخط لكسسن اللسسه بسسسخط النسساس وإرضسساء فإيسساك فقتلسسه)،

اللسسه ويقسسذفَّ وتقهرهم، قلوبهم تملك الله رضى في الناس
إخوانأنسسا مسسن كسسثير ذلسسك جسسرب وقسسد صسسدورهم، فسسي مهابتك

ًا إل ذلسسك زادهسسم فما الظروفَّ أحلك في الموحدين احترامسس
ًا ً وإكبسسار روى وقسسد اللسسه، أعسسداء قلسسوب فسسي ورهبسسًة وإجلل

اللسسه رسسسول أن الخسسدري سعيد أبي عن وغيره احمد الماما
النسساس رهبة أحدكم يمنعن ل قال: (أل والسلما الصلةا عليه

ول أجسسل مسسن يقسسرب ل فسسإنأه شهده أو رآه إذا بحق يقول أن
ذكر أو بحسق يقول أن رزق من يباعد تنسس ل بعظيسم) ثسم ي
العلسسى المل يشسسهدها المواقسسف هسسذه أن الموحسسد أخسسي

فلتسسسجل وتكتسسب، وتعسسالى تبسسارك اللسسه ويراهسسا ويسسسمعها
ًا لنفسك سسسيدك مسسن ويقربسسك اللسسه أعداء عن يباعدك موقف

الله أتى من إل بنون ول مال ينفع ل يوما به وتباهي ومولك،
 .سليم بقلب

يقرع ليسلمغمارها عن يغب من حروب وتلك
نأادما سنة بعدها

343 ،342ص الجسسوزي لبن احمد الماما مناقب  وانأظر)9(
ًا هناك ذكر فقد ضسسربوا ممسسن لحمسسد العلسسم اهسسل مسسن سسسلف

كثيرةا. الحق.. والمثلة كلمة على الثبات سبيل في وأوذوا
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كتسسابه فسسي تعسسالى اللسسه رحمسسه القيسسم ابن الماما يقول 
يخسسوفَّ تعسسالى: أنأسسه اللسسه عسسدو كيسسد مسسن" : (اللهفان إغاثة"

يسسأمرونأهم ول يجاهسسدونأهم وأوليسسائه: فل جنسسده من المؤمنين
كيسده أعظسم مسن وهذا ، المنكر عن ينهونأهم ول بالمعروفَّ،

بهسسذا عنسسه وتعسسالى سسسبحانأه اللسسه أخبرنأسسا وقسسد اليمان، بأهل
تخسافوهم فل اوليسسائه يخسوفَّ الشسسيطان ذلكسم : {إنأما فقال

المفسسسرين: جميسسع عند المعنى ،مؤمنين} كنتم إن وخافون
صدوركم) ولهذا في قتادةا: (يعظمهم بأوليائه. قال يخوفكم

كنتسسم إن وخسسافون تخسسافوهم وتعسسالى: {فل تبسسارك قسسال
أوليسساء خوفَّ قلبه من زال العبد إيمان قوي مؤمنين} وكلما

منهم) أهس. خوفه قوي إيمانأه ضعف وكلما الشيطان،

فسسي يعد لم العبد قلب مل إذا تعالى الله خوفَّ فإن نأعم
ًا القلب هذا العبسسد استشسسعر وإذا سبحانأه، غيره لخوفَّ مكانأ

المهيمسسن المسستين، القسسوةا ذو سسسبحانأه وأنأه تعالى الله عظمة
واستحضر كلهم العباد بنواصي الخذ المتكبر، الجبار العزيز
قسسوى جميسسع نأفسسسه فسسي وتضاءلت وصغرت تحاقرت معيته،
صدره في واليقين التوكل استحكم وإذا بها، يعبأ ولم الرض
كسان مسا أصسابه ومسا ليصسسيبه كسسان مسا أخطسسأءه مسا أن وعلم

لسم يضسروه، أن علسى النأسس الجسن اجتمسع لو وأن ليخطئه،
علسسى وربسسط اللسسه ثبتسسه ؛ عليه الله كتبه قد بشيء إل يضروه

زعزعته ما ذلك عند جميعها الرض قوى اجتمعت فلو قلبه،
إل ذلسك زاده ولمسسا الحقسسة عقيسدته عسن ردته ول طريقه عن

ًا ًا إيمانأ ول ويخشسسونأه اللسسه رسالت يبلغون {الذين ،وتسليم
.حسيبا} بالله وكفى الله إل أحدا يخشون

مسسع حربهسسم فسسي اللسسه وأعسسداء الطغسساةا أسسساليب من إن
مسسن تلقسسوه السسذي هذا والترهيب التخويف أسلوب المؤمنين

ًا يحاول الله لعنه أنأه فكما إبليس، الول إمامهم تعظيم دوم
عسسن ورده لتخسسذيله منهم وتخويفه المؤمن نأفس في أوليائه
قسسوتهم إظهسسار يحسساولون فهم يفعلون، فكذلك المبين، الحق

تعسسذيبهم ووسائل وأسلحتهم وجيوشهم بجموعهم والفتخار
وتعظيمهسسا مسسدحها من ويكثرون ومخابراتهم، أمنهم وأجهزةا
فسسي وكسسبيرةا صسسغيرةا بكسسل وتعلسسم تحيسسط وأنأها عليها، والثناء
كتسسابه فسسي عنهسسم تعسسالى اللسسه أخسسبر كمسسا وأنأهسسا، وأنأها، البلد،

لسسه فما الله يضلل ومن دونأه من بالذين فقال: {ويخوفونأك
.هاد} من

اليمسسان ضسسعفاء فسسي إل تسسؤثر ل السسساليب هسسذه ومثسسل
فهسسم قلسسوبهم، مسسن وتعظيمسسه الله خشية تستحكم لم الذين

وخطسسر تعسسالى، تبسسارك اللسسه خشسسية من أشد الناس يخشون
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تخسسذيل عامسسل لنأهسسم المسسؤمنين علسسى عظيسسم هسسؤلء أمثسسال
من استبعادهم فينبغي المسلم، الصف في وإرجافَّ وتثبيط
عنسسد بهم والغترار اعتبارهم أو حسابهم وعدما التأثير مواقع
فيكسسم خرجسسوا أمثالهم: {لو في تعالى قال الصفوفَّ، تقييم

ً إل زادوكم ما وفيكسسم الفتنة يبغونأكم خللكم ولوضعوا خبال
.لهم} سماعون

علسى أثسره الحرجسة الظروفَّ هذه مثل في فالرجافَّ 
المواقسسف هسسذه مثل في تحتاج النفوس لن عظيم، النفوس

بمواقف بتذكيرها قلوبها على ويربط الثبات على يحثها لمن
انأيين والعلماء المجاهدين المؤمنين ذما ولسذا العساملين، الرب

فقسسال المسسواطن هسسذه مثسسل في الرجافَّ وتعالى تبارك الله
الخسسوفَّ أو المسسن مسسن أمسسر جسساءهم وتعسسالى: {وإذا سبحانأه
منهسسم المسسر أولسسي وإلسسى الرسسسول إلسسى ردوه ولو به أذاعوا
عليكسسم اللسسه فضسسل ولسسول منهسسم يسسستنبطونأه السسذين لعلمسسه

.قليلً} إل الشيطان لتبعتم ورحمته

عبسساده بهسسا اللسسه يبتلسسي عظيمسسة ومواقف لمواطن وإنأها
قسسال فقسسد الطيسسب، مسن الخسسبيث فيميسسز صسسفوفهم ليمحسسص

فل أوليسساءه يخسسوفَّ الشسسيطان ذلكسسم قوله: {إنأما بعد تعالى
بقليسسل: {مسسا بعسسدها وتعسسالى تبسسارك قال ، الية}...تخافوهم

الخبيث يميز حتى عليه انأتم ما على المؤمنين ليذر الله كان
.الطيب} من

ل عليسسه اللسسه عاهسسدوا مسسا صسسدقوا السسذين فسسالمؤمنون
علسسى تسسؤثر ول الطاغوتيسسة السسساليب هسسذه مثسسل تضسسيرهم
ًا إل تزيدهم ول تزعزعهم، أو مواقفهم ًا. {السسذين أيمانأ وثباتسس

فزادهم فاخشوهم لكم جمعوا قد الناس إن الناس لهم قال
ًا مسسن بنعمسسة * فانأقلبوا الوكيل ونأعم الله حسبنا وقالوا إيمانأ
ذو واللسسه الله رضوان واتبعوا سوء يمسسهم لم وفضل الله

فل أوليسساءه يخسسوفَّ الشسسيطان ذلكسسم * إنأمسسا عظيسسم فضسسل
.مؤمنين} كنتم إن وخافون تخافوهم

مواقسسف اليسسات هسسذه قبسسل ذكسسر قسسد سسسبحانأه وكسسان
فسي عليهسم ورد المسؤمنين وتخويسف تخسذيل فسي المنافقين

قل قتلوا ما أطاعونأا لو وقعدوا لخوانأهم قالوا ذلك: {الذين
صادقين} .  كنتم إن الموت انأفسكم عن فادرؤا

عاهدوا ما صدقوا الذين الشهداء منازل سبحانأه ذكر ثم
ويرغبهسسم ويحببهسسم طريقهسسم علسسى المؤمنين ليدل عليه الله
سسسبيل في قتلوا الذين تحسبن {ول وتعالى تبارك فقال بها،
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أن إلسسى }،. اليسسات..يرزقسسون ربهسسم عند أحياء بل أموتا الله
قسسد النسساس إن النسساس لهم قال {الذين وتعالى سبحانأه قال

ًا فزادهسسم فاخشسسوهم لكم جمعوا اللسسه حسسسبنا وقسسالوا إيمانأسس
اليات}. الوكيل، ونأعم

الصسسلةا عليسسه نأسسبيه وتعسسالى تبسسارك اللسسه أرشسسد وكسسذلك
وتعسسالى: تبسسارك قسسال بعسسدما فسسأمره يقسسول أن والسسسلما

ذلك بعد وتعالى سبحانأه دونأه} قال من بالذين {ويخوفونأك
.المتوكلون} يتوكل عليه الله حسبي بقليل: {قل

السسذي اللسسه دون هسسو الوجسسود هسسذا في أحد كل كان فإذا
بسسه يخسسوفَّ مسسا كلسسه ذلك في ويدخل المتوكلون، عليه يتوكل

وجل، عز الله دون أولئك كل كان إذا المؤمنين، المشركون
الجبسسار العزيز الله على المتوكل المؤمن يخافهم وكيف فأنأا
هسسو تاريسسخ وأعظسسم لعسسبرةا، التاريسسخ فسسي لنسسا وإن توكله، حق

مسسواقفهم وتأمسسل إليسسه، ارجسسع أقسسوامهم، مسسع النأبيسساء تاريسسخ
يخوفسسونأهم كسسانأوا وكيسسف المسسستكبرين، أقوامهم مع الخالدةا
في وانأظر وقوتهم، بعددهم ويتوعدونأهم ويهددونأهم بآلهتهم

مسسن وأنأهل منها، ارتو وصلبتها، النأبياء مواقف إلى المقابل،
 .زاد وأي الزاد، والله فيها فإن الصافي، معينها

عمسسق فسسي نأسسوح الله نأبي إلى المثال سبيل على أنأظر
ًا قومه يخاطب وهو إليه واستمع الزمان، ًا وحيد لكنسسه فريسسد

عظمتسسه ويستشسسعر عليسسه يتوكسسل السسذي الله معية يستحضر
فيقول طغيانأهم او سلطانأهم يخشى ول فيخاطبهم سبحانأه،

اللسسه فعلسسى الله بآيات وتذكيري مقامي عليكم كبر كان {إن
عليكسسم أمركم يكن ل ثم وشركاءكم أمركم فأجمعوا توكلت

.تنظرون} ول إلي اقضوا ثم غمة

ا قسوةا مسن عنسدكم ومسا أمركسم أجمعوا مسن لسديكم وم
ثسسم بهسسم، تعسستزون السسذين وشركاءكم انأتم وجبروت سلطان

يقسسول ول تنظرونأني، أو تمهلونأني أن دون لكم بدا ما افعلوا
ًا ذلك ًا تهور وتخبسسوا، تزول ما أسرع جوفاء وعاطفة وحماس

يعلم وهو تغلب، ل التي القوةا معه ان يعلم وهو يقوله وإنأما
بسوء يمسوه أن يستطيعون ول وتعالى، تبارك الله معه ان
اللسسه، يشاء أن إل ، المتين بحبله معتصما عليه متوكل داما ما

ًا ذلسسك فليس سبحانأه شاء فإن ًا ولكنسسه لعبسسده خسسذلنأ اختبسسار
ًا ًا وامتحانأ .وتمحيص

قسسومه بيسسن يقسسف كيسسف السسسلما عليسسه هود إلى وانأظر
ًا ًا وحيد ًا، وأشرسهم قوةا الرض أهل أعتى وهم فريد بطشسس
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يعظمونأهسسا السستي الزائفسسة وآلهتهسسم بشسسركائهم يخوفسسونأه
فيقسسف بسوء}، آلهتنا بعض اعتراك إل نأقول فيقولون: {إن

أشد. ويقول أو الجبال كثبات بثبات الله على متوكل أمامهم
ًا يخشى ل الذي المؤمن قولة الله أشهد : {إنأي الله إل أحد

فكيسسدونأي دونأسسه * مسسن تشسسركون ممسسا بريسسء أنأسسي واشهدوا
ًا مسسا وربكم ربي الله على توكلت * إنأي تنظرون ل ثم جميع

.مستقيم} صراط على ربي إن بناصيتها آخذ هو إل دابة من

قسسومه يناظر وهو الرحمن خليل إبراهيم موقف وتأمل
السستي الزائفة بآلهتهم ول بهم يبالي ل أنأه فيعلمهم ويواجههم
الله لنأصار هو إنأما والثبات والطمئنان فالمن بها، يخوفونأه

ًا، بسسه يشسسركوا فلسسم التوحيسسد حسسق وحسسدوه السسذين أمسسا شسسيئ
بسسالله أشركوا وقد والطمئنان المن ينالون فأنأا المشركون

ًا، بسه ينسزل لسم ما ل سسلطانأ الخسوفَّ إل لهسم ليسس أولئسك ب
وقسسد بسسالله أتحسساجونأي قال قومه {وحاجه والخذلن، والقلق
وسسسع شيئا ربي يشاء ان إل به تشركون ما اخافَّ ول هدانأي
مسسا أخسسافَّ * وكيسسف تتسسذكرون أفل علمسسا شسسيء كسسل ربسسي

بسسه ينسسزل لسسم مسسا بسسالله أشسسركتم أنأكم تخافون ول أشركتم؟
 .تعلمون؟} كنتم إن بالمن أحق الفريقين فأي سلطانأا؟

ًا الجسسواب ويأتي ًا حاسسسم ًا واضسسح أسسسماعهم يقسسرع جليسس
أولئسسك بظلسسم إيمانأهم يلبسوا ولم آمنوا {الذين:  كالصاعقة

.مهتدون} وهم المن لهم

ًء اللحظسسات أشد في الله كليم موسى إلى وانأظر ابتل
ًا، وعتسسادهم، بقسسوتهم وجنسسوده فرعسسون به لحق وقد وتمحيص

عليسسه وموسسسى والسسسلطان، القسسوةا وأهسسل المل يومهسسا وهسسم
ول عسسدةا مسسن معهسسم ليسسس مستضسسعفين قلسسة فسسي السسسلما

فل البحسسر فصسسدهم الطسساغوت، مسسن بسسدينهم فسسروا عتاد،وقد
ً بفرعسسون بصسسروا لمسسا أصحابه فقال طريق، ول سبيل مقبل
 .لمدركون} وسلطانأه: {إنأا وجمعه بقوته

وأحلسسك المواقسسف أشد وفي السلما عليه موسى ولكن
تعجسسز وثبسسات ويقيسسن توكسسل بكل يجيب وأحسمها، الظروفَّ

ربسسي معسسي  إن!{كل الصسسلب: الصسسم الراسسسيات مثلسسه عن
.سيهدين}

وتعسسالى تبسسارك اللسسه معيسسة استحضار نأتيجة كانأت فماذا
أن موسسسى إلسسى {فأوحينسسا التوكل، وذاك الثبات وذلك هذه،

العظيم كالطود فرق كل فكان فانأفلق البحر بعصاك اضرب
* أجمعيسسن معه ومن موسى * وأنأجينا الخرين ثم * وأزلفنا
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أكسسثرهم كسسان ومسسا ليسسة ذلسسك فسسي * إن الخريسسن أغرقنسسا ثم
.الرحيم} العزيز لهو ربك * وإن مؤمنين

اسسستحكم بعسسدما فرعسسون سسسحرةا إلسسى كسسذلك وانأظسسر
الطسساغوت بتهديسسد يعبسسؤون ل كيسسف قلسسوبهم، فسسي اليمسسان
ءامنتسسم يقول: {قال إذ الليم بالعذاب لهم ووعيده وتخويفه

السسسحر علمكسسم السسذي لكسسبيركم إنأسسه لكسسم آذن أن قبسسل لسسه
جسسذوع في ولصلبنكم خلفَّ من وأرجلكم أيديكم فلقطعن

ًا أشد أينا ولتعلمن النخل .وأبقى} عذاب

وبتوكسسل وثبات قوةا بكل عليه يردون كيف إليهم استمع
يهددهم التي قوته ترهبهم ل القهار، الواحد الله على عظيم

سطوته تقلقهم ول به، يتوعدهم الذي عذابه يخيفهم ول بها،
بعسسد قلسسوبهم فسسي اسسستقر فقسسد بسسه، ينتفش الذي سلطانأه أو

العسسذاب هسسو عسسذابه وأن المتين القوةا ذو هو الله أن إيمانأهم
فسسأين القسسديم، السسسلطان صسساحب تعالى وأنأه المقيم، الليم
عذاب من السيد عذاب وأين المخلوق قوةا من الخالق قوةا

الضسعفاء سسلطان مسن المستين القسوي سلطان وأين العبيد،
الطسساغوت بعسسزةا يهتفسسون قبسسل مسسن كسسانأوا وقسسد المهازيسسل،
السسذي وتعسسالى تبسسارك بسسالله اليمسسان ولكنه بأمره، ويأتمرون

علسسى يسسردون شسسامخين وقفسسوا حيسسث المعجسسزات يصسسنع
لسسن وجسسل: {قسسالوا أو خسسوفَّ ودون وضسسوح بكسسل الطسساغوت

مسسا فسساقض فطرنأسسا والسسذي البينسسات من جاءنأا ما على نأؤثرك
ليغفسسر بربنا آمنا الدنأيا* إنأا الحياةا هذه تقضي إنأما قاض أنأت
.وأبقى} خير والله السحر من عليه أكرهتنا وما خطايانأا لنا

..وكثير. كثير والمثلة

هسسذا فسسي أعلى مثل والمرسلين النأبياء خاتم كان ولقد
يرويسه السذي العساص بسن عمسرو حديث في إليه تأمل الباب،
واقسسف وهسسو موقفه تأمل صحيح، بإسناد وغيره أحمد الماما

الستضسسعافَّ زمسسن به أحاطوا وقد مكة في الكفار جمع بين
ويقولون: (أنأت يسألونأه وهم ردائه بمجمع منهم رجل وأخذ
آلهتهسسم عيسسب من عنه يبلغهم كان وكذا) لما كذا تقول الذي

صسسراحة بكسسل عليسسه وسسسلمه اللسسه صلوات فيجيبهم ودينهم،
ذلسسك). أقسسول السسذي أنأسسا وجل:(نأعسسم، أو خوفَّ ودون ووضوح
والسسذي أمسسا قريسسش معشسسر يسسا ذلك: (تسسسمعون قبل ويقول
كلمتسسه القسسوما فتأخسسذ بالذبسسح)، جئتكسسم لقد بيده محمد نأفس
أن حسستى واقع، طائر رأسه على كأنأما إل رجل منهم ما حتى

ًةا في أشدهم قول من يجد ما بأحسن ليرفؤه ذلك قبل وصا
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عليسسه يتنسسزل السسذي ربسسه بقسسرآن أصسسحابه يثبسست ) وكسسان10(
فيقسسول: السسسابقة المسسم فسسي الثبات أهل بمواقف ويذكرهم

الرض فسسي لسسه فيحفسسر الرجسسل يؤخسسذ قبلكسسم مسسن كسسان (قد
فيجعسسل رأسسسه علسسى فيوضع بالمنشار يؤتى ثم فيها، فيجعل
مسسا وعظمسسه لحمسسه دون ما الحديد بأمشاط ويشمط نأصفين
حسستى المسسر هذا تعالى الله ليتمن والله دينه، عن ذلك يصده
اللسسه إل يخسسافَّ فل حضسسرموت إلى صنعاء من الراكب يسير

البخسساري تسسستعجلون) رواه قوما ولكنكم غنمه على والذئب
وغيره.

عنها يغفل ل أن يجب حقيقة هنالك فإن كله، هذا وبعد 
أن وهسسي؛ وأذهسسانأهم أعينهسسم عسسن تغيسسب ل وأن المؤمنسسون

انأتفسسخ او ببهرجسسه انأتفسسش مهمسسا ضسسعيف هزيسسل الباطسسل
والله فإنأه والحصانأة والمنعة بالقوةا تظاهر ومهما بزخارفه،

اللسسه ورحسسم الذباب من والرضين السموات جبار عند أحقر
نأونأيته: في يقول إذ القيم ابن

وذبابه،الورى همج فهم كثرتهم تخش ل
؟ ذبان من أتخافَّ

ل كالسذباب، إنأهسم واللسه نأعم ن أحقسر ب {وإن ،ذبساب م
الطسسالب ضسسعف منسسه يسسستنقذوه ل شسسيئا السسذباب يسسسلبهم

.والمطلوب}

جسسولت للحق فإن وصولة، جولة الباطل لهل كان وإن
علسسى قسسوتهم زيسسف وظهر حقائقهم انأكشفت وقد ،وصولت

اللسسه عاهسسدوا مسسا صسسدقوا رجال أيدي على ولكن التاريخ، مر
دلوا ومسا ينتظسر مسن ومنهسم نأحبسه قضسى من فمنهم عليه ب

بقسسوته ويفتخسسر يزهسسو ومسسا وأهله، الباطل ينتفش وما تبديل،
آه، الرجسسال، أولئسسك أمثال من الميدان يخلو حين إل الزائفة

 .الرجال أولئك أمثال إلى بحاجة نأحن كم

ًا، أولئسك مصسير إلسسى أنأظارنأسا يلفست القسسرآن فإن وأخير
البلد فسسي طغسسوا السسذين الغسسابرين، القسسواما مسسن المعانأسسدين

ًا قوةا أشد كانأوا والذين الفساد، فيها فأكثروا ًا وبطشسس وآثسسار
 .الرض في

وله الحسديث  أنأظر)10( د مسسند فسي بط أحمسد بتحقيسق أحم
)7036( رقم شاكر
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السستي العماد ذات * إرما بعاد ربك فعل كيف ترى {ألم
بسسالواد الصخر جابوا الذين * وثمود البلد في مثلها يخلق لم

فيهسسا فسسأكثروا البلد فسسي طغسسوا السسذين الوتسساد ذي وفرعسسون
ربسسسك إن عسسسذاب سسسسوط ربسسسك عليهسسسم * فصسسسب الفسسسساد

ألسسم الفيسسل بأصسسحاب ربسسك فعسسل كيف تر {ألم ،لبالمرصاد}
.تضليل..} في كيدهم يجعل

نأهسسسايتهم إلسسسى ومسسسسامعنا أبصسسسارنأا القسسسرآن يلفسسست
عروشسسها علسسى خاويسسة وبيسسوتهم آثارهم وهاهي ومصارعهم،

أغنسست فمسسا الموحسسدين، جنسسده ونأصسسر وجسسل عز الله أهلكهم
وعتسسادهم عسسددهم ول يفسساخرون، بها كانأوا التي قوتهم عنهم

سبحانأه أهلكهم وينتفشون، يزهون بها كانأوا التي وجموعهم
السسذين مسسولى اللسسه بأن ذلك نأصير، ول ولي من لهم كان وما

. لهم مولى ل الكافرين وأن آمنوا

عاقبسسة كسسان كيسسف فينظسسروا الرض فسسي يسيروا {أفلم
ًا قسسوةا وأشسسد منهسسم أكسسثر كسسانأوا قبلهسسم من الذين فسسي وآثسسار

جسساءتهم * فلمسسا يكسسسبون كسسانأوا مسسا عنهسسم اغنى فما الرض
مسسا بهسسم وحسساق العلم من عندهم بما فرحوا بالبينات رسلهم

وحسسده بسسالله آمنسسا قسسالوا بأسسسنا رأوا * فلمسسا يستهزئون كانأوا
لمسسا إيمسسانأهم ينفعهسسم يسسك * فلم مشركين به كنا بما وكفرنأا

هنالسك وخسسسر عبسساده في خلت قد التي الله سنة بأسنا رأوا
.الكافرون}

منسسا، العميق والنظر بالتدبير جديرةا حقائق فهذه وبعد،
كفسسروا السسذين يحسسسبن {ول ،يرجعسسون لعلهسسم أعسسدائنا، مسسن

.يعجزون} ل إنأهم سبقوا

نأونأيته: في القيم أبن العلمة يقول

البريد سير              أنأفاسه به سارت قاعدا يا
بالذملن وليس

المحبة وفد     سرى وقد الرقاد هذا متى حتى
الحسان ألي مع

الله في     الورى تخش ل الله بأمر اصدع
أمان في تفز واخشاه

عن جاءت    التي والسنن الله كتاب وانأصر
بالقرآن المبعوث

المجاهد ضرب   معطل كل الله بسيف واضرب
بنان كل فوق
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مخلص              حملة الصدق بعزما واحمل
جبان غير لله متجرد

ففي أصبت فإذا  الهدى ألوية تحت بصبرك واثبت
الرحمن رضى

ثم سلحك ثبتت   التي والسنن الله كتاب واجعل
بجنان صح

يسابق من أو             نأفسه فليقدما يبارز ذا من
الميدان في يبد

قلة من      تخف ول الرسول قال بما واصدع
والعوان النأصار

كافَّ والله                  وكتابه دينه نأاصر فالله
بأمان عبده

فقتالهم      ومكرهم العدو كيد من تخش ل
والبهتان بالكذب

فعساكر وجنودهم   ملئك الرسول أتباع فجنود
الشيطان

ًا          يكن فمن العسكرين بين شتان متحير
الفئتان فلينظر

فنصر واصبر     الهدى رايات تحت وقاتل واثبت
دان ربك الله

بالعلم ورسوله               وكتابه دينه نأاصر فالله
والسلطان

ولو أحد              لهده يقوما ل ركن والحق
الثقلن له جمعت

فصيحتهم فاثبت  وصيحوا الخصوما تكاثرت وإذا
دخان كمثل

قعر إلى يهوي  وبعده الرفيع الوج إلى يرقى
الدانأي الحضيض

وذبابه          الورى همج فهم كثرتهم تخش ل
ذبان من أتخافَّ

رؤساؤها                التي البقر برياسة ترتض ل
الثيران جملة من

ًا        تكن فل عليك حملوا همو وإذا فزع
بجبان ول لحملتهم

لدى بمحمود هذا    فما جند بل تحمل ول واثبت
الشجعان

بكتائب ل           بالعمال الله حزب قتال وإن هذا
الشجعان

أنأا                 بكثرةا البلد فتحوا ما والله
حسبان بل وأعداهم
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مع عساكرها وافت  قد السلما عصابة رأيت فإذا
السلطان

الوانأي بالعاجز     تكن ول الصفوفَّ فاخترق فهناك
الفزعان ول

تعجب                فل وممتحن منصور والحق
الرحمن سنة فهذه

الناس ذاك ولجل     حربه من حزبه يظهر وبذاك
طائفتان

قاما مذ والكفارالرسل بين الحرب ذاك ولجل
سجلن الورى

لدى كانأت هنا فاتت   إن الحق لهل العقبى لكنما
الديان

تمت
الله بحمد

المقدسي محمد أبو وكتب
سنة شعبان من عشر الثانأي

1414
عليه المصطفى هجرةا من

والسلما الصلةا

الفهرس

معنا الله إن تحزن ل) مقدمة: 1
2 (ً الكفسسار مسسن الموحد فرار مشروعية بيان  في:أول

الستضعافَّ حال واستخفائه
ًا) 3 علسسى هسو هسل الكفسار مسن الفسسرار حكسم فسسي ثانأيسس

 الستحباب اما الوجوب
ًا) 4 الكسسافر لطلب الستجابة وعدما الفرار ان بيان ثالث

المواجهة منه يلزما ل
والحسسث الحسسق علسسى بالثبسسات السسترغيب خاتمة: في) 5

 الطاغوت أولياء من الخوفَّ وعدما به الصدع على
القيم لبن أبيات) 6
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هذه تنـزيل تم
من المادة

التوحيد منبر
والجهاد

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