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 الرحيم الرحمن الله بسم
 الثانية الطبعة مأقدمأة

وبعدأجمعين وصحبه آله وعلى الله رسول على والسلما والصلة لله الحمد  
-:

ًا أياما ثمانية في للكتاب الولى الطبعة إخراج في للستعجال كان لقد ًا أثر سلبي
. المادة في والنقص الخطاء بعض فيه وجد إذ ، الكتاب مأادة على

ًا ، ونقص أخطاء مأن رأيته مأا فيها أعالج ثانية طبعة أطبعه أن رأيت لذا أنه علم
. وتعالى سبحانه لله والكمال ناقص بشري مأجهود

:- أهمها مأواضيع عدة الثانية الطبعة في زدت ولقد
ًا له أن رأيت لمن إهداء كتبت-1 . تعالى رحمه علّي حق
ً أضفت-2 بعض فيها يسرد الكتاب مأقدمأة في عباس مأحمد للدكتور مأقال

. أمأريكا جرائم
مأن المعصومأين قتل جواز لحالت الدلة وأضفت الكتاب بملخص اعتنيت-3

. الكفار
بعض ( فصل في العمليات مأن العالمية المادية الخسائر بعض أضفت-4

) . العمليات مأن المادية المصالح
مأعنى ( فصل في المظاهرة مأن الترهيب في للعلماء نصوص زيادة أضفت-5

) . الفضيلة أصحاب جهلها التي الكفار مأظاهرة
ًا أجبت-6 حديث حجية عدما .. ) عن الكفار مأظاهرة مأعنى ( فصل في أيض

. مأكفرة غير الكفار مأظاهرة بأن قال لمن  حاطب
ًا أضفت كما-7 قادة مأقالت .. ) بعض اركبي الله خيل يا ( فصل في أيض

. السلمأية والصحوة السلما لحرب فيها يدعون التي الصليبيين
على اليوما الجهاد حكم ( باب تحت المنهج لمراجعة دعوة كتبت ثم-8

) .  المسلمين
ًا ونقلت-9 ًا أيض الله حفظه عمر مأحمد المل المؤمأنين لمأير آخر خطاب

. الرض بقاع كل في والعلماء بالمسلمين فيه يستنصر
مأن ووضحت ، النصوص بعض وأخرت وقدمأت الكتاب بترتيب اعتنيت كما-10

ً كان مأا العبارات مأطبعية أخطاء مأن وجدته مأا وصححت ، مأنها مأجمل
. ونحوية وإمألئية

ًا هذا عملنا يجعل أن الله وأسأل ًا فيه لحد يجعل ول ، الكريم لوجه خالص ، شيئ
. عليه والقادر ذلك ولي إنه ، علينا ل لنا حجة ويجعله قلنا بما ينفعنا وأن

 المؤلف
 العييري صالح بن يوسف 
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 إهـــــــــــــــــــــــــــــــداء
. عزام يوسف بن الله عبد الله بإذن الشهيد الدكتور الشيخ فضيلة إلى
. الجهاد باب في القرن مجدد إلى
. لدينه حبه بدمه وبرهن عملً المبادئ ترجم الذي العالم إلى

فللي والفللداء والشللجاعة البطولللة أمثلللة أروع ضللرب الللذي العللالم إلللى
. الحاضر عصرنا

. الله سبيل في حياته طيلة القدمين مغبر عاش الذي العالم إلى
. الجهاد أجل من عنها وأدبر الدنيا عليه أقبلت الذي العالم إلى
ًة مماته وأصبح المة لعز حياته وهب الذي العالم إلى . لها حيا
الجهللاد سللاحات  وُعرفللت ، بطلً الجهاد ساحات عرفته الذي العالم إلى

. بصوته
المخيلللة فللي صللورتها تللترد زالللت ل الللتي والشخصية الرائع المثل إلى

. الهمة لتشحذ
ويفجللر المشللاعر ويهيللج النفللوس فللي يللدوي زال ل اللذي الصللوت إلى

. الطاقات
. الجهاد قنبلة العداء وجه في فجر الذي العالم إلى
فللتًى المعللارك خللاض ، يبللارى ل الذي والسد يجارى ل الذي البطل إلى

ًا فيها وأبلى ًا كهلً وقادها شاب . عالم
غصللة كان فقد اغتياله العدو وسر ، مقتله القلب أحزن الذي العالم إلى

 ملة كل من للعداء
هللذا أهدي الرمز ذلك إلى ، واحد رجل في اجتمعوا الذين أولئك كل إلى

. الكتاب
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الرحيم الرحمن الله بسم
 الكتاب مألخص

وبعد:-  أجمعين وصحبه آله وعلى الله رسول على والسلما والصلة لله الحمد
ـعـن والتـفـتيش الـحـق ـعـن للبحث والقراءة العلم طلب عن الهمم تقاصرت لما

الـنـاس لن ، نـشـره وـضـعف الـحـق بـيـان ـضـعف ، باـلـدليل الـسـتدلل ومأقارنة الدليل
ً إل الحـكـاما يعلـمـون ل حججـهـم ـفـي ضعفاء اليوما أصبحوا ذـلـك رأـيـت ولـمـا ، إجـمـال
ًا أضع أن قررت جله يترك ل كله يدرك ل مأا لن ، الكتاب هذا في جاء مأا لبعض مألخص

ـلـه يحـصـل ول الكتاب فيترك الورقات هذه كل قراءة ويستكثر أحد يأتي أن فأخشى ،
ـذا الكتاب فقدمأت الطبقات لكل الكتاب في جاء مأا أقرب أن فحرصت ، خير زيادة بـه

ً الكتاب فليقرأ الستزادة أراد ومأن ، الكتاب في جاء مأا يوضح أن لعله الملخص ـامأل ـك
. الموفق والله فيه جاء مأا ليفهم

ـفـي الكـفـار وأطـفـال نـسـاء قـتـل مأسألة عليه تبنى أن ينبغي الذي التأصيل قبل
ً يجب أمأريكا . ؟ عهد بلد أما حرب بلد أمأريكا هل ، وهي أل مأهمة مأسألة توضيح أول

الـيـاما مـأـن ـيـوما ـفـي تـكـن وـلـم البتة عهد بلد ليست أمأريكا أن المختار فالقول
ًا مأعاهدة ـعـادت إنها نقول فإننا عهد بلد أنها على ووافقنا المخالف مأع تنازلنا ولو ، أبد

احتلل عـلـى ـسـنة خمـسـين مـأـن أكثر قبل اليهود وإعانة للعهد بنقضها وذلك حرب بلد
وحاـصـرت ـضـربت أن ـيـوما لعـهـدها ناقـضـة ـحـرب بلد وـهـي ، أهلها وتشريد فلسطين

عـلـى واعـتـدت ، أفغانـسـتان وحاـصـرت وـضـربت الـسـودان وحاصرت وضربت العراق
. المسلمين

بكاـفـة يـضـروها أن للمـسـلمين يـجـوز الـحـرب وبلد حرب بلد أنها عليه فالمتفق
 الرـسـول فـعـل كما ، للمسلمين وأعراضهم وأمأوالهم دمأاؤهم تحل أهلها لن الضرار

ـى الطريق وقطع ، عقيل بني مأع فعل كما رعاياهم خطف المحاربين مأع ـوافلهم عـل ـق
أبي بن وسلمه الشرف بن كعب مأع فعل كما رؤساءهم واغتال ، قريش مأع فعل كما

ـفـي فـعـل كـمـا حـصـونهم وـهـدما ، النظـيـر بـنـي مـأـع فـعـل كما أرضهم وحرق ، الحقيق
. الفعال مأن ذلك غير إلى الطائف

يـدين أن أراد مأـمـن فنرـيـد أمأريكـا ـفـي المبارك الثلثاء عمليات عن الحديث أمأا
ل أن بالـدليل الن حـتى يثبـت لم لنه يتريث أن فعلها مأن أو العمليات ا الفاع مأـن له

ـة التحقيقات فإن مأسلم الفاعل أن الصليب دولة أعلنت لو وكذلك ، المسلمين الجارـي
ًا ، سنة ول كتاب على ل تستند ل باطلة يـجـوز فل القاـضـي هو الخصم لن باطلة وأيض
ًا الحكـم تـسـتعجلوا ول بـالتريث نطلـب لـذا ، النتائـج تلك على شرعي حكم بناء شرع
. التحقيقات بنتائج الشخاص على

ًا الجميع يعلم أن بد ول وأعراضــهم وأمأوالهم المسلمين دمأاء في الصل أن أيض
ًا والصل ، الحدود أو الردة أو كالقصاص شرعي بمبرر إل تجوز ل مأحرمأة أنها في أيض

أمـأـا ، بائتـمـان أو بذمـأـة أو بعـهـد إل تـحـرما ول ، الـحـل الكـفـار وأـعـراض وأمـأـوال دمـأـاء
ـدمأاء في بالعصمة ويخصص ، الحل وعرضه ومأاله دمأه في الصل فإن الحربي ـن اـل مـأ

وذـلـك القـتـال أـهـل مأن ليس ومأن والعسيف الهرما والشيخ والطفال النساء الحربيين
. الصل مأن وإخراجهم لهم الدلة لتخصيص

ـائزة فهي المسلمين فعل مأن أمأريكا في حصلت التي العمليات أن حال ففي ـج
ًا . حربيون فيها ومأن مأحاربة دولة ضد لنها شرع
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والـشـيوخ النـسـاء مـأـن البرـيـاء ـهـم ذـلـك ـضـحية راح اـلـذي إن قاـئـل يـقـول وقد
تـكـون فكـيـف ، حربيـيـن ـقـوما مـأـن كانوا لو حتى دمأائهم حرمأة تقدما الذين ، والطفال
ًا جائزة العمليات . ؟ شرع

هناك بل مأطلقة ليست حرمأة الكفار وشيوخ وصبيان نساء دمأاء حرمأة إن نقول
ـفـي تـكـون الـحـالت وـهـذا ، الـحـرب أـهـل مـأـن كانوا إذا قتلهم فيها يجوز خاصة حالت
المعصــومأين مأن ضحيتها راح أمأريكا في الثلثاء عمليات إن نقول ونحن ، مأعينة وقائع
وـسـنذكرها قتلـهـم فيـهـا يجوز التي الحالت مأن حالة عن بحال يخرجون ل هؤلء ولكن
ليلزمـأـه عليـهـم انطبـقـت ـقـد الـحـالت مـأـن واحدة بأن يقرر أن المخالف ويكفي ، الن

ًا ليس الحالت هذه لن ، العمليات بجواز القول كافية واحدة بل كلها تنطبق أن شرط
: هي الحالت وهذه ،

بالمـثـل كمعامأـلـة الكـفـار مـأـن المعـصـومأين قتل للمسلمين : يجوز الولى الحالة
أن للمـسـلمين يـجـوز المـسـلمين وـشـيوخ وـصـبيان نـسـاء يـسـتهدفون الكـفـار كان فإذا

عليـكـم اعـتـدى فـمـن  تـعـالى الـلـه لـقـول ، قتـلـوا مـأـن مأـثـل ويقتـلـوا بالمثل يعامألوهم
. الدلة مأن وغيرها  عليكم اعتدى مأا بمثل عليه فاعتدوا

الـغـارة ـحـال ـفـي الكـفـار مـأـن المعصومأين قتل للمسلمين : يجوز الثانية الحالة
قتلهم فيجوز الحصون عن أو المقاتلة عن المعصومأون يتميز أن يمكن ل بحيث عليهم
ًا مأعهم ًا ل تبع ـيـبيتون المـشـركين مأن الذراري عن سئل عندمأا  الرسول لقول ، قصد

النـسـاء قـتـل جواز على يدل وهذا ) ، مأنهم ( هم فقال وذراريهم نسائهم مأن فيصيبون
ًا والصبيان ) . آبائهم مأن ( هم قال مأسلم رواية وفي ، يتميزوا لم إذا لبائهم تبع

أعـان ـلـو حـال فـي الكفار مأن المعصومأين قتل للمسلمين : يجوز الثالثة الحالة
ًء القـتـال على المعصومأون أـنـواع مـأـن ـنـوع ـبـأي أو ـبـالرأي أو ـبـالقول أو بالفـعـل ـسـوا

مأاـئـة بـلـغ ـقـد وـكـان ـهـوازن مـأـع ـخـرج لما الصمة ابن دريد بقتل  النبي لمأر ، العانة
. برأيه عليهم ليشير مأعهم خرج سنة وعشرين

ـال في الكفار مأن المعصومأين قتل للمسلمين : يجوز الرابعة الحالة ـاج ـح الحتـي
إـسـقاط أو الحـصـن فـتـح أـجـل مـأـن ـقـوته لـضـعاف الـعـدو مأزارع أو حصون حرق إلى

. النضير بني في  النبي فعل كما ، ذلك ضحية المعصومأون راح لو حتى ، الدولة
، ـحـال ـفـي الكـفـار مـأـن المعـصـومأين قـتـل للمـسـلمين : يـجـوز الخامأـسـة الحالة

الـنـبي فـعـل كما ومأعصوما مأقاتل بين تميز ل التي الثقيلة بالسلحة رمأيهم إلى الحتياج
 الطائف في  .

ل للمسـلمين : يجـوز السادسـة الحالة ي الكفـار مأـن المعصـومأين قت ال ف ، ح
ـترس بقـتـل إل المقاتـلـة قتل إلى الوصول يمكن ول وصبيانهم بنسائهم العدو تترس اـل

. بالجماع ذلك لهم جاز
إذا ، ـحـال ـفـي الكـفـار مـأـن المعـصـومأين قـتـل للمسلمين : يجوز السابعة الحالة

ً المعـصـومأين قـتـل إـلـى المـأـاما واحتاج عهدهم العهد أهل نكث فـعـل كـمـا ، بـهـم تنكيل
. قريظة بني في  النبي

مأركـز فـي ـكـانوا الـذين المسـلمين قتـل ـجـواز أدلـة مأـا ولكن يقول قائل ورب
واـحـدة ـفـي ـيـدخلون الكـفـار مأن المعصومأين أن على نوافق فنحن ؟ العالمي التجارة

مأـمـن العملـيـات ـفـي مـأـاتوا اـلـذين المسلمين ندخل أين ولكن ، المتقدمأة الحالت مأن
. ؟ هناك يعملون

ًا يكفي أوجه سبعة مأن السؤال ذلك على الرد نقول بواحد القرار للمخالف أيض
. بالجواز القول ليلزمأه مأنها
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ثـبـت وإذا الـضـحايا ـضـمن مـأـن مأـسـلمين وجود الن حتى يثبت : لم الول الوجه
. بعده بما نجيب

ًا ـكـان إن الفاـعـل مـأـبررات هي مأا مأعرفة مأن بد : ل الثاني الوجه ـفـإذا ، مأـسـلم
الـمـبررات ـكـانت وإذا ، الفعـل هـذا لـه جـاز اضـطرار حالة عن عبارة المبررات كانت
. بعده بما فنجيب اضطرار فيها ليس

فيـهـا يوـجـد ل ضربت التي الهداف أن على قائمة الظن غلبة : إن الثالث الوجه
. المكلف به ُيلزما الذي هو الشرعية الحكاما في الظن بغلبة والعمل كفار إل

وتغرـيـق تحرـيـق يـجـوز أـنـه الحنفية مأن والجصاص الشافعي : يرى الرابع الوجه
لن الفـعـال تـلـك بمثل يموتون ربما مأسلمون فيها كان ولو حتى المحاربين بلد وهدما
اب ، الجهـاد تعطيـل إلـى مأفضـي المسلمين مأن فيها بمن الحرب ديار عن الكف وأج

دل ل بأنهـا  .. اليـة مأؤمأنون رجال فلول  الية عن الجصاص إذا ، التحريـم علـى ت ف
ًا كان إن العمليات لمنفذ فيجوز كذلك كان . العمل هذا مأسلم

ًا الـمـذكورة الـيـة إطلق : إن الـخـامأس اـلـوجه إـلـى يفـضـي حكمهـا وتعمـيـم آنفـ
ـعـدد وفيـهـا إل الـيـوما دولة يوجد ل لنه المحاربة الدول كل على الجهاد شعيرة تعطيل

ًا تقتل اليوما وحروب المسلمين مأن كبير ـم فإطلق ، الناس مأن كبيرة أعداد ـة حـك الـي
. دليل بغير يحصرها أو الجهاد شعيرة يبطل لنه باطل

ـيـدفع أن علـيـه مـأـا غاـيـة ـفـإن بذلك وعلم مأسلم الفاعل أن : لو السادس الوجه
ـكـانوا الـذين خثـعـم مأسـلمي قتـل لـمـن  مأحمـد بـذلك أـفـتى كمـا المقتول دية نصف

بـيـت مـأـن عقلـهـم نـصـف  الرسول ودفع ، قومأهم مأن الحرب أهل أظهر بين يعيشون
. فعله مأن يتبرأ أو عليه يدعو أو يعنفه أو قتلهم مأن يكفر ولم ، المال

ًا : يجوز السابع الوجه أـنـه عـلـى ويـقـويهم الكفار يعين الذي المسلم مأعامألة أيض
بـالجيش اللـه خسـف كمـا نيتـه علـى يبعث الخروي وحكمه الدنيوي الحكم في مأنهم
. مأنهم ليس مأن وفيهم الكعبة يغزو الذي

ل فإنـنـا ، علـيـه غـبـار ل الشرعية الناحية مأن العمليات هذه جواز أن مأعرفة وبعد
( المـصـالح والمفاـسـد المـصـالح ناحـيـة مـأـن العملـيـات حرما مأن على للرد نعرج أن بد

) . المرسلة
أو ترـكـه مأفـسـدة مـأـن أعـظـم فعـلـه مأفـسـدة ذاك أو الفـعـل ـهـذا ـبـأن القول إن
ًا ليس ، فعله مأصلحة مأن أعظم تركه مأصلحة ً وليس أحد لكل مأتاح مـأـن به يتفوه قول

ـول لحد يجوز ول أصوله له علم المرسلة المصالح إن بل ، كل جهل ومأن علم ـه الـق ـب
. أصوله يعرف حتى

، العـلـة أرـكـانه مأن القياس لن القياس أنواع مأن نوع هي المرسلة المصالح إن
: ـهـو أقـسـامأها أحد ، أقساما أربعة إلى تنقسم والمناسبة ، مأناسبة مأن لها بد ل والعلة

ًا دنيوية أو دينية شرعية ومأنفعة حكمة تتضمن التي العلة وهي المرسل المناسب علم
المـصـالح يـسـمى اـلـذي ـهـو القـسـم وـهـذا ، بـهـا يأمأر أو يلغيها بما يأت لم الشارع بأن

: هي ضوابط خمسة وهي ضوابطها بذكر المرسلة المصالح وتتضح ، المرسلة
ً ًا ، الخمس الضرورات على مأستندة أي ضرورية تكون : أن أول تكــون : أن ثاني

ًا ، المسلمين لكل مأنفعتها أن كلية ً تبـطـل ل إي قطعـيـة تـكـون : أن ثالـثـ ً أو دليل أـصـل
ًا ، آخر ًا ، لـهـا مأـسـاوية أو مأنها أعظم مأفسدة إلى بها الخذ يفضي : ل رابع : ل خامأـسـ

. لها مأساوية أو مأنها أعظم مأصلحة تفويت إلى بها الخذ يفضي
ًا يحقـق أن بها القول أراد لمن فيبقى الضوابط هذه عرفت فإذا ًا ركنـ مأـن مأهمـ

لهــا والمفسدة المصلحة تحديد يراد التي للحالة الواقع فقه ركن وهو بها العمل ركني
. عليها الفتوى إنزال قبل الفتوى مأحل في المناط يحقق لكي ،
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تـسـتقيم ل أنها ونبين للعمليات المنكرون عدها التي المفاسد بعض على ونجيب
ًا ، المذكورة الخمسة الضوابط مأع ًا ـكـان إن بالعملـيـات قاما الذي أن علم ـفـإن مأـسـلم

ـي فل ، الدليل باتباع هي المطلقة المصلحة فإن الدليل وهو الصل مأعه ـال أن ينبـغ يـق
عمـلـت أـنـي المـصـلحة إن بـقـوله يرد أن يكفي بل ، هذا فعلك مأن المصلحة هي مأا له

. فقط بالدليل
: المنكرون وعدها تعتبر ل التي المفاسد ومأن
ً الـعـالم ـفـي الجهادـيـة الراـيـات بتـصـفية ستتـسـبب العمليات هذه أن : قالوا أول

. وفلسطين الشيشان في وربما
ًا يمكن ل : هذا1  ، بنقاط ذلك على ونرد أن والســنة الكتاب مأن لنا بان لنه أبد

ًا تحـصـل ـلـن مأفـسـدة فـهـذه القيامـأـة ـيـوما إـلـى مـأـاض الجهاد الكـفـار إن  : ـثـم2 ، أـبـد
ًا إل يزـيـدونه مـأـا عـنـدهم ولـيـس ذـلـك لفـعـل وسعهم بذلوا قد وأذنابهم  : إن3 ، يـسـير

ًا الجهادية الحركات خنق قرر أشهر ثمانية قبل الوربي التحاد ًا مأالي ـاض وهو وبشري مـأ
ًا المفسـدة هذه  : وإن4 ، العمليات قبل خطته بتنفيذ لـنـه  الـنـبي ـسـيرة تردـهـا أيضـ

 : ـثـم5 ، المتفرـقـة الجهادـيـة بالعمال وعدة عددا مأنه أقوى هم مأمن الكفار يثير كان
، تـسـتقيم ول تـخـترما المتقدمـأـة الخمـسـة الـضـوابط عـلـى أنزلت إذا المفسدة هذه إن

خافوـهـا التي والمفاسد أعظم مأصلحة تفوت ولن كلية ول قطعية ول ضرورية فليست
. أعشارها تسعة مأتحقق

ًا ـة العـمـال أن هي بالعمليات حصلت إنها قالوا التي المفاسد : ومأن ثاني الدعوـي
. العالم في ستضرب والتعليمية والغاثية والثقافية

العـمـال أـيـن نـقـول ثم ، المفتون لها ينتبه أن قبل حاصلة المفسدة هذه ونقول
ـيـوزع وكـيـف ؟ الكـتـاب ـيـوزع كـيـف ؟ الـدعاة وأـيـن ؟ العلـمـاء وأـيـن ؟ الحرة الدعوية
ًا حرة دعوية أعمال يوجد ل ؟ الشريط وأحـسـن الـسـجون ـفـي واـلـدعاة والعلماء ، أبد
ـاب ، مأوقوفون أو الجبرية القامأة تحت الخارج في أحوالهم يمـكـن ل والـشـريط والكـت
. أشد تضييق في يوما وكل ، الطاغوت جند مأن بإذن إل توزيعه

ـعـاما الـعـرب الداخلـيـة وزراء اجتـمـع وـقـد مأحاـصـرة فإنـهـا الخيرـيـة العـمـال أمأا
اـلـدول رؤـسـاء بعدهم واجتمع ، الغاثية الهيئات مأحاصرة وقرروا الجزائر في هـ1414
مأـنـذ ـبـه مأعـمـول الهيـئـات وـضـرب فالمحاصرة ، تونس في القرار ذلك وأكدوا العربية

. زمأن
ًا ـ واـضـطهاد ـضـرب العملـيـات بـسـبب حـصـلت اـلـتي المفاـسـد مـأـن : ـقـالوا ثالـث

ًا بعضها أو السلمأية الشعوب . الفغاني الشعب غزو احتمال وأيض
ـولها زعمتم كيف سنة مأائة مأن أكثر قبل قديما نعيشها المفسدة هذه نقول حـص

ًا أن لنا تثبتوا أن لكم يمكن ل أنتم ؟ اليوما ًا شعب ًا إسلمأي ـد أو ، مأـضـطهد غير واحد يعـب
ًا المأة حال هذا كان فإذا ، حياته شئون جميع في بالسلما ُيحكم أو ، بحرية الله ـديم ـق

. الن سيحصل أنه تزعموا أن لكم فكيف
، أمأريكا قبل مأن يغزى أن تخافون وأنكم الفغاني الشعب على تباكيتم إنكم ثم

أنـتـم ، ـحـاربهم مـأـن تحاربوا لم أنتم ، عليهم تبكون فلماذا الفغان خذلتم مأن أول أنتم
نـقـدكم مـأـن يـسـلموا ـلـم ـبـل مأـصـيبتهم على إعانتهم ول عنهم الحصار رفع تحاولوا لم

. لهم وتكفيركم اللذع
ًا وأنتم ـذه عليها ستجر هل تحكموا حتى السلمأية المأارة واقع تعرفون ل أيض ـه

ثلثا خيارات بين تعيش السلمأية المأارة ، ل أما فيه هي مأما أعظم مأفسدة العمليات
. مأر أحلها
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ـار ـة للضــغوط تســتجيب : أن الول الخـي ـق الدولـي ـدون مأــا وتطـب وتحكــم يرـي
. وتكفر بالطاغوت

ًا والـمـوت بمبادئـهـا والتمـسـك مأوقفـهـا عـلـى : الصرار الثاني الخيار ًا مأوـتـ بطيـئـ
. سنين بضع بعد والسقوط

أرـضـها إـلـى ـعـدوها ـجـر وتـحـاول وتقاـتـل نفـسـها ـعـن ـتـدافع : أن الثالث الخيار
. قبله مأن هزمأت كما لتهزمأه

ـارات ـهـذه ومـأـع ، ؟ عليـهـا تـحـافظ الـسـلمأية للمـأـارة مأـصـلحة أي الـمـرة الخـي
وهزيمتـهـم إـبـادتهم احتمال أن مأع ، دينهم على مأاتوا إذا المفاسد أقل إبادتها فمفسدة

ً ًا احتمال . بالله ثقة كبير النصر واحتمال ضعيف
هـجـوما وـشـن أفغانـسـتان أراـضـي لجتـيـاح خـطـة أـعـدت قـد كانت أمأريكا إن ثم

وـهـي ، العـلـم ـهـذا المـأـارة وصل فإذا التفجير عمليات قبل دول عدة مأن عليها شامأل
. الحسان كل أحسنت قد فإنها بالعمليات قامأت و بادرت التي

ًا أن ـهـي أـحـدثتها أمأريـكـا ـفـي العملـيـات أن ـقـالوا اـلـتي المفاـسـد : ومـأـن رابـعـ
. عليهم وسيعتدى عليهم سيضيق الغرب في المسلمين

أمأريـكـا ـفـي  مأـسـلم500 مأـصـلحة تغـلـب فكـيـف كلية ليست مأفسدة هذه نقول
وتهـمـل ، حكومـأـاتهم مألحـقـة مـأـن الـسـلمأة ـفـي الوحيد خيارهم أمأريكا تعد الذين وهم

تقتلهـم المأريكـي والعـدوان الطغيـان يـد القـل علـى مأسـلم مأليـون ثلثمائة مأصلحة
. باطلة مأفسدة فهذه ، مأباشر غير أو مأباشر بشكل يوما كل حقوقهم وتنتهك

ًا المسـلم سيصور الغرب أن التفجيرات أحدثتها التي المفاسد مأن : قالوا خامأس
. السفاح بصورة

، المتـخـاذل المنهزما مأنطق المنطق وهذا الباطل أبطل مأن المفسدة هذه نقول
رـضـوان وأـصـحابه  ـنـبيه وـسـيرة ديـنـه وأحكاما شريعته عن المسلم يتخلى فكيف وإل
ديننا إن ، ؟ النبيل الرحيم صورة له ويرسم عنه الغرب يرضى أن أجل مأن عليهم الله
ـدة هذه إن ، يسلموا لم إذا لهم واستباحة قتل دين للكفار ذبح دين ـة المفـس المزعومـأ

مـأـن تمـلـص فيها لن ، تفجير عملية ألف مأفسدة مأن أعظم الناس دين على مأفسدتها
. العافية الله نسأل الدين هذا حقيقة

. العمليات بإنكار المفتون صورها التي المفاسد بعض هذه
ًا إليـهـا ينظـروا لـم العمليات هذه مأن حصلت مأصالح وهناك ، يـذكروها ولـم أبـد

ًا انتقمت ولو حتى أمأريكا أن وهي ً انتقامأ ًا عاجل ـسـتنظر فإنـهـا أفغانـسـتان مأن ومأدمأر
عـلـى طغيانـهـا وـسـيخف فلـسـطين قـضـية ـسـيما ل بتعـقـل المسلمين لقضايا بعد فيما

ًا ، ساستهم به ينادي بدأ مأا وهذا المسلمين أزمـأـة ـبـأكبر أمأريكا أوقعت العمليات وأيض
ألـفـي مـأـن يـقـرب مـأـا وفـقـدت ، ترلـيـون إلى تصل المادية فالخسائر عرفتها اقتصادية

ًا البورـصـة وانخفـضـت العملـيـات فـي اقتـصـادي عقـل ً انخفاـضـ النفـاق وـتـدهور ـهـائل
تـسـريح ـعـن وأعلـنـت الطـيـران شركات وتضررت ، الدولر سعر وانخفض ، المأريكي

نـظـاما ذـهـب كـمـا ، العاـجـل القرـيـب ـفـي  ألف100 إلى يصلون ربما مأوظف  ألف68
المـصـالح مـأـن ذـلـك غـيـر إـلـى ، رجـعـة بل الـعـالم سيفسد كان الذي المأريكية العولمة

تفصيلها.  الكتاب أصل وفي رصدها تم التي الولية المادية والخسائر
والتأسف أمأريكا عزاء مأزلق في الدعاة مأن كثير ينزلق أن له يؤسف مأما أن إل

بالعملـيـات ـقـاما مـأـن بتجرـيـم والفـتـاء ، !! باـلـدما لبريائها والتبرع بعونها والفتاء عليها
للنتـقـاما كلـمـة شطر مأن بأكثر الخضر الضوء الصليبيين وإعطاء السلما مأن وإخراجه

، لدن ـبـن وأـسـامأة الفـغـان تقصد أمأريكا أن أفتى مأن كل يعلم الذي ، المسلمين مأن
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للحكومأــات بإفتائهم أو بالقول للصليبيين عونهم بسبب الردة مأن أولئك نحذر فإننا لذا
ًا جائز الرهاب ضد التعاون بأن العربية . جامأحة ردة وهذه شرع

مأعنـى يعرفـوا أن خاصـة الـوقت وهـذا الزمأـان هـذا فـي وللناس للفقهاء بد ول
أوـثـق ـهـو ـبـه ) إل الـلـه إل إـلـه ( ل تصلح ل الذي الركن هذه أن ويعرفوا والبراء الولء
أـعـداء وواـلـى ـخـالفه فـمـن مأنه أبين ول أوضح حكم القرآن في يوجد ول اليمان عرى
تفـصـيل أراد مأن وليرجع ، نصيب السلما مأن له فليس الموالة أنواع مأن نوع بأي الله
. الكتاب أصل إلى ذلك

الكفار مأظاهرة مأعنى يعلموا أن خاصة الوقت هذا في وللناس للفقهاء بد ل كما
ًا المـسـلم بها يصير التي عـلـى للكـفـار والمـسـاعدة المعاوـنـة ـهـي فالمـظـاهرة ، ـكـافر

ًء المسلمين العون هذا مأنه يصدر مأن فكل ، كثر أو قل المال أو الفعل أو بالقول سوا
ًء مأرتد فهو حجم وبأي الشكال مأن شكل بأي ًا ـكـان ـسـوا ًا أو حاكـمـ ًا مأحكومـأـ أو مـأـدني

ًا ًا عسكري ًا أو عالم ًء فقيه ذـلـك مأـنـه يظـهـر مـأـن فـكـل ، ـلـه غيره بأمأر أو باختياره سوا
ًا كان وإن ، قتل وإل تاب فإن استتابته يجب مأرتد . خلعه وجب حاكم

ـعـدته وأـعـد حزـبـه الـصـليب وجمع مأعالمها اتضحت قد الصليبية الحرب هي وها
وتحتاج المدى طويلة صليبية حرب هي الحرب هذه أن بوش المأريكي الرئيس وأعلن

ًا ـسـتين ستـسـتهدف الحملة هذه أن عن أعلن وقد ، صبر إلى بـسـبع ـصـرح وـقـد ـهـدف
ًا وعشرين المـسـلم عـلـى يـجـب العلن هذا وبعد ، السلمأي العالم أنحاء كل في هدف

الـسـلما لنـصـرة ويـهـب اـلـدنيا إـلـى الرـكـون ـيـدع وأن المـسـؤولية ـقـدر على يكون أن
ـفـإن ووقـتـه ووـلـده وبـمـاله بنفـسـه يمـلـك مـأـا بكل الصليبية الحملة هذه ضد والوقوف

. عنها مأسلم أي تخلف تحتمل ول فاصلة الحرب
ـن فرض وهو ، عليه عين فرض يملك مأا بكل الجهاد أن المسلم وليعلم ـذ عـي مأـن

عـيـن ـفـرض بأنه اليوما الجهاد حكم أن واعلم ، الزمأان هذا في تأكد أنه إل طويل زمأن
. الحكم هذا في الفتاوى ومأن ، عليه مأجمع ذلك أن

 " وأمـأـا4/520)  ( الختـيـارات الـكـبرى الفـتـاوى في تيمية بن السلما شيخ قال
ًا ـفـواجب واـلـدين الحرمأة عن الصائل دفع أنواع أشد فهو الدفع قتال فالـعـدو ، إجماـعـ

له يشترط فل ، دفعه مأن اليمان بعد أوجب شيء ل والدنيا الدين يفسد الذي الصائل
" " وـقـال  وغيرهم أصحابنا العلماء ذلك على نص وقد المأكان بحسب يدفع بل شرط

بلد إذ ، ـفـالقرب الـقـرب عـلـى دفـعـه يـجـب أنه ريب فل السلما بلد العدو دخل وإذا
غرـيـم ول واـلـد إذن بل إلـيـه النفـيـر يـجـب وأـنـه ، الواـحـدة البـلـدة بمنزـلـة كلها السلما

قوة ول حول ول قرون مأنذ ديارنا العدو دخل : وقد " قلت بهذا صريحة أحمد ونصوص
. الكتاب أصل إلى فارجع التفصيل أردت وإن ، بالله إل

أي تـصـنع أن بإمأكاـنـك ـفـإنه علـيـك مأتعـيـن الجـهـاد أن بـمـا الله عبد يا أنك واعلم
اـلـتي الـسـبل بـعـض لخـصـت ولـقـد ، الحـكـم هذا عن يسألك يوما الله أمأاما لتعذر شيء

الحـصـر ل المـثـال ـسـبيل عـلـى السبل وهذه ببعضها أو بها يعمل أن مأسلم كل بإمأكان
:- هي

ً الـسـجود وـفـي ـبـالقنوت الـصـلوات ـفـي أفغانـسـتان في للمسلمين : الدعاء أول
ينجيـهـم وأن ـسـوء ـكـل مـأـن الله يحفظهم بأن ، الجابة مأواطن كل وفي السحار وفي
ـتـدبير يجـعـل وأن ، ـعـوراتهم ويستر أرواحهم لهم ويحفظ بهم يلطف وأن شر كل مأن

ًا الكافرين لهم تدمأير
ًا ًا المأة علماء مأن الفتاوى : إصدار ثاني التحالف ودول أمأريكا فيها يحذرون جميع

زعزـعـة أو بـضـربهم وذـلـك أفغانـسـتان ـفـي العزل المسلمين ضد حماقتها تكرر ل بأن
. أمأنهم
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ًا ًا المأة علماء مأن الفتاوى : إصدار ثالث النفـيـر بوـجـوب للمـسـلمين مأوجهة جميع
. ظالمة لضربات تعرضه حال في المسلم الفغاني الشعب عن للدفاع

ًا ًا المـأـة علـمـاء مأن الفتاوى : إصدار رابع ـفـي خاـصـة للمـسـلمين مأوجـهـة جميـعـ
مـأـن أول ـهـم ـبـأنهم الـجـوار ودول والهـنـد وإـيـران وأوزبكـسـتان وطاجكستان باكستان

. أفغانستان في المسلمين عن والدفاع السلح حمل عليهم يجب
ًا العارمأـة المظـاهرات خلل مـأـن التحـالف ودول المتحدة الوليات : إبلغا خامأس

اعتداء أي بأن ، الدبلومأاسية السبل مأن وبغيرها ، والعالمية السلمأية القطار كل في
ًء يعد واحد أفغاني مأسلم على ًا المسلمين على اعتدا . مأكان كل في جميع

ًا ـ ـة سادـس ـرار : مأحاوـل ـالح الـض ـة بالمـص ـي الغربـي ـدول ـف ـلمأية اـل ـك الـس وذـل
. المسلمين ضد حملتها عن تكف حتى ، الشامألة القتصادية بالمقاطعة

ًا ً السلمأية الغاثية الهيئات جميع تحريك : يجب سابع لتكون باكستان إلى عاجل
. المسلمين ضد الله قدر ل المحتملة الكارثة مأن للتخفيف الحدثا مأكان مأن قريبة

ًا لخوانـنـا ودواء وكـسـاء ـغـذاء مـأـن والعينـيـة المادـيـة التبرـعـات جمع : يجب ثامأن
الـكـبرى الفـتـاوى ـفـي ـجـاء كـمـا السلما شيخ بفتوى فيها والعمل ، الفغان المسلمين

ـتركه يتضرر الذي والجهاد جياع إطعاما عن المال ضاق لو قلت " ولذلك  قال4/519 ـب
بفعلنا نقتلهم هناك فإن ، وأولى التترس مأسألة في كما الجياع مأات وإن الجهاد قدمأنا
" . الله بفعل يموتون وهنا

ًا ـك الحرب هذه لتمويل بماله مأسلم كل يساهم أن : يجب تاسع ـتقطاع وذـل باـس
ـشـيخ ـقـال وكـمـا ، والمـسـلمين الـسـلما الـلـه ينـصـر ـحـتى داـئـم بشكل دخله مأن جزء

ـاد عـلـى وـقـدر ببدنه الجهاد عن عجز  " ومأن4/519 الكبرى الفتاوى في السلما الجـه
الموـسـرين عـلـى " فيـجـب ـقـال " ـثـم أحـمـد ـنـص وـهـو بماله الجهاد عليه وجب بماله

فيـهـا ـكـان إن أمـأـوالهن في الجهاد النساء على فيجب هذا وعلى الله سبيل في النفقة
" " وـقـال والزـكـاة النفـقـات تـجـب كما إليها احتيج إذا الصغار أمأوال في وكذلك فضل
فـإن – الزكـاة مأصـارف فـي الخلف أي – وجـه للخلف يبقـى فل العدو هجم إذا فأمأا
ًا واجب والحرمأة والنفس الدين عن ضررهم دفع " . إجماع

ًا بالتنـسـيق وذلك الرسميين وغير الرسميين الطباء جميع استعداد : يجب عاشر
. لهم الحاجة فور الميدان إلى للنزول الغاثية الهيئات أو الباكستانية المستشفيات مأع

وإدارـيـة عـسـكرية ـكـوادر مـأـن والمعرـفـة الـخـبرة أهل نفير : يجب عشر الحادي
. بالصالحين ننصر فإنا المعركة ليقودوا والشباب العلم وطلبة والعلماء

والخـطـب والـشـريط الكـتـاب خلل مـأـن جميعـهـا المـأـة تعبئة : يجب عشر الثاني
ًا ـتـدخل أن توـشـك السلمأية المأة بأن اللكترونية الشبكة وعلى والمجالس ـضـد حرـبـ

لتكـسـب بثقلـهـا ترمـأـي أن مـأـن لـهـا بد ل لذا ، المسلمين تستهدف صليبية حملة أعنف
. المعركة

ـم ووقف الصليبيين مأوت على تباكى مأن كل : مأناصحة عشر الثالث ًء مأعـه ـوا ـس
ًا كان ًا أو فقيه ًا أو حاكم ًا أو عسكري ًء العانة مأن نوع بأي الصليبيين فإعانة ، مأدني سوا

يـصـلح ل للـسـلما ناقضة مأظاهرة تعد ، المسلمين ضد قولية أو مأعنوية أو مأادية كانت
. إيمان مأعها

وـشـباب واـلـدعاة العلـمـاء رـقـاب فـي ونعلقـهـا بها نوصي التي السبل بعض هذه
مأهـمـة ليـسـت مأـكـان ـكـل ـفـي المـسـلمين مـأـع الوـقـوف أن واعلـمـوا ، وتجارـهـا المـأـة

. المسلمين غياثا على قادر مأسلم كل مأهمة هي إنما آخرين دون أشخاص
أن الملـخـص لـهـذا ـقـارئ ـكـل ليعـلـم ولـكـن الكـتـاب ثناـيـا ـفـي ـجـاء مأا بعض هذا
الختـصـار فـكـان ، الختـصـار لقـصـد وذلك الكتاب في مأاجاء كل على يأت لم الملخص
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ً ًا مأخل ً شيئ الكـتـاب ـفـي ـجـاء مـأـا عـلـى بالحكم الملخص هذا قارئ يتعجل ل لذا ، قليل
ً الكتاب يقرأ حتى الـقـراءة ـعـن عـجـز مأن ليتمكن إل الملخص مأن مأقصدي ومأا ، كامأل

. التوفيق ولي والله فيه جاء الذي الخير بعض على يحصل أن المطولة
 الله رسول على والسلما والصلة

. أجمعين وصحبه آله وعلى
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المقدمأة
عاقبللة كان كيف فينظروا الرض في يسيروا أفلم  القائل لله الحمد

أغنى فما الرض في وآثارا قوة وأشد منهم أكثر كانوا قبلهم من الذين
فينظللروا الرض فللي يسلليروا أفلللم   والقاـئـل  يكسللبون كانوا ما عنهم
 أمثالهللا وللكللافرين عليهللم الللله دمر قبلهم من الذين عاقبة كان كيف

عـلـى ( ـحـق ـقـال اـلـذي للعالمين رحمة المبعوثا الله خلق خير على والسلما والصلة
وعـلـى التـسـليم وأـتـم الصلة أفضل ) فعليه وضعه إل الدنيا مأن شيء يرتفع ل أن الله
. أجمعين وصحبه آله

الحكم عن أصحابها يسأل سؤال المائة على تربو كثيرة أسئلة إلينا وردت لقد
 ؟ أمأريكا في حدثا لما الشرعي

الذي الشرعي الحكم ليتبين الجابة نفصل أن السئلة تلك على إجابة رأينا ولقد
. مأسلم كل بها ينفع أن الله لعل إليه نذهب

تـلـك لمـتـابع يمـكـن ل ، دمـأـار مـأـن المأريكـيـة المتـحـدة الوليات في حصل مأا إن
المتـحـدة الولـيـات ترتكـبـه اـلـذي الظلم على الله مأن عقوبة إنها يقول أن إل الحداثا

ـكـانت ـفـإن ، ـصـنيعها جـزاء ذاـقـت فـقـد ، خاـصـة المسـلمين وـضـد العالم شعوب ضد
،  وجريـح قتيـل بين شخص ألف20بـ ضحاياها عدد يقدر التي العمال تلك مأن تألمت

وـشـعب ، مأـسـلم مألـيـوني مـأـن يـقـرب مـأـا الحـصـار ـجـراء مـأـن فـقـدوا العراق أهل فإن
ًا نصفهم فقد فلسطين عـلـى الـصـهيوني العـتـداء ـجـراء مـأـن وجرـيـح قتـيـل بـيـن تقريـبـ

ـسـبعون الحـصـار ـفـي مأـنـه هـلـك الفـغـاني والشعب ، قرن نصف مأن أكثر مأنذ أرضهم
وليبـيـا والصـومأال وكوسـوفا وأندونيـسـيا الفـلـبين فـي المسلمون وكذلك ، مأسلم ألف

ـدمأائهم أمأريكا يد تلطخت التي السلمأية الشعوب مأن وغيرهم ، والسودان ـك ، ـب ناهـي
وأمأريكا صربيا وفي واليابان السوداء أفريقيا في المسلمين غير مأن البشر مأليين عن

وكل ، الفضيع وظلمها المأريكي العدوان طالها التي ، العالم دول مأن وغيرها الجنوبية
ردين غيـر مأـن هـذا ، الملييـن بعشرات يقدرون أولئك والمطروديـن واللجئيـن المش
ـيـوما المتـحـدة المـأـم إـلـى مـأـذكرة الـعـراق ـقـدما وـقـد ، أمأريـكـا بأـيـدي أراـضـيهم خارج

أشـعلت تقريـبـا ما1870 عـاما مأـنـذ أمأريكـا أن الـمـذكرة هـذه فـي جاء هـ16/7/1422
ًا72 بواسطة أو مأباشرة . البشرية تاريخ في الفظع تعد العالم في  حرب

ـال في المصرية الشعب جريدة في الكاتب عباس مأحمد الدكتور ويصف ـه مأـق ـل
ـالم شعوب طال الذي المأريكي الجراما حجم بأسبوع التفجيرات بعد في ـوله الـع " بـق

ـضـد الخلـيـج ـحـرب أي – الـحـرب ـسـاخرا: " ـكـانت علق آخر بريطاني :صحفي ويقول
المأريـكـي والـسـطول البحرـيـة جـنـود تزويد جرى ، الكلمة مأعنى بكل -  نووية العراق

، ـنـووي اـلـدمأار يـشـبه دمـأـارا أـحـدثت المـطـورة والـسـلحة ، تكتيكـيـة نووـيـة بأـسـلحة
15000 زنتــه سلح  وهوBlu-82 المسماة الهواء الوقود مأتفجرات أمأريكا استخدمأت

ـغ مأساحة في شيء لكل حارق نووي دمأار ذات انفجارات إحداثا على وقادر رطل تبـل
اســتخدامأها جرى التي المستنزف اليورانيوما قنابل ذلك مأن البشع و ، الياردات مأئات
والمحـطـات المـفـاعلت  نفاـيـات مـأـن للتخلص طريقة أحط و أرخص وهى ، مأرة لول

أطلـقـت والطـائرات ، يورانـيـوما قذيفـة آلف ستة أطلقت المأريكية الدبابات ، النووية
ـقـوات خلفـتـه مـأـا يـقـدر البريطانية الذرية الطاقة لهيئة سرى وتقرير ، اللف عشرات
ـف ، الناضب اليورانيوما مأن طنا أربعين عن يقل ل بما الحرب مأيادين في التحالف أـض

، الكيماوـيـات ومأـصـانع الطاـقـة ومأحطات العراقي النووي المفاعل تدمأير مأن جرى مأا
هـنـاك أن غربية مأصادر وتقدر ، التاريخ في تسميما الكثر الحرب كوارثا توالت وهكذا
ي تسـتمر سـوف الناضب اليورانيوما وذرات غبار مأن  طن800 شـبه علـى الهبـوب ف
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بكمـيـات والنهـار والتربـة الهـواء تلـويث تـم فقـد ، جـدا طويل لمدى العربية الجزيرة
، القادمـأـة السنوات للف مأستمرة والكارثة ، للسرطان المسبب الشعاع مأن مأفزعة

بـطـئ مـأـوت والنتيـجـة اليورانـيـوما، ـقـذائف مـأـن مأصنوعة بدمأى ببراءة يلعبون الطفال
و للرـجـال  ـسـنة20 هـبـط العراقيـيـن عمر أن يقول المأريكي السكان مأكتب ، ومأؤكد

والـجـل، العاـجـل ـفـي الـشـعاعي بالقـتـل وـفـاة حاـلـة مأليون ونصف ، للنساء  سنة11
ول مأسـبوق غـيـر حصـار فـي الن حتى واستمرت وتلتها المحرقة البادة حرب سبقت
" . وحشيته في مألحوق
لعملـيـة الراـعـي المهـنـدس ـهـي المتـحـدة الوليات : " إن قوله الكتاب يواصل و
وبتصميم قصد عن المأريكيون المسئولون ويعمل أعواما، مأنذ تستمر التي هذه البادة
هذه واشنطن تنفى ول ، والمرض الجوع يعانى شعب عن العانة مأنع على وفظ قاس

البشعة"   الحقائق
ًا يهودي وهو آخر أمأريكي يعقب ثم هـنـاك " إن بـقـوله تشومأـسـكي نعوما هو أيض

الثانـيـة العالمـيـة الـحـرب نهاـيـة مأـنـذ المأريكيين الرؤساء كل لتهاما الدلة مأن يكفى مأا
" . حرب مأجرمأو بأنهم

الـقـانون مأـبـادئ : " إن  الـسـبق المأريـكـي الـعـدل وزـيـر كلرك رامأـسـي ويقول
" . إجرامأية وتعتبرها العقوبات هذه بقوة تدين والعدالة

وبـسـطها الـوفيرة وـثـائقه خلل مأـن المؤـلـف نـجـح : " لقـد ستيفنز هوك ويقول
وحشــية الجماعية البادة جرائم أكثر على قوى ضوء تسليط في لذع ساخط بأسلوب

- " . العراق حرب أي – العشرين القرن في
ـبـه حكـمـت مـأـا إزاء بالعجز المتسم بالعار أشعر : " إنني الكتاب مأؤلف يصرخ و

ومـأـن نفـسـيا، المـشـلولون أولـئـك ، الجماعـيـة الـبـادة في مأعها والمتواطئون حكومأتي
بالذنب.." الشعور ينقلون

وقـتـل ، ـشـخص  أـلـف150 مـأـن أكثر التسعينيات عقد أوائل في قتل ليبيريا في
التطهـيـر بـسـبب مأـنـازلهم هـجـر عـلـى ـشـخص مألـيـون نـصـف (أرـغـم زائـيـر في اللف

الـحـرب ـفـي  ألـفـا60زـهـاء ومـأـات ، ـسـيراليون ـفـي نـسـمة مألـيـون وشرد )،  العرقي
يونيـتـا مأنظـمـة حـصـار أثـنـاء  ألـفـا20 مـأـات أنـغـول وـفـي ،  وحده1990 عاما والمجاعة

للسياـسـات ، ـعـدة مأماثـلـة أـحـداثا بين حدثا وهو  أشهر،8 استمر الذي كويتو لمدينة
.  عنها يكشف ل التي أفريقيا في المأريكية الستراتيجية
وـخـبراء وخـطـط وسلح  وترحيب بتشجع الندونيسيون العسكريون القادة وقتل
في شخص مأليون مأن أكثر أفريقيا جنوب  في وقتل ، مأواطنيهم مأن مأليونا المأريكان

. ومأوزمأبيق وأنغول نامأيبيا
الجماعية والبادة العرقي التطهير عبر نشأت التي المتحدة الوليات طورت لقد

، مأثيل لها يسبق لم تقنية باستعمال الجماعية البادة و العرقي التطهير على قدرتها ،
العالمـيـة الـحـرب أثنـاء الجماعـيـة البـادة ارتكاب في واشنطن براعة مأعظم طور وقد

.  وبعدها الثانية
الجوية القوة فأصبحت  كامألة دورة واشنطن استدارت طويل زمأن مأضي وقبل

السـتراتيجي القصـف راعيـتي المأريكـي للجيـش الجويـة والقـوة البريطانيـة الملكية
وـكـان ، الحارـقـة القناـبـل باـسـتعمال للـمـدن الواسع التدمأير أسلوب إتقان في ومأضيتا
بتخطـيـط الواـقـع ـفـي مأـسـاعديه أمـأـر ـقـد ، الرـكـان رئـيـس ، مأارـشـال جورج الجنرال
، الـسـكان الكثيـفـة اليابانـيـة للـمـدن والورقـيـة الخشبية الهياكل (تحرق حارقة هجمات

طوكيــو مأن مأربعا  مأيل16 مأساحته مأا أمأريكية  طائرة334 دمأرت الليالي إحدى وفي
ولـحـظ ، نـسـمة مألـيـون وـشـردت شخص  ألف100 وقتلت ، الحارقة القنابل بإسقاط
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، أحرـقـوا  ـقـد الياـبـانيين والطـفـال والنساء الرجال أن بارتياح لومأاي كيرتس الجنرال
وـصـل ـقـد الـمـاء أن حتى جدا شديدة الحرارة كانت ، الموت حتى وخبزهم غليهم وتم
اللهب مأن ألسنة في الناس وتفجر المعدنية الهياكل وذابت الغليان درجة القنوات في

ـى وناغازاكي هيروشيما عن فضل ، يابانية  مأدينة64 حوالى الحرب أثناء وتعرضت ، إـل
ـشـخص  أـلـف400 زهاء مأقتل إلى التقديرات أحد وتشير ، الهجوما مأن النوع هذا مأثل
ـضـد المتـحـدة الولـيـات ارتكبتها التي البادة لعمليات تمهيدا هذا وكان ، الطريقة بهذه

. واشنطن تهدد لم أخرى أقطار
زـهـاء مأعـتـدل تـقـدير ـفـي المتحدة الوليات  ذبحت1 973  و1952 عامأي وبين

إلى التقديرات أحد . ويشير وكمبودي ولووسي وفيتنامأى وكوري صيني مأليين عشرة
الحراـئـق ـفـي قتـلـوا مأنـهـم وـكـثير الكورـيـة الـحـرب ـفـي ـشـمالي ـكـوري مأليوني مأقتل

عـلـى الحارـقـة بالهجـمـات ـهـذا وـيـذكرنا ، أـخـرى رئيـسـة ومأدن يانغ بيونغ في العاصفة
ايمـيـت الجـنـرال ) . وـشـهد  مأليـيـن3 ـحـوالى الصينيين للقتلى العلى (التقدير طوكيو

جلـسـات ـفـي ، القـصـى المـشـرق ـفـي الجوـيـة الـقـوة قاذـفـات قـيـادة قاـئـد ، اودونيل
دمأــر إذ ، مأفجعة حالة في تقريبا برمأتها الكورية الجزيرة "شبه أن المكارثية الستماع

المـفـاجئ الـصـينية الـقـوات دـخـول وأن قائـمـا، الذكر يستحق شيء يبق ولم شيء كل
ـل قاذفات مأنح قد الصين إلى يالو نهر عبور مأن ارثر مأاك لردع الشمالية لكوريا القناـب

الجـيـش ـقـدما حتى طيران مأهاما بل : كنا قال ، الجماعي للقتل جديدة فرصا المأريكية
المكارثـيـة) الـسـتماع جلـسـات (ـسـجلت كوريا في هدف بقي قد يكن لم إذ ، الصيني

مـأـن نفـسـه الـنـوع إـلـى وكمبودـيـا ولوس فيتـنـاما أخـضـعت واـحـد عـقـد مـأـن أـقـل وبعد
. المعامألة

1963 ـعـاما مأنتـصـف بحـلـول أـنـه هاو ثين ثيتش الفيتنامأى البوذي الراهب وذكر
، شـخص  أـلـف700 وتـشـويه وتـعـذيب ، ـشـخص  أـلـف160 مأقتل فيتناما حرب سببت

4000 وأحــرق ، أحياء وهم  شخص3000  أحشاء ونزعت ، امأرأة  ألف31 واغتصاب
. . . الخ السامأة الكيماوية بالمواد  قرية46 وهوجمت ، مأعبد ألف ودمأر ، الموت حتى

1 972 وـعـاما الميلد أعياد فترة في وهايفونغ لهانوي المأريكي القصف وأدى 
ـعـانى بينـمـا الـحـرب وبـعـد ، اـلـدائم بالـصـمم طـفـل  أـلـف30 مـأـن أـكـثر إـصـابة إـلـى

) ـكـافحت التـقـديرات أـحـد (بحـسـب مأفـقـودا  جـنـديا2497 بـسـبب الكرب المأريكيون
ـاما ـفـي القتـلـى عدد بلغ وربما ، مأفقود  ألف300 مأع للتكيف الفيتنامأية العوائل 4 فيتـن
والـصـدمأات ـبـالعمى والمـصـابين المـعـوقين مأن آخرين كثيرين مأليين عن فضل مأليين

المـسـممة والرض العـضـاء ومأبـتـوري للقـبـور بـلـد إـلـى فيتـنـاما وتقلـصـت ، والتـشـويه
ضــحايا ، والمشــوهين المــوتى مأجمــوع ولعــل ، المشــوهين والطفــال واليتــامأى

(مـأـرض بـسـبب المأريكـيـة الكآـبـة أن إل  مأليوـنـا،22 إـلـى يـصـل ، الغربـيـة اليديولوجيا
. بذلك لها علقة ) ل فيتناما

اـلـتي وـحـدها ليـسـت والكمـبـوديين واللووـسـيين والفيتـنـامأيين الكوريين دمأاء إن
الولـيـات ـشـاركت فـقـد ، عنـهـا اـلـدمأاء مأـحـو يمـكـن ل  اـلـتي المأريكـيـة الـيـدي ـلـوثت

ـفـي والقـتـل والتـشـويه التـعـذيب عملـيـات ـفـي مأباـشـر وغير مأباشر نحو على المتحدة
المجـازر فـي واضـح أمأريكـي تواـطـؤ وثمـة ، الـعـالم أنحـاء فـي أخـرى كـثيرة أقطـار

ـروب الندونيســية ـاس ضــد والـح ـدين الـن ـي المكاـب ـا ـف ـاراغوا الوســطى أمأريـك (نيـك
الـسـلحة طرـيـق ـعـن الخرـيـن اللف مأـئـات : قتل وهندوراس وغواتيمال والسلفادور

المدنـيـة الضطرابات أمأريكا) في عن ونيابة المأريكيين والمشورة والتدريب المأريكية
القـمـع أعـمـال وـفـي وغيرها)، نامأيبيا ومأوزمأبيق وأنغول في الدامأى (الصراع المأريكية

ـاركوس وبينوشيت (سومأوزا العقود عبر أمأريكا دعمتهم الذين الطغاة ارتكبها التي ومـأ
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ـو ـم وباتيـسـتا ومأوبوـت ـاليه وري وـكـي وديـي مـأـن وغيرـهـم وـسـافيمبي وـسـوهارتو ودوـف
دربتـهـم اـلـذين الجـنـود : ذـبـح ـكـثيرة أمأثـلـة مـأـن واـحـد مأثال ثمة ) ، العالم دكتاتوريات

 طفل139 مأنهم أعزل  فلح1 000  حوالي1981 عاما الوزوتي قي المتحدة الوليات
ـعـامأي بـيـن فلح  أـلـف150 مـأـن أـكـثر غواتيمال في المدرب المأريكي الجيش . وقتل
.  عباس مأحمد الدكتور مأقال " أهـ1986  و1966

ـهـي إنـمـا ، الـمـدمأرة العملـيـات تـلـك في وتمثلت أمأريكا حصدتها التي النتيجة و
ـفـإن ، الـعـالم في بثته الذي والفساد التوترات تلك لكل المأريكي الزرع ثمار مأن جزء

ألم الشعوب تلك فإن مأرة تألمت كانت فلتـذق ، زالـت ول أفعالهـا مأـن عقـود مأنـذ تت
ـذين البشر مأليين حال هو لها حصل مأا أن ولتتذكر بالشعوب صنيعها جزاء ـوا اـل و وقـع

اختلف عـلـى لها عدو كل ويفرح أذنابها يغيظ لمأريكا حصل ومأا ،  ظلمها تحت يقعون
. مأللهم

فتاواهم ويصدروا للعلم المنتسبين مأن كثير يتعجل أن نفوسنا في حز مأما ولكن
ويواسونها أمأريكا  ويعّزون ، الحداثا وراء ولمن الحداثا لهذه والستنكار بالشجب
دمأاء أراقوا الذين وهم ، بالدما الله لعداء التبرع المسلمين مأن ويطلبون بل بمصابها

إل ليست الفتاوى تلك أكثر أن اعتقادنا وفي ، زالوا ول مأكان كل في المسلمين
عشنا فقد المستعان فالله ، تأصيلي شرعي طابع بأي تتسم لم لنها سياسية فتاوى
مأن للسلما المنتسبون عنه وينحرف ومأعناه نصه يهدر والحديث تترك الية رأينا حتى
ًا أجل .  عنهم ودافعوا مأعهم صفوا لو حتى حلوتها المأريكيون سيسلبهم فانية دني

مأن حصل الذي النظير المنقطع التناقض مأن تعجب فإنك شيء مأن تعجب وإن
. والستنكار الشجب فتاوى أصحاب
غيرهم جرائم وعن واليهود أمأريكا جرائم عن يسكتوا أن التناقض صور فمن 
نر لم أننا رغم ، ويعّزيها أمأريكا ضرب ويستنكر الجميع ينطق أمأريكا تصاب وحينما

ًا لهم ًا لهم نر ولم فلسطين في إخواننا في فعلته لما أمأريكا يجرما بيان يجرما بيان
أفغانستان و ليبيا حصار أو أندونيسيا أو العراق أو الصومأال في فعلته لما أمأريكا

ضد للصرب العلني بدعمها أمأريكا يجرمأوا لم بل ، الدول تلك وضرب والسودان
الحربين خلل الشيشان في المسلمين ضد للروس دعمها أو البوسنة في المسلمين

سوى مأسلم  ألف600 مأن أكثر وشرد مأسلم ألف250 الن حتى ضحيتها راح التي
مأليوني مأن يقرب مأا وتقتل العراق أرض أمأريكا تحرق فلماذا ، والمعاقين الجرحى

المأن مأجلس قرار يصدر لماذا ، بشيء ينطقوا ولم قبلها والحرب الحصار مأن مأسلم
ًا الحصار ضحية ويذهب أفغانستان لحصار مأرتين بالجماع ولم المسلمين مأن آلف

. والنسل الحرثا إهلك في واحد والحصار الحرب مأؤدى أن رغم الحصار يستنكروا
ًا التناقض صور ومأن البضائع لمقاطعة دعوة بالمأس بعضهم مأن نسمع أن أيض
ًا لضربها المأريكية ًا أمأريكا ضربت ولما ، اقتصادي عنها دافعوا مأباشر بشكل اقتصادي

المأريكية السلع شراء فيه يجيزون ل الذي الوقت ففي ، لمأريكا جرى مأا عليهم وعز
ويدعون بل ، مأباشرة المأريكي القتصاد ضرب يحرمأون ، اقتصادها ينتعش ل حتى

. للمأريكيين والمعونة بالدما للتبرع المسلمين
ًا التناقض صور ومأن مأع العراقية المدن وبقية بغداد ضرب أجازوا الذين أن أيض

الذين أنفسهم هم ، الخليج حرب أثناء المدنيين مأن اللف عشرات بسقوط العلم
حلل العراق أبرياء قتل فلماذا ، بزعمهم البرياء سقوط بسبب أمأريكا ضرب حرمأوا

؟! .  حراما أمأريكا أبرياء قتل و
ًا التناقض صور ومأن يدعون كانوا ، أمأريكا ضد الضربات استنكروا الذين أن أيض

ومأن باليهود عليك اللهم ، العلما ووسائل الصحف وفي مأنابرهم على مأن صوت بكل
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ويسلط الله يمزقها أن صراحة عليها يدعوا ) وبعضهم أمأريكا ( ويقصدون عاونهم
دمأر لمن ومأجّرمأين مأستنكرين ضجوا ، دعاءهم الله استجاب وعندمأا ، ويدمأرها عليها

كان فإذا ؟ حراما قالوا دمأرت وإذا أمأريكا دمأار يريدون كيف الله سبحان فيا ، أمأريكا
ًا أمأريكا دمأار ًا حرامأ ًء والظلم العدوان مأن وهو حراما عليها الدعاء فأيض على بنا

ًا فقهكم ًا مأقاطعتها ! وأيض ًء وعدوان حراما اقتصادي ! . الفقه ذات على بنا
ًا التناقض صور ومأن لهم هدف كل واستهداف اليهود بقتل أفتوا الذين أن أيض

أفتوا الذين أنفسهم هم ، العمليات تلك في والشيوخ والطفال النساء سقط لو حتى
في الستشهادية العمليات إن قالوا والذين بل ، أمأريكا بتدمأير قاما مأن بتجريم

مأرتكب مأنتحر هو أمأريكا عمليات نفذ الذي إن قالوا ، الجهاد مأراتب أعلى فلسطين
في السلما مأن ليس بأنه بعضهم قال بل ، الذنوب كبائر مأن وكبيرة عظيم لجرما
!! . شيء

ًا صدقهم على الدالة التناقض صور ومأن مأحفل كل في يدعون كانوا أنهم أيض
يقوما أن الجهاد علم أوشك فلما ، والفساد الزيغ أهل واقمع الجهاد علم أقم اللهم
قريب أجل إلى أخرتنا لول القتال علينا كتبت لم ربنا  وقالوا الجميع خاف

 ، فلما ، أمأريكا غضب بدون الجهاد علم سيقيم وتعالى سبحانه الله أن وظنوا
ًا الجهاد يريد مأن ُعرف أمأريكا غضبت . بلسانه يريده مأمن حق

يسبحوا أن إل لهم هم ل الذي أولئك مأنهج على تداعت التي التناقضات تلك كل
ًا يسيروا يكونوا لم أنهم على واضحة دللة تدل ، والعلمأي السياسي التيار مأع وفق

، دنيوية أو إعلمأية أو عاطفية أو وطنية أو سياسية أصول هي بل ، شرعية لصول
على وينزلونها الخرى فتاواهم في أصولهم يطردون ل فلم صادقين كانوا ولو

ًء ويفتون الخيرة الحداثا . قول مأن لهم يتحصل مأا على بنا
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 ؟  مأعاهدة أما مأحاربة دولة أمأريكا هل
مأن وجوازها المسألة شرعية بحث قبل بيانها ينبغي التي المسائل أهم مأن إن

الذي السؤال هذا وإجابة ، ؟ مأعاهدة دولة أما حربية دولة أمأريكا هل تقرير هو ، عدمأه
. المسألة عليه تنبني

، عـهـد بلد أو ـحـرب بلد إمـأـا ـهـي المـسـلمين تـجـاه العالم في الدول : إن أقول
القتــال أنواع بكل قتالها يجوز حربية أنها هي كافرة دولة كل عليه تكون الذي فالصل

قوافــل اعترض كما المحاربة الدول قوافل يعترض كان فقد  الرسول يفعل كان كما
الرـجـل أـخـذ كما ذلك المأر اقتضى إذا رهائن الكافرة الدول رعايا يأخذ وكان ، قريش

ًا عقيل بني مأن ًا يغـتـال وـكـان ، ثقـيـف أسرتهم أصحابه مأن أسيرين مأقابل أسير أحياـنـ
الـشـرف اـبـن وكـعـب الـهـذلي خاـلـد باغتـيـال أمأر كما المحاربة الدول شخصيات بعض

يفتي وكان ، قتلهما فأباح العهد فنقضا مأعاهدين كانا والخيرين الحقيق أبي بن وسلمة
ـة الوصول يمكن ول يتميزوا لم إذا المحاربة الدول وأطفال وشيوخ نساء بقتل للمقاتـل

ًا هو فعل كما ، بقتلهم إل ـة فالدول ، بالمنجنيق وقصفها الطائف في ذلك أيض المحارـب
للنسـاء اـسـتهداف مـأـن ـكـان مـأـا إل بـهـم الـضـرار تمـنـع ـشـرعية حـدود هـنـاك يوـجـد ل

لمعاقـبـة نحـتـج وـلـم ، والـعـدوان الحرب على يعينوا ولم تميزوا إذا والشيوخ والصبيان
. سيأتي كما بالمثل الكافرين
ًا ، مأعاـهـد وقـسـم فيـهـا الـصـل وهذا حربي قسم قسمين إلى تنقسم فالدول إذ

ًا3/159 المعاد زاد في القيم ابن قال ـان ( ثم قال الهجرة بعد  الرسول حال واصف ـك
) ذمـأـة وأـهـل ـحـرب وأـهـل وهدـنـة صلح أهل أقساما ثلثة بالجهاد المأر بعد مأعه الكفار

ـي الفراد حق في هي والذمأة ، مأعاهدة أو حربية أمأا تكون بل ذمأية تكون ل والدول ـف
ًا الكافر يكن لم وإذا ، السلما دار ًا ول مأعاهد الدما حلل حربي أنه فيه الصل فإن ذمأي

ـا كافرا كان  ( وإن32/343 الفتاوى في السلما شيخ قال والعرض والمال ـإن حربـي ـف
 عباس ابن عن البخاري في ) وجاء امأرأته واسترقاق مأاله وأخذ قتله أباحت مأحاربته
 الـنـبي مـأـن مأنزـلـتين عـلـى المـشـركون كان قال  النبي عهد على المشركين تقسيم

ـاتلهم ل عـهـد أـهـل ومأشركي ويقاتلونه يقاتلهم حرب أهل مأشركي ، والمؤمأنين ول يـق
) . يقاتلونه

ـيـوما ـفـي إـسـلما بلد تكن لم أنها اليوما المسلمين بين عليه المتفق مأن وأمأريكا
ًا تكن ولم ، مأا ًا المسلمين مأع عهد بلد أيض وـقـد عـهـد بلد ـكـانت أنـهـا سلمنا ولو ، أبد

نقـضـت ـقـد أنـهـا نثبت بالجماع فإننا ، المسلمين مأع جماعية أو ثنائية اتفاقيات عقدت
نقـضـها أعـظـم ومـأـن ، ـحـرب بلد أـصـله إلى حكمها ورجع ، مأنها صحت إن العهود تلك

أنـهـا لثـبـات ـكـاٍف وـحـده فهذا ، الدعم أشكال بكل فلسطين في لليهود دعمها للعهود
تـضـعفها أو تـسـقطها التي ضدها الحربية الوسائل كل استخداما مأعها يجوز حربية دولة

ًا والشيوخ والطفال النساء استهداف سوى ترهبها أو ـنـوع ـبـأي يـشـاركوا ـلـم إذا قصد
. بيانه سيأتي كما بالمثل عقوبتهم إلى نحتج ولم المشاركة أنواع مأن

المسلمين نساء في فاحشة قصيدة قال بعدمأا الشرف ابن كعب قتل  والنبي 
ًا هذا  النبي فعد ًا وحارب مأكة  النبي غزا وكذلك ، باغتياله فأمأر لعهده انتقاض قريـشـ

، خزاـعـة مـأـن  الـنـبي حلـفـاء ضد الحرب على وائل بن بكر بني حلفاءها أعانت بعدمأا
ًا هذا  النبي فعد ًا ناقض . وحاربهم العهد لنتقاض وسبب

مـأـن يـهـودي رـجـل  ـعـن28/668 الفتاوى في تيمية بن السلما شيخ سئل وقد 
د وكان علينا يتعصبون كلب : المسلمون قال الذمأة أهل لمين بعـض خاصـمه ق المس
ـن مأعينة طائفة بشتمه أراد كان : " إذا الله رحمه فأجاب ؟ حكمه فما ـلمين مـأ ، المـس
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قـصـد مأـنـه ظـهـر إن وأمـأـا ، ذـلـك مأثل عن وأمأثاله تزجره عقوبة ذلك على يعاقب فإنه
" .  قتله ويجب بذلك عهده ينتقض فإنه ، العموما

ـا صح إذا عهدها تنقض لم أنها لنا يثبت أن أمأريكا عن يدافع لمن يمكن فهل مأنـه
ًا له يمكن ل ؟ عهد سابق يمـكـن ل ، مأـكـان ـكـل في للسلما أمأريكا حرب ينفي أن أبد

ًا له ـفـي وللنـصـارى فلـسـطين ـفـي لليـهـود الوحـيـد اـلـداعم هي أمأريكا أن ينفي أن أبد
ًا هذا مأن تتبرأ ل وأمأريكا ، كشمير في وللهندوس أندونيسيا وفي الفلبين تعلــن بل أبد

. السلمأية والصولية السلمأي التطرف تحارب أنها المنابر كل على مأن
عـلـى أو ، ـصـلح ول عـهـد مأعـهـا للمسلمين ليس حربية دولة أمأريكا أن تقرر فإذا

، قتلـهـم عـلـى العاـنـة أو المـسـلمين بقـتـل ومأواثيقها عهودها نقضت أنها الحوال أقل
وـهـل الـشـرعية الدـلـة ـفـي لننـظـر البـحـث إلى ندخل أن ذلك على التفاق  بعد أمأكننا
.  مأسلمون العمليات وراء مأن كان إذا بأمأريكا حصل مأا مأثل الشريعة تجيز
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 الدمأاء عصمة وبيان البحث مأدخل
ً شنت التي الهجمات أن وهو مأهم أمأر على نؤكد أن يجب شيء كل : وقبل أول

. بها المسلمين إدانة بعد يثبت لم المتحدة الوليات على
ًا فإننا ، مأسلم الفاعل بأن الجارية التحقيقات نتائج عن العلن حال : في ثاني

ًا الخصم يكون فكيف عادلة غير تحقيقات التحقيقات تلك أن نبين يوثق ل لذا ، ؟ قاضي
ًا شرعي حكم أي بناء يمكن ول بها ، الشرعية الناحية مأن باطلة فهي عليها استناد

. باطل فهو باطل على بني ومأا ،  والسنة الكتاب على استنادها لعدما
ثبوت لعدما يتريث أن والستنكار بالشجب مأتسرع كل مأن نطلب فإننا لذا 
ًء نحكم أن يجوز ل فإننا لها مأسلمين ارتكاب عن ُأعلن ولو ، مأسلمين على التهمة بنا

المنفذين عرفوا قد يكونوا أن لديهم مأانع هناك ليس و أعداء لنهم ، أخبارهم على
، الخفاء في ومأعاقبتهم مألحقتهم ستتم إسلمأيين غير وجدوهم وعندمأا الحقيقيين

. عليهم حرب لشن بالمسلمين التهمة وإلصاق
نفذها الذي أن حال في العمليات تلك على الشرعي الحكم ناحية مأن الكلما أمأا
ًء الحكم سنناقش فإننا مأسلمون بأن نجزما ل بأننا ونكرر ، الفرضية هذه على بنا

. ؟ لذلك الشرعي الحكم فما مأسلم أنه فرض لو ولكن ، مأسلم الفاعل
واستباحة أعراضهم وانتهاك المسلمين دمأاء حرمأت قد الشريعة : إن نقول

بموجب إل المباشر وغير المباشر الضرار أنواع مأن نوع بأي بهم الضرار أو ، أمأوالهم
بالنفس النفس ثلثا بإحدى إل مأسلم امأرء دما يحل ( ل  الرسول لقول شرعي
دما بها يباح التي هل الحوال فهذه ) ، للجماعة المفارق لدينه والتارك الزاني والثيب

. للتمثيل أما للحصر الحديث هل الفقهاء بين خلف وعلى المسلم
حلل فهو ، الحل فيه الصل بل الحرمأة فيه الصل ليس المسلم غير أن إل

إل به والضرار وعرضه ومأاله دمأه يحرما ول - ، بالسبي - أي والعرض والمال الدما
والشيوخ والصبيان النساء أمأا ، والئتمان والذمأة كالعهد الصل على طارئ بحكم
. لهم النص لتخصيص العصمة فيهم فالصل القتال على العانة أهل أو المقاتلة وغير

في روي مأا الكفار وشيوخ وأطفال نساء قتل حرمأة على الدالة الدلة ومأن
مأغازي بعض في مأقتولة امأرأة وجدت قال عنهما الله رضي عمر ابن عن الصحيحين

في جاء مأسلم ) وعند والصبيان النساء قتل عن  الله رسول ( فنهى  الله رسول
بالله كفر مأن قاتلوا الله سبيل في الله باسم ( اغزوا  قوله الطويل  بريدة حديث
وأبي أحمد عند ) وجاء .. الحديث وليدا تقتلوا ول تمثلوا ول تغدروا ول تغلوا ول اغزوا
مأجتمعين الناس فرأى غزوة في  الله رسول مأع كنا قال  ربيع بن رباح عن داود
امأرأة على فقال ) فجاء ؟ هؤلء اجتمع علما (  انظر فقال رجل فبعث شيء على
رجل فبعث الوليد بن خالد المقدمأة وعلى ) قال لتقاتل هذه كانت ( مأا فقال قتيل
العمل على العلماء ( أجمع النووي ) قال عسيفا ول امأرأة يقتلن ل لخالد ( قل فقال
جماهير قال قاتلوا فإن ، يقاتلوا لم إذا والصبيان النساء قتل وتحريم الحديث بهذا

إذا إل قتله يحل ل القتال أهل مأن يكن لم مأن كل ( وكذلك ) وقال يقتلون العلماء
( فإن حجر ابن قال ) ، ذلك وأشباه والتحريض والطاعة بالرأي مأعنى أو حقيقة قاتل

) . لقتلت قاتلت لو - أنها السابق الحديث أي – مأفهومأه
والعسيف الفاني والشيخ والصبيان النساء استثنت التي هي وغيرها الدلة هذه

ول بفعل ل القتال على يعين ول يتميز أن بشرط حربيين قوما مأن كان ولو القتل مأن
ًا قتله يحرما وبذلك بقول ًا قتله أمأا ، سيأتي كما بالمثل عقوبة إل قصد أجاز فقد تبع

وسيأتي.  ذلك  الله رسول
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دما وإباحة المسلم دما عصمة وبيان ، للمسلمين بالنسبة الدول نوعي بيان وبعد
ـعـدما بـشـرط ـشـابههم ومـأـن والشيوخ والصبيان النساء دمأاء وعصمة ، الحربي الكافر

للمعاقـبـة الحاـجـة وـعـدما ، القـتـال ومأواقع المقاتلة عن والتمايز الحرب في المشاركة
. بالمثل

:- بعينها المسألة بحث إلى ندخل أن الن يمكننا البيان هذا بعد
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 الكفار مأن المعصومأين قتل فيها يجوز التي الحالت
الـعـالمي التـجـارة مأرـكـز وتدمأير المتحدة الوليات ضد ارتكبت التي العمال هل

، فيـهـا بـمـن طائراتـهـا وخطف والكونجرس البيض البيت وضرب الدفاع وزارة وتدمأير
مأحرمـأـة جريـمـة أنها أما لهم تجوز هل بها المسلمين قياما فرض على العمال هذه هل
. ؟ للعلم المنتسبين بعض يصفها كما

ويكـفـي ، ـحـالت ـعـدة مـأـن يـقـرر ـجـوازه وبـيـان الـسـؤال ـهـذا عـلـى الجاـبـة إن
ـال هذه بجواز القول ليلزمأه فقط واحد حالة على يوافق أن المخالف ـالقول ، العـم ـف

بل ، المسألة على كلها سنوردها التي الحالت جميع تنطبق أن فيه يشترط ل بالجواز
ًا الجواز ليكون تكفي مأنها واحدة ـد أكثر أو واحدة حالة أن على وافق مأن لكل مألزمأ ـق

. واقعنا على انطبقت
ل لهـذا المستنكرين أدلة أهم مأن إن ووزارة التجـارة مأركـز تـدمأير أن هـو العم

ًا العمال هذه أوقعت قد ، أمأريكا في البيض والبيت الدفاع ًا ـعـدد الـضـحايا مـأـن ـكـبير
اـلـتي للدـلـة قتلـهـم الـشـريعة حرمأت التي المقاتلة وغير والطفال النساء مأن البرياء
. قدمأنا

العـمـوما ـهـذا عـلـى تقـضـي خاـصـة ـحـالت عدة بذكر يأتي اليراد هذا على والرد
:-  به احتجوا الذي

غـيـر مـأـن حكمـهـم في ومأن والشيوخ والصبيان النساء قتل حرمأة أدلة سقنا لقد
بل ، مأطلقة عصمتهم ليست الكفار مأن المعصومأين هؤلء أن إل ، الكفار مأن المقاتلة

ًء قتلهم فيها يجوز حالت هناك إن ًا سوا ًا أو قصد . بالتفصيل الحالت تلك وسنذكر تبع
ًا المعـصـومأين أولـئـك قـتـل فيها يجوز التي الحالت : مأن الولى الحالة أن قـصـد

النـسـاء يـسـتهدفون الكـفـار ـكـان ـفـإذا ـبـه عوقـبـوا مـأـا بنفس الكفار المسلمون يعاقب
مأعـهـم يفـعـل أن الحالة هذه في يجوز فإنه ، بالقتل المسلمين مأن والشيوخ والطفال

مللا بمثللل عليه فاعتدوا عليكم اعتدى فمن  تعالى  الله لقول ، نفسه الشيء
وجللزاء ، ينتصللرون هللم البغي أصابهم إذا والذين  وقوله  عليكم اعتدى
الظالمين يحب ل إنه الله على فأجره وأصلح عفا فمن مثلها سيئة سيئة

علللى السبيل إنما ، سبيل من عليهم ما فأولئك ظلمه بعد انتصر ولمن ،
عللذاب لهللم أولئللك الحللق بغير الرض في ويبغون الناس يظلمون الذين
عللاقبتم وإن  وـقـوله  المللور عللزم لمن ذلك إن وغفر صبر ولمن ، أليم

وما واصبر ، للصابرين خير لهو صبرتم ولئن به عوقبتم ما بمثل فعاقبوا
الللله إن ، يمكللرون مما ضيق في تك ول عليهم تحزن ول بالله إل صبرك

ـات وـهـذه  محسللنون هم والذين اتقوا الذين مع ، ـشـيء ـكـل ـفـي عامـأـة الـي
ل اللـفـظ بعـمـوما ( الـعـبرة تـقـول الـشـرعية القاـعـدة لن ، يخصصها ل نزولها وأسباب

) . السبب بخصوص
، المثلة في  نزلت..  به عوقبتم ما بمثل فعاقبوا عاقبتم وإن  فآية 

ـيب أحد يوما كان لما  كعب بن أبي عن صحيح بسند سننه في الترمأذي روى ـن أـص مـأ
ً وستون أربعة النصار ـد بن حمزة مأنهم ، ستة المهاجرين ومأن ، رجل ،  المطـلـب عـب
ًا مأنهم أصبنا لئن ، النصار فقالت ، بهم فمثلوا ، التمثيل في علهم لنربين هذا مأثل يومأ

، بلله عوقبتم ما بمثل فعاقبوا عاقبتم وإن  الله أنزل مأكة فتح يوما كان فلما
 النبي فقال اليوما بعد قريش : ل رجل فقال  للصابرين خير لهو صبرتم ولئن
) . أربعة إل القوما عن كفوا
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مـأـن أي – رأى مـأـا رأى حـيـن ـقـال  رـسـول " أن الـسـيرة ـفـي هشاما ابن وروى
يكون حتى لتركته بعدي مأن سنة ويكون صفية تحزن أن - ( لول  حمزة بعمه التمثيل

مـأـن مـأـوطن في ، قريش على الله أظهرني ولئن ، الطير وحواصل السباع بطون في
ً بثلثين لمأثلن المواطن وغيـظـه  الـلـه رسول حزن المسلمون رأى ) فلما مأنهم رجل

ًا بهم الله أظفرنا لئن والله قالوا ، فعل مأا بعمه فعل مأن على ـدهر مأن يومأ ـن اـل لنمثـل
ـن أتهم ل مأن .. وحدثني إسحاق ابن .. قال العرب مأن أحد يمثلها لم مأثلة بهم ـن ـع اـب

ـول  الله رسول قول مأن ذلك في أنزل وجل عز الله : أن عباس ـحابه وـق وإن  أـص
، للصللابرين خيللر لهللو صللبرتم ولئن به عوقبتم ما بمثل فعاقبوا عاقبتم
ممللا ضلليق فللي ولتللك عليهللم تحللزن ول ، بللالله إل صللبرك ومللا واصللبر

" .  المثلة عن ونهى  الله رسول فعفا  يمكرون
فـرأى المشـركون وانصـرف أحـد يـوما كان لما   قال7/366 شيبة أبي بن روى
فقال بطونهم ويشقون وآنافهم آذانهم يقطعون جعلوا سيئة مأثلة بإخوانهم المسلمون

عاقبتم وإن  الـلـه ـفـأنزل لنفعـلـن مأنـهـم الـلـه أنالـنـا لـئـن   الـلـه رـسـول أـصـحاب
فـقـال  للصللابرين خيللر لهللو صللبرتم ولئللن بلله عوقبتم ما بمثل  فعاقبوا

) . نصبر ( بل   الله رسول
ـه عبد عن البخاري عند جاء كما  الرسول لقول ومأحرمأة عنها مأنهي فالمثلة الـل

ي حجـر ابن ) قال والمثلة النهبى عن نهى ( أنه  يزيد ين :  " المثلـة5/120 الفتـح ف
" . ذلك ونحو مأذاكره وجب ، أطرافه كجدع ، القتيل خلقة تشويه

جيوـشـه ـقـادة يوـصـي ـكـان  الـنـبي أن برـيـدة ـحـديث مـأـن مأـسـلم ـصـحيح وـفـي
، تغدروا ول تغلوا ول ، اغزوا ، بالله كفر مأن قاتلوا ، الله باسم ( اغزوا بقوله وسراياه

ًا تقتلوا ول ، تمثلوا ول .. ) . وليد
العدو بقتلى يمثلوا أن للمسلمين جاز المسلمين بقتلى مأثل إذا العدو أن إل
الرسول أمأا ، للمسلمين أفضل المثلة وترك الصبر و ، الحالة هذه في الحرمأة وترتفع

 بالصبر أمأره وتعالى سبحانه الله لن الوجوب على حقه في المثلة وترك فالصبر
ًا  صبرتم ولئن للمؤمأنين وقال  بالله إل صبرك وما واصبر  له وقال ندب
المعاقبة حال في الحرمأة وارتفعت مأحرمأة المثلة أن الية مأن فالشاهد ، الصبر على

شيء كل في بالمثل عدوهم المسلمون يعامأل أن فيجوز عامأة والية ، بالمثل
أن للمسلمين فإن ، بالقتل والصبيان النساء العدو قصد فإذا ، المسلمين ضد ارتكبوه
. الية لعموما ، بالقتل وصبيانهم نساءهم ويقصدوا بالمثل يعاقبوا

6/218ً الفروع في مأفلح ابن قال المثـلـة " إن تيمـيـة ابن السلما شيخ عن  نقل
حـيـث وـهـذا ، أفضل والصبر ، تركها ولهم ، الثأر وأخذ للستيفاء فعلها فلهم ، لهم حق

إذا فأمـأـا ، نظيرـهـا ـعـن لهم نكال يكون ول ، الجهاد في زيادة بهم التمثيل في يكون ل
ًء الشائع التمثيل في كان ًا أو اليمان إلى لهم دعا مأن هنا فإنه ، العدوان عن لهم زجر
.5/521 السلما لشيخ الختيارات انظر " و المشروع والجهاد الحدود إقامأة باب

يمثلوا أن للمسلمين تعالى الله أباح   " وقد12/180 حاشيته في القيم ابن قال
عللاقبتم وإن  تـعـالى فـقـال عنـهـا مأنهـيـا المثـلـة ـكـانت وإن بـهـم مأثـلـوا إذا بالكـفـار

وبـقـر الذن وقـطـع الـنـف ـجـدع عـلـى دلـيـل وـهـذا  به عوقبتم ما بمثل فعاقبوا
ـكـون وأمـأـا ، الـعـدل ـهـو والمـثـل بـعـدوان ليـسـت بالمـثـل عقوبة هي ذلك ونحو البطن
بن وعمران جندب بن سمرة حديث مأن مأسنده في أحمد روى فلما عنها مأنهيا المثلة
) . المثلة عن ونهانا بالصدقة أمأرنا ( إل خطبة الله رسول خطبنا مأا قال حصين
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مأا على زيادة وذلك تقتلونه فأنتم فعل مأا نظير به فعل إذ يمت لم فلو قيل فإن
ـم العنق في ضربه لو فإنه ، بالسيف بالقتل ينتقض هذا قيل ، ؟ المماثلة فأين فعل وـل

ضـربه إذا الول كـان وإن ، اتفاقـا يـوجبه حـتى وثالـثـة ثانيـة نضـربه أن لنا كان يوجبه
ـه بنظيره الشيء اعتبار إحداهما طريقان له المماثلة واعتبار واحدة حصول ـو ومأثـل وـه
الجمــع يكون الذي الدللة قياس والثاني ، بنظيره الشيء فيه يلحق الذي العلة قياس

عـمـوما ـهـذين مـأـن واـحـد إـلـى انـضـاف فإن ولزمأها العلة بدليل والفرع الصل بين فيه
الـدليلين وتضـافر والمعـنـوي اللفظـي العمـومأين لجتمـاع الدلة أقوى مأن كان لفظي

مـأـن ـهـو مأـسـألتنا ـفـي والقصاص والميزان الكتاب مأوجب فيكون والعتباري السمعي
" . والمنة الحمد ولله به خفاء ل واضح وهذا تقريره تقدما كما الباب هذا

وـصـبيان نساء تقتلون : وكيف قال مأن على رد المتقدما القيم ابن العلمأة وكلما
غـيـر مـأـن ـثـأركم تأـخـذون وكـيـف ؟ المـسـلمين وـصـبيان بنـسـاء ـهـذا فعلوا إذا المقاتلة
.  أخرى وزر وازرة تزر ول  يقول والله ؟ الفاعل

 النـبي يقاتـل فكـيـف المقاتـلـة علـى قلنـاه لو حتى ينتقض و باطل اليراد وهذا
. قريش قادة أو وائل بن بكر بني هم العهد نقض والذي قريش مأقاتلة
بل العهد ينقضوا لم وهم قريظة بني وأجراء وشيوخ رجال  النبي يقتل وكيف 
. بقي مأن واسترق ، نفس سبعمائة بجريرتهم فقتل مأنهم الرأي وأهل كبراؤهم نقضه

ًا  ًا المثلة العلماء يجيز كيف وأيض تـكـون أن يشـترطوا وـلـم العـدو برجال مأطلق
. ؟ بالفاعل المثلة

ً أن ولو الجناية ارتكب والذي ويغرمأون الدية عاقلته تتحمل فلماذا آخر قتل رجل
 ؟ جريرته تحملوا ذلك ورغم يشاركوه لم وهم مأنهم فرد

ًا القسامأة مأسألة وفي ً لخمسين الشرع يجيز كيف أيض المقـتـول أولياء مأن رجل
ـثـم وليـهـم قـتـل ـبـأنه ـبـه مأـشـتبه رجل على يقسموا أن على ، القتل يشهدوا لم الذين
مأؤـكـدة تـكـن ـلـم هـنـا والداـنـة الحاـلـة ـهـذه ـفـي ُيقـتـل كيف ؟ ليقتلوه برمأته لهم يدفع

؟ الشهود أو القرار حالة في هي كما بالطبع
ـبي مأع كنا قال  خديج بن رافع حديث مأن كذلك الصحيحين في وجاء ـذي  الـن ـب

ـه رسول فجاء القدور بها فأغلوا القوما فعجل وإبل غنما فأصبنا تهامأة مأن الحليفة  الـل
الغـنـائم مـأـن وـهـو اللحـم بـإتلف هؤلء  الرسول يعاقب فكيف ) ، فأكفئت بها ( فأمأر

ًا وللجيش بعد تقسم لم التي الـقـدور بها أغلوا الذين هم اعتدى والذي ، فيه حق جميع
. ؟ جماعية العقوبة تكون فلم ، فقط

ـكـان وإن بالـمـال العقوبة على الكفاء البخاري " وحمل الفتح في حجر ابن قال
النكاـيـة ـكـانت ، طمعـهـم ـبـه تعـلـق لـمـا , لكن ذبحوا الذين بأولئك يختص ل المال ذلك

" . لهم حاصلة
ًا ـراد عـلـى يرد وأيض ـه ـقـول بعـمـوما المتـقـدما الـي ـالى الـل ل فتنة واتقوا  تـع

أمرنللا قرية نهلك أن أردنا وإذا  وقوله  خاصة منكم ظلموا الذين تصيبن
ًا فدمرناها القول عليها فحق فيها ففسقوا مترفيها .  تدمير

ـهـذه لن ، الجرائم مأن الحالت تلك لمثل العقوبات هذه بمثل جاءت الشريعة و
بإمأـكـان جماعـيـة تعـتـبر مأـعـاص ـهـي الجـنـاة غـيـر عقوبتـهـا الـشـارع حمل التي الجرائم
ـك عن يكف أن على الجاني يجبروا أن بها سيعاقبون أنهم علموا إذا الجماعة ـذا ، ذـل ـل

ًا ، الفرد أجل مأن الجماعة بعقاب الشريعة جاءت ًا للجماعة حث أن عـلـى لـهـم وتحريض
. أعلم والله ذلك يفعل أن قبل الجاني يد على يأخذوا
. المعنى لك ليتضح المتقدما القيم ابن كلما وراجع 

23



مـأـع عامـأـة ـهـي ـبـل فقط القصاص في المماثلة على تقتصر ل المتقدمأة واليات
مأـجـال ل أـخـرى أدـلـة مأن تؤخذ ضوابط ضمن الحربي أو المعاهد أو الذمأي أو المسلم
عليلله فاعتدوا عليكم اعتدى فمن  تعالى  " قوله2/357 القرطبي قال لذكرها
مللا بمثللل فعللاقبوا عللاقبتم وإن  تـعـالى وـقـوله  عليكللم اعتللدى مللا بمثل

 الـنـبي ـبـأن ـهـذا وعـضـدوا كلـهـا الـشـياء جمـيـع ـفـي عموما وهذا قالوا  به عوقبتم
بإـنـاء إـنـاء وـقـال الـصـحيحة ودـفـع كـسـرتها اـلـتي بـيـت في المكسورة القصعة ( حبس
أـصـل الـيـة ـهـذه أن العلماء بين خلف ... ل قال ثم ، داود أبو ) أخرجه بطعاما وطعاما

مأا الجمهور قول وهو به قتل مأا بمثل قتل بشيء قتل فمن القصاص في المماثلة في
يقـتـل أـنـه ـقـول وللـشـافعية ، بالسيف فيقتل الخمر وإسقاء كاللوطية بفسق يقتله لم

ًا فيتخذ بذلك الخمر عن ويسقى يموت حتى دبره في به ويطعن الصفة تلك على عود
ًء لـقـول ـبـه يقـتـل ل بالـسـم أو بالنار قتل مأن إن الماجشون ابن وقال ، يموت حتى مأا

ـذلك يقتل أنه إلى الجمهور وذهب باطنه نار ) والسم الله إل بالنار يعذب ( ل  النبي ـب
" .  الية لعموما

ـفـي فـقـال علـيـه ورد ـسـؤال رد ـفـي الـيـة عـمـوما بمقتضى السلما شيخ وأفتى
في مأنه نيل أو عرضه وانتهك حق بغير ظلما مأاله ُأخذ رجل   " عن362/ 30 الفتاوى

ـعـن عـفـوه يـكـون فـهـل وأبـقـى خـيـر الـلـه عـنـد مأا أن وعلم الدنيا في يقتص فلم بدنه
مـأـوفرا ـكـامأل باقيا أجره يكون أو ، يكون ل أما له نقصا أما الله عند لما مأسقطا ظالمه
ـه العفو أو له الله وتعذيب القيامأة يوما مأنه والنتقاما الظالم هذا مأطالبة أولى وأيما عـن

. ؟ تعالى الله على الحوالة وقبول
ول الله عند المظلوما لجر مأسقطا قليله ول الظالم عن العفو يكون : ل فأجاب

ـه كان يعف لم إذا فإنه تعالى الله على أجره يصير الظالم عن العفو بل له مأنقصا حـق
وأجـره اللـه على فأجره وأصلح عفا وإذا مأظلمته بقدر مأنه يقتص أن فله الظالم على
عفللا فمللن مثلهللا سيئة سيئة وجزاء  تعالى قال وأبقى خير الله على هو الذي

الـسـيئة ـجـزاء أن أـخـبر فـقـد  الظللالمين يحب ل انه الله على فأجره وأصلح
ـثـم ذـلـك ونحو والعراض والمأوال الدمأاء في القصاص هو وهذا عدوان بل مأثلها سيئة
وإن  تـعـالى قـال : وقـــد قال .. ثم  الله على فأجره وأصلح عفا فمن  قال

 للصللابرين خيللر لهللو صللبرتم ولئن به عوقبتم ما بمثل فعاقبوا عاقبتم
 ـقـال ـثـم ـبـه ـعـاقب مأا بمثل يعاقبوه أن الظالم عاقبوا إذا وتعالى سبحانه لهم وأباح
مـأـن خـيـر بالمـثـل عـقـوبته عن الصبر أن فعلم  للصابرين خير لهو صبرتم ولئن

ًَا " أهـ ؟ له مأنقصا أو للجر مأسقطا يكون فكيف عقوبته . مأختصر
في بها فكيف القصاص في المسلم المعتدي حق في جائزة المماثلة كانت وإذا

ـلـم بالـسـيف قـتـل إذا  فصل2/186 المهذب في النووي قال ، ؟ الحربي المعتدي حق
ما بمثل عليه فاعتدوا عليكم اعتدى فمن  تعالى لقوله بالسيف إل مأنه يقتص

ـه فوق أخذ بغيره واقتص به قتل فإذا اللت أرجى السيف ولن  عليكم اعتدى حـق
ـاه أو بحجر رمأاه أو غرقه أو أحرقه فإن وعذب قتل وقد ، القتل في حقه لن ـن رمـأ مـأ

يقـتـص أن فلـلـولي فـمـات والـشـراب الطـعـاما ومأنعه حبسه أو بخشب ضربه أو شاهق
ـا  بلله عللوقبتم مللا بمثللل  فعاقبوا عاقبتم وإن  تعالى لقوله بذلك روى ولـم
) ولن غرقـنـاه ـغـرق ومـأـن حرقـنـاه ـحـرق ( مـأـن قال  النبي أن عنه الله رضي البراء

بـهـا يـسـتوفى أن فجاز السباب بهذه مأمكنة والمماثلة المماثلة على مأوضوع القصاص
إـلـى ـعـدل ـفـإذا والتعذيب القتل له وجب قد لنه بالسيف مأنه يقتص أن وله القصاص

" . فجاز حقه بعض ترك فقد السيف
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ـوله6/39 الوطار نيل في الشوكاني قال ـالى   " ـق سلليئة سلليئة وجزاء  تـع
وـقـوله  بلله عللوقبتم مللا بمثللل فعللاقبوا عاقبتم وإن  تعالى وقوله  مثلها
والحاصل  عليكم اعتدى ما بمثل عليه فاعتدوا عليكم اعتدى فمن  تعالى

الثلثا بـهـذه مأخـصـص عمومأـهـا وعرـضـه ودمـأـه الدمـأـي مأال بتحريم القاضية الدلة أن
ًا " أهـ اليات .  مأختصر

مللا بمثل عليه فاعتدوا   " قوله1/328 الموقعين إعلما في القيم ابن قال
ـــه  مثلهللا سيئة سيئة وجزاء  وقوله   عليكم اعتدى عللاقبتم وإن  وقـول

النفس في بالمثل العقوبة - إي ذلك جواز يقتضي  به عوقبتم ما بمثل فعاقبوا
أـشـجارهم وقـطـع الكـفـار زروع إـحـراق بجواز الفقهاء صرح - وقد والمأوال والعراض

ـى الصحابة سبحانه الله أقر وقد المسألة عين وهذا بنا ذلك يفعلون كانوا إذا قـطـع عـل
الـظـالم الـجـاني ـخـزي يحب سبحانه أنه على يدل وهذا خزيهم مأن فيه لما اليهود نخل

ـفـي خـيـانتهم ـفـي المـسـلمين على تعدى بكونه الغال مأتاع تحريق جاز وإذا ، ويشرعه
، وأـحـرى أوـلـى المعـصـوما المـسـلم مأال حرق إذا مأاله يحرقوا فلن الغنيمة مأن شيء

ـفـي تـشـرع فلن اـسـتيفائه مأن أكثر به مأسامأحته الذي الله حق في المالية كانت وإذا
ـن للنفوس زجرا القصاص شرع سبحانه الله ولن ، وأحرى أولى الشحيح العبد حق ـع

بالـمـال علـيـه المجـنـي لظلمـأـة اـسـتدراكا الدـيـة ـيـوجب أن الممكن مأن وكان العدوان
للنـفـوس وأحـفـظ علـيـه المجـنـي لغـيـظ وأـشـفى للعـبـاد وأـصـلح أكمل شرعه مأا ولكن

قـطـع أو قتـلـه طرـفـه قطع أو قتله مأن الخر مأن نفسه في كان فمن وإل ، والطراف
ـفـي مأوـجـود بعيـنـه وـهـذا ذـلـك ـتـأبى والمصلحة والرحمة والحكمة ديته وأعطى طرفه

" . المال على العدوان
في الواردة بالمثل العقوبة أن وبيان العلم أهل عن المنقولة النصوص هذه وبعد

ًا كانت التي بالمثلة خاصة ليست اليات القصاص في عامأة هي بل ، أحدها لنزول سبب
مـأـن القتصاص جاز فإذا ، الظلمة المسلمين فساق ومأع الكفار مأع والمعامألة والحدود
للمـسـلمين مأـعـامألته بمـثـل الحرـبـي الـكـافر مأعامألة يجوز فلن ، جريمته بمثل المسلم

. أولى باب مأن
ونـسـاءهم المـسـلمين أبـنـاء تقـتـل أمأريكا سيما ل اليوما الكفار أن المشاهد ومأن
وـلـم الزمـأـان مـأـن عـقـد مأـنـذ الـعـراق يحاـصـرون فهاهم ، اقترفوه ذنب بغير وشيوخهم

بـضـرر العراقـيـة الحكومـأـة يـضـروا ـلـم للعراق قصفهم وفي ، المسلم الشعب إل يقتل
أمأريـكـا عامألوا المسلمين أن ولو ، مأنهم اللف مأئات فقتلوا المسلمين أضروا بل بالغ

مـأـا أمأريـكـا قتلت واحد فبصاروخ ، مأدني مأليون عشر بضعة يقتلوا أن لهم لجاز بالمثل
ـكـان ـلـو ، الخلـيـج ـحـرب أثناء ببغداد العامأرية مألجأ في مأسلم آلف خمسة على يربوا

مألـجـأ حادثت مأقابل دين رد فقط العمليات هذه لكانت مأسلما أمأريكا لعمليات الفاعل
مأليون مأن أكثر بحياة أودى الذي الحصار عن ناهيك ، المسلمين فجعت التي العامأرية

ًا ، مأسلم ألف ومأئتي ًا زال ل أمأريكا فعدوان وأيض ـي البرياء على مأستمر ـراق ـف ، الـع
اللف مأـئـات وأـصـابت بالفساد المسلمين أرض أصابت التي الفتاكة السلحة آثار فإن
بـسـبب ، للعـيـان ـظـاهرة زاـلـت ل الـدما سـرطان أـشـهرها غريـبـة بأمأراض البرياء مأن

بـسـبب السـنوات ـهـذه خلل فقـط الطـفـال وفـيـات بلغـت وـقـد المنّضـب اليورانيـوما
إن  مألـيـون! ) ، أرـبـاع (ثلـثـة  طـفـل750000  مـأـن أـكـثر الحـصـار مـأـع أمأريكا ضربات
الثلـثـاء عملـيـات فـي أصـابها مأـمـا الـضـعاف مأـئـات يـعـادل الـعـراق فـي أمأريكا إفساد

. المبارك
فضـحايا العجـاب العجـب تـرى فإنـك لفغانسـتان أمأريكا حصار إلى نظرت وإذا

إـلـى ارتـفـع ـفـإنه والفـقـر والمأراض الوبئة أمأا ، مأسلم ألف سبعين إلى يصل الحصار
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، الوـلـى بالدرـجـة أمأريكا به تسببت هذا كل المسلم الفغاني الشعب % في95 نسبة
ول الرـهـاب ـهـذا يـسـتنكر مـأـن نجد فلم صاروخ بسبعين المسلمين أرض ُأمأطرت وقد
. البرياء قتل

ًا خمسـين مأـن أكـثر مأنـذ لـترى فلسـطين إلـى طرفك وأدر أمأريكـا حـرب عامأـ
ـبـإذن ـشـهيد  أـلـف262 و مأـشـرد مأليين خمسة عنها نتج ، اليهود خلل مأن للمسلمين

فلسطين في إخواننا على الحصار زال ول ، مأعوق  ألف161 و جريح  ألف186 و الله
ًا أمأريـكـا بـعـون الـحـرب ـجـراء مـأـن خلـلـه قـتـل أـشـهر عـشـرة مـأـن أـكـثر مأـنـذ مأـشـدد

واحــد على يزيد مأا وجرح مأسلم ومأائتي ألف مأن أكثر المسلمين على الصهيوأمأريكية
. مأسلم ألف وعشرين

ثلـثـة فقتـلـت الرض ـفـي لتفـسـد إنـسـانية بحـجـج أمأريـكـا تدخلت الصومأال وفي
المـسـلمين بأبناء المأريكيون الجنود وفعل ، المسلمين أبناء وحرقت مأسلم ألف عشر

زاـلـت ول ، المـسـلمة الصومأال أرض في النووية نفياتهم ودفنوا ، الفواحش وبنسائهم
. عليها المأريكي العدوان مأن تعاني المسلمين أرض

ـل على عازمأة بالصواريخ وضربتها زالت ول سنين أمأريكا حاصرتها والسودان قـت
ًا الخرطوما أهل وـلـو كيماوـيـة أـسـلحة مأـخـزون أـنـه تزعم كانت مأا ضربت لنها ، جميع
ًا توقعها كان أـهـل ولقتـلـت الجوـيـة الـضـربات ـجـراء مـأـن الغازات تلك لتسربت صحيح

ًا الخرطوما جـنـوب فـي الصـليبيين وراء علنـي بشـكل تقـف أمأريكـا زاـلـت ول ، جميعـ
. واقتصادهم المسلمين أبناء ضحيتها راح التي الحرب وتسعر السودان

لقـتـل ومأباـشـر علني بشكل فيها أمأريكا دخلت التي المسلمين قضايا بعض هذه
أمأريـكـا وراءـهـا تـقـف اـلـتي القضايا عن ناهيك ، المسلمين أرض في والفساد البرياء

وبإمأكـان ، وغيرهـا والبوسـنة ومأقـدونيا وكشمير وأندونيسيا الفلبين في الحال هو كما
مأباشرة إمأا فيها طولى يد لمأريكا فإن للمسلمين تحصل مأصيبة كل يقول أن المسلم

. مأباشرة غير أو
ـرص ل بل إسلمأية غير ول إسلمأية ل بشعوب ول بشعب تأبه ل أمأريكا فهذه تـح

ًا البشرية قتل حساب على حتى مأصالحها على إل ـن عشرات فضحاياها ، جميع المليـي
وكـيـف ـحـدها عـنـد أمأريـكـا ُتوقف فكيف ، قرن نصف مأنذ العالم على تسلطت أن مأنذ

ًا ناقـصـة تكـن لم السلمأية الشريعة إن ، ؟ المسلمين ضد العدوان عن يدها تكف أبـد
ٍد كل مأن بالقصاص حكم الشريعة ففي بأـسـلوب المـسـلمين تقـتـل فأمأريكا ، أثيم مأعت

ًا ـتـواجه ل لنـهـا يعاقبوها أن المسلمين مأن للضعفاء يمكن ول بطيء تـضـرب ـبـل أـحـد
المـسـلمين عاقبوا مأا بمثل يعاقبوا أن الطغاة لهؤلء المأثل فالحل ، تحاصر أو بعد عن

المـسـلمين وتـشـريد وـصـبياننا نـسـائنا لقتل أمأريكا يد ُتطلق فكيف ، به عليهم واعتدوا
يعامألوـهـا أن المسلمين على ويحرما ؟ شاءت وأين شاءت وكيف شاءت مأتى وضربهم

لحماـيـة يـسـعى ، للمـسـلمين ـظـالم ـجـائر أو جاـهـل إمـأـا بـهـذا يقول الذي إن ؟ بالمثل
. المسلمين في والتشريد التقتيل مأن لتزيد أمأريكا

: عليها أمأريكا قانون سنطبق فإننا بالمثل المعامألة أنواع ومأن
مأليـيـن وحصارها بقنابلها فقتل بأكمله شعبا عاقبت البعث وحزب صداما فبسبب

. العراقيين المسلمين مأن
عـشـرات فـمـات بالـصـواريخ وـضـربتهم الفغان حاصرت لدن بن أسامأة وبسبب

. المسلمين مأن اللف
فيــه مأن قتل و للدوية مأصنعا فدمأرت السودان مأوهوما) ضربت (مأصنع وبسبب

. المسلمين مأن
. وهكذا
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فـي المأريكـيـة) وطريقتـهـا (الحكومـأـة ذـنـب بـسـبب بالمـثـل مأعامأـلـة نحن ونقول
بـسـبب ـشـعبها فنـعـاقب الـقـانون ـهـذا سنطبق ) ، ( الفراد ) بسبب الشعوب (مأعاقبة

)!. ( الحكومأة
أليـسـت ، قانونـهـا ـهـو فـهـذا بالمـثـل عاقبنا إذا وأذنابها أمأريكا يغضب الذي مأا ثم

ـاب داـعـم أو إرهابي أنه بحجة تضربه ثم تشاء مأن على الحكم تصدر التي هي ؟ للرـه
. حرج أدنى هذا فعلها في ترى ول البرياء وتهلك الفاعل غير وتقتل

ًء مأبدأها وسنتخذ هذا بقانونها سنعمل نحن نعم وأمأريـكـا إرـهـابيون اليـهـود ، غطا
ًا عليها نصدر أن حقنا مأن أليس ، فلسطين في الصهيوني الرهاب تدعم بـضـربها حكم
ًا . ذلك حقنا مأن نعم شك ؟! بل لمبدئها وفق

ـجـازت بالمـثـل نعامألـهـا أن أردـنـا ؟! ـفـإن الـعـالم ويغـضـب يغـضـبها اـلـذي مـأـا إذا
ًا العمليات ًا نعامألـهـا أن أردـنـا وإن ، شرع نظامأـهـا ـفـي الفـعـل ـهـذا ـجـاز لقانونـهـا وفـقـ
!!! .  الجديد العالمي

مـأـن حكمـهـم ـفـي ومأن أمأريكا وشيوخ وصبيان نساء قتل أن فيه شك ل مأما إن
، بـهـا  ورـسـول الـلـه أمـأـر اـلـتي الجهاد ضروب مأن هو بل حلل جائز أنه المقاتلة غير

 عليكم اعتدى ما بمثل عليه فاعتدوا عليكم اعتدى فمن  تعالى الله لقول
للمـسـلمين يـجـوز ل أـنـه إل  به عوقبتم ما بمثل فعاقبوا عاقبتم وإن  وقوله

ـشـخص مأليـيـن أربـعـة عـلـى القتل في يزيدوا أن المأريكيين مأن المعصومأين قتل في
وتـكـون نتـعـدى ل ـحـتى !! ، أمأريـكـي مأليين عشرة مأن أكثر وتشريد المقاتلة غير مأن

. أعلم والله المثل على زائدة العقوبة
والـشـيوخ والـصـبيان النـسـاء مـأـن اـلـدما مأعـصـومأي بأن قدمأنا : لقد الثانية الحالة

ًا وقتلهم استهدافهم يجوز ل الكفار ل عقوبة إل قصد ا ، بالمث ًا قتلهـم أمأ غيـر مأـن تبعـ
ً الحصون أو المقاتلين استهداف في يكون أن بشرط جائز فهو قصد ـم قتل ـبب لـه بـس
ـفـي ـجـاء مـأـا واـلـدليل قتلـهـم فيـجـوز ، الحـصـون أو المقاتـلـة ـعـن يتمـيـزوا ـلـم أنـهـم

المشـركين مـأـن الـذراري عـن  النـبي سـئل قـال  جثامأة بن الصعب عن الصحيحين
ـل ـجـواز على يدل وهذا ) ، مأنهم ( هم فقال وذراريهم نسائهم مأن فيصيبون يبيتون قـت
ًا والصبيان النساء )  آبائهم مأن ( هم قال مأسلم رواية وفي ، يتميزوا لم إذا لبائهم تبع

ًا يقتلون ل وذراريهم الكفار نساء أن الجمهور ورأي يتوـصـل ـلـم إذا ولـكـن قـصـد
. ذلك جاز هؤلء بإصابة إل الباء قتل إلى

( وقوله ، المنزل ) أي الدار أهل ( عن " قوله6/146 الفتح في حجر ابن يقول 
القـصـد بطرـيـق قتلـهـم إباحة المراد وليس الحالة تلك في الحكم : في ) أي مأنهم هم

أـصـيبوا ـفـإذا ، الذرـيـة ـبـوطء إل البـاء إـلـى الوـصـول يمـكـن لـم إذا الـمـراد بل ، إليهم
" . قتلهم جاز بهم لختلطهم

ذكرـنـاه اـلـذي الـحـديث  " وـهـذا7/325 مأسلم لصحيح شرحه في النووي ويقول
وأـبـي مأاـلـك ومـأـذهب مأذهبنا : هو البيات في والصبيان النساء وقتل ، بياتهم جواز مأن

يـعـرف ل بحـيـث باللـيـل عليـهـم ُيـغـار : أن وـيـبيتون ، البـيـات ومأعنى ، والجمهور حنيفة
ـى الغارة وجواز البيات لجواز دليل الحديث هذا .. وفي والصبي المرأة مأن الرجل عـل

" . بذلك إعلمأهم غير مأن الدعوة بلغتهم مأن
ً العدو ُطروق : التبييت   " يبيتون2/733 الصول جامأع في الثير ابن ويقول ليل

، ـسـواء أهلـهـم وحـكـم حكمـهـم ) أي مأنـهـم ( ـهـم وـقـوله ، والنهب للغارة غفلة على ،
) " . آبائهم مأن ( هم رواية في قوله وكذلك
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في والصبيان النساء قتل   "ويجوز10/503 والشرح المغني في قدامأة ابن قال
قـتـل ويـجـوز ، مأنفردـيـن قتلـهـم يتعـمـد ـلـم إذا المطـمـورة ) وـفـي ليل ( الهجوما البيات

" . خلف هذا في وليس ، وهزيمتهم قتلهم إلى به ليتوصل بهائمهم
وقتلـهـم ليل كبسهم وهو الكفار تبييت ويجوز  " فصل9/231 المغني في وقال 

أـحـدا نعـلـم ول ـقـال البـيـات إل اـلـروما غزو وهل بالبيات بأس ل أحمد قال غارون وهم
ـعـن عـبـاس اـبـن ـعـن الـلـه عـبـد ـعـن الزـهـري ـعـن سفيان عليه وقرأ العدو بيات كره

ـنـبيتهم المـشـركين مـأـن اـلـديار عن يسأل  الله رسول سمعت قال جثامأة بن الصعب
نـهـى فـقـد قـيـل ـفـإن جـيـد إـسـناد فـقـال مأنهم هم فقال وذراريهم نسائهم مأن فنصيب

أن أمأا أحمد قال لقتلهم التعمد على مأحمول هذا قلنا والذرية النساء قتل عن   النبي
ن نهيـه بعد الصعب وحديث قال ، فل قتلهم يتعمد ل ع قتـل عـن نهيـه لن النسـاء قت

على النهي يحمل مأمكن بينهما الجمع أن وعلى الحقيق أبي ابن إلى بعث حين النساء
" . عداه مأا على والباحة التعمد

والبـيـات الـغـارة ـحـال في الذراري قتل عن سئل عندمأا   النبي أن هنا ومأعلوما
قـتـل لـهـم يبـيـح ـحـتى الـغـارة بهذه المقاتلة ألزمأت التي الحاجة مأدى عن يستفصل لم

( ـتـرك تـقـول الـشـرعية القاـعـدة و ، والـصـبيان النساء وهم الكفار مأن الدما مأعصومأي
ـبي مأقال ) فعموما المقال في العموما مأنزلة ينزل الحتمال مأقاما في الستفصال  الـن

ـفـإنه الـغـارة إـلـى بحاـجـة أنه رأى إذا السلمأي للجيش يجيز ، ضوابط ) بل مأنهم ( هم
ـر مأن ولو ، وغيرهم والشيوخ والصبيان النساء ضحيتها ذهب لو حتى فعلها له يجوز غـي

. للغارة مألحة ضرورة
إلى الحاجة هي البيات حال في والصبيان النساء قتل أجلها مأن جاز التي فالعلة

ـلـو ـحـتى حـصـونه وهدما رجاله بقتل ، المقاومأة على قدرته وضرب العدو قوة إضعاف
ـهـي والـصـبيان النـسـاء لقتل المبيحة العلة كانت فإذا ، لذلك ضحية المقاتلة غير ذهب

لقـتـل المبيـحـة النـصـوص مأجـمـوع مـأـن ذـلـك يتضح - كما ، المقاومأة عن العدو إضعاف
ـز استهداف بسبب والصبيان النساء قتل فإن - ، وستأتي والصبيان النساء ـوى مأراـك ـق
النـسـاء قـتـل أجلـهـا مـأـن ـجـاز اـلـتي العـلـة لن الـغـارة بمثاـبـة ـهـو الـسـتراتيجية الـعـدو

الـسـتراتيجية المواـقـع ـفـي أـكـبر بـشـكل مأـتـوفرة هي الغارة في الكفار مأن والصبيان
ـضـربت اـلـتي الـسـتراتيجية فالمواقع ، فقط المقاتلة قتل مأصلحة على يزيد بما للعدو

، لـهـا مأقاـتـل أـلـف عـشـرين قـتـل مأن أمأريكا على أشد ضربها المبارك الثلثاء يوما في
ـلـم لنهم قتلهم يجيز فإنه المقاتلة عن يتميزوا لم لنهم الدما مأعصومأي قتل أجاز فمن

ًا أولـى بـاب مأـن المقاتـلـة مأـن أهـم ـهـي اـلـتي الستراتيجية المواقع عن يتميزوا وفقـ
. للصول

ل يجـوز : و الثالثـة الحالة والشـيوخ والصـبيان النسـاء مأـن قتلـه يحـرما مأـن قت
ـامأوا أو المسلمين على السلح حملوا لو حال في وذلك الدما مأعصومأي مأن وغيرهم ـق
ًء القتالية العمال على تعين بأعمال ـذا غيرها أو الرأي أو المأداد أو بالتجسس سوا وـه
ـبـن رـبـاح ـعـن داود وأـبـو أحـمـد رواه اـلـذي الحديث في  الرسول تعليل بسبب واضح

فبـعـث ـشـيء عـلـى مأجتمعـيـن الـنـاس فرأى غزوة في  الله رسول مأع كنا قال  ربيع
كانت ( مأا فقال قتيل امأرأة على فقال ) فجاء ؟ هؤلء اجتمع علما (  انظر فقال رجل
يقتلن ل لخالد ( قل فقال رجل فبعث الوليد بن خالد المقدمأة وعلى ) قال لتقاتل هذه

) . عسيفا ول امأرأة
) وـقـال لقتـلـت ـقـاتلت ـلـو أنها مأفهومأه  ( فإن6/148 الفتح في حجر ابن قال 
الـحـديث بـهـذا العـمـل عـلـى العلـمـاء  ( أجـمـع7/324 مأـسـلم ـصـحيح شرح في النووي
) يقتـلـون العلماء جماهير قال قاتلوا فإن ، يقاتلوا لم إذا والصبيان النساء قتل وتحريم
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أو حقيـقـة قاـتـل إذا إل قتـلـه يـحـل ل القـتـال أـهـل مـأـن يـكـن لم مأن كل ( وكذلك وقال
مأعـنـى أو حقيـقـة ( قاـتـل ـقـوله ) وتأمأل ذلك وأشباه والتحريض والطاعة بالرأي مأعنى

) . ذلك وأشباه والتحريض والطاعة بالرأي
أهل مأن يكن لم مأن  ( وأمأا133-132 الشرعية السياسة في السلما شيخ قال
الّزمـِأـن والعـمـى الـكـبير والـشـيخ ، والراـهـب والـصـبيان كالنـسـاء والمقاتـلـة الممانـعـة
بعـضـهم ـكـان وإن ، فعـلـه أو بـقـوله يقاـتـل أن إل العلماء جمهور عند ُيقتل فل ونحوهم

أن ( إل ـقـوله أيـضـا ) فتأمـأـل الـصـواب هو والول الكفر لمجرد الجميع قتل إباحة يرى
يـحـرما مـأـن أن عـلـى يـدل ، الـسـابق الـنـووي وكلما الكلما ) وـهـذا فعله أو بقوله يقاتل
ًا قتلهم ـل استهدافهم جاز المسلمين لمحاربة أفعالهم أو بأقوالهم أعانوا إذا قصد بالقـت

.
وا   ـقـوله شرح في العون صاحب قال مأـلـة وعـلـى وـبـالله الـلـه باـسـم ( انطلق

وـضـموا تغـلـوا ول امـأـرأة ول ـصـغيرا ول طفل ول فانـيـا ـشـيخا تقتـلـوا ول الـلـه رـسـول
ًا تقتلوا ( ل قوله ) ، المحسنين يحب الله إن وأحسنوا وأصلحوا غنائمكم ًا ـشـيخ ـ ) فانـي

عـمـره , وـكـان الـصـمة بن دريد بقتل  أمأره صح وقد ، رأي ذا أو مأقاتل كان إذا إل أي
طفل ( ول ـقـوله  ، لـلـرأي هوازن جيش في به جيء , وقد أكثر أو عامأا وعشرين مأائة
ًا كان إذا مأا مأنه ) واستثنى صغيرا ول ًا أو مألك ـلـم إذا ) : أي امـأـرأة ( ول للقتال مأباشر

". مألكة أو مأقاتلة تكن
مأن نوع بأي المسلمين ضد المقاتلة أعانت إذا المرأة قتل بجواز الفقهاء وقال 
 الرـسـول ـبـأن مأاـجـة ابن رواه بما واستدلوا ، القتال على المعنوية أو المادية العانة
فـقـال قبلـهـا عن للمسلمين وكشفت الحصن على امأرأة صعدت الطائف حاصر عندمأا
ًا الحديث كان وإن فقتلوها ) فرمأوها فارمأوها دونكم ( ها  النبي الفقهــاء أن إل ضعيف

أو فعل بأي الحرب أهل أعانت إذا تقاتل لم لو حتى المرأة قتل جواز على به استدلوا
. بالقتل قصدها حل قول

أو الكفار صف في امأرأة وقفت ولو  " فصل9/232 المغني في قدامأة ابن قال
ـسـعيد روى لـمـا قـصـدا رمأيـهـا ـجـاز لـهـم تكـشـفت أو المسلمين فشتمت حصنهم على
الطـائف أهـل  اللـه رـسـول حاـصـر لما قال عكرمأة عن أيوب عن زيد بن حماد حدثنا

مـأـن رـجـل ) فرمأاـهـا فارمأوـهـا دونـكـم ( ـهـا فـقـال قبلـهـا ـعـن فكشفت امأرأة أشرفت
مأن ذلك لن رمأيها إلى للحاجة فرجها إلى النظر ويجوز مأنها ذلك أخطأ فما المسلمين

أو الـمـاء تـسـقيهم أو الـسـهاما لـهـم تلتـقـط ـكـانت إذا رمأيها يجوز وكذلك رمأيها ضرورة
مـأـن مأـنـع مـأـن وـسـائر فيـهـا الحكم وهكذا المقاتل حكم في لنها القتال على تحرضهم

". مأنهم قتله
مـأـن قاـتـل فيـمـن العلـمـاء يختـلـف  " ـلـم14/74 الـسـتذكار في عبدالبر ابن قال

" .  قتل وقاتل الصبيان مأن القتال على قدر ومأن ، قتله مأباح أنه والشيوخ النساء
قـتـل  الـلـه رـسـول أن عـلـى  " وأجمعوا16/142 التمهيد في عبدالبر ابن وقال

مـأـن هـكـذا ـكـان فـمـن ، الحرب في ومأكيدة رأي ذا كان لنه حنين يوما الصمة بن دريد
" . الجميع عند قتل الشيوخ

ـار والصبيان النساء قتل إباحة في  الله رحمه قدامأة ابن أيضا الجماع ونقل وكـب
. العانة مأن نوع بأي القتال على أقوامأهم أعانوا إذا السن

الكفار شيوخ أن " على الجماع الجهاد كتاب في مأسلم شرح في النووي ونقل 
" . قتلوا رأي فيهم كان إن
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حـكـم اـلـردء حـكـم أن عـلـى " وأجمـعـوا قـال ، الحاـشـية ـفـي قاـسـم ابن ونقل 
تيمية ابن عن ونقل ، الجماع هذا الله رحمه تيمية ابن عن ونقل ، الجهاد في المباشر

" . وعليهم لهم فيما مأنها وأنصارها الممتنعة الطائفة أعوان أن أيضا
والـصـبيان النـسـاء مـأـن اـلـدما مأعـصـومأي مـأـن القـتـال عـلـى أـعـان مـأـن حـكـم هذا
ًا اليوما يسمى مأمن حكمهم في ومأن والشيوخ ـو اليوما المأريكي والشعب ) ، ( مأدني ـه

قبـل مأـن تتخـذ ل أمأريكـا فـي القـرارات إن حيـث ، برأـيـه القتـال علـى مأعـيـن شعب
الـشـعب أعـضـاءه يمـثـل اـلـذي الـشـيوخ مأجـلـس خلل مـأـن تـخـرج ـبـل وـحـده الرئـيـس
إلـى وانتخبتـه قدمأته التي هي الناس مأن كبيرة شريحة يمثل فيه عضو فكل المأريكي

كـمـا الرئـيـس يصدره قرار أي تنفيذ يمنع أن المأريكي الشعب وبإمأكان ، المنصب هذا
ًا بإمأكانه الـشـعب ـضـغط كـمـا ، إلـيـه مأحـتـاج أـنـه ـيـرى قرار أي لصدار يضغط أن أيض

المأريكي والشعب ، الصومأال مأن قواتها سحب على وأجبرها الحكومأة على المأريكي
ًا مـأـن الرئـيـس وخـطـط بتوجـهـات علم على وهو بالغالبية الرئيس انتخب الذي هو أيض
المأريـكـي الـشـعب فانتـخـاب ، النتخابـيـة الحملة أثناء المستقبلية لخططه إعلنه خلل

ـبـوش خـطـط ومـأـن ، القرارات بهذه له مأشاركة يعد بخططه مأسبق علم عن للرئيس
وـسـأركز البلـقـان لـهـل البلقان مألف " سأدع حملته في قال أنه أعلنها التي النتخابية

الوـسـط بالـشـرق " ويقـصـد العـسـكري ـبـالردع الوسطى وآسيا الوسط الشرق على
الـحـزب أن يعـلـم وـهـو ، الجمهوري الحزب انتخب المأريكي فالشعب ، وإيران العراق

ومأـصـانع لمأريـكـا الـحـروب ـخـاض الـذي وـهـو العـسـكري أمأريكـا بـطـل ـهـو الجمهوري
الجمـهـوري الـحـزب أعـضـاء مأـلـك تحت مأعظمها الحربية والمعدات والطائرات السلح

الـشـعب فانتـخـاب ، ويتـسـلط ليربح الحروب إشعال هي وسياسته عسكري حزب لنه
برـضـى ـيـوحي شرط أو قيد غير مأن وتاريخه ببرنامأجه علمه مأع الحزب لهذا المأريكي

الـقـرار أـهـل مـأـن يـعـد المأريـكـي فالـشـعب ، السود والتاريخ البرامأج تلك عن الشعب
ًء والرأي ًا اـلـرأي ـكـان سوا ًا أو عـسـكري الدارة ـتـدرس اـلـتي والـسـتطلعات ، سياـسـي

ًء قراراتها المأريكية بـصـوته يـقـرر اـلـذي ـهـو المأريـكـي الـشـعب أن إلى تشير عليها بنا
فتشــير ، مأباشــرة غيــر بطريقــة الشــيوخ مأجلــس فــي نــوابه وبصــوت مأباشــرة

المعادـيـة المأريكـيـة السياـسـة تقرـيـر في الكبر النصيب صاحب أنه إلى الستطلعات
. وزمأان مأكان كل في للسلما

ًء مأكان كل في المأريكي الشعب فاستهداف عـلـى يعين أو بيده يقاتل مأمن سوا
والحـكـم المأريـكـي الـشـعب ـفـي الـغـالب هو وهذا ، الشريعة تجيزه أمأر ، برأيه القتال
. الغلب للعم

احـتـاج إذا ، والـشـيوخ والـصـبيان النـسـاء قـتـل جواز حالت : ومأن الرابعة الحالة
الحـيـات إرسـال أو تـدخينها أو تسـميمها أو إغراقهـا أو الحـصـون حرق إلى المسلمون
. لذلك ضحية المعصومأون سقط لو حتى لفتحها ، عليها والهواما والعقارب
ـقـال عنهـمـا الـلـه رـضـي عمر ابن ) عن والنخيل الدور حرق ( باب البخاري قال

ـحـرق : ـبـاب  " ـقـوله6/154 الفتح في الحافظ ) قال النضير بني نخل  النبي ( حّرق
والتخريب ، التحريق جواز إلى الجمهور ذهب وقد للمشركين التي : أي والنخيل الدور

) لجيوـشـه بكر ( أبي بوصية واحتجوا ، ثور وأبو والليث الوزاعي وكرهه العدو بلد في
ًا يفعلوا ل أن ـد على مأحمول النهي : بأن الطبري وأجاب ، ذلك مأن شيئ ـذلك القـص ، ـل

عـلـى المنجنـيـق نـصـب ـفـي وـقـع كـمـا ، القـتـال خلل ـفـي ، ذـلـك أصابوا إذا مأا بخلف
ـال وبهذا ، والصبيان النساء قتل عن النهي في به أجاب مأا نحو وهو ، الطائف ـثر ـق أـك

ذلــك عن جيوشه بكر أبو نهى إنما غيره وقال ، بالتغريق القتل ذلك , ونحو العلم أهل
" . أعلم والله المسلمين على إبقاءها فأراد ، ستفتح البلد تلك أن علم لنه
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أن يخفى " ول هذا حجر ابن كلما  بعد7/266 الوطار نيل في الشوكاني ويقول
حجـيـة ـعـدما مـأـن تـقـرر لـمـا  النبي عن ثبت مأا لمعارضة يصلح ل بكر أبي مأن وقع مأا

الـشـوكاني مـأـذهب ـهـو كما النص عارض إذا الصحابي قول حجية ". أي الصحابي قول
عمره.  أول في

قـال عـروة ) عـن العدو بلد في الحرق في ( باب قال سننه في داود أبو وروى
ًا ُأبنى على ( أغر فقال إليه عهد كان  الرسول أن عنه الله رضي أسامأة حدثني صباح
) . وحّرق

ُأبـنـى2/617 الـصـول جـامأع فـي الثـيـر اـبـن ـقـال ُيبـنـى  "  بـيـن مأوـضـع : اـسـم و
فلسطين"  أرض مأن والرمألة عسقلن

التحريـق أن ومأعـلـوما الـحـرب فـي  النـبي أسـاليب مأـن هي العدو بلد فتحريق
ًا يوقع ـذا وكل ، والزروع الحيوانات يقتل وكذلك قتلى المعصومأين مأن عدد مأـصـلحة ـه

مأصلحة مأن أعظم بالقوة الممتنع العدو قتل مأصلحة لن تركه مأصلحة مأن أقل إبقاءه
. غيره ترك

أمـأـا بالـنـار يحرـقـوا ـلـم الـعـدو ـحـورب  " وإذا9/230 المغني في قدامأة ابن قال
ـيـأمأر  بـكـر أـبـو ـكـان وقد نعلمه خلف بغير بالنار تحريقه يجوز فل عليه قدر إذا العدو

ـن فيه أعلم فل اليوما فأمأا بأمأره الوليد بن خالد ذلك وفعل بالنار الردة أهل بتحريق بـي
ـقـال ـسـرية عـلـى أمـّأـره  الـلـه رـسـول أن الـسـلمي حـمـزة روى وـقـد ، خلـفـا الناس

إن فقــال فرجعت فناداني فوليت بالنار فأحرقوه فلنا أخذتم ( إن فقال فيها فخرجت
وسعيد داود أبو ) رواه النار رب إل بالنار يعذب ل فإنه تحرقوه ول فاقتلوه فلنا أخذتم
النبي عن  هريرة أبي عن وغيره البخاري وروى المعنى هذا في سواه أحاديث وروى

 يـجـز ـلـم ـبـدونها أـخـذهم أمأكن فإن بالنار أخذهم قبل رمأيهم فأمأا ، حمزة حديث نحو
ـقـول ـفـي فجائز بغيرها عنهم العجز عند وأمأا عليه المقدور مأعنى في لنهم بها رمأيهم

ـعـن بإـسـناده ـسـعيد وروى والـشـافعي والوزاـعـي الـثـوري ـقـال وـبـه العـلـم أـهـل أكثر
قـيـس ـبـن الـلـه وعـبـد الزدي أمأـيـة ـبـن جـنـادة أن عثـمـان بن وجرير عمرو بن صفوان
وغيرـهـم الروما مأن العدو يرمأون كانوا بعدهم ومأن البحرين ولة مأن وغيرهما الفزاري

أمـأـر ـيـزل ـلـم قـيـس ـبـن الـلـه عـبـد ـقـال لـهـؤلء وـهـؤلء لـهـؤلء هؤلء يحرقونهم بالنار
قـدر إن ليغرقـهـم عليهـم البثوق فتح في الحكم " وكذلك " وقال ذلك على المسلمين

قـصـدا إتلفـهـم يـحـرما الذين والذرية النساء إتلف ذلك تضمن إذا يجز لم بغيره عليهم
" . لذلك المتضمن البيات يجوز كما جاز به إل عليهم يقدر لم وإن

الكـفـار حـصـار  " يـجـوز9/72 المحتاج مأغني شرح وفي المنهاج في النووي قال
" غفـلـة ـفـي وـتـبييتهم ومأنجنيق ، بنار ورمأيهم ، عليهم الماء وإرسال والِقلع البلد في

ًا المحتاج مأغني صاحب ويقول ـا المصدر نفس في النووي المأاما كلما على تعليق " ومـأ
، عليـهـم عـقـارب أو ، حيات وإلقاء عنهم الماء وقطع ، بيوتهم هدما مأن ذلك مأعنى في

ـو ـالى لـقـوله ، وـصـبيان نـسـاء فيـهـم ـكـان وـل وـفـي ،  واحصروهم وخذوهم  تـع
ـا به وقيس ، المنجنيق نصب أنه البيهقي وروى الطائف حاصر  أنه الصحيحين ـي مـأ ـف

ُعم مأما مأعناه ـر بما إتلفهم يجوز أنه كلمأهم .. وظاهر يقول .. ثم به الهلك ي وإن ، ُذـك
" . بدونه عليهم قدرنا

مأنصور بن سعيد سنن في جاء أعدائهم مأع الساليب هذه الصحابة استخدما وقد
مـأـن وغيرهـمـا الـفـزازي قـيـس ـبـن الله وعبد الزدي أمأيرة أبي بن جنادة  ( أن2/244

ـهـؤلء ويحّرـقـونهم ، بالنار وغيرهم الروما مأن العدو يرمأون كانوا بعدهم مأن البحر ولة
الـنـاس عـلـى يـغـزو كان ( أنه الفزازي قيس بن الله عبد ) وعن لهؤلء وهؤلء ، لهؤلء
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ويحرـقـونه ويحرقهـم ، ويرمـأـونه بالنـار الـعـدو يرمـأـي وكان مأعاوية عهد على البحر في
) . ذلك على المسلمين أمأر يزل : لم وقال

مـأـن وغيرـهـا والـتـدخين والتـسـميم والـهـدما والتغريق التحريق أن الجمهور ورأي
الحاـجـة ـكـانت مـأـتى اـسـتخدامأها جائز أنه ، ومأعصوما مأقاتل بين تفرق ل التي الوسائل

، اـسـتخدامأها يـجـز ـلـم بغيرها أمأكن فإذا ، بها إل وهزيمته بالعدو الظفر يمكن ول إليها
ًا ذلك يجيزون والشافعية ًء مأطلق . أعلم والله بغيرها أو الطريقة بهذه عليهم قدر سوا

ًء ـحـتى بـحـال البرـيـاء قـتـل يـجـوز ل وـقـال أـفـتى اـلـذي ـفـإن مأاتـقـدما عـلـى وبـنـا
وقتلـهـم ، يعـلـم ل بـمـا قاـئـل مأـجـازف ـهـذا ـفـإن وواـشـنطن نيوـيـورك ـفـي المأريكيـيـن

اتفق أمأر العدو إرهاب أو تخريبها أو الحصون فتح أجل مأن والهدما والتغريق بالتحريق
المأريكيـيـن ـعـن الدفاع يعمي كيف الله فسبحان ، الصحابة عمل وعليه الجمهور عليه
. ؟ والسنة الكتاب  مأن الخبار به صحت عما

أـهـل مـأـن المعـصـومأين قـتـل فيـهـا يـجـوز اـلـتي الـحـالت : ومـأـن الخامأسة الحالة
بـيـن تمـيـز ل اـلـتي الثقيـلـة بالـسـلحة رمأيـهـم إلى المسلمون احتاج إذا  مأا هي الحرب

. حكمها في ومأا الطائرات وقذائف والدبابات كالمدافع ، وغيره المعصوما
صاحب قال به ورمأاهم الطائف أهل على المنجنيق نصب  النبي أن ذلك ودليل

عـلـى  المنجنـيـق نـصـب  -  لنه - أحمد عليه نص بالمنجنيق  " ورمأيهم3/319 المبدع
ولن الـسـكندرية عـلـى الـعـاص ـبـن عـمـرو ونـصـبه مأرـسـل الترمأذي رواه الطائف أهل

كلما ـظـاهر ـهـو المغـنـي وـفـي وـعـدمأها الحاـجـة مـأـع وظاهره كالسهاما مأعتاد به الرمأي
ـروع والوجيز المحرر وفي حصونهم وهدما السابلة وكذا عنهم المياه وقطع المأاما والـف
" . الله داعي ليجيبوا وإرهابهم إضعافهم القصد لن أعم وهو عامأرهم هدما

كلما وظاهر عليهم  المنجنيق نصب  " ويجوز9/231 المغني في قدامأة ابن قال
ـن الطائف أهل على  المنجنيق نصب  النبي لن وعدمأها الحاجة مأع جوازه أحمد ومأـم
الـحـديث ـجـاء المـنـذر اـبـن قال الرأي وأصحاب والشافعي والوزاعي الثوري ذلك رأى
نـصـب أـنـه الـعـاص ـبـن عـمـرو وـعـن الطائف أهل على المنجنيق نصب أنه  النبي عن

" . بالسهاما الرمأي فأشبه مأعتاد به القتال ولن السكندرية أهل على  المنجنيق
ـعـن والرمـأـي بالـنـار قـتـالهم يـجـوز ول  " فـصـل2/219 المهذب في النووي قال
يـعـم المنجنيق أو بالنار والقتل يقاتل مأن إل يقتل أن يجوز ل لنه لضرورة إل المنجنيق

يقاـتـل ل مـأـن يقـتـل أن يجوز كما جاز الضرورة إليه دعت وإن يقاتل ل ومأن يقاتل مأن
" . للدفع قتله قصد إذا

دـعـت إذا والـصـبيان النـسـاء مـأـن المعصومأين قتل العلماء أجاز الحالة هذه وفي
الحـجـارة بـهـا ترمـأـى السابق في تستخدما كانت آلة وهي بالمنجنيق رمأيهم إلى الحاجة
ًا الكبار مأن وتقتل البيوت تهدما أو تحرق أن فإمأا ، بالنار مأشتعلة الحجارة تكون وأحيان

ـهـذا فـتـح مـأـن ترـجـى اـلـتي المصلحة باب مأن كان إنما السلوب لهذا وإجازتهم ، فيها
ي تـوفرت الـتي فالمصلحة ، لذلك نتيجة والصبيان النساء قتل لو حتى الحصن فتـح ف
ـقـوة مأقر تدمأير في المصلحة هذه توجد أل ، بالمنجنيق أهله بقصف وذلك واحد حصن
لــو حتى وقتلهم المسلمين حصار عن لتكف والسياسية والعسكرية القتصادية أمأريكا
ل هــذا مأثل كان وإن ، مأصلحة أعظم هذا إن بلى ؟ والصبيان النساء ذلك ضحية ذهب
. تأكد فقد الطريقة بهذه إل ينال

الكـفـار ـتـترس ـحـال ـفـي الكفار مأن الدما مأعصوما قتل : ويجوز السادسة الحالة
هـلـك ـلـو ـحـتى المقاتلة ويقصد رمأيهم جاز وصبيانهم بنسائهم الكفار تترس إذا أي بهم

: والـثـاني ، ذـلـك إـلـى الحاجة تدعو : أن أحدهما بشرطين ، ذلك جاز والصبيان النساء
. المعصومأين إلى ل المقاتلة إلى مأوجه للمسلمين القلبي القصد يكون أن
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بنـسـائهم الـحـرب ـفـي تترسوا وإن  " فصل9/233 المغني في قدامأة ابن قال 
النـسـاء ومأعـهـم ـبـالمنجنيق رمـأـاهم  الـنـبي لن المقاتـلـة ويقصد رمأيهم جاز وصبيانهم
ـك علـمـوا مأتى لنهم الجهاد تعطيل إلى يفضي عنهم المسلمين كف ولن والصبيان ذـل

النـبي لن  ، ل أو مألتحمة الحرب كانت وسواء الجهاد فينقطع خوفهم عند بهم تترسوا
  الحرب التحاما حال بالرمأي يتحين يكن لم . "

لحرمأـتـه مأـحـترما لحـيـوان إتلف  " وـحـرما2/301 الوهاب فتح في النصاري قال
إتلفهـا فيجـوز عليهـا يـقـاتلون كخيـل لحاـجـة إل مأـأكله لغيـر الحيـوان ذبح عن وللنهي
" . أولى بل بهم التترس عند الذراري قتل يجوز كما بهم للظفر أو لدفعهم

الـذي الحيـوان قتـل جـواز ذكـر  بعدمأا4/227 المحتاج مأغني في الشربيني قال
إتلـفـه فيـجـوز كالخـيـل للـغـد يركـبـوه أن خفـنـا أو علـيـه يقاتلوـنـا " مأا مأنها وذكر يعينهم

الـتـترس عـنـد والـصـبيان النساء قتل جاز وإذا للقتال كاللة لنها بهم للظفر أو لدفعهم
" عنهم تعالى الله رضي الصحابة فعل مأن السير في ذلك ورد وقد أولى ،فالخيل بهم

.
الكـفـار أولد قتل نجوز  " لنا1/82 الناما مأصالح في الحكاما قواعد صاحب قال

" . المسلمين أطفال في ذلك مأثل يجوز ل حيث بهم التترس عند
ـ–ـ 546/ـ 28 الفتاوى في تيمية ابن قال أن علـى العلـمـاء اتـفـق  " وقد20/52 

المـسـلمين عـلـى وخـيـف المـسـلمين أـسـرى مـأـن عندهم بمن تترسوا إذا الكفار جيش
تترـسـوا الذين المسلمين قتل إلى ذلك أفضى وإن يقاتلون فإنهم يقاتلوا لم إذا الضرر

" . بهم
تترـسـوا : وإن النـصـاف في  "  قال4/271 الروض حاشية في قاسم ابن وقال

بل وـهـذا ، الكـفـار ويقصد فيرمأيهم المسلمين على نخاف أن إل رمأيهم يجز لم بمسلم
نزاع".  

ًا هنـاك أن ، وهـو أل مأهـم أمأـر على هنا التنبيه ويجب كـان إذا الحكـم فـي فرقـ
ـفـإذا ، والطـفـال كالنـسـاء الكفار مأن المعصومأين مأن أو المسلمين مأن بهم الُمتترس

رك مأفسـدة تكـون بأن وذلك لضرورة إل العدو يرمأى فل المسلمين مأن الترس كان ت
الـعـدو اجتـيـاح مـأـن يخـشـى ـكـأن ، المسلمين مأن الترس قتل مأفسدة مأن أعظم رمأيه

المـسـلمين جـيـش قـتـل مـأـن يخـشـى أو ، بهم تترس مأمن أكثر وقتل المسلمين لرض
. بقدرها تقدر والضرورة ، المسلمين أمأر وذهاب شوكتهم وكسر

أـخـف المـأـر ـفـإن الكـفـار وصبيان نساء مأن بهم الُمتترس يكون أن حالة في أمأا
الحاجة دعت إذا المعصومأين مأن الترس هلك مأع العدو رمأي فيجوز الولى الحالة مأن

مـأـن أـخـف الكـفـار وـصـبيان نـسـاء دمـأـاء عصمة لن ، مألحة لضرورة تكن لم ولو لذلك
 النـبي لن ، للضـرورة تبـاح والثانـيـة للحاـجـة تبـاح فـالولى ، المسلمين دمأاء عصمة
) ـلـم مأنهم ( هم وقال المشركين ذراري قتل جثامأة بن الصعب حديث في أجاز عندمأا

ًا يضـع ولـم لذلك تضطرهم التي الحالة عن يستفصل ًا ، ذـلـك لـجـواز ـضـوابط أن علمـ
المـسـلمين عـلـى داـئـم بـشـكل مألـحـة  الـنـبي زمـأـن في تكن لم والغارة البيات حاجة

ـم قومأا غزا ( إذا  الله رسول كان قال  أنس عن الصحيحين في كما  والنبي ـر ـل يـغ
ي يـصـبح مأا بعد أغار أذانا يسمع لم وإن أمأسك أذانا سمع فإن يصبح حتى ـة ) وف رواـي

يحـتـاج يـكـن لم  النبي أن على ذلك ) فيدل بنا غزا إذا ( كان قال  أنس عن للبخاري
ًا والغارة البيات ـزا إذا  النبي ( كان أنس وقول الصبح بعد إل يغزو يكن لم بل دائم ـغ

العـمـوما مأنزـلـة يـنـزل الستفـصـال  الـنـبي فترك ،  فعله غالب هذا أن على ) يدل بنا
، فـقـط الحاـجـة بقـيـد إل الكفار مأن المعصومأين مأن الترس قتل يقيد فل ، المقال في

. الملحة الضرورة حال في إل يجوز ل المسلمين مأن الترس وقتل
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ـترس بمـسـألة استدللتم أنكم قائل يقول ل حتى ، عليه التنبيه أحببنا مأا هذا  الـت
ًا المأريكيين مأن المدنيين قتل وأجزتم ل الـتـترس ومأـسـألة ، المـسـألة ـهـذه على قياس

ًا كان إذا ذلك فعل مأن ألجأت ضرورة فأي الضرورة حال في إل تجوز نقول ، ؟ مأسلم
ـه الحاـجـة تقوما أن يكفي بل الضرورة يلزمأه ل الكفار مأن الترس قتل إن يمـكـن ول ـل
مأـمـا وغيرـهـا التحرـيـق كمـسـألة الفـعـل ـهـذا جاز بذلك إل هدفهم المسلمون يحقق أن

. تقدما
مأعصومأي مأن والشيوخ والصبيان النساء قتل جواز حالت : ومأن السابعة الحالة

ًا قتلهم المأير ويرى ، عهدهم العهد أهل ينكث أن ، الدما كما ، شاء مأن وإبقاء جميع
ولم لهم عسيف وكل وشيوخهم رجالهم قتل فقد قريظة بني في ذلك  النبي فعل

ًا يستبق المعصومأين مأن سواهم مأن وقتل ، الرق في والطفال النساء إل أحد
بين يفرق ولم قريظة بني يهود مأن أنبت مأن كل  النبي قتل وقد ، والجراء كالشيوخ

. ينكث لم والذي العهد نكث الذي
قريظة يوما " ( عرضت  حديث على  تعليقا299 / 7 المحلى في حزما ابن قال 

لم ،  النبي مأن عموما : وهذا حزما ابن قال ) ، قتل أنبت مأن فكان  الله رسول على
"  . مأنه صحيح إجماع وهذا كبيرا شيخا ول فلحا ول تاجرا ول عسيفا مأنهم يستبق
قومأا عاهد أو صالح إذا  هديه " وكان المعاد زاد في  الله رحمه القيم ابن قال 
ناقضين كلهم وجعلهم ، الجميع غزا به ورضوا الباقون وأقره بعضهم نقض أو فنقضوا

فهذه ، مأكة أهل في فعل وكما ، قينقاع وبني النضير وبني قريظة بني في فعل كما
المشرق نصارى بغزو تيمية ابن أفتى " وقد أيضا " وقال الناكثين الناقضين في سنته

يغزونا لم كانوا وإن ، والسلح بالمال فأمأدوهم قتالهم على المسلمين عدو أعانوا لّما
بني بإعانتهم  النبي عهد قريش نقضت كما ، للعهد ناقضين بذلك ورآهم يحاربونا ولم
" . حلفائه حرب على وائل بن بكر

كالنـسـاء الكـفـار مـأـن المعصومأين قتل فيها الفقهاء أجاز التي الحالت هي فهذه
ًا اليوما يسمى مأمن حكمهم في ومأن والشيوخ والصبيان ـذين ) ، ( مأدني ـوا واـل ـفـي قتـل

ـتي الـحـالت هذه عن بحال يخرجون ل ، المبارك الثلثاء عمليات في أمأريكا ذـكـرت اـل
ًا ل الـشـريعة ـبـأن وأفـتـوا عـلـم بغير الله على قالوا الذين يكفي فإنه قدمأت وكما ، أبد

ى يوافقـوا أن ، وافقهم ومأن هم يكفيهم ، بحال البرياء قتل تجيز واحـدة حالـة أن عل
ًا المذكروة الحالت مأن ـفـإذا ، أمأريـكـا !! ) في ( بالبرياء سموهم مأن على تنطبق آنف

قتلـهـم بـجـواز القول لزمأهم فقد أمأريكا أبرياء على تنطبق واحدة حالة أن على وافقوا
ًا إمأا ًا أو بالمثل مأعامألة قصد ًا تبع . السابقة للحالت وفق

ـعـن ـقـدمأناها اـلـتي الـحـالت ـكـل يصرفوا أن فيلزمأهم ذلك على يوافقوا لم وإذا
الـسـتدلل أمـأـا ، ؟ ذـلـك لـهـم وأـنـى ، ـقـولهم ليـسـتقيم ، يـسـموهم كـمـا أمأريـكـا أبرياء

عـلـى تـنـزل حينما تنضبط ول مأعينة وقائع على الحجة بها تقوما ل وتهويشات بعمومأات
ل الـشـريعة وـقـولهم ، والـعـدوان الظـلـم تجـيـز ل الشريعة كقولهم ، باطل فهذا الواقع
أن تمنعــه المسلم وعقيدة ، إرهاب فيها ليس الشريعة و ، والصبيان النساء قتل تجيز

عمومـأـات ـهـذه وكل ، والعنف الرهاب يحرما والسلما ، العقوبة يستحق ل مأن يعاقب
ًا تنطبق ربما خاـصـة أدـلـة هـنـاك ولـكـن ، الـبـواب بـعـض ـفـي الصل هي تكون أو أحيان

أو فالجـهـاد ، مأعيـنـة وـقـائع عـلـى إنزالـهـا ـحـال في وذلك ، العمومأات هذه على تقضي
ًا يسمى ل الجاني مأن القصاص ًا ول عدوان ًء ول ظلم إذا والـصـبيان النساء وقتل ، اعتدا

ًا كان ًا يسمى ل فإنه عنها تفرع ومأا السابقة للحالت وفق ًا ول ظلم ـو بل عدوان ـن ـه مـأ
ًا به المأمأور  ـقـوله ـفـي ـبـه الـلـه أمأرنـا والرـهـاب ، المـبـاح مـأـن يكون أن وأقله شرع

عـلـى واـجـب أمـأـر ـعـاونهم ومـأـن العداء فإرهاب  وعدوكم الله عدو به ترهبون
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ًا ، المسلمين ليرـضـى ذـلـك ـكـل المحرمأات صف في وجعلها الواجبات ترك لمن وعجب
!! . والموبقات الكفر أهل عنه

35



العالمي التجارة مأركز في كانوا الذين المسلمين قتل حكم
المعـصـومأين قـتـل ـجـواز مـأـن أوردتم مأا إن يقول قائل : فرب وجيه إيراد وهناك

هـنـاك أن وـهـي مأهـمـة مأـسـألة يوـجـد أنه إل ، حسن كلما الحالت بعض في الكفار مأن
قـتـل ـجـاز فكـيـف ، الـعـالمي التـجـارة مأرـكـز ـتـدمأير ـضـحية راح المـسـلمين مـأـن ـعـددا

مـأـن اـلـترس قـتـل تجـيـزون ل أنـكـم رغم ، العالمي التجارة مأركز في الذين المسلمين
. ؟ لذلك ضرورة ول الضرورة حال إل المسلمين

:- أوجه سبعة مأن هذا عن ونجيب
ً لم بل ، الن حتى يعرف لم العالمي التجارة مأركز في المسلمين عدد : إن أول

فكـيـف جـثـة ثلثماـئـة مأن أكثر الن حتى تنتشل لم كانت وإذا عدمأه مأن وجودهم يتأكد
. فنقول المسلمين مأن عددا هناك أن ثبت وإذا ، المسلمين مأن عدد مأوت بإثبات لهم

ًا ًا ـكـان فإذا ، بالعمليات قاما الذي الفاعل مأن نعلم ل : إننا ثاني أن ـبـد فل مأـسـلم
، ؟ حاجـة أما ضـرورة هـي هـل ، الفعل ذلك لمثل دفعته التي المبررات هي مأا نعرف

ّدرها ضرورة كانت فإن ـكـانت وإن ، مأسلمين هلك احتمال مأع الفعل جازله بقدرها وق
. الثالث الوجه وهو آخر لمأر خاضعة فهي حاجة

ًا إل الـعـالمي التـجـارة مأرـكـز ـفـي يوـجـد ل ـبـأنه الجميع لدى المؤكد مأن : إن ثالث
أن كما ، كفارا إل توظف ل الشركات هذه بأن قائمة الظن غلبة وإن ، كافرة شركات

والجالـيـة الـصـهيوني الـلـوبي فيـهـا يتجـمـع مأنطقة أكبر تعد مأنطقة في تقع البراج هذه
. جائز الحالة هذه في الظن غلبة على فالحكم ، اليهودية

ًا ـعـن الـكـف أن ـيـرى الشافعي فإن المسلمين وجود مأن التأكد ومأع : حتى رابع
عـلـى أـنـه ـيـرى مأعـهـم اختلـطـوا اـلـذين المـسـلمين قـتـل خشية الحرب بلد في الكفار
ُء مؤمنون رجال ولول  تعالى الله قـول عن وأجاب الوجوب على ل الندب ونسا

ـاب  علم بغير معرة منهم فتصيبكم تطؤوهم أن تعلموهم لم مؤمنات أـج
المســلمين مأن أسارى – الحرب دار أي – الدار في كان " وإن  بقوله4/244 الما في

أـشـبهه ومأا والتغريق ، التحريق مأن يعم بما عليهم النصب كرهت مأستأمأنون تجاٌر أو ،
ًا له مأحرما غير ، ًا تحريم ـبـأن تـحـرما أن ـيـبين فل مأباـحـة ـكـانت إن اـلـدار أن وذلك ، بين

ًا ذلك كرهت وإنما ، دمأه يحرما مأسلُم فيها يكون ًا لن ، احتياـطـ يكـن لـم لـو لنـا مأباحـ
" . والتغريق ، التحريق مأن يعم مأا بغير قاتلناها وإن نقاتلها فل نجاوزها أن مأسلم فيها

ًا5/275 القرآن أحكاما في الحناف مأن الجصاص المأاما وقال اـلـرأي ـهـذا  مأعزز
ـفـي ،  مؤمنللات ونساء ، مؤمنون رجال ولول  بقوله يحتج مأن احتجاج " وأمأا

ى فيهـا دللـة ل اليـة فإن ، المسلمين مأن فيهم مأن لجل الكفار رمأي مأنع مأوضـع عل
ـقـوما فيـهـم ـكـان لـنـه ، عنـهـم المـسـلمين ـكـف الله أن فيها مأا أكثر لن وذلك الخلف

إنـمـا وذـلـك ، يـصـيبوهم أن بالسيف مأكة دخلوا لو  النبي أصحاب يأمأن لم ، مأسلمون
مـأـع عليـهـم الـقـداما حـظـر على دللة فل ، عليهم والقداما رمأيهم ترك إباحة على تدل

ًا وجائز ، المسلمين لجل عنهم الكف يبيح أن جائز لنه ، مأسلمين فيهم بأن العلم أيض
ًا التخيير وجه على القداما إباحة " . القداما حظر على فيها دللة ل فإذ

ًا لوـجـود الـحـرب ـبـدار الـضـرار ومأـنـع الـيـة هذه عموما أجرى مأن إن : ثم خامأس
لـنـه ، زمأاننا في حربية دولة أية ضد الحرب مأنع يقتضي هذا قوله فإن ، فيها مأسلمين

المســلمين مأن بالقليل ليس عدد وفيها إل والحرب الكفر دول مأن دولة توجد ل اليوما
ـفـإذا ، مأباـشـر غـيـر أو مأباـشـر بـشـكل إمأا السكان كل تضر الزمأن هذا في والحروب ،

الكـفـر دول ـضـد الجـهـاد تعطـيـل إـلـى ذـلـك أفـضـى فقد طريقة بأية بهم الضرار مأنعنا
بالمـسـلمين الـضـرار ـعـن التغاـفـل يجوز ل أنه إل ، فيها مأسلمين وجود بحجة والحرب

ـن بهم فالضرار ، مأسلمون سكانها مأن العظمى الغلبية يكون التي البلد في وذلك مـأ
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كل حرب دار في عشرة أو مأسلم قتل أمأا ، سائغة غير التترس كضرورة ضرورة غير
. أعلم والله عليه يرد السابق والجصاص الشافعي كلما فإن مأحاربون كفار أهلها

ًا بـهـذا ـلـه ـضـرورة ول مأـسـلم المبارك الثلثاء عمليات مأنفذ أن قدر : ولو سادس
أـشـد عـلـى الـضـحايا ـضـمن مـأـن للمـسـلمين وـجـود ثبت إذا عليه مأا غاية فإن ،  الفعل

ًء المقتولين دية نصف يدفع أن ، عليه الحكاما مأسلمي قتل لمن  النبي فتوى على بنا
ـيـدع ولم مأنه يقتص ولم يعنفه ولم قتلهم مأن يكفر ولم ، بالكفار اختلطوا عندمأا خثعم
لموا مأـن قتـل عنـدمأا  خالـد فعـل مأن تبرأ كما فعله مأن يتبرأ ولم عليه بنـي مأـن أس

) . خالد صنع مأما إليك أبرأ إني ( اللهم وقال كامألة ديتهم  النبص فدفع جذيمة
واـسـتباحة الـحـرب أـهـل وتروـيـع بقـتـل الـمـأمأور يفـعـل أن أراد مـأـن يلما ولماذا 
مـأـن فأـصـبح ؟ المـشـركين ظهراني بين وأقاما  النبي أمأر خالف مأن يلما ول ؟ ديارهم

ًا الله بأمأر قاما ًا  الرسول مأنه تبرأ ومأن ، مأجرمأ وأمأنه دمأه على المحافظة يجب مأؤمأن
 الـنـبي كلما ظاهر كان وإن المشركين ظهراني بين أقاما مأن نكفر أننا يعني ل وهذا ،

وهذا ، ديتهم نصف قتلهم مأن يدفعه مأا وغاية مأسلمون هم نقول أننا إل ، ذلك يقتضي
. يأتي بما يتضح

ـسـرية بـعـث  الـلـه رـسـول أن  الـلـه عبد بن جرير عن سننه في الترمأذي روى
أمأر  الـنـبي ذـلـك فبـلـغ القتل فيهم فأسرع بالسجود ناس فاعتصم خثعم إلى لـهـم ( ف

الوا المشـركين أظـهـر بـيـن يقـيـم مأـسـلم ـكـل مـأـن بريء أنا وقال العقل بنصف يـا ) ق
) . ناراهما ترايا ( ل قال ؟ ولم الله رسول

ًا وروى ول المـشـركين تـسـاكنوا ( ل ـقـال  الـنـبي عن جندب بن سمرة عن أيض
) . مأثلهم فهو جامأعهم أو ساكنهم فمن تجامأعوهم
) بالسجود ناس : ( فاعتصم   قوله5/189 الحوذي تحفة في المباركفوري قال

لمين مأـن ناس أي ي السـاكنين المس جدوا الكفـار ف لما جيـش أن باعتمـاد , س الس
بنصف لهم ( فأمأر اليمان علمأة الصلة لن ، ساجدين يروننا حيث القتل عن يتركوننا

بمـقـامأهم أنفـسـهم عـلـى أـعـانوا : لنهم الودود فتح في قال ، الدية بنصف ) أي العقل
أظهر ( بين جنايته حصة فسقط غيره وفعل نفسه بفعل هلك كمن فكانوا الكفرة بين

مأن تفاعل الترائي ) مأن ناراهما تراءى ( ل مأقحم أظهر , ولفظ بينهم ) أي المشركين
، رأيتـه حتى ظهر أي الشيء , تراءى بعضا بعضهم رأى إذا القوما تراءى , يقال الرؤية

ـى الترائي وإسناد ، تخفيفا التاءين إحدى , فحذفت تتراءى تراءى في والصل ـار إـل الـن
يـلـزما أي النهاـيـة ـفـي ـقـال ، تقابلـهـا أي فلن دار مـأـن تنـظـر داري ـقـولهم مـأـن مأـجـاز

إن اـلـذي بالموـضـع يـنـزل , ول المـشـرك مأـنـزل ـعـن مأنزـلـه يتباـعـد أن ويجب المسلم
مـأـع يـنـزل , ولكـنـه مأنزـلـه ـفـي أوـقـدها إذا للمـشـرك وتظـهـر تـلـوح ـنـاره فـيـه أوـقـدت

ـاه : قيل وجوه ثلثة مأعناه في الخطابي قال ، الهجرة على حث , هو المسلمين : مأعـن
يـجـوز , فل والكفـر السـلما داري بيـن فرق الله أن : مأعناه وقيل ، حكمهما يستوي ل

وقيل ، يراها حيث مأنهم كان نارا أوقدوا إذا حتى بلدهم في الكفار يساكن أن لمسلم
: . ـقـوله وـشـكله ـهـديه فـي ـبـه يتـشـبه ول المشـرك بـسـمة المـسـلم يتسم ل : مأعناه
وســكن المشرك جامأع : " مأن مأرفوعا عنه داود أبو ) أخرجه سمرة عن الباب ( وفي

ـفـي الـمـذكور جرير . وحديث سنده يذكر , ولم بنحوه الترمأذي , وذكره مأثله فهو مأعه
وأبو البخاري صحح , ولكن ثقات إسناده ورجال مأاجه وابن داود أبو أيضا أخرجه الباب
, ورواه ـحـازما أـبـي ـبـن قـيـس إـلـى إرـسـاله واـلـدارقطني والترمـأـذي داود وأـبـو ـحـاتم

. المفرد الدب في اللباني وصححه " . قلت النيل في كذا مأوصول أيضا الطبراني
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ـود ـعـون على حاشيته في الله رحمه القيم ابن الدين شمس الحافظ قال المعـب
, بإـسـلمأهم علـمـه بـعـد العـقـل بنصف لهم أمأر : إنما العلم أهل بعض  " : قال7/218

بجناـيـة هـلـك كـمـن , فكانوا الكفار ظهراني بين بمقامأهم أنفسهم على أعانوا قد لنهم
ـار : أن الحديث مأعنى مأن يظهر والذي ، جدا حسن وهذا ، غيره وجناية نفسه ـي الـن ـه
أـلـم , ـفـإذا بـهـا يأنس , والطارق إليهم تدعو , وهي وعلمأتهم النزول عند القوما شعار

ـا الخرة نار وإلى الشيطان إلى تدعو المشركين . فنار وسالمهم أهلها جاور بها , فإنـه
, ديـنـه وإـعـزاز ـطـاعته وإـلـى الله إلى تدعو المؤمأنين , ونار الله مأعصية في توقد إنما

عـلـى , المـشـتمل وأجزـلـه الكلما أفصح مأن وهذا ؟ شأنهما , وهذا الناران تتفق فكيف
ن حكيـم بـن بهـز حديث مأن النسائي روى . وقد عبارة بأوجز الجليل الكثير المعنى ع

ـددهن مأن أكثر حلفت حتى أتيتك مأا الله رسول يا " قلت قال جده عن أبيه ـابع ـع لـص
الـلـه علمـنـي إل ـشـيئا أعـقـل ل امـأـرأ كـنـت , وإـنـي ديـنـك آـتـي , ول آتـيـك ل - أن ـيـديه

: ومـأـا . قـلـت : بالـسـلما ـقـال ؟ إليـنـا ربنا بعثك : بم الله بوجه أسألك . وإني ورسوله
لة , وتقيـم وتخليـت اللـه إلـى وجهـي : أسلمت تقول : أن قال ؟ السلما آيات , الص

مـأـن الـلـه يقـبـل , ل نـصـيران , أخوان مأحرما المسلم على المسلم . كل الزكاة وتؤتي
داود أـبـو ذـكـر " . وقد المسلمين إلى المشركين يفارق , أو عمل يسلم مأا بعد مأشرك

مأـعـه وـسـكن المـشـرك جامأع " مأن وسلم عليه الله صلى النبي عن سمرة حديث مأن
ـتركوا " ل  النبي عن مأكحول عن داود لبي المراسيل " وفي مأثله فإنه ـة ـت إزاء الذرـي

العدو".
ـم ( فأمأر ) : قبيلة خثعم  " ( إلى7/218 المعبود عون في آبادي العظيم قال لـه

أنفـسـهم علـى أـعـانوا : لنـهـم اـلـودود فتح في . قال الدية بنصف ) : أي العقل بنصف
( جنايته حصة فسقط غيره وفعل نفسه بفعل هلك كمن , فكانوا الكفرة بين بمقامأهم

كـتـب ) : ـكـذا ناراهـمـا تراـيـا ( ل مأقحم أظهر ولفظ بينهم ) : أي المشركين أظهر بين
عليه ويجب المسلم يلزما : أي النهاية في . قال تراءى ل بعضها وفي النسخ بعض في
تلــوح ناره فيه أوقدت إن الذي بالموضع ينزل ول المشرك مأنزل عن مأنزله يتباعد أن

عـلـى ـحـث , وـهـو المـسـلمين مـأـع ينزل , ولكنه مأنزله في أوقدها إذا للمشرك وتظهر
رووه جماـعـة أن داود أـبـو . وذكر والنسائي الترمأذي : وأخرجه المنذري قال ، الهجرة
ا الترمأـذي . وأخرجـه مأرسل ل أيض أصـحاب أكـثر أن , وذكـر أصـح وهـذا وقـال مأرس

الصحيح قال أنه البخاري عن ذكر أو جرير فيه يذكروا لم خالد أبي ابن يعني إسماعيل
" . أعلم والله مأرسل إل النسائي يخرجه ولم مأرسل

ًا مأرـكـز أـهـم ـفـي بالتأكـيـد يعمل هو العالمي التجارة بمركز يعمل مأن : إن سابع
ً أرادوا إذا للمـسـلمين فيمـكـن ، حربـيـة لدوـلـة اقتـصـادي وـلـم الكـفـر ـقـوى ـضـد عمل
لهم الدنيوي الحكم نفس ويأخذ للكفار مأشارك أنه على يعامألوه أن التمييز يستطيعوا

ـه رـضـي عائشة أن وغيرهما الصحيحين في جاء مأا والدليل ، الخروي وليس ـا الـل عنـه
ـلـم مأنامـأـك ـفـي شيئا صنعت الله رسول يا فقلنا مأنامأه في  الله رسول : عبث قالت
لـجـأ ـقـد قرـيـش مأن برجل بالبيت يؤمأون أمأتي مأن ناسا إن ( العجب فقال تفعله تكن

يجـمـع ـقـد الطرـيـق إن الـلـه رـسـول ـيـا فقلـنـا بهم خسف بالبيداء كانوا إذا حتى بالبيت
واـحـدا مأهلـكـا يهلـكـون الـسـبيل واـبـن والمجـبـور المستبـصـر فيـهـم نـعـم ـقـال الـنـاس

ـيـا قـلـت ـقـالت البـخـاري رواـيـة ) وفي نياتهم على الله يبعثهم شتى مأصادر ويصدرون
ـقـال مأنـهـم لـيـس ومـأـن أـسـواقهم وفيـهـم وآخرـهـم ـبـأولهم يخـسـف كـيـف الله رسول

( ولم صفية حديث في الترمأذي ) زاد نياتهم على يبعثون ثم وآخرهم بأولهم ( يخسف
يخــبر الذي الشريد إل يبقى ( فل حفصة حديث مأن  لمسلم لفظ ) وفي أوسطهم ينج

) . عنهم
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ًا الفـتـح ـفـي حـجـر ابن قال لـشـؤما ـبـالجميع " يخـسـف الـحـديث ـهـذا عـلـى تعلـقـ
ـهـذا : ـفـي المهـلـب , ـقـال قـصـده بحـسـب الحـسـاب عـنـد أـحـد كل يعامأل ثم الشرار
. ـقـال مأعـهـم تلزمـأـه العقوـبـة أن مأخـتـارا المعـصـية في قوما سواد كثر مأن أن الحديث

". يشرب لم وإن الخمر شربة يجالس مأن عقوبة مأالك مأنه واستنبط
لقتال الحديث بهذا القيم ابن وتلميذه الكبرى الفتاوى في تيمية ابن استدل وقد

ًا يهلكـون قـال ، مأسـلمون صفوفهم في كان ولو حتى بشوكة الممتنعة الطائفة مأهلك
ًا . شتى مأصادر ويبعثون واحد

حكم في اعتبارهم بالمأكان العالمي التجارة مأركز في عملوا الذين فالمسلمون
ًا الحرب على يعين مأن ًا حكم تكــثير على عقوبة لهم حصل مأا اعتبار وبالمأكان ، دنيوي

. أعلم والله ونفعهم الكفار سواد
ًا تأتي كلها السبعة الوجه هذه نـسـاء قـتـل ـجـواز لدينا تقرر لقد قال مأن على رد

ًا ـكـان مأـسـلم قـتـل حـكـم مأا ولكن ، يتميزوا لم إذا الكفار وأطفال مأرـكـز ـفـي مأوـجـود
م الشـريعة أن علـم المقدمأة السبعة الوجه في تمعن فمن ؟ العالمي التجارة تكـن ل
ًا إل تحصل ل عينية حالت أجل مأن العامأة الحكاما لتعطل ـواز ويكفي ، نادر ـم لـج قتلـه
. حالهم على فقط واحد وجه تطابق
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للعمليات والمفاسد المصالح أوجه بحث
، والمفاـسـد المـصـالح ـضـابط هو مأا نعرف أن ينبغي الباب هذا في الدخول قبل

، شرعية ضوابط بل أحد لكل مأتاح أمأر هو مأفسدة وهذه مأصلحة هذه بأن القول وهل
مأفاـسـدها إن ـبـل مأـصـلحة فيـهـا لـيـس المـبـارك الثلثاء عمليات إن ويقول رجل فيقوما

ـن أعـظـم ـأتي ، مأـصـالحها مـأ ـول آـخـر وـي ـة إن ويـق ـاد إقامـأ أـضـر الشيـشـان ـفـي الجـه
آـخـر وـيـأتي ، مأـصـلحة فـيـه ولـيـس المفاـسـد إل المـسـلمون مأـنـه يجن ولم بالمسلمين

ـلـذا ، يرـيـد ل فيـمـا والمفـسـدة يريد فيما المصلحة فيضع ومأفسدة مأصلحة لنا ويخترع
لـهـذه الفاعل أن حال في العمليات على المترتبة والمفاسد المصالح في الخوض قبل

بـهـا يـضـبط اـلـتي الضوابط ونحدد والمفاسد المصالح مأعنى نقرر ، مأسلمون العمليات
. الباب هذا

ـوع على ، المرسلة المصالح اسم الغزالي وأولهم المتأخرون اصطلح لقد مـأـن ـن
وـهـو ، والـجـواب الـسـتدلل تـسـميته على غيره واصطلح ، تفصيله يأتي القياس أنواع

وارد أـنـه إل التـسـمية ـهـذه عـلـى يـصـطلحوا ـلـم ـكـانوا وإن المتـقـدمأين عند به مأعمول
. المتأخرين مأن أضيق نطاق على ولكن عندهم

ل والعـلـة ، العـلـة أركانه مأن القياس أن يبينه ، القياس أنواع مأن نوع إنه وقولي
. أقساما أربعة إلى تنقسم والمناسبة ، مأناسبة مأن لها بد

أن علـى الجمـاع أو الـنـص قـاما التي العلة وهو المؤثر : المناسب الول القسم
البـصـر أـجـل مـأـن الـسـتئذان جعل ( إنما  كقوله الحكم عين في أثرت التي هي عينها

. (
ًا إجـمـاع أو ـنـص ـقـاما مـأـا وهو الملئم : المناسب الثاني القسم ـتـأثير عـلـى أيـضـ

الحـكـم فـي الـقـاذف مأع الخمر شارب الصحابة كإدخال الحكم عين في الوصف جنس
.  جلدة بثمانين الجلد وهو الواحد

. الحكم جنس في وهو الوصف عين تأثير على إجماع أو نص قاما مأا وكذلك
مـأـن فـهـم كـمـن الوـصـف جـنـس ـفـي الحـكـم جـنـس تأثير على الدليل قاما إذا وكذلك 

. المشقة أجل مأن أنه الحائض عن الصلة الشارع إسقاط
يرد ولم الشارع أهدرها التي المصلحة ومأعناه الغريب : المناسب الثالث القسم

.. ، مأنهــا أعظم فساد إلى تؤدي أو ، مأنها أعظم مأصلحة تعارض لنها نظرا ، بها الخذ
ـاما بناء ول ، بها التعليل يجوز ل الشارع أهدرها التي المصالح هذه ومأثل ـا الحـك ، عليـه
ًا ليبنوا الناس إليه ينزع مأا أكثر هو اليوما القسم وهذا مأـصـالح عـلـى للمـأـة عامأة أحكامأ

ً تهدر مأصالح أو شخصية . تفصيله وسيأتي مأنها أعظم أصول
ل : المناسـب الرابـع القسـم ومأنفعـة حكمـة تتضـمن الـتي العلـة وهـي المرس

ًا دنيوية أو دينية شرعية القـسـم .. وـهـذا بها يأمأر أو يلغيها بما يأت لم الشارع بأن علم
. المرسلة المصالح يسمى الذي هو

هـنـاك لـيـس المرـسـلة المصلحة أن هو والقياس المرسلة المصلحة بين والفرق
بالعلـة بينهمـا يجمـع حـتى الوجـوه كـل مأن تماثلها واقعة ول ، عليه تقاس مأحدد أصل

ـانت سواء المصلحة وهذه ، إليها الوصول يراد مأصلحة هناك وإنما ، الجامأعة ـظ ـك لحـف
بأـخـذها ـشـرعي ـنـص ـيـأت وـلـم عنها بالنهي شرعي نص يأت لم دنياهم أو الناس دين

ًا لها نستنبط فإننا بخصوصها الشريعة أن الجملة في ونوقن نعلم لننا بها ونأخذ ، حكم
. المرسلة المصالح ضوابط على نأتي حينما الفرق ويتضح ، العباد بمصالح جاءت قد

ـا يرـجـع المرسلة المصالح  " إن2/364 العتصاما في الشاطبي قال ـى مأعناـه إـل
علــى شرعي شاهد هذا على له فليس ، مأعين أصل له يشهد ل الذي المناسب اعتبار

ًا كونه ول ، الخصوص " . بالقبول تلقته العقول على عرض إذا بحيث قياس
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ًا وقال ًا ليس المرسلة بالمصالح القول  " فإن2/365 أيض قـد بـل ، علـيـه مأتفقـ
إـلـى الـصـوليين مأن وطائفة القاضي فذهب أقوال أربعة على الصول أهل فيه اختلف

وبنى ، ذلك اعتبار إلى مأالك وذهب ، أصل إلى يستند لم مأا يعتبر ل المعنى وأن ، رده
ـى الحنفية ومأعظم الشافعي وذهب ، الطلق على عليه الحكاما ـالمعنى التمـسـك إـل ـب

مـأـا ـهـذا الثابـتـة الصول مأعاني مأن فإنه بشرط لكن ، صحيح أصل إلى يستند لم الذي
التحـسـين رتـبـة ـفـي وـقـع إن المناـسـب أن إلى الغزالي وذهب ، الجويني المأاما حكى

ـه الضروري رتبة في وقع وإن ، مأعين أصل له يشهد حتى يعتبر لم والتزيين ـى فميـل إـل
ـذلك " ..وقال مأجتهد اجتهاد إليه يؤدي أن يبعد ول قال بشرط لكن قبوله ـول " وـك الـق

، دلـيـل بغـيـر الحـكـم إـلـى راـجـع ، المتـقـدمأون إليه ذهب مأا على فإنه الستحسان في
ًا الستحسـان يعـد ل لـه والنـافي ي يعتـبر فل سـبب اما ف ار البتـة الحك كالمصـالح فص
. والتابعين الصحابة عن أمأثلة عشرة هذا لتقرير ذكر " ثم بردها قيل إذا المرسلة

الكلما قدمأنا قد  المرسلة  " المصالح1/403 الفحول إرشاد في الشوكاني قال
ـدة تتميما بها يتعلق مأا بعض هاهنا وسنذكر القياس مأباحث في فيها ـا للفاـئ ـقـد ولكونـه

بالســتدلل بعضهم سماها ولهذا الستدلل مأباحث في الصول أهل مأن جماعة ذكرها
الخوارزمأي قال الستدلل اسم عليها السمعاني وابن الحرمأين إمأاما أطلق و والجواب
ـقـال ، الخـلـق ـعـن المفاـسـد ـبـدفع الـشـرع مأقصود على المحافظة بالمصلحة والمراد
، علـيـه مأتـفـق أـصـل يوـجـد ول عقل مأناسب بالحكم يشعر مأعنى يوجد أن هي الغزالي

ـذا القول في اختلفوا وقد جزئي ول كلي اصل إلى تستند ل مأا هي برهان ابن وقال بـه
: الـجـواز الـثـاني ، الجمـهـور ذـهـب وإلـيـه مأطلـقـا بها التمسك : مأنع الول مأذاهب على

ـحـتى بـهـا الـقـول فـي وأفرط البرهان في الجويني قال مأالك عن المحكي وهو مأطلقا
لها يجد لم وإن الظن غالب في يقتضيها لمصالح المال وأخذ القتل استحلل إلى جّره

مـأـن جماـعـة أنـكـر وـقـد الـقـديم الـقـول في الشافعي عن بها القول حكي وقد مأستندا
الـشـافعي ذـهـب وـقـال القرـطـبي ومأنـهـم بـهـا الـقـول مـأـن مأالك إلى نسب مأا المالكية
اـجـترأ وـقـد قـال مأالك مأذهب وهو عليها العتماد عدما إلى حنيفة أبي أصحاب ومأعظم

وـهـذا الصل هذا في الفراط مأن مأالك إلى نسبه فيما وجازف الجويني الحرمأين إمأاما
ل اـلـذي العـيـد دقـيـق ابن قال ، أصحابه كتب مأن شيء في ول مأالك كتب في يوجد ل

ـن احمد ويليه النوع هذا في الفقهاء مأن غيره على ترجيحا لمالك أن فيه شك ـل ـب حنـب
لـهـا الـسـتعمال ـفـي ترجـيـح لهذين ولكن الجملة في اعتباره مأن غيرهما يخلو يكاد ول

يقومـأـون لنـهـم إذـنـه جمـيـع ـفـي التحقـيـق ـثـم ـهـي القراـفـي قال ، انتهى غيرهما على
ذـلـك إل المرـسـلة بالمـصـلحة نعني ول بالعتبار شاهدا يطلبون ول بالمناسبة ويقعدون

ـاما بناء جاز جزئي لصل أو الشرع أصول مأن كلي لصل مألئمة كانت إن الثالث الحـك
ـال ، المختار الحق إنه وقال الشافعي عن الوجيز في برهان ابن حكاه فل وإل عليها ـق
بالمصالح الحكاما تعليق إلى حنيفة أبي أصحاب ومأعظم الشافعي ذهب الحرمأين إمأاما

ـكـانت إن الراـبـع بالـصـول لـهـا المـشـهود المعتبرة للمصالح الملءمأة بشرط المرسلة
تعـتـبر ـلـم الثلـثـة ـهـذه أـحـد فقد فإن مأعتبرة كانت كلية قطعية ضرورية المصلحة تلك

ـراد ـون أن بالضــرورية والـم ـن تـك ـس الضــروريات مـأ ـة الخـم ـم أن وبالكلـي ـع تـع جمـي
واختار حالة دون مأخصوصة حالة في أو بعض دون الناس لبعض كانت لو ل المسلمين

مأا وهي الترس بمسألة المستجمعة للمصلحة الغزالي ومأثل ، والبيضاوي الغزالي هذا
مأنـه جريـمـة دون مأـن مأـسـلما قتلنا رمأينا وإذا المسلمين مأن بجماعة الكفار تترس إذا
ـذين الـسـارى يقتلون ثم فيقتلونهم المسلمين على الكفار لسلطنا الرمأي تركنا ولو اـل

ـى اقرب المسلمين مأن به تترسوا مأن بقتل المسلمين فحفظ بهم تترسوا ـود إـل مأقـص
ان عنـد حسمه يقصد كما القتل تقليل يقصد الشرع أن نقطع لنا الشرع فحيـث المأك
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درنا فقـد الحسم على نقدر لم ا هـذا وكـان التقليـل علـى ق علـم مأصـلحة إلـى التفات
ولـكـن الحـصـر عـلـى خارـجـة بأدـلـة بل واحد بدليل ل للشرع مأقصودة كونها بالضرورة

فينـقـدح اـصـل ـلـه يـشـهد لم يذنب لم مأن قتل وهو الطريق بهذا المقصود هذا تحصيل
ـة فـخـرج قطعية كلية ضرورية كونها وهي الثلثة بالوصاف المصلحة هذه اعتبار بالكلـي

تغرـيـق يـجـوز فل لنـجـوا بعضهم غرق ولو الغرق على سفينة في جماعة اشرف إذا مأا
ـترس رمـأـي عدما ثم يتسلطون الكفار كون في شككنا إذا مأا وبالقطعية البعض ل إذ اـل
ـفـي يختـلـف أن ينبـغـي ل القـيـود بـهـذه ـهـي القرـطـبي قال القلعة اخذ إلى بنا ضرورة
ـعـادة يمـكـن ل بـمـا تصوير هو ثم قائله مأن احتكاما هو فقال المنير ابن وأمأا ، اعتبارها

وعناد عبث هو إذ إليه سبيل ل المستقلة الحوادثا في القطع فلن عادة أمأا شرعا ول
عليـهـا ـعـدوها يتـسـلط ل المـأـة ـبـأن اخبرـنـا ـقـد المعـصـوما الـصـادق فلن ـشـرعا وأمـأـا

قبولـهـا ـفـي لتـضـييقه بـهـا الـسـتدلل رد الغزاـلـي كلما فينبـغـي ـقـال شأفتها ليستأصل
يـفـرض الفقـيـه ـفـإن مأـنـه تحامـأـل وـهـذا الزركـشـي قال ، وجوده يتصور ل مأا باشتراط
ـفـي ـلـه حـجـة ول الفـهـاما لرياـضـة المـسـتحيلة ـبـل وقوعـهـا لحتـمـال النادرة المسائل
ـهم مأحله أهل في هو إنما الغزالي وتصوير الخلق كافة به المراد لن الحديث بخصوـص
. واضح وهذا العالم جميع ل الكفار عليهم استولى

السترـسـال لـكـن المـصـالح أصل اعتبر مأن على أنكر لست العيد دقيق ابن قال
اـنـه  عـمـر عـن نقـلـوا وـقـد الحد عن يخرج وربما سديد نظر إلى مأحتاج وتحقيقها فيه

المـصـالح عـلـى الـعـزما ـبـاب مـأـن فـهـو ذلك صح فإن الهجو بسبب الحطيئة لسان قطع
القـطـع حقيـقـة عـلـى حمـلـه مـأـن أوـلـى للمـصـلحة الرادع التهديد على وحمله المرسلة
بـعـض وـشـاورني ـقـال مأرـسـلة مأـصـلحة يـسـمى فيـمـا النـظـر إـلـى يجر وهذا للمصلحة

هـذا وـكـل قطعـهـا بسـبب الكتابـة عـن مأنعـه والغـرض شـاهد أنمـلـة قطع في القضاة
كلما " أهـــ المـسـلمين أذى ـفـي قبـيـح واسترـسـال اـلـدين في الموقع عظيمة مأنكرات

. الجرار السيل مأن الله رحمه الشوكاني
وـعـدما فيـهـا السترـسـال عن النهي وهو المتقدما العيد دقيق ابن كلما أجمل ومأا

نـقـل وـقـد ، ـسـديد نـظـر إـلـى يحـتـاج فيـهـا الكلما إن ـبـل ، أمـأـر ـكـل عـنـد فيها الخوض
ـي الشــاطبي ـي383-2/365 العتصــاما ـف ـات  وـف ،153-4/148 الموافـق ـذلك   وـك
المرسـلة بالمصـالح الـقـول تـضـبط اـلـتي الضوابط بعض المتقدما كلمأه في الشوكاني
:- النقاط بهذه ونلخصها

ً مأـصـلحة تـكـون أي الـسـت الـضـرورات عـلـى مأبنـيـة أي ـضـرورية تكون : أن أول
ً وتحـقـق ، التـشـريع قواـعـد مـأـن كلية قاعدة تحت تندرج حقيقية ـشـرعية مأـصـلحة فعل
وترتيـب ، الـمـال أو ، النسـب أو ، الـعـرض أو ، العقـل أو ، النـفـس أو ، الـدين لحفـظ

المصالح فأول ، وهكذا النفس وثانيها الدين أولها يكون تراعى أن ينبغي التي المصالح
ويحـفـظ دينـيـة مأـصـلحة يحـقـق الذي فالمأر النفس ثم ومأن الدين مأصلحة تراعى التي

انـظـر ـهـذا ولتفـصـيل ، أوـلـى اـلـدين فحـفـظ ـبـالرواح أـضـر ولو به يعمل دينهم للناس
.2/29 الموافقات
ًا واقعـة فـي لغلبهم أو المسلمين لجميع قائمة مأصلحتها أي كلية تكون : أن ثاني

. القل على مأعينة
ًا: أن إجماع أو شرعي لنص مأعارضة المصلحة هذه تكون ل أي قطعية تكون ثالث

. ونهيه الله أمأر مأخالفة في قط مأصلحة ل لنه قياس أو
ًا ذه الخـذ يفضي ل : أن رابع ا مأسـاوية مأضـرة حصـول إلـى المصـلحة به أو له

ًا يكون هذا لن عنها زائدة ًا عبث أو مأـسـاوية مأـضـار إـلـى ـتـؤدي التي فالمصلحة ، وضرر
. مألغاة مأصلحة أنها شك ل زائدة
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ًا ّوتة تكون : أل خامأس تقتضـي الـشـرعية السياـسـة لن مأنـهـا أعظـم لمصلحة مأف
ـا واـحـدة لتحـصـيل إل سبيل ل مأنفعتين أمأاما كنا فلو ، المنفعتين أعظم تحصيل ، مأنهـم

. المصلحتين وأكبر المنفعتين بأعظم نأخذ أن وجب
ًا المرسلة المصالح وتصبح ، الصل هذا يتحدد الضوابط وبهذه ًا طريق مأن صحيح

تـشـريع يـصـادما أن يرـيـد مأمن الشرع ينافي مأا على الباب ويسد ، والعدل الحق طرق
. الرض في الفساد إل تحقق ل  مأظنونة مأوهومأة بمصالح الله

فإنه ، المرسلة بالمصالح القول عليها يبنى التي الضوابط واتضحت هذا تبين إذا
ًا بها القائل يلزما ًا ركن ـهـو الرـكـن وهذا ، المرسلة بالمصالح القول ركني أحد وهو مأهم

العـمـل ـهـذا ـهـل مأعرفة مأن ليتمكن وذلك ، وتاريخها ومألبساتها الواقعة بعلم الحاطة
مأـصـلحة يحـقـق فعـلـه أما أعـظـم مأـصـلحة يحـقـق ترـكـه وـهـل أولى فعله أو أولى تركه

ـتـرك فيـكـون ، مأحاـلـة ل حاـصـلة المفاـسـد أن أما المفاسد سيمنع الترك وهل ، أعظم
الواـقـع يعرف أن بها القول أراد مأن على ينبغي أنه والمؤكد المهم ، له مأعنى ل الفعل

. الحكم مأن ليتمكن المعرفة حق
ـليبيين أن ـشـك ل ، المتحدة الوليات ضد المبارك الثلثاء لعمليات وبالنسبة الـص

المؤـكـد مـأـن لـيـس نـقـول ونـحـن ، الحطاما غبار ينقشع أن قبل مأباشرة الفغان اتهموا
تـلـك وراء ـهـم المـسـلمين أن لنـفـترض ولـكـن ، بذلك قامأوا الذين هم الفغان أن لدينا

المستنكرة فتاواهم للعلم المنتسبون عليه بنى الذي هو الفتراض هذه لن ، العمليات
. مأسلمون وراءها مأن كان إن العمليات شرعية مأدى بحث بصدد ونحن ،

وراءـهـا مـأـن ـكـان إن الـشـرعية الدـلـة حـيـث مـأـن العمليات هذه جواز بيان وبعد
ـات ، والمفاسد المصالح تقدير ناحية مأن العمليات بحث إلى ندخل ، مأسلمون والعملـي

للعملـيـات والمفاـسـد المـصـالح يقدر أن يريد فالذي ، الفغان إل الن حتى بها يتهم لم
المأريـكـي الـعـدوان ـطـالهم واـلـذين أفغانـسـتان ـفـي المـسـلمين وضع يعرف أن يلزمأه

المصالح يقدر أن باستطاعته أفغانستان في الذي إن نقول فإننا ، سنوات مأنذ الغاشم
مـأـن أـكـثر تـقـدير يمـكـن ل أفغانستان خارج هو % ومأن80 على تربو بنسبة والمفاسد

ًا فعلوها الذين هم كانوا إن الفغان % لن30 أنـهـا ـشـك ل ـلـذلك دفعهم الذي فإن حق
المفاسـد كـل علـى الـدوافع تلـك طـغـت وـقـد ، العمـل لهـذا اـضـطرتهم قويـة دوافـع

ـهـذه عـلـى ـقـوة بـكـل ـسـترد أمأريكـا أن يـعـرف عاقـل فكل ، العمل هذا بعد المتوقعة
ً كان إن الفاعل أن يتصور أن يمكن ول العمليات ـم عن يغفل أن عاقل ـوة حـج ردة وـق

فينبغي مأفسدته أو العمل هذا مأصلحة على المرء يحكم أن قبل لذا ، المأريكية الفعل
ًا يحيط أن له ـلهم الذي الواقع علم ويعرف العمليات هذه ارتكبوا الذين بواقع علم وـص

مأتـكـئ رـجـل يحـكـم أن المجازـفـة فـمـن ، بـعـد عن يتابع كمن ليس للحداثا فالمباشر
ًا يبيت أريكته على ول المأـيـال آلف بعـيـد ـقـوته عنده جسده في مأعافى سربه في آمأن

أن المجازـفـة مـأـن أقول ، المعادية العلما وسائل تناقلته مأا إل إخوانه حال عن يعرف
ـاؤهم ـشـرد اـلـذين يزعمون كما به قاما عمل بمفسدة ليحكم كذلك حاله مأن ينبري أبـن
المجاـعـة وتقتلـهـم المـأـراض تتخطفـهـم الطمأنيـنـة ول المـأـن ول الراـحـة ـيـذوقوا وـلـم

ـه يسد أو سوأته به يواري مأا أحدهم يجد ول الحصار مأن والجفاف ـاءه ، ـجـوعته ـب وأبـن
ـه بالنسبة الشهادة فإن كذلك حاله مأن إن ، المرض أو الجوع يقتلهم عنده يتضاغون ـل

ًا إليها الله وفقه إذا يحققها مأصلحة أعظم ًا مأؤمأن ًا صابر . مأحتسب
ً يـقـال ولذلك الحـكـم يـنـزل ـثـم ، جـيـدا الواـقـع ـفـي المـفـتي ينـظـر أن ـبـد ل مأثل

: نظران له هنا الناظر فيكون ، الواقع على الصحيح الشرعي
: تحقـيـق مأـثـل ، الـشـرعية الـصـحيحة مأنزلـتـه وتنزيـلـه الواـقـع في : النظر الول

؟. السلمأي الفقه في تكون دار أي ، : أمأريكا في المناط
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ـا الـحـرب فدار ، هذا الواقع على المترتب الشرعي الحكم في : النظر الثاني لـه
. العهد لدار مأخالفة أحكاما

. الخلل ظهر النظرين أحد اختل فإذا
يـعـرف ـلـم ولكـنـه – مأثل – الواـقـع ـعـرف لـنـه مأعيـنـة مأصالح إلى أحد ينظر فقد

) . المناط بتحقيق لجهله عليه الصحيح الشرعي الحكم ( تنزيل
ـذا مأن الختلل فيحصل الواقع يعرف ل ولكنه الشرعي الحكم أحد يعرف وقد ـه

. الوجه
مأفاـسـد إـلـى ذـلـك بـعـد النـظـر يحتاج ول ، يصح الحكم فإن النظران صح إذا أمأا
. ومأصالح

المنتـسـبين بـعـض اعتبره مأا على سآتي فإني النف الكلما مأن المقصود وليتضح
ًا الفاـعـل ـكـان إن العملـيـات ـهـذه تـحـرما مأفـسـدة للعلم نـظـر وجـهـة وأوـضـح ، مأـسـلم

ًا ، واقعهم مأن أعلمه فيما المتهمين لنها الجواز العمليات تلك مأثل في الصل أن علم
ًا به المأمأور والثخان الجهاد مأن ً يقـيـم أن بجوازـهـا القائل يحتاج فل ، شرع عـلـى دليل

ًا الراجحة المصلحة ـبـه وأمـأـر كـتـابه ـفـي ـبـه الله أمأر جهاد هذا يقول أن يكفيه إنما أبد
ً يقـيـم أن  ـهـو فعليه العمال هذه مأنع أحد أراد فإذا ، سنته في  رسوله ًا دليل أو قوـيـ
ًا ـقـوله إـلـى ليـصـار ـقـدمأناها اـلـتي الـصـول مـأـع تنـضـبط راجحة مأفسدة لمقاـصـد وفـقـ

ًا فالصل ، الشريعة . بضوابط إل يقبل ل طارئ والمنع ، بالدليل العمليات جواز هو إذ
لتصــفية جاد بسعي تتسبب أن يمكن العمليات هذه بأن : قالوا الولى المفسدة

عـلـى ينعـكـس ربـمـا وـهـذا ، العـمـل ـهـذا مأثل تفرز أن خشية العالم في الجهادية البؤر
. .. الخ السلمأية المناطق مأن وغيرها وكشمير والشيشان فلسطين

عليـهـا أنزلـنـا وإذا ، تهـمـل اـلـتي الملـغـاة المصالح جنس مأن هي المصلحة وهذه
ـذا القياما تمنع التي المفاسد مأن تسمى أن تصلح ل أنها نجد فإننا السابقة الضوابط بـه

:- يلي بما عليها ويرد ، العمل
ًا تحـصـل أن يمـكـن ل مأفسدة هذه  : يقال1 ـفـي كـمـا يـقـول  الرـسـول لن أـبـد

الـلـه أمـأـر ـيـأتي ـحـتى الـحـق على يقاتلون أمأتي مأن طائفة تزال ( ل وغيره الصحيحين
ًا  ويقول ) ، ذلك على وهم ـى مأاض ( الجهاد داود أبي عند كما أيض ـوما إـل ) القيامـأـة ـي
ًا يمكن فل ًا والجن النس اجتمع ولو الجهادية الرايات الكفار يصفي أن أبد ـفـإن جميـعـ
ًا يحـصـل ـلـن أنه الشرع بين فما ، الساعة قياما إلى مأاض والجهاد مأاض الدين هذا أبـد

؟! . بالكفار والنكاية الدليل تعطيل إلى تفضي مأفسدة نجعله أن بنا كيف
م وأذنـابهم الكفـار أن يشـهد الواقـع  : إن2 ألوا ل ًا ي د ات تصـفية فـي جه الراي
ًا اجتمعوا جهاد راية قامأت فكلما الجهادية فالـعـارف ، يملـكـون مأا بكل لسقاطها جميع
ـقـد وأذـنـابهم أمأريـكـا رأـسـها وعلى الكفر دول أن اليقين علم يعلم المجاهدين بأحوال

ـلـن العـمـل فـهـذا ، رمـأـوزه واعتـقـال وقـتـل الجهاد رايات لضرب جهدهم قصارى بذلوا
ـل ، بها يسرون كانوا أن بعد بالعداوة يصرحوا أن إل يزيدهم ـداوة تـصـريحهم إن ـب بالـع

ًا القـضـاء ـفـي وـسـعهم اـسـتنفدوا قد فهم ، العمليات هذه مأن حصلت مأصلحة يعد أيض
. قدمأوا مأا على مأهمة زيادة عندهم أن يتصور ول الساليب بكل الجهاد على

المـأـوال تحرـيـك يمـنـع ـسـوف العملـيـات ـهـذه بـعـد الـعـالم إن قيل لو  : وحتى3
ـاء عمليات قبل عليه عزمأوا مأا هذا : إن نقول ، الجهاد ساحات إلى والشخاص ، الثلـث

ـقـرار مأـشـروع وروـسـيا فرنـسـا ـقـدمأت أـشـهر ثمانية قبل الوربي للتحاد اجتماع ففي
مأذكرة في توصياته المقدمأة المشروع وكان ، أكبر بشكل الجهادية الحركات مأحاصرة

، الوـسـط الـشـرق ـفـي الرهاب مأكافحة في فرنسي خبير أعدها ، صفحة أربعين تبلغ
ًا الجهادـيـة الحرـكـات لمحاـصـرة ودولـيـة عملـيـة بخـطـوات البدء على التفاق وتم مأالـيـ
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ًا ً وـقـررت المـشـروع نـفـس ) وطرـحـت ( الكومأـنـولث دول اجتمـعـت ـثـم ، وبـشـري أول
خـطـط مـأـن فـقـط أعلـنـوه مـأـا علمـنـا فإذا ، مأكثف بشكل والشيشان أفغانستان حصار

ًء الوضع تزيد لن العمليات هذه بأن نحكم أن استطعنا ، قبلهـا حاصـل السـوء لن سـو
ـل الجهادية للحركات المعطى الضيق الهامأش إن القول نستطيع وكذلك ـات قـب العملـي

خـطـأ ـعـرف الواـقـع إـلـى نـظـر فـمـن ، الحوال أحسن على شهرين مأن أكثر يدوما لن
. المطروحة المفسدة بهذه القول

ًا المفسدة هذه  : وإن4 ـبـدر ـفـي للكـفـار بقـتـاله  ـفـالنبي ، الـسـيرة تردـهـا أيض
ـروه ، جانب كل مأن الحزاب له جمعوا وتجارتهم لقوافلهم وتعرضه وأحد ـتى وحاـص ـح

زاغللت وإذ منكللم أسللفل ومللن فللوقكم من جاءوكم إذ  بقوله الله وصفهم
قرـيـش كفار فجاء ،  الظنونا بالله وتظنون الحناجر القلوب وبلغت البصار

ـة داـخـل بالنـفـاق وصرح ، المدينة أسفل العهد اليهود ونقض ، المدينة فوق مأن المديـن
ـهـذه مأقـيـاس لحاجته) !!! وعـلـى يذهب أن يأمأن ل أحدنا (كان الصحابة أحد قال حتى

ًا مأنه أقوى هم والذين عليه الحزاب وأثار أخطأ  النبي : إن يقال المصالح وعدة عدد
ـثير أنه الجهاد فطبيعة ، المدينة في لحربه وجرهم للكفار بالتعرض وذلك – -وحاشاه ـي

واـلـروما لـفـارس بالنـسـبة القوة ضعيف وهو الجزيرة فتح بعدمأا  بالنبي وكيف ، العدو
إـلـى ـهـو وغزوـتـه مأؤتة كجيش لهم الجيوش وإرسال بدعوتهم عليه يثيرهم ذلك ورغم
.  ؟ تبوك

ًا5  إذا ، مأفـسـدة أنـهـا بـهـا الـقـائلون زـعـم اـلـتي المتقدمأة المفسدة إن  : وأيض
مأبنـيـة ليـسـت فـهـي أهمـهـا تخالف أنها نجد قدمأناها التي الخمس الضوابط عليها أنزلنا
ًا الخمس الضرورات مأن شيء على ًا وهي ، يقين ًا ، كلية ليست أيض قطعيــة غير وأيض

ًا قدمأنا وقد شرعي لنص مأعارضة بل مـأـاض الجـهـاد ـبـأن تفـيـد التي النصوص مأن طرف
ًا ، القيامأة يوما إلى لن أعـظـم مأفـسـدة تحدثا ولن أعظم مأصلحة تفوت لن هي وأيض
ًا ، العمل هذا قبل حاصلة والمفسدة مأتحقق هو المفسدة هذه أصحاب خافه مأا وطرد

ي والجهـاد فلسطين في الجهاد نوقف أن ينبغي لصلهم اتف ل حـتى الشيشـان ف يتك
ًا المجاهدين لتصفية العالم !! . المرسلة المصالح لهذه عجب

ـة المفـسـدة ـال  الثانـي ـون : ـق ـع المفـت ـات بمـن ـؤر تـصـفية مأفـسـدة إن العملـي الـب
والخيرية والثقافية والدعوية السلمأية العمال مأن كثير إلى التصفية تمتد قد الجهادية

..الخ.  المناخ وتهيئ ، القوالب تضع التي البيئة أنها على يصنفونها قد التي والتعليمية
، المفـتـون هؤلء لها يتنبه أن قبل القدما مأنذ حاصلة المفسدة هذه إن لهم نقول

أـيـن ؟ فـيـه الـحـرة الدعوـيـة العـمـال أـيـن الـسـلمأي العالم وخاصة العالم إلى فنظرة
أـحـوالهم وأحـسـن ، السجون في والعلماء ، حر دعوي عمل يوجد ل ؟ والدعاة العلماء

والكـتـاب والـشـريط ، الـسـلطات بإذن إل الدعوة عن مأوقوفون أو الجبرية القامأة في
ًا ضيق نطاق على إل يوزع ل يوزع الذي ًا جد ـهـذه الـطـاغوت جند يفسح أن بد ل وأيض

ضــربه أن ترون الذي الدعوي فالعمل ، الطباعة أو للتوزيع قابلة لتكون تلك أو المادة
. ؟ الواقع عن أنتم أين ، عقود مأنذ مأضروب هو مأفسدة

ـقـد وأمأريـكـا روـسـيا إن ـبـل المحاـصـرة أـشـد مأحاـصـرة الخيرية العمال وكذلك
وفي ، الجهاد تدعم أنها بحجة السلمأية المؤسسات بعض بإغلق مأرة مأن أكثر طالبتا

المأريكـيـة الخارجـة وزيـرة تصـريحات الوسط الشرق جريدة نشرت الماضي الصيف
ـي الحرمأين مأؤسسة ومأنها السلمأية الهيئات بعض بإغلق تطالب ) التي ( أولبرايت ـف
. الرهابية العمليات تمويل بتهمة الخرى الهيئات وبعض السعودية
ـكـان هـــ1414 ـعـاما الجزاـئـر ـفـي المعقود العرب الخارجية وزراء مأؤتمر إن بل
الجهاد أي – للرهاب المالية الموارد تجفيف هو أجله مأن جاءوا الذي الجتماع مأوضوع
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لجنة عربية دولة كل وأنشأت ، الرهابيين إلى والصدقات الزكاة أمأوال وصول ومأنع– 
ـب نشاطاتها على تسيطر أن ليمكنها الغاثية الهيئات جميع تحتها تدخل حكومأية وتراـق

ـتـونس ـفـي العربـيـة اـلـدول روؤـسـاء اجتـمـع بـعـدها ـثـم ، واـلـواردة الـصـادرة حساباتها
ـدس صحيفة إن حتى السلما على حرب قرارات وقرروا الرهاب مأشكلة لمعالجة الـق
لحرب تجتمع السلمأية ( الدول الولى صفحتها في كبير بعنوان قالت القومأية العربية
ـفـي التـعـاون ـقـرار العربـيـة الجامأـعـة مأظـلـة تحت العربية الدول وقعت ثم ) ، السلما

مأجـلـس دول ونـحـت ، أـشـهر ـسـتة قبل التوقيع ) وتم ( الجهاد الرهاب مأكافحة مأجال
مأكافـحـة مأـجـال ـفـي بينـهـا فيـمـا التعاون على ووقعت نفسه المنحى الخليجية التعاون
إعلنهــا تم سياسية لمصالح ، وقطر الكويت إل التوقيع ترفض ) ولم ( الجهاد الرهاب

.
الخيرية المؤسسات ضرب مأفسدة ستحدثا أمأريكا في العمليات أن فزعمكم 

ًا ذلك وليتضح ، الفقهاء أيها القدما مأنذ حاصلة مأفسدة هي خـيـل يا فصل إلى انظر جلي
مأنذ الصحوة لضرب وتوجهاتهم خططهم لبعض ذكر ففيه ، الكتاب هذا في اركبي الله

. السنين عشرات
ً لنا أقيموا نقول فإننا ، ضربها على بكيتم التي التعليمية العمال أمأا ًا دليل ـد واـح

ّلم إسـلمأية جماـعـة أي لـدى ومأثمرة مأستقلة تعليمية أعمال يوجد أنه أما ؟ لـكـم ونسـ
. ؟ وأوهاما خيال على تبكون أنكم

ـسـبق اـلـتي الخـمـس الـضـوابط عـلـى نطبقـهـا حينـمـا المزعومـأـة المفسدة وهذه
. الشرع بها يعتد ل مأوهومأة مأصالح أنها لنا يتبين فسوف ذكرها

وذـلـك مأفـسـدة تحـصـل ربمـا أنه للعمليات المستنكرون : زعم  الثالثة المفسدة
الفغاني الشعب على ويخشون ، الظالمين مأن بعضها أو السلمأية الشعوب باضطهاد

. أمأريكا قبل مأن يغزى أن
ًا أن لنا أثبتوا لهم نقول قـبـل مـأـن الن يـضـطهد ـلـم السلمأية الشعوب مأن شعب

ًا أن لنا أثبتوا بل ؟ الظالمين ـا يقول أن له يمكن السلمأية الشعوب مأن شعب ـد مـأ يعتـق
ًا أن لنا أثبتوا بل ؟ حرية بكل الله يعبد أن له ويمكن ؟ الـسـلمأية الـشـعوب مـأـن ـشـعب

ّكم . ؟ الحياة مأجالت كل في كامألة الله شريعة عليه تح
ًا لهم يمكن ل ـفـي يحـصـل مـأـا ـسـوى سبق سؤال أي على بالثبات يجيبوا أن أبد

ًا تجدون ل كنتم فإذا ، أفغانستان ًا تجدون ول بالشريعة ُيحكم شعب ، مأضطهد غير شعب
ًا يـسـبب لـنـه مأفـسـدة أـنـه مأـشـروع عـمـل عـلـى تحكـمـوا أن لكم جاز فكيف اـضـطهاد

ًا الله سبحان ، ؟ للمسلمين . ؟ الن حصولها زعمتم كيف حاصلة !! مأفسدة واعجب
المـأـارة تنتـصـف الـيـوما لكم نقول فإننا ، عليه وبكاؤكم الفغاني الشعب عن أمأا
وـلـم ، والمجاـهـدين الجـهـاد عن مأدافعة الله بأمأر قائمة السادسة سنتها في السلمأية

ًا عليها تباكى مأمن نر اـضـطهاد فمفـسـدة ، إرـشـادها أو نصحها أو لتقويتها يذكر مأجهود
المـأـارة مـأـع وـقـوفكم ـعـدما وبـسـبب ، لـهـم ـخـذلنكم بسبب حاصلة للفغان الظالمين
علــى والشد المأارة عند بالنزول حتى علم طالب أو واحد عالم يتطوع لم ، السلمأية
قاطـبـة اـلـدول ـكـل قـبـل مـأـن والمجاهدين الجهاد أجل مأن المأارة حوصرت ، عضدهم

ًا نسمع ولم ًا صوت ًا مأستنكر ـضـربت و ) ، ( الـشـقر البرياء قتل استنكروا كالذين واحد
ـخـذلتم أنـتـم ، يـعـزي ـحـتى أو يـشـجب أو يـسـاند مـأـن نسمع ولم بالصواريخ أفغانستان

ّدوا لـمـا ـثـم ، والتـكـالب والـضـرب الحـصـار يواجـهـون وتركتـمـوهم الفـغـان - ـصـح إن ر
ســكوتهم مأفسدة مأن أعظم ردهم مأفسدة إن قلتم لهم يحصل مأا كل - على اتهامأهم

! . للفقهاء الفقه رزق الذي سبحان !،
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ًا ، ـخـذلها مـأـن أول وـهـو أفغانستان على يتباكى أن لحد يحق ل أنه كما ل فأيـضـ
إل ـهـم ـكـانوا إن العمليات بهذه مأفسدة أحدثوا بأنهم الفغان على يحكم أن لحد يحق

ًا يكون أن . بواقعهم عارف
ًا ـتـواجه السلمأية المأارة وروـسـيا أمأريـكـا فيـهـا أـعـداءهم ـيـدعم عـسـكرية حرـبـ

ًا ، وتركيا وأوزبكستان وطاجكستان والصين والهند وإيران بـعـد الورـبـي التـحـاد وأخير
ًا ، لهم مأسعود الهالك زيارة ًا ـتـواجه الـسـلمأية المأارة وأيض ًا حـصـار قـبـل مـأـن مأحكـمـ
. ووثنية شيوعية دول ثلثة إل التصويت عن تمتنع ولم بالجماع كلها العالم دول

ـهـذا مـأـن تـخـرج لـكـي مأـحـددة خـيـارات الـسـلمأية المـأـارة أمأاما التي والخيارات
ً ، الحرب هذه مأن وتخرج الحصار وللـشـرعية الجدـيـد الـعـالمي للنظاما تخضع : أن أول
حكومأة وتشكل ،1333 رقم المأن مأجلس وقرار المتحدة المأم قرارات وتنفذ الدولية
ّكم كفرية إئتلفية ًا ، الطاغوت وتح ويـسـتمر بدينها وتتمسك مأوقفها على تصر : أن ثاني
ـهـذا وتـسـقط مأنيتـهـا توافـهـا لم وإن ، ضدها الموحد العسكري العمل ويستمر الحصار

ًا وتموت القادما العاما فستسقط العاما ًا مأوت ًا ، بطيئ ـدافع وسعها تبذل : أن ثالث ـن وـت ـع
وينـصـر ـهـامأته لتـسـحق أرـضـها إلى حصارها كبر تولى مأن قدما تجر أن وتحاول نفسها

. السوفييتي التحاد وعلى البريطانيين على مأرتين نصرهم كما جنده الله
ًا لها رابع ل التي الثلثا الخيارات فهذه ويكـفـي ، مـأـر أحلـهـا مأحـيـرة خيارات حق

ورب ( فزت ويقول مأدوية بها ويصرخ أجمعين للناس ليعلن دينه على يموت أن المرء
أن تـشـعر اـلـتي وـهـي عليها تحافظ أن السلمأية للمأارة يمكن مأصلحة فأي ) ، الكعبة
كل ، فيها المسلمين ويهلك واحدة قوس عن ويرمأيها العداء ويناصبها بها يحيط العالم

فـلـم ، لـهـم العلـمـاء بـعـض تكفـيـر مأع بل العلماء وأولهم لها المسلمين خذلن مأع ذلك
ًا إل هذا خيارهم يكن ًا خيار . أرضهم العدو يدخل أن يوما الله بنصر ثقتهم على مأبني

ـاح عـسـكرية خطة تعد أمأريكا أن اليقين علم تعلم السلمأية المأارة إن ثم لجتـي
حكومأـة وتنصـيب المأـارة حكومأـة لنـزع قاصمة جوية عسكرية ضربة وضربها أراضيها

، بشــهرين العمليات قبل أي العمليات تحصل لم لو حتى رومأا في المنفي شاه ظاهر
ـد ـت فـق ـؤمأن ( ـضـرب ـصـحيفة نقـل ـتانية ) الـسـلمأية مـأ ـن الباكـس ـر ـع ـة وزـي الخارجـي

ًا مأسؤولين أن زينك نياز السبق الباكستاني ـفـي أبلـغـوه المأريكـيـة الحكومـأـة في كبار
إـجـراءات ـسـتتخذ المتـحـدة الولـيـات ـبـأن ما2001 ـعـاما مـأـن تموز يوليو شهر مأنتصف

وـقـال ، ما2001 أول تـشـرين أكـتـوبر ـشـهر مأنتـصـف بحـلـول أفغانـسـتان ضد عسكرية
مأؤتمر انعقاد أثناء بالخطة أبلغوه المأريكيين المسؤولين إن السابق الباكستاني الوزير
ـفـي المتـحـدة المأم رعاية تحت عقد الذي بأفغانستان الخاصة التصال مأجموعة لدول
. برلين

عـلـى لدن ـبـن تسليم يتم لم إذا أنه أبلغوه المأريكيين المسؤولين إن نواز وقال
عمـر والمل هـو قتلـه أو لعتقـاله عسـكري بعمل ستقوما المتحدة الوليات فإن الفور
تـلـك مـأـن الوـسـع الـهـدف أن إـلـى الباكـسـتاني المسؤول ويشير ، طالبان حركة زعيم

ـة ـيكون العملـي ـة إـسـقاط ـس ـان حكومـأ ـة وتنـصـيب طالـب ـة حكومـأ ـن انتقالـي ـان مـأ الفـغ
. شاه ظاهر السابق أفغانستان مألك يتزعمها أن الممكن مأن المعتدلين

قواـعـد مـأـن عملياتـهـا ستشن واشنطن أن السابق الباكستاني المسؤول وأوضح
. بالفعل المأريكيين المستشارين مأن عدد يقيم حيث طاجكستان في

روسي جندي ألف عشر سبعة وأن العمليات في ستشارك أوزبكستان إن وقال
ًا ، استعداد حالة في يقفون ـسـقوط قبـيـل ـسـتتم العـسـكرية العملـيـات أن إـلـى مأشير
. تقدير أكثر على أول تشرين أكتوبر مأنتصف بحلول أفغانستان في الثلوج
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ـعـن المتـحـدة الولـيـات تراجع إمأكانية في السابق الباكستاني المسؤول وشكك
.  السلمأية المأارة قبل مأن الفور على لدن بن تسليم تم إذا حتى خططها

، ـقـوله ـسـابق باكستاني دبلومأاسي عن التقرير ) هذا سي بي ( البي نقلت وقد
وحرـكـة لدن ـبـن أـسـامأة ـضـد عـسـكرية لعملـيـات تخـطـط كانت المتحدة الوليات بأن

. الماضي السبوع هجوما وقوع قبل حتى طالبان
إن – ـبـالهجوما مأبادرتـهـا ـفـإن السلمأية المأارة إلى وصل قد الخبر هذا كان فإذا

ًا يعد – هي كانت ًا سبق ًا عسكري ًء قامأت فقد لذا ، رائع بعملية المعلومأات هذه على بنا
أوراق فخلـطـت ، مأـسـعود ـشـاه أحـمـد الهاـلـك باغتـيـال وذـلـك الوراق خلـطـت رائـعـة

ًا قامأت التي هي كانت فإن ، أفكارها وشتت المعارضة ـهـذه ـفـإن أمأريكا بعمليات أيض
ـن المأارة تنتظر أن الغباء فمن ، المطلوبة والعسكرية السياسية الحنكة هي المأريكيـي

أنـهـا رأيـنـا أمأريـكـا فـي حـصـلت اـلـتي العملـيـات إن بـل ، عليـهـا يجهزوا حتى وأعوانهم
، وذروـتـه أوـجـه بـلـغ يوما أول في التحالف فكان المأارة ضد المأريكي التحالف فرقت

فكـيـف ، أـسـبوع أول خلل تظـهـر والمتعقـلـة والخائـفـة المتخاذـلـة التصريحات رأينا ثم
. ؟ الله قدر ل الحرب مأن شهر بعد ستكون كيف بل ؟ شهر بعد المواقف ستكون

خـيـارات بـيـن ـكـانت الـسـلمأية المـأـارة أن نبين أن هو السابق الكلما مأن المهم
ًا وقتلوا خسرت أنها ولو بفعلها هي الحرب تدخل أن أفضلها ـم فيكفي جميع ـاتوا أنـه مـأ

ـر الـشـيخ قال وكما ، هامأة الله لغير يحنوا ولم الله بأمأر قائمين وهم السلما على عـم
ًا الناس يقوما " لن والحكاما الحكم أصناف كتابه في أسره الله فك الرحمن عبد جميع

ًا فيقتلوا عليهم الشريعة بتحكيم يطالبوا و ًا يعيشوا أن مأن لهم خير ، جميع ـ ـفـي جميـع
ًا مأاتوا الذين فإن ، الطاغوت حكم تحت رغد ـسـمى اـلـذين ـهـم اـلـدين أـجـل مأن جميع
ـم حقيقة " فالفغان الخدود أصحاب فعل كما  العظيم الفوز ذلك  فعلهم الله ـل

اـلـذين ـهـم الرض بـقـاع ـفـي المـسـلمين ولـكـن ، وقتـلـوا اـلـدنيا خـسـروا وإن يخـسـروا
، الوـضـعية الـقـوانين تحكمـهـم ـبـأن ورـضـوا الـسـلمأة وآـثـروا اـسـتكانوا أن يوما خسروا
أن والمفـسـدة الـمـرء يعـيـش أن المـصـلحة أن فحسبوا ، المصلحة هي هذه أن وظنوا
ًا يعـيـش ـهـل النظر بغض يقتل ًا يـمـوت أو ـكـافر أن ـهـي المطلـقـة فالمـصـلحة ، مأؤمأـنـ

ًا العبد يعيش . ذلك على ويموت مأؤمأن
ًا ويقتلهم الفغان يواجه سوف بأسره العالم إن يقولون الذين إن ثم ـ ـد جميـع بـع
ًء يحكمون هؤلء إن نقول ، حصلت التي العمليات وتوقـعـات وتخميـنـات ظنون على بنا

ـسـيتغير ـحـالهم أن لديهم المؤكد مأن فإنه بالعمليات قامأوا حينما الفغان ولكن ، فقط
، ناصرهم وأنه الظن بالله يحسنون فهم ، عدوهم على الله نصرهم إذا ، الحسن إلى

مـأـن بغيرـهـم فكـيـف ، واستمرارها دولتهم لقامأة السبل جميع وسلكوا المأمأور وفعلوا
يـخـذل أن يتوقـعـون لنـهـم العملـيـات هذه بخطأ يحكمون بالله الظن يحسنون ل الذين

اليقـيـن يبطل ل ( الشك تقول الشرعية !! والقاعدة عليهم الصليب وينتصر عباده الله
السـلما راـيـة ـسـيعلي اللـه أن واليقيـن حيـن بعـد وـلـو عبـاده ناصر الله أن ) فاليقين

ـبـالله الفـغـان يقـيـن يبـطـل أن ، ـبـالله ظنـهـم وسوء أولئك بشك فكيف ، الكفر ويهزما
؟! .

ستحـصـل أنـهـا للعملـيـات المـسـتنكرون زعم التي المفسدة فإن حال كل وعلى
ًا تزيدها ل والعمليات ، ومأتحققة حاصلة مأفاسد هي ، العمليات مأن جعلتـهـا أنها إل شيئ

المـسـلمون ليـتـبين ـظـاهرة مأصلحة حقيقتها في وهذه ، سرية كانت بعدمأا فقط علنية
ًا بها يعتد ل المزعومأة فالمصالح  ، لهم الكفار عداء ويعرفون مألغاة مأصالح وهي شرع

واـقـع يفـقـه بـعـدمأا المتقدمـأـة الخمـسـة الـضـوابط على فلينزلها مأنها التأكد أراد ومأن ،
. خاصة والفغان السلمأي العالم

48



ـسـتحدثها اـلـتي المفاـسـد مأن إن للعمليات المستنكرون : قال الرابعة المفسدة
ًا الـغـرب ـفـي المـسـلمون ـيـواجه أن العملـيـات المـضـايقات لبـعـض ويعرـضـون تـضـييق

ًا اليهود استغلل بعد ، والعتداءات مأـصـلحة يفـقـدهم وـهـذا ، ضدهم الحدثا هذا إعلمأي
. بلدهم في المضطهدين المسلمين مأن لكثير مأتنفسا الغرب يعد إذ ظاهرة

أن لـبـد تعـتـبر اـلـتي المـصـالح إن قدمأنا وقد كليه ليست المفسدة هذه إن نقول
ًا للمسلمين أي كليه تكون ًا للكثر أو المسلمين لغلب الحوال أقل على أو جميع عدد
ـز إحـصـائيات آـخـر تشير كما تعدادهم يبلغ أمأريكا في والمسلمون ، القل على المراـك

ـهـؤلء مـأـن مألـيـون السلمأية والمراكز المساجد يرتاد ، مأسلم مأليين ثمانية السلمأية
ًا باعتبارـهـا أمأريكا يسكنون الذين وعدد ، الحصائية تشير كما الحول أكثر على مأهـجـر
خمـسـمائة ـحـالهم ـهـذا مـأـن ـعـدد يتجاوز ل قد الطواغيت مألحقة مأن فيها يهربون لهم

المكـان لـه بالنسـبة تعتـبر أمأريكـا بأن القول يمكن الذين هؤلء ، المبالغة بعد  مأسلم
أغلبـهـم المـهـاجرين المـسـلمين مـأـن الباقـيـة والبقية ، الفتنة مأن فيه يأمأن الذي الوحيد

الدنيا.  عن والبحث العيش للقمة جاء
ـون أو مأسلم خمسمائة مأصلحة نغلب فكيف كذلك كان وإذا ـة ـحـتى أو مألـي ثمانـي

تـضـطهدهم الـحـوال أقـل علـى مأسـلم مأليـون ثلثماـئـة مأـن أكثر مأصلحة على مأليين
مـأـن مأحاـصـر مأـسـلم مألـيـون عشرين عدده والبالغ المسلم العراقي فالشعب ، أمأريكا

مأـسـلم أـلـف ومأـئـتي مألـيـون الحـصـار ـجـراء مأن وقتل الزمأان مأن عقد مأنذ أمأريكا قبل
الفغاني والشعب ، مأذهل بشكل فيهم الفتاكة المأراض وانشرت الطفال مأن أغلبهم

ًا ـعـامأين مأـنـذ أمأريكا قبل مأن مأحاصرة مأسلم مأليون ثلثين عدده البالغ المسلم ـ تقريـب
% بـيـن95 بنـسـبة والفـقـر المأراض وانتشرت ، مأسلم ألف سبعون الحصار في وقتل

أمأريـكـا قـبـل مـأـن ومأقـتـول ومأشرد مأحاصر المسلم الفلسطيني والشعب ، المسلمين
وخمـسـين مـأـائتين ـعـددهم الـبـالغ الندونيـسـي والـشـعب ،  سنة خمسين مأن أكثر مأنذ

ـه تفتيت إلى تهدف بخطط تحاصره زالت ول ونّصرته أمأريكا مأزقته مأسلم مأليون دولـت
وـكـل ، الـسـلمأي الـعـالم دول مـأـن وغيرـهـا مأثلهم كذلك والفلبين ، المسلمين وتفتيت

واضـح حـل لهـا يوجـد ل ، فيهـا المسـلمين مأآسي وراء أمأريكا تقف التي القضايا هذه
تنتهك وكيف شعب بعد مأن شعب يسقط كيف ليتفرج يقف الجميع بل المسلمين لدى

مأـصـلحة فيه حتى ول ظاهرة مأصلحة فيه ليس والتأني فالتريث ، حرمأة بعد مأن حرمأة
للعملـيـات المنكرـيـن ـلـدى ـحـل هـنـاك يـكـن ـلـم ـفـإذا ، أظهر فيه المفسدة بل مأتوقعة
ل لصـناعة أحد بادر إن يغضبون فلماذا د ح هـذه لتحريـر تهـدف خطـوة إلـى يـؤدي ق

. ؟ المأريكي الظلم مأن السلمأية الشعوب
لـهـم لـنـوفر الـغـرب ـفـي يعيـشـون المـسـلمين مأن قليل عدد مأصلحة مأراعاة إن

ًا ًا عيش مأـصـالحهم بمراـعـاة قط نفكر لم المسلمين مأن المليين عشرات وإهمال هنيئ
، الـسـلمأية الـشـعوب عـلـى والعدوان الظلم أعظم مأن ذلك يعد ، عنهم الظلم رفع أو

فلســطين شعب لنا وأقربهم المسلمين مأن مأليين نصرة عن بالسكوت لنا فكيف وإل
لـيـس قلـنـا ، لنصرتهم فعال عمل أي ارتكب إذا ثم فعالة حقيقية نصرة أقصد والعراق

؟! . عندكم الفعالة النصرة إلى ستؤدي التي الحكمة هي فما ؟! ، الحكمة مأن
أـجـل مـأـن أو عنـهـم الحصار فك أجل مأن العمل بهذا قامأوا فقط الفغان أن فلو

ـى بلدهم مأن مأشرد مأليين ولخمسة الحصار تحت مأاتوا مأسلم ألف لسبعين الثأر لكـف
وإن ، أمأريكــا في المسلمين مأن مأليون تضرر لو حتى الفعل هذا لهم تبيح مأصلحة بها
. تذكر تكاد ل بنسبة إل وهمي الضرر أن نعتقد كنا

الـغـرب ـبـأن ـقـالوا العمليات لهذه المستنكرين حجج : ومأن  الخامأسة المفسدة
، حـقـوقهم وـصـادر الـنـاس ـفـي لثـخـن تمكن لو الذي السفاح بصورة المسلم سيصور
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ّقد فيه التفكير أو للسلما الغرب تقبل دون يحول التصور وهذا المؤسســات مأهمة ويع
ًا ويبني الغرب في الدعوية ً جدار . ..الخ تجاوزه أو هدمأه يصعب عازل

ًا بهـا تـعـارض مأفسـدة ـهـذه تـكـون أن لنأـسـف إننـا ، فقهائـنـا مأنـطـق على وأسف
نقــول ونحن ، مأكان كل في به والتربص العدو في بالثخان المأرة الشرعية النصوص

دمـأـاء دـيـن دينـنـا أن تـصـوروا المـسـلمين ـلـدى الحدود تطبيق بسبب الغرب أن لو لهم
عـنـا الـغـرب يتـصـور ل ـحـتى الحدود تطبقوا ل أحد يقول أن يعقل فهل ، وتشويه وقتل

مأــن بها والعمل غربي مأنظور مأن الشرعية الحكاما إلى النظر إن ؟ السفاحين صورة
ـة شخصيات عن إل يصدر ل ، يقبله ل ومأا الصليب رعاع يقبله مأا مأنطلق ـرى انهزامأـي ـت

النـظـر وهذه ، فيه ليدخلوا الغرب ليعجب يحور أن ينبغي دين وأنه الدونية السلما في
النـصـوص ـفـي ـجـاء فـمـا مأحمدـيـة وـسـنة شرعية نصوص فالسلما ، الباطل أبطل مأن

ًا إل يكون ل  الرسول وفعله سفك فيه ليس السلما إن للغرب قال الذي ومأن ، خير
مأعشر يا ( تسمعون  أحمد عند كما بالبيت يطوف وهو لقريش قال  النبي إن ؟ دمأاء

حوك  أـسـمائه ) ومـأـن بالذـبـح جئتـكـم لـقـد بـيـده مأحمد نفس والذي أمأا قريش ( الض
ّتال ، المعاـنـدين للكـفـار بالذـبـح إل  ـيـأت فـلـم ، الملحـمـة ونبي الرحمة نبي ) وهو الق
الـلـه يعـبـد ـحـتى بالـسـيف الساعة يدي بين ( بعثت  عمر ابن عن أحمد عند كما فقال
خالف مأن على والصغار الذل وجعل رمأحي ظل تحت رزقي وجعل له شريك ل وحده
نبيـنـا ـعـن ويقولوا النصوص هذه يأخذوا أن ) فللكفار مأنهم فهو بقوما تشبه ومأن أمأري

 ـال إل المال يكسبون ل مأرتزقة دين دينه وإن الناس ليقتل بعث وإنه سفاح إنه بالقـت
ّقون النساء يسبون وإنهم ، والنهب مأهما ديننا هو هذا فخر وبكل نعم ، الطفال ويستر
نسـاءه ونسبي مأاله نأخذ ، للشريعة مأعاند كل نذبح نحن نعوت مأن علينا الغرب أطلق

، أجمعـيـن عنـهـم الـلـه رضي بعده مأن وأصحابه  رسولنا فعله مأا هذا ، أبناءه ونسترق
فعــل مأن يتبرأ الذي المعتدل المسلم صورة عنا الغرب يأخذ أن على حرصنا أن ويوما
ًا وجعلـنـا الله أذلنا ، بعده مأن وأصحابه  نبيه يقتلونـنـا اـلـذين ـهـم وأـصـبحوا لـهـم عبـيـد

ـاذا ، ـصـاغرون ونحن يد عن الجزية لهم ودفعنا أبناءنا ويستعبدون نساءنا ويسبون ولـم
ول ؟، الـسـفاح ـصـورة عنـهـم الـغـرب يأـخـذ أل عـلـى للعـلـم المنتـسـبون أولـئـك يحرص
يعمـلـون إنـهـم ؟ الـسـفاح ـصـورة الـشـرق عنـهـم يأـخـذ أل عـلـى واليهود الغرب يحرص

ًا الـحـق بمعتـقـدنا نعـمـل ل ونحن ، بأحد يبالون ول الخرافي بمعتقدهم تغـيـر مـأـن خوـفـ
! . عندهم صورتنا

يـسـلموا أن إمـأـا ثلثا إـحـدى إل الـغـرب مـأـن نريد ل إننا وضوح وبكل نعلنها نحن
أـبـوا ـفـإن ، ـصـاغرون وـهـم ـيـد ـعـن الجزية لنا يدفعوا أو ، علينا مأا وعليهم لنا مأا ولهم
ًا مأنهم تمكنا ولو ، السيف إل عندنا لهم فليس وتلك هذه الـسـلما رفـضـهم بـعـد جميـعـ

ـم عز ول العزة ولنا ديننا هذا ، أبيهم بكرة عن ولقتلناهم خضراءهم لبدنا ، والجزية لـه
ًا ، ، الـسـيف أو الـسـلما إل يبـقـى ول ـسـترفع الجزـيـة ـفـإن  المـسـيح يـنـزل يوما وأيض

ًا ًا بديننا فرفق إل الغــرب عند صورتكم تحسنوا ول ، الصورة تحسين دعاة يا بديننا رفق
!!  الرسول فعله بما

تعطـيـل وراءه مـأـن ترـيـدون اـلـذي الباـطـل مأرادـكـم عـلـى جاريـنـاكم ـلـو إنـنـا ـثـم
ـصـورة الـغـرب عـنـد المـسـلمين ـصـورة ـهـل ، أشرار إننا الغرب يقول ل حتى الشرائع

ذر الشـرير السـفاح صـورة غيـر للمسلم صورة الغرب عند هل ؟ حسنة ًا ؟ الق د ل أب
فـمـن ، ذـلـك عـلـى ـشـاهدة هولـيـود وأفلما ودعاـيـاتهم ذـلـك إل  المسلم عن يتصورون

ًا ومأحبوب وصادق نبيل أنه للمسلم صورة أفلمأهم في تجد أن المستحيلت عاشر أـبـد
ًا الناس عقول وفي إعلمأهم في المسلم إنما ، ر أنـه جميعـ ، الحصـى وطيـء مأـن ش
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ُيشرد ُيقتل الذي المسلم حتى يهـضـمون أنـهـم رـغـم بالرـهـاب يصفونه فلسطين في و
بـشـيء إل الـغـرب عند المسلم صورة تتحسن أن يمكن ول ، ويضطهدونه كلها حقوقه

حللتى النصللارى ول اليهود عنك ترضى ولن  بقوله تعالى الله بينه فقط واحد
ـرؤوس وطأطأنا الصورة حسنا مأهما لنا والقتال بالكيد وسيستمرون  ملتهم تتبع اـل

ـول ـه لـق ـالى الـل إن دينكللم عللن يردوكللم حللتى يقللاتلونكم يزالللون ول  تـع
حبطللت فأولئللك كللافر وهللو فيمللت دينه عن منكم يرتدد ومن استطاعوا

ـفـإن   خالدون فيها هم النار أصحاب وأولئك والخرة الدنيا في أعمالهم
ـالتبرؤ وذـلـك الكثير له يسعى مأا وهذا ، وأحبونا وسالمونا عنا رضوا مألتهم اتبعنا مـأـن ـب
نتـبرأ حـتى لرـضـائهم ـكـاٍف غيـر وهذا الغرب يرتضيها ل التي السلمأية الشرائع بعض

. كله الدين مأن
ًا به المأمأور فعل عن فالمأتناع عـنـدهم ـصـورتنا نـشـوه أل أـجـل مـأـن مأعهم شرع

ًا الشرع يقره ل أمأر هذا ، لهم الدعوة بزعم دـعـوة مأـصـلحة إـلـى ينـظـر لـمـاذا ثم ، أبد
مـأـن مأليـيـن وأنـفـس دـيـن حـفـظ مأصلحة في ينظر ول ، الله دين في ودخولهم الغرب

. ؟ الثاني على الول يغلب ولماذا ، عليهم المأريكي العدوان بسبب المسلمين
ً العمليات لمستنكري إن نقول و ًا خيال ـة المفاـسـد مأنه يستوردون واسع الوهمـي

العمـل ـضـوابط ـقـدمأنا ـقـد أنـنـا إل ، عليـهـا واـلـرد بتتبعها المقاما يطول التي المزعومأة
علــى فاعرضه مأصلحة أو مأفسدة يسمونه بما مأنهم ظفرت فكلما المرسلة بالمصالح

. الملغاة المصالح مأن تعد فإنها وإل استقاما فإن الضوابط تلك
ـفـي تعـيـش الـسـلمأية المـأـة أن هو المسلمين إلى نوصله أن نريد الذي والمهم

ً تاريخـهـا ـفـترات أـسـوأ هذا زمأانها ًا ذل ًا وتـشـرذمأ ول الحكومـأـات ناحـيـة مـأـن ل ، وقـهـر
والفـجـور والفـسـق ـفـالكفر ، المجالت كل وفي الواحي كل مأن بل الفراد ول الحكاما
نعـطـل أن يمـكـن مألـحـة حقيقـيـة مأـصـالح هناك أن نظن ول ، عظيم ازدياد في والظلم
يحكم نجده ل ذلك رغم الدين وهي مأصلحة فأعظم ، أجلها مأن النصوص ببعض العمل

بالكامأل.  السلمأية الشعوب مأن شعب أي حياة شؤون في
للـقـول يـنـبري الفـقـه يحسن ول الحكاما أدلة يحفظ ل مأن رأينا حتى عشنا ولقد

أو الجـهـاد مـأـن ـبـه الـلـه أمأر مأا تعطيل ذلك على ويبني مأفسدة وهذه مأصلحة هذه بأن
ـن ذلك كل ، الشرع تحكيم أو ، بالحق الصدع أو المنكر عن والنهي بالمعروف المأر مـأ
. مأظنونة مأصالح أجل

ربهللم يللدعون الذين تطرد ول  تعالى قوله في خباب عن مأاجة ابن روى
ـبـن الـقـرع ـجـاء ـقـال  الظللالمين مللن فتكون  ـقـوله إلى  والعشي بالغداة

وبلل ـصـهيب مـأـع   الـلـه رـسـول فوجـدا الـفـزاري حـصـن ـبـن وعييـنـة التميمي حابس
 الـنـبي ـحـول رأوـهـم فلـمـا الـمـؤمأنين مأن الضعفاء مأن ناس في قاعدا وخباب وعمار

ًا مأنك لنا تجعل أن نريد إنا وقالوا به فخلوا فأتوه حقروهم الـعـرب ـبـه لنا تعرف مأجلس
نـحـن ـفـإذا العـبـد ـهـذه مـأـع الـعـرب تراـنـا أن فنـسـتحيي تأتيك العرب وفود فإن فضلنا
ـم قال شئت إن مأعهم فاقعد فرغنا نحن فإذا عنك فأقمهم جئناك ـالوا ( نـع ـاكتب ) ـق ـف

ًا ودعا بصحيفة ( فدعا قال كتابا عليك لنا فـنـزل ناحـيـة ـفـي قـعـود ) ونـحـن ليكـتـب علي
يريللدون والعشللي بالغللداة ربهللم يللدعون الذين تطرد ول  فقال  جبرائيل
شلليء مللن عليهم حسابك من وما شيء من حسابهم من عليك ما وجهه

أن ـهـم  الـنـبي ـكـان إذا الـلـه رحمك فانظر ،  الظالمين من فتكون فتطردهم
، المـصـلحة تـلـك وفـنـد تـعـالى الـلـه ـعـاتبه اـلـدعوة لمصلحة العبد مأن عنده مأن يطرد

ـفـي الكـفـار مـأـن غيرـهـم وإـسـلما مأـعـه الـشـرفاء جـلـوس مأـصـلحة أن رأى  فالرسول
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، مأـكـة أـهـل لمـأـن الـشـرفاء آمأن لو إذ عنده العبد جلوس مأصلحة مأن أعظم مأجلسه
الرسول فعاتب الكفار سادة إسلما مأن الله عند أعظم الربعة العبد دين حفظ فكان

 بها والعمل إليها المسير ينبغي التي الحقيقية المصالح هي مأا له وبين ذلك على .
 بـقـوله عـبـس ـسـورة ـفـي  الكرـيـم رـسـوله وتعالى سبحانه الله عاتب وكذلك

فتنفعلله يللذكر أو يزكللى لعللله يللدريك ومللا العمى جاءه أن وتولى عبس
وتوجه مأكتوما أما ابن العمى ذلك عن انصرف لنه  رسوله الله  فعاتب..  الذكرى

العـمـى ذـلـك وإيـمـان إـسـلما عـلـى فالحـفـاظ ، قريش كفار مأن حضره مأن دعوة إلى
. قريش أشراف إسلما مأن الله عند أعظم

كيف يعيشونه الذي المأن وحفظ دنياهم حفظ إل لهم هم ل الذين أولئك فلينظر
ـقـالوا اـلـذين وـهـم ، الكـفـار ـشـرفاء إـسـلما مـأـن الـلـه عـنـد أولى أعمى رجل إيمان أن

المسلمين مأن عشرات بضع يتضرر ل حتى المسلمين على الكفار إثارة عدما بمصلحة
مأـن فنقـول ، الكفـار عند المسلمين صورة تتشوه ل وحتى  ، وظائفهم يفقدون وربما
والمـصـلحة ، الكـفـر عـلـى مـأـاتوا إن الـنـار فموـعـدهم فليكـفـر ـشـاء ومـأـن فليؤمأن شاء

، عليـهـم الوـضـعية الـقـوانين بتحكـيـم وذـلـك دينـهـم ـعـن المـسـلمون يفـتـن أل العظمى
، الطـاغوت لحـكـم يرـضـخوا حتى وبحصارهم ، ومأوالتهم أراضيهم في الكفار وبإدخال

ُجـعـل اـلـذي المـسـلمين دـيـن حـفـظ مأـصـلحة هي إليها ينظر أن ينبغي التي فالمصلحة
. الهداية الله نسأل والمصلحة بالمفسدة القول أصحاب إليه ينظر مأا آخر وللسف

الـصـحابة فـهـم ـهـو للعقل الظاهرة المصلحة على بالنص العمل مأصلحة وتقديم
ـل :كنا قوله  خديج بن رافع عن مأسلم المأاما روى كما أجمعين عنهم الله رضي نحاـق

ذات فجاءنـا المسـمى والطـعـاما والربـع بالثلث فنكريها  الله رسول عهد على الرض
الـلـه وطواعـيـة نافـعـا لـنـا كان أمأر عن  الله رسول نهانا فقال عمومأتي مأن رجل يوما

ًا يرونه لما الصحابة فترك ، أنفع ورسوله ًا نفع الذي النص اتباع إلى والذهاب لهم أكيد
 وسوله الله وطواعية النص اتباع أن بجلء يوضح ، الظاهرة المنافع تلك وألغى عطل
ًا جر لو حتى أنفع . مأؤقتة مأنافع ألغى أو الظاهر في ضرر

ًا للـنـص مألزمأة المصلحة فإن المصلحة وجدت النص وجد حيثما أنه واعلم قطـعـ
فربـمـا ، عقـلـك ـفـاتهم لك ظاهرة مأعه مألزمأة مأصلحة تجد ولم نص إلى نظرت فإذا ،

العمـل أن لـدينا المؤكـد مـأـن ولـكـن ، اللـه يعلمهـا ولـكـن ظـاهرة غير المصلحة تكون
ًا القتال مأصلحة فهم عدما داعي كان لما ولذلك ، العظمى المصلحة هو بالنص مأتوافر
 وتـعـالى ـسـبحانه فـقـال بالقـتـال المـأـر آـيـه في وجله عليه الله أكد المكلفين لفهاما
ًا تكرهوا أن وعسى لكم كره وهو القتال عليكم كتب لكللم خيللر وهو شيئ

ًا تحبوا أن وعسى فل ،  تعلمللون ل وأنتللم يعلللم والللله لكم شر وهو شيئ
الحكمـة ولكـن ، والمـأـوال للنفـس فنـاء أـنـه إل القتـال مـأـن المكلـف ذهن إلى يتبادر

أكثرـهـا وتبقـى الـبـدان بـعـض تفنـى ، الدين ويبقى تفنى البدان أن وأهمها الله يعلمها
.  الممتنع العزيز السلما ظل في ستعيش التي

حـصـلت اـلـتي المادـيـة المـصـالح بعض ألخص أن أحاول الفصل هذا نهاية وفي
ًا ، الضربات هذه مأن تنفـيـذ ـهـي لكـفـت انـفـردت ـلـو التي العظمى المصلحة أن علم
مأـصـلحة أعـظـم فـهـذه مأرـصـد ـكـل لـهـم ونقـعـد نقاتلهم بأن وتعالى سبحانه الله أمأر

ًا المنفذ كان إن تحققت . مأسلم
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العمليات مأن المادية المصالح بعض
ـا الـسـعادة لن إيمان قلبه في مأن كل المبارك الثلثاء عمليات أسعدت لقد بـم

أهـل الفرس ُهزما إذا المؤمأنين حال الله وصف كما ديننا في مأشروعة الكفار يصيب
وهللم الرض أدنللى في ، الروم غلبت ، الم  الكتاب أهل الروما مأن الشرك

بعللد ومللن قبل من المر لله سنين بضع في ، سيغلبون غلبهم بعد من
الرحيللم العزيز وهو يشاء من ينصر الله بنصر ، المؤمنون يفرح ويومئذ

 آخرين كفار أيدي على كانت لو حتى بالكفار تحل مأصيبة لكل مأشروعة فالفرحة ،
فل  تعــالى الله لقول مأشروع وغير مأمنوع ذلك على والسف يصيبهم لما والحزن

عليهللم محرمللة فإنهللا قال  لموـسـى وقوله  الكافرين القوم على تأس
ـى  الفاسللقين القللوم على تأس فل الرض في يتيهون سنة أربعين إـل

فتــواه في الحكم هذا الخضير خضير بن علي الشيخ فصل وقد ، الدلة مأن ذلك غير
.  إليها فليرجع بأسبوع العمليات بعد صدرت التي

ـفـي تتـشـحط والمـسـلمين السلما على دولة أشد نرى أن يوما نفرح أل ومأالنا
ًا يلوذ رئيسها يجعل يجتاحها عارما بذعر وتصاب وتتخبط دمأها مأحصــن مألجأ في فرار

بتعـقـل ـسـتنظر الـيـوما بعد أمأريكا أن مأعه نتخيل عظيم ركاما وسط تتهدما والمباني ،
إل مـأـؤقت ـبـرد انتقـمـت ـلـو ـحـتى عنهم عدوانها وسترفع السلمأي العالم قضايا إلى
انية واحـتراما التعقـل إلـى بد ول سترجع أنها النـاس يفعـل أن يمكـن ل لنـه ، النس

ومألتها القلوب مألكت دوافع مأن هو بل ، بسيطة دوافع مأجرد مأن هذا مأثل بأنفسهم
ًا أمأريكا مأوت أجل مأن ويموت بنفسه هذا يفعل برجل فكيف وإل ، أمأريكا على حقد

. التساؤل هذا عن لتجيب ، نفسها تراجع أن لمأريكا بد ل ،
ـفـي مـأـا يـشـفي ل والمتـضـررين الجرحى مأن وضعفهم  قتيل6333 سقوط إن

ـوب ـى المـسـلمين قـل ـا عـل ـاج أمأريـك ـى فنحـت ـف إـل ـة أـل ـذه عملـي ـب كـه نـفـوس لتطـي
. بثأرهم ويأخذوا المسلمين
بكثير هذا أضعاف تحتاج أمأريكا أن إل التصورات فاقت المادية الضرار أن كما

أدت فـهـي اقتـصـادية أبـعـاد لـهـا ـكـانت الـضـربات فهذه ، وكبريائها سكرتها مأن لتفيق
إـلـى ارتفـعـت مـأـا ـسـرعان ، اـلـدولرات مأن المليارات بعشرات خسائر إلى مأباشرة

و ـفـترة خلل ، وأـكـثر مأليار ألف أي دولر تريليون لتصبح تتجه وهى المليارات مأئات
، عديدة اقتصادية مأفاصل و اعقول يضم (التوأما) كان العالمي التجارة فمبنى ، جيزة
قـضـوا البورـصـة ـفـي السمـسـرة ـشـركات ـفـي الـعـامألين مأن القل على ألفان مأنهم

ـات مألفات و عقولها فقدت الكبرى الشركات مأئات فإن هكذا و ، نحبهم و ، المعلومـأ
ـحـول ترـكـز ل النـبـاء لـكـن و دولر،  مألـيـار23 مـأـن أكثر الن يساويان المبنيان هذان

للـسـقوط طريـقـه ـفـي البـعـض و بعضها سقط التي و بهما المحيطة العديدة المباني
ـصـوت رادـيـو وأعلن ، تكتيكية نووية ضربة أمأاما وكأننا المادية الخسائر مأن مأزيد في

، دولر  مألـيـار45 بـــ ـقـدرة الن ـحـتى اـلـبرجين مأع المدمأرة المباني قيمة أن أمأريكا
يـسـير جزء إل إزالة يتم لم ، طن مأليون نصف تتجاوز المنطقة هذه أنقاض بأن علما

لزاـلـة أـشـهر ـسـتة إلى يحتاجون أنهم نيويورك عمدة وصرح طن ألف 20 يتعدى ل
ـونجرس خصصها كما دولر  مأليار20 ذلك تكلفة وستبلغ ، والتنظيف النقاض و ، الـك
أي إـلـى أـحـد يـعـرف ول ، الـضـربة عـلـى أسبوع مأرور رغم مأشتعلة تزال مأا الحرائق

. خانق بهواء مألوثة مأنهاتن مأنطقة ستظل مأدى
ـة عن تتحدثا التأمأين شركات فبدأت التوسع في الضربات توابع بدأت ثم كارـث

ذكرت التي ، التعويضات عن الحديث بدأ و بالحقوق الوفاء على قدرتها عدما عن أي
الـحـادثا خـلـف وـقـد ، دولر مألـيـار25 بـــ الن ـحـتى تـقـدر أنها ديلي نيويورك صحيفة
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، ذكرهم سيأتي الذين الطيران شركات مأوظفي غير مأن عمل بل شخص آلف108
بـــ اليوما حتى الفندقة قطاع خسائر وتقدر ، دولر  مأليار3 الضرائب قطاع خسر وقد

ًا دولر  مأليين7 ي المكلفـة الهسـتيرية المأنية العملية بدأت و ، يومأي أرجـاء شـتى ف
ـشـركات ـبـدأت و ، القـصـوى الدرـجـة إـلـى الـسـتعداد درـجـة برـفـع المتحدة الوليات
الـضـربات أـثـر انتـقـل و ، المتوقـعـة و الحالـيـة الخسائر مأن تصرخ المأريكية الطيران

ـعـن الـسـتغناء ـتـم أـسـبوعين مأرور بعد و الوروبية الجوية للشركات الطلنطي عبر
, مـأـن وـحـدها المتـحـدة الولـيـات ـفـي الطيران صناعة في مأوظف  ألف68 مأن أكثر

الـشـركات طلـبـت و ، ـشـخص  أـلـف100 مـأـن أكثر إلى قريبا العدد يصل أن المتوقع
مأنها الحكومأة لها خصصت دولر  مأليار24 قيمتها أولية حكومأية مأساعدات المأريكية

الجوـيـة الـشـركات مأعـظـم أعلـنـت و أوـلـى كدفـعـة لدعمها دولر  مأليار15 الن حتى
الخـطـوط وأعلـنـت ، التفجير تداعيات بسبب العاما هذا خسائر ستحقق أنها الوروبية

. العمليات بسبب انهيارها عن السويسرية
ـاض عن بروكسل في لهم اجتماع في الطيران شركات رؤساء أعلن كما انخـف

6.5 إلـى الطيـران مأعـدات مأبيعـات وانخفـاض ، دولر  مأليار2 إلى الطيران مأبيعات
. ما2003 عاما دولر  مأليار6.7 و ما2002 عاما دولر مأليار

بنـسـبة أي دولر مألـيـار747 الـعـالمي الناـتـج إجـمـالي يتراجع أن الموتوقع ومأن
اقتـصـادية نـشـرة ـفـي ـجـاء ،كـمـا ما2002 لـعـاما الـعـالمي اـلـدخل إجمالي % مأن2.2

بريطانـيـا خـسـائر إن النـشـرة وـقـالت ، بلـنـدن القتـصـادية البحاثا مأركز عن صادرة
دوجلس النـشـرة مأـعـد وـقـال ، الـقـادما الـعـاما ـفـي يورو  مأليار20.16 بـ تقدر وحدها

أـخـرى عملـيـات هـنـاك يكن لم إذا حال في المرصودة الخسائر هذه " كل مأاكوليامأز
" . ستتضاعف فإنها وإل حربية فعل ردة أو

سوق أن الوسط الشرق دول وأعلنت الوسط للشرق الضربات آثار وانتقلت
والدول أمأريكا نصحت كما ، الدول بعض في انهيار وربما ركود مأن سيعاني السياحة
ًا ـبـذلك عاكـسـة الـسـلمأية اـلـدول بـعـض بمغادرة رعاياها الغربية مأـجـال ـفـي ـتـدهور

. غربية بعقول يداران اللذان والتكنلوجيا الصناعة
افتـتـاح لـدى التفجيرـيـة الموـجـة لهـذه القتـصـادي الـتـدمأير ذروة كـانت لكـن و
دولر  مألـيـار500 نـحـو المأريكـيـة الـمـال أـسـواق خسائر كانت حيث نيويورك بورصة

. القادما السبوع في ترتفع أن مأتوقع ، تريليون نصف أي واحد يوما في
ـن و ـد مـأ ـي الســياحة قطــاع أن المؤـك ـاما خلل ســيتأثر المأريـك ـادما الـع ، الـق

و التعويـضـات بـسـبب الـمـالي الـسـتنزاف مأن مأوجة في المأريكية الخزانة وستدخل
لتلــك مأخصــص دولر  مأليــار40 الولــي الرقــم كــان و العســكرية الســتعدادات
جدـيـة بـصـورة يـعـانى ـبـدأ الهجمات هذه قبل المأريكي القتصاد كانو ، الستعدادات

المحللـيـن مـأـن هـنـاك و ، تعمـقـه و اـسـتمراره إـلـى تـشـير اـلـدلئل الركود, وـكـل مأن
ـفـي العظـمـى القتـصـادية الزمـأـة خـسـائر و الخسائر هذه يقارن بدأ مأن القتصاديين

مـأـن تـعـانى التـصـدير و الـسـتيراد قطاـعـات ـبـدأت و ، العشرين القرن مأن الثلثينات
. المتحدة الوليات إلى و مأن الطيران رحلت تقلص بسبب مأتاعب

الوليات أن و المأان فكرة على أركانه أحد في يعتمد المأريكي القتصاد وكان
د هـي وهـا ، العالميـة الضـطرابات عن بعيدة أنها و بالمحيطات مأتحصنة المتحدة ق
بالـضـافة المـأـان عنصر افتقاد و ، الضطرابات هذه قلب في كبرى كجزيرة أصبحت
مأتلحقة مأوجات على القتصادية تأثيراته يحدثا سيظل العظمى الدولة هيبة لتحطم

الـقـرن نـصـف مـأـدار عـلـى مأـسـتمرة لتقلـصـات تـعـرض المأريـكـي القتـصـاد وـكـان ،
و %25 ـحـوالي إـلـى العالمي الناتج % مأن50 مأن أكثر مأن نخفض ا بحيث الماضي
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ـسـعر عـلـى وـسـيؤثر ، القادمـأـة العـقـود ـفـي سيتواـصـل التقـلـص ـهـذا أن المؤكد مأن
. دائم بشكل الدولر

تــم قد المأريكي الحياة نمط فإن ، مأعه تفاعل في و القتصاد مأع ارتباط وفى
الحـيـاة ـسـتحول المأـنـي الـسـتنفار مأن حالة الن تشهد فأمأريكا ، الصميم في ضربه

و المـطـارات فـي مأـشـددة أمأنـيـة إجـراءات ، يطـاق ل جحـيـم إلى المترفة المأريكية
ـي هو و بالمأن يشعر المأريكي يعد لم ، الكبرى المدن في و الموانئ ـر ـف ، داره عـق

ًا المسلمون ذاقه مأا فليذوقوا . عقود
نظـاما أن ـهـو الضـربة ـهـذه مـأـن المكاـسـب أـكـبر هو ويعد كله ذلك مأن والهم

السلمأي العالم في والباحية الكفر لنشر مأشروع أكبر كان الذي المأريكية العولمة
ـم ، مأاضيين عقدين إلى تراجع قد فإنه التقديرات أقل على أو رجعة بل ولى قد ويعـل

رب الـتي الطـولى الـذراع هـو المأريكي القتصادية العولمة نظاما أن الجميع بـه تض
يفـكـر مأن فيه تخنق الذي الحبل وهو ، السرب خارج يحلق مأن كل المتحدة الوليات

أو الدوـلـة ـهـذه بحـصـار ـقـرارات تصدر أمأريكا كانت أن فيوما ، فلكها خارج يسبح أن
ًا تلك اقتـصـاديا حاـصـرتها التي الدول إلى تحتاج المتحدة الوليات اليوما نرى اقتصادي

ـشـعبها وإـلـى اـلـدول إـلـى ـيـدها تمد وبدأت ، الزمأة هذه مأن الخروج على لتساعدها
. السحر علمهم الذي كبيرهم صرح كما لمساعدتها
العمليات فقبل ، نفسها قدر أمأريكا وعرفت الوحل في أمأريكا كبرياء مأرغا لقد

كجواـسـيس القـطـط تجنيد مأشروع ) لديها إيه آي ( السي بأن الصحف تطالعنا بيوما
ويتضــح ينكشف الهراء هذا بكل فإذا ، النحلة بحجم تجسس طائرات لديها وأن ، لها

وزارة ـعـن ـتـدافع أن وـهـذيانها وأـسـاطيلها قواتـهـا بـكـل أمأريـكـا تـسـتطيع ول ، زيـفـه
المأريكـيـة المزاـعـم حقيـقـة العملـيـات ـهـذه أظـهـرت لقد ، البيض بيتها وعن دفاعها

. المأريكي المأن وحقيقة
وأرـسـل عرـشـه فـيـه الـشـيطان نصب الذي الثيم المبنى ذلك دمأار سرنا ولقد

) ( البنـتـاغون المأريـكـي اـلـدفاع وزارة مأبـنـى أعني ، الرض في ليفسدوا جنوده مأنه
ـهـذا مـأـن وأعظمـهـا، النـسـانية الجراـئـم أـنـواع أبـشـع مأـنـه انطلقت الذي المبنى هذا

ـي ـات صــدرت المبـن ـدت التعليـم ـط وأـع ـة الخراـئ ـدينتي الطبوغرافـي هيروشــيما لـم
النووـيـة للقناـبـل تجارب أول بواسطة شامأل تدمأيرا دمأرتا اللتين اليابانيتين ونكازاكي

وعـشـرين مـأـائتين على يزيد مأا ضحيتها وراح اليابان علي المأريكية القوات بها ألقت
الـحـرب مأـنـه ـتـدار ـكـانت أيـضـا المبـنـي ـهـذا ومـأـن ، اـقـترفوه ذـنـب دون إنسان ألف

، نـسـمة مأليـيـن4 مـأـن يـقـرب مـأـا ـضـحيتها راح  ما1975  ـ1954 عاما مأن الفيتنامأية
مألـيـون مـأـن أكثر قتل العراق وفي إنسان مأليوني مأن أكثر قتل ولوس كمبوديا وفي

. ما2001 عاما حتى ما1991 عاما مأن مأسلم ألف وسبعمائة
أـلـف ثلثماـئـة مـأـن أـكـثر الصهيوني الرهاب ضحية راح المحتلة فلسطين وفي

مـأـن مأـسـلم مأليـيـن خمسة مأن أكثر وشرد اقترفوه ذنب بل ما1948 عاما مأنذ مأسلم
مـأـن ـجـاءوا يهود مأهاجرون مأحلهم ليحل مأمتلكاتهم خارج إلى الحق أصحاب السكان

المبـنـى ذلـك مأـن انطلـقـت لهجمـات تعـرض الـذي لبـنـان وـفـي ، العـالم أركـان كل
المأريـكـي الجـنـدي بواـسـطة المدنيين البرياء مأن اللف عشرات فقتل ، الشيطاني
بيـعـه ـفـي وتـسـاهم ـتـديره اـلـذي المأريـكـي بالـسـلح المدـجـج الـسـرائيلي والجـنـدي

عـمـن وتحـظـره ـشـاء لمن ـ البنتاغون ـ الحرب بوزارة صلة ذات أمأريكية مأؤسسات
ـلـوزير الـسـري المكـتـب ـهـو الثـيـم المبنى هذا في ضرب الذي القسم وكان ، تشاء

مأـن أمأريكـا اـسـتطاعت الـتي المأريكيـة البحرـيـة الساطيل إدارة مأنه والهم الدفاع
.  العالم غزو خلله
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تم الذي الحرب إدارة مأبني مأن لعملياتها ويخطط تدار كانت الحداثا هذه كل
ـفـي ـجـري مـأـا ـعـن نتـحـدثا أن نرـيـد ول ، المـبـارك الثلـثـاء ـيـوما في مأنه جزء تفجير

دول بـعـض أو اللتينـيـة أمأريـكـا جمهورـيـات مـأـن وغيرـهـا والـسـلفادور وبنما نيكاراغوا
. كله العالم يعرفه شأن وذلك الشرقية أوروبا

المأريكـيـة الهلـيـة الـحـرب مأـنـذ الوـلـى المرة هي هذه أن سعادتنا في زاد ومأا
تـسـال اـلـدمأاء وـيـري الممتلـكـات ـفـي اـلـدمأار المأريـكـي الـمـواطن فيها يشاهد الذي

ًا اـلـدمأار أنقاض تحت بأن ويعلم يـسـتطيع ول والـقـارب والـصـدقاء الـهـل مـأـن بعـضـ
الـيـوما أمـأـا المأريـكـي، والـجـو البر عن بعيدا يقع والخوف الدمأار كان ، إليهم الوصول

. والصورة بالصوت مأسهم فقد
ا التلفـزة مأراسـلي أفلما الذاكرة مأن يستدعون وليتهم ل عم مأدينـة ببغـداد ح

ـم ، الوروبيين وحلفائها المأريكية القوات أيدي على دمأار مأن  ما91 عاما السلما ليتـه
الـسـلح وبفـعـل ـيـومأي بـشـكل بالفلسطينيين السرائيلية القوات تفعله مأا يشاهدون
وـهـي المأريكية والصواريخ والدبابات الطائرات يشاهدون ليتهم ، المأريكية والحماية

. الفلسطيني للشعب التحتية البنية تدمأر
ًا الخرى الثار ومأن و ، المـسـلمين ـلـدى الحقائق واتضاح الصفوف تمايز ، أيض

ًا مأسائلة وتحقيق والبراء الولء ظهور نـفـوس ـفـي وإحيائه الجهاد نداء ورجوع ، عملي
، أنـيـابه ـعـن والتكـشـير الحقيـقـي الـصـليبي الحقد ظهور و ، رايته وارتفاع المسلمين

والحرـيـة والديمقراطـيـة الـغـرب مـأـع والحوار الديان كوحدة الكفرية المبادئ وانهزاما
ـفـي النمـلـة دبـيـب بمعرفة زعمها وأن المأنية أمأريكا خزعبلت وانكشاف ، المأريكية

دوـلـة ـكـل أن أجـمـع الـعـالم ـلـدى الـخـوف حاجز وانكسار ، كاذب زعم أنه العالم كل
، الواقــع في وتحققها الكون في الله سنن مأعرفة و ، ضعيفة فهي قوتها تبلغ مأهما

واتـضـاح ـسـرية ـكـانت بـعـدمأا الـسـلما ـضـد بخططـهـم وأذـنـابهم الكفر دول تصريح و
العلـمـاء ظـهـور و ، ـعـوراتهم وانكـشـاف المـسـلمين مأن المنافقين ظهور و ، الرايات

المـسـلمين وـحـدة وظـهـور ، الـخـرة أراد مأـمـن مأنهم الدنيا أراد مأن واتضاح العامألين
ظـهـرت اـلـتي والمـصـالح ، الـسـلما ـعـزة أجل مأن الدنيا لترك واستعدادهم وتكاتفهم

ًا كثيرة ـل تـسـر مأصلحة تظهر الحمد ولله يوما كل وفي لحصرها المقاما يسع ل جد ـك
. للمسلمين الصفوف تمايز أو للغرب المادية الخسائر ازدياد إمأا مأؤمأن

ـا النهاية بداية هي الضربات هذه تكون أن بالله أمأل وكلنا ـه ونـسـأل لمأريـك الـل
ً يرينا أن جمعـهـم يـفـرق وأن مألكهم يمزق أن ونسأله ، ودمأارها أمأريكا سقوط عاجل

. للمسلمين باردة غنيمة ويجعلهم ويهزمأهم أقدامأهم ويزلزل
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  الفقهاء أيها السلما عن الردة إحذروا
ًا ُألبـسـت اـلـتي السياسية الفتاوى وقرأنا سمعنا لقد ًا لبوـسـ فيـهـا وقرأـنـا ـشـرعي

ًا ، ـبـالله والعـيـاذ لـهـم والتعزية الصليبيين على التباكي يعرـفـون  أنـهـم بـمـا لـهـم وعجـبـ
مـأـن الـصـليبيين اـسـتفادة مأفـسـدة يرجـحـوا لم لماذا ، بها ويعملون والمفاسد المصالح

ـرب عند المسلمين صورة تحسين مأصلحة على إخواننا ضد الفتاوى هذه ـوا الـغ فيمتنـع
للمأريكيـيـن أو للسلطات الرضاء إل عليها المطلع فيها يقرأ ل التي ؟ الفتاوى تلك عن
. الكافر الغربي العاما للرأي أو

ًا المأر لكان المسلمين مأن بعدد الضرار عند وقفت المفسدة أن ولو إن بل هين
ًا الفتوى أصبحت حتى تعدى المأر . بالضرورة الدين مأن المعلوما الردة أبواب مأن باب

ًا ـكـانوا الـذين وهـم للعلـم المنسـوبون تناسـاه الـذي العظـيـم المأـر لـذلك وبيان
مـأـع وتـصـادما المـحـك عـلـى الـبـاب هذا وضع فلما مأضت سنوات مأنذ لطلبهم يدّرسونه

ـبراء الولء مأعاني فمرغوا أقدامأهم تحت داسوه ، الزائلة دنياهم تـحـت الرض ـفـي واـل
ـا قادرون أنهم ظنوا بعدمأا زاهية لهم الدنيا لتبقى ذلك كل ، وأذنابها أمأريكا أقداما عليـه

.
ً وأنقل . الباب هذا تفصيل في أدخل أن قبل شاكر أحمد الشيخ فتوى أول

 النجليز أعان مأن حكم في شاكر أحمد الشيخ فتوى
عنوان تحت ـ137- 126صـ الحق كلمة كتابه في شارك أحمد الشيخ قال

التعاون     " أمأا)  عامأة والسلمأية العربية المأة وإلى خاصة المصرية المأة إلى ( بيان
ّدة     فهو     كثر,     أو     التعاون, قّل     أنواع     مأن     نوع     النجليز, بأي     مأع والكفر  ,   الجامأحة     الر

ول, حمقاء عصبية حكمه مأن ينجي تأول, ول مأعه ينفع  ولاعتذار,     فيه     يقبل     الّصراح, ل
أو حكومأات أو أفراد مأن ذلك أكان النفاق, سواء هي مأجامألة خرقاء, ول سياسة

فتاب أمأره استدرك وأخطأ, ثم جهل مأن سواء, إل والردة الكفر في زعماء. كلهم
ل ، لله أخلصوا عليهم, إن يتوب أن الله عسى المؤمأنين, فأولئك سبيل واخذ

للناس.  ول للسياسة
مأعهم التعاون حكم وعن النجليز قتال حكم عن البانة استطعت قد وأظنني

يقرأ مأسلم كل يفقهه أن يستطيع المعامألة, حتى أو التعاون ألوان مأن لون بأي
. يكون الرض مأن بقعة أي كان, وفي الناس طبقات أي مأن, العربية

أو بيان إلى يحتاج ل الذي البديهي مأن أنه الن, في يشك ل قارئ كل أن وأظن
على مأسلم لكل النجليز, بالنسبة شأن المعنى هذا في الفرنسيين شأن دليل: أن

على العمل في الجامأحة وعصبيتهم, للمسلمين الفرنسيين عداء الرض, فإن وجه
حمقى هم وعدائهم, بل النجليز عصبية أضعاف, السلما حرب السلما, وعلى مأحو
حكم فيه لهم إسلمأي بلد كل في المسلمين إخواننا يقتلون والعداء, وهم العصبية في
ووحشيتهم النجليز جرائم مأعه تصغر مأا والفظائع الجرائم مأن نفوذ, ويرتكبون أو

مأكان, ول كل في حلل وأمأوالهم دمأاؤهم سواء, الحكم في والنجليز وتتضاءل, فهم
أنواع مأن نوع بأي مأعهم يتعاون أن الرض بقاع مأن بقعة أي في لمسلم يجوز

مأن والخروج الردة النجليز: مأع التعاون حكم حكمه مأعهم التعاون التعاون, وإن
. جنسه أو نوعه أو مأعهم المتعاون لون كان جملة, أيا السلما

السلمأية البلد في الحكومأات أن بالغر, فأظن ول بالحمق يومأا كنت ومأا
مأع القتصادية أو الثقافية أو السياسية العلقات فتقطع, السلما لحكم ستستجيب

. الفرنسيين مأع أو النجليز
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ّد به, وبما الله أمأرهم أقدامأهم, وبما بمواقع المسلمين أبصر أراني ولكني أع
لعداء وعقولهم أنفسهم مأقاد أعطوا إذا الخرة في وعذاب الدنيا في ذل مأن لهم
. الله

استذلوا أعدائهم, الذين مأع التعاون هذا في الله حكم أعرفهم أن وأريد 
يتمرغا التي الردة هذه عواقب أعرفهم أن بلدهم, وأريد وفي دينهم في وحاربوهم

 العداء. مأع التعاون على أصر مأن كل حمأتها في
أعداء     مأع     تعاون     إذ     أنه     الرض     بقاع     مأن     بقعة     أي     في     مأسلم     كل     فليعلم             أل
نوع     وأشباههم, بأي     وأحلفهم     والفرنسيين     النجيليز     المسلمين, مأن     مأستعبدي     السلما

بالقول     ينصرهم     أن     عن     فضل  ,   استطاع     بما     يحاربهم     فلم     سالمهم     التعاون, أو     أنواع     مأن
باطلة,     فصلته     صلى     ثم     ذلك     مأن     شيئا     فعل     إن     الدين, إنه     في     إخوانهم     على     العمل     أو
باطل,     فصومأه     نفل     أو     فرضا     صاما     أو     باطل,     فطهوره     تيمم     أو     غسل     أو     بوضوء     تطهر     أو
باطلة     فزكاته  ,   تطوعا     صدقة     أخرج     مأفروضة, أو     زكاة     أدى     باطل, أو     فحجه     حج     أو

شيء     في     له     ليس  ,   عليه     مأردودة     باطلة     فعبادته     عبادة     بأي     لربه     تعبد     عليه, أو     مأردودة
.     والوزر     الثم     فيه     عليه     بل     أجر     ذلك     مأن

كل     عمله, مأن     حبط     الدنيء     المركب     هذا     ركب     إذا     أنه     مأسلم:     كل     فليعلم     أل
لنفسه, ومأعاذ     رضي     التي     الردة     هذه     حمأة     في     يرتكس     أن     قبل     لربه     بها     تعبد     عبادة

.     وبرسوله     بالله     يؤمأن     العظيم     الوصف     بهذا     حقيق     مأسلم     بها     يرضى     أن     الله
مأعلوما بديهي هو كما قبولها, عبادة, وفي كل صحة في شرط اليمان بأن ذلك

. المسلمين مأن أحد فيه يخالف ل ، بالضرورة الدين مأن
وهو عمله حبط فقد باليمان يكفر  ومنيقول:  سبحانه الله بأن وذلك

.  الخاسرين من الخرة في
عن يردوكم حتى يقاتلونكم يزالون  وليقول:  سبحانه الله بأن وذلك

فأولئك كافر وهو فيمت دينه عن منكم يرتدد ومن استطاعوا إن دينكم
فيها هم النار أصحاب وأولئك والخرة الدنيا في أعمالهم حبطت

.  خالدون
اليهود تتخذوا ل آمنوا الذين أيها  يايقول:  تعالى الله بأن وذلك
منهم, إن فإنه منكم يتولهم بعض, ومن أولياء أولياء, بعضهم والنصارى

يسارعون مرض قلوبهم في الذين فترى الظالمين القوم يهدي ل الله
أمر أو بالفتح يأتي أن الله فعسى دائرة تصيبنا أن نخشى يقولون فيهم

الذين ويقول نادمين أنفسهم في أسروا ما على فيصبحوا عنده من
حبطت لمعكم إنهم أيمانهم جهد بالله أقسموا الذين أهؤلء آمنوا

.  خاسرين فأصبحوا أعمالهم
ما بعد من أدبارهم على ارتدوا الذين إن  يقول سبحانه الله بأن وذلك

للذين قالوا بأنهم ذلك لهم وأملى لهم سّول الشيطان الهدى لهم تبين
فكيف إسرارهم يعلم والله المر بعض في سنطيعكم الله نزل ما كرهوا

ما اتبعوا بأنهم ذلك وأدبارهم وجوههم يضربون الملئكة توفتهم إذا
في الذين حسب أم أعمالهم فأحبط رضوانه وكرهوا الله أسخط

فلعرفتهم لريناكهم نشاء ولو أضغانهم الله يخرج لن أن مرض قلوبهم
ولنبلونكم أعمالكم يعلم والله القول لحن في ولتعرفنهم بسيماهم

كفروا الذين إن أخباركم ونبلوا والصابرين منكم المجاهدين نعلم حتى
لن الهدى لهم تبين ما بعد من الرسول وشاقوا الله سبيل عن وصدوا
الله أطيعوا آمنوا الذين أيها يا أعمالهم وسيحبط سيئا الله يضروا
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سبيل عن وصدوا كفروا الذين إن أعمالكم تبطلوا ول الرسول وأطيعوا
السلم إلى وتدعوا تهنوا فل لهم الله يغفر فلن كفار وهم ماتوا ثم الله

.  أعمالكم يتركم ولن معكم والله العلون وأنتم
دينهم على يخرجون الذين هؤلء أن مأسلمة وكل مأسلم كل فليعلم إل

ًا باطل فزواجه مأنهم تزوج مأن ، أعداءهم ويناصرون ًا بطلن ، تصحيح يلحقه ل ، أصلي
مأن وأن ، ذلك وغير ومأيراثا نسب ثبوت مأن ، النكاح آثار مأن أثر أي عليه يترتب ول

ًا مأنهم كان ، دينه وإلى ربه إلى ورجع مأنهم تاب مأن وأن كذلك زواجه بطل مأتزوج
المرأة تكن ولم الردة حال تزوجها التي المرأة تكن لم ، أمأته ونصر عدوه وحارب

ًا نكاحه عقد في وهي ارتدت التي بعد عليه يجب وأنه ، عصمته في هي ول ، له زوج
ًا عليها فيعقد بها زواجه يستأنف أن التوبة ًا عقد ًا صحيح واضح بديهي هو كما ، شرعي

.
قبل ليتوثقن الرض بقاع مأن بقعة أي في ، المسلمات النساء فليحتط أل

عن الخارجة المنبوذة الفئة هذه مأن ليسوا لنكاحهن يتقدمأون الذين أن مأن الزواج
ً يعاشرن أن ، ولعراضهن لنفسهن حيطًة ، الدين ًا يظنونهن رجال وليسوا أزواج

اللئي ، المسلمات النساء فليعلم أل ، الله دين في باطل زواجهم بأن ، بأزواج
وصرن ، نكاحهن بطل قد أنه ، الردة هذه حمأة في ارتكسوا بأزواج الله ابتلهن

ثم عملية صحيحة توبة يتوبوا حتى ، بأزواج لهن ليسوا الرجال هؤلء على مأحرمأات
ًا يتزوجوهن ًا زواج ًا جديد . صحيح

حالة هذه رجل مأن بالزوج مأنهن رضيت مأن أن ، المسلمات النساء فليعلم أل
وحكمه حكمها فإن الردة هذه فيه تعرف زوج مأع بالبقاء رضيت أو ، حاله تعلم وهي
. سواء الردة في

أولدهن ولنساب ولعراضهن لنفسهن المسلمات النساء ترضى أن الله ومأعاذ
ًا ولدينهن . هذا مأن شيئ
مأع المتعاونين بعقوبة يصدر قانون فيه يغني ومأا, بالهزل ليس جد المأر إن أل 
لتبرئة الطرق أكثر القوانين, ومأا نصوص مأن للخروج الحيل أكثر , فما العداء

. الحجة في وباللحن ، المصطنعة المجرمأين, بالشبهة
، وحين وقت كل في نصرته على والعمل ، دينها إقامأة عن مأسؤولة المأة ولكن

عليه تنطوي وعما ، أيديهم تجترحه عما القيامأة يوما الله يدي بين مأسؤولون والفراد
. قلوبهم

ًا وليكن ، لنفسه امأرئ كل فلينظر الخائنين وخيانة العابثين عبث مأن لدينه سياج
.

مأن السلما يؤتى أن فليحذر ، السلما ثغور مأن ثغر على هو إنما مأسلم وكل
.  قبله

. الله رحمه كلمأه " أهـ ينصره مأن الله ولينصرن ، الله عند مأن النصر وإنما
ًا فالمأر لم المأر ولكن يقول قائل ولعل ، وينقضها العقيدة ويمس خطير حق

ًأ كان ولو حتى رأي هو بل ، إعانة مأسألة القضية تكن ولم الحد هذا إلى يصل خط
ًا يبقى فإنه ًا رأي أن إل رأي أنه رغم نقول زلنا ل ولكن ، الحوال أقل على مأرجوح

يكون فإنه المسلمين ضد الكفار بصف المسلم فيه يقف حد إلى وصل مأتى الرأي
ًا ًا يكون الحوال أقل وعلى ، السلما نواقض مأن ناقض ًا مأحرمأ ًا تحريم . غليظ

ن  الـلـه رـسـول ـقـال قال  هريرة أبي عن سننه في مأاجة ابن روى أـعـان ( مأ
الله رحمة مأن آيس عينيه بين مأكتوب وجل عز الله لقي كلمة بشطر مأؤمأن قتل على
ـد عن مأاجة وابن والنسائي الترمأذي عند جاء بما يعتضد أنه إل ، زياد بن يزيد ) فيه عـب
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قـتـل مأن الله على أهون الدنيا ( لزوال قال  النبي أن عنهما الله رضي عمرو بن الله
) . حق بغير مأؤمأن قتل مأن الله على ( أهون مأاجة ابن رواية ) وفي مأسلم رجل

ًا الحاكم وروى قـال  النـبي أن  عبـاس ابـن عن والطبراني مأستدركه في أيض
ًا أعان ( مأن ) يـدحض رسـوله وذمأـة اللـه ذمأـة مأنـه برئت فقد ، بباطله ليدحض ظالم

ًا أي مأحذوف يدحض ومأفعول ، : يبطل بباطله . حق
وتقوـيـة الصـليبيين لسـواد تكـثير أنـهـا أحوالهـا أقـل خرجـت اـلـتي الفتاوى وتلك

قــوما مأع سود ( مأن ورفعه أنس عن تاريخه في الخطيب أخرج المسلمين ضد لرأيهم
وـسـكن ونـصـرهم عاـشـرهم ـبـأن ـقـوما ـسـواد كثر مأن : مأعناه العلماء ) قال مأنهم فهو

. حكمهم فحكمه إليهم انحاش أو مأعهم
ـهـي فـمـا وإل ، ـحـق بغـيـر المـسـلمين لقتل استخدمأت قد الفقهاء أيها وفتاواكم

تنقــل حتى بلدهم أهل بين فتاوى لهم تعرف ل الذين المغمورين المفتين بعض مأنزلة
أهمية هي ومأا ، ؟ مأرة مأن أكثر بالنجليزية ترجمتها بعد ) فتاواهم إن إن ( السي قناة

ًا أولئك الـشـرق ) علـمـاء ـسـي ـبـي ( اـلـبي وقـنـاة إذاـعـة تـقـول ـحـتى الـغـرب عند أيض
، مأنـهـا ـبـرئ الـسـلما إن ويقوـلـون العملـيـات ويـسـتنكرون الـفـاعلين ـيـدينون الوـسـط

فأمأريـكـا ، والمـسـلمين الـسـلما !! ـضـد الفقـهـاء هؤلء فتاوى استخدمأت كيف انظروا
ًء الفتاوى تلك مأن اتخذت أما المفـتـون ـشـاء ، ـحـق بغير المسلمين إخواننا لضرب غطا

ـكـانوا وـلـو ، ـحـق بغـيـر مـأـؤمأن قـتـل عـلـى كلـمـة ـشـطر مأن بأكثر أعانوا قد فهم ، أبوا
علـى أـحـد يكرهـهـم لـم اـلـتي الفتـاوى بتـلـك تفوـهـوا لمـا والمفاـسـد المصالح يفقهون
. العافية الله نسأل إخراجها

ـضـد المأريـكـان مأـسـاعدة بحرمأة بعد فيما الفتاوى وإصدار الترقيع حاولوا ومأهما
ـكـانوا ـفـإن ، السياـسـية الفـتـاوى تـلـك تبـعـات مـأـن يعفيهم ل هذا فإن الفغاني الشعب
ادر مأسـلم كـل علـى يجـب بأنه فليفتوا صادقين أفغانسـتان فـي بـإخوانه يلحـق أن ق
اكم كـل علـى يخرجـوا أن المسلمين على ويجب ، عنهم ويدافع اعد ح المأريكييـن س

ًا مأنهم يطلب مأا !! هذا الحاكم خلع بها يجب ردة هذا لن المسلمين  على ـعـن تكفـيـر
لـضـرب غطائـهـا تـحـت الـعـدة وأـعـدوا الـصـليبيين ركـبـان بـهـا ـطـارت التي الفتاوى تلك

. وإبادتهم المسلمين
ًا كانوا لو وإل ا يفتـون ل فلـم الدلـة بمقتضـى يفتـون حق الصـول مأـع يتفـق بم
مأـثـل بفـتـوى ويأتوا ، ظهورهم خلف وزخرفها بالدنيا ويلقوا بالحق ويصدعون الصحيحة

:- قال حيث شمازي الدين نظاما الشيخ فتوى
 الحداثا هذه في الدين نظاما الشيخ فتوى

جامأـعـة ـفـي الحديث كلية وعميد باكستان مأفتي شامأزي الدين نظاما الشيخ قال
ا"  هـ1422 الخرة /جمادى28 يوما له بفتوى كراتشي في السلمأية العلوما أيهللا  ي
  الصادقين مع وكونوا الله اتقوا آمنوا الذين

ًا نكون أن قبلنا نحن إن لحياتنا مأعنى ل . لعدائنا عبيد
ًا يجوز ل يـشـارك أن إـسـلمأي جـيـش أو إـسـلمأية دوـلـة لي كان شكل بأي شرع

أن إـسـلمأية دولة لي يجوز ل كما ، أفغانستان في السلمأية المأارة على العتداء في
مأـحـرما وهذا مأسلمة غير دولة أي قبل مأن وأجوائها أراضيها لستخداما التسهيلت تمنح

ًا ًا شرع ًا تحريم . مأطلق
ًا مأسلم أي ساند وإذا ، المسلمين على عصيب وقت هذا أن نوقن إننا ـي كافر ـف

أو والجوـيـة الرـضـية التـسـهيلت ومأنحـهـم ، مأنـهـم البرـيـاء وقـتـل المسلمين ضد حربه
وأن أفغانـسـتان نـسـاعد أن الحاـلـة ـهـذه في واجبنا فإن إسلمأية دولة أي على للقضاء

لدوـلـة ـحـاكم أي ـقـدما وإذا بواجبـنـا القـيـاما عليـنـا فإن كمسلمين إننا ، الكفر ضد نقاتل
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المـسـلمين على فإن السلمأية الدول على عدوانها في كافرة لدولة مأساعدة إسلمأية
ًا خلعه ًا واعتباره الحكم مأن شرع ًا شرع . والمسلمين للسلما خائن

وفضح واحدة قيادة تحت المسلمين يوحدوا أن العلماء واجب .. إن قال أن إلى
هــذه لبطال قوتهم كل المسلمون يستخدما وأن ، ضدهم والتآمأري اليهودي المخطط
. الجهد هذا في يشاركوا أن المسلمين كل مأن يطلبوا وأن الرهيبة المؤامأرة

عـيـن ـفـرض الجـهـاد ـفـإن أفغانـسـتان عـلـى بالـعـدوان أحد قاما إذا أنه أعلن إنني
ًا . الله رحمه كلمأه " أهـ لقتاله الرض في مأسلم كل على شرع

تقتضــيه مأا وضوح بكل وأعلن بالحق فيها صدع والتي الشيخ فضيلة فتوى فهذه
ًا المفتي كان فإن ، الشرعية الدلة . ذلك بمثل فليفت بد ول مأفتي

 الحداثا هذه في العلوان ناصر بن سليمان الشيخ فتوى
ســؤال جواب في هـ3/7/1422 تاريخ في العلوان ناصر بن سليمان الشيخ قال

لـنـا يـحـق فـهـل أمأريـكـا ـفـي حـصـل مأا : تعلم نصه الفغان مأناصرة حكم في عليه ورد
شهيدا المقتول يعتبر وهل ؟ جهاد يعتبر وهل ؟ أفغانستان بجانب نقف أن السعوديون

. ؟
الللله ورحمللة السلللم عليكللم الللله حفظلله المكللرم " الخأ الجللواب

. وبركاته
. والرأي والبدن بالمال وإعانتهم المسلمين مأع الوقوف يجب

تواـصـت فـقـد الـظـروف ـهـذه مأثل في المسلمين مأناصرة عن التخلف يجوز ول
يتـحـالف أن الغرـيـب ولـكـن ، ـهـذا ـفـي عجب ول وأهله السلما حرب على الكفر دول

ـذا أفغانستان ضرب على الكفر دول مأع السلما إلى المنسوبين بعض مـأـن ـضـرب وـه
ًا لهللم بللأن المنللافقين بشر  تـعـالى قال النفاق ًا عللذاب يتخللذون الللذي أليملل

لللله العللزة فإن العزة عندهم أيبتغون المؤمنين دون من أولياء الكافرين
ًا ًا ترى  تـعـالى وقال  جميع مللا لللبئس كفللروا الللذين يتولللون منهللم كللثير
ولو ، خالدون هم العذاب وفي عليهم الله سخط أن أنفسهم لهم قدمت
ًا ولكللن أولياء اتخذوهم ما إليه أنزل وما والنبي بالله يؤمنون كانوا كللثير
.  فاسقون منهم

عـلـى الكـفـار مأـظـاهرة أن عـلـى الجـمـاع العلـمـاء مـأـن واـحـد غـيـر حـكـى وـقـد
ـعـن وردة كـفـر والبـيـان بالـسـنان عنـهـم واـلـذب والمال بالنفس ومأعاونتهم المسلمين

القللوم يهللدي ل الللله إن منهم فإنه منكم يتولهم ومن  تعالى قال السلما
.   الظالمين
ائل وتهيئـة ومأعاونتهم الله أعداء مأناصرة مأن أعظم توٍل وأي ات الوس والمأكاني

.  المخلصين القادة وقتل السلمأية الديار لضرب
فـهـو الـمـؤمأنين عـلـى ونـصـرهم تولهم " ومأن الله رحمه جرير ابن الحافظ قال

ًا مأتول يتولى ل فإنه ومألتهم دينهم أهل مأن ـه هو ومأا وبدينه به وهو إل أحد ، راض علـي
" . حكمه حكمه وصار وسخطه خالفه مأا عادى فقد دينه ورضي رضيه وإذا

ًا يعتبر : هل وقولك ًا والمقتول جهاد . شهيد
واـلـذب المـسـلمين بلد وحماية الكفار جهاد في المسلمين مأن قتل " مأن فيقال

قـال وقـد اثنـان ذلـك فـي يختـلـف ول ، ـشـهيد فهو وأمأوالهم وأعراضهم حرمأاتهم عن
) ـشـهيد فـهـو الـلـه ـسـبيل في مأات ومأن ، شهيد فهو الله سبيل في قتل ( مأن  النبي
. هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل حديث مأن صحيحه في مأسلم رواه

 الـنـبي ـعـن  الـعـاص بن عمرو بن الله عبد حديث مأن الصحيحين في جاء وقد
والنكاـيـة اـلـدين ونصرة الله سبيل في ) والمقتول شهيد فهو مأاله دون قتل ( مأن قال
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ًا وأكثر شهادة أعظم والمسلمات المسلمين أعراض وحفظ والنصارى باليهود مأن ثواب
. الله حفظه كلمأه " أهـ مأاله دون المقتول

فـضـيلة وفـتـوى الـشـعيبي عقلء بن حمود الشيخ فضيلة فتوى إلى : وانظر قلت
ـفـي أـجـادا فـقـد ، أمأريـكـا أـحـداثا بـشـأن الـلـه حفظهما الخضير خضير بن علي الشيخ
ـا ـقـاما لو أمأريكا عمليات مأثل مأشروعية قررا وقد المسألة هذه تأصيل ، مأـسـلمون بـه
، الكـفـار أـصـاب لـمـا الفـرح مأـشـروعية وبيـنـا مأصائبهم في الكفار مأعاونة حرمأة وذكرا

ًا صحيح غير قول أبرياء ضحيتها راح العمليات بأن القول وأن أمأريـكـا أن وبيـنـا ، ـشـرع
إلى ، الكفار وشيوخ وصبيان نساء قتل فيها يجوز التي الظروف هي ومأا مأحاربة دولة
.   قال مأا تفاصيل إلى بالرجوع ونوصي ، الله حفظهما ذكرا مأما ذلك غير
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 بالتراب الفضيلة أصحاب مأرغه الذي البراء و الولء مأعنى

( أن على بايعه  الله رسول أن البجلي الله عبد بن جرير عن أحمد المأاما روى
قال عباس ابن عن الكبير في الطبراني وروى ) ، الكافر مأن وتبرأ ، مأسلم لكل تنصح

، الـلـه ـفـي والمـعـاداة الـلـه ـفـي الـمـوالة اليـمـان عرى : ( أوثق قال  الله رسول إن
الرســائل في الوهاب عبد بن مأحمد الشيخ يقول ) ، الله في والبغض الله في والحب

للرـجـل يـصـير ل ، والمعاداة والموالة ، والبغض الحب أن أخبروهم " ولكن الشخصية
يبغـضـوا ) ـحـتى الـلـه إل إله ( ل قول ينفعهم ول ، الشرك ترك ينفعهم فل ، بها إل دين
" . لله

ـة  " هي10/401العروس)  ( تاج في الزبيدي : قال الموالة مأعنى بـغـض المحـب
ًء وأعطيته أحببته مأن فكل ، ومأرتبته الحب هذا درجة عن النظر ـر مأن ابتدا ـأة غـي مأكاـف

" .  نفسك إلى أدنيته أي والمعنى ، وواليته ، أوليته فقد
ًا وتأتي ، والبطاـنـة الخاـصـة ) بمعـنـى ( أولـيـاء كلـمـة وـتـأتي ، النصرة بمعنى أيض

ًا  والتجانس التحاد بمعنى وأيض
المحـبـة كامـأـل تـقـديم  " هو6/2530)  ( الصحاح في الجوهري : قال التولي أمأا
ِلي يكون بحيث للمتولى والنصرة َلى مأع المتو " الجسم مأع كالظل المتو

نـصـرة ـفـي الكامـأـل النقـطـاع وبمعـنـى ، المطلق والتباع التخاذ بمعنى فالتولي
. التفويض وبمعنى ، التباع بمعنى ويأتي ، وتأييده وتقريبه المتبع

كـفـر ـتـولي فـكـل الـمـوالة مأن أخص والتولي ، العكس وليس مأوالة تولي وكل
ـفـي العلـمـاء بـيـن اختلف عـلـى ، ذـلـك دون ـهـو مـأـا ومأنـهـا كـفـر ـهـو مأا مأنها والموالة
. التفريق

وـحـب الـضـرار قـصـد ـفـي القـلـب ـفـي المتمـكـن الـشـعور : هي العداوة ومأعنى
. النتقاما

ًا الصديق ضد وهو ، آعادي الجمع وجمع أعداء والجمع ، الولي : ضد والعدو أيض
وـتـأت ، الـقـرآن ـفـي اـسـتعمالها ورد كلـهـا ، والـعـدوان ، والعداء ، والعداوة ، والعدو ،

عـكـس ، النتـقـاما وـحـب والكراهـيـة البـغـض بها ويراد ، استعمالتها أغلب في المعاداة
ًا الموالة والمتابـعـة والـمـودة المحـبـة عـلـى اـسـتعمالتها أغـلـب ـفـي ـتـدل والتي ، تمامأ
يجتمعــان ل ضدان المتقدما المعنى بهذا والمعاداة فالموالة وبذلك ، والقربة والنصرة

ًا الخر ينفي أحدهما فوجود ، . مأعينة ذات حق في لزومأ
 " اعلـم9) ص التوحـيـد ( مأجموـعـة فـي الوـهـاب عـبـد ـبـن مأحمـد الـشـيخ يقول

، بالله واليمان بالطاغوت الكفر آدما ابن على الله فرض مأا أول أن تعالى الله رحمك
واجتنبللوا الله اعبدوا أن رسولً أمة كل في بعثنا ولقد  تعلى قوله والدليل

وتتركـهـا ، الـلـه غـيـر عبادة بطلن تعتقد أن ، بالطاغوت الكفر صفة فأمأا  الطاغوت
". وتعاديهم أهلها وتكفر وتبغضها

"232) ص الشخـصـية ( الرـسـائل ـفـي الوـهـاب عـبـد ـبـن مأحمد الشيخ ويقول  
قللد  تـعـالى ـقـال ، مأـتـابعته في مأأمأورون ونحن ،  إبراهيم مألة المعاداة أن أبلغوهم
تؤمنللوا حتى  قوله إلى  معه والذين إبراهيم في حسنة أسوة لكم كانت
.  وحده بالله

ّـلـم أن ، الرـجـل على الواجب أن ، لهم " واذكروا قال ثم ، بيـتـه وأـهـل عـيـاله يع
تعلـيـم مأـثـل ، الـلـه ـفـي والمعاداة الله في والموالة ، الله في والبغض الله في الحب

لـسـلمأه ـصـحة ول ، الـصـلة بـصـحة إل ، الـمـرء لسلما صحة ل لنه ، والصلة الوضوء
ًا . " أهـ الله في والمعاداة الموالة بصحة إل أيض
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ـدرر في بطين أبا الرحمن عبد بن الله عبد الشيخ وسئل و2/143)  الـسـنية ( اـل
والكـفـر باجتـنـابه الله أمأرنا الذي الطاغوت مأعنى وعن الله إل إله ل مأعنى  عن9/325

ـى القرآن صريح دل وقد ، وتحبه القلوب تألهه الذي المألوه ) هو " ( الله فقال به عـل
ـالى ـقـوله ـفـي كما المعبود وأنه الله إل إله ل مأعنى لبيلله إبراهيللم قال وإذا  تـع

وجعلهللا ، سيهدين فإنه فطرني الذي إل ، تعبدون مما برآء إنني وقومه
.  يرجعون لعلهم عقبه في باقية كلمة

ـد مأن ذريته في يزال ) ل الله إل إله ( ل التوحيد كلمة : هي المفسرون قال يعـب
كلـمـة ـسـواه مأعـبـود ـكـل مـأـن والبراءة لله الموالة هذه جعل ، والمعنى ، ويوحده الله

( ل كلمــة وهي ، بعض عن بعضهم ، وأتباعهم النبياء يتوارثها ، إبراهيم ذرية في باقية
( ل مأعنى هو سواه مأعبود كل مأن والبراءة ، بعبادته الله مأوالة أن ) فتبين الله إل إله
) . الله إل إله

ـعـادى أو عنـهـم وذب ، المـشـركين ـتـولى أو ، الـشـرك أـبـاح فـمـن ذـلـك وعـلـى
ـا ) ولم الله إل إله ( ل حرمأة أسقط مأمن فهو ، مأنهم وتبرأ الموحدين ـاما ول يعظمـه ـق

. " أهـ بحرمأتها القائمين أهلها مأن وأنه ، مأسلم أنه زعم ولو ، بحقها
بــن مأحمد الشيخ أبناء حسين بن علي و حسن بن الرحمن عبد مأن رسالة وفي

ـالوا2/128)  الـسـنية ( الدرر في الخوان بعض إلى سيف بن وإبراهيم الوهاب عبد  ـق
الـشـرك مـأـن بـالبراءة إل ذـلـك يحـصـل ول بالعـبـادة الـلـه إفـراد ـهـو التوحيد " إن  فيها

ًا والمشركين ًا باطن قال وإذ ـقـوله ـفـي  الحنـفـاء إمـأـاما ـعـن الـلـه ذـكـر كما وظاهر
فللإنه فطرنللي الللذي إل ، تعبللدون ممللا بللراء إننللي وقللومه لبيه إبراهيم
ممللا برئ إني قوم يا قال  تعالى قوله المعنى هذا على الدلة ومأن  سيهدين
ًا والرض السلموات فطللر للذي وجهي وجهت إني ، تشركون ومللا حنيفلل

قللل تهتدوا نصارى أو هودا كونوا وقالوا  تعالى وقال  المشركين من أنا
ًا إبراهيم ملة بل كللان مللا  تـعـالى وـقـال  المشللركين مللن كللان وما حنيف

ًا إبراهيللم ًا ول يهوديلل ًا كللان ولكللن نصللراني ًا حنيفلل مللن كللان ومللا مسلللم
ًا إبراهيللم ملة فاتبعوا الله صدق قل  تعالى وقال  المشركين ومللا حنيفلل

أسلللم مللن أول أكون أن أمرت إني قل تعالى وقال  المشركين من كان
صللراط إلللى ربي هداني إنني قل  تعالى وقال  المشركين من تكون ول

ًا دينا مستقيم ًا إبراهيم ملة قيم وـقـال  المشللركين مللن كللان ومللا حنيفلل
ًا أمة كان إبراهيم إن تعالى ًا لله قانت ـال  المشركين من يك ولم حنيف وـق

ـالى ًا إبراهيللم ملللة اتبللع أن إليللك أوحينللا ثللم  تـع مللن كللان ومللا حنيفلل
إليللك أنزلللت إذ بعللد الللله آيللات عللن يصدنك ول  تعالى وقال  المشركين

واتقلوه إليله منيلبين  وـقـال  المشلركين ملن تكلونن ول ربك إلى وادع
وجهللك أقللم وأن  تعالى وقال  المشركين من تكونوا ول الصلة وأقيموا

ًا للدين .  المشركين من تكون ول حنيف
والـمـؤمأنين رـسـالة عـلـى وعل ـجـل الباري أكد كيف انظر ثم ، اليات تلك فتأمأل

بل ـيـدل كـلـه وهذا ، الصفة بتلك ومأدحهم المشركين مأن البراءة في آية عشرة باثنتي
العداوة بإظهار وأمأر ، مأشرك كل مأن البراءة المؤمأنين على أوجب الله أن على ريب

والركون مأوالتهم المؤمأنين على وحرما ، خاصة     وللمحاربين ، عامأة للكفار والبغضاء ،
. إليهم
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مأجرد ل ، ) ومأدلولها الله إل إله ( ل مأعنى حقيقة هي ، الكفار مأن البراءة وهذه
أثبتـتـه إثـبـات غـيـر ومـأـن ، بالمـشـركين صلة مأن نفته لما نفي غير مأن ، باللسان قولها

.  " اهـ العالمين رب مأوالة مأن
قوما تجد ل  تعالى  " كقوله7/17)  الفتاوى ( مأجموع في السلما شيخ قال
ّدون الخلر واليلوم بلالله يؤمنون كلانوا وللو ورسلوله اللله حلاد ملن يلوآ
قللوبهم فلي كتلب أولئلك عشليرتهم أو إخلوانهم أو أبنلاءهم أو آبلاءهم
ّد مأؤمأنا تجد ل أنك فأخبر  منه بروح وأيدهم اليمان ّدين ـيـوآ ورـسـوله لـلـه المـحـا

ّدته ينافى اليمان نفس فإن انتـقـى اليمان وجد فإذا ، الخر الضدين أحد ينفى كما مأوآ
على دليل ذلك كان بقلبه الله أعداء يوالي الرجل كان فإذا الله أعداء مأوالة وهو ضده

كللثيرا ترى  الخرى الية في تعالى قوله ومأثله ، الواجب اليمان فيه ليس قلبه أن
الللله سلخط أن أنفسللهم لهم قدمت ما لبئس كفروا الذين يتولون منهم

أنزل وما والنبي بالله يؤمنون كانوا ولو خالدون هم العذاب وفى عليهم
ـذكر  فاسللقون منهم كثيرا ولكن أولياء اتخذوهم ما إليه ـة ـف ـشـرطية جمـل

ـاء الـشـرط مأع تقتضي التي لو بحرف المشروط وجد الشرط وجد إذا انه تقتضي انتـف
ـال المـشـروط مللا إليلله أنللزل ومللا والنللبي بللالله يؤمنللون كللانوا ولللو  فـق
ول ويـضـاده أولـيـاء اتـخـاذهم ينـفـى المذكور اليمان أن على فدل  أولياء اتخذوهم

مـأـا أوليـاء اتخـذهم مأـن أن علـى ذلك ودل ، القلب في أولياء واتخاذهم اليمان يجتمع
ل  تـعـالى ـقـوله ومأثـلـه إلـيـه أـنـزل ومـأـا والنبي بالله اليمان مأن الواجب اليمان فعل

منكللم يتللولهم ومللن بعللض أولياء بعضهم أولياء والنصارى اليهود تتخذوا
ًا يكون ل مأتوليهم أن اليات تلك في أخبر فإنه  منهم فإنه .  مأؤمأن

الـلـه أولـيـاء المؤمأنين  " فإن28/190)  الفتاوى ( مأجموع في السلما شيخ قال
بـيـن الـمـوالة أوـجـب وـقـد الـمـؤمأنين وأـعـداء الـلـه أعداء والكفار بعض أولياء وبعضهم

ـا ذلك أن وبين الكفار مأوالة عن ونهى اليمان لوازما مأن ذلك أن وبين المؤمأنين مأنتفـي
" .   المؤمأنين حق في

ـثير ابن ( تفسير في   كثير ابن يقول ـوله2/85)  ـك ـالى  " وـق كللثيرا ترى  تـع
ــوله ، المنافقين بذلك يعني مأجاهد قال  كفروا الذين يتولون منهم لبئس  وـق

الـمـؤمأنين مـأـوالة وتركهم للكافرين مأوالتهم بذلك يعني  أنفسهم لهم قدمت ما
القيامأة يوما إلى مأستمرا سخطا عليهم الله وأسخطت قلوبهم في نفاقا أعقبتهم التي

أنـهـم عنـهـم أخبر ثم به ذمأهم مأا بذلك وفسر عليهم الله سخط أن قال ولهذا لمعادهم
بللالله يؤمنلون كللانوا وللو  تـعـالى وقوله ، القيامأة يوما يعني خالدون العذاب في

ـو أي  أوليللاء اتخللذوهم مللا إليه أنزل وما والنبي ـوا ـل ـالله اليـمـان ـحـق آمأـن ـب
ومأـعـاداة الـبـاطن ـفـي الـكـافرين مـأـوالة مأن ارتكبوه مأا ارتكبوا لما والقرآن والرسول
طاعة عن خارجون أي فاسقون مأنهم كثيرا ولكن إليه أنزل ومأا والنبي بالله المؤمأنين

" . وتنزيله وحيه ليات مأخالفون ورسوله الله
إن  تعالى  " قال28/193)  الفتاوى ( مأجموع في تيمية ابن السلما شيخ قال

سللّول الشلليطان الهللدى لهم تبين ما بعد من أدبارهم على ارتدوا الذين
سللنطيعكم الللله نللزل ما كرهوا للذين قالوا بأنهم ذلك ، لهم وأملى لهم
ًا ـكـان الـمـوالة مأن النوع فهذا  إسرارهم يعلم والله المر بعض في ـفـي ـسـبب
" . القوما أولئك ردة

حرب هو زمأاننا في به طاعتهم على عزمأوا الذي المأر بعض يكون : وربما قلت
الرهابية. العمليات شجب أو المزعوما الرهاب
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مأرـتـدين  " فجعلـهـم3/262)  ( الفـصـل ـفـي المتقدمـأـة الية عن حزما ابن وقال
ًا ، فـقـط قـالوا مـأـا للكـفـار بـقـولهم الـهـدى لـهـم ـتـبين أن وبعد ، الحق علمهم بعد كفار

" . إسرارهم يعرف أنه تعالى وأخبرنا
مـأـا إـلـى إشارة  " ذلك15/56)  القاسمي ( تفسير في الية عن القاسمي وقال

ـه نزل مأا كرهوا للذين المنافقون أي قالوا أنهم لسبب أي بأنهم ارتدادهم  مأن ذكر الـل
، المـأـر بـعـض ـفـي ـسـنطيعكم ،   الله رسول على القرآن لنزول الكارهين لليهود أي
" . به تأمأرون مأا أو أمأوركم بعض أي

ـفـي الـيـة ـهـذه ـعـن الوـهـاب عبد بن مأحمد بن الله عبد بن سليمان الشيخ قال
ـجـرى مـأـا ـسـبب أن تـعـالى  " أـخـبر51-50 ص الـشـراك أهل مأوالة حكم في الدلئل
ـه نزل مأا كرهوا للذين قولهم هو لهم والمألء الشيطان وتسويل الردة مأن عليهم ، الـل

إذا المأـر بعـض في سنطيعكم اللـه نـزل لمـا الكـارهين المشـركين وعـد مأـن كـان ف
ًا المـأـر بـعـض في بطاعتهم واـفـق بـمـن فكـيـف ـبـه وـعـدهم مـأـا يفـعـل ـلـم وإن ، ـكـافر

" .  هدى على أنهم وأظهر المشركين
يتللولهم ومن  تعالى الله  " يقول6/160 تفسيره في الطبري جرير ابن قال

ـولهم مـأـن  الظللالمين القللوم يهدي ل الله إن منهم فإنه منكم ونـصـرهم ـت
ًا مأتول يتولى ل فإنه ، ومألتهم دينهم أهل مأن المؤمأنين على ومأـا وبدينه به وهو إل أحد

ـار ، وسخطه خالفه مأا عادى فقد ، دينه ورضي رضيه وإذا ، راض عليه هو ـه وـص حكـم
" . حكمه

ـ"ـ 6/217)  القرـطـبي ( تفـسـير ـفـي الـيـة ـهـذه ـعـن القرطبي ويقول  ومن 
ـن  منهم فإنه  ، المسلمين على يعضدهم أي فإنه  منكم يتولهم ـه أن بـي حكـم
ـن تولهم الذي وكان ، المرتد مأن للمسلم الميراثا إثبات يمنع وهو ، حكمهم ـي اـب ، أـب

" . الموالة قطع في القيامأة يوما إلى باق الحكم هذا ثم
يتللولهم ومن  تعالى قوله أن  " صح13/35)  ( المحلى في حزما ابن ويقول

ل وـهـذا ، فـقـط الكـفـار جملة مأن كافر بأنه ظاهره على هو إنما  منهم فإنه منكم
" . المسلمين مأن اثنان فيه يختلف

ول ، حـكـم ـقـد ـسـبحانه  " إـنـه1/67)  الذمـأـة أـهـل ( أحكاما في القيم ابن يقول
منكللم يتللولهم ومللن  ، مأنهم فهو والنصارى اليهود تولى مأن أن حكمه مأن أحسن
"  حكمهم لهم كان القرآن بنص مأنهم أولياؤهم كان فإذا  منهم فإنه

ـ"ـ 6/240)  القاـسـمي ( تفـسـير ـفـي القاـسـمي ويـقـول  إنه أي  منهللم  ف
مأنهم الحال بدللة فهو ، الدين في لهم مأخالف أنه زعم وإن ، حكمهم وحكمه جملتهم
" . الموافقة كمال على لدللتها

ً البيضاوي يقـول  وص56) ص الشـراك أهل مأوالة حكم في ( الدلئل عن نقل
المللؤمنين دون مللن أوليللاء الكللافرين المؤمنللون يتخذ ل  تعالى  " قال39

أي  ذلللك يفعللل ومن   وقال  شيء في الله من فليس ذلك يفعل ومن
أن يـصـح ـشـيء ـفـي وليته مأن أي  شيء في الله من فليس  ، أولياء اتخاذهم
" . يجتمعان ل المتعاديين مأوالة فإن ، ولية يسمى

يتخذ  ل " 1/331)  القدير فتح ( تفسير في الية هذه عن الشوكاني ويقول
 وقوله ، السباب مأن لسبب الكفار مأوالة عن النهي فيه  المللؤمنين دون من 

ً الكافرين إلى المؤمأنين مأتجاوزين : أي الحال مأحل في ًا أو استقلل ومأعنــى ، اشتراك
ـهـو ـبـل ، الـشـياء مأن شيء في وليته مأن أي  شيء في الله من فليس  قوله

" . حال بكل عنه مأنسلخ
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أيها يا  تعالى الله  " يقول1/523)  السعود أبي ( تفسير في السعود أبو قال
ًا تطيعللوا إن آمنللوا الللذين بعللد يردوكللم الكتللاب أوتللوا الللذين مللن فريقلل

ـعـن التـحـذير ـفـي للمبالـغـة مأنـهـم فرـيـق بطاـعـة اـلـرد وتعلـيـق  كافرين إيمانكم
تطيـعـوا ل يـقـال أن ـقـوة ـفـي ـفـإنه ، بالكلية مأصاحبتهم عن الجتناب وإيجاب طاعتهم

ًا ًا جـاء الفعل هذا فإن ، فريق ، التعمـيـم ليفـيـد فـيـه المعـمـول المتعـلـق فـحـذف مأطلـقـ
ً الكتاب أهل طاعة عن تحذير أيما تحذر الكريمة فالية أـصـناف مـأـن غيرـهـم عن فضل
" . الحياة شؤون وسائر الحوال جميع في الكفار

ـفـي ( اـلـدلئل ـفـي عـبـدالوهاب ـبـن مأحمد بن الله عبد بن سليمان الشيخ يقول
ـالى الله  " يقول33) ص الشراك أهل مأوالة حكم إن آمنللوا الللذين أيهللا يا  تـع

أـخـبر  خاسللرين فتنقلبللوا أعقللابكم علللى يردوكللم كفللروا الذين تطيعوا
، الـسـلما ـعـن أعـقـابهم عـلـى يردوهم أن بد فل الكفار أطاعوا إن المؤمأنين أن تعالى
الخاـسـرين مـأـن ـصـاروا ذـلـك فعلوا إن أنهم وأخبر ، الكفر بدون مأنهم يقنعون ل فإنهم

ًا وطاعتهم مأوافقتهم في يرخص ولم ، والخرة الدنيا في الواقــع هو وهذا ، مأنهم خوف
والبغضـاء العـداوة وإظهـار حـق علـى أنهـم بشهادة إل وافقهم مأمن يقتنعون ل فإنهم

" للمسلمين
تـعـالى الـلـه  " يقول4/83 البيان أضواء في الشنقيطي المأين مأحمد الشيخ قال

 الشللياطين وإن لفسللق وإنلله عليلله الللله اسللم يللذكر لللم مما تأكلوا ول
ـصــرح  لمشركون إنكم أطعتموهم وإن ليجادلوكم أوليائهم إلى ليوحون

ـل ـفـي وافقوهم حينما ، الكفار أولئك طاعة في مأشركون بأنهم تعالى ـم أو تحلـي تحرـي
. "

الكـفـار مأعاداة   " فأمأا77-19ص الطريق هداية في عتيق بن حمد الشيخ يقول
مأــوالتهم وحرما إيجابه وأكد ذلك أوجب قد وتعالى سبحانه الله أن فاعلم والمشركين

مـأـن أبـيـن ول أـكـثر الدـلـة مأن فيه حكم تعالى الله كتاب في ليس أنه حتى فيها وشدد
" . ضده وتحريم التوحيد وجوب بعد ، الحكم هذا

الـكـافرين الـمـؤمأنين اتـخـاذ الرض ـفـي الفـسـاد مأن : إن كثير ابن " قال قال ثم
ض أولياء بعضهم كفروا والذين  تعالى قال كما ، أولياء تكلن تفعللوه إل بع
قال كما والكافرين المؤمأنين بين الموالة فقطع   كبير وفساد الرض في فتنة
 المللؤمنين دون من أولياء الكافرين تتخذوا ل آمنوا الذين أيها يا  تعالى

. "
ليـتـم بـهـا العتـنـاء وتعيـيـن ، عليـهـا التـنـبيه يـجـب أمأور ) وهاهنا " ( فصل قال ثم
:  المشركين دين مأجانبة لفاعلها

ـالى قال ، اتباعها عن تعالى الله نهى وقد ، أهوائهم اتباع : ترك الول المأر  تـع
الللله هللدى إن قللل ملتهم تتبع حتى النصارى ول اليهود عنك ترضى ولن
الللله من لك ما العلم من جاءك الذي بعد أهواءهم اتبعت ولئن الهدى هو
ـال كـيـف فانظر السلما شيخ قال ،  نصير ول ولي من  ملتهم  الـخـبر ـفـي ـق

ًا الملة باتباع إل يرضون ل القوما لن ،  أهواءهم  النهي في وقال ـر ، مأطلق والزـج
كثير. أو قليل في أهوائهم اتباع عن وقع

ـة عن نهى تعالى الله فإن به أمأروا فيما : مأعصيتهم الثاني المأر ـافرين طاـع الـك
فـقـال ، والخـسـارة الكـفـر إـلـى اليـمـان عن ردوهم أطاعوهم إن المسلمين أن وأخبر
ًا تطيعللوا إن آمنللوا الللذين أيها يا  تعالى الكتللاب أوتللوا الللذين مللن فريقلل

عن قلبه أغفلنا من تطع ول  تعالى وقال ،  كافرين إيمانكم بعد يردوكم
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ليوحون الشياطين وإن  تعالى وقال  فرطا أمره وكان هواه واتبع ذكرنا
. لمشركون إنكم أطعتموهم وإن ليجادلوكم أوليائهم إلى

ـال ذلك عن الله نهى وقد والظالمين الكفرة إلى الركون : ترك الثالث المأر فـق
 مللن الللله دون مللن لكم وما النار فتمسكم ظلموا الذين إلى تركنوا ول

ـد الظلمة إلى الركون عن وتعالى سبحانه فنهى  تنصرون ل ثم أولياء ـك وتوـع ذـل
إن  تـعـالى ـقـال كـمـا ، الظلم أنواع أعظم والشرك ، النصر وعدما النار مأن بمسيس
بـشـيء ورـضـي إليـهـم مـأـال أي الـشـرك أهل إلى ركن فمن  عظيم لظلم الشرك

وـقـال والـخـرة اـلـدنيا في يخذله وأن بالنار الله يعذبه لن مأستحق فإنه ، أعمالهم مأن
ًا إليهللم تركللن كدت لقد ثبتناك أن ولول  تعالى ًا ، قليلً شلليئ لذقنللاك إذ

ًا علينللا لللك تجد ل ثم الممات وضعف الحياة ضعف ـأخبر  نصللير ـسـبحانه ـف
ًا المشركين إلى لركن  لرسوله تثبيته لول أنه وتعالى ً شيئ ـن لو وأنه ، قليل ـم رـك إليـه
ًا والخرة الدنيا عذاب لذاقه ـعـاداهم ـبـل إليـهـم يرـكـن فـلـم ثبـتـه الـلـه ولكن ، مأضاعف
ـره الـشـدة بهذه عصمته مأع  للنبي الخطاب كان إذا ولكن ، مأنهم اليد وقطع أول فغـي
. به الوعيد هذا بلحوق

ًا تجد ل  تـعـالى ـقـال ، الـلـه أـعـداء مأوادة : ترك الرابع المأر يؤمنللون قوملل
أو آبللاءهم كللانوا ولللو ورسللوله الللله حللاد مللن يوآدون الخر واليوم بالله

ـالى ـسـبحانه فأخبر السلما شيخ قال ،  عشيرتهم أو إخوانهم أو أبناءهم ، وتـع
ّد مأؤمأن يوجد ل أنه ّد مـأـؤمأن يوـجـد ول آـبـاءهم ـكـانوا وـلـو ورسوله الله حاد مأن يوآ ـيـوآ

ًا ّد فمن ، كافر ًا وآ ـن اليمان نفى قد الله كان : فإذا قلت ، بمؤمأن فليس كافر ـن ـع مـأ
ّد ّد فمن ورسوله لله مأحادين كانوا إذا وعشيرته وأخاه أباه وآ فـهـو البـعـدين الكـفـار وآ

ًا يكون ل بأن أولى . مأؤمأن
ـم التي ، العظيمة المسألة هذه في العلماء نصوص الله رعاك أخي تأمألت هل ـل

ًا إل لك أنقل ًا نزر أن فـبـان ، كفاـيـة نقلـتـه بـمـا أن أـظـن ولكني ، فيها كتبوه مأما يسير
ًا به يرفعوا ولم ، والبراء الولء أصل أهملوا الزمأان هذا في الناس مأن أنه وجهلوا رأس
ـه مأحبة يناقض لما اتسعت لما الله بحب عمرت الناس قلوب أن لو فوالله ، الدين الـل

، قـسـوة أـشـد ـبـل كالحـجـارة أـصـبحت القـلـوب ولـكـن ، يـحـب مـأـن و يـحـب مأا ومأحبة
ـات ـة فالمخلوـق ـم العظيـم ـل ـل ـول تتحـم ـافرين ـق ً الـك ـودتهم ـعـن فـضـل ـوالتهم مـأ ومـأ

بـعـض الكـفـار ـقـال فعـنـدمأا ، لمصابهم والتأسف وتعزيتهم مأعهم والوقوف ومأناصرتهم
ـد تزول أن كادت الله حق في القوال ـال ، وتنـه ـالى ـق الرحمللن اتخللذ وقالوا  تـع

ًا ًا جئتم لقد ، ولد ّدا شيئ الرض وتنشللق منلله يتفطللرن السللموات تكاد ، إ
ًا للرحمن دعوا أن ، هدا الجبال وتخر يتخللذ أن للرحمللن ينبغللي وما ، ولد
ًا مأقوـلـة بـسـبب وتزول تتحول أن العظيمة المخلوقات هذه كادت كيف فانظر ،  ولد

فقيللر الله إن  ـقـالوا ، مـأـبين وكـفـر بـهـت أـهـل فهم ، الله على الشنيعة الكافرين
ـالوا  مغلولة الله يد  وقالوا  أغنياء ونحن ابللن عزيللر اليهللود وقالت  وـق

وقالوا  ثلثة ثالث الله إن  وقالوا  الله ابن المسيح النصارى وقالت الله
 مريم ابن المسيح هو الله إن  في أقوالهم أمأا ، فقط الله حق في قولهم هذا

ًا فكثيرة  الله رسول حق ل الكريم رسوله وصحابة الله أنبياء حق في وأقوالهم ، جد
. تحصى ول تعد

الـسـموات لجلها كادت التي الله حق في الشنيعة العظيمة المقولت هذه كل 
زال ل ، تنـهـد أن الجـبـال لـهـا وكادت وتنشق تتزلزل أن الرض لها وكادت يتفطرن أن

مأــا القول مأن ويرددون بل ، ويرددونه ذلك يعتقدون وغيرهم ونصارى يهود مأن الكفار
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ويـحـزن ويناـصـرهم يحبـهـم مأن المسلمين مأن تجد هذا كل ورغم ، وأبشع مأنه أشد هو
قـلـوب فأـصـبحت ، الـلـه مأن عقوبة بهم ألمت إذا مأعهم ويقف لفرحهم ويفرح لحزنهم

.  الصم الجبال مأن قسوة أشد المسلمين
لـمـا ، الرـضـى ـحـق بالـسـلما ورـضـيت ، الـحـب ـحـق الـلـه أحبت القلوب أن ولو

ً ، إليهم تنظر أو الكافرين أصوات تسمع أن أطاقت لـهـم والـتـبرع تعزيتـهـم ـعـن فـضـل
ـفـي بـجـانبهم والوـقـوف المـسـلمين ـضـد ومأـظـاهرتهم ومأـسـاعدتهم ومأواـسـاتهم بالدما

ـب عن إل تصدر ل الفعال هذه كل فإن ) ، ( الجهاد الرهاب ضد حربهم ل مأـعـرض قـل
، بـهـا يعـمـل ول الـلـه إل إـلـه ل مأعـنـى يعرف ول ، حبيبه عادى مأن يعادي ول الله يحب
. بالله إل قوة ول حول ول ، آمأن كمن كفر ومأن ، مأدحه كمن عندهم الله سب فمن

69



  الفضيلة أصحاب جهلها التي الكفار مأظاهرة مأعنى
عـد فـي ــ457صـــ الموـحـدين عقيـدة فـي الوـهـاب عبـد ـبـن مأحمد الشيخ قال

قوله والدليل المسلمين على ومأعاونتهم المشركين مأظاهرة " الثامأن السلما نواقض
.  الظالمين القوم يهدي ل الله إن منهم فإنه منكم يتولهم ومن  تعالى

ـال ـي ـق ـار ـف ـر1/171 الصــحاح مأخـت ـن  "  الظهـي ـه المعـي ـوله ومأـن ـالى ـق  تـع
وظـهـر ـتـبين ، الـشـيء ظـهـر و الـبـاطن ـضـد الظاهر و  ظهير ذلك بعد والملئكة

وأظـهـر بيـنـه الـشـيء أظـهـر و ، عدوه على الله أظهره و خضع وبابهما غلبه فلن على
اـسـتعان ـبـه اـسـتظهر و التعاون التظاهر و المعاونة المظاهرة و الظهر وقت في سار

البطانة"  ضد بالكسر الظهارة و به
بيده مأعه يأخذه كأنه القوة وهو اليد مأن  "التأييد183/ 1 التعاريف صاحب قال

ـقـوة مأوـضـع الظـهـر لن الظـهـر مـأـن المـظـاهرة ـقـوة كأخذ به يقويه الذي الشيء في
"4/525 " وـقـال الحراـلـي ـقـاله لغـيـره تـنـاوله ـقـوة مأوـضـع والـيـد ذاـتـه ـفـي الشيء  
" . ظهر إلى ظهر استناد كأنه القوة تسند وهو المظاهرة تكلف التظاهر

الـلـه رحمـهـم الوـهـاب عبد بن مأحمد الشيخ ابن الله عبد بن سليمان الشيخ قال
ًا ـ ـي جميـع ـة ـف ـد مأجموـع ـم1/302 التوحـي ـك  " اعـل ـه رحـم ـان أن الـل ـر إذا النـس أظـه

ًا دينهم على الموافقة للمشركين ، شـرهم ـلـدفع ومأداهـنـة ، لهـم ومأداراة ، مأنهم خوف
ـذا ، والمسلمين السلما ويحب ، ويبغضهم دينهم يكره كان وإن مأثلهم كافر فإنه إذا ـه
ـفـي ودـخـل ، بـهـم واـسـتدعي ، مأنـعـة دار ـفـي ـكـان إذا فكـيـف ، ذـلـك إل مأـنـه يـقـع لم

، والـمـال بالنـصـرة علـيـه وأـعـانهم ، الباـطـل دينـهـم عـلـى الموافـقـة وأظـهـر ، طاعتهم
وأهلـهـا والـشـرك القـبـاب جـنـود مأن وصار المسلمين وبين بينه الموالة وقطع ووالهم

مأن     كافر     أنه     مأسلم     يشك     ل     هذا     فإن ! ، وأهله والتوحيد الخلص جنود مأن كان مأا بعد
اـلـذي وـهـو ، المـكـره إل ذلك مأن يستثنى ول ،      ورسوله     تعالى     لله     عداوة     الناس     أشد

أو ، وقتلـنـاك ـبـك فعلـنـا وإل ـكـذا أفعل أو ، اكفر له فيقولون المشركون عليه يستولي
القـلـب طمأنيـنـة مـأـع باللـسـان الموافـقـة ـلـه فيـجـوز ، ـيـوافقهم حتى فيعذبونه يأخذونه
ً     ـبـالكفر     تكلم     مأن     أن     على     العلماء     أجمع     وقد ، باليمان بـمـن     فكـيـف     ،     يكـفـر     أـنـه     ـهـازل

ًا     الكفر     أظهر ًا     خوف الـلـه بـعـون ذـلـك عـلـى الدـلـة بـعـض أذـكـر  وأنا؟!     الدنيا     في     وطمع
ً وعشرين واحد ذكر " ثم وتأييده ـوله قوله عشر الثالث في جاء دليل ـالى :" ـق ول  تـع
تنصرون ل ثم وأولياء مأن الله دون مأن ومأالكم النار فتمسكم ظلموا الذين إلى تركنوا

 الـنـار لمـسـيس مـأـوجب والـظـالمين الكفار مأن الظلمة إلى الركون أن تعالى فذكر ،
ًا إليـهـم الركون اتخذ بمن فكيف ، المكره إل وغيره مأنهم خاف مأن بين يفرق ولم ـ ديـن

ًا ًا ورأي ، وأهـلـه التوحـيـد زوال وأـحـب ، وأري مـأـال مـأـن علـيـه ـقـدر بـمـا وأـعـانهم حـسـن
والركون" الكفر أعظم هذا ؟! فإن عليهم الشرك أهل واستيلء

إيمللانه بعد من بالله كفر من  تعالى " قوله عشر الرابع الدليل في وقال
ًا بللالكفر شللرح مللن ولكللن باليمللان مطمئللن وقلبلله أكللره مللن إل صللدر

الحيللاة اسللتحبوا بللأنهم ذلللك ، عظيم عذاب ولهم الله من غضب فعليهم
ًا تعالى فحكم  الكافرين القوم يهدي ل الله وأن الخرة على الدنيا ـ ل حكـم
ًا عذر له كان سواء ، كافر فهو ، الكفر إلى دينه عن رجع مأن أن يبدل نفس على خوف

بفعـلـه كـفـر وـسـواء ، باطنه دون بظاهره أما بباطنها كفر وسواء ، ل أما أهل أو مأال أو
ًا كان وسواء ، الخر دون بأحدهما أو ، ومأقاله ـن ينالها دنيا في طامأع أما المـشـركين مـأ

النـسـان أـكـره فإذا ، : المغصوب لغتنا في وهو ، المكره إل حال كل على كافر فهو ل
ـم فضربوه المشركون أخذه أو ، ضربناك أو قتلناك وإل : اكفر له وقيل الكفر على وـل

قلـبـه يـكـون أن بـشـرط ، الـظـاهر في مأوافقتهم له جاز ، بموافقتهم إل التخلص يمكنه
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ًا ًا أي ، باليمان مأطمئن ًا عليه ثابت ـو كافر فهو بقلبه وافقهم إن فأمأا ، له مأعتقد ـكـان وـل
ًا . مأكره

قتلناك وإل اكفر قولهم الولى- أي الصورة في أنه الله رحمه أحمد كلما وظاهر
ًا يكون -  ل ضربناك أو ـبـن يحـيـى علـيـه دخـل لـمـا فإنه ، المشركون يعذبه حتى مأكره

ـحـديث ويـقـول يعـتـذر زال فـمـا ، السلما عليه يرد فلم عليه فسلم ، مأريض وهو مأعين
أحـمـد فقـلـب  باليملان مطمئلن وقلبله أكلره من إل  تعالى الله وقال عمار
ًا يقبل : ل يحيى فقال الخر الجانب إلى وجهه . عذار

ـم بهم : مأررت عمار وحديث ، عمار بحديث يحتج أحمد قال يحيى خرج فلما وـه
مـأـا : والـلـه يحيى فقال ، نضربكم أن : نريد لكم قيل وأنتم فضربوني فنهيتهم يسبونك

. مأنك تعالى الله دين في أفقه السماء أديم تحت رأيت
ـكـانوا وإن ، ـبـالكفر ـصـدورهم الـشـارحين المرـتـدين ـهـؤلء أن تـعـالى أـخـبر ـثـم
ًا إل هذا فعلنا : مأا ويقولون الحق على يقطعون ولـهـم الـلـه مـأـن غـضـب فعليهم ، خوف

. عظيم عذاب
أو ، للـشـرك العتـقـاد بـسـبب لـيـس والعذاب الكفر هذا سبب أن تعالى أخبر ثم

ًا ذـلـك ـفـي له أن سببه وإنما ، الكفر مأحبة أو ، للدين البغض أو ، بالتوحيد الجهل حـظـ
بأنهم ذلك  فقال ، العالمين رب رضى وعلى الدين على فآثره ، الدنيا حظوظ مأن

 الكللافرين القللوم يهللدي ل الللله وأن الخرة على الدنيا الحياة استحبوا
تعـالى أخـبر ثم ، الدنيا بمحبة يعتذرون كونهم مأع يهديهم ل أنه وأخبر ، تعالى فكفرهم

قـلـوبهم عـلـى طـبـع اـلـذي ـهـم الـخـرة عـلـى اـلـدنيا استحباب لجل المرتدين هؤلء أن
ًا أـخـبر ـثـم ، الـغـافلون هم وأنهم ، وأبصارهم وسمعهم ًا ـخـبر ًا مأؤـكـد ـفـي أنـهـم مأحقـقـ

" . الخاسرون هم الخرة
المـأـة ـحـال ذـكـر أن  بعد1/324 التوحيد مأجموعة في عتيق بن حمد الشيخ قال

مأـن ذـكـره " ومأـا قـال المسلمين أرض إلى المشركين ودخول الفتن وتتابع زمأانه في
ـاس انقسم وكذلك ، الزمأان هذه في مأنه أعظم أو ، نظيره هو مأا رأينا قد الفتتان الـن
. أقساما

ًا القليـلـون وـهـم ، جـهـده بكل ذلك في وساٍع ، السلما لدين : ناصر أحدها ـعـدد
ًا الله عند العظمون  أجر

ً الثاني القسم . لعونتهم تارك ، السلما لهل : خاذل
ـالث القســم ـن : خــارج الـث المشــركين حــزب بمظــاهرة الســلما شــريعة ـع

صاحب أعان ( مأن قال  النبي عن  عباس ابن عن الطبراني روى وقد ، ومأناصحتهم
ًا بباطله ليدحض باطل )"  نبيه وذمأة الله ذمأة مأنه برئت فقد حق

. ؟ أنت القساما أي وفي لنفسك الله عبد يا فانظر
مـأـا وـهـي الثالـثـة المـسـألة  " وأمأا1/364 التوحيد مأجموعة في الله رحمه وقال

إظـهـار أن ـفـاعلم ، لـهـم الطاـعـة وإظـهـار ، المـشـركين مأوافـقـة عـلـى به الرجل يعذر
: حالت ثلثا للمشركين الموافقة

ويمـيـل ، بـظـاهره لـهـم فينـقـاد والـبـاطن الظاهر في يوافقهم : أن الولى الحالة
ًا كان سواء ، السلما مأن خارج كافر فهذا ، بباطنه ويوادهم إليهم ـك عـلـى مأكره أو ذـل

ـه ـقـال مأـمـن وهو ، يكن لم ًا بللالكفر شللرح من ولكن  فـيـه الـل فعليهللم صللدر
.  عظيم عذاب ولهم الله من غضب

الظاهر في لهم مأخالفته مأع الباطن في إليهم ويميل يوافقهم : أن الثانية الحالة
ًا كافر فهذا ، ًا بالسلما عمل إذا ولكن ، أيض . المنافق وهو ، ودمأه مأاله عصم ظاهر
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على وهو ، الباطن في لهم مأخالفته مأع الظاهر في يوافقهم : أن  الثالثة الحالة
: وجهين
ويهددونه ، له وتقييدهم ضربهم مأع سلطانهم في لكونه ذلك يفعل : أن أحدهما 
والحاـلـة ـفـإنه ، قتلـنـاك وإل ، لـنـا النقـيـاد وتظهر توافقنا أن : إمأا له فيقولون ، بالقتل

ًا قلبه كون مأع الظاهر في مأوافقتهم له يجوز هذه ـا ، باليمان مأطمئن ـار ـجـرى كـم لعـم
 تعالى قال وكما  باليمان مطمئن وقبله أكره من إل  تعالى الله أنزل حين
ـثير ابن ذلك عن نبه كما الحكم على دلتا فاليتان  تقاة منهم تتقوا أن إل ـي ـك ـف

. عمران آله آية تفسير
ليــس وهو ، الباطن في لهم مأخالفته مأع الظاهر في يوافقهم : أن الثاني الوجه

أو ـبـوطن مأـشـحة أو مأال أو رياسة في طمع إمأا ذلك على حمله وإنما ، سلطانهم في
ًا يـكـون الـحـال ـهـذه ـفـي فإنه ، المآل في يحدثا مأما خوف أو ، عيال تنفـعـه ول مأرـتـد

الحيللاة اسللتحبوا بللأنهم ذلك  فيهم الله قال مأمن وهو ، الباطن في لهم كراهته
ـلـم أـنـه ـفـأخبرهم  الكللافرين القللوم يهللدي ل الللله وأن الخرة على الدنيا

ًا لـهـم أن ـهـو وإنـمـا ، الباطل مأحبة ول ، بغضه أو الجهل الكفر على يحملهم مـأـن حـظـ
. الدين على فآثروه الدنيا حظوظ

. عنه وعفا تعالى الله رحمه الوهاب عبد بن مأحمد السلما شيخ كلما مأعنى هذا
ًا الناس مأن كثير يعتقده مأا وأمأا  أن وذلك ، وتسويله الشيطان تزيين فإنه ، عذر
ًا الشيطان أولياء خوفه إذا بعضهم إظـهـار ـبـذلك ـلـه يـجـوز أـنـه ظن ، له حقيقة ل خوف

ًا الـشـيطان له زين إذا مأنهم وآخر ، لهم والنقياد ، للمشركين الموافقة ًا طمـعـ ، دنيوـيـ
ـأنه الجهال على وشبه ، ذلك لجل للمشركين مأوافقة له يجوز أنه تخيل وـقـد مأـكـره ـب
. الكراه صفة العلماء ذكر

ـراه فوجدت المذاهب : تأمألت تعالى الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ قال الـك
ي المعتـبر كالكراه الكفر كلمات في المعتبر فليس ، المكره باختلف يختلف الهبـة ف
إل يـكـون ل الكـفـر عـلـى الـكـراه أن عـلـى مأوـضـع غير في نص قد أحمد فإن ، ونحوها

ًا الكلما يكون ول ، قيد أو ضرب مأن بالتعذيب ـلـو الـمـرأة أن عـلـى ـنـص وـقـد ، إكراـهـ
أن ـخـافت إذا إل ـلـه تـهـب ل أنـهـا عـلـى ترـجـع أن فلـهـا بمـسـكنة صداقها زوجها وهبت

ًا العشرة سوء أو الطلق خوف فجعل ، عشرتها يسيء أو يطلقها ـ ـفـي ولفـظـه إكراـه
ًا يـكـون ل ـهـذا ومأـثـل ، أكرهها : لنه آخر مأوضع إن الـسـير ـفـإن ، الكـفـر عـلـى إكراـهـ
بكلمـة التكلـم لـه يبـح لـم ، امأرأته وبين بينه يحولوا وأن ، يزوجوه ل أن الكفار خشي
. أهـ الكفر

أو ـضـرب مـأـن بالتـعـذيب إل يـكـون ل الكفر كلمة على الكراه أن مأنه والمقصود
ًا يكون ل الكلما وأن ، قتل وبـيـن بيـنـه الكـفـار يـحـول أن مـأـن الـخـوف وـكـذلك ، إكراـهـ

ًا يكون ل زوجته ـتـبين ، الـنـاس مـأـن ـكـثير مأن وقع مأا وعرفت ذلك علمت فإذا ، إكراه
ًا السلما ( بدأ  النبي قول لك ًا وسيعود ، غريب ًا ـعـاد ) وقد بدأ كما غريب وأـغـرب غريـبـ
. الله رحمه كلمأه " أهـ التوفيق وبالله ، الحقيقة على يعرفه مأن مأنه

ـقـد السلف كان  "وإذا28/539 الفتاوى مأجموع في تيمية ابن السلما شيخ قال
جماـعـة يقاتلون يكونوا ولم ويصلون يصومأون كونهم مأع ، مأرتدين الزكاة مأانعي سموا

ً ورسوله الله أعداء مأع صار بمن فكيف المسلمين للمسلمين؟" قاتل
الدلة " إن ـ272صـ الشخصية الرسائل في الوهاب عبد بن مأحمد الشيخ وقال

ـلـم وـلـو – المـسـلمين عـلـى المـشـركين مـأـع صار أو بالله أشرك إذا المسلم كفر على
المعتـمـدين العـلـم أـهـل وكلما رسوله وكلما الله كلما مأن تحصر أن مأن أكثر – يشرك

. "
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التوحـيـد مأجموعة في الوهاب عبد بن مأحمد بن الله عبد بن سليمان الشيخ قال
الـسـادس " اـلـدليل ـقـال الـشـراك أـهـل والى مأن كفر على الدلة ذكر في  ـ236 صـ

كنتللم فيللم قللالوا أنفسهم ظالمي الملئكة توفاهم الذين إن  تعلى قوله
واسللعة الللله أرض تكللن ألللم قللالوا ، الرض فللي مستضللعفين كنللا قالوا

ًا وساءت جهنم مأواهم أولئك فيها فتهاجروا ـم فريق أي في أي  مصير كنـت
فرـيـق ـفـي ليـسـوا ـكـونهم عن فاعترفوا ، ؟ المشركين فريق في أما المسلمين أفي ،

الللله أرض تكللن ألم  لهم وقالوا ، الملئكة تعذرهم فلم ، بالستضعاف المسلمين
يـشـك ول  مصلليرا وسللاءت جهنللم مللأواهم أولئللك فيها فتهاجروا واسعة

فريقـهـم وـفـي ، المـشـركين مأع وصاروا المسلمين عن خرجوا الذين البلدان أن عاقل
عـن واحتبـسـوا أسـلموا مأكـة أهـل مأـن أنـاس فـي نزلـت الـيـة أن مأع هذا وجماعتهم

ـخـائفين فخرجوا مأعهم الخروج على أكرهوهم بدر إلى المشركون خرج فلما ، الهجرة
فأنزل ، إخواننا قتلنا وقالوا ، تأسفوا بقتلهم علموا فلما ، بدر يوما المسلمون فقتلهم ،

مـأـن     ربقـتـه     فخلـعـوا     الـسـلما     عـلـى     كانوا     الذين     البلدان     بأهل     فكيف الية هذه فيهم الله
ـم     ،     طاعتهم     في     ودخول     ،     دينهم     على     الموافقة     الشرك     لهل     وأظهروا     ،     أعناقهم وآووـه

ـسـبهم     فيـهـم     وظـهـر     وخـطـؤهم     ـسـبيلهم     غـيـر     واتبـعـوا     ،     التوحيد     أهل     وخذلوا     ونصروهم
ـبر     التوحيد     على     ثباتهم     في     رأيهم     وتسفيه     بهم     والستهزاء     وعيبهم     وشتمهم ـه     والـص علـي

ًا     التوحيد     أهل     على     وعاونهم     ،     فيه     الجهاد     وعلى ًا     ل     طوـعـ ًا     كرـهـ ًا     ل     واختـيـار ،     اـضـطرار
رة     تركوا     الذين     مأن     والنار     بالكفر     أولى     فهؤلء ًا     الهج الوطن     شـح ًا     ب الكفـار     مأـن     وخوفـ

" . خائفين     مأكرهين     جيشهم     في     وخرجوا
ـتـوجب أمـأـور ثلـثـة النجدـيـة الدعوة أئمة فيها  عد9/291 السنية الدرر في وجاء

مأـظـاهرة     ـبـه     اتـصـف     لـمـن     الجهاد     يوجب     مأما:  الثالث " المأر مأنها بها اتصف مأن جهاد
كـفـر     فـهـذا     ،     بـمـال     أو     بقـلـب     أو     بلـسـان     أو     بـيـد     المـسـلمين     عـلـى     وإعانتهم     ،     المشركين

مأاله     مأن     المشركين     وأمأد     ،     المسلمين     على     المشركين     أعان     فمن     ،     السلما     مأن     مأخرج
ًا     المسلمين     حرب     على     به     يستعينون     بما " .     كفر     فقد     مأنه     اختيار

  " ـقـال8/455 الـسـنية اـلـدرر ـفـي الرحـمـن عـبـد ـبـن اللطيف عبد الشيخ قال
ن المجامأـعـة بمـجـرد : إـنـه يـقـال ) فل مأثـلـه ـفـإنه مأـعـه ـسـكن أو المـشـرك ـجـامأع ( مأ

ًا يكون والمساكنة ظهراـنـي بـيـن مـأـن الـخـروج ـعـن عـجـز مـأـن : أن الـمـراد ـبـل ، كافر
ًا مأعهم وأخرجوه ، المشركين ـر في ل المال وأخذ القتل في حكمهم فحكمه كره الكـف

ًا المسلمين لقتال مأعهم خرج إن وأمأا ، ًا طوع شك فل ومأاله ببدنه أعانهم أو ، واختيار
" . الكفر في حكمهم حكمه أن

 " يـجـوز4/486 إـسـلمأية فـتـاوى ـفـي الـلـه رحـمـه باز بن العزيز عبد الشيخ قال
فل الحربـيـون الكـفـار " أمـأـا ـقـال " ثم مأودتهم دون الحربيين غير الكفار إلى الحسان

الله لقول السلما نواقض مأن المسلمين على مأساعدتهم بل ، بشيء مأساعتهم تجوز
.   منهم فإنه منكم يتولهم ومن  وجل عز

ًا الله رحمه باز بن العزيز عبد الشيخ يقول و ـاز ابن ( فتاوى في أيض 1/274)  ـب
عليهم وساعدهم المسلمين على الكفار ظاهر مأن أن على السلما علماء أجمع " وقد

ـالى سبحانه قال كما ، مأثلهم كافر فهو المساعدة مأن نوع بأي الللذين أيهللا يا  وتـع
يتللولهم ومن بعض أولياء بعضهم أولياء والنصارى اليهود تتخذوا ل آمنوا
.   منهم فإنه منكم

ـى بها ويستدلون للكفار المظاهرون بها يحتج التي الدلة ومأن المـظـاهرة أن عـل
إـلـى رـسـالة بـعـث عـنـدمأا الـصـحيحين ـفـي ـحـاطب قـصـة الملة مأن مأخرج كفر ليست
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ـه رسول بيد رسالته وقعت ولما ، إليهم  الله رسول بمسير يخبرهم مأكة مأشركي الـل
 امـأـرأ كـنـت إـنـي عـلـي تعـجـل ل الـلـه رـسـول ـيـا ) قال ؟ هذا مأا حاطب : ( يا له قال

مـأـن مأـعـك مأـن وـكـان أنفـسـها مأـن أـكـن وـلـم حليـفـا كنـت يـقـول قرـيـش فـي مألـصـقا
النسب مأن ذلك فاتني إذ فأحببت وأمأوالهم أهليهم يحمون قرابات لهم مأن المهاجرين

ـبـالكفر رـضـا ول ديـنـي ـعـن ارتدادا أفعله ولم قرابتي يحمون يدا عندهم أتخذ أن فيهم
ـي الله رسول يا عمر ) فقال صدقكم قد إنه ( أمأا  الله رسول فقال السلما بعد دعـن

مأــن على اطلع الله لعل يدريك ومأا بدرا شهد قد ( إنه فقال المنافق هذا عنق أضرب
أيهللا يا  الـسـورة الـلـه ) ـفـأنزل لـكـم غـفـرت فـقـد شئتم مأا اعملوا فقال بدرا شهد

وقللد بللالمودة إليهللم تلقللون أولياء وعدوكم عدوي تتخذوا ل آمنوا الذين
.  السبيل سواء ضل فقد  قوله إلى  الحق من جاءكم بما كفروا

وـقـد ، المـظـاهر كفر عدما على دليل فيها ليس حججهم أقوى وهي القصة فهذه
ولـكـن ، أـقـوالهم ـعـرض بصدد ولست ذلك على الرد في النجدية الدعوة علماء أطال
 أقول

ً ًا لن المتأول كفر عدما على دليل القصة : هذه أول وفعله ذلك جواز تأول حاطب
ً ـقـال مـأـا ـبـدر أـهـل حق وفي حقه في  الرسول وقال ، المعرـكـة ـهـذه أن عـلـى دليل

ًا بالتأويل ارتكبه الذي الكفر عنه كفرت أـهـل عـنـد التكفـيـر مأواـنـع مـأـن التأويل أن علم
إنها بل ، الكفر أصحابها عن تكفر بدر مأعركة إن قال مأن أخطأ وقد ، والجماعة السنة

.   حاطب ارتكبه الذي الفاسد للتأويل مأكفرة
ًا ـم القصة هذه مأثل في العلم لهل القوال أشهر فإن مأعهم تنازلنا : لو وثاني أنـه

خصوـصـية عـلـى .. ) دلـيـل ـبـدر أـهـل على اطلع قد الله ( إن  الرسول قول إن قالوا
.  بعدهم لحد وليست بذلك بدر أهل

) ..اـلـخ الـلـه لـعـل ـيـدريك ( ومـأـا  " قوله8/154 الوطار نيل في الشوكاني قال
. لغيرهم تقع لم عليهم الله رضوان بدر لهل عظيمة بشارة هذه

ـل ـوا ـقـوله ـفـي المـأـر ـصـيغة إن وقـي ـم للتـشـريف اعمـل ـعـدما ـفـالمراد والتكرـي
الـحـال مـأـن لهـم حصـل لمـا ـبـذلك خـصـوا وأنـهـم ذـلـك بـعـد مأنـهـم يصدر بما المؤاخذة
ـة الذنوب لهم الله يغفر لن وتأهلوا السالفة ذنوبهم مأحو اقتضت التي العظيمة اللحـق

" . مأغفور فهو كان عمل أي مأن الوقعة هذه بعد عملتموه مأا كل أي وقعت إن
ًا لن الـلـه مـأـن ـبـوحي جاء بالمظاهرة كفره عدما في حاطب عذر إن : قالوا ثالث

ـبـالوحي  الرـسـول ) فعـلـم صدقكم قد إنه ( أمأا قال  حاطب اعتذرله عندمأـا  النبي
.  الرسول بعد لحد ذلك وليس عذره

ًا ًا حاطب عذر إن العلماء : قال رابع ـتي رسالته مأن يظهر كفره عدما في أيض اـل
ـي والفت  الله رسول مأن وتخويفهم لهم بالدعوة أشبه فكانت للمشركين بها بعث ـف

ـوله كان للمشركين حاطب كتاب لفظ أن تفسيره في سلما بن يحيى ذكر ، قواهم بـق
كالـسـيل يـسـير كاللـيـل بجـيـش ـجـاءكم   الـلـه رـسـول فإن قريش مأعشر يا بعد " أمأا

" . والسلما لنفسكم فانظروا وعده له وأنجز الله لنصره وحده جاءكم لو فوالله
فالمـظـاهرة ، عظـيـم وإـثـم باـطـل المـظـاهرة جواز في حاطب بقصة فالحتجاج

مـأـن القاطـعـة والدلة الواضحة النصوص ترد وكيف ، ذلك في خلف ل بين صريح كفر
؟! دللتـهـا عـلـى يتفقوا لم بل العلماء يجمع لم التي القصة تلك بمثل ، والسنة الكتاب

.  أوجب ورسوله الله قول مأن الواضح البين إلى فالمصير
أن لك هل والبراء الولء ومأعنى المظاهرة مأعنى الله رعاك أخي عرفت وبعدمأا

ـخ في الصادرة طنطاوي سيد مأحمد الزهر شيخ فتوى على مأعي تقف ـب1 تارـي / /رـج
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نـصـرة ـفـي الزـهـر دور ـعـن ـسـئل ، ـسـابق كلما مـأـن ـقـرأت مـأـا على وتنزله هـ1422
كـمـا المأنـيـن عـلـى العـتـداء " إن ـقـال عليـهـم والمعـتـدى الفقراء جانب إلى المظلوما

" بعيـنـه والـغـدر والظـلـم الرـهـاب ـهـو نيوـيـورك ـفـي العالمية التجارة مأركز في حدثا
ـفـي ـتـدافع أن دوـلـة ـكـل ـحـق " مأن قال أفغانستان على المحتمل الهجوما عن وسئل

والرهاب والظلم العدوان ضد ويقف المظلوما مأع السلما وأن ، عليها يعتدي مأن وجه
علـيـه وـقـع مـأـن ـجـانب إـلـى المـسـلمين نـحـن نـقـف دوـلـة أي على العدوان وقع فإذا ،

العـمـال " مأرتكب أن على " وشدد غيرها أو أمأريكا كونه عن النظر بصرف ، العدوان
" . القاطع بالدليل جرمأه ثبوت بعد يحاسب أن يجب والقتل الرهابية

مأـمـن ـكـثير مأثـلـه إن ـبـل المـخـزي الموقف هذا أبدى الذي الوحيد هو هذا وليس
. الزائفة المشيخة بردة لبسوا

رئـيـس فـتـوى وـهـي ذروته المزعوما التسامأح فيها يصل أخرى فتوى إلى واسمع
ـخ ـفـي اللحيدان صالح الشيخ السعودية في العلى القضاء مأجلس هـــ1/7/1422 تارـي

وقهــر – أمأريكا _ أي المظلوما ونصرة – المأريكيين أي – الخرين إلى " الحسان قال
" إن " وقال الجراما تقلص أسباب أعظم مأن بالظلم ل بالحق – الفغان أي – الظالم

الحسـان مأن هي وعل جل الله وجه ابتغاء التفجيرات تلك في للمنكوبين العون يد مأد
ًا وهي النسان بني إلى الـسـلمأي الخـلـق سمو وبيان الله إلى الدعوة وسائل مأن أيض

وبذل بالدما بالتبرع الحوادثا هذه مأثل في المنكوبين إغاثة شرعية عن سئل " وعندمأا
ـر أـجـر رطبة كبد كل ( في حديث ذكر بعد قال ؟ ذلك ونحو المالية المساعدات ) وذـك

ًا حبه على الطعام ويطعمون  الله قول ًا مسكين السير وأن  وأسيرا ويتيم
ًا كان مـأـن ـهـي وعل ـجـل الـلـه وـجـه ابتـغـاء الـكـافر رمأق سد على " فالعانة قال كافر

ًا وهي النسان بني إلى الحسان الخـلـق ـسـمو وبـيـان الله إلى الدعوة وسائل مأن أيض
الـجـر ـبـل إـثـم ول ـحـرج فل الـحـق دـيـن لله يدين الذي المسلم خلق وسمو السلمأي

ًا ينصر لمن الله بإذن يوفر ًا كان ولو مأظلومأ " . كافر
ًا الحـسـان يـصـبح ـلـم لـمـاذا ؟! وأـيـن الـشـيخ فـضـيلة ـيـا للمأريكيـيـن إل مأـمـدوح

ـي البرياء يقصف ول عقد مأنذ تحاصرونهم وأنتم العراقيين إلى الحسان ـراق ـف إل الـع
ـود أبرياء إلى يحسن أن أراد فيمن رأيكم مأا ؟ الشيخ فضيلة يا دولتكم مأن ـذين اليـه اـل

؟ اليـهـود وأبرياء أمأريكا أبرياء بين الفرق مأا ؟ الستشهادية العمليات جراء مأن يقتلون
ًا ؟ إحسان المأريكي مأساعدة كانت إذا ًا اليـهـودي مأـسـاعدة فأيـضـ ـكـان وإذا ؟ إحـسـان

ًا المأريكي قتل ًا إرهاب اليهودي فقتل ؟ إرهاب ، ـقـدمأنا كـمـا حربـيـة دوـلـة أمأريكا ، أيض
ًا مأحاربون اليهود ، ـضـلل وهذا اليهود ببراءة تقولوا أن إمأا بينهما يفرق فلماذا ، إجماع

. أهله مأن لستم وهذا أمأريكا بجرما تقولوا أو
بتجرـيـم أـفـتى اـلـذي القرـضـاوي وـهـو آخر لشيخ أخرى فتوى القارئ أخي وإليك

ًا المـسـلمين " نـحـث ـقـال ذـلـك بـعـد ثم الشريعة في مأحرمأة وأنها العمليات أن جميـعـ
" . الهجمات هذه ضحية سقطوا الذين أمأريكا في للبرياء بالدما يتبرعوا

مأن البراءة سيعلن مأن أول أنها ظننا التي السلمأي العالم لرابطة أخرى وفتوى
قـال الصـليبيين لجـأش رابـطـة أنـهـا ـتـبين بفتواها فإذا ، المسلمين عن والدفاع الكفار

وـشـجبها العملـيـات دان أن بـعـد هـــ29/6/1422 ـفـي اـلـتركي المحـسـن عـبـد اـلـدكتور
الـشـعوب " إن ـقـال اـلـتزلف وأـطـال أـصـحابها ومأن مأنها السلما ببراءة حكمه وأصدر

ومـأـا المتـحـدة الولـيـات في حدثا الذي الرهابي للجراما إدانتها مأن انطلقت المسلمة
حرمـأـت ـشـرعية قواـعـد علـى يـقـوما إسلمأي مأنطلق مأن أخرى بلدان في كذلك حدثا
ً يكون أن المسلم على ـاس إرهاب أو القتل وسائل مأن وسيلة أو قاتل ـم أو الـن ترويعـه

يافـضـيلة نـصـنع : ومـأـاذا " قـلـت المـحـرما البغي باب مأن يدخل ذلك كل لن إيذائهم أو

75



ـه وضمان العالم صلح " إن بقوله ! وأضاف ؟ تصفه وبما بالجهاد الشيخ وـسـلمأته أمأـن
". العدوان أشكال جميع بمنع الدولي القانون بتنفيذ السراع يقتضي

ـوى نختم والستنكار الشجب فتاوى مأن الهائل الزخم ذلك مأن أخيرة وفتوى بفـت
ـسـماحة والفـتـاء العلمـيـة البـحـوثا وإدارة العلـمـاء كـبـار هيـئـة رئـيـس السعودية مأفتي
المتـحـدة الولـيـات ـفـي وقـعـت التي التفجيرات " إن قال الشيخ آل العزيز عبد الشيخ

، حق بغير أنفس قتل أو ، المأنين ترويع أو ، الطائرات خطف مأن جنسها مأن كان ومأا
ومـأـن مأـحـرما التـصـرفات ـهـذه مأـثـل وأن ، والبـغـي والجور الظلم مأن ضرب إل هي مأا

راـحـت خطـيـرة أحداثا مأن وواشنطن نيويورك في جرى مأا " أن " وأكد الذنوب كبائر
ـهـذا مـأـن وليـسـت ، الـسـلما ـشـريعة تقرها ل التي العمال مأن ، النفس آلف بسببها
" . الشرعية أصوله مأع تتوافق ول ، الدين

ـفـي واـلـبراء اـلـولء مأعـنـى مأرـغـت اـلـتي النبطاحـيـة الفـتـاوى مأن يسير نزر هذا
عن وسكتوا الشيشان في الروسي بالجراما التنديد عن فسكتوا ، أمأريكا لجل الوحل
ـراق في المأريكي الجراما عن وسكتوا ، كشمير في الهندي بالجراما التنديد وـفـي الـع

، الـشـرقية تركـسـتان في الصيني الجراما عن وسكتوا ، والبوسنة وكوسوفا أندونيسيا
ي السـنة إخواننـا ضـد اليرانـي الجراما عن وسكتوا الجـراما عـن وسـكتوا ، إيـران ف

ـفـي المـسـلمين ـضـد الرتري الجراما عن وسكتوا فلسطين في إخواننا ضد الصهيوني
، أمأريكـا ضـد الرهـاب بإدانـة إل ينطقـوا ولم .. ، .. وعن .. وعن عن وسكتوا ، أرتريا

) ( شقر إل أبرياء هناك ليس وكأنه !!!! ، أمأريكا في البرياء بمساعدة إل ينطقوا ولم
ًا !! ، أمأريكا ! . لعلمهم عجب
العقـيـدة عـن يتكـلـم أن الـحـق ـلـه مـأـن آخـر الـيـوما بـعـد إنـكـم لهم نقول ولكننا 

راءة مأنكـم بريئـة الوهاب عبد بن مأحمد الشيخ دعوة وإن ، والتوحيد دما مأـن الـذئب ب
ل أنـتـم ، واـلـبراء اـلـولء مأعـنـى ول العقـيـدة مأعنى تعرفون ل أنكم أثبتم لقد ،  يوسف

. دنياكم حفظ مأا إل تحسنون ل وربما ، فقط به تؤمأرون مأا إل تحسنون
ـون سيما ل ؟ الحربيين إعانة حكم الفقهاء أيها تعلمون أل عليكم فبالله المأريكـي

لهم أغطية لتكون ، بها الحتجاج باطل عامأة أدلة مأن الفقهاء هؤلء به يحتج مأهما إن ،
. شيء الحكاما تغيير في تفيد ل ، عنهم الصليبيين بها ليرضوا

مـأـن عـلـى البتار السيف كتابه في سئل عندمأا الهدل الله عبد الشيخ الله ورحم
؟ النـصـارى بلد إلى الطعاما أو البضاعة حمل عن السؤال وكان  ـ28صـ الكفار يوالي
عليـنـا ووـجـب ، الكـفـار عليـهـا اـسـتولى إـسـلما دار – البلد - أي تـكـون أن " وأمأا فقال

ورـسـوله لـلـه عاص ، إليهم والميرة البضائع فحامأل ، أيديهم مأن واستنفاذها مأقاومأتهم
إن ذلـك عن فيزجر ، لكبيرة مأرتكب م ف زره ينزجـر ل مأـن وليـة لـه فمـن الحـاكم ع

مـأـن حمـلـه رد ـجـاز يمتـنـع ـلـم ـفـإن ، إليـهـا الـسـير عن ومأنعه ،  بحبسه ولو المسلمين
ـعـن ـيـدافع ـبـل قتـلـه يـجـوز ول ، صاحبه مألك على باق وهو ، للكفار مأحاصرة الطريق

الـثـم ـفـي ـشـريكه فـهـو ذـلـك عـلـى يعيـنـه ومأن مأؤلم إلى يؤدي ل الذي بالحسن ذلك
ًا أعان ( مأن لحديث فعل أو بقول إعانته كانت سواء ) أخرجـــه عليه الله سلطه ظالم

ًا أـعـان ( مأن وحديث ، مأسعود ابن عـن عساكر ابن ًا بـبـاطله لـيـدحض ظالـمـ فـقـد حـقـ
. عنهما الله رضي عمر ابن عن الحاكم ) أخرجه رسوله وذمأة الله ذمأة مأنه برئت

اـلـتي البلد ـفـي ليـتـاجر البـضـائع حـمـل مـأـن حق في الحكم هذا كان : فإذا قلت
ـال بالدما التبرع أراد بمن فكيف ، مأسلمون وأهلها الكفار عليها استولى ـة والـم والعاـن
. ؟ الحرب لدار المطلقة

لكفار عليها استولى التي الدار إلى البضائع حمل أجلها مأن ُحرما التي العلة فإن
أي – العلة وهذه ، مأنهم السلما بلد واستنقاذ مأحاصرتهم الواجب إذ تقويتهم علة هي
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ـدما لها بالتبرع أمأريكا إعانة أرادوا الفقهاء فهؤلء أمأريكا في - مأتوفرة الكفار تقوية باـل
السـلما علـى حـرب زـيـادة مأعهـا التعـاطف أو تقويتـهـا وفـي حـرب بلد وهـي والمال

ًا سيـشـنون أنهم أعلنوا وقد سيما ل ، والمسلمين ، وأهلـه السـلما علـى ـصـليبية حربـ
الـشـيخ ـحـرما وـقـد ، حربـهـم عـلـى لـهـم تقوـيـة العاـنـات هذه تكون أن أولى باب فمن

ً مأعونتهم ولـهـل لـلـه المـحـارب إعاـنـة بحكم فكيف ، الظالم إعانة حرمأة بأدلة مأستدل
.  ؟ دينه

9/335 المجـمـوع ـفـي الـنـووي قال بالجماع حراما وتقويته الحربي مأع والتعاون
عـلـى اـلـبيع ينعـقـد ـلـم إـيـاه باعهم ولو ، بالجماع فحراما الحرب لهل  السلح بيع وأمأا

" . الطريقتين في الصحاب جماهير قطع وبه ، الصحيح المذهب
ـفـي مأتوفر وهذا ، والتقوية العانة بعلة السلح بيع حرمأة السلما شيخ علل وقد
. المأريكيين المحاربين إلى لبذلها الفقهاء دعا التي المعونات
اوى فـي السـلما شيخ قال وقد دمأا22/141 الفت ن سـئل  عن خـاط " خيـاط ع
أجرـتـه تـكـون وـهـل ؟ خـيـاطته في إثم عليه فهل ذهب صليب فيه حرير سير للنصارى

. ؟ ل أما حلل
الـثـم عـلـى أـعـان لـنـه آثـمـا ـكـان الـلـه مأعصية على الرجل أعان إذا نعم فأجاب

إلـيـه والمحموـلـة وحامألـهـا ومأعتـصـرها وعاـصـرها الخـمـر  الـنـبي لـعـن ولهذا والعدوان
والحامـأـل كالعاـصـر ـهـؤلء وأـكـثر ، ثمنـهـا وآـكـل وـشـاربها وـسـاقيها ومأـشـتريها وبائعـهـا

ـه يقاتل لمن السلح بيع عن ينهى ولهذا شربها على يعاونون هم إنما والساقي ـال ـب قـت
المعاـصـي عـلـى العاـنـة ـفـي هذا كان فإذا الفتنة في والقتال المسلمين كقتال مأحرمأا
" . ؟ الكفر وشعائر الكفر على بالعانة فكيف

انوا أنهـم والرأفـة الرحمة فقهاء تنبه هل المستعان : الله قلت ى أمأريكـا أع عل
وـشـجبوا همتـهـا وـشـحذوا عزوـهـم فـقـد فمعنوـيـة مأادـيـة العاـنـة تـكـن ـلـم وإن الحرب
. عدوهم

الناس أحد سأله سؤال على إجابة الفقه يزعمون الذين الجهال لحد قرأت وقد
بعد والسؤال أمأريكا يقصد والسائل – تصيبهم التي بالمصائب الكفار تعزية يجوز هل ،

- . بيوما العمليات
الغلما ـعـاد  الرـسـول ـفـإن مأرـضـوا إذا وعـيـادتهم تعزيتـهـم يـجـوز نـعـم فأـجـاب

ًا وكان مأرض عندمأا اليهودي . فتواه .. الخ كافر
تـحـت اـلـداخل المعاهد اليهودي بين الفرق يعرف ل الجاهل المتفقه : وهذا قلت

غـيـر فـي النصـوص فـأنزل ، المحـارب الصـليبي أو اليهودي وبين ،  الله رسول حكم
ـهـذا ولـكـن ، عليـهـا الـنـص إـنـزال قـبـل الفـتـوى مأـحـل ـفـي المـنـاط يحقق ولم ، مأحلها

ـقـال العـلـم ويـنـزع العـلـم أـهـل يقـبـض بـعـدمأا  الرسول عنهم قال الذين هم وأشكاله
ًا الناس ( فاتخذ ً رؤوس اـلـتي الفـتـاوى وـكـل ) ، وأـضـلوا فـضـلوا عـلـم بغير فأفتوا جهال
بين الفرق يعرف ل فالمفتي وأسوأ النوع هذا مأن هي الحداثا شأن في علينا خرجت
على هذا ونصوص هذا على هذا نصوص فينزل ، والمحارب والمؤتمن والذمأي المعاهد

تيسر فإن ، فحمة سوداء وكل شحمة بيضاء كل أن ويظن بالنابل الحابل ويخلط ، هذا
ليـنـزل المـنـاط فـيـه يحـقـق اـلـذي الواقع يعرف لم الصناف هذه بين الفرق مأعرفة له

. والهداية العافية الله نسأل ، مأحلها على الدلة
 الكفار ديار في يسكنون الذين المسلمين إلى نصيحة

أظـهـر بـيـن يسكنون الذين المسلمين إخواننا أنصح أن المقاما هذا في أنسى ول
ًء المشركين المعنيـيـن أول ـهـم أنـهـم ينـسـوا أل ، مأعذورين غير أو مأعذورين كانوا سوا

ـبـالله يغرنـهـم ول اـلـدنيا الحـيـاة تغرـهـم فل ، للعداء والمظاهرة والبراء الولء بمعاني
77



ًا عاش ولو وعقيدته دينه هو العبد يحفظه مأا فأهم ، الغرور مأن وأبناؤه هو ومأات فقير
ًا يعيش أن مأن خيرله الجوع ـة فالدنيا السلما مألة غير على وأبناؤه هو ويموت غني فانـي

. يعلمون كانوا لو الحيوان هي والخرة
الـسـيف كـتـابه مـأـن الـهـدل الباري عبد بن الله عبد للشيخ فتوى لخواني وأنقل

بلد ـفـي ـقـوما : وـكـذلك الـسـائل " ـقـال ـــ21صـ في قال الكفار يوالي مأن على البتار
ّدعون المسلمين مأن السلما ـذلك ويرـضـون ، النصارى رعية مأن بأنهم ي ويفرـحـون ، ـب

تـسـمى وـهـي ، بـيـارق لسفنهم يتخذون أنهم الجملة ومأن ، إيمانهم في تقولون فما به
ًا ، النصارى رايات مأثل ، الرايات . رعيتهم مأن بأنهم مأنهم إعلمأ

ـقـوما ـهـؤلء إن ، الـسـلما دين علينا يحفظ أن المسؤول سبحانه : والله الجواب
ولحظوا ، وصولتهم ، مألكهم عظمة واستحضروا قلوبهم في النصارى حب أشربوا قد

عـمـارة إـلـى نظرـهـم وقصروا ، والخرة الدنيا مأن حظهم هي التي بأيديهم الدنيا توفر
الـمـذكورون الـقـوما ـكـان ـفـإن ورعايتها ، لحفظها أقوما النصارى وأن ، وجمعها ، الدنيا
ً أـقـوما أحكـامأه وأن الديـان جميـع علـى وعـلـوه ، السـلما ديـن رفعة يعتقدون ، جهال

ـى باقون فهم ، وأربابه ، الكفر تعظيم ذلك مأع قلوبهم في وليس ، الحكاما ـاما عـل أحـك
وـتـأديبهم ، علـيـه تعزيرـهـم يـجـب ، ـكـبير لخـطـب مأرتكـبـون فـسـاق لكنـهـم ، الـسـلما
ـتتابوا ذكر مأا عنهم صدر ذلك مأع و ، السلما بأحكاما علماء كانوا وإن ، وتنكيلهم ، فيـس

تعظـيـم اعتـقـدوا ـفـإن ، مـأـارقون فـهـم وإل ، تعالى الله إلى وتابوا ذلك عن رجعوا فإن
إيـمـان ـعـدما ، والحاديث اليات وظاهر ، المرتدين أحكاما عليه وجرى ، ارتدوا ، الكفر

إلللى الظلمللات من يخرجهم ءامنوا الذين ولي الله  تعالى قال ، المذكورين
إلللى النللور مللن يخرجللونهم الطللاغوت أوليللاؤهم كفللروا والللذين النللور

ـالى الله وليهم آمأنوا : الذين قسمان الناس أن تقتضي فالية  .. الية الظلمات تـع
والذين ، لكم مأولى ول مأولنا الله ، ورسوله ، الله دون مأولى لهم فليس غيره ل أي ،

ًا الـطـاغوت اتخذ فمن ، وسط فل ، الطاغوت أولياؤهم كفروا فـقـد الـلـه دون مـأـن ولـيـ
ًا خسر ًا خسران ًا وارتكب ، مأبين ًا خطب ، الـطـاغوت وـلـي أو الـلـه ولي إل فليس ، جسيم

ـة تقتـضـي كـمـا ، البتة الوجوه مأن بوجه شركة فل ـالى وـقـال ، الـي ل وربك فل  تـع
ًا أنفسللهم في يجدوا ل ثم بينهم شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون حرجلل

ًا ويسلموا قضيت مما ، ـقـط ـبـوجه الكـفـار نـتـولى ل أن الله حكم وقد ،  تسلمي
ـأبلغ النـفـي وأكد ، إيمانه الله نفى وقد ، إيمان له يكون فأنى ، يحكم لما خالف فمن ـب

الـلـه رـضـي عـمـر ابن عن داود أبو أخرج وقد ، فاستفده ذلك على ، والقساما الوجوه
ديث مأـهـم فيـهـو بقوما تشبه ( مأن  حذيفة عن الوسط في والطبراني ، عنهما ) فالح
اللـبـاس كهيـئـة التـشـبه وـجـوه مـأـن وغيره البيارق نصب مأن ، بالكفار التشبه عن زاجر

ـع ـفـي بمخالفتهم وأمأر اليهود  النبي خالف فقد والسكنات والحركات ، والمشي جمـي
ـا ـونه مـأ ـذلك ، يفعـل ـادهم ولباـسـهم ، ـشـعارهم ـفـي ، والنـصـارى ، المـجـوس وـك وأعـي

المشركين بنار تستضيئوا ( ل  ولقوله وإغاظة لهم مأغايرة أحوالهم وجميع ، وصومأهم
واـلـدخول كـتـابتهم وتعلم ، مأساكنتهم عن النهي   الخطاب بن عمر سيدنا عن ) وورد
ـة بهم تشبه فمن ذلك غير إلى ، رطانتهم وتعلم ، ومأجامأعهم ، أعيادهم في مأعهم مأحـب

ً ذلك يفعل ومأن ، كافر فهو بكفرهم ورضي لهم في شابههم فقد القصد هذا عن غافل
للتوـبـة المـقـرر بالشرط مأنها التوبة يلزمأه ، خصالهم مأن خصلة ففيه الجاهلية أمأورهم

أن أـحـواله ) أـقـل مأنـهـم فـهـو بـقـوما تـشـبه ( مـأـن : ـحـديث تيمـيـة ابن قال ، مأحله في
ـقـوله ـفـي كـمـا ، المتـشـبه كـفـر يقتـضـي ظاهره كان وإن ، بهم التشبه تحريم يقتضي
الـلـه رـضـي عـمـرو ابن قول نظير وهو ،  منهم فإنه منكم يتولهم ومن  تعالى
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حـتى بهـم تشـبه أو ومأهرجـانهم نيروزهـم وصـنع ، المشـركين بأرض بنى ( مأن عنهما
يقتضـي فـإنه ، المطلـق التشـبه علـى هذا حمل ) فقد مأعهم القيامأة يوما حشر يموت
ـشـابههم اـلـذي ، المـشـترك القدر على يحمل وقد ذلك أبعاض تحريم ويقتضي ، الكفر

ًا كان فإن ، فيه ًا أو ، مأعصية أو كفر رحـمـه كلمـأـه " .أهـــ ـكـذلك حكـمـه كان لها شعار
. الله

مـأـن عـلـى البـتـار الـسـيف كتابه في الهدل الباري عبد بن الله عبد الشيخ وسئل
أـهـل أنـهـم ويـقـول – النـصـارى أي – يمدحهم فيمن قولكم " مأا  ـ24 صـ الكفار يوالي
ي مأـدحهم يكـثر ذلك ومأع ، العدل ويحبون ، عدل الس ف السـلطان ذكـر ويهيـن المج

. ؟ الظلم وعدما العدل الكفار إلى وينسب ، للمسلمين
ـة عليه يجب ، لكبيرة مأرتكب عاص ، فاسق فإنه يمدحهم مأن : أمأا فأجاب التوـب

اـلـتي الكـفـر صفة مألحظة غير مأن الكفار لذات مأدحه كان إذا هذا ، عليها والندما مأنها
جميع ذمأته الذي الكفر مأدح كأنه ، كافر فهو الكفر صفة حيث مأن مأدحهم فإن ، فيهم

ـسـمع وـقـد ،  فقال المرء يعلم ل بما المسلم مأدح مأن  الرسول حذر وقد ، الشرائع
ًا ًا يمدحون قومأ مـأـدح أمـأـا ، أهلكتـمـوه ) أي الرـجـل عـنـق قطعتـهـم ( لـقـد فقال شخص

ًا أو حاكم عند له تزكية فيه بما العدل ومـأـدح ، يـجـب ـقـد ـبـل ـجـائز فـهـو بـشـأنه تعريـفـ
ذلك كان ) فإذا وجل عز الله غضب الظالم مأدح ( إذا لحديث مأعصية الفاسق المسلم

عن والبيهقي يعلى أبو أخرجه حديث وفي ، الكبر بالظلم بالك فما الصغر الظلم في
ـله العرش لذلك واهتز الرب غضب الفاسق مأدح ( إذا بريدة عن عدي وابن أن ) حاـص
ًا ومأدحهم ، السلما عن ارتداد لكفرهم الكفار مأدح أن ـكـبيرة القـصـد ـهـذا ـعـن مأـجـرد

ًا يكون بما مأرتكبها يعزر المـأـور أن أراد ـفـإن ، ـعـدل أهل أنهم يقول مأن وأمأا له زاجر
، ذمأـهـا قـد تـعـالى ـسـبحانه والله ، كفر فقد عدل القانونية أحكامأهم مأنها التي الكفرية

ًا وسماها ، عليها وشنع ًا عتو ًا وعناد ًا وطغيان ًا وإفك ًا وإثم ًا ، مأبين ًا وخسران ًا مأبين ، وبهتان
فـلـو ، بالـعـدل يأمأر الله إن ، نبيه وسنة ، كتابه حواها التي الله شريعة هو إنما والعدل

ً النصارى أحكاما كانت ًا لكانت عدل ـدافع التناقض ذلك على ولزما ، بها مأأمأور ـفـي والـت
الللله مللن أحسن ومن يبغون الجاهلية أفحكم  تعالى قال النصارى على الرد

يـكـون ـفـأنى غيره ل الحسن العدل هو حكمه وجل عز فالله  يوقنون لقوم حكما
وـقـال ، الـمـذكورين دـعـوى بطـلـت و فـقـط حـسـن فـهـو عدل  كل لن النصارى لحكم
 بله يكفللروا أن أملروا وقلد الطللاغوت إللى يتحاكموا أن يريدون  تعالى
ً به بالكفر تعالى الله أمأرهم مأا سموا فهؤلء ويرـيـد ، ـضـللهم ـفـي ـغـالبوا فـقـد ، عدل

ً يضلهم أن الشيطان ًا ضلل . بعيد
ـدنيا يخرب الذي الظلم بترك ، الدنيا عمارة هو الذي المجازي العدل أراد وإن اـل

دت  عـنـه ـيـروى مـأـا وأمـأـا ، البليغ الزجر ذلك عن يزجر لكنه ، الكفر مأه يلزما فل ( ول
الـمـذكور والمـلـك ـسـيما ل ، المـجـازي العدل  أراد ) فقد شروان أنو العادل دولة في
ذـكـره كـمـا ـلـه أصل ل المذكور الحديث أن على ، مأعلوما هو كما الفترة زمأن في كان
لتعريـفـه وروده بـفـرض علـيـه الـعـادل : وإطلق ـقـال ، الـكـبرى النعـمـة ـفـي حـجـر ابن

. الله حكم بغير يحكم كان فإنه ، بذلك له للشهادة ل ، به يدعى كان الذي بالسم
بالـعـدل وـصـفه فـي يـكـن لـم ـصـح ولـو مأوضوع المذكور الحديث السخاوي قال

ـذلك بالنسبة فعدله ، الدنيا حقوق في يظلمهم ول رعيته على يجور ل كان فإنه بأس ـل
. الله رحمه كلمأه " .أهـ انتهى ، أعلم والله ، بجهله لنفسه وظلمه كفره ينافي ل

اـلـذين الكـفـار ـعـدل بمدح وذلك دينهم ذهاب مأن الغرب في المسلمون فليحذر
ـق ( الـعـدل تـسـمى الـسـلما ـضـد الصليبية حملتهم أن قالوا كلمللة  كبرت)  المطـل

أمـأـا ، وـحـده لـلـه إل مأطلق عدل فل ،  كذبا إل يقولون إن أفواههم من تخرج
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ـدهم وليس العظيم الظلم إل عندهم فليس وأذنابهم الصليبيين مأن النس شياطين عـن
. الله قاتلهم الكبار والمكر الجور إل

ـات واستنكروا شجبوا الحداثا في المفتين أن والغريب ـك العملـي للتخفـيـف وذـل
ـا دين تضرر و الكفار والوا ولما ، دنياهم تتضرر ل حتى ، الغرب في إخواننا عن إخوانـن

دـعـاة ذـهـب كـيـف رأيـنـا وـقـد ، دينـهـم ـعـن العظيم الشرع هذا لدفع يفتوا لم بالموالة
ـفـي الـقـداس وإقامـأـة الـعـزاء إـلـى المـسـلمين مـأـن ـكـبير وـعـدد الغرب في المسلمين

والســف العزاء كلمات ألقوا وكيف ، والبريطانية ) المأريكية ) ( الكنيسة ( الكتدرائية
مـأـع يعيـشـون أمأريكيون مأواطنون وأنهم ، واحد شيء والنصارى بأنهم صرحوا وكيف ،

ًا مأعهم وهم ، الحزن ويشاطرونهم الحدثا المأريكيين . الحداثا هذه في مأطلق
ـقـدمأنا وـقـد ؟ ذـلـك على مأكرهون هم هل ؟ والفعل القول هذا الفقهاء يعد مأاذا

تنبهـتـم لـمـاذا ؟ والعقـيـدة اـلـدين عـلـى خـطـر هذا أليس ، الكفر على الكراه يكون بما
هذا إن الله سبحان ؟ عقيدتهم عن الخطر لدفع تتنبهوا ولم ؟ دنياهم عن الخطر لدفع

! . عجاب لشيء
فـعـل بـكـل نكفر  " وكذلك1073-2/1072)  ( الشفاء في عياض القاضي يقول

ًا صاحبه كان وإن ، كافر مأن إل يصدر ل أنه المسلمون أجمع فعله مأع بالسلما مأصرح
يـشـهده مـأـا – الزنـانير شـد مـأـن ، بزيـهـم أهلـهـا مـأـع واـلـبيع الكنائس إلى كالسعي ذلك

أجـمـع -  فـقـد جوانبـهـا وـتـرك وسطها حلق – الرؤوس وفحص -  ، وسطه على الذمأي
". كافر مأن إل يوجد ل الفعل هذا أن المسلمون
الذمأة أهل زار  " وإذا514 ) ص المصرية الفتاوى ( مأختصر في تيمية ابن يقول

ً حـاج يـا لهـم يقال فهل المقدس بيت كنيسة ذلـك يقـال أن ينبغـي : ل فأجـاب ؟ مأثل
ًا ًا ـكـان ـفـإن ، كفر فقد قربة زيارتها أن اعتقد ومأن ، الحراما البيت بحاج تشبيه مأـسـلم

فـإن ، ذـلـك ُعـّرف مأحـرما ذـلـك أن جهـل فإن ، قتل وإل تاب فإن يستتاب ، مأرتد فهو
ًا وصار كفر فقد أصر "  مأرتد

ًا وقال مأـثـل ، الكـفـار مأعاـبـد زـيـارة  " وأمـأـا27/14)  الفـتـاوى ( مأجموع في أيض
النصــارى كنائس مأثل ، ذلك غير أو صهيون أو لحم بيت أو بالقمامأة المسمى الموضع

ًا زار فمن ، عنها فمنهي ، ًا المأكنة هذه مأن مأكان ـادة ، مأـسـتحبة زيارته أن مأعتقد والعـب
ـاب فإن يستتاب ، السلما شريعة عن خارج ضال فهو بيته في العبادة مأن أفضل فه ـت

قتل" . وإل
ًا يـكـون  " وـكـذلك7/63)  خلـيـل ( مأختـصـر  عـلـى الخرشي يقول ـشـد إذا مأرـتـد

ـبـزي يخـتـص مأـمـا ـشـيء فـعـل ومأثـلـه ، الكـفـر يتضمن فعل هذا لن وسطه في الزنار
ّيد ، ونحوه الكنيسة إلى المشي ذلك إلى ينضم أن بد ول ، الكفار ُق ًا و فعله إذا بما أيض

"  . السلما بلد في
المجوـسـي قلنـسـوة بوضع  " ويكفر5/133)  الرايق ( البحر في نجيم ابن وقال

إل وـسـطه ـفـي الزـنـار وبشد ، البرد أو الحر دفع لضرورة إل الصحيح على رأسه على
" . الحرب في خديعة ذلك فعل إذا

 ـفـي2/78)  الدائـمـة اللجـنـة ( فـتـاوى في للفتاء الدائمة اللجنة فتوى في وجاء
ّين " إذا الصليب لبس حكم عـلـى ودليل ، النصارى شعار وأنه الصليب لبس حكم له تب

بكـفـره حـكـم ، ذـلـك عـلـى وأـصـر علـيـه هم بما والرضا إليهم بانتسابه راض بسه ل أن
القللوم يهللدي ل الللله إن منهللم فللإنه منكللم يتولهم ومن  عزوـجـل لـقـوله

النصــارى لموافقة إظهار وفيه ، الكبر الشرك به يراد أطلق إذا والظلم  الظالمين
قتلوه وما  كتابه في ذلك نفى قد سبحانه والله ،  عيسى قتل مأن زعموه مأا على
" .   لهم شبه ولكن صلبوه وما
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ـبـن سمرة  " عن7/337)  المعبود ( عون في آبادي العظيم الحق شمس يقول
ن  الله رسول قال قال جندب ـقـال ) ، مأثـلـه فـهـو مأـعـه وـسـكن المـشـرك ـجـامأع ( مأ

ـار والمراد بالله المشرك انتهى ووافقه مأعه اجتمع كذا على جامأعه اللغة أصحاب الكـف
ووافـقـه المـشـرك مـأـع اجتـمـع مـأـن والمعـنـى ، حينـئـذ الغـلـب لنه المشرك على ونص

؛ الوجـوه بعـض مأن أي ، مأثله فإنه الكفر ديار في أي مأعه وسكن مأعه ومأشى ورافقه
ـتـوله عـنـه أـعـرض ومـأـن الـلـه ـعـن إعراضه توجب ومأوالته الله عدو على القبال لن

اـلـولي مـأـوالة ـفـإن مأعـقـول أمـأـر وـهـذا الزمأخـشـري قال ، الكفر إلى ونقله الشيطان
ومأباـعـدتهم الـلـه أـعـداء مأجانـبـة ـفـي بالقلب وإلزاما إبراما وفيه مأتنافيان العدو ومأوالة
مللن أوليللاء الكللافرين المؤمنللون يتخذ ل  ومأعاشرتهم مأخالطتهم عن والتحرز

إـلـى ذـلـك ـجـره الـكـافر واـلـى وإذا المؤمأن بموالة أولى والمؤمأن  المؤمنين دون
لـمـادة حـسـما العظـيـم التغلـيـظ بـهـذا مأخالطته عن الشارع فزجر إيمانه ضعف تداعي
أعقابكم على يردوكم كفروا الذين تطيعوا إن آمنوا الذين ياأيها  الفساد

مـأـن ـنـبي إـلـى الـلـه أوـحـى ديـنـار اـبـن عن لحمد الزهد وفي ،  خاسرين فتنقلبوا
تركـبـوا ول أـعـدائي مألـبـس تلبـسـوا ول أـعـدائي مـأـداخل تدخلوا ل لقومأك ( قل النبياء
وـقـال ، للمـنـاوي القدير فتح في ) كذا أعدائي هم كما أعدائي فتكونوا أعدائي مأراكب

ـه ، حـسـن إسناده سمرة حديث الصغير الجامأع شرح المنير الكوكب في العلقمي وفـي
ًا ، الدين إظهار على يقدر ولم عليها قدر مأن على الهجرة وجوب حربـيـا أو ـكـان أـسـير

أو ـيـؤذوه أن ذـلـك بـعـد ـيـأمأن ل ـفـإنه عـنـه انكفوا وإن بينهم مأهان مأقهور المسلم فإن
ديث وفـي دينـه بأهل مأستظهرا يكون أن المسلم على وحق ، دينه عن يفتنوه د ح عن

ابن وقال ، انتهى أحاديث مأعناه ) وفي مأشرك مأع مأسلم كل مأن بريء ( أنا الطبراني
إذا المشركين بين المسلم إقامأة مأن  الله رسول ومأنع النبوي الهدى كتاب في القيم
المـشـركين أظهر بين يقيم مأسلم كل مأن بريء ( أنا وقال بينهم مأن الهجرة على قدر

) مأثـلـه فـهـو مأـعـه وـسـكن المـشـرك مـأـع جامأع ( مأن ) وقال ناراهما تراءى ( ل ) وقال
مـأـن الـشـمس تطـلـع حتى التوبة تنقطع ول التوبة تنقطع حتى الهجرة تنقطع ( ل وقال

إبراهـيـم مأـهـاجر ألزمأـهـم الرض أـهـل فخيار هجرة بعد هجرة ( ستكون ) وقال مأغربها
ـع الله ويحشرهم الله نفس تقذرهم أرضوهم يلفظهم أهلها شرار الرض في ويبقى مـأ
رب يـا آمأيـن السـلما علـى نقبـض أن ولخواننـا لنـا الله ) " . نسأل والخنازير القردة

. العالمين
الفعـال هـذه مأثـل مأنهـم صـدرت الـذين للمسـلمين الفقهـاء أيها تقولون فماذا

. الكفرية والقوال
نـسـمع وـلـم ـبـاللف وـهـم الـنـواقض ـبـل الكبائر يرتكبون الغرب في المسلمون

. الشقر المأريكيين روع أو ضرع مأن شجبتم كما ، استنكار ول شجب فتوى مأنكم
واـلـردة الكـفـر أعـمـال أن أما ؟ واـلـردة الكفر أعمال وتستنكرون تشجبون ل لم
. ؟ إنكارها مأن وتغضب ، أمأريكا ترضاها

ومـأـا ، حـقـه وأعـطـوه عليه ركزوا أصول مأن كان مأا ، مأحله في شيء كل أنزلوا
. عنكم الغرب ليرضى وتضخموه ، الصول حساب على تقدمأوه فل فروع مأن كان

ا أنكرتهـا مأا هي  والفروع ، وأذنابهما أمأريكا رضيتها مأا هي الصول أن أما أمأريك
. بالله إل قوة ول حول ول ؟ وأذنابها
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الصليبية الحرب بدأت لقد اركبي الله خيل يا
ـار إن ـا الكـف ـى لبســوا مأهـم ـالهم وســّموا المســلمين عـل ـايرة بأســماء أفـع مأـغ

ًا الحقائق مأن يغير ل السماء تغيير أن إل لمعتقداتهم ـم الله أخبر الذي وهم ، شيئ عنـه
اسللتطاعوا إن دينكم عن يردوكم حتى يقاتلونكم يزالون ول  تعالى بقوله
فللي أعمالهم حبطت فأولئك كافر وهو فيمت دينه عن منكم يرتدد ومن
  خالدون فيها هم اللنار أصحاب وأولئك والخلرة الدنيا

هــي ومأا المسلمين على قلوبهم في مأا وأخرج النصارى مأعتقد أظهر الله أن إل
مأحاربة أو ، المطلق العدل أو الرهاب مأكافحة اسم وأن ، السلما على حربهم حقيقة
قــد ، دفين صليب لحقد أغطية إل هي مأا ، الحضارة أعداء أو الشرار أو الحرية أعداء

. قلوبهم مأل
، عنها الله أخبر التي مأعتقداتهم تحقيق الوحد وهمهم قلوبهم مأل الحقد أن وبما

مـأـؤتمر ـفـي فـصـرح عقـيـدته كـتـم يـسـتطع وـلـم بوش المأريكي الرئيس صبر نفد فقد
ـحفي ـراه ـص ـوما أـج ـد ـي ـق  ما16/9/2001 الـح ـــ28/6/1422 المواـف ـوله ه This" بـق

crusade, this war on terrorism, is going to take a long time " 
ـضـد الـحـرب , ـهـذه الـصـليبية الحرب "هذه قوله هو الله قاتله المتقدما كلمأه وترجمة
ً وقتا تأخذ سوف الرهاب بالصبر يتحلوا أن المأريكيين على " الواجب قال " ثم طويل

. "
الـسـلمأي للمرـكـز زـيـارته فإن والعتذار الخطاب ذلك تحوير بوش حاول ومأهما

ـة كل تشن الصليبية الحرب إن  ، صليبية حرب مأن أعلنه مأا تمحو لن أمأريكا في دقيـق
. المأريكي العلما في

( إنـهـا  عـنـوان تـحـت ريفيو ناشونال مأجلة نشرته مأا كثيرة وهي ذلك أمأثلة ومأن
المـتـورطين أمأـاكن عـن البـحـث تـرف أوان هـذا ) "لـيـس بلدهم في فلنغزهم الحرب

وجـهـه عـلـى ارتسمت مأن كل هم العمليات هذه عن , المسؤولون الرهابية بالعمليات
تحقيـقـات إـلـى نحـتـاج واـشـنطن..ل و نيوـيـورك عـلـى بالهجـمـات ـسـمع عندمأا ابتسامأة
, علينا مأجرمأة مأتطرفة طائفة غزتها , امأتنا دولي تحالف إلى ول جنائية أدلة أو مأطولة
" . المسيحية إلى التحول على إجبارهم و قادتهم قتل و بلدهم في غزوهم

بعض قال كما مأحمله غير على الكلما تحملون إنكم يقول مأن لنا يخرج ل وحتى
هذه لستخدامأه الرئيس المأريكان السياسيين كبار أحد انتقد فقد ، الذناب الصحفيين

ذيNIGHTLINE" الشـهير البرنامأـج في , وذلك العبارة المأريكـي المـذيع يقـدمأه " ال
العـبـارة ـهـذه اـسـتخدامأه ـفـي الرئـيـس :" أخطأ قال   حيثABC قناة كوبلز) في ( تيد
مأنها: لسباب وذلك

ـدين صلح يد على الحروب تلك في هزمأوا قد الحقيقة في الصليبين : أن أول اـل
النصر. إلى فيه الحاجة أمأس في نحن وقت في بهزيمة التذكير المناسب مأن وليس ،

مـأـن حلفاؤـنـا ـكـبير وبـشـكل يثير الصليبية" سوف "الحروب المصطلح : هذا ثانيا
" . الرهاب مأع الوشيكة مأعركتنا في إليهم الحاجة أمأس في نحن الذين المسلمين

خـطـط المـأـة علـمـاء ـعـن الغـمـة كـشـف كـتـابه ـفـي الحوالي سفر الشيخ وينقل
ًا نقـل مأـا ضـمن ومأـن ، النفـط وحقـول الخليج مأنطقة على للسيطرة الصليبيين أيضـ

، الـثـالث الـعـالم ـفـي عليـهـم الـكـبر الخطر واعتباره السلما حرب على الغرب حرص
الهـجـومأي الطـابع ذات الـصـليبيين عـن نقلهـا اـلـتي المقتطفات بعض كلمأه مأن وأنقل
وـحـديثها قـديمها التحالـفـات ـهـذه فـي القـضـية جوهر إن " والواقع  ـ32 صـ في يقول
الخطر لمقاومأة والتوحيد الداخلية خلفاته تناسي تقتضي الغرب مأصلحة أن وهو واحد

ُد الذي الخارجي ُع ـضـد المتـنـاحرة أوروـبـا تـحـالفت فـقـد ، فـيـه الحرـبـة رأس الـسـلما َي
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أوروبـيـة دولة إنها -رغم تركيا ظلت المقدس) كما (الحلف ُسمي فيما العثمانية الدولة
ـهـو واـحـد لـسـبب قرـيـب عهد إلى الوروبية الدولية التفاقيات الموقع- خارج جهة مأن
قـبـول ـعـدما ـسـبب اـلـتركي-أوزال- ـعـن الرئيس ُسئل فقط أسابيع ومأنذ ، مأسلمة أنها

ًا تركيا الســبب بأن - فأجاب الناتو حلف في عضو أنها رغم الوروبية الوحدة في عضو
!!. إسلمأية دولة باعتبارها تركيا إلى ينظر يزال ل الغرب أن هو

للرئـيـس عـشـر الربـعـة بالنقاط مأعلوما هو كما انتهت الولى العالمية الحرب إن
اتفـق بمقتضـاها واـلـتي ، المـأـم عصـبة مأـبـدأ أسـاس أصبحت "ولُسن" التي المأريكي

الغربـيـة، الـسـيطرة تـحـت أي الدولية الوصاية تحت السلمأي العالم وضع على الغرب
باـسـم الـغـرب ـسـيطرة تحـت قبـل مـأـن وضـعت قـد ـكـانت مأنه المهمة الجزاء أن مأع

الثانـيـة العالمـيـة الـحـرب وبقـيـاما الخلـيـج ومأـشـيخات والـكـويت ـعـدن "الحماية" ومأنـهـا
جديـدتان قوتـان وـبـرزت التقليديـة الستعمارية القوة انهارت كما المأم عصبة انهارت

-ـيـالطه- وـفـي مـأـؤتمر ـفـي المتمـثـل فيـهـا المنتـصـرين وفاق وكان وروسيا أمأريكا هما
احتـفـظ المتـحـدة" إذ المـأـم "هيـئـة الجديدة الدولية الهيئة خلل مأن العالم في التحكم

يسمى!!.. كما الدولي المأن مأجلس "الفيتو" في النقض بحق الكبار الطواغيت
ـهـو آـخـر ـكـاتب يقول هـ21/12/1410 بتاريخ آخر عدد " وفي ـ35صـ في وقال

أوروبا:- تحديات عن بالقاهرة والمستقبل لبحوثا- التنمية العربي المركز مأدير
ًا وفرنـسـا ـخـاص بـشـكل أوروبا وجنوب الغربية أوروبا في القلق " يتزايد تحدـيـد

اـلـديمغرافي التغيـيـر يـسـمونه آـخـر وتـطـور الـسـلمأي، الـمـد علـيـه يطلقون تطور مأن
" . أفريقيا شمال في حادثان والتطوران

الكويتـيـة الـسـلمأية البلغا مأجـلـة نـشـرت المسار هذا " وفي ـ37صـ في ويقول
ًا25 بحوالي الغزو قبل أي هـ1410 الحجة  ذي16 في ً  يومأ ًا مأقال : هــل بعنوان مأؤثر

. ؟ الصليبية الحروب انتهت
بياـنـات إل ليـسـت أنـهـا للـسـامأع يخـيـل اـلـتي الخـبـار تـتـوالى فـيـه: الـيـوما ـقـالت

عجيب. بصمت رحاها تدور طاحنة مأعركة في عسكرية
تـايمز الفايننـشـال عنهـا ونـشـرت الغرب في ُطرحت التي للفكرة فيه وتعرضت

! . السلمأي العالم ضد أوروبي دفاعي عمود وهي: إقامأة
تـصـبح ـقـد وبلغارـيـا اليوـنـان مأـثـل البلقان دول أن المأريكية الصحافة نشرت بل

السلمأي). التطرف انتشار ضد أوروبا في مأواجهة (دول
وـقـوع الـسـوفيتي" باحتـمـال "التـحـاد الـنـووي ـعـدوها أمأريـكـا ـصـحافة وأـنـذرت

مأـسـلمين مأتطرفـيـن أـيـدي ـفـي الـسـوفيتية السلمأية الجمهوريات في الذرية السلحة
ًا يعتبر ذلك وأن ًا تهديد . المتمدن والعالم للبشرية خاص

ـكـان وربـمـا الغاـبـات مـأـن يأتي والمبدع الصحراء مأن يأتي المتطرف  إنوقالت:
والغرب. الشرق بين الكبر الفارق هو هذا

ّلق وقد أمأريـكـا "إعلما بعـنـوان النـصـوص ـهـذه أورد اـلـذي المأريـكـي المحامأي ع
الغربـيـة اـلـدول إـلـى بالنـسـبة ل المـسـلمين لخـطـر المسلمين" قائلً:  بالتروـيـج وخطر

ًا المرء يرى السوفيتي التحاد إلى حتى بل فحسب القــدامأى العداء مأصالح بين تقارب
ل البـاردة، الحـرب فـي يشـتبكون كانوا الذين ُيحتم عـن الجديـدة القضـية تـتردد أن و

" . المستقبل في فأكثر أكثر المتمدن العالم على السلمأي الخطر
ًا الشيخ ونقل ًا العلن جرى نفسه الوقت " وفي ـ37 صـ أيض وظيـفـة ـعـن أيـضـ

أذاـعـت الواـقـع) فـقـد ـفـي قديـمـة (وـهـي الوفاق ظل في المأريكية للمخابرات جديدة
مـأـا الماـضـي القـعـدة ذي أواـخـر ـفـي الظهيرة عالم برنامأج في البريطانية الذاعة هيئة
ًا: نصه تقريب
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ًا كان الذي المأريكية للمخابرات الرئيسي الجهد " إن إمأبراطورية لمراقبة مأنصب
ًا السوفيتي- سيتجه التحاد -يعني الشر ـالم في الصولية الجماعات لمراقبة أساس الـع

". أمأامأها والعراقيل العقبات ووضع السلمأي
ًا وأذاعت فيه: قالت تايمز الفايننشال لصحيفة تعليق

الـعـالم ودول أوروـبـا ـشـرق ـفـي الديمقراطـيـة التجاهات تشجع أمأريكا كانت إذا
ـتـدفع ـبـذلك لنها السلمأي العالم في التجاهات تلك تشجع أل عليها يجب فإنه الثالث

العالم!!! ذلك في السلطة زمأاما تسلم إلى تدري- بالصوليين أن دون–
وحرـيـة القرـيـب الـعـالمي السلما عن المعسولة والشعارات العلنات أثناء وفي

مأـيـتران الفرنـسـي الرئيس والديمقراطية... الخ. فّجر والستقلل الحرية في الشعوب
أـتـدخل فـسـوف الجزاـئـر حـكـم ـفـي الصوليون نجح قال: إذا حين مأذهلة صليبية قنبلة

ًا بنما.!! في بوش تدخل كما عسكري
ً فرنسا تدخلت فقد بالتدخل تهديد مأجرد ليس الذهول مأثار أن والواقع ـي فعل ـف

ـفـي والـجـابون) ولكـنـه وتـشـاد الـعـاج وـسـاحل أفريقـيـا ووـسـط (زائير مأنها كثيرة دول
اـلـذي الـصـليبية الـحـرب وإـشـهار الـسـرية الغرب مأخططات بعض إعلن على الجراءة

أن إل مـأـوقفه ـفـي الـحـاد مأـيـتران تراجع كان هنا ومأن اشتعالً، السلمأية الصحوة يزيد
بوـبـاء كلـهـا المنطقة يهدد خطر الفلسطينية (النتفاضة بأن التصريح مأن يمنعه لم ذلك

التطرف) .
ـفـي الغرـبـي العلما اجـتـاحت اـلـتي والتـصـريحات العلـنـات ـهـذه غـمـرة وـفـي

لـصـحيفة ، الردن عـهـد وـلـي حـسـن للمأـيـر المكـشـوف الـحـديث ـجـاء الخيرة الشهور
الـعـرب المعـتـدلين بـيـن مأحادـثـات إـجـراء ينبـغـي فـيـه: " إـنـه ـقـال الذي تايمز نيويورك

الـصـوليين. وـقـال: إن تـنـامأي ـفـي يكـمـن للـسـلما الحقيـقـي الخطر لن والسرائيليين
جـهـة مـأـن اليـهـود المتطرـفـون حـيـث والتـطـرف الـصـوليين تـصـاعد هو الحقيقي العدو
وشمال ولبنان أفغانستان عبر مأن الممتدة السياسات على يؤثر الذي السلمأي والمد

الـضـفة ـفـي الفلـسـطينية النتفاـضـة ـفـي المتطرفـيـن نـشـاط وـقـال: يتـصـاعد أفريقيا،
" . غزة وقطاع الغربية

" حـرب بل نصـر كتـابه فـي نيكـسـون يـقـول السـلمأية والصحوة إسرائيل وعن
الـصـوليين بـيـن ـنـزاع إـلـى يتـطـور اليهود ضد العرب صراع نرى الوسط الشرق وفي

تتغلب لم أخر. ومأا جانب مأن المعتدلة العربية والدول وإسرائيل جانب مأن السلمأيين
ًا تواجه بأنها وتعترف خلفاتها على المأم هذه ًا أشد تهديد ـر ـا  -أي284 ... ص خـط كـم
الردن. عهد ولي قال

الـعـالم " وـفـي ـقـوله ـحـرب بل نصر نكسون كتاب عن ـ42صـ في الشيخ ونقل
الـشـيوعية مأـحـل الـسـلمأية الـصـولية تخـلـف إندونيـسـيا إـلـى المـغـرب مـأـن الـسـلمأي
 .307 العنيف... ص للتغيير الساسية الداة باعتبارها

يتبـنـون إـيـديولوجيين أعداء والسلمأيين الشيوعيين الثوريين : إن نيكسون وقال
ًا ًا: الرغبة هدف ـفـرض بغـيـة ـضـرورية وـسـيلة ـبـأي الـسـلطة عـلـى الحصول في مأشترك

ُثلهم على تقوما دكتاتورية سيطرة حـيـاة الـثـورتين مـأـن أي تحقق ولن تحتمل، ل التي مُأ
الثالث. العالم في للشعوب أفضل

الـغـرب يـضـع لم مأا ستسود الخرى، أو إحداهما لكن أسوأ، المأور سيجعلون بل
اـلـدائر للـصـراع ـسـواء ـحـد عـلـى والروحـيـة القتصادية البعاد لمواجهة مأوحدة سياسة

الثالث. العالم في الن
نـسـتطيع ل ونـحـن العاـصـفة، ـقـوة تكتـسـب الـثـالث الـعـالم ـفـي التغيـيـر رياح إن

 " .307 إتجاهها... ص تغيير في نساعد أن نستطيع لكننا إيقافها
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مأقابلــة فيقوله"   المأريكية السياسة مأحللي أحد عن ـ77صـ في الشيخ ونقل
ًا) CNN( قناة في له جيوش مأن نخاف ل : " نحن قال للجهاد صداما دعوة على تعليق

كلما " .أهـــ ومأـصـر والجزاـئـر العربـيـة الجزـيـرة في الصوليين مأن نخشى وإنما صداما
. الله حفظه سفر الشيخ

ًا فيـهـا الدين ورجال الغرب ساسة لبعض مأقالت هنا وأنقل ًا ـقـديم وـهـي وـحـديث
الـسـلما عـلـى تجـهـز ـصـليبية لـحـرب الـعـدة يـعـد اتجاـهـاته بجمـيـع الغرب أن على تدل

) والـشـر ( الخـيـر ـقـوى بين الحرب يسمونها كما أو الصليبية الحرب وفكرة ، بزعمهم
اـلـتي الـسـماء ـهـذه ) ـكـل والظـلـم ( العداـلـة بـيـن ) أو والـنـور ( الظلما ـقـوى بـيـن أو

هي بل جديدة عبارات تكن لم السلما ضد التحالف دول وقادة المأريكيون يستخدمأها
و الخرافـيـة نـبـوئتهم ومـأـن كتبـهـم مـأـن مأـسـتقاة لـهـم بالنـسـبة قديـمـة أـصـولية عبارات
النجيلـيـون ـهـم الن يقودـهـا اـلـتي والمعرـكـة ، المتـطـرف الغرـبـي الفـكـر في مأتأصلة

. البروتوستانت المتطرفون أو ، العسكريون
ًا الطلسي شمال حلف عاما أمأين سولنا خفير يقول ـاع في سابق ـــحلف اجتـم لل

وـسـقوط والـبـاردة الـحـرب انتـهـاء " بـعـد الـسـوفييتي التحاد سقوط بعد هـ1412 عاما
ًا أورـبـا ودول الطلـسـي ـشـمال حـلـف دول على يجب الحمر العدو تتناـسـى أن جميـعـ

ًا لتبـصـر المـأـاما إـلـى لتنـظـر أـقـدامأها عـلـى مأن أنظارها وترفع بينها فيما خلفاتها ـعـدو
ًا " . السلمأية الصولية وهو لمواجهته تتحد أن يجب بها مأتربص

ًا بريطانيا وزارء رئيس جلدستون يقول ًا سابق دينـهـم ـعـن الـنـاس بإبـعـاد مأوـصـي
ًا ًا القـرآن ـهـذا داما " مـأـا الصـليبية للـحـرب تمهيـد فلـن المسـلمين أيـدي فـي مأوجـود

" . الشرق على السيطرة أوربا تستطيع
الـغـرب بلد فـيـه تـصـبح اـلـذي الـيـوما يـعـود ربما يدري " مأن مأشادور ألبر ويقول

الـوقت وفـي ، ثانيـة مأـرة العـالم لغـزو السـماء مأـن إليها يهبطون بالمسلمين مأهددة
" . المناسب

ًا براون لورانس القس ويقول ـفـي المـسـلمون اتـحـد " إذا المأة تفريق إلى داعي
ًا الـعـالم عـلـى لعـنـة يصبحوا أن أمأكن عربية إمأبراطورية يـصـبحوا أن أمأـكـن أو وخـطـر

ًا  تأثير ول وزن بل حينئذ يظلون فإنهم مأتفرقين بقوا إذا أمأا ، له نعمة أيض
ـفـي نـضـع أن يـجـب لـكـن نائـمـة الـسـلمأية الوـحـدة " إن تويـنـبي أرنوـلـد ويـقـول

" . يستيقظ قد النائم أن حسابنا
أعـطـي " إذا باكـسـتان بـشـئون الـخـبير سميث وك المأريكي المستشرق ويقول

ـفـإن ديمقراطـيـة أنظـمـة ـظـل ـفـي وعاـشـوا ، السلمأي العالم في الحرية المسلمون
الـشـعوب بـيـن الحيلوـلـة يمـكـن وـحـدها وباـلـدكتاتوريات ، البلد هذه في ينتصر السلما

" . ودينها السلمأية
ـان إذا أصنع " مأاذا ما1962 عاما الفرنسي المستعمرات وزير لكوست ويقول ـك

" . فرنسا مأن أقوى القرآن
ًا فرنسا خارجية وزير هانوتو ويقول ًا سابق ًا السلما مأن مأحذر " حربه إلى وداعي

اـلـدين فـهـو فـيـه وانتـشـر ـحـدوده الـسـلما واجـتـاز إل الرض سطح على مأكان يوجد ل
آخر"  دين أي تفوق بشدة اعتناقه إلى الناس يميل الذي الوحيد

يـحـدثه أن يمـكـن اـلـذي ـهـو حـضـارتنا على الحقيقي الخطر " إن سالزار ويقول
يـهـددنا اـلـذي الحقيـقـي الخـطـر " إن " ويـقـول الـعـالم نـظـاما يغـيـرون حين المسلمون

ًا ًا مأباشر ـعـن الـسـتقلل ـكـل مأـسـتقل عالم فالمسلمون ، السلمأي الخطر هو وعنيف
ـة بحضارة ويتمتعون ، بهم الخاص الروحي تراثهم يملكون فهم ، الغربي عالمنا تاريخـي
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ـيتهم إذابة إلى حاجة دون جديد عالم قواعد يقيموا أن جديرون فهم أصالة ذات شخـص
" . الغربية الحضارة في والروحية الحضارية

الـصـليبية النزـعـة ـهـذه تحريك على بوتين الرثذوكسي الروسي الرئيس وحرص
الـصـولية " إن هـ1421 عاما مأن الكومأنولث دول أمأاما له اجتماع آخر في السلما ضد

الوحـيـد الخـطـر وـهـي الـيـوما المتحـضـر الـعـالم يهدد الذي الوحيد الخطر هي السلمأية
إقامأـة إلـى ويسـعون نفوذ لهم والصوليون ، العالميين والسلم المأن نظاما يهدد الذي
تعـتـبر اـلـتي أفغانـسـتان مـأـن وينطلـقـون ، كوـسـوفو إلى الفلبين مأن تمتد مأوحدة دولة

وروـسـيا ، أـهـدافها ـسـتحقق فإنـهـا لموجهتـهـا الـعـالم ينهض لم فإذا ، لتحركاتهم قاعدة
" . القوقاز شمال في الصولية لمكافحة عالمي دعم إلى تحتاج

ـوش إن بل ، تقرع وهي بعيد زمأن مأنذ الصليبية الحرب طبول إن ـليبية الجـي الـص
كما المناسب الوقت جاء وقد ، الحرب هذه لخوض زمأن مأنذ بينها فيما وتنسق تتحرك

. للرهاب قاتلة ضربة لتوجيه بوش قال
الـلـه ـقـاتله الفتيـكـان بابا تحرك فقد صليبية لحرب يعد الن الغرب أن أجل ومأن

فـقـد ، الـصـليبية الـحـرب لهذه التأييد ليحشد لفغانستان المجاورة للدول بزيارة ليقوما
لـقـائه أثناء وتعهد بييف نزار رئيسها أعلن الذي هـ6/7/1422 تاريخ في كزاخستان زار
ًا المتحدة الوليات لمشاركة استعداد على أنه البابا مأع ـفـي وـقـال تريده مأا بكل مأطلق

ًا تفي ل الكلمات " إن خطابه ـل ، الرهاب ضد حربها في المتحدة للوليات دعم ـا ـب إنـن
" المتـحـدة الولـيـات ترـيـده عمل أي لتقديم استعداد على ونحن بالعمل ذلك سنبرهن

ًا وربـمـا ، ذـلـك بعد إرمأينيا البابا  وسيزور ، بالمشاركة له البابا إقناع بعد هذا مـأـن ـعـدد
ذه الصـليب أنصـار لتعبئـة ذلك كل للحرب، الصليبيين لحشد المنطقة دول الحـرب له
. السلما على صليبية حملة أكبر يعدونها التي

المأة لتعبئة باكستان يزوروا ولم ، أفغانستان يزوروا لم المسلمين علماء فأين 
واحــد خندق في المجاهدين مأع يدخلوا لم ؟ المجاهدين أيدي على يشدوا لم ؟ للجهاد

ـحـرب أنـهـا ـحـرب ـهـذه تـصـف اـلـتي الفـتـاوى أـيـن يـقـال أن مأنهم يطلب مأا أقل بل ؟
عـلـى ـقـادر مأـسـلم ـكـل على عين فرض الجهاد بأن تنادي التي الفتاوى وأين ؟ صليبية

ووحـدانا زرافـات هبـوا يـوما المتعـالمين أيـن ؟ وحزبـه الشـيطان ضـد فيها المشاركة
الـسـلمأية المـأـارة لثـنـي التوـسـط أجل مأن أفغانستان وزاروا بوذا أصناما عن ليدافعوا

ـد أهل عن تدافعوا أن لكم آن أمأا الصناما عن دافعتم مأن يا ؟ الصناما هدما عن التوحـي
م الصـناما أن أما ؟ والـبراء الـولء مأعنى فيها يتحرك أن لعقيدتكم آن أمأا ؟ دكم أه عن

وينكـصـون الـصـناما ـعـن ـيـدافعون رؤوـسـهم العباد على حسرة يا ؟ وأهله التوحيد مأن
، الـسـلح وتحمـلـوا مأجاـهـدين تكوـنـوا أن نـطـالبكم ل إنا ؟ وأهله الدين عن الدفاع عن

لـهـذه المـسـلمين فتحـشـدوا ، للنـصـارى الفاتيـكـان باـبـا مأـثـل تكونوا أن نطالبكم ولكن
.  يعلمون ل الناس أكثر ولكن أمره على غالب والله  ؟ الفاصلة الحرب

ضـد الحـزاب وتحزبـت العـدة وأعـد جحـافله حشـد قـد الكفـر جيـش كان فإذا
فـقـد ، المـعـالم مأتـضـحة الوجه مأكشوفة صليبية حرب غطاء تحت والمسلمين السلما
إيـمـان ل نـفـاق وفـسـطاط ، فيه نفاق ل إيمان فسطاط فسطاطين إلى الناس انقسم

ـحـزب مـأـع وإمـأـا ، وحزـبـه الكفر جحافل مأع إمأا ، ثلثا خيار للمسلم هناك وليس ، فيه
. والدين العقيدة عن يذودون الذين المؤمأنين

توـقـف ـضـاربة إـسـلمأية بـيـد إل ، تتوـقـف وـلـن تتوـقـف ـلـم الـصـليبية ـفـالحملت
.  الله كلمة وتعلي الطغيان
الن يـسـيطر اـلـذي ـهـو ، المأـكـان ـقـدر سـريعة و ، مأا عسكرية ضربة توجيه إن

زاوـيـة مـأـن ـسـهل و ـجـاهزا ـهـدفا تـعـد أفغانـسـتان و الـصـليبية الحرب قادة مأخيلة على
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أـسـامأة اتـجـاه في أمأريكا اندفعت لذلك ، الصاروخية و الجوية الضربات على القتصار
. السلمأية والمأارة أفغانستان و لدن بن

ـعـن ـسـئل عندمأا الحادثا مأن يوما ثاني في له صحفي مأؤتمر في بوش قال لقد
حـمـت اـلـتي الدوـلـة أن إل أـقـول أن أـسـتطيع " ل  ـقـال الـفـاعلين عـلـى اـلـرد كيفـيـة

الـسـلمأية المـأـارة إلى مأنه " إشارة العالم خارطة على مأن نمسحها سوف الرهابيين
. ضدهم دليل أي على يعثروا أن قبل أفغانستان في

كلـمـة والمـسـلمين الـسـلما عـلـى حقد بكل بوش الصليبية الحملة قائد قال لقد
we(  ـنـدخنهم " ـسـوف بـقـوله الفـغـان ـهـدد عندمأا العلما وسائل كل تجاهلتها أخرى

will  smoke  them الجرامأـيـة المأريكـيـة الطريـقـة عـلـى ـتـدخينهم يقـصـد   ) " أي
ًا ويقـتـل فتناما في يفعله كان مأا غرار على البشعة القـرى بـتـدخين الـمـدنيين مـأـن آلفـ
. السامأة بالغازات والمدن

قـنـاة ـقـالته مـأـا عـلـى أـحـد ـيـزد وـلـم ، الكلـمـة ـهـذه لمعنى المسلمون ينتبه ولم
مأفـهـوما لـهـا الكلمة هذه أن إل ، السامأة الغازات استعمال يقصد ربما أنه مأن الجزيرة

مأن الكلمة تعنيه مأا بكل جماعية إبادة حرب شن على عزمأهم على دليل هي إذ واسع
ر فـي نفسها الطريقة الفرنسيون استعمل ولقد ، مأعنى كـان ، المسـلمين مأـع الجزائ

يـفـرون وـهـم الجـبـال ـشـعاب ـفـي بالرـصـاص العزل الجزائريين يطاردون  الفرنسيون
ـذي ، المتحضر الصليبي البيض الرجل فيقوما ، الكهوف إلى ويلجئون أمأامأهم ـس اـل لـي
ـدخان إليه اللجئون فيموت الكهوف فوهات في النار بإشعال  كالمسلمين إرهابيا ، باـل

" . ندخنهم "سوف بوش قالها التي الكلمة لمدلول واحد أسلوب وهذا
أشرنا وكما ، سريع فداء ككبش يبدو  أفغانستان أو لدن بن استهداف أن نقول

ًا تـعـدله أمأريـكـا ـكـانت أفغانستان ضرب أن الباكستان الخارجية وزير تصريح في سابق
ًا ، المبارك الثلثاء عمليات قبل إن وأيض المأـارة لضـرب تـذرعت المأريكيـة الدارة ف

بشكل لدن ابن تستهدف ل الحقيقة في وهي ، أراضيها في لدن ابن بوجود السلمأية
وقــد ، بزعمهم الصولي نظامأها وإسقاط السلمأية المأارة تستهدف إنها بل ، رئيسي

يكفـي ل لدن بـن لسامأة طالبان تسليم أن باول كولن المأريكي الخارجية وزير صرح
ًا هـــ6/7/1422 الثنـيـن ـيـوما وـقـال ، ـضـدها العسكرية الحملة بإيقاف ـسـؤال علـى رد
إن باول قال لدن بن تصفية مأن المتحدة الوليات يمنع تشريع هناك كان إذا مأا بشأن

اـلـتي المطلـقـة التـحـرك حرـيـة لها تكون كي القائم التشريع تدرس المأيركية " الدارة
آلف تضــم تفكيكها المتحدة الوليات تريد التي لدن بن شبكة أن واعتبر ، إليها تحتاج

الوليـات تضـعها الـتي الولويـة أن بـاول وأضـاف ، العـالم أنحـاء جميع في الشخاص
ـيـتزعمه اـلـذي القاـعـدة وتنظـيـم نفسه لدن بن أسامأة هي حاليا عينيها نصب المتحدة
ـه باول " وأوضح " ، أفغانستان في الحماية له تقدما التي طالبان وحركة ـو ـحـتى أـن وـل

"يـجـب وـقـال المطاف، نهاية المأر هذا يكون فلن المتحدة الوليات إلى لدن بن سلم
مأـنـح ـقـررت المتـحـدة الولـيـات أن المأيرـكـي اـلـوزير برمأتها". وأـكـد الشبكة استئصال

ـبـن أـسـامأة عـلـى القـبـض إلـقـاء تتيح مأعلومأة أي مأقابل دولر  مأليون25 بقيمة مأكافأة
لدن. " .

ًا وهم  ـبـن أـسـامأه وـخـرج ، لدن ـبـن بأسامأه وتذرعوا السودان حاصروا قد أيض
ـفـي الـصـليبيين خـلـف تـقـف أمأريـكـا زالت ول عليها الحصار زال ول السودان مأن لدن

أفغانستان على الجوية الضربة جاءت لما بل البشير، حكومأة لسقاط السودان جنوب
ًا ول شخـصـيات تـسـتهدف ل الـصـليبية ـفـالحرب ، بالـضـربات الـسـودان ـسـبقتها أـفـراد
.  بأكمله السلما تستهدف إنها بل مأحددين
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أمأـيـر قـال كـمـا لدن ـبـن أسـامأه ـبـإخراج لمـطـالبهم الـسـتجابة مـأـن مأعنى ل لذا
مـأـن الـعـرب المجاـهـدين إـخـراج " إن ـعـاما قـبـل ـلـه خطـبـة ـفـي عمر مأحمد المؤمأنين

صـراعنا ينهـي لـن ، لجلهـم يحاصرنا الذي المأن مأجلس لمطالب استجابة أفغانستان
ًا يستهدفون ل هم ، مأعهم السلمأي النظاما يستهدفون إنهم بل ، يزعمون كما أشخاص
ـفـإن ، يرـيـدون مـأـن وأخرجـنـا لمـطـالبهم اـسـتجبنا أنـنـا فـلـو ، الـسـلمأية المـأـارة ـلـدى

تـجـاه الـشـرعية أنظمتـنـا بتغـيـر ـسـيطالبوننا إنـهـم ـبـل الـحـد هذا عند تقف لن مأطالبهم
ـهـي وـهـذه ، بالـشـريعة نحـكـم ول مأوـسـعة حكومـأـة ونـشـكل المـخـالفين وتجاه المرأة

الن ـحـتى مأعاناتـهـا تنته لم ، المجاهدين وأخرجت لمطالبهم استجابت عندمأا السودان
. "

ســبق التي وهي مأكان كل في السلما على حربها المأريكية الدارة أعلنت وقد
ًا ستين الصليبية لحملتها حددت أن ًا وعـشـرين ـسـبع بأـسـماء صرحت هدف وذـلـك ـهـدف

ـجـورج المأريـكـي الرئـيـس ـحـددها التي الهداف هذه فكانت هـ7/7/1422 الثلثاء يوما
، المتحدة الوليات أطلقتها ) التي السلما ( مأكافحة الرهاب مأكافحة حرب في بوش

ًا12 و  جماعة11 تتضمن . إغاثية  مأنظمات4 و  شخص
الفلبين في سياف أبي وجماعة ، أفغانستان في " القاعدة هي الجماعات وهذه

ـاد وجماـعـة ، كـشـمير في المجاهدين وحركة ، الجزائر في السلمأية والجماعة ، الجـه
والجماعــة ، لبنان في النصار وعصبة ، أوزبكستان في اِلسلمأية والحركة ، مأصر في

والتـحـاد ، ليبـيـا ـفـي الـسـلمأية والجماـعـة ، الجزاـئـر ـفـي والقـتـال لـلـدعوة الـسـلفية
" . اليمن في السلمأي أبين عدن وجيش ، الصومأال في السلمأي

والـشـيخ ، الـعـدل وـسـيف ، ـعـاطف ومأحـمـد ، لدن ـبـن " أسامأه هم والشخاص
الـهـادي وعـبـد ، زبـيـدة وأـبـو ، اللـيـبي الـشـيخ واـبـن ، الموريـتـاني حـفـص وأـبـو ، ـسـعيد

، أحـمـد الـسـيد أـنـور وـطـارق ، ـشـحاته ـصـلح وـثـروت ، الـظـواهري وأيـمـن ، العراقي
" . صلح ومأحمد

، النـسـانية وـفـاء ومأنظمة ، / الكفاح الخدمأات " مأكتب هي الغاثية والمنظمات
" . انالي دركز مأأمأون و ، ترست الرشيد و

الـحـرب أن وـضـوح بـكـل ُتعـلـن الـسـتين المأريكـيـة الـهـداف مأن الولى فالدفعة
ول ـبـل ، سنية إسلمأية غير مأنظمة أو جماعة أي يدرجوا لم فهم ، السلما ضد صليبية

الجهادـيـة الحرـكـات المنظـمـات ـضـرب هذه حربهم مأن الولى فالمرحلة ، جهادية غير
ذـلـك بـعـد يعلـنـون وربـمـا ، المجاهدين قادة مأن يعدون الذين الشخاص هؤلء وتصفية

ـات الخاـصـة والشركات العلماء مأن جمع عليها ويدرج الستين أهدافهم بقية عن والهيـئ
ويخسئون ، جذوره مأن السلما يجتثوا حتى تنتهي ولن طويلة والقائمة الخرى الغاثية

. أمأره على غالب والله
ل مأغـفـل ـهـو الـحـرب ـهـذه المـأـة ـسـيجنب لدن بن أسامأه  تسليم إن قال فمن

مـأـن وأـشـمل أوـسـع الـهـدف وـحـده لدن بن أسامأه ليس الهدف ، الحرب طبيعة يفهم
سـنوات مأنـذ مأعـدة كـانت السـتين الهداف ، خاصة والجهاد السلما هو الهدف ، ذلك

الـلـه رزقـهـم وـقـد أمأا الخفاء في  كان العمل ولكن ، لتصفيتها نهار ليل يعملون وكانوا
أـهـدافهم أعلـنـوا فقد  أنيابهم عن بسببها وكشروا عقولهم أفقدتهم التي الضربات تلك

اـلـذي المغـفـل ، مـأـائتين تـصـبح وربـمـا الـسـتين الهداف هذه أن يظن الذي والمغفل ،
ـسـتين اـسـتهداف ـعـن العلن ، مأباشرة الضربات بعد أمأريكا قبل مأن عينت أنها يظن
ًا لهــم يمكن ل و ، الضربات مأن يوما ثاني في المأريكي الدفاع وزير قبل مأن كان هدف
لـضـربها يحـضـر ـكـان فالهداف ، الهداف تلك يحددوا أن يوما نصف أو واحد يوما خلل
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ًا الـحـرب حـجـم المغفـلـون يـعـي فـهـل كـيـدهم الـلـه كـشـف فقد لله الحمد ولكن مأسبق
ًا ذلك ؟! نتمنى الدين لهذا دمأاءهم ليقدمأوا ويفيقوا . قريب

لجورج لسان زلة يكن , لم المسلمين و السلما على الصليبية الحرب إعلن إن
مأعتـقـد ـهـو وـهـذا ، المأريكـيـة إدارـتـه قـلـب و قلبه في بما لسانه زل , فقد البن بوش

ـة ) بـحـرب ( هرمأـجـدون لمعرـكـة التحـضـير ) وـهـو ( البروتـسـتانت ثـلـث تفـنـي عالمـي
المأريـكـي اـلـدفاع وزـيـر ـفـإن غليوما برهان الدكتور يقول وكما ، يزعمون كما البشرية

ًا تعيينه قبل الدفاع لوزارة أطروحة قدما ـقـوى بـيـن الـحـرب ـسـيناريو فيـهـا رـسـم وزير
بدأت المعاصرة الصليبية فالحرب ، هرمأجدون مأعركة إلى ستؤدي والتي والشر الخير
ً على العسكرية بالحملة ثم ، عقود مأنذ مأعها التحالف و لسرائيل المطلق بالتأييد فعل

و الخلـيـج عـلـى العـسـكرية الـضـربات الـسـودان.. و و ليبـيـا حـصـار و ، العراق و الخليج
الموـجـة ـهـي ،ـكـانت الـكـويت تحرـيـر ـشـعار تـحـت  عامـأـا11 مأـنـذ ـبـدأت اـلـتي الـعـراق

. السلمأي العالم على قبضتها أحكمت التي الساسية العسكرية
و ، هيمنتـهـا عن مأستقل إسلمأي نظاما أي مأع يومأا تتسامأح لن أمأريكا فإن لذلك

المـسـيطر التـجـاه بدقة يعكس بوش أعلنه الصليبية" الذي "الحملة شعار فإن بالتالي
شـك بل بالـصـواريخ أفغانـسـتان جبـال ـضـرب أن و ، المأريكـي والمعتـقـد العقـل على

ًا ليـشـمل سيتوـسـع ـسـبعة وـحـددوا ، مأنـهـا ـهـدفا ـسـتين ـعـن أعلـنـوا وـقـد أـكـثر أـهـداف
ضــد المقدسة الحرب بدأت قد اليوما إنها ، السلمأية المأة لتركيع ذلك كل ، وعشرين

. الصليبية الحرب
ـدار ـصـليبية حرب أنها واتضحت مألمأحها بانت قد القادمأة الحرب أن وبما مـأـن ـت

والمسلمين السلما ضد العسكرية حملتهم شن على الصليبيون أوشك وقد ، الكنيسة
عـن خـارج مأرتـد أـنـه الصـليبيين ـصـف ـفـي وـقـف مـأـن كل أن مأسلم كل فليعلم لذا ،

ًء السلما ًا كـان ـسـوا ًا أو جماعـة أو فـرد ًا حاكـمـ ًا أو عسـكري علـى يجـب وأنـه ، مـأـدني
يساعد حاكم وكل ، قتل وإل تاب فإن يستتاب الذي المرتد مأعامألة مأعامألته المسلمين
الموجبـة والمساعدة ، خلعه المسلمين على يجب مأرتد فإنه المسلمين ضد الصليبيين

الـسـلمأية والراـضـي الجواء استخداما أو والعتاد بالسلح عسكرية تكون أن إمأا للردة
ـذه ـة لـه ـة مأســاعدات أو  ، الحمـل ـة أو مأالـي ـد مأعنوـي ـى الضــغط أو والعلما بالتأيـي عـل

الـفـراد ونـحـذر ، الـحـرب ـهـذا ـفـي لينهزمـأـوا الـصـليبيين مأـطـالب ليحقـقـوا المـسـلمين
اـسـتخدمأتهم كـمـا الـحـرب ـهـذه ـفـي المأريكية القوات ستستخدمأهم الذين العسكريين

ًء ، الخليج حرب في ، بالـطـائرات للرـصـد أو المعدات لصيانة أو الطائرات لتذخير سوا
ًا لهم عون أي إن ًا أو كان صغير أو ، لـهـم التـمـوين جـلـب أو مأعداتهم تنظيف مأثل كبير

دمأتهم أو ، مأعهـم السـتطلعية الجويـة الطلعـات ًا خ ورصـد المجهـادين بمتابعـة أمأنيـ
ـلما مأن مأخرجة ردة يعد هذا كل ، دولة أي في عنهم مأعلومأات وإعطاء تحركاتهم الـس

ـبـالردة حكامأـهـا رـضـي اـلـتي الـسـلما بلد ـفـي يعـيـش مأـسـلم عـسـكري ـكـل فليحذر ،
ـالوا المأريـكـان مـأـع الوـقـوف عـلـى وعزمأوا ،  المللر بعللض في سنطيعكم  وـق
. خطير جد والمأر الردة لنفسهم رضوا فقد بهم المسلم يغتر ول الردة مأن فليحذر

هـــ5/7/1422 الـحـد يوما اجتماعها في الخليجي التعاون مأجلس دول أكدت وقد
مأرتـكـبي تحدـيـد ـفـي المتـحـدة الولـيـات مـأـع كامأـلـة بـصـورة وتتـعـاون تدعم سوف أنها

أصدره الذي البيان في المجلس وقال وواشنطن نيويورك في وقعت التي العتداءات
" إن بالـسـعودية جدة في الست الدول في الخارجية لوزراء الستثنائي الجتماع عقب

ـى الهادفة الدولية الجهود مأع الكامأل وتعاونهم العضاء دول دعم على أكد المجلس إـل
ًء للعدالة وتقديمهم الرهابية العمال مأرتكبي تحديد زل فقـد عليـه " وبنـا السـطول ن
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للـطـائرات الجوـيـة قواـعـدها فـتـح عـلـى الـكـويت وأذـنـت ، المنامـأـة مأـيـاه في الخامأس
. المأريكية

لمين السـلما عـن الـدفاع أن مأسـلم كل وليعلم ي والمس ضـد الحـرب هـذه ف
دواد أبي عند كما  والرسول يستطيع بما مأسلم كل على عين فرض أصبح الصليبيين

) وألـسـنتكم وأنفسكم بأمأوالكم المشركين ( جاهدوا يقول  مأالك بن أنس عن وغيره
ـل يعفيه ول كلها بالنواع أو النواع هذه مأن بنوع يجاهد أن على قادر مأسلم فكل العـم

ـسـقوط مأـنـذ المـسـلمين عـلـى مأتعين الجهاد كان وإن ، العلى على قادر وهو بالخف
ـفـالحرب آـكـد الـيـوما تعيـنـه أن إل ، الـنـدلس وـهـي الكـفـار أيدي في السلما دول أول

يـقـف ـلـم ـفـإذا ، مأـكـان كل في المسلمين وعلى مأجالته كل في السلما على شامألة
ـدين هذا يفدون أنهم وتعالى سبحانه لله ويثبتوا دينهم عن ليدافعوا اليوما المسلمون اـل

ـهـذه فـي عـيـن فرض الجهاد يكن لم وإذا ، اليوما بعد عليهم يجب أظنه فل ، بأرواحهم
ًا أظن فل ، الظروف !!. عين فرض فيها يكون أن يمكن هذه مأن أشد ظروف
ًا المـسـلمون أيـهـا وهـبـوا اركبي الله خيل فيا ، دينـكـم ـعـن وـلـذود لـلـدفاع جميـعـ
الباطـل مـأـع احتـك إذا إل الغلـبـة له وتكون أمأره يظهر أن يمكن ل السلما أن واعلموا
خلل مـأـن أمـأـره ـسـيظهر الـسـلما أن يظن مأن فكل ، المعركة مأيدان في مأعه وتنازل

ل مأغـفـل جاـهـل ـفـإنه ، النتخابات وأوراق البرلمانات أو الدعوة أو الكتاب أو الشريط
، وأبنائهم الصحابة وأشلء جماجم على قاما الدين هذا إن ، الدين هذا قاما كيف يعرف

ً إن المطاف نهاية في لنا بد ول ً أو ـعـاجل المعرـكـة مأـيـدان ـفـي الكـفـر ـنـواجه أن آجل
الـحـق بـيـن الصـراع يـكـون أن اقتـضـت الرض فـي الـلـه فسنة ، الدين هذا الله ليظهر

المعركة مأيدان في أبدان صراع وأهمها ، وأخلق قيم وصراع حضارات صراع والباطل
الحـق بيـن الصـراعات ومأحـور أهم هو ) ليس ( الجهاد وهو الميادين صراع أن ولول ،

عـلـى يوـجـد فل ، والحـكـاما الفـضـائل تـلـك بكل وتعالى سبحانه الله خصه لما والباطل
ـادة هذه فضل إن بل ، الجهاد فضل مأن أعظم فضلها كفائي أصلها عبادة الطلق العـب
وـهـذا ، بـهـا إل يـصـح ل اـلـتي العينية الفروض فضل الحيان مأن كثير في يفوق وأجرها

العـبـادة بـهـذه إل لـهـا ـعـز ول الميدان بهذا إل لها عز ل المأة أن على واضحة دللة فيه
. وأهله الكفر بقتال أل أمأرها يظهر أن يمكن ول

ـيادته الدين هذا نشر أصل هو الجهاد أن لوجدنا النصوص إلى نظرنا ولو هذا وـس
بدأت العبادة هذه أن الصليبيون شعر أن ويوما ، المأم علينا تكالبت عطلناه أن ويوما ،

العبــادة هذه ليقتلوا جحافلهم وجمعت الشيطان جند تنادى المسلمين نفوس في تحيا
. ذلك لهم وأنى ) ، ( الرهاب اسم عليها وأطلقوا المهد في

وـلـم الن المواجـهـة ـهـذه جـعـل أن نـشـعر ل حـيـث مـأـن لنا الخير قدر الله ولعل
م ول ، وتفكـك انحطاط في وهي يوما كل المأة لن ، تتأخر كيـف اليـاما هـذه بعـد نعل

ًا فيه نملك وقت في الحرب هذه فجاءت ، حالها سيكون والتماـسـك التعاطف مأن شيئ
مـأـن نـجـد ـلـن فإنـنـا الـيـاما ـهـذه ـعـن الـحـرب ـتـأخرت وـلـو ، الـلـه ـقـدره فيما فالخير ،

وتحـتـاج عمـيـق ـسـبات ـفـي والمـأـة ، مأرٍض غير كان وإن الموقف هذا مأثل المسلمين
ـحـانت ولعلـهـا ، ـقـرون مأـنـذ تعيـشـه اـلـذي الذل هذا مأن وتخرج لتهب قوية صدمأة إلى

. سباتها مأن المأة تفيق أن الفرصة
ًا العمليات هذه تجوز هل النظر وبغض كله هذا مأن والمهم أو أمأريـكـا ـضـد شرع

طـبـول قرعت قد أنها الن عندنا المهم ، ل أما مأصالحها مأن أكثر مأفاسدها هل تجوز ل
ًا تبدأ وسوف الصليبية الحرب الـحـرب ـهـذه ـضـحية يذهب ولن ، ذلك الله قدر إن قريب

ـهـو مـأـا ـلـذا ، كلـهـا الوـسـطى آـسـيا في وربما الفغان أرض في البرياء المسلمون إل
. ؟ التداعيات تلك كل مأن المسلمين مأوقف
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 المسلمين على اليوما الجهاد حكم
ـرض يصبح الجهاد فإن السلما بلد دخلوا إذا الكفار أن على العلماء أجمع لقد ـف

الفقـهـاء كل الجماع ذلك نقل وقد ، كفاية فرض كان أن بعد عنه التخلف يجوز ل عين
رون مأنـذ السلما بلد العدو دخل وقد ، المذاهب جميع مأن ى نؤكـد أننـا إل ق ذلـك عل

ًا ـسـتكون القادمأة الصليبية الحرب لن اليوما الحكم ًا حرـبـ إـلـى تحـتـاج ـشـامألة ضروـسـ
ًا المأة . جميع

ـر عم إذا  " فأمأا7/97 الصنائع بدائع في الكاساني الحناف: قال فمن ـأن النفـي ـب
ـن المـسـلمين آحاد مأن واحد كل على ُيفترض عين فرض فهو بلد على العدو هجم مأـم

ًا انفروا  وتعالى سبحانه لقوله عليه قادر هو ـفـي : نزـلـت قـيـل ،  وثقللالً خفاف
ملن حلولهم وملن المدينلة لهلل كلان ملا  وتـعـالى ـسـبحانه وـقـوله ، النفـيـر

،  نفسلله عللن بأنفسللهم يرغبوا ول الله رسول عن يتخلفوا أن العراب
بقـيـاما الـبـاقين ـعـن الـسـقوط لن ، ـثـابت النفـيـر عـمـوما قبل الكل على الوجوب ولن

ًا فبقي ، بالكل إل به القياما يتحقق ل النفير عم فإذا ، به البعض ًا الكل على فرض عينــ
لن ، زوجـهـا إذن بغـيـر والـمـرأة ، مـأـوله إذن بغير العبد فيخرج والصلة الصوما بمنزلة
ي والمرأة العبد مأنافع ًا المفروضـة العبـادات حـق ف المـولى مألـك عـن مأسـتثناه عين

ًا والزوج ، واـلـديه إذن بغـيـر يخرج أن للولد يباح وكذا ، والصلة الصوما في كما ، شرع
وتـعـالى ـسـبحانه والـلـه والصلة كالصوما العيان فروض في يظهر ل الوالدين حق لن

"  أعلم
مأتعـيـن ـعـاما  " ـفـرض1/205 الكافي كتابه في البر عبد ابن المالكية: قال ومأن

، الـحـرار الـبـالغين مـأـن الـسـلح وحـمـل والقـتـال المدافعة يستطيع مأمن أحد كل على
ًا السلما بدار العدو يحل أن وذلك أهـل جمـيـع علـى وـجـب ذلـك كان فإذا ، لهم مأحارب
ًا إليه ويخرجوا ينفروا أن الدار تلك ً خفاف ًا وثقال ًا وشباب ـدر أحد يتخلف ول ، وشيوخ يـق
ـان بعدوهم القياما عن البلدة تلك أهل عجز وإن ، مأكثر أو مأقل الخروج على ـى وـك عـل
ـدة تلك أهل مأالزما حسب على – كثروا أو قلوا – يخرجوا أن وجاورهم قاربهم مأن البـل

بـضـعفهم علم مأن كل وكذلك ، ومأدافعتهم بهم القياما على طاقة فيهم أن يعلموا حتى
ًا لزمأه ، غياثهم ويمكنه يدركهم أنه وعلم عدوهم عن فالمـسـلمون ، إليهم الخروج أيض

ـا العدو نزل التي الناحية أهل العدو بدفع قاما إذا حتى ، سواهم مأن على يد كلهم عليـه
لزمأهم يدخلها ولم السلما دار العدو قارب ولو ، الخرين عن الفرض سقط بها واحتل

ًا " . الخروج أيض
ًَا المالكية ومأن ـة الجهاد تعين  " إذا8/151 تفسيره في القرطبي : قال أيض بغلـب

ُعقر بحلوله أو القطار مأن قطر على العدو ى وجـب ذلك كان فإذا ، بال ل جميـع عل أه
ًا إليه ويخرجوا ينفروا أن الدار تلك ً خفاف ًا ، وثقال ًا شباب طاقته قدر على كل ، وشيوخ

د يتخلـف ول ، له أب ل ومأن إذنه بغير أب له كان مأن ، ى يقـدر أح مأـن ، الخـروج عل
ـقـاربهم مـأـن عـلـى ـكـان ، بعدوهم القياما عن البلدة تلك أهل عجز فإن ، مأكثر أو مُأقل

طاـقـة فيهم أن يعلموا حتى ، البلدة تلك أهل لزما مأا حسب على يخرجوا أن وجاورهم
أـنـه وعـلـم ـعـدوهم ـعـن بـضـعفهم عـلـم مـأـن ـكـل وكذلك ، ومأدافعتهم بهم القياما على

ًا لزمأه ، غياثهم ويمكنه يدركهم مـأـن عـلـى ـيـد كلـهـم فالمـسـلمون ، إليـهـم الخروج أيض
سقط ، بها واحتل عليها العدو نزل التي الناحية أهل العدو بدفع قاما إذا حتى ، سواهم
ًا لزمأهم يدخلوها ولم السلما دار العدو قارب ولو ، الخرين عن الفرض ـ الـخـروج أيـض

خلف ول ، الـعـدو ويـخـزى الـحـوزة وتحـفـظ البيـضـة وتحمى الله دين يظهر حتى ، إليه
" . هذا في
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 " ـقـال8/63 مأـسـلم ـصـحيح عـلـى ـشـرحه ـفـي الـنـووي : ـقـال الـشـافعية ومـأـن
عليـهـم فيتعـيـن المـسـلمين ببـلـد الكفار ينزل أن إل كفاية فرض اليوما : الجهاد أصحابنا
" . الكفاية تتميم يلهيم مأن على وجب كفاية البلد ذلك أهل في يكن لم فإن ، الجهاد

) ( الختـيـارات الـكـبرى الفـتـاوى ـفـي تيمية بن السلما شيخ : قال الحنابلة ومأن
ـفـواجب واـلـدين الحرمـأـة ـعـن الـصـائل دـفـع أنواع أشد فهو الدفع قتال  " وأمأا4/520
ًا دفعه مأن اليمان بعد أوجب شيء ل والدنيا الدين يفسد الذي الصائل فالعدو ، إجماع

أـصـحابنا العلـمـاء ذـلـك عـلـى نص وقد المأكان بحسب يدفع بل شرط له يشترط فل ،
الـقـرب عـلـى دفـعـه يجب أنه ريب فل السلما بلد العدو دخل " وإذا " وقال  وغيرهم
إذن بل إلـيـه النفـيـر يـجـب وأـنـه ، الواحدة البلدة بمنزلة كلها السلما بلد إذ ، فالقرب

" . بهذا صريحة أحمد ونصوص غريم ول والد
بالله.  إل قوة ول حول ول قرون مأنذ ديارنا العدو دخل : وقد قلت
ـى الدسوقي حاشية إلى فليرجع الستزادة أراد ومأن عليه مأجمع الحكم وهذا عـل

المحتاج ومأغني  ،3/337 عابدين ابن حاشية المحتاج ومأغني  ،2/174 الكبير الشرح
والمغني  ،2/174 للدردير الكبير والشرح  ،4/170 للشافعي  والما4/209 للشربيني

النحاس لبن العشاق مأصارع إلى الشواق مأشارع و  ،9/147  و10/389 قدامأة لبن
والحديث الفقه كتب  وجميع8/58 المحتاج ونهاية  ،4/539 والكليل والتاج  ،1/101
.  ذلك في خلف ول الحكم هذا ذكر على مأطبقة

ًا كتب فقد شاكر أحمد الشيخ الله ورحم يحث زمأانه في للمسلمين بيان
قال ، البيان ذلك مأثل إلى بحاجة أننا إل ، والفرنسيين النجليز جهاد على المسلمين

المأة إلى ( بيان عنوان تحت ـ126 صـ حق كلمة كتابه في شاكر أحمد الشيخ
بيننا المأر استبان وقد ) " " أمأا عامأة والسلمأية العربية المأة وإلى خاصة المصرية

، لبانهم ارتضعوا الذي ، مأنا العداء لبناء استبان ، وأحلفهم النجليز مأن أعدائنا وبين
نشأنا الذين نحن نكن ولم ، ومأقادهم عقولهم إليهم أسلموا الذي ، مأنا العداء ولعبيد
مأما مأنه أشد توقع ومأن كان مأا توقع مأن شك في الصحيحة السلمأية الفطرة على

سيكون! .
أمأا ، وإرادتها رأيها كلها المصرية المأة أعلنت وقد أمأا ، المأر استبان وقد أمأا

:- ونصرتهم العداء مأعامألة في الصحيح رأيه الزهر أعلن وقد
في ، الله شرعة في الصحيحة القواعد المسلمون يعرف أن الواجب فإن

ًا واحد كل مأعها يستطيع واضحة مأعرفة ، به يتعلق ومأا القتال أحكاما يفرق أن تقريب
عليه يجب ومأا ، يجوز ل ومأا القتال في له يجوز مأا يعرف وأن ، العدو وغير العدو بين
ً الجهاد في المسلم عمل يكون حتى ، يحرما ومأا ًا عمل ًا صحيح ًا ، سليم لوجه خالص
ًا انتصر انتصر إن وحده الله ُقتل ُقتل وإن ، والخرة الدنيا في المجاهد أجر له ، مأسلم

ًا .  شهيد
ًا مأصر في المسلمين على أعلنوها النجليز إن ًة حرب ًة سافر حرب ، غادر

ًا السودان في المسلمين على أعلنوها ، واستعلء عدوان بغلف مأغلفة مأقنعة حرب
مأن المصريون به خدع الذي الذاتي الحكم بحلية مأزوقة ، وأهله للسودان المصلحة

. قبل
مأن ، البلد مأن يقاربها ومأا السويس قناة مأنطقة في النجليز يصنع مأا رأينا وقد

ورجال المأن رجال على والعدوان ، والطفال بالنساء والغدر ، المأنين المدنيين قتل
. كبير أو صغير عدوانهم مأن ينجو يكاد ل حتى القضاء

ًا عداءهم بذلك فأعلنوا ًا ـصـريح ، مـأـداورة ول مأجامأـلـة ول فـيـه لـبـس ل ، واـضـح
ً وأمأوالهم دمأاؤهم بذلك فصارت بقعــة أي في مأسلم كل على يجب ، للمسلمين حلل
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ـانوا مأدنيين – وجدوا حيثما يقاتلهم وأن يحاربهم أن الرض بقاع مأن ـكريين أو ـك  –عـس
نســاءهم إن حتى ، والعدوان الغدر استمرؤا وقد ، مأقاتل مأحارب وكلهم ، عدو فكلهم

وـبـور والـسـويس الـسـماعلية ـفـي ، والـشـرفات النواـفـذ مـأـن الـنـار ليطلقون وفتيانهم
حيــث يفرون ، جبناء قوما وهم ، حياء أو خجل دون ، المسالمين المارين على ، سعيد

ّي يجدون لمـسـلم يجوز فل ، الضعيف الرخو يجدون حيث ويستأسدون ، المناضل القو
، ثقفتموهم حيث واقتلوهم  والعفو اللين جانب يريهم أو أمأامأهم ُيستضعف أن

فـي النسـاء قتـل عـن  الله رسول نهانا وقد ،  أخرجوكم حيث من وأخرجوهم
رـسـول مـأـر فـقـد ، مأـقـاتلت غـيـر : أنهن صريحة واضحة بعلة مأعلل نهي وهو ، الحرب

ـعـن نـهـى ) ثم لتقاتل هذه كانت ( مأا فقال مأقتولة امأرأة على غزواته بعض في  الله
. النساء قتل

ًا الرجال مأع يحاربن ، مأجندات ونساؤهم الن أمأا المجندات وغير ، جنب إلى جنب
حلل قتلهن فإن ، رادع أو زاجر دون المسلمين على النار يطلقن ، مأسترجلت مأنهن

تستطيع ل ضعيفة امأرأة تكون أن إل ، والبلد والنفس الدين عن للدفاع ، واجب بل ،
ًا.  شيئ

قاتل : مأن الضعفاء الهالكين والشيوخ ، البلوغا دون الصبيان مأع الحال وكذلك
هم يؤخذوا أن إل بسوء له أحد يعرضن فل يفعل لم ومأن ، قتل اعتدى أو مأنهم

. الله شاء إن السرى حكم وسنذكر ، أسرى والنساء
حيثما يقتلهم أن الرض بقاع مأن بقعة أي في مأسلم كل على ( يجب وقلنا

، الجملة هذه مأعنى مأن حرف كل إلى نقصد ) ونحن عسكريين أو مأدنيين ، وجدوا
يجب مأا عليه وجب ، والمأم الجناس مأن كان جنس أي ومأن ، المسلم كان فأينما
كانوا إن – بلدهم في النجليز مأن المسلمين حتى ، والسودان مأصر في علينا

ًا مأسلمين فإن ، استطاعوا مأا غيرهم مأن المسلمين على يجب مأا عليهم يجب – حق
يستطيعون ل التي البلد مأن أو العداء بلد مأن الهجرة عليهم وجبت يستطيعوا لم

. الله أمأرهم بما العدو حرب فيها
الجنسية الفوارق يلغي وهو – العصر هذا بتعبير – واحدة جنسية السلما فإن
على والدلة  واحدة أمة أمتكم هذه إن  تعالى قال كما ، مأتبعيه بين والقومأية

مأن أحد فيه يشك ل ، بالضرورة الدين مأن مأعلوما شيء وهو ، مأتضافرة مأتواترة ذلك
الذين إل فيه يتشكك ولم ، اليقين مأعرفة هذا ليعرفون الفرنج إن بل ، المسلمين

ًا لنفسهم واصطنعوا مأنا الفرنج رباهم حيث مأن أمأتهم وعلى دينهم على حرب
. يشعرون ل حيث ومأن يشعرون
 ؟ كنتم : فيم قالوا أنفسهم ظالمي الملئكة توفاهم الذين إن
واسعة الله أرض تكن : ألم قالوا ، الرض في مستضعفين : كنا قالوا

ًا وسآءت جهنم مأواهم فأولئك ؟ فيها فتهاجروا إل ، مصير
ول حيلة يستطيعون ل والولدان والنساء الرجال من المستضعفين

.  سبيل يهتدون
إل الـلـه أـعـداء بلد ـفـي مأـسـلم ـكـل عـلـى الهـجـرة وـجـوب مـأـن الله يستثن فلم

ًا الضعفاء ًا ضعف ًا أنفـسـهم أمأر مأن يملكون ول ، يصنعون مأا يعرفون ل ، حقيقي " ـشـيئ
. كلمأه أهـ

ًا بالمأة نهيب فإننا لذا ًا جميع ًا شباب ًا وشيوخ ًا صغار والمـكـثر مأنـهـم المـقـل وكبار
اـلـتي الـصـليبية الـحـرب ـهـذه ـضـد واـحـد رـجـل وقفة ويقفوا الدين لهذا حبهم يثبتوا أن

نأمأــل فإننا ، عليها يتسلطون التي المسلمين بقاع لكل فتح فيها هزيمتهم في سيكون
بعد قاله الذي فيهم  الرسول قول ويتحقق عليهم ينصرنا أن وتعالى سبحانه الله مأن
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، الـحـزاب الـلـه ـهـزما ) فلـمـا يغزوـنـا ول نغزوـهـم ( اليوما قال أن يوما الحزاب مأعركة
وإنـهـم الحرب هذه في شوكتهم تكسر أن الله مأن نرجوه مأا وهذا ، شوكتهم انكسرت

ى يجتمعـوا فلـن جمعهـم الله فرق فإذا الجمع هذا مأن أكثر يجمعوا لن لمين عل المس
ًا ـه لتوكلنا وراجع الله مأع المأة لصدق راجع هذا ولكن ، تعالى الله بإذن أبد ـا ، علـي فحـي

. الخوالف مأن تكونوا ول الجهاد على
اليات بعض خلل مأن اليوما الحداثا لهذه تنظر أن الكريم أخي أدعوك وأدعوك

مأراجـعـة مـأـن ـبـد ول ، والمراجـعـة للتدبر ومأدعو مأعني فكلنا بها وتتدبر وتتفكر وتتلوها
ًا الموقف . ؟ أمأثالها و اليات تلك مأن انطلق
إلى فتب عليك تنطبق وأمأثالها اليات تلك كانت فإن مأنهجك إلى النظر أعد لذا 

ـات تلك أهل مأن تكن ولم سلمت وإن ، الروح تغرغر حتى مأفتوح التوبة وباب الله الـي
ًا واسأله السلمأة على الله فاحمد .  تعالى الله دين لنصر الطريق وواصل الثبات دائم

لهللم وقيللل نللافقوا الللذين وليعلم  عمران آل سورة في تعالى الله قال
هللم لتبعنللاكم قتال نعلم لو قالوا ادفعوا أو الله سبيل في قاتلوا تعالوا
قلوبهم في ليس ما بأفواههم يقولون لليمان منهم أقرب يومئذ للكفر
   يكتمون بما أعلم والله

مصلليبة أصللابتكم فإن ليبطئن لمن منكم وإن  النساء سورة في وقال
مللن فضل أصابكم ولئن ، شهيدا معهم أكن لم إذ علي الله أنعم قد قال
فللأفوز معهللم كنللت ليتنللي يا مودة وبينه بينكم تكن لم كأن ليقولن الله

   عظيما فوزا
ًا النساء سورة في وقال فتللح لكللم كللان فإن بكم يتربصون الذين  أيض

ألللم قللالوا نصلليب للكللافرين كللان وإن معكللم نكللن ألللم قللالوا الللله مللن
القيامللة يللوم بينكللم يحكللم فللالله المؤمنين من ونمنعكم عليكم نستحوذ

يخللادعون المنافقين إن ، سبيل المؤمنين على للكافرين الله يجعل ولن
النللاس يللراءون كسللالى قللاموا الصلة إلى قاموا وإذا خادعهم وهو الله
هللؤلء إلى ول هؤلء إلى ل ذلك بين مذبذبين ، قليل إل الله يذكرون ول

.  سبيل له تجد فلن الله يضلل ومن
ـال ـي وـق ـدة ســورة ـف اليهللود تتخللذوا ل آمنللوا الللذين أيهللا يللا  الماـئ
إن منهللم فللإنه منكللم يتللولهم ومن بعض أولياء بعضهم أولياء والنصارى

يسارعون مرض قلوبهم في الذين فترى ، الظالمين القوم يهدي ل الله
أمر أو بالفتح يأتي أن الله فعسى دائرة تصيبنا أن نخشى يقولون فيهم

.  نادمين أنفسهم في أسروا ما على فيصبحوا عنده من
لتبعللوك قاصللدا وسللفرا قريبللا عرضللا كان لو  التوبة سورة في وقال

معكللم لخرجنللا اسللتطعنا لللو بالله وسيحلفون الشقة عليهم بعدت ولكن
لهللم أذنللت لم عنك الله عفا ، لكاذبون إنهم يعلم والله أنفسهم يهلكون

يؤمنللون الذين يستأذنك ل ، الكاذبين وتعلم صدقوا الذين لك يتبين حتى
بللالمتقين عليللم والله وأنفسهم بأموالهم يجاهدوا أن الخر واليوم بالله

فهم قلوبهم وارتابت الخر واليوم بالله يؤمنون ل الذين يستأذنك إنما ،
الللله كللره ولكللن عللدة له لعدوا الخروج أرادوا ولو ، يترددون ريبهم في

مللا فيكللم خرجللوا لللو ، القاعللدين مللع اقعللدوا وقيللل فثبطهللم  انبعاثهم
لهللم سللماعون وفيكم الفتنة يبغونكم خللكم ولوضعوا خبال إل زادوكم

المللور لللك وقلبللوا قبللل مللن الفتنللة ابتغوا لقد ، بالظالمين عليم والله
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لي ائذن يقول من ومنهم ، كارهون وهم الله أمر وظهر الحق جاء حتى
.   بالكافرين لمحيطة جهنم وإن سقطوا الفتنة في أل تفتني ول

منكللم أسللفل ومللن فللوقكم مللن جاءوكم إذ  الحزاب سورة في وقال
هنالك ، الظنون بالله وتظنون الحناجر القلوب وبلغت البصار زاغت وإذ

في والذين المنافقون يقول وإذ ، شديدا زلزال وزلزلوا المؤمنون ابتلي
منهللم طائفللة قالت وإذ ، غرورا إل ورسوله الله وعدنا ما مرض قلوبهم

يقولللون النللبي منهللم فريق ويستأذن فارجعوا لكم مقام ل يثرب ياأهل
.  فرارا إل يريدون إن بعورة هي وما عورة بيوتنا إن

أوذي فللإذا بالله آمنا يقول من الناس ومن  العنكبوت سورة في وقال
إنا ليقولن ربك من نصر جاء ولئن الله كعذاب الناس فتنة جعل الله في
.   العالمين صدور في بما بأعلم الله أوليس معكم كنا

ًا ليس أنه اعلم ولكن ، كثيرة المنافقين وطرق لساليب الفاضحة واليات شرط
فيها مأا بعض عليك ينطبق ربما بل ، كامأل بشكل وأمأثالها اليات هذه عليك تنطبق أن

ـل ل الوـصـاف تلك فيك توجد أل فاحرص ، السلمأة و العافية ولكم لنا الله نسأل بقلـي
. بكثير ول

ًا فيها للناس أجد ول أوصافها واتضحت صفوفها تمايزت قد الحرب وهاهي وصف
فتـنـة  ـفـي28/416 الفـتـاوى في قال عندمأا الله رحمه السلما شيخ وصف مأن أفضل
وـهـم المنـصـورة : الطائـفـة ـفـرق ثلثا فيها الناس تفرق قد الفتنة " فهذه فقال التتار

تحـيـز ومـأـن القوما هؤلء وهم المخالفة والطائفة ، المفسدين القوما لهؤلء المجاهدون
ـعـن القاـعـدون وـهـم المخذـلـة والطائـفـة ، الـسـلما إـلـى المنتـسـبين خباـلـة مـأـن إليهم

المنـصـورة الطائـفـة مأـن أيـكـون الرجل فلينظر ، السلما صحيحي كانوا وإن ، جهادهم
" . رابع قسم بقي فما ؟ المخالفة مأن أما الخاذلة مأن أما

اليات كأنما العظيم الله وصدق ، زمأاننا عن يتحدثا كأنه السلما شيخ الله رحم
ًا نزلت السابقة . والرشاد الهداية الله نسأل بيننا الناس ولبعض اليوما لحالنا وصف
عـلـى التالـيـة الـسـبل خلل مـأـن وذلك الحرب في دور له يكون أن مأسلم كل وبإمأكان

:- الحصر ل المثال سبيل
ً الـسـجود وـفـي ـبـالقنوت الـصـلوات ـفـي أفغانـسـتان في للمسلمين : الدعاء أول

ينجيـهـم وأن ـسـوء ـكـل مـأـن الله يحفظهم بأن ، الجابة مأواطن كل وفي السحار وفي
ـتـدبير يجـعـل وأن ، ـعـوراتهم ويستر أرواحهم لهم ويحفظ بهم يلطف وأن شر كل مأن

ًا الكافرين لهم.  تدمأير
ًا ًا المأة علماء مأن الفتاوى : إصدار ثاني التحالف ودول أمأريكا فيها يحذرون جميع

زعزـعـة أو بـضـربهم وذـلـك أفغانـسـتان ـفـي العزل المسلمين ضد حماقتها تكرر ل بأن
. أمأنهم

ًا ًا المأة علماء مأن الفتاوى : إصدار ثالث النفـيـر بوـجـوب للمـسـلمين مأوجهة جميع
. ظالمة لضربات تعرضه حال في المسلم الفغاني الشعب عن للدفاع

ًا ًا المـأـة علـمـاء مأن الفتاوى : إصدار رابع ـفـي خاـصـة للمـسـلمين مأوجـهـة جميـعـ
مـأـن أول ـهـم ـبـأنهم الـجـوار ودول والهـنـد وإـيـران وأوزبكـسـتان وطاجكستان باكستان

. أفغانستان في المسلمين عن والدفاع السلح حمل عليهم يجب
ًا العارمأـة المظـاهرات خلل مـأـن التحـالف ودول المتحدة الوليات : إبلغا خامأس

اعتداء أي بأن ، الدبلومأاسية السبل مأن وبغيرها ، والعالمية السلمأية القطار كل في
ًء يعد واحد أفغاني مأسلم على ًا المسلمين على اعتدا . مأكان كل في جميع

95



ًا ـ ـة سادـس ـرار : مأحاوـل ـالح الـض ـة بالمـص ـي الغربـي ـدول ـف ـلمأية اـل ـك الـس وذـل
. المسلمين ضد حملتها عن تكف حتى ، الشامألة القتصادية بالمقاطعة

ًا ً السلمأية الغاثية الهيئات جميع تحريك : يجب سابع لتكون باكستان إلى عاجل
. المسلمين ضد الله قدر ل المحتملة الكارثة مأن للتخفيف الحدثا مأكان مأن قريبة

ًا لخوانـنـا ودواء وكـسـاء ـغـذاء مـأـن والعينـيـة المادـيـة التبرـعـات جمع : يجب ثامأن
الـكـبرى الفـتـاوى ـفـي ـجـاء كـمـا السلما شيخ بفتوى فيها والعمل ، الفغان المسلمين

ـتركه يتضرر الذي والجهاد جياع إطعاما عن المال ضاق لو قلت " ولذلك  قال4/519 ـب
بفعلنا نقتلهم هناك فإن ، وأولى التترس مأسألة في كما الجياع مأات وإن الجهاد قدمأنا
" . الله بفعل يموتون وهنا

ًا ـك الحرب هذه لتمويل بماله مأسلم كل يساهم أن : يجب تاسع ـتقطاع وذـل باـس
ـشـيخ ـقـال وكـمـا ، والمـسـلمين الـسـلما الـلـه ينـصـر ـحـتى داـئـم بشكل دخله مأن جزء

ـاد عـلـى وـقـدر ببدنه الجهاد عن عجز  " ومأن4/519 الكبرى الفتاوى في السلما الجـه
الموـسـرين عـلـى " فيـجـب ـقـال " ـثـم أحـمـد ـنـص وـهـو بماله الجهاد عليه وجب بماله

فيـهـا ـكـان إن أمـأـوالهن في الجهاد النساء على فيجب هذا وعلى الله سبيل في النفقة
" " وـقـال والزـكـاة النفـقـات تـجـب كما إليها احتيج إذا الصغار أمأوال في وكذلك فضل
ـفـإن – الزـكـاة مأـصـراف ـفـي الخلف أي – وـجـه للخلف يبقى فل العدو هجم إذا فأمأا
ًا واجب والحرمأة والنفس الدين عن ضررهم دفع " . إجماع

ًا بالتنـسـيق وذلك الرسميين وغير الرسميين الطباء جميع استعداد : يجب عاشر
. لهم الحاجة فور الميدان إلى للنزول الغاثية الهيئات أو الباكستانية المستشفيات مأع

وإدارـيـة عـسـكرية ـكـوادر مـأـن والمعرـفـة الـخـبرة أهل نفير : يجب عشر الحادي
. بالصالحين ننصر فإنا المعركة ليقودوا والشباب العلم وطلبة والعلماء

والخـطـب والـشـريط الكـتـاب خلل مـأـن جميعـهـا المـأـة تعبئة : يجب عشر الثاني
ًا ـتـدخل أن توـشـك السلمأية المأة بأن اللكترونية الشبكة وعلى والمجالس ـضـد حرـبـ

لتكـسـب بثقلـهـا ترمـأـي أن مـأـن لـهـا بد ل لذا ، المسلمين تستهدف صليبية حملة أعنف
. المعركة

ـم ووقف الصليبيين مأوت على تباكى مأن كل : مأناصحة عشر الثالث ًء مأعـه ـوا ـس
ًا كان ًا أو فقيه ًا أو حاكـمـ ًا أو عسـكري العانـة مـأـن ـنـوع بـأي الصـليبيين فإعانـة ، مأـدني

ًء ل للـسـلما ناقـضـة مأظاهرة تعد ، المسلمين ضد قولية أو مأعنوية أو مأادية كانت سوا
. إيمان مأعها يصلح

وـشـباب واـلـدعاة العلـمـاء رـقـاب فـي ونعلقـهـا بها نوصي التي السبل بعض هذه
أـشـخاص مأهمة ليس مأكان كل في المسلمين مأع الوقوف أن واعلموا ، وتجارها المأة
. المسلمين غياثا على قادر مأسلم كل مأهمة هو إنما آخرين دون
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بالمسلمين الله حفظه مأجاهد عمر مأحمد المل المؤمأنين أمأير استنصار خطاب
مأكان كل في وبالعلماء

هـ16/7/1422تاريخ:  في
الرحيم الرحمن الله بسم

ًا  انفروا:  كـتـابه مأحـكـم ـفـي القاـئـل لـلـه الحمد وجاهللدوا وثقللالً خفافلل
تعلمللون كنتللم إن لكللم خيللر ذلللك الللله سللبيل فللي وأنفسللكم بأموالكم
الللله سللبيل فللي انفللروا لكم قيل إذا لكم ما آمنوا الذين أيها ياوالقائل: 
الحيللاة متللاع فمللا الخللرة مللن الللدنيا بالحياة أرضيتم الرض إلى اثاقلتم

ًا يعذبكم تنفروا قليل. إل إل الخرة في الدنيا ًا عذاب ًا ويستبدل أليم قوملل
ًا تضروه ول غيركم .  قدير شيء كل على والله شيئ

ـل: مأحمد نبينا الغرالمحجلين وقائد المجاهدين، إمأاما على والسلما والصلة القاـئ
رزقي وجعل له، شريك ل وحده تعالى الله يعبد حتى بالسيف الساعة يدي بين (بعثت
فـهـو بـقـوما تـشـبه ومـأـن أمأري، خالف مأن على والصغار الذل وجعل رمأحي، ظل تحت

.وابوداود أحمد رواه مأنهم)
: بعد أمأا
بللالمعروف تأمرون للناس أخرجت أمة خير يا العظيمة السلما أمأة فيا
.  بالله وتؤمنون المنكر عن وتنهون
:  ومأغاربها الرض مأشارق في المسلمون أيها

ًا ـبـالله، آمأنـتـم مأن يا ًا، وبالـسـلما رـبـ ًا وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى وبمحـمـد ديـنـ نبـيـ
ً  ورسول

ًا المسلمون أيها :  جميع
تقودـهـا اـلـتي الـسـافرة الصليبية الحملة واهتماما عناية بكل تتابعون أنكم شك ل
ـا ودول بريطانيا مأن دولي بدعم المأريكية المتحدة الوليات وحـلـف ، النـصـرانية أوروـب

ـل مأن إليهم انضم ومأن السابقة الشيوعية والدول وروسيا الطلسي شمال ـر مأـل الكـف
المـأـارة ـضـد الـحـزاب ويحزـبـون ، الجـيـوش يجيـشـون المـسـلمين، وخباـلـة والمرتدين
بالحكومـأـة الطاـحـة مأقدمأتها في عنها، أعلنوا أهداف لتحقيق أفغانستان في السلمأية
 .(الرهاب (قواعد يسمونه مأا على والقضاء أفغانستان، في السلمأية
ـم وراء أنها هؤلء يدعي التي السباب أن تدركون أنكم شك ول الـصـليبية حملتـه

ـالى ـسـبحانه الله أخبرنا ، عندهم مأبيته أهداف لتحقيق ذريعة مأجرد إل ليست هذه وتـع
عللن يردوكللم حللتى يقللاتلونكم يزالون  ولـقـال:  حـيـث العزيز كتابه في عنها

فأولئللك كللافر وهو فيمت دينه عن منكم يرتد ومن استطاعوا، إن دينكم
ـدون إنهم ،  الخاسرون هم وأولئك والخرة الدنيا في أعمالهم حبطت يرـي

لمأية الدولة هذه على يقضوا أن لمأية لنهـا  ، الس انون شـرع أي ففـي وإل ، إس أوق
ً ، تثبت لم اتهاما شبهة لمجرد شخص مأعاقبة تجوز ذـلـك بـسـبب أمـأـة مأعاقبة عن فضل

 .!الشخص؟
حتى بريء المتهم أن الوضعية والقوانين السماوية الشرائع عليه اتفقت مأما إن

اما أقمنـا لننـا يقاتلوننـا ولكنهـم ، إدانته تثبت فـي وهـذا ، مأسـتقل إسـلمأي حكـم نظ
وواشنطن نيويورك لها تعرضت التي الهجمات مأن عليهم أشد الحقيقة

: العالم في المسلمون أيها
ًا أمأريكا ضد تمت التي العمليات كانت إذا مأا حول يعد لم الن السؤال إن ـصـواب

.عارضه مأن وعارضه أيده مأن أيده ، حصل حصل فالذي ، خطأ أما
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الحمـلـة ـهـذه تـجـاه الـسـلمأية المأة واجب هو هو: مأا الن المطروح السؤال إن
.!!أفغانستان؟ على الجديدة الصليبية

أـنـواع مـأـن ـنـوع ـبـأي ـجـانبهم إلى ويقف الصليبيين هؤلء يتولى مأن حكم هو ومأا
. ؟ والمساندة الدعم

الحــال هذه مأثل في أنه الئمة عليه واتفق السلمأية المأة عليه أجمعت مأما إن
ل ، مأـسـلم ـكـل عـلـى عـيـن ـفـرض الغزاة هؤلء ضد الجهاد يصبح اليوما فيها نحن التي
مأدينه على لدائن ول ، زوجه على لزوج ول ، عبد على لسيد ول ، ولده على لوالد إذن

.  العلماء بين هذا في خلف ل ،
. ذلك في المسلمين وواجب ، الغزاة هؤلء ضد الجهاد حكم عن هذا
.بيان أكمل سبحانه الله بينه فقد ، هؤلء مأع تعاون مأن حكم أمأا

اليهللود تتخللذوا ل آمنوا الذين أيها  يا:  كتابه مأحكم في تعالى الله يقول
إن منهللم، فللإنه منكم يتولهم ومن بعض، أولياء بعضهم أولياء والنصارى

يسارعون مرض قلوبهم في الذين فترى ، الظالمين القوم يهدي ل الله
أو بالفتللح يللأتي أن الللله فعسللى دائللرة تصلليبنا أن نخشى يقولون فيهم

.  نادمين أنفسهم في أسروا ما على فيصبحوا عنده أمرمن
: مأنها أمأور،  عدة اليات هذه في سبحانه الله بين لقد

. ومأظاهرتهم ودعمهم والنصارى اليهود مأوالة عن النهي -1
.  حكمهم حكمه ويظاهرهم ويعينهم يتولهم مأن أن -2
. وأخلقهم المنافقين خصال مأن مأوالتهم أن -3

فـقـال ، ورـسـوله ـبـالله اليـمـان تـنـافي المـشـركين مـأـوالة أن ـسـبحانه بين وقد
ًا  ترىتـعـالى:  لهللم قللدمت مللا لللبئس كفللروا الللذين يتولللون منهللم كثير

كللانوا خالللدون. ولللو هللم العللذاب وفللي عليهللم الللله سللخط أن أنفسهم
.  أولياء اتخذوهم ما إليه أنزل وما والنبي بالله يؤمنون

المـسـلمين عـلـى المـشـركين مأـظـاهرة أن العلـمـاء أخذ وغيرها اليات هذه ومأن
. الملة مأن والخروج بالردة صاحبه على يحكم السلما نواقض مأن ناقض

:  مأكان كل في الله إلى الدعاة أيها ويا ، الكراما السلما علماء يا
، لـئـم لومـأـة الـلـه ـفـي تـخـافون ل ، الحـقـائق بـهـذه الصدع هو الول واجبكم إن

ـال العلم، أهل على تعالى الله أخذه الذي الميثاق مأقتضى فذلك ـالى ـق أخذ وإذ  تـع
للـنـاس ـفـبينوا ، تكتمللونه ول للنللاس لتبيننه الكتاب أوتوا الذين ميثاق الله

حلرض النلبي أيهلا  ياتـعـالى:  ـقـال ، ـسـبيله ـفـي الجهاد على وحرضوهم ، دينهم
.  القتال على المؤمنين

: المأوال وأصحاب التجار أيها ويا
الله  إنتـعـالى:  ـقـال تـعـالى، الـلـه ـسـبيل ـفـي النـفـاق ـهـو الول واجبكم إن
لوـقـال:  الجنللة لهللم بللأن وأمللوالهم أنفسهم المؤمنين من اشترى  مث

فللي سنابل سبع أنبتت حبة كمثل الله سبيل في أموالهم ينفقون الذين
.  عليم واسع والله يشاء لمن يضاعف والله حبة مائة سنبلة كل

:  السلما شباب ويا
: تـعـالى ـقـال فـقـد الزناد، على والضغط والستعداد الجهاد هو الول واجبكم إن

لهللم واقعدوا واحصروهم وخذوهم وجدتموهم حيث المشركين فاقتلوا
.  مرصد كل

: مأكان كل في المسلمون أيها ويا
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( وـفـي الـحـق عـلـى ـظـاهرين أمـأـتي مأن طائفة تزال يقول:( ل  الله رسول إن
) الـسـاعة قـيـاما إـلـى ـخـالفهم مأن ول خذلهم مأن يضرهم ) ل الحق على لفظ:يقاتلون

. مأسلم رواه
: طوائف ثلثا إلى الناس قسم الحديث فهذا

.عليه المقاتلون به القائمون السلما أهل : وهم المنصورة الطائفة- 1
وهم المخالفة الطائفة -2 وخبالة والردة الكفر وأهل والنصارى اليهود : 

. المسلمين
ذلك وزين المسلمة الطائفة نصرة عن قعد مأن : وهم المخذلة الطائفة -3
. للناس

.هو الطوائف هذه أي مأن مأسلم كل فلينظر ، أخرى طائفة هنالك وليس
ًا الحديث هذا وفي مـأـن خالفـهـا مـأـن يـضـرها ل المنـصـورة الطائـفـة ـهـذه أن أيض
.مأحالة ل مأنصورة فهي ، للسلما ينتسبون مأمن خذلها مأن ول ، المشركين

لـسـان وعـلـى ، كـتـابه ـفـي ـبـه الـلـه وـعـدنا الذي النصر هذا مأن يقين على ونحن
، ذـلـك ـفـي والخلص الله لدين بنصرتنا مأشروط الموعود النصر هذا ولكن ،  رسوله

 إنوـقـال:  عزيللز لقللوي الللله إن ينصللره مللن الله  ولينصرنتعالى:  قال
.  أقدامكم ويثبت ينصركم الله تنصروا

أمأامأنـا الوقوف وأنصارها وحلفاؤها أمأريكا تستطيع فل تعالى الله ينصرنا وعندمأا
. لكم غالب فل الله ينصركم  إنتعالى:  قال ،

ًا تساوي ل قوتهم فإن قوة مأن أوتوا مأهما وحزبها أمأريكا إن لـقـوة بالنـسـبة ـشـيئ
َبّن َول يـقـول تـعـالى ـفـالله الجبار، القوي ّللِذيَن َيْحَس َبُقوا َكَفلُروا ا ّنُهلْم َس ل ِإ

ّدوا59( ُيْعِجُزوَن َأِع ُتْم َما َلُهْم ) َو َطْع َت اتلواتـعـالى:  وقال   ُقّوٍة ِمْن اْس  فق
ًا كان الشيطان كيد إن الشيطان أولياء .  ضعيف

ـد مأن لننا ؛ عددها ول أعدادها تخيفنا ل أمأريكا جنود إن ـه جـن ـل الـل ولله  القاـئ
ًا الله وكان والرض السموات جنود ًا عزيز . حكيم

ـة القتـصـادية والـقـوة ـا ل المأريكـي ـالله ، ترهبـن ـالى ـف خزائن  وللهيـقـول:  تـع
.  يفقهون ل المنافقين ولكن والرض السموات

ـا ل الدفاعية ومأيزانياتها ـالله ، تفزعـن ـول:  ـف ينفقللون كفللروا الذين  إنيـق
ثللم حسللرة عليهم تكون ثم فسينفقونها الله سبيل عن ليصدوا أموالهم
.  يغلبون

يـقـول:  ـسـبحانه ،ـفـالله عضدنا في تفت ل المتطورة المأريكية الدفاع وأنظمة
يحتسبوا لم حيث من الله فأتاهم الله من حصونهم مانعتهم أنهم وظنوا
المللؤمنين وأيللدي بأيللديهم بيللوتهم يخربللون الرعللب قلللوبهم في وقذف

أهللل مللن ظللاهروهم الللذين وأنللزل وـقـال:  البصللار أولللي يللا فاعتبروا
ًا الرعللب قلللوبهم فللي وقللذف صياصلليهم مللن الكتللاب تقتلللون فريقلل

ًا وتأسللرون ًا وأمللوالهم وديللارهم أرضللهم وأورثكللم ، فريقلل لللم وأرضلل
ًا شيء كل على الله وكان تطؤوها، . قدير
: المسلمون أيها فيا

رن.  الميعاد يخلف ل الله .. إن به وعدكم الذي تعالى الله بنصر ثقوا  ولينص
أقللاموا الرض فللي مكناهم إن الذين عزيز لقوي الله إن ينصره من الله

عاقبلة وللله المنكلر علن ونهلوا بلالمعروف وأملروا الزكلاة وآتوا الصلة
. المور
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وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما
والمسلمين السلما خادما

المؤمأنين أمأير
((مأجاهد عمر مأحمد مأل
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الـشـعب وإـلـى السـلمأية المـأـة  إلـى اللـه حفـظـه الـمـؤمأنين لمأيـر آخر خطاب
:- فيه قال الفغاني

 الرحيم الرحمن الله بسم
:- بعد أمأا الكريم رسوله على ونصلي نحمده

العلللون وأنتم  الرحيم الرحمن الله بسم الرجيم الشيطان مأن بالله فأعوذ
.  مؤمنين كنتم إن

. الغيور الفغاني الشعب وإلى السلما أمأة إلى
هجـمـوا النجلـيـز أن عـلـم عـلـى كلكم ، علينا تهجم الثالثة المأبراطورية هي هذه

ل ؟ أفغانستان على هجموا حق فبأي أفغانستان على وكـذلك ؟ أسـامأة هنـاك كـان ه
ـة المأبراطورية هي وهذه ؟ أسامأة هناك كان هل ، أفغانستان على الروس هجم الثالـث
م على وكلكم ، علينا تهجم قضـية هـي وإنمـا ، أسـامأة قضـية ليسـت المسـألة أن عل

. والمسلمين السلما يعادون فهم ، السلما
أن ـيـدرك أـحـد كل ولكن ، للطائرات أمأريكا في تفجيرات هناك كانت أنه صحيح

ً ًا رجل ًا كــان إذا ســيما ول واحــد ًا مأهــاجر هــذه وراء يكــون أن يســتطيع ل ووحيــد
ًا يمكن ل وهذا ، المنظمة الكبيرة النفجارات . أبد

ً تتهمـهـم ل ولكنـهـا ، أمأريكا تعلمهم النفجارات لهذه والمدبرون ذـلـك مـأـن وـبـدل
ـفـي أن يعلـمـون لنـهـم ، الـسـلمأية المـأـارة وإلى أفغانستان إلى كلها التهامأات توجه

ًا أفغانستان ًا نظامأ ًا إسلمأي ًا واقعي ًا يعتبرونه وهذا ، حقيقي ًا خطر وـهـم ، عليـهـم عظيـمـ
. الخطر لهذا مأدركون

والـصـبر الـلـه علـى والتوـكـل العتـمـاد ـهـو الزمـأـة ـهـذه مـأـن المـخـرج أن اعلموا
ـره ) أو بـ( ـكـروز أمأريكا هاجمتنا فإذا ، الوحيد الطريق هو فهذا ، والثبات وهجـمـت غـي

. لها والتصدي مأواجهتها مأن بد فل ، البلد على
ـان وإذا ـه ـك ـذا أراد الـل ـد فل ـه ـه عـلـى التوـكـل ـهـو والمـخـرج ، يقـضـى أن ـب الـل
حميتـهـم وإـلـى الـسـلما إـلـى وينظروا يفكروا أن المسلمين فعلى ، للعدوان والتصدي
مـأـن يـمـوت واـلـذي ، المـشـاكل ـهـذه مـأـن بد فل ، يحزنوا ول يخافوا ل وأن ، السلمأية

ـه ، الدنيا في وسعادة لذة كل تفوق وسعادة لذة فهذه السلما أجل ومأن دينه أجل لـن
فليثبــت العظيم الفوز هو فذلك السلما أجل مأن الموت كان فإذا ، الموت مأن مأفر ل

العلللون وأنتللم  وتعالى تبارك الله قال ، الله على وليتوكلوا وليصبروا المسلمون
ـول على أما ، وتعالى تبارك الله قول على نعتمد فهل  مؤمنين كنتم إن ـا ـق أمأريـك

؟! .
المـشـاكل علـيـه ـتـأتي ل اـلـذي ومأن فلتقع تقع أن مأنها بد ل المشاكل كانت وإذا

؟!. 
، تـضـحياتنا بـسـبب أهلكـهـم الله ولكن شعبنا مأن المليين قتلوا والروس النجليز

مأنـهـم ـسـلب ، الـعـالم فـي اـلـدول إـلـى ـفـانظروا دينـكـم على ، وتغاروا تضحوا لم وإن
ـا هزمأت الذي ونحن نخاف لماذا ، شيء كل مأنهم وسلب وغيرتهم إيمانهم إمأبراطوريـت
؟! . مأمزق كل ومأزقوا شعبنا بأيدي والروس النجليز

ـهـو ودينـهـا ، الـسـابقة غيرتـهـا ـهـي وغيرتـهـا ، السابقة أفغانستان هي أفغانستان
ًا المشكل هو فما ، السابق إيمانها هو وإيمانها ، السابق دينها ؟! . إذ

في فليس ، والسلما اليمان مأع لكن فليموتوا ، الناس يموت أن مأن أكثر ل إنه
بغـيـر ويموتـوا واليمـان السـلما مأنهـم يسلب أن الكبرى المصيبة وإنما ، غضاضة هذا

مأنا كل وليبد ، للجهاد استعداد على واحد كل وليكن ، أحد يخف فل ، واليمان السلما
ًا ـه ودون إيـمـانه دون تـضـحية وأي ، الحاجة عند به يكلف عمل بأي للقياما استعداد ديـن
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ـالله ، عليه وليعزما هذا أحد كل ) فلينو الله رسول مأحمد الله إل إله ( ل كلمة ودون ـف
. والبليا الفتن جميع على ويقضي ينصركم

أجــدادكم تاريخ إلى تنظروا أن فعليكم ، دينكم على تغاروا ولم ، جبنتم إن إنكم
اـلـروس ضد الجهاد في أطرافهم قطعت الذين المعوقين هؤلء إلى وانظروا ، المأجاد

ـتـرون وأنـتـم ، ـبـالرض الروـسـية المأبراطورـيـة ـسـووا وكيف دينهم على غاروا كيف ،
. أحياء وهم المجاهدين

ول تحزـنـوا ول تـخـافوا فل وتـعـالى تـبـارك الله مأن وإرادة تدبير هو يحصل مأا إن
تنتـهـي ل أـسـامأة إليهم سلمنا لو أننا الله بوحدانية فأقسم ، أسامأة ول الطالبان تلومأوا

كـمـا ـهـذا وافعـلـوا ـهـذا افعـلـوا ؟ ذاك أو ـهـذا فعلـتـم لماذا بعده وسيقولون ، المشكلة
؟! . الحالة تلك في وديننا إيماننا يكون فأين ، ونأمأركم نقول

يغريـهـا الـعـالم عـلـى نفـسـها تـفـرض الثالـثـة المأبراطورـيـة هي وفقط فقط هذه
جانبها إلى وقف بل ، بجانبها يقفون الذين اليمان وضعاف العلمانيون لها ويزينه بذلك

. ضدكم الجميع وقف لقد ، أعداؤها أنهم يفترض مأن
ـان وإل ، الحوال جميع في ويثبت ودينه إيمانه يتذكر أن مأسلم كل فعلى ـي ـك ـف

. مأنه بد ل الموت لن الموت مأن ذلك ينجيه ول واضطراب قلق
ً يجب إنه دينـهـم عـلـى يـغـاروا أن الـعـالم أنـحـاء جمـيـع ـفـي المـسـلمين على أول
ـلـم وإن ، الـسـلما أـجـل مـأـن تـضـحية لـكـل يستعدوا وأن أفغانستان وعن عنه ويذودوا
ويـجـددوا وـشـجاعتهم وغيرتـهـم إيـمـانهم عـلـى يثبتوا أن أفغانستان شعب فعلى يفعلوا

. الجليل تاريخهم
ول أـنـا أـكـن ـلـم اـلـروس هـجـم وعـنـدمأا ، أفغانـسـتان عـلـى النجلـيـز هجم عندمأا

أـنـا آمأرـهـم أن ودون ، شجاعة بكل الفغاني الشعب لهم تصدى وقد ، لدن بن أسامأة
وـهـذه ، وإيـمـانهم دينـهـم عـلـى وـغـاروا ضحى الفغاني الشعب ولكن ، بذلك أسامأة أو

ًا الن وـلـو ، يثـبـت أن مأـسـلم كل على فيجب ، المواجهات هذه سلسلة مأن حلقة أيض
ـه عـلـى مأسلم كل وليعتمد هذا في شك ول ، الفوز طريق هو فهذا حياته ذلك كلفه رـب

.  مؤمنين كنتم إن العلون وأنتم  وتعالى تبارك الله بقول وليثق
في يخلص أن ) دون مأسلم أنا يقول ( أن فقط باللسان دعوى ليس اليمان إن

ان وبعـد الواقعي اليمان مأن بد فل ويصدق هذا ، حليفـك الفـوز يكـون الـواقعي اليم
. الميعاد الله يخلف ول وتعالى تبارك الله مأن وعد وهذا

ـي وسلطتي والمسلمين السلما أعداء أداهن ول أخاف ل إنني ـتي وحكـم ورئاـس
. الله شاء إن تضحية لكل مأستعد وأنا ، خطر في حياتي حتى

ًا وأـسـالمهم الكـفـار أداـهـن أنـنـي وـلـو المـأـارة ـلـي فـسـيؤمأنون للـسـلما مأخالـفـ
، البلد ســائر روؤساء يعامألون كما ورخاء سعة في وأكون بالمال ويمدونني والسلطة

فـمـا ، المـبـارك الوطن هذا وعلى السلما ديني على وأغار بنفسي حتى أضحي ولكني
ديـنـه علـى يغـار ل علـيـه يخـافون مـأـا عنـدهم ليس الذين العاديين الفراد مأن فرد بال

مـأـا عـنـدهم ولـيـس ـبـالهم فـمـا ؟ البلد ـخـارج ويـفـر الجـهـاد يحـضـر ول ويـخـاف ووطنه
ًا عليه يخافون ؟! . عجاب

وأداـفـع ديـنـي عـلـى أـغـار ـهـذا ومأع ، خطر في كلها وحياتي وسلطتي حكمي إن
؟ وتخاف دينك على تغار ل أنت بالك فما عنه

ًا هناك إن ًا ضعف ًا كنت فإن ، إيمانك في وهوان ًا مأؤمأن ًا اليـمـان يـكـون حـقـ عزـيـز
ًا .  سبيله في تضحي أن فعليك ، عندك عظيم

تـسـتعد ل كـيـف مأـنـك ـفـأعجب ، الـلـه ـشـاء إن التضحيات هذه لكل مأستعد إنني
ولمــاذا ، لك أستمع ول بك أبالي فل وإل ، فلتثبت غيرة أو إيمان عندك كان فإن ؟!! ،
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فإن ، هذا وأدع هذا أفعل أن علي تشير أنت ؟ إيمان ول غيرة عندك وليس لك أستمع
اليمـان علـى خطـر فيـه بمـا تقبـل ول ، وإيمانك دينك عن تتنازل فل إيمان مأعك كان

فـظـاهر ـشـيء ـكـل وتقبل شيء كل عن تتنازل كنت فإذا ، الوطن واستقلل والسلما
لن ، مأنهـجـك ـفـي النـظـر وتعـيـد إيماـنـك تقوي أن عليك فيجب ، إيمان ضعف فيك أن

عـلـى خطر فيه يكون أمأرا يقبل فل إيمانه علي يحافظ أن ويريد قوي إيمان مأعه الذي
، والقرآن السلما على ويغار بعمق يفكر أن مأسلم كل على فيجب ، والسلما اليمان

ـبـدون اليمان على الموت هو الكبر والفوز ، بالفوز يكرمأنا وسوف رحيم رؤوف فالله
ـع ول السلما راية رفع وليس السلما راية رفع طريق هو وهذا ، شك ـه ل كلـمـة رـف إـل

الـسـلما ـهـدما الطرـيـق ـهـذا غـيـر في ، الطريق هذا غير في الله رسول مأحمد الله إل
الـسـلما هدما طريق هو فهذا ، به ويأمأرونك الكفار يقوله مأا تقبل أن السلما هدما لن

. بالرض وقدره السلما اسم سويت هذا بفعلك وأنت ،
يخـالف مأـا تقبـل بـأن تسـقط وإنمـا ، والتضـحية بالموت السلما راية تسقط ل
. السلما على خطر فيه ويكون السلما

. يستعد أن أحد كل على فيجب للجهاد استنفار هناك يكون عندمأا
ًا ففكروا ، والسيطرة بالسلطة الحتفاظ أجل مأن هذا لكم أقول ل وأنا فـلـو جيد

ـعـن والتـنـازل اـلـدين فـي بالمداهـنـة ذلك فيمكنني السلطة في البقاء مأجرد أريد كنت
ـحـتى ، ـبـالمأوال ويـمـدونني يحـمـونني فـسـوف ذلك فعلت فلو – الله قدر ل – السلما
، للتـضـحية النـسـان يـسـتعد أن الحـكـم ـفـي البـقـاء طريق وليس ، العسكرية بالقوات

ـا ، ذلك لجل أحرضكم ول والسيطرة الحكم أجل مأن أقاتل ل أنني تعلمون وأنتم وإنـم
طرـيـق أي وإـلـى ـيـأمأركم بـمـاذا الكرـيـم الـقـرآن ـفـي فانظروا الكريم القرآن أمأر هذا

. ؟ يهديكم
أن مأـسـلم ـكـل فعـلـى ، الكرـيـم الـقـرآن ـفـي ـبـه الله وصاكم مأا هو لكم وصيتي

إيمــانكم فتضعف العلما وسائل تخدعكم ول ، يخاف وأل المأور في يقظة على يكون
التوفيق الله ومأن ، والسلما اليمان على يثبتوا أن إلى المسلمين جميع يوفق والله ،

مأحـمـد / مأل الـمـؤمأنين أمأـيـر السلما خادما ، وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما
. مأجاهد عمر

مأـظـاهرات بـعـد الباكستاني الشعب إلى لدن بن أسامأة الشيخ مأن رسالة وهذه
. المتظاهرين بعض الباكستاني القوات فيها قتلت التي هـ3/7/1422 الجمعة يوما

.  ونورهم أجرهم لهم ربهم عند  والشهداء"  قال
:- وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السلما ، باكستان في المسلمين إخواننا إلى
وهــم كراتشي في المسلمين إخواننا بعض قتل نبأ السف مأن بمزيد بلغني فقد

لمين أراضـي علـى وحلفائهـا الصليبية أمأريكا قوات لعدوان رفضهم عن يعبرون المس
ـم وأن ، الشهداء في يتقبلهم أن الله نسأل ، وأفغانستان باكستان في ـالنبيين يلحقـه ـب

ًا أولئـك وحسـن والصـالحين والـشـهداء والصـديقين الـصـبر أهليهـم يـرزق وأن ، رفيـقـ
.  الجزاء خير السلما عن ويجزيهم ، وأمأوالهم أبنائهم في لهم ويبارك ، والسلوان

. تعالى الله بإذن كفيل لهم وأنا أبنائي فهم أبناء مأنهم ترك ومأن
ًا باكستان في المسلمة المأة تهب أن عجب ول ـا ، إسلمأها عن دفاع ـبر فإنـه تعـت

الدفاع خط هي أفغانستان كانت كما المنطقة هذه في السلما عن الولى الدفاع خط
. سنة عشرين مأن أكثر قبل الروسي الغزو أمأاما باكستان وعن نفسها عن الول

ـذا في السلما مأعركة في الشهداء أول مأن الخوة هؤلء يكون أن لنرجو وإننا ـه
) ( بـوش الصـليبيين كـبير يقودـهـا الـتي الجديـدة اليهودية الصليبية الحملة ضد العصر
. الخالدة السلما مأعارك مأن واحدة تعد التي المعركة هذه ، الصليب راية تحت
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يملـكـون مـأـا بـكـل ـيـدفعوا أن باكـسـتان ـفـي المـسـلمين إخوانـنـا نـحـرص ونـحـن
 الـنـبي ـفـإن ، وأفغانـسـتان باكستان غزو عن المأريكية الصليبية القوات ويستطيعون

ًا يجهز أو يغز لم ( مأن قال ًا يخلف أو غازي قـبـل بقارـعـة الله أصابه بخير أهله في غازي
. داود أبو ) رواه القيامأة يوما

ًء الـلـه ـسـبيل ـفـي الجـهـاد طرـيـق عـلـى ـثـابتون أنـنـا الـخـوة أيها وأبشركم اقـتـدا
ا قيـادة وتحـت ، البطـل المـؤمأن الفغـاني الشـعب مأـع  الله برسول المجاهـد أمأيرن
. عمر مأحمد المل المؤمأنين : أمأير بدينه المعتز

الـصـليبية الحمـلـة يحـطـم وأن ، والطغيان الكفر قوى على ينصره أن الله نسأل
غللالب فل الللله ينصركم  إن. وأفغانـسـتان باكستان أرض على الجديدة اليهودية

فليتوكللل الللله وعلللى بعلده ملن ينصللركم الذي ذا فمن يخذلكم وإن لكم
. لدن بن مأحمد بن / أسامأة السلما في .أخوكم  المؤمنون

بكرامأتي زنت قد ديفد كاب في
مأدٍع رٌب العصر هذا فرعون
خيلئه في العصر هذا قارون
مأتعة يحصن الـــعصر هذا ليرون

وقد تنادينا روسيا وسمعت
مأن الحق أجلـــو فهرعت
مأذياعها

ً بني يا نحوك فجـــــريت  مأؤمأل
فإنها ولليمين ..ليسار ل

بالحجارة ودمأر فاقصــف
واخترق

 عبادة خير الرجــــم فإن ارجم
الفدا طفل يا الــمجنون يدعونك

إنني جنوا الجيل شبــــاب جنوا
 هجومأه عند صاح بجيل أكــــرما
لكي يارابو حطين مأيعادنا
 فتية فارقب اليرمأوك مأيعادنا

أمأريكا عفتي بقايا ومأحت
أمأريكا إنه كبيٌر صنٌم

 أمأريكا جبروته في واللفظ
 أمأريكا شعوبنا كل بؤس مأن

أمأريكا مأن النقاذ لــــنا ضمنت
أمأريكا هنا مأوسكو مأن فسـمعت

أمأريكا ول بروسيا ل بك
أمأريكا رأسها أفعى أنياب
أمأريكا فإنه الزجاج حصن
أمأريكا مأع إبليس بها تخزي

أمأريكا رضى ترجو أن والـــعقل
أمأريكا لكم كوت إذا أهوى

أمأريكا نجت إذا نجوت ل أنا
أمأريكا عن أرناط لكم يحكــــي

أمأريكا في يرمأوك لكي ثاروا
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الخاتمة
ًا ً أجد ل فإني وختامأ إل ، المـأـة أبـنـاء مأن والمنهزمأين المتخاذلين به أخاطب قول

المـسـلمين أرض الثانـيـة الصليبية الحرب دهمت عندمأا للمسلمين الجوزي ابن قاله مأا
ـوما نحن بليغ بقول الناس فخاطب المسلمين بلد أطراف الصليبيون ودخل ـأمأس الـي ـب

. لواقعنا لمطابقتها أنقلها وأنا الخطبة تلك إلى الحاجة
ـفـي المـسـلمين ـلـديار الـصـليبي الغزو أياما الناس الله رحمه الجوزي ابن خطب

وقـعـدتم عزتكم وتركتم دينكم نسيتم مأالكم الناس " أيها فقال بدمأشق المأوي الجامأع
لـلـه الـعـزة الـلـه جـعـل وـقـد للمـشـرك الـعـزة أن حـسـبتم ، ينصركم فلم الله نصر عن

وعدوكم الله عدو مأرأى نفوسكم ويشجي يؤلمكم أمأا ويحكم يا ، وللمؤمأنين ولرسوله
سـادت كنتـم وأنتم ويستعبدكم يذلكم ، أباؤكم بالدمأاء سقاها التي أرضكم على يخطر
ًا مـأـرأى حماـسـتكم وينـّمـي قـلـوبكم يـهـز أمأا ، الدنيا الـعـدو بـهـم أـحـاط ـقـد لـكـم إخواـنـ

هـنـاك وإـخـوانكم الحـيـاة بلذائذ وتتنعمون وتشربون أفتأكلون ، الخسف ألوان وسامأهم
؟!! . الجمر على وينامأون النار ويخوضون اللهب يتسربلون

أبـواب وتفتحـت الجهـاد مأـنـادي وـنـادى الـحـرب رحى دارت قد إنها الناس أيها يا
، رحاـهـا ـيـدرن للنـسـاء الطريق فافسحوا الحرب فرسان مأن تكونوا لم فإن ، السماء
ًء يا والمكاحل المجامأر فخذوا واذهبوا ولحى.  بعمائم نسا

. ؟ ل أو
. وقيودها لجمها وهاكم الخيول فإلى

. ؟ والقيود اللجم هذه صنعت مأما أتدرون ناس يا
ًا يملـكـن ل لنـهـن ـشـعورهن مـأـن النـسـاء صنعها لقد ـضـفائر والـلـه ـهـذه ، غيرـهـا ـشـيئ

ًا صيانة الشمس عين تبصرها تكن لم المخدرات ـقـد الـحـب تاريخ لن قطعنها ، وحفظ
عن الدفاع سبيل في ثم الله سبيل في الحرب ، المقدسة الحرب تاريخ وابتدأ ، انتهى

. والعرض الرض
مـأـن  إنـهـا وظـفـائر لـكـم ذواـئـب فاجعلوها فخذوها تقيدونها الخيل على تقدروا لم فإذا

. ؟ شعور نفوسكم في يبق ألم ، النساء شعور
المـسـجد عـمـد ـيـا : مأـيـدي وـصـرخ الـنـاس رؤوس عـلـى المـنـبر فوق مأن اللجم وألقى

ًا قلوب يا وتحرقي رجوما يا وانقضي ًا ألم .  رجولتهم الرجال أضاع لقد ، وكمد
ـسـتقول فـمـاذا ، الـشـهداء وبلط الندلس مألكهم بلغ لمن قولك هذا الله رحمك

. ؟ اليوما حالنا رأيت لو ستصفنا وبما ؟ لنا
الله رسول على والسلما والصلة

. أجمعين وصحبه آله وعلى
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