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 للمسلم الداخل إليها،  التأشريةيذكر كاتب وثيقة الترشيد أن التأشرية أمان من الدولة ماحنة
  .وبالتايل على املسلم أن يقابل أماهنا له بأمان منه هلا

  ليس فيها نص من كتاب أو سنة أو إمجاع، أو قول لفقهاء، اليتوالتأشرية من املسائل احلادثة
  .سابقني

  :التاليةحتت العناوين  وضوعناقش املأأرى أن و
   هل التأشرية أمان؟-١
   املسلم للكافر؟ إذا سلمنا بأن التأشرية أمان، فهل أمان الكافر للمسلم يترتب عليه تأمني-٢
 إذا سلمنا أن أمان الكافر للمسلم يترتب عليه أمان من املسلم للكافر، فهل يسري ذلك -٣

  ؟ب والعدوان على املسلمنييف حاالت احلر
  . اخلالصة-٤
 . كلمة أخرية-٥

***  
   هل التأشرية أمان؟-١
   ما هو تعريف التأشرية؟-أ
  :ا ترمجتهمب) جواز سفر( التأشرية يف مادة ٢٠٠٣ تعرف املوسوعة الربيطانية )١(
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معظم الدول تطلب من املسافرين الداخلني حلدودها أن حيصلوا على تأشرية؛ وهي مصادقة "
ميكن أن توضع على جواز السفر من السلطات املختصة، تدل على أنه قد فُِحص، وأن احلامل 

  .١"يبقى يف بلد ملدة زمنية حمددةوتسمح التأشرية للمسافر بأن . ميضي
  : التأشرية مبا ترمجته٢٠٠٦تعرف موسوعة انكارتا ) ٢(
 تبني أن اجلواز قد مصادقة رمسية توضع بواسطة سلطات حكومية على جواز سفر،: الفيزا"

أو (ميضي فحص، ووجد صاحلاً بواسطة الدولة اليت ينوى زيارهتا، وأن احلامل ممكن قانونياً أن 
  .٢"ملقصده) متضي

  :أما القاموس امللحق بتلك املوسوعة فيشرح معىن كلمة تأشرية مبا ترمجته) ٣(
 :ماالس )أ(
يدخل أو يغادر جتيز للحامل أن  موافقة رمسية يف جواز سفر : اإلدراج يف  جواز سفر] ١[

  .٣ويسافر يف أو خالل بلد أو منطقة معينة
  .٤عالمة ترخيص رمسي: ترخيص] ٢[
  : الفعل)ب(
 .١يدرج التأشرية يف جواز سفر أو وثيقة أخرى: ميد بوثيقة مع تأشرية] ١[

                                                 
  :النص األصلي هو  ١

Most nations require travelers entering their borders to obtain a visa, i.e., an 
endorsement made on a passport by the proper authorities denoting that it has been 
examined and that the bearer may proceed. The visa permits the traveler to remain 
in a country for a specified period of time. 

  : النص األصلي هو ٢ 
Visa, formal endorsement placed by government authorities on a passport, 
indicating that the passport has been examined and found valid by the nation to be 
visited, and that the bearer may legally go to his or her destination.  

  :النص األصلي هو  ٣
passport insertion: an official endorsement in a passport authorizing the bearer to 
enter or leave, and travel in or through, a specific country or region. 

  :النص األصلي هو  ٤
authorization: a mark of official authorization. 
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  .٢يزود شخصاً ما بتأشرية: يعطي شخصاً ما تأشرية  ]٢[
  .ة، ومن معناها أهنا ال تتضمن أية إشارة ألمانوهبذا يتبني من تعريف التأشري

   هل متنح التأشرية املسلم يف بالد الكفار أماناً على نفسه وماله وأهله ودينه؟-ب
  :ال متنح التأشرية املسلم أماناً على نفسه) ١(
 فهو معرض للترحيل ملكان يعذب أو يقتل فيه، وقد رحل ملصر ولغريها عدد من الالجئني )أ(

وليس للمرحل . يني، حيث تعرضوا للتعذيب، ومنهم من ال يزال يف السجن حىت اليومالسياس
 احلق يف تقدير األمر، وال تعترب أن وحدها من حق إال الشكوى للمحاكم، اليت ترى لنفسها

إذاً فالدولة اليت منحت التأشرية . تأشريته حتميه من ذلك، أو ختول له حق التأمني من الترحيل
لطة يف ترحيله أو بقائه، وليس للمهدد بالترحيل من حق إال التوسل للمحاكم هي صاحبة الس

بأنه معرض للتعذيب أو القتل، ولكن ال جيرؤ أصالً أن يطعن على قرار الترحيل بأنه مناف 
  .لعقد األمان الذي منحته له التأشرية، الذي ال يتصورون يف حماكم الغرب وجوده أصالً

ب من سجن، ومنهم من ال يزال مسجوناً، ومنهم من يهددونه  ومن املسلمني يف الغر)ب(
ومنهم من أفرج عنه ولكن حتت املراقبة أو . بالترحيل لبلده، حيث ميكن أن يعذب أو يقتل

. اإلقامة اجلربية، اليت إن خالف قواعدها أعيد للسجن، وكل ذلك دون توجيه أية هتمة هلم
لجوء السياسي مينعهم من أي إجراء من هذا وال يرى الغربيون أن تأشرية الدخول، أو ال

القبيل، بل يرون أهنم أحرار يف التصرف مع من يعيش بينهم، ومن حقهم إصدار أية قوانني 
ويف احلقيقة إن مسألة عقد األمان . تقيد حريته، دون التزام أو اعتبار أو حىت تصور عقد أمان

  .ولو دروا لسخروا منه ال يدري أهل الغرب عنه شيئاً، ،هذا ختيل يف عقولنا

                                                                                                                 
  :النص األصلي هو  ١

supply document with visa: to insert a visa in a passport or other document.  
                       .give somebody visa: to provide somebody with a visa: النص األصلي هو  ٢
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كذلك قد يكون املسلم املسافر مطلوباً لدى دولة غربية يف قضية ما، وهو ال يعرف، ) ج(
وإذا ذهب لسفارهتا وطلب تأشرية قد يعطوه إياها دون أن خيربوه بشيء، فإذا وصل ملطارهم 

  .ه ذلكأو مينائهم قبضوا عليه، ولو كانت التأشرية أماناً ملا استطاعوا أن يفعلوا مع
  هل متنح التأشرية املسلم أماناً على أهله؟) ٢(

  :احلاصل على التأشرية يف الدول الغربية قد يتعرض للعدوان على أهله، ومن أمثلة ذلك
 جيرب ولده على تعلم املناهج الغربية، وإذا رفض الوالد أن يرسل ولده للمدارس يؤخذ منه )أ(

  .ولده قسراً، وقد يسلم ألبوين غري مسلمني
 ال يستطيع املسلم أن يلزم ابنه أو ابنته بالصالة أو الصيام أو احلج أو حىت أحكام )ب(

 : ولو حاول أن يلزمهم بذلك، أو أن ينفذ مثالً حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم. الطهارة
فمن حق ولده . ١احلديث.." َنيُمُروا أَْبَناَءكُْم ِبالصَّلَاِة ِلَسْبِع ِسِنَني َواْضِرُبوُهْم َعلَْيَها ِلَعْشِر ِسِن"

 أو جاره أو مدرس الطفل أن -وخاصة إذا كانت غري مسلمة-الرافض أو أمه الرافضة 
   .يشتكيه، وقد يرتع الطفل منه ويسلم ألسرة أخرى قد تكون غري مسلمة

.  ال تستطيع ابنته أن ترتدي جمرد غطاء الرأس، وليس احلجاب الكامل يف مدارس فرنسا)ج( 
  .الدول األخرى مينع النقابويف بعض 

 لو أرادت ابنته أن خترج لتلهو يف ملهى ليلي مع صديقها ال يستطيع أن مينعها، ولو حاول )د(
  .ميكنها إحضار الشرطة لتعاقبه

 لو أحضرت ابنته عشيقها للبيت، فليس من حقه أن مينعها، ولو حاول فلها أن تستعني )هـ(
  .بالشرطة لتمكنها مما تريد

شي املسلم يف الغرب على ولده من الفساد، وأراد أن يهاجر به لبالد املسلمني، لو خ) و(
واعترضت زوجته من أهل البلد، فيمنع بالقوة من ذلك، باإلضافة للعقوبات اليت تلحق به مثل 

والقصص يف هذا الشأن متكررة . الترحيل أو احلرمان من جمرد االقتراب من سكن ولده
  .ومشهورة

                                                 
 .٥:  ص١٤:  ج٦٤٦٧:  حديث رقم-نه مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا ع- مسند أمحد١
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املسلم أن مينع ابنه أو ابنته من ممارسة الفاحشة أو شرب اخلمر أو لعب امليسر ال يستطيع ) ز(
  .أو مشاهدة األشرطة اخلليعة أو مساع األغاين اخلليعة

  .ال يستطيع املسلم أن يعترض على زواج ابنته ممن تشاء فاسقاً كان أو كافراً) ح(
وهذا عدوان على .  زواجهيعاقب وقد حيبس، ويفسخون: لو تزوج املسلم بزوجة ثانية) ط(

ولذلك يتزوج املسلمون بالزوجة الثانية سراً، . عرضه مبنعه من حقه الشرعي يف زوجته الثانية
  .وال جيرؤون على إعالن الزواج أو تسجيله

ال يستطيع املسلم أن ينفذ حكم القرآن يف زوجته إذا نشزت عليه وامتنعت من فراشـه                ) ي(
ُنـُشوَزُهنَّ   َوالالَِّتي َتَخافُونَ ﴿: يقول احلق تبارك وتعاىل   ،  وحرمته من حقه يف أن يعف نفسه      
ِإنَّ اللّـَه   َواْضِرُبوُهنَّ فَِإنْ أَطَْعَنكُْم فَالَ َتْبُغواْ َعلَْيِهنَّ َسـِبيالً  فَِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي الَْمَضاِجعِ 

من حقهـا أن تقاضـيه ألنـه        وإذا حاول أن يأخذ حقه بغري رضاها، ف       . ﴾كَانَ َعِليا كَِبًريا  
  .، وإذا حاول أن ينفذ حكم القرآن بالضرب فالسجن له باملرصاد)اغتصبها(
ال يستطيع الزوج املسلم أو الزوجة املسلمة أن مينع أي منهما شريكه الفاسـق مـن أن                 ) ك(

أن يعترض حرصاً على أخالق     أحدمها  حيضر للبيت مخراً أو يشاهد مواداً خليعة، وإذا حاول          
  .بناء فالشرطة له باملرصاداأل
ال يستطيع املسلم أن مينع زوجته من أن تصادق من تشاء مسلماً أو غري مسلم أو أن ) ل(

 .تراسله أو تدعوه للبيت ومتازحه
  هل املسلم آمن على ماله؟) ٣(

  :كذلك ال يأمن املسلم يف الغرب على ماله، ومن أمثلة عدواهنم على ماله
وهذه الضرائب ال جيب أن . يت ينفق منها على قتل وقتال املسلمني فرض الضرائب عليه، ال)أ(

تدفع لدول الغرب احملاربة للمسلمني إال حتت القسر واإلكراه، أما الرضا بعقد هي من لوازمه 
  .فهو إمث عظيم

 لو تأخر عليه دين لشخص أو للحكومة كإجيار أو قيمة استهالك كهرباء أو غريها من )ب(
 ربا كفوائد على الدين، وال يستطيع أن حيتج بأن هذا -حبكم القانون-يدفع الديون، فعليه أن 
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وأنكم مبقتضى عقد أمان التأشرية ال حيق لكم العدوان . عدوان على مايل، ألن الربا حرام
  .على مايل

 من املسلمني يف الغرب من مجدت أمواله، وفرض احلجر عليه، بل وحرم على أي )ج(
ن املال، ومنهم من فرض عليه ذلك بقرار من األمم املتحدة، دون شخص أن مينحه أي مبلغ م

وكذلك مجدت أموال العديد من اهليئات اخلريية . توجيه أي اهتام أو إثبات أي دليل ضده
ومل متنعهم . واجلمعيات اليت تقدم العون للمسلمني يف فلسطني وغريها من ديار اإلسالم

للجوء السياسي، وال التصاريح املمنوحة تأشريات أولئك األشخاص أو حصوهلم على ا
للهيئات واجلمعيات املذكورة من جتميد أمواهلم، بل يرى الغربيون أن أولئك يعيشون يف 

أرضهم، اليت من حقهم أن يتخذوا فيها أي إجراء، أو أن يطبقوا فيها أي قانون، طاملا وافقت 
  .عليه أغلبية النواب يف الربملان

  دينه؟هل املسلم آمن على ) ٤(
 عدوان صارخ على دين املسلم وعقيدته، والدول -صلى اهللا عليه وسلم- سب النيب )أ(

الغربية كأمريكا وبريطانيا ال تسمح بالسب فقط، بل تكرم ساب النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
وتعتربه من األبطال، فسلمان رشدي منح اجلوائز املتعددة يف بريطانيا وغريها من الدول، 

ومنحته ملكة بريطانيا لقب فارس، وسب النيب صلى اهللا . كلينتون يف البيت األبيضواستقبله 
  .كما سريد الحقاً إن شاء اهللا. عليه وسلم يبطل األمان

واحلكومات والشعوب الغربية تعترب أن من حق أي كاتب أو رسام أن يسخر من النيب صلى 
 حلضرة النيب صلى اهللا عليه وسلم، اهللا عليه وسلم، كما حدث يف الرسوم الكرتونية املسيئة

 ناهيك أن تعاقب أن متنعتلك احلكومات وترفض . ن الدول الغربيةاليت انتشرت يف عدد م
كما . ولو نكثت طائفة من قوم العهد ووافقهم الباقون، بطل أماهنم، وقوتلوا مجيعاً. فاعلها

  .سيأيت الحقاً إن شاء اهللا
 تعاقب على جمرد التحريض على اإلرهاب، أي أن  قوانني اإلرهاب املوجودة حالياً)ب(

  .مطالبة املسلمني باجلهاد ضد املعتدي عليهم تعرض املسلم لعقوبة تلك القوانني
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ال يستطيع املسلم يف الغرب أن جياهر بأوصاف القرآن لليهود وإال سجن ملعاداته  )ج(
  .للسامية

إن –سلمني يف كل مكان، وسيأيت العدوان على املسلمني يف بلد ما هو عدوان على امل )د(
  . أن العدوان على املسلمني يبطل األمان-شاء اهللا

 طالب التأشرية يف أية سفارة أو قنصلية يطلب منه ملئ استمارة بيانات، ويوقع يف آخرها -ج
على تعهد بأن تلك البيانات صحيحة، وال تتضمن أي بند يتعلق باألمان من دولة السفارة وال 

  .وال حىت االلتزام باحترام قوانينهم. شريةمن طالب التأ
 أما القول بأن العرف جرى على أن حامل التأشرية آمن من أذى الدولة املاحنة للتأشرية، -د

  .ففي األمثلة اليت ذكرناها آنفاً دليل على ضد ذلك
لكان هذا العقد باطالً، ) أمان يف مقابل أمان(وحىت لو سلمنا بأن التأشرية هي عقد  -هـ
ن األمان الذي مينحونه ال ينفك عن القوانني املعادية للشريعة اليت يفرضوهنا على املسافر هلم أل

أو املقيم عندهم، وال ينفك عن دفع الضرائب هلم، ويف دفع الضرائب هلم إعانة هلم على 
العدوان على املسلمني، وكل من يسافر لبالدهم يعرف ذلك قبل سفره، فلو فرضنا أنه 

وال جيوز دفع الضرائب . قد أمث إمثاً عظيماً التأشرية قد تعاقد على هذا عن رضا، فىلحبصوله ع
ولكان بناء على هذا كل . هلم إال على سبيل االضطرار واإلكراه، وليس بطريق التعاقد والرضا

أما إن اعتربنا .  مبجرد أخذ التأشريةآمثون إمثاً عظيماًاملسافرين لبالد الغرب أو املقيمني هبا 
  .لتأشرية جمرد إذن باملرور أو الدخول فال يترتب على طلبها أياً من هذه النتائجا

  : عن التجارة إىل أرض احلرب، فقال-رمحه اهللا-سئل ابن حزم 
جرت عليهم  مسألة وان كان التجار املسلمون إذا دخلوا أرض احلرب أذلوا هبا و١٥٦٨"

ال فنكرهها فقط والبيع إن من ذلك و ومينعوحرام فالتجارة إىل أرض احلرب أحكام الكفار
ال ما يتقوون به على املسلمني من دواب أو سالح أو حديد أو غري ذلك فال حيل إمنهم جائز 

فالدخول ) علونهتنوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األفال : (بيع شئ من ذلك منهم أصال قال تعاىل
  إىل السلم وهذا كله حمرمٌء ودعا وانسفالٌ وهٌن؛حكامهمأإليهم حبيث جترى على الداخل 
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فتقويتهم بالبيع وغريه مما يقوون به على ) مث والعدوانوال تعاونوا على اإل: (وقال تعاىل
  .١" من فعل ذلك ويبالغ يف طول حبسهاملسلمني حرام وينكل

 ألن دار العدو  إباحة دماء الكفار وأمواهلم إال بصلح أو أمان أو ذمة، يف الشريعةاألصل -و
 فعلى املدعي أن التأشرية أمان أن يأيت بالدليل على ذلك، وإال .٢ال ودار هنبة ودار إباحةدار قت

  .فاألمر على أصله
   إذا سلمنا بأن التأشرية أمان، فهل أمان الكافر للمسلم يترتب عليه تأمني املسلم للكافر؟-٢

  .ياً واحداًالكاتب مل يلتزم األمانة العلمية فأورد رأون، ايف املسألة رأيللفقهاء 
وهو قول مجهور الفقهاء؛ أن من دخل دار الكفر بأمان فالكفار يف أمان :  القول األول-أ

  .منه
   :  َرِحَمُه اُهللا َتَعالَى  قَالَ الشَّاِفِعيُّ

 ُيفَاِرقُوُهْم أَْو إذَا َدَخلَ قَْوٌم ِمْن الُْمْسِلِمَني ِبالََد الَْحْرِب ِبأََماٍن فَالَْعُدوُّ ِمْنُهْم آِمُنونَ إلَى أَنْ"
   .٣" َيْبلُُغوا ُمدَّةَ أََماِنِهْم َولَْيَس لَُهْم ظُلُْمُهْم َوالَ ِخَياَنُتُهْم

  :وقال صاحب الدر املختار رمحه اهللا
 دخل . كان أو حربياُ هو من يدخل دار غريه بأمان مسلماً.باب املستأمن أي الطالب لألمان"

  .٤"يء من دم ومال وفرجمسلم دار احلرب بأمان حرم تعرضه لش
  :وقال ابن قدامة رمحه اهللا

   .مسألة قال من دخل إىل أرض العدو بأمان مل خينهم يف ماهلم ومل يعاملهم بالربا"
...................  

                                                 
  .)٦٥ص  / ٩ج  (-احمللى   ١
 .٥٥١:  ص٤ :، والسيل اجلرار ج٩١٥:  ص٣: ، وج٣٥٥:  ص١:  راجع السري الكبري وشرحه ج ٢
  .٣٤٨:  ص٤: األم ج  ٣
  .١٦٦:  ص٤: الدر املختار ج  ٤
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 مشروطا بتركه خيانتهم وأمنه إياهم من نفسه اًأمانهم فمحرمة ألهنم إمنا أعطوه وأما خيانت
للفظ فهو معلوم يف املعىن ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا وإن مل يكن ذلك مذكورا يف ا

  .١"فإذا ثبت هذا مل حتل له خيانتهم ألنه غدر وال يصلح يف ديننا الغدر. كان ناقضا لعهده
  .وهو قول اإلمام الشوكاين رمحه اهللا:  القول الثاين-ب

  ):حدائق األزهار(قال شارحاً قول صاحب 
أقول ال مالزمة بني األمانني ال شرعا وال عقال وال ). ن هلم منهوأماهنم ملسلم أما( ٢قوله"

احلرب بأمان أهلها أن يأخذ ما قدر عليه من أمواهلم  دار  فيجوز للمسلم الداخل،عادة
  .٣"فك ما متكن منه من دمائهمويس

اها وهذا القول قوي، وقد أشار العتبار العادة يف احلكم، وإذا نظرنا للعادة يف التأشرية لوجدن
  .منحة من طرف واحد، وال ينعقد هبا عقد، ولو انعقد لكان باطالً

 إذا سلمنا أن أمان الكافر للمسلم يترتب عليه أمان من املسلم للكافر، فهل يسري ذلك -٣
 وسأبني ذلك حتت العناوين .؟ اجلواب قطعاً اليف حاالت احلرب والعدوان على املسلمني

  :التالية
طهرة على أن األمان ليس بعاصم ملن حرض على قتال املسلمني واعتدى  امل األدلة من السنة-أ

  . وسب النيب صلى اهللا عليه وسلم-صلى اهللا عليه وسلم-عليهم وحارب اهللا ورسوله 
 . كيان معنوي واحد-أمريكا مثالً- الدولة املعتدية على املسلمني -ب
، فما بالك إذا  العقاب مشتركون معه يف-إذا رضوا- حلفاء املعتدي على املسلمني -ج

  شاركوه يف العدوان؟
***  

                                                 
  .٢٣٧:  ص٩: املغين ج  ١
  ).حدائق األزهار( أي صاحب  ٢
  .٥٥٣ و٥٥٢:  ص٤: جالسيل اجلرار   ٣ 
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 األدلة من السنة املطهرة على أن األمان ليس بعاصم ملن حرض على قتال املسلمني واعتدى -أ
 . وسب النيب صلى اهللا عليه وسلم-صلى اهللا عليه وسلم-عليهم وحارب اهللا ورسوله 

  .حادثة قتل كعب بن األشرف) ١(
  : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما-رمحه اهللا-أخرج البخاري 

 ".َوَرُسولَُه اللََّه آذَى قَْد فَِإنَُّه ؟الْأَْشَرِف ْبِن ِلكَْعِب َمْن" :َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ"
 أَنْ ِلي فَأْذَنْ قَالَ ".َنَعْم" :قَالَ ؟ُهأَقُْتلَ أَنْ أَُتِحبُّ اللَِّه َرُسولَ َيا :فَقَالَ َمْسلََمةَ ْبُن ُمَحمَُّد فَقَاَم
 قَْد َوِإنَُّه ،َصَدقَةً َسأَلََنا قَْد الرَُّجلَ َهذَا ِإنَّ :فَقَالَ َمْسلََمةَ ْبُن ُمَحمَُّد فَأََتاُه ".قُلْ" "قَالَ .َشْيئًا أَقُولَ
 أَنْ ُنِحبُّ فَلَا ،اتََّبْعَناُه قَْد ِإنَّا :قَالَ .لََتَملُّنَُّه اللَِّهَو َوأَْيًضا :قَالَ .أَْسَتْسِلفَُك أََتْيُتَك قَْد َوِإنِّي .َعنَّاَنا
  َوْسقَْيِن أَْو َوْسقًا ُتْسِلفََنا أَنْ أََرْدَنا َوقَْد .َشأُْنُه َيِصُري َشْيٍء أَيِّ ِإلَى َنْنظَُر َحتَّى ،َنَدَعُه

....................  
 َنْرَهُنَك كَْيَف :قَالُوا .ِنَساَءكُْم اْرَهُنوِني :قَالَ ؟ُتِريُد َشْيٍء أَيَّ :اقَالُو .اْرَهُنوِني .َنَعِم :فَقَالَ 

 فَُيَسبُّ ؟أَْبَناَءَنا َنْرَهُنَك كَْيَف :قَالُوا .أَْبَناَءكُْم فَاْرَهُنوِني :قَالَ ؟الَْعَرِب أَْجَملُ َوأَْنَت ِنَساَءَنا
 ُسفَْيانُ :قَالَ .اللَّأَْمةَ َنْرَهُنَك َولَِكنَّا .َعلَْيَنا َعاٌر َهذَا .ْسقَْيِنَو أَْو ِبَوْسٍق ُرِهَن :فَُيقَالُ ،أََحُدُهْم
 ،الرََّضاَعِة ِمْن كَْعٍب أَُخو َوُهَو ،َناِئلَةَ أَُبو َوَمَعُه ،لَْيلًا فََجاَءُه ،َيأِْتَيُه أَنْ فََواَعَدُه .السِّلَاَح َيْعِني

 ُهَو ِإنََّما فَقَالَ ؟السَّاَعةَ َهِذِه َتْخُرُج أَْيَن :اْمَرأَُتُه لَُه فَقَالَْت .ِإلَْيِهْم فََنَزلَ ،الِْحْصِن ِإلَى فََدَعاُهْم
 .الدَُّم ِمْنُه َيقْطُُر كَأَنَُّه ،َصْوًتا أَْسَمُع قَالَْت :َعْمٍرو غَْيُر َوقَالَ .َناِئلَةَ أَُبو َوأَِخي َمْسلََمةَ ْبُن ُمَحمَُّد
 ِبلَْيٍل طَْعَنٍة ِإلَى ُدِعَي لَْو الْكَِرَمي ِإنَّ ،َناِئلَةَ أَُبو َوَرِضيِعي َمْسلََمةَ ْبُن ُمَحمَُّد ِخيأَ ُهَو ِإنََّما :قَالَ

  .َرُجلَْيِن َمَعُه َمْسلََمةَ ْبُن ُمَحمَُّد َوُيْدِخلُ :قَالَ .لَأََجاَب
...............  

 فَُدوَنكُْم َرأِْسِه ِمْن اْسَتْمكَْنُت َرأَْيُتُموِني فَِإذَا ،أََشمُُّهفَ ِبَشَعِرِه قَاِئلٌ فَِإنِّي َجاَء َما ذَاِإ :فَقَالَ
 َما :فَقَالَ .الطِّيِب ِريُح ِمْنُه َيْنفَُح َوُهَو ،ُمَتَوشًِّحا ِإلَْيِهْم فََنَزلَ .أُِشمُّكُْم ثُمَّ :َمرَّةً َوقَالَ .فَاْضِرُبوُه
 َوأَكَْملُ ،الَْعَرِب ِنَساِء أَْعطَُر ِعْنِدي :قَالَ :َعْمٍرو غَْيُر قَالََو .أَطَْيَب أَْي ِرًحيا كَالَْيْوِم َرأَْيُت
 ثُمَّ .أَْصَحاَبُه أََشمَّ ثُمَّ ،فََشمَُّه .َنَعْم :قَالَ ؟َرأَْسَك أَُشمَّ أَنْ ِلي أََتأْذَنُ :فَقَالَ :َعْمٌرو قَالَ .الَْعَرِب
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 اللَُّه َصلَّى النَِّبيَّ أََتْوا ثُمَّ ،فَقََتلُوُه .ُدوَنكُْم :قَالَ ِمْنُه ْسَتْمكََنا فَلَمَّا .َنَعْم :قَالَ ؟ِلي أََتأْذَنُ :قَالَ
  .١"فَأَْخَبُروُه ،َوَسلََّم َعلَْيِه

 قد تصرفوا تصرفات -رضي اهللا عنهم-ففي هذا احلديث يتبني أن حممد بن مسلمة وصحبه 
وه، فلم يبينوا له غرضهم وقالوا أقواالً تبعث األمان يف نفس كعب بن األشرف، وخدع

 والدخول إىل ومن ناحيته أعطاهم إجازة التعامل معه. احلقيقي، ومل يصرحوا له بإعطائه أماناً
 يف قتله، قد اتضح ذلك ، فاستغلوا هذه اإلجازة)أي ما يقابل التأشرية( واالقتراب منه حصنه
  :فيما يلي

وهذا . أي أرهقنا" قد عنانا: "فقالوا أمامه -صلى اهللا عليه وسلم- أهنم قد ذموا النيب )أ(
إال أن يضمروا يف أنفسهم معىن آخر مثل أهنم قد تعبوا من مكابدة اجلهاد، . ظاهره الكفر

 مثل أن يأيت اليوم جماهد ، وما أشبه، وهذه احلالة٢الذي هلم فيه األجر بسبب تعبهم
، لكي يتمكن أريد منكم قرضاًلألمريكان، ويقول هلم إن اإلرهابيني قد أرهقونا وأتعبونا، وأنا 

  .وهذا األمر مت بإقرار من النيب صلى اهللا عليه وسلم. هبذا من الدخول لبالدهم والنكاية فيهم
 إهنم مل يظهروا له غرضهم احلقيقي، بل ادعوا أهنم يريدون قرضاً، وهذا مثل من يذهب )ب(

 سفارة األعداء تأشرية سياحة من لبالد األعداء احملاربني فيظهر أسباباً غري حقيقية، كأن يطلب
  .مثالً ليتمكن من قتل جمرميهم ال للسياحة

  : يف فوائد قصة قتل كعب بن األشرف-رمحه اهللا-قال ابن حجر ولذلك 
  .٣"جواز الكالم الذي حيتاج اليه يف احلرب ولو مل يقصد قائله إىل حقيقتهوفيه "

تخدموا املعاريض، فإهنم مل يقولوا هلم ا ملا أخذوا التأشريات مل يكذبوا، ولكنهم اسوإخوانن
أنتم آمنون منا، مث قتلوهم، ولكنهم قالوا جئنا للدراسة، ومقصدهم دراسة الطريان لقتلكم، 

                                                 
  .٣٧٤١:  حديث رقم-قتل كعب بن األشرف:  باب-:  كتاب- صحيح البخاري ١
  .٢٥٠:  ص٩:  ، وفتح الباري ج٢٤٧:  ص٩: راجع شرح البخاري البن بطال ج  ٢

  .٣٤٠:  ص٧: فتح الباري ج ٣ 
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وقالوا جئنا للسياحة، وسياحة األمة املسلمة اجلهاد، وقالوا جئنا للتجارة، واجلهاد هو التجارة 
  .املنجية بنص القرآن

 السالح، فجاءوا إليه يف املرة الثانية بالسالح، لتكتمل  أنه قد واعدهم على رهن)ج(
  .خديعتهم

  :قال ابن حجر رمحه اهللا
 ، َوِإنََّما ُيْؤَخذُ َجَواز الَْخِديَعة ِلأَنَُّهْم لَْم َيقِْصُدوا ِإلَّا ١لَْيَس ِفيِه َما َبوََّب لَُه: َوقَالَ ِاْبن التِّني "

َوِإنََّما َيُجوُز َبْيُعُه َوَرْهُنُه ِعْنَد َمْن َتكُونُ لَُه ِذمَّةٌ أَْو :  قَْبله ، قَالَ َرْهن السِّلَاح ِمْن الَْحِديث الَِّذي
َعْهٌد ِباتِّفَاٍق ، َوكَانَ ِلكَْعٍب َعْهد َولَِكنَُّه َنكَثَ َما َعاَهَد َعلَْيِه ِمْن أَنَُّه لَا ُيِعُني َعلَى النَِّبّي َصلَّى 

اْنَتقََض َعْهده ِبذَِلَك ، َوقَْد أَْعلََن َصلَّى اللَّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِبأَنَُّه آذَى اللَّه َوَرُسوله اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَ
، َوأُِجيَب ِبأَنَُّه لَْو لَْم َيكُْن ُمْعَتاًدا ِعْندهْم َرْهن السِّلَاح ِعْند أَْهل الَْعْهد لََما َعَرُضوا َعلَْيِه ، ِإذْ لَْو 

فَلَمَّا كَاُنوا  ، لَاْسَتَراَب ِبِهْم َوفَاَتُهْم َما أََراُدوا ِمْن َمِكيَدِتِهِه َما لَْم َتْجِر ِبِه َعاَدهتْم َعَرُضوا َعلَْي
 ِبأَنَُّهْم َيفَْعلُونَ َما َيُجوُز لَُهْم ِعْندهْم ِفْعلُُه ، َوَوافَقَُهْم َعلَى ذَِلَك ِلَما ِبَصَدِد الُْمَخاَدَعة لَُه أَْوَهُموُه

 ِبذَِلَك ، َوأَمَّا كَْون َعْهده ِاْنَتقََض فَُهَو ِفي َنفْس الْأَْمر لَِكنَُّه فََتمَّْت الَْمِكيَدةَدُه ِمْن ِصْدِقِهْم َعِه
  .٢"َولَا أَْعلَُنوا لَُه ِبهَما أَْعلََن ذَِلَك 

 وهذا مثل اجملاهد الذي يطلب من سفارة األعداء تأشرية لتجارة، ليتمكن هبا من دخول 
م للنكاية فيهم، فيظهر ملوظفي السفارة مراسالت مع شركات يف بالدهم كغطاء لسبب بالده

  .طلبه للتأشرية
أي مثل مساح موظف اجلوازات حلامل ). الِْحْصِن ِإلَى فََدَعاُهْم(ه قد أدخلهم احلصن  أن)د(

  .التأشرية بالدخول من املطار أو امليناء

                                                 
 ).باب رهن السالح( يف عنوان الباب -رمحه اهللا-أنه ليس يف احلديث داللة على قول البخاري : يقصد ابن التني رمحه اهللا ١
 .)٤٦٣ص  / ٧ج (باب رهن السالح  -فتح الباري البن حجر  ٢
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 َمْسلََمةَ ْبُن ُمَحمَُّد أَِخي ُهَو نََّماإِ": ا خافت أنه كان آمناً منهم، فقال المرأته مل)هـ(
 ويف هذا رد .، وأبو نائلة أخوه من الرضاعة١وحممد ابن مسلمة ابن أخته. "َناِئلَةَ أَُبو َوَرِضيِعي

على من يقول إن اجملاهدين ال جيوز هلم أن يدخلوا أمريكا مثالً بتأشرية مث يعتدوا عليها، ويعلل 
  .مريكا لو مل تكن آمنة منهم ملا أدخلتهمإن أ: ذلك بقوله

م قد نادوه ليرتل هلم من احلصن، مث متشوا معه، مث طلبوا أن يشموا شعره مرة، مث مرة  أهن)و( 
وهذا مثل اجملاهد الذي يذهب ألمريكا لتدمري برجيها، مث . أخرى، وهذا كله ليطمئن هلم

ن فعالً، أو يزعم أنه قدم للسياحة، مث يطلب تأشرية لدراسة الطريان، ويشرع يف دراسة الطريا
  .يتجول بني الشواطئ والفنادق ليغطي سبب جميئه احلقيقي، يف انتظار الفرصة املواتية

وهذه كلها تصرفات يفهم منها األمان أو شبهة األمان، وتضمنت الكذب يف احلرب خلداع 
الف ذلك، وأوضح شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا األمر ورد على من خيقد فصل و. األعداء

جبالء أن كعب بن األشرف كان له أمان أو على األقل شبهة أمان، ولكن ذلك ال ينفعه مع 
  : حني قال رمحه اهللا.تعديه على املسلمني

با ألوه من املسلمني حممد بن مسلمة ون النفر اخلمسة الذين قتأالوجه الثاين من االستدالل به "
 ،ن يغتالوهأذن هلم النيب أبا عبس بن جرب قد أ ووسأواحلارث بن  نائله وعباد بن بشر
هر لكافر أظن من أ ووافقوه مث يقتلوه ومن املعلوم ،منوهأهنم قد أيظهرون به  ،وخيدعوه بكالم

منه وكلمه على أن املسلم أ بل لو اعتقد الكافر احلريب ،جل الكفرمانا مل جيز قتله بعد ذلك ألأ
 على دمه وماله من رجالأمن " :اه عنه عمرو بن احلمق قال النيب فيما رو.مناأذلك صار مست

  وعن سليمان .محد وابن ماجهأمام إل رواه ا".ن كان املقتول كافراإنا منه بريء وأمث قتله ف
يب أ رواه ابن ماجه وعن ".دمه وماله فال تقتله منك الرجل علىأذا إ" :بن صرد عن النيب قال

 وقد زعم .بو داود وغريهأ رواه ".تك ال يفتك مؤمنميان قيد الفاإل" : عن النيب قالةهرير
ن مثل هذا أمان ونقض العهد قبل هذا وزعم نه كان قد خلع األبه أل منا فتكواإهنم أاخلطايب 

 لكن يقال .وقات الغرةأغارة عليهم يف ذي ال عهد له كما جاز البيات واإلجائز  يف الكافر ال
                                                 

 .٣٦٧:  ص١١:  باب قتل كعب بن األشرف ج-فتح الباري ١

                                         ١٤ /٢/٧

مثل ذلك و ،مان أن يكون له شبهةأحواله أدىن أو ،مناأهذا الكالم الذي كلموه به صار مست
 كما هو ،قل من هذاأمنا بأمان يعصم دم احلريب ويصري مستن األإ ف،جيوز قتله مبجرد الكفر ال

ومن حل قتله هبذا الوجه مل  .ذاه هللا ورسولهأجل هجائه ومنا قتلوه ألإ و.معروف يف مواضعه
بة اهللا رجل قطع الطريق وحما من وجب قتله ألمن املسلمأكما لو  .مان وال بعهدأيعصم دمه ب

من أو أ ،جل زناهمن من وجب قتله ألأو أ ،رض بالفساد املوجب للقتلورسوله والسعي يف األ
ن يعقد له أوال جيوز  .سالم وحنو ذلكركان اإلأجل ترك و ألأجل الردة من وجب قتله أل

 وليس ،ن قتله حد من احلدود أل،و عقد ذمةأو عقد هدنة أمان أسواء كان عقد  ،عقد عهد
و فعل صاروا أغارة والبيات فليس هناك قول ما اإلأيت وأ كما سي، حربياًقتله جملرد كونه كافراً

ذى اهللا آ هنأشرف فثبت  بن األ خبالف قصة كعب،هنم قد امنواأ وال اعتقدوا ،مننيآبه 
  .١"مانوحنوه ال حيقن معه الدم باأل ،ورسوله باهلجاء
  :محه اهللاوقال أيضاً ر

بن  ىل كعبإرسلهم النيب أ والنفر الذين .مان كحقيقته يف حقن الدمن شبهة األأومعلوم "
 ، على دمه ومالهمنهمأوقد  وحادثوه وماشوه ،ن يستسلفوا منهأليه على إشرف جاؤوا األ

ن يشموا ريح أنوه يف أذهنم استإ مث ، وهو يعتقد بقاءه،٢وكان بينه وبينهم قبل ذلك عهد
ال إ فلو مل يكن يف السب ،مانوهذا كله يثبت األ ،خرىأذن هلم مرة بعد أ ف،سهأ من رالطيب

منون له أهنم مأظهروا له أن أ وبعد ،ليهمإ همانأ حربيا مل جيز قتله بعد اجمرد كونه كافر
ال يعصم منه  ،ذاء اهللا ورسوله موجب للقتلإين أفعلم بذلك  .مساك يديهإياه يف إواستئذاهنم 

  .٣" عهدمان والأ
  :وقال ابن القيم رمحه اهللا

                                                 
  .١٨٢ إىل ١٧٩:  ص٢:  الصارم املسلول ج ١
  . ملا هاجر للمدينة وادع يهودها-صلى اهللا عليه وسلم- ألن النيب  ٢
 ٣:  ج البن القيمأحكام أهل الذمةراجع أيضاً . ٧٦٩ و ٧٨٦:  ص٣: وراجع أيضاً ج. ٥٢٢:  ص٢: سلول ج الصارم امل ٣
  .١٤٤١ إىل ١٤٣٨: ص



                                         ١٥ /٢/٧

 استشكل الناس من حديث قتل كعب بن : استشكال يف حديث قتل ابن األشرف:فائدة"
 وذلك ينايف . رواه البخاري ومسلم وأبو داود.األشرف استئذان الصحابة أن يقولوا يف النيب

  : وأجيب عنه بأجوبة.اإلميان وقد أذن هلم فيه
لتكلم بكلمة الكفر خيرجها عن كوهنا كفرا مع طمأنينة القلب أحدها بأن اإلكراه على ا

وكان ، ض على قتاهلمرفكان حي ،ذى املسلمني وبالغ يف ذلكأ وكعب قد اشتد يف ،وباإلميان
كراه الناس على النطق مبا نطقوا به أجلأهم إليه إ فكان ،يف قتله خالص املسلمني من ذلك

   . اجلوابي وليس هذا بقو،قلوهبم باإلمياننفسهم بألسنتهم مع طمأنينة أفدفعوا عن 
 أن ذلك القتل والكالم مل يكن صرحيا مبا يتضمن كفرا بل تعريضا وتورية فيه :اجلواب الثاين

  .وهذا قد جيوز يف احلرب الذي هو خدعةمقاصد صحيحة مومهة موافقة يف غرضه 
حلق إذا أذن يف حقه  إن هذا الكالم والنيل كان بإذنه واحلق له وصاحب ا:اجلواب الثالث

  .١"ملصلحة شرعية عامة مل يكن ذلك حمظورا
ا يف فلسطني  وحاربتهم واحتلت بالدهم وأعانت على احتالهلوأمريكا قد آذت املسلمني

، وسرقت بتروهلم، وأكرمت من سب نبيهم صلى وأفغانستان والعراق والصومال والشيشان
اع احلصار واعتدت عليها، وحاصرت حاصرت اإلمارة اإلسالمية بأنواهللا عليه وسلم، و

فتعني دفع آذاهم عن املسلمني، . الشعب العراقي، وقصفته وقتلت منه مئات األلوف
  .ومعاقبتهم على إكرام من سب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :قصة قتل خالد بن سفيان اهلذيل) ٢( 
 أَنَّ َبلََغِني قَْد ِإنَُّه فَقَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َدَعاِني" :عن عبد اهللا بن أنيس قال

 َرُسولَ َيا قُلُْت قَالَ فَاقُْتلُْه فَأِْتِه ِبُعَرَنةَ َوُهَو ِلَيْغُزَوِني النَّاَس ِلي َيْجَمُع ُنَبْيٍح ْبِن ُسفَْيانَ ْبَن َخاِلَد
 ِبَسْيِفي ُمَتَوشًِّحا فََخَرْجُت قَالَ أُقَْشْعِرَيَرةً لَُه َوَجْدَت َرأَْيَتُه ِإذَا قَالَ أَْعِرفَُه َحتَّى ِلي اْنَعْتُه اللَِّه
 َرأَْيُتُه فَلَمَّا الَْعْصِر َوقُْت كَانَ َوِحَني َمْنِزلًا لَُهنَّ َيْرَتاُد ظُُعٍن َمَع ِبُعَرَنةَ َوُهَو َعلَْيِه َوقَْعُت َحتَّى

 َوَخِشيُت َنْحَوُه فَأَقَْبلُْت الْأُقَْشْعِريَرِة ِمْن َوَسلََّم َعلَْيِه لَُّهال َصلَّى اللَِّه َرُسولُ ِلي َوَصَف َما َوَجْدُت
                                                 

  .٧٢٧:  ص٣:  بدائع الفوائد ج ١
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 ِبَرأِْسي أُوِمئُ َنْحَوُه أَْمِشي َوأََنا فََصلَّْيُت الصَّلَاِة َعْن َتْشَغلُِني ُمَحاَولَةٌ َوَبْيَنُه َبْيِني َيكُونَ أَنْ
 َوِبَجْمِعَك ِبَك َسِمَع الَْعَرِب ِمْن َرُجلٌ قُلُْت الرَُّجلُ َمْن قَالَ ْيِهِإلَ اْنَتَهْيُت فَلَمَّا َوالسُُّجوَد الرُّكُوَع
 َحَملُْت أَْمكََنِني ِإذَا َحتَّى َشْيئًا َمَعُه فََمَشْيُت قَالَ ذَِلَك ِفي أََنا أََجلْ قَالَ ِلَهذَا فََجاَءَك الرَُّجِل ِلَهذَا
 اللَِّه َرُسوِل َعلَى قَِدْمُت فَلَمَّا َعلَْيِه ُمِكبَّاٍت ظََعاِئَنُه َوَتَركُْت َخَرْجُت ثُمَّ قََتلُْتُه َحتَّى السَّْيَف َعلَْيِه
 ثُمَّ قَالَ َصَدقَْت قَالَ اللَِّه َرُسولَ َيا قََتلُْتُه قُلُْت قَالَ الَْوْجُه أَفْلََح فَقَالَ فََرآِني َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 َهِذِه أَْمِسْك فَقَالَ َعًصا فَأَْعطَاِني َبْيِتِه ِفي فََدَخلَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ِهاللَّ َرُسولُ َمِعي قَاَم

 قُلُْت قَالَ الَْعَصا َهِذِه َما فَقَالُوا النَّاِس َعلَى ِبَها فََخَرْجُت قَالَ أَُنْيٍس ْبَن اللَِّه َعْبَد َيا ِعْنَدَك
 اللَِّه َرُسوِل ِإلَى َتْرِجُع أََولَا قَالُوا أَْمِسكََها أَنْ َوأََمَرِني َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أَْعطَاِنيَها
 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوِل ِإلَى فََرَجْعُت قَالَ ذَِلَك َعْن فََتْسأَلَُه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 النَّاِس أَقَلَّ ِإنَّ الِْقَياَمِة َيْوَم َوَبْيَنَك َبْيِني آَيةٌ قَالَ الَْعَصا َهِذِه أَْعطَْيَتِني ِلَم اللَِّه َرُسولَ َيا فَقُلُْت

 ِبَها َرأََم َماَت ِإذَا َحتَّى َمَعُه َتَزلْ فَلَْم ِبَسْيِفِه اللَِّه َعْبُد فَقََرَنَها الِْقَياَمِة َيْوَم َيْوَمِئٍذ الُْمَتَخصُِّرونَ
  .١"َجِميًعا ُدِفَنا ثُمَّ كَفَِنِه ِفي َمَعُه فَُصبَّْت

 بأنه كافر حمارب هللا -رضي اهللا عنه-ويف هذه احلادثة تظاهر سيدنا عبد اهللا بن أنيس 
وللرسول صلى اهللا عليه وسلم، وأخفى إسالمه حىت أنه صلى إمياء ولغري القبلة وهو ماش، 

اهدين ألمريكا للنكاية يف األمريكان، ويتوصل للدخول وهذا مثاله اآلن أن يذهب أحد اجمل
، مث حيلق حليته، وخيفي صالته ليكمل لبلدهم خبداعهم أنه أتى ليساعدهم يف قتال اجملاهدين

فالذي يعترض عليه بأنه خان العهد يعارض الدليل الواضح من سنة النيب صلى اهللا . خداعهم
  .عليه وسلم

                                                 
 ٢: ، صحيح ابن خزمية ج٣٨:  ص٩: ، سنن البيهقي الكربى ج١٨:  ص٢: ، سنن أيب داود ج٤٩٦:  ص٣: مسند أمحد ج  ١
 .٢٠٨:  ص٢: ، تاريخ الطربي ج٣٠ إىل ٢٨:  ص٩: ث املختارة ج، األحادي٩١: ص

 وهو ابن عبد ، وفيه راو مل يسم، رواه امحد وأبو يعلى بنحوه.روى أبو داود بعضه يف صالة اخلوف: "قال احلافظ املنذري رمحه اهللا
جممع ". [واه الطرباين ورجاله ثقاتر: "، وأورده أيضاً عن جممد بن كعب القرظي، وقال عنه"اهللا بن أنيس وبقية رجاله ثقات

 ١: تفسري ابن كثري ج". [بإسناد جيد ١٢٤٩ وأبو داود ٣٤٩٦رواه أمحد : "، وقال ابن كثري رمحه اهللا]٢٠٤ و٢٠٣: الزوائد ص
   ].٢١٣ / ٣". [وحسن إسناده احلافظ يف الفتحسكت عنه أبو داود واملنذري : : "وقال الشوكاين يف نيل األوطار]. ٢٩٦: ص



                                         ١٧ /٢/٧

  .سريهقصة قتل أيب بصري ألحد آ) ٣(
  :أخرج اإلمام البخاري رمحه اهللا

ثُمَّ َرَجَع النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِإلَى الَْمِديَنِة فََجاَءُه أَُبو َبِصٍري َرُجلٌ ِمْن قَُرْيٍش َوُهَو ُمْسِلٌم "
فََدفََعُه ِإلَى الرَُّجلَْيِن فََخَرَجا ِبِه َحتَّى َبلََغا فَأَْرَسلُوا ِفي طَلَِبِه َرُجلَْيِن فَقَالُوا الَْعْهَد الَِّذي َجَعلَْت لََنا 

َواللَِّه ِإنِّي لَأََرى َسْيفََك  :ذَا الُْحلَْيفَِة فََنَزلُوا َيأْكُلُونَ ِمْن َتْمٍر لَُهْم فَقَالَ أَُبو َبِصٍري ِلأََحِد الرَُّجلَْيِن
 فَقَالَ أَُبو .لَ أََجلْ َواللَِّه ِإنَُّه لََجيٌِّد لَقَْد َجرَّْبُت ِبِه ثُمَّ َجرَّْبُت فَاْسَتلَُّه الْآَخُر فَقَا.َهذَا َيا فُلَانُ َجيًِّدا

 َوفَرَّ الْآَخُر َحتَّى أََتى الَْمِديَنةَ فََدَخلَ .فََضَرَبُه َحتَّى َبَرَد ،فَأَْمكََنُه ِمْنُه . أَِرِني أَْنظُْر ِإلَْيِه:َبِصٍري
ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َرآُه لَقَْد َرأَى َهذَا ذُْعًرا فَلَمَّا اْنَتَهى الَْمْسِجَد َيْعُدو فَقَالَ َر

ِإلَى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ قُِتلَ َواللَِّه َصاِحِبي َوِإنِّي لََمقُْتولٌ فََجاَء أَُبو َبِصٍري فَقَالَ َيا 
ِه قَْد َواللَِّه أَْوفَى اللَُّه ِذمََّتَك قَْد َرَدْدَتِني ِإلَْيِهْم ثُمَّ أَْنَجاِني اللَُّه ِمْنُهْم قَالَ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َنِبيَّ اللَّ

ُه ِإلَْيِهْم َعلَْيِه َوَسلََّم َوْيلُ أُمِِّه ِمْسَعَر َحْرٍب لَْو كَانَ لَُه أََحٌد فَلَمَّا َسِمَع ذَِلَك َعَرَف أَنَُّه َسَيُردُّ
فََخَرَج َحتَّى أََتى ِسيَف الَْبْحِر قَالَ َوَيْنفَِلُت ِمْنُهْم أَُبو َجْنَدِل ْبُن ُسَهْيٍل فَلَِحَق ِبأَِبي َبِصٍري فََجَعلَ 

َبةٌ فََواللَِّه َما لَا َيْخُرُج ِمْن قَُرْيٍش َرُجلٌ قَْد أَْسلََم ِإلَّا لَِحَق ِبأَِبي َبِصٍري َحتَّى اْجَتَمَعْت ِمْنُهْم ِعَصا
َيْسَمُعونَ ِبِعٍري َخَرَجْت ِلقَُرْيٍش ِإلَى الشَّأِْم ِإلَّا اْعَتَرُضوا لََها فَقََتلُوُهْم َوأََخذُوا أَْمَوالَُهْم فَأَْرَسلَْت 

ْرَسلَ فََمْن أََتاُه فَُهَو آِمٌن قَُرْيٌش ِإلَى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُتَناِشُدُه ِباللَِّه َوالرَِّحِم لَمَّا أَ
  .١"فَأَْرَسلَ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِإلَْيِهْم

ففي هذه القصة أخذ أبو بصري السيف من آسره، حبيلة أمنه هبا، أنه ينظر إليه فقط، دون أن 
  :قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا. خيربه مبا أبطن أنه يقصد قتله

 ، َولَا ُيَعّد َما َوقََع ِمْن أَِبي َجَواز قَْتل الُْمْشِرك الُْمْعَتِدي ِغيلَة ِقصَّة أَِبي َبِصري ِمْن الْفََواِئد َوِفي"
َبِصري غَْدًرا ِلأَنَُّه لَْم َيكُْن ِفي ُجْملَة َمْن َدَخلَ ِفي الُْمَعاقََدة الَِّتي َبْين النَِّبّي َصلَّى اللَّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
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َبْين قَُرْيش ، ِلأَنَُّه ِإذْ ذَاَك كَانَ َمْحُبوًسا ِبَمكَّة ، لَِكنَُّه لَمَّا َخِشَي أَنَّ الُْمْشِرك ُيِعيدُه ِإلَى َو
  .١"ُيْنِكر النَِّبّي قَْوله ذَِلَكالُْمْشِرِكَني َدَرأَ َعْن َنفْسه ِبقَْتِلِه ، َوَدافََع َعْن ِدينه ِبذَِلَك ، َولَْم 

 -صلى اهللا عليه وسلم–ا ليس بأن أبا بصري مل يغدر بالعهد الذي بني النيب واالستدالل هن
. وقريش، ولكن االستدالل هنا بأنه جيوز تأمني اآلسر بأمان أو شبهة أمان مث قتله، ألنه معتد

:  بقوله-صلى اهللا عليه وسلم- قد أقر ذلك، بل مدحه -صلى اهللا عليه وسلم-وأن النيب 
  :قال ابن حجر رمحه اهللا". َعَر َحْرٍب لَْو كَانَ لَُه أََحٌدَوْيلُ أُمِِّه ِمْس"
 )َوْيلُ اُمِِّه: ( قَْوله "

  .٢" َولَا َيقِْصُدونَ َمْعَنى َما ِفيَها ِمْن الذَّّمالَْمْدح َوِهَي كَِلَمة ذَّم َتقُوهلَا الَْعَرب ِفي .............
 عن األسري املسلم يف  يف السري الكبري-رمحه اهللا- ومثل هذا ما ذكره حممد بن احلسن الشيباين

  : خيادعهم ويقتلهم وهم أمنون منهيد الكفار
أنا أعلم الطب فسألوه أن يسقيهم الدواء فسقاهم السم فقتلهم فإن : ولو قال األسري هلم"

سقى الرجال منهم مل يكن به بأس؛ ألن ذلك نكاية فيهم، وأكره له أن يسقي الصبيان 
إال أن تكون امرأة منهم قد أضرت به، وقصدت قتله، فحينئذ . له قتلهموالنساء، كما أكره 
  .٣"كما ال بأس بأن يقتلها إن متكن من ذلك، ال بأس بأن يسقيها

 . كيان معنوي واحد-أمريكا مثالً- الدولة املعتدية على املسلمني -ب
  وهو وكثري من شعوب الغرب ارتضوا النظام.الشعب األمريكي كيان معنوي واحد

الدميقراطي، أي أهنم مجيعاً اختاروا أن يكون احلكم والقرار وإصدار القوانني لألغلبية، واألقلية 
تطيعهم برضا يف ذلك، ولذلك فإن ما يفعله الرئيس األمريكي مثالً، يتم برضا األغلبية، 

قلية ومبوافقة األقلية على أن تصرفاته دستورية وصحيحة، ألن األغلبية تؤيدها، ولذلك ترى األ
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هذا .  أن تطيعه وتذعن له-حىت وإن خالفته يف أمر-املخالفة له أن من واجبها وحقه عليها 
  .أمر معلوم بالضرورة من أحواهلم

  : يف فتواه عن أحداث احلادي عشر من سبتمرب-رمحه اهللا-قال الشيخ محود العقال 
القرارات احلربية خاصة  البد أن نعرف أن أي قرار يصدر من الدولة األمريكية الكافرة"

طريق التصويت من قبل النواب  واملصريية ال تقوم إال عن طريق استطالع الرأي العام أو عن
األوىل رأي الشعب عن طريق وكالئهم  يف جمالسهم الكفرية واليت متثل تلك اجملالس بالدرجة

تقدير القتال فهو حمارب ، وعلى أقل  وعلى ذلك فإن أي أمريكي صوت علىالربملانيني ، 
  ".فهو معني ومساعد

 الضرائب اليت ينفق منها على العدوان علينا، وخيدمون يف ونيدفعالشعب األمريكي   أفرادمث
  .اجليش واألمن

  :قال ابن تيمية رمحه اهللا. فهم طائفة حماربة معتدية ممتنعة، فصاروا كالشخص الواحد
 وهكذا املقتتلون على باطل ال تأويل .وأنصارها منها فيما هلم وعليهم فأعوان الطائفة املمتنعة"

 كما قال النيب صلى .فيه مثل املقتتلني على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ومين حنومها ظاملتان
 يا رسول اهللا : قيل".إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار" :اهللا عليه وسلم
 وتضمن كل . أخرجاه يف الصحيحني".احبهأراد قتل ص" : قال؟ فما بال املقتول،هذا القاتل

ألن الطائفة الواحدة  ، وإن مل يعرف عني القاتل،أتلفته األخرى من نفس ومالما طائفة 
  .١"املمتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد

 بأن اإلجنليز والفرنسيني ومن -رمحه اهللا-وقد أوردنا من قبل قول العالمة أمحد شاكر 
  . مكانكللمني ضرهبم يف  املسمجيعحالفهم جيب على 

  : يف الفتوى املشار هلا آنفاًوقال الشيخ محود العقال رمحه اهللا
الغاية  ، وقد بلغتأمريكا دولة كافرة معادية لإلسالم واملسلمنيوإذا تقرر هذا فاعلم أن "

  ".واالستكبار وشن اهلجمات على كثري من الشعوب اإلسالمية
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بل  فلم يستجيبوا، عال بوش وعدم مشاركته يف عدوانه،وقد دعاهم الشيخ أسامة للتربؤ من أف
وان علينا ستكون هلا معاملة أخرى، قال إن الواليات اليت ستمتنع عن العد -حفظه اهللا-إنه 

  . فأي إقامة للحجة أوضح من هذهفلم يستيجبوا أيضاً،
ذا  مشتركون معه يف العقاب، فما بالك إ-إذا رضوا- حلفاء املعتدي على املسلمني -ج

 شاركوه يف العدوان؟
وحىت لو سلمنا بأن التأشرية عقد أمان لرعايا الدولة صاحبة التأشرية، فإن شعوب أمريكا 
وحلفاءها قد انتقض عهدهم مجيعاً مبا ارتكبه بعضهم، ورضي عنه اآلخرون أو مل ينكروا 

فاء أمريكا شرعيته، ورأوه عمالً دستورياً، ألن األغلبية وافقت عليه، وكذلك ينتقض عهد حل
يف حرهبا مثل حلف الناتو، الذين مل يرضوا فقط مبا ارتكبته أمريكا من جرائم، بل وشاركوها 

  . والصومال طليعتها وخملبها يف حماربة املسلمني يف أفغانستان والعراق وفلسطنيوافيها، وكان
  :قال ابن القيم رمحه اهللا

لحه وأقرهم الباقون ورضوا به غزا إذا صاحل قوما فنقض بعضهم عهده وص أنه هوكان هدي "
 كما فعل بقريظة والنضري وبين قينقاع وكما فعل يف أهل ،وجعلهم كلهم ناقضني ،اجلميع

  .١"مكة فهذه سنته يف أهل العهد
  :وقال أيضاً رمحه اهللا

إذا صاحل قوما وعاهدهم فانضاف إليهم عدو له سواهم فدخلوا معهم يف وكان هدية وسنته "
حكم من حارب من دخل معه  إليه قوم آخرون فدخلوا معه يف عقده صارعقدهم وانضاف 

 وهبذا السبب غزا أهل مكة فإنه ملا صاحلهم على وضع . من الكفار حكم من حاربههيف عقد
احلرب بينهم وبينه عشر سنني تواثبت بنو بكر بن وائل فدخلت يف عهد قريش وعقدها 

ده مث عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم وتواثبت خزاعة فدخلت يف عهد رسول اهللا وعق
وقتلت منهم وأعانتهم قريش يف الباطن بالسالح فعد رسول اهللا قريشا ناقضني للعهد بذلك 
  .واستجاز غزو بين بكر بن وائل لتعديهم على حلفائه وسيأيت ذكر القصة إن شاء اهللا تعاىل
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عانوا عدو املسلمني على قتاهلم بغزو نصارى املشرق ملا أوهبذا أفىت شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 كما فأمدوهم باملال والسالح وإن كانوا مل يغزونا ومل حياربونا ورآهم بذلك ناقضني للعهد

  .١"نقضت قريش عهد النيب بإعانتهم بين بكر بن وائل على حرب حلفائه
  :وقال ابن القيم يف الفوائد الفقهية املستفادة من فتح مكة

  فصل"
 إذا حاربوا من هم يف ذمة اإلمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك وفيها أن أهل العهد

 على سواء وإمنا يكون وال حيتاج أن يعلمهم فله أن يبيتهم يف ديارهم ومل يبق بينهم وبينه عهد
  اإلعالم إذا خاف منهم اخليانة فإذا حتققها صاروا نابذين لعهده

  فصل
ريهم إذا رضوا بذلك وأقروا عليه ومل ينكروه وفيها انتقاض عهد مجيعهم بذلك ردئهم ومباش

فإن الذين أعانوا بين بكر من قريش بعضهم مل يقاتلوا كلهم معهم ومع هذا فغزاهم رسول اهللا 
كلهم وهذا كما أهنم دخلوا يف عقد الصلح تبعا ومل ينفرد كل واحد منهم بصلح إذ قد رضوا 

ول اهللا الذي ال شك فيه كما  هذا هدي رسبه وأقروا عليه فكذلك حكم نقضهم للعهد
  .٢"ترى

 حيث بني أن العهد أو الصلح مع زعيم القوم، -رمحه اهللا–وانظر للتعليل القيم من ابن القيم 
هو عهد لكل فرد من القوم، وال ينفرد كل منهم بعقد منفرد، ويصري كل فرد من القوم آمناً 

اقضاً، وال حيتاج لنقض بعقد زعيمهم، وكذلك إذا نقض زعيمهم العهد صار كل منهم ن
  .مستقل

 وإمنا يكون اإلعالم ،فله أن يبيتهم يف ديارهم وال حيتاج أن يعلمهم على سواء: "وانظر لقوله
أي أن املسلمني إذا اعتدى عليهم صاحب العهد، ونكث عهده، ". إذا خاف منهم اخليانة
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ا يعلموه بنبذ العهد إذا فلهم أن يفاجئوه باحلرب دون إعالم، ألن النكث كان منه بداية، وإمن
  .خافوا منه اخليانة

  : اخلالصة-٤ 
أو لغريها من الدول الصليبية املتحالفة معها يف -إذا سلمنا جدالً بأن التأشرية ألمريكا  -أ

:  أمان، فإن هذا األمان باطل من وجهني-عدواهنا على املسلمني منذ أكثر من مخسني سنة
 .ذي للمسلمني الساب لنبيهم ولدينهم ال يعصم األمان دمهأن احملارب هللا ورسوله املؤ: األول
  . العهد كل يومأن أمريكا وحليفاهتا ينكثن: والثاين
 الشعب األمريكي كيان معنوي واحد يف سلمهم وحرهبم، فكما أنه ليس لكل واحد -ب

منهم عقد مستقل يف السلم، فكذلك ليس لكل واحد منهم عقد مستقل يف احلرب، إذا رضوا 
 يرتكبه زعيمهم، فما بالك إذا كانوا يساعدونه بالضرائب والتأييد السياسي يف عما

  .االنتخابات واإلعالم والتجنيد يف اجليش وأجهزة األمن
  احللفاء مشتركون يف املسؤولية، إذا رضوا ومل ينكروا، فما بالك إذا شاركوا يف العدوان؟-ج

  .ئيلومثال ذلك حلف الناتو يف إعانتهم ألمريكا وإسرا
 ال يلزم املسلمون أن يعلنوهم ببدء احلرب إذا حتققوا منهم اخليانة، فما بالك إذا كانوا قد -د

  أعلنوهم مراراً وتكراراً؟
 جيوز للمجاهدين أن يستخدموا كافة احليل مبا يف ذلك ذم اإلسالم واملسلمني والتظاهر -هـ

  .بعدم اإلسالم للتوصل لضرب الكفار املعتدين يف بالدهم
  : كلمة أخرية-٥
  : أمام خيارين اليومحنن
ا نطهر بالدد وفرنسا والروس واهلندوس عنا، ونصد عدوان األمريكان واليهونريد أن نا نإما أن

 لنعيش مسلمني أعزاء من عمالئهم الفاسدين اخلارجني على الشريعة واملعتدين على حرماهتا،
 فهذه هي السنة النبوية .دل والشورىأحراراً، نعبد ربنا كما أمر وننشر رسالة اإلسالم والع

  .املطهرة ترسم لنا الطريق، وتقدم لنا أعلى األمثلة يف البذل والتضحية والشجاعة واإلقدام
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  عن خمرج من السجن،-بأي مثن-، والبحث ريد اخلنوع واخلضوع واهلروبنا نوإما أن
اليهود واملباحث واالنشغال بتحصيل القوت ورعاية العيال والنسوان، وترك الصليبيني و

االحتالل والقتل واخلوف  -إىل ما شاء اهللا- فرضون علينا واالستخبارات يعيثون فساداً، وي
ا لكل هتوي بن) تركيع اجلهاد (هي وثيقة فهاوالذل والقمع وتوريث احلكم من فاسد لفاسد، 

  .ذلك
  :قال املتلمس الضبعي 

  اَألذَالِّن َعُري اَألهِل َوالَوِتُدَولَن ُيقيَم َعلى َخسٍف ُيساُم ِبِه       ِإالّ 
  َهذا َعلى اخلَسِف َمربوطٌ ِبُرمَّتِه       َوذا ُيَشجُّ فما َيرثي لَُه أََحُد

  : األمري الصنعاين رمحه اهللا فقالواقتبس منه
  لكنه حني كان الَْبْيُن يف َسفٍَر       يرضى به َربُّنا ما فَتَّ يف عضدي

    قد أحدثتها ملوك اجلور يف بلديفإنه هجرة عن كل منكرة     
  مثلي يقيم بأرض ال تقام هبا       شريعة املصطفى والواحد الصمد
  إن كنت أرضى حبمل الذل يف بلد       إذاً فال َرفََعْت سوطي إىل َيِد

  ْيُر الَْحيِّ والوتدَع به       غَْيَر اَألذَلَّْين وال يقيم على ذل يراد


