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 العلوان الله عبد

ُهْم الله قال ّن إإ َهُروا إإْن تعالى: { ْظ ُكْم َي ْي َل ُكْم َع ْو َيْرُجُموُ َأ
ُكْم ُدو إعي إهْم إفيِ ُي إت ّل َلْن إم إلُحوُا َو ْف ًا ُت ًا إإذِ َبد }.َأ

سأههيما ل للنسههانية، اللههدود العههدوة أمريكهها فهههاهيِ
إعدا لهم تكيل الذين المسلمين، ًا، ال بالرإهههاب وتصفهم ُجزُاف
وأنشههؤا المههؤتمرات عقههدوا وقد ل كيف والعنف، والتطرف

ُبههَرْت{ السأههلما، لمكافحههة المؤسأسات إلَمههًة َك إمههْن َتْخههُرُج َك
إهْم إه َوُا ْفهه ُلههوَُن إإْن َأ ُقوُ ّ َي ًا إإل إذب ْلههَك{ }،َكهه ُهْم إت ّي إن ُتوُا ُقههْل َأَمهها َههها
ُكْم َن َها ُتْم إإْن ُبْر إقيَن ُكن إد شهههد الصفات، بهذه أحق وهيِ }،َصا

.والتجارإب الوُاقع ذِلك على

والعنههف بالهمجيههة، ملههئ المتحههدة الوُليههات تارإيخ إن
جمهههههوُرإيين - مههههن سأاسأههههتها فنفههههوُس والشراسأههههة،
شههيطانية، طبههائع وطبائعهم شريرة - نفوُس وديمقراطيين

َنق بالكيد تنبر أقوُال وأقوُالهم وحشية، أفعال وأفعالهم والَح
يههرى ل لمن والوُيل وخطهم، مرادهم على يسير ل من لكل

ول معهههم، ينفههع الحههوُارإ فل لسههلكهم، ينظههم ول طريقهههم،
؟ل كيههف عليههها، يسههيرون الحكمههة ول بهم، تجدي العقلنية

ضههدنا! إنهههم فهههوُ معنا يكن لم من منهج رإسأموُا الذين وهم
والقتههل الظلههم ويرتموُن والرإاء، والفكر الحريات يصادرإون

الكههبر، همهههم وهذا مهنتهم، وهذه حياتهم، فهذه والتشريد،
وبيههن الكريههم، القرآن ذِلك لنا كشف وقد ،العلى ومطلبهم
ُكْم إإْن{ ،علينا حنقهم ومدى تجاهنا، سأياسأتهم ُفوُ َق ْث ُنههوُا َي ُكوُ َي

ُكْم ًء َل َدا ْع ُطوُا َأ ْبُس َي ُكْم َو ْي َل ُهْم إإ َي إد ْي ُهْم َأ َت َن إس ْل َأ إء َو .}إبالّسوُ

مههن فكههم والتشههريد القتههل علههى أسأسههت أمريكا إن
الههذين والسوُد الحمر الهنوُد من وكم أزهقت؟ التيِ النفس
َءهم، سأهفكت الوُليهات لتأسأهيس أعراضههم، وانتهكهت دمها

العههدل لقامههة انتهبههت الههتيِ الههثروات مههن المتحههدة! وكههم
المتحههدة! فاليههادي الوُليههات أرإض والديمقراطيههة! علههى

سأههفك يعشههقوُن فهههم البريئههة، بالههدماء متلطخههة المريكية
إقههوُامُا فهههيِ والبههذاءة، الشراسأههة إل ينتجههوُن ول الههدماء،

لتعبيههد السأههتراتيجية، خططهم من وهيِ الرعناء، سأياسأتهم
وشراسأههة، وشههرورإ عنف لكل خصبة وبلدهم لهم، البشرية
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ًا، إل يخرج ل خبث والذي بنههيِ الههتيِ سأياسأههتهم فأسأاس نكد
بغيههر الخلههق علههى السأههتعلء المريكية الدارإة عرش عليها
.القرارإ صناع هم وأنهم حق،

المريكههيِ الرئيههس المجههرما تصههريح معنههى فمهها وإل
سألما! ثههم رإجل شارإون السفاح الحرب مجرما "بوُش" بأن

ياسأههر" الفلسههطينية السلطة رإئيس بأن المجرما هذا يصرح
المخلصههة العمالهة مهن عليههه ههوُ مها علههى  - وهههوُ"عرفات
ُقتلههت حيههن وذِلههك الرإهههاب، يههدن -لههم المريكيههة للدارإة

ن شهرذِمة بهل السأشههادية، العمليهات بسهبب الصههاينة م
النفههس عههن الههدفاع أن فزُعمههوُا ذِلههك مههن أبعههد إلى ذِهبوُا
عههن تههدافع الههتيِ الفلسطينية حماس وحركة وتمرد، إجراما

.الدب أسأاء العقوُبة أمن ومن إرإهابية، الشريف القصى

إلههى وعههاقبتهم اضههمحلل، إلههى الظالمين نهاية ولكن
البلد؟ فيِ مثلها يخلق لم التيِ عاد فأين سأفال،

ًا؟ الجبال ينحتوُن الذين ثموُد وأين  بيوُت

ًا قههال والههذي والحنق، الطغيان ذِو فرعوُن وأين تكههبر
ًا }؟العلى رإبكم أنا: {وغرورإ

مفاتيههح حمههل عههن البههل تعجههزُ الههتيِ قههارإون وأيههن
 خزُائنه؟

الظههالمين، ونهايههة الههدول، سأههقوُط يكههوُن فبظلههم
للمتقين. والعاقبة

وهههيِ والديمقراطيههة، بالعدل تتسم بزُعمها أمريكا إن
الظلم - فيِ التعبير صح - إن الشرف إوسَأاما على حازت قد

الهههثروات وانتههههاب العهههراض، وانتههههاك البريهههاء، وقتهههل
ًا وأخذوها انتهبوُها، قد المسلمين، فأموُال المعصوُمة، طوُع

ًا، أو يسألوُن! وهم يفعلوُن عما يسألوُن فل كره

المريكههان الساسأههة مههن كههثير من السأتعلء أخذ وقد
ًا ًا، مأخذ حريات ومصادرإة والشراسأة الهمجية وتمكنت بعيد

إلههى الخريههن ازدرإاء بهههم ووصل قلوُبهم، جذرإ فيِ الخرين
ًا وطغههوُا النسانيِ، الحد وتجاوزوا بعيدة، هوُة ًا، طغيانهه كههبير

.للعالم تصريحاتهم فهذه
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السأههبق الشيوُخ مجلس  عضوُ"بيفردج البيرت" يقوُل
نملههك أن يقههوُل: (يجههب العشههرين القههرن عشههرينيات قبل

المصههلحة يحقق ما وهذا نمتلكها، وسأوُف العالمية، التجارإة
كل فيِ جذورإها تضرب أن يجب المريكية فحضارإتنا لسوُانا
دامس). ظلما فيِ يعيشوُن أهله يزُال ل مكان

العلما صههناعة أقطههاب أحههد ،"لههوُك هنههري" ويقههوُل
ًا العشههرون الميلدي القرن يصبح أن المريكيِ: (يجب قرنهه

ًا). أمريكي

مههدى علههى المؤشر السأتعلئيِ، الكلما من ذِلك وغير
مهها يفعلههوُن وأنهههم الكلما، فههيِ التعقل وعدما للهدما، تبنيهم

حقهوُق عههن النظههر بغههض مصههالحهم، يحقههق ومهها يريههدون،
والمطههالب الكههبرى، المصههالح إلههى نظههر وبههدون الخريههن،
والتشههريد، القتههل كيفيههة فههيِ تتفنن أن ُتريد فهيِ العظمى،

الههثروات تنهههب وهههيِ ذِلك، أحد بها يفعل أن ترضى ل ولكن
جههاٍن فهههوُ ثرواتههها على يده مد يريد من ولكن واهية، بحجج
ًا تحاصههر وهههيِ العالميِ، القتصاد على ولكههن كاملههة شههعوُب
لحكمها. معقب ل هيِ

الدموُيههة، المجههازرإ علههى أسأست الغربية الحضارإة إن
يقوُل القوُما، عقلء بعض بذلك أقر وقد الوُحشية، والملحم
الدلههة مههن يكفههيِ مهها هنههاك إن مسههكيِ تشوُ نعوُما اليهوُدي

العالميههة الحههرب نهايههة منههذ المريكيين الرؤسأاء كل لتهاما
حرب. مجرموُ بأنهم الثانية،

 الحضههارإة"توُينبيِ إرإنوُلد" الشهير المؤرإخ وصف وقد
ًا الحضارإات أكثر بأنها ؛الغربية التارإيخ. فيِ إجرام

التنكيههل" كتههابه  فههيِ"سأيموُنزُ جيف" النجليزُي وقال
حكمت ما إزاء بالعجزُ المتسم بالعارإ أشعر إننيِ": (بالعراق

أولئههك الجماعية، البادة فيِ معها والمتوُاطئوُن حكوُمتيِ به
ًا المشلوُلوُن . )نفسي

والعشههرين الثالث فيِ المبارإكة الغزُوة وقعت وحينما
 شههنت- سأههبتمبر 11-  هههه 1422 عههاما الخرة جمادى من

ًا أمريكا غطههاء تحههت والمسههلمين السألما على شرسأة حرب
ًا وأعلنتهها الرإهاب، مكافحة بخيلئهها وأقبلهت صهليبية، حربه

الجبههال تههدك المسههلمة أفغانسههتان أرإض إلههى وكبريائههها
النسههاء مههن لهههم، ذِنههب ل ومههن البريههاء وتقتههل والفيههافيِ،
أو ديهن أو قهانوُن إلهى نظر بدون والمستضعفين، والطفال
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المريكيههة! ول السياسأههة يشمل ل لديهم فالقانوُن إنسانية،
فههيِ القههانوُن فههإن المريكيههة، الدارإة ملفههات فههيِ له مكان

الدارإة لمصههالح يخضع الذي هوُ اللئيم، واصطلحهم عرفهم
له! فهيِ تخضع التيِ هيِ المريكية الدارإة وليس المريكية،

ول مصههطنعة، بقوُانين تعترف ل إنها والعدالة، القانوُن فوُق
ًا تلغهيِ أن عنهدها وطهبيعيِ دولية، أعراف ً منهجه ن كهامل م

وأمهها الشخصههية، مصهالحها ينفههع أن بشههرط ولكن القانوُن،
حيههن لهههم ويههل ثههم لهههم فوُيههل والحكاما الرؤسأاء من غيرها
أن ذِلك فيِ وجزُاؤهم القانوُنية، البنوُد من بند بشطر يخلوُن

ًا يحاصروا مديدة. وأزمنة عديدة، أعوُام

القههوُانين، سأياج تخرق أن أمريكا عند الطبيعيِ من إن
مههع تصههرفهم فههيِ إليهههم فالنظر المتحدة المم هيئة ونظاما

حيوُانية وتصرفات إنسانية ل معاملة غوُانتاناموُ فيِ السأرى
بهيمية.

شههرع يقرههها ل السأههرى مهن لكهثير أمريكا معاملة إن
شههجبت وقههد مختلههق، قههانوُن ول بل سأليم، عقل ول منزُل،

كههثير قههامت فقههد الجراميِ، العمل هذا الكافرة المنظمات
باسأههتنكارإ الحقوُقيههة الكفههارإ ومنظمههات الكافرة، الدول من

0المعيشية "غوُانتاناموُ" وأحوُالهم أسأرى معاملة

ًا يلقوُن كوُبا أسأرى إن والتشههوُيه، التعههذيب مهن ألوُانهه
مقاعدهم فيِ يتركوُنهم أنهم ذِلك فمن اللنسانية والمعاملة

مههن تمكينهههم دون ومن تحرك، أي بل ونصف يوُما من لكثر
المسههؤلين تصههريحات خلل ومههن الميههاه، دورإات اسأتخداما

مههن يتم وسأيلة أي اسأتخداما فيِ يترددوا لن أنهم المريكان
مشههاهدة خلل وإنههه السأههرى، هههؤلء وتحطيههم إهانة خللها

للضههرب يتعرضههوُن السأههرى هههؤلء أن بجلء يتضههح الصههوُرإ
أعلنتهه مها هههذا ويؤكهد الصهابات، إلحهاق ورإبما بل الشديد،
ًا أن المريكيههة الدارإة يؤكههد وممهها جرحههى، منهههم كههثير

هههؤلء شههأن فههيِ المريكيههة للدارإة الهمجيههة التصههرفات
أخبارإهم. وضع عن الشديد التكتم هذا السأرى،

أي تقيههم ل أمريكهها أن نعلم للسأرى الصوُرإ خلل ومن
هههذه مثههل يجههرما الذي للسألما ول كله العالم لمشاعر وزن

عنها.  المسلمين وينهى الفعال

الديههان كههل خههالفوُا الغاشههم الشههنيع الفعل بهذا إنهم
ًا عليههها المتفق القانوُنية الوُاجبات من فإن والقوُانين، دوليهه

العناية مع المراقبة تحت وضعهم أو السأرى، بحجزُ الكتفاء
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ًا الحتجاز مكان يكوُن أن وبشرط بهم مهها فيههه يراعههى صحي
ًا نفسها، السأرة الدولة جيش إقامة أماكن فيِ يراعى وأيض
حالههة فههيِ إل السأههرى تكبيههل عههدما الههدوليِ القههانوُن يوُجب
أمههر فإنه السألميِ التشريع فيِ رإبطه وأما العصبيِ، الهياج
السههابقة العصههوُرإ فههيِ والحههرب ،مصيره يتقررإ حتى مؤقت
ذِلههك به يفعل لم لوُ وأنه قصيرة فترة فيِ عادة تنتهيِ كانت

.معروف أمر وهذا سأهوُلة، بكل الهروب من لتمكن

بوُاسأههطة أو نفسههه عههن الههدفاع حههق للسأههير أن كمهها
الدوليههة القههوُانين فههيِ المقههررإ هوُ وهذا دولة، أي من محاما

ه]،ه 18/10/1368[ فيِ جنيف اتفاقية نصت وقد الحديثة،
العتههداء يحههرما أنه  على]ما1949 سأنة/آب ،اغسطس/12[

امتهههانهم، أو شههرفهم أو أشخاصهم فيِ سأوُاء السأرى على
أخههذهم أو الظههروف، كههانت مهمهها قتلهههم يحههرما ولههذلك
جماعيههة عقوُبههة توُقيههع أو محاكمههة، بل عقههابهم أو كرهائن،
أو صحية، غير أماكن فيِ أو السجوُن فيِ وضعهم أو عليهم،

القصاص. لعمال تعريضهم

،]ما1929 ه،ه 1348[ سأنة جنيف اتفاقية حددت كما
تطلههب أن يمكههن الههتيِ المعلوُمههات الحرب بأسأرى الخاصة

ورإتبتههه باسأههمه يههدليِ أن علههى تزُيههد ل وهههيِ السأههير، مههن
للعههدو وليس الجيش، فيِ شخصيته تحقيق ورإقم العسكرية

علههى الحصههوُل يحههاول أن أو بههالقوُة السأههير يسههتوُجب أن
لن اعترافههاته، علههى السأههير وإجبههارإ تفيههده، معلوُمههات

فههيِ ،]ما1949 ههه،ه 1368[ لعههاما والثانية الولى، التفاقية
]13[ رإقههم مادتههها فههيِ الثالثة والتفاقية ]،12[ رإقم مادتها

النسانية.  المعاملة ضرورإة على جميعها نصت قد

السياسأههة فههيِ مهمشههة والعقههوُد التفاقيات هذه وكل
فههيِ الكههبر الههدورإ ولههها بههل عليههها التوُقيههع رإغههم المريكيههة
العنههف إل تعههرف ل أنههها ذِلههك فههيِ والسههبب صههياغتها،

ًا، والنسههانية للرحمههة تعههرف ول والشراسأة، ولههذلك طريقهه
اعههترفت أن (يههوُما" كتههابه  فههيِ"باترسأههوُن جيمههس" يقههوُل
ًا الدول أكثر أمريكا": (بالحقيقة أمريكا .)العالم فيِ عنف

فل اللهههيِ، وهههدينا شههريعتنا، لنهها كمسههلمين ونحههن
والتفاقيههات الوُضههعية، القوُانين هذه بمثل نفاخر ول نحتفيِ

مفهههوُما فرسأههخت الخيههرة الحههداث جاءت وقد الطاغوُتية،
الدولية. القوُانين ووفاة القرارإ، بصنع أمريكا تفرد
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الدوليههة التفاقههات هههذه عههرض خلل مههن وإنههه هههذا
فههيِ السماوي، السألميِ التشريع فضيلة نعرف الطاغوُتية،

اختلههف مهها شيِء يزُعزُعها ل التيِ الحقه النسانية المعاملة
ول العشوُائية، الحماسأة فيها تتصرف ل والتيِ والنهارإ، الليل

ومشههاعر الحقههد عليههها يغلههب قههد التيِ والمشاعر النزُعات
ًا تههرى ل وبالتاليِ الوقات، من وقت فيِ الكراهية فههيِ بأسأهه

أجههل ومههن العههدو، مههن النتقاما فيِ ورإغباتها تشريعها تغيير
ًا يحدث كما الغريزُة، هذه إشباع الحههاليِ الههوُقت فههيِ تمامهه

ل بقسههوُة السأههرى مههع تتعامههل التيِ المتحدة، الوُليات من
والقتههل والتعههذيب التنكيههل ضههحية فكههانوُا فيههها، هههوُادة

ًا والتشوُيه، الههروما مههن إخههوُانهم لههدى السههائد هههوُ بما تأسأي
واليهوُد. والفرس

ًا عشههر أرإبعة قبل السأرى من السألما موُقف إن قرنهه
الكههافرة الوُهمية التفاقيات تأتيِ أن قبل رإائع مثاليِ موُقف

الكبرى.  الدول غالب على الن إلى نافذة غير مازالت التيِ

بههالقيم يخههل مهها كههل حرمههت السأههلمية الشههريعة إن
والمكههره، المنشهط وفهيِ والسهلم الحهرب فههيِ النسهانية،

المعلى القدح ضربت فقد السأرى حالة فيِ تشريعها فتأمل
وقههد بشههأنهم، والعنايههة بهههم، والرحمة بالسأرى الرفق فيِ

إعُمههوَُن: {البههرارإ عبههاده وصههف فههيِ تعههالى اللههه قههال ْط ُي َو
َعامَا ّط َلى ال إه َع ّب ًا ُح إكين ًا إمْس إتيم َي ًا َو إسأير َأ الرسأههوُل وكههان }،َو

الحيههان، بعههض فههيِ صههراحهم يطلق وسألم عليه الله صلى
ً ثمانين أن عنه، الله رإضيِ مالك بن أنس فعن أهل من رإجل
جبل من وسألم عليه الله صلى الله رإسأوُل على هبطوُا مكة

وسأههلم عليههه الله صلى النبيِ غرة يريدون متسلحين التنعيم
ًا، فأخذهم وأصحابه، وجل: عزُ الله فأنزُل فاسأتحياهم، سألم

َوُ ُه َو إذي { ّل ُهْم َكّف ا َي إد ْي ُكْم َأ ْن ُكْم َع َي إد ْي َأ ُهْم َو ْن إن َع ْط َب ّكَة إب إمههْن َم
إد ْع ُكْم َأْن َب َفَر ْظ إهْم َأ ْي َل }.َع

صههحيحه فيِ تعالى الله رإحمه مسلم الماما ذِلك رإوى
أنههس عههن ثههابت عههن سأههلمة بههن حماد طريق  من]1808[

مصهعب أخههيِ عميههر بن عزُيزُ أبيِ عن وجاء عنه، الله رإضيِ
فقههال: رإسأههوُل بههدرإ يههوُما السأههرى فيِ كنت(قال:  عمير بن

ًا بالسأههارإى اسأتوُصههوُا" ؛وسأههلم عليههه الله صلى الله "،خيههر
غههداءهم قههدموُا إذِا وكههانوُا ،النصههارإ مههن نفههر فههيِ وكنههت

اللههه رإسأههوُل بوُصية الخبزُ وأطعموُنيِ التمر أكلوُا وعشاءهم
المعجم فيِ الطبرانيِ أخرجه [إياهم) وسألم عليه الله صلى

محمد طريق من ،1/250الصغير:  وفيِ ،22/393الكبير: 
عميههر بههن عزُيههزُ أبههيِ عههن وهههب بن نبيه حدثنيِ إسأحاق بن
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الصههغير: ل فههيِ الطههبرانيِ وقههال به، عمير بن مصعب أخيِ
محمد به تفرد السأناد، بهذا إل عمير بن عزُيزُ أبيِ عن يروى

الزُوائههد: إسأههناده مجمههع فههيِ الهيثمههيِ وقههال إسأههحاق، بههن
. ]حسن

السأههير تعههذيب يجههوُز ل أنههه علههى الفقهههاء نههص وقههد
ذِلههك لن التعههذيب أنههوُاع مههن ذِلههك وغيههر والعطش بالجوُع
.فائدة له ليس تعذيب

طريههق  مههن]1641[ مسههلم المههاما صههحيح فيِ وجاء
أبههيِ عههن قلبة، أبيِ عن أيوُب، حدثنا إبراهيم، بن إسأماعيل
حلفههاء ثقيههف كههانت قههال(حصين:  بن عمران عن المهلب،

اللههه رإسأههوُل أصههحاب من رإجلين ثقيف فأسأرت عقيل لبنيِ
الله صلى الله رإسأوُل أصحاب وأسأر وسألم، عليه الله صلى
ً وسألم عليه فأتى العضباء، معه وأصابوُا عقيل بنيِ من رإجل
الوُثههاق، فههيِ وهههوُ وسأههلم عليههه اللههه صلى الله رإسأوُل عليه
أخههذتنيِ  بم: فقال"شأنك؟ ما: "فقال  فأتاه!محمد  يا:قال
أخهذتك: "لههذلك إعظامهها فقههال ؟الحههاج سأهابقة أخههذت وبم

 يهها:فقههال فنههاداه عنههه انصههرف ثم "،ثقيف حلفائك بجريرة
وسأههلم عليههه اللههه صلى الله رإسأوُل  وكان!محمد  يا!محمد
ًا ًا رإحيم  إنههيِ:قههال "،شههأنك؟ مهها: "فقههال إليههه فرجع ،رإقيق

كههل أفلحههت أمههرك تملههك وأنههت قلتههها لههوُ: "قههال ،مسههلم
 فأتههاه!محمد  يا!محمد  يا:فقال فناداه انصرف ثم "،الفلح
وظمههآن فههأطعمنيِ جههائع  إنههيِ:قههال "،شههأنك مهها: "فقههال

بالرجلين...). ففدي "،حاجتك هذه: "قال ،فأسأقنيِ

[الوطههارإ"  "نيههل فههيِ اللههه رإحمههه الشههوُكانيِ قههال
8/147) يههؤتى حاضههرة أي "؛حاجتههك هذه" قوُله ومعنى]: 

!)الساعة بها إليك

أمر وقد وعدل، رإحمة دين الحنيف، السألما دين فهذا
مههن ديننهها وضههرب وخصههوُمه، الحههق أعداء مع حتى بالعدل

وضههعيِ دوليِ قانوُن إليها يتطاول أن يمكن ل التيِ المفاخر
ًا يزُال ل المسههتقبل فههيِ إليههها تتسامى ورإق! ولن على حبر

جههاء وسأههلم عليههه اللههه صههلى ونبينهها نافههذة، دوليههة قوُاعههد
َوَمهها: {عنههه قههال تعههالى واللههه والحسان، والعدل بالرحمة
َناَك ْل ّ َأرْإسَأ إميَن رَإْحَمًة إإل َل َعا ْل الغرب عقلء بعض شهد وقد }،إل

.الدين هذا رإحمة على

ًا التارإيههخ عههرف  (مهها":لوُبههوُن جوُسأههتاف" يقوُل فاتحهه
العرب). من أعدل ول أرإحم
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السأههرى بفههك السأههلما أمر أن ؛الدين هذا رإحمة ومن
علههى فيجههب العدو يد فيِ أسأير وقع فإذِا أعدائهم، أيدي من

إمهها أسأههيرهم لتخليههص مجهههوُد كههل يبههذلوُا أن المسههلمين
عليهههم وجههب القتههال، عههن المسههلموُن عجههزُ فههإن بالقتال،

:وسأههلم عليههه الله صلى الله رإسأوُل قال فقد بالمال، الفداء
وعههوُدوا الجههائع، - وأطعمههوُا السأههير - يعنههيِ العههانيِ فكههوُا(

عن منصوُرإ، طريق من ،3046 ،البخارإي أخرجه [المريض)
.]عنه الله رإضيِ موُسأى أبيِ عن وائل، أبيِ

أن مطههرف  عههن]3047[ البخههارإي صههحيح فههيِ وجاء
ًا قلههت(قههال:  عنههه الله رإضيِ جحيفة أبيِ عن حدثهم، عامر
فههيِ ما إل الوُحيِ من شيِء عندكم هل عنه الله رإضيِ لعليِ
أعلمههه مهها النسمة، وبرأ الحبة فلق قال: والذي الله؟ كتاب

ًا إل ً اللههه يعطيههه فهمهه هههذه فههيِ ومهها القههرآن، فههيِ رإجل
وفكههاك قههال: العقههل الصههحيفة؟ فههيِ  ومهها:قلت ،الصحيفة

. )بكافر مسلم يقتل ل وأن السأير

 (كههل:عنههه الله رإضيِ عمر قال: قال عباس ابن وعن
مههن ففكههاكه المسلمين من المشركين أيدي فيِ كان أسأير
؛مصههنفه فههيِ شههيبة أبههيِ ابههن رإواه[المسههلمين)  مههال بيت

ضههعيف وهههوُ جههدعان، بههن زيههد بههن علههيِ وفيههه ،6/497
].الحديث

ًا مصنفه فيِ شيبة أبيِ ابن ورإوى قال ]؛6/496[ أيض
حميههد عههن الزُهري عن زيد، بن أسأامة قال: ثنا وكيع، حدثنا

ً اسأههتنفذ  (لن:عمههر قههال: قههال الرحمههن عبد بن مههن رإجل
،العههرب) جزُيههرة مههن إليِ أحب الكفارإ أيدي من المسلمين

انقطاع.  فيه وهذا

أعظههم المسلمين، حكاما من جماعة أيدي عملت وقد
المعتديههة اليههادي وكههف السأههرى تخليههص فههيِ البطههوُلت

.عليهم

أن سأههمع لمهها النههدلس أميههر هشههاما بههن الحكههم فهذا
)،حكههم يهها واغوُثههاه(فنههادت:  سأههبية، أخههذت مسههلمة امرأة
وسأههارإ وحشههد واسأههتعد عسههكره، وجمههع عليه، المر فعظم

فههيِ وأثخههن ومائههة، وتسههعين سأههت سأههنة الفرنههج بلههد إلههى
وقتههل ونهبههها البلد وخههرب حصههوُن، عههدة وافتتههح بلدهههم،
الههتيِ الناحيههة وقصههد المههوُال، وغنم النساء، وسأبى الرجال

إلههى عههاد ثههم السأههر، من خلصها حتى المرأة، تلك بها كانت
ًا. قرطبة مظفر
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فيِ غزُواته إحدى من عامر أبيِ بن المنصوُرإ رإجع ولما
قرطبههة، أبههوُاب علههى مسلمة امرأة قابلته ،الندلس شمال
أن عليههك ويجههب النصههارإى، عنههد أسأير ابنيِ إن(له:  وقالت
عههاد بههل قرطبههة، المنصههوُرإ دخههل فمهها ،)بههه تههأتيِ أو تفههديه
السأير. هذا فك حتى بجيشه

المفههاخر بهههذه مليِههء الصههادقين، المسههلمين وتارإيههخ
مخلصههة، عزُائم والخاء والبر والوُفاء، الصدق إنه ؛العظيمة
زوال حسههاب علههى ولههوُ لشههعوُبهم يعملههوُن أفههذاذِ وحكههامٌا
أمتهههم يريههب مهها ويريبهههم أمتهههم، نكبات ويعيشوُن ،ملكهم

ذِلههك وفههيِ العههاملوُن، فليعمههل هههذا ولمثههل وشههعوُبهم،
المتنافسوُن.  فليتنافس

فههيِ الظههاهرة المههوُرإ مههن السأههرى فههك ووجههوُب 
علههى واتفههق الدلههة، بذلك توُاترت وقد السألمية، الشريعة

المسلموُن. ذِلك على وأجمع الئمة، ذِلك

مراتههب" فيِ الله رإحمه حزُما بن محمد أبوُ الماما قال
(122" [الجمههاع َدرإ لههم إن أنههه واتفقههوُا]:  ْقهه فههك علههى ُي
ذِلههك إعطههاءهم أن الحههرب، أهههل يعطههاه بمههال إل المسلم

. )واجب السأير ذِلك يفك حتى المال

ابههن  عههن]2822[ سأههننه فههيِ منصوُرإ بن سأعيد ورإوى
 عههن- ضههعف وفيههه-  أنعههم بههن الرحمههن عبههد عههن عيههاش،
قههال: عمههرة أبههى بههن الرحمههن عبد عن سألمة، بن المغيرة

مههن المسههلمين أسأههارإى بفداء العزُيزُ عبد بن عمر بعثه لما(
أن أبههوُا إن المههؤمنين أميههر يا أرإأيت ؛له قلت القسطنطينية

؛قلههت ،زدهههم ؛عمههر قال أصنع؟ كيف بالرجل الرجل يفادوا
ًا، فأعطهم ؛قال بالثنين؟ الرجل يعطوُا أن أبوُا إن ؛قلت ثلث

،سأهألوُك مها مسهلم لكهل قال: فهأعطهم أرإبعا؟ إل أبوُا فإن
مشههرك كههل مههن إلههى أحههب المسههلمين مهن لرجههل فوُالله

إنمهها إنههك ظفههرت، فقههد المسههلم بههه فههديت ما عندى! إنك
.السألما...) تشترى

فصههالحت: (السأههرى فههداء فههيِ عمههر مبعوُث قال ثم
مههن رإجليههن المسههلمين مههن رإجههل كههل علههى الههروما عظيم
.)الروما

كتههابه فههيِ سأههلما بههن القاسأههم عبيههد أبههوُ المههاما وقال
(166" [المهههوُال" ذِرإارإيههههم فهههإن ؛المسهههلموُن فأمههها]:هه 

المههاما علههى يحههق الفههداء، فههيِ رإجههالهم مثههل ونسههاءهم
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بكل المشركين، أيدي من واسأتنقاذِهم فكاكهم والمسلمين
وهههوُ مههال، أو برجههال ذِلههك كههان إن سأههبيلً، إليه وجدوا وجه

المهههاجرين علههى وسأههلم عليههه الله صلى الله رإسأوُل شرط
. )والنصارإ

*      *      *
:  ذلك     في     العلماء     مذاهب

 :  الحأناف     ول  ق

علههى واجههب السأير إنقاذِ إن: (الهماما بن الكمال قال
:عابههدين ابههن حاشههية) [والمغههرب المشههرق مههن الكههل

4/126.[ 

*      *      *
:  المالكية     ول  ق

(2/887" [القههرآن أحكاما" فيِ العربيِ ابن قال إل]: 
قائمههة معهههم الوُليههة فههإن مستضههعفين أسأههرى يكوُنههوُا أن

حتى تطرف عين منا يبقى ل بأن بالبدن واجبة لهم والنصرة
نبههذل أو ذِلههك يحتمههل عههددنا كههان إن اسأتنقاذِهم إلى تخرج
درإهههم، لحههد يبقههى ل حههتى اسأههتخراجهم فههيِ أموُالنهها جميع
رإاجعههوُن إليههه وإنهها لله فإنا ،العلماء وجميع مالك قال كذلك
العههدو أسأههر فههيِ إخههوُانهم تركهههم فههيِ بههالخلق حل ما على

والعهدد والقهدرإة الحههوُال وفضههوُل الموُال خزُائن وبأيديهم
.)والجلد والقوُة

لحكههاما الجههامع" فههيِ اللههه رإحمههه القرطههبيِ وقههال
الجميع عن نحن أعرضنا لقد الله ولعمر]: (2/22" [القرآن
بهل بالمسههلمين بعههض! ليههت علههى بعضههنا فتظههاهر بالفتن،

عليهههم يجههري صههاغرين أذِلء إخوُاننا تركنا بالكافرين! حتى
العظيههم! العلههيِ بهالله إل قههوُة ول حوُل فل المشركين حكم
واحههد. درإهههم يبق لم وإن واجب السأارإى فداء علماؤنا قال
السأههرى فههك وجههوُب اليههة منههداد: تضههمنت خههوُيزُ ابن قال

فههك أنه وسألم عليه الله صلى النبيِ عن الثارإ ورإدت وبذلك
وانعقههد المسلمين عمل بذلك وجرى بفكهم وأمر السأارإى،

يكن لم فإن المال، بيت من السأارإى فك ويجب الجماع، به
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أسأههقط منهههم بههه قاما ومن المسلمين كافة على فرض فهوُ
. )الباقين عن الفرض

:  الشافعية     قول

(4/261" [المحتاج مغنيِ" فيِ قال البلقينههيِ حمل]: 
عوُقبههوُا فههإن ،يعههاقبوُا لم إذِا ما على السأرى فك اسأتحباب

َغزُّي وحمل وجب، على والوُجوُب الحاد، على السأتحباب ال
أولى...). وهذا الماما

ًا، القههدرإة مههع واجب أنه والصحيح غيههر وحكههى مطلقهه
هذا.  على الجماع واحد

*      *      *
:  الحنابلة     ول  ق

(10/498" [المغنههيِ" فههيِ قدامههة ابن قال ويجههب]: 
عبههد بههن عمههر قههال وبهذا أمكن، إذِا المسلمين أسأرى فداء

.)وإسأحاق ومالك العزُيزُ

فههيِ تعههالى اللههه رإحمههه تيميههة ابن السألما شيخ وقال
الوُاجبات أعظم من السأرى فكاك]: (28/635" [الفتاوى"

القربات...). أعظم من وغيره الموُقوُف المال وبذل

علههى  كههٌل- والفههراد والجماعههات الههدول واجب وهذا
وهههذا والزُكههوُات، الصههدقات مههن بمههاله  فهههذا- طاقته قدرإ

عههن بههالتخلف أحههد يعههذرإ ول وسأههلطانه، بقوُته وذِاك بجاهه،
اليمانيههة، الخههوُة تفترضههه مهها فهذا السأرى، هؤلء مناصرة

.النسانية والطبيعة السألمية، والعقيدة

فههيِ كان  (ومن:وسألم عليه الله صلى النبيِ قال وقد
كربههة مسههلم عن فرج ومن حاجته، فيِ الله كان أخيه حاجة
من عليه متفق[القيامة)  يوُما كربات من كربة عنه الله فرج

ًا أن شهاب، بن عن عقيل، عن الليث طريق أن أخبره سأالم
اللههه رإسأههوُل أن أخههبره عنهمهها اللههه رإضيِ عمر بن الله عبد
.]فذكره ؛قال

واتجاهههات شههيِء، السأههرى تخليههص فههيِ السأههلما إن
للسألما، يسيِء ذِلك أن رإيب ول آخر، شيِء ذِلك فيِ الناس
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ًا أقههل ل إنههه وحقيقههة زحفههه، يوُقههف وقههد علههم ممههن إيمانهه
.والقنوُت بالدعاء عليهم وضّن ؛السأرى مناصرة بمشروعية

رإسأههوُل وعارإض لهم القنوُت منع من ؛ذِلك من وأخبث
يقنههت كههان فقههد هههديه، فههيِ وسأههلم عليههه اللههه صههلى اللههه

.مكة فيِ الذين للسأرى

اللههه صههلى النههبيِ بينا: (عنه الله رإضيِ هريرة أبوُ قال
حمههده، لمههن اللههه قال: سأمع إذِ العشاء، يصليِ وسألم عليه

اللهم رإبيعة، أبيِ بن عياش نج يسجد: اللهم أن قبل قال ثم
نههج اللهههم الوُليههد، بههن الوُليههد نههج اللهم هشاما، بن سألمة نج

علههى وطأتههك اشههدد اللهههم المههؤمنين، مههن المستضههعفين
مههن عليههه متفق [يوُسأف) كسنيِ سأنين اجعلها اللهم مضر،
.]هريرة أبيِ عن سألمة، أبيِ عن يحيى، طريق

لنصرة وأموُالهم ديارإهم من خرجوُا السأرى هؤلء إن
لهم فكان أعراضهم، عن والذب دينهم عن والدفاع إخوُانهم

كههل نسههترخص وأن محنتهههم، فههيِ معهم نقف أن علينا حق
مجاهههد يقههع أن مههن أعظههم مصيبة وأي نصرتهم، فيِ شيِء

وبعض الحاقدين، النصارإى علوُج وطأة تحت الله سأبيل فيِ
لقهد الشهاقة، الطوُيلهة المأسأهاة مهن هزُيهع علهى هؤلء من

رإؤوسأهههم الرإاذِل هههؤلء حلههق أن بعههد هنالههك إلههى نقلههوُا
هامههة مههن وأوثقههوُهم ملبسهههم، مههن وجردوهههم ولحههاهم
ووضعوُهم عيوُنهم، وعصبوُا أقدامهم، أخمص إلى رإؤوسأهم

فههيِ حههوُائجهم لقضههاء منههها يخرجوُن ل حديدية أقفاٍص فيِ
كبلههوُا وقههد يخرجوُن عديدة، مرات وللتحقيق مرة، إل اليوُما

كوُبهها شههمس حههرارإة تحههت يعيشههوُن والرإجههل، اليههدين
الليل فيِ فهم والنهارإ، الليل فيِ متوُاصل تعذيبهم الشديدة،

ّنى يناموُن، فمتى الكاشفة، الضوُاء تحت يتلههذذِوا أن لهم وأ
أن اللههه نسهأل التعههذيب، مهن يعانوُن وهم شراب أو بطعاما

ويحفظهم. ينصرهم

ُنوُا َول: {عليهم ل لهم والدائرة العاقبة أن رإيب وبل إه َت
ُنوُا َول ُتْم َتْحزَُ ْن َأ ْوَُن َو َل ْع َل ُتههْم إإْن ا ْن إنيَن ُك إم ْؤ إإْن* ُمهه ُكْم   َيْمَسْسهه

ْد َقْرٌح َق ْوُمَا َمّس َف َقهه ْل ُلههُه َقههْرٌح ا ْث ْلههَك إم إت ّيههامُا َو َل َها ا ُل إو َدا ْيههَن ُنهه َب
إس ّنا َلَم ال ْع َي إل ّلُه َو إذيَن ال ّل ُنوُا ا َذ آَم إخ ّت َي ُكهْم َو ْن َء إم َدا َه ّلهُه ُشه ل َوال
إحههّب إميَن ُي إل ّظهها ُيَمّحههَص* ال إل َو ّلههُه   إذيَن ال ّلهه ُنههوُا ا َق آَم َيْمَحهه َو

إريَن إف َكا ْل َأمْا* ا ُتْم   ْب إس ُلوُا َأْن َح ْدُخ ّنَة َت ْلَج َلّما ا َلْم َو ْع ّلُه َي إذيَن ال ّل ا
ُدوا َه ُكْم َجا ْن َلَم إم ْع َي إريَن َو إب  }.الّصا

:قال من أجاد وقد
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من العادي كلب بها ظفرت إن للسأد عجب فل 
 وأعجم فصيح

من عليِ وموُت الردى حمزُة سأقت وحشيِ فحربة 
 ملجم ابن حساما

مناصههرة علههى المسلمين فيه نحث الذي الوُقت وفيِ
الحكوُمههات نحههذرإ تخليصهههم، فههيِ أمههوُالهم وبههذل أسأراهم،
الصليبيين مع التعاون من السألما إلى والمنسوُبين العربية،

إلههى وتسههليمهم عليهههم، والقبههض المجاهدين، مطارإدة فيِ
وعمههل المنههافقين، شههأن فهذا أمريكا، العالميِ الكفر رإأس

أن ؛والمغههرب المشههرق فههيِ العلماء يختلف ول الشياطين،
وآمههن تههاب من إل صياما، ول صلة معه لينفع بالله كفر هذا

ً وعمل ًا. عمل صالح

كتههابه فههيِ اللههه رإحمههه حههزُما بن محمد أبوُ الماما قال
َوَمههْن تعههالى اللههه قههوُل أن : (صههح]12/33" [المحلههى" }

ُهْم ّل َوُ َت ُكْم َي ْن ّنُه إم إإ ُهْم} َف ْن كههافر بههأنه ظههاهره علههى هههوُ إنما ؛إم
مههن اثنههان فيههه يختلههف ل حههق وهذا فقط، الكفارإ جملة من

المسلمين).

ًا ذِلك الله سأمى وقد ًا كفر ًا ونفاق القلوُب، فيِ ومرض
ًا، َبّشْر الله قال وفسق إقيَن تعالى: { إف َنهها ْلُم َأّن ا ُهههْم إبهه ًا َل َذاب َعهه

إذيَن ّلهه ًا. ا إليم ُذوَن َأ إخهه ّت إريَن َي إف َكهها ْل َء ا َيهها إل ْو إن إمههْن َأ إنيَن ُدو إم ْؤ ْلُمهه ا
ُغوَُن َت ْب َي ُهْم َأ َد ْن َة إع إعزُّ ْل إإّن ا َة َف إعزُّ ْل إه ا ّل ًا إل إميع تعهالى: وقهال }،َج
َتَرى َف إذيَن { ّل إهْم إفيِ ا إب ُلهوُ ُعوَُن َمهَرٌض ُق إرإ إههم ُيَسها وَُن إفي ُل ُقوُ َي
َنا َأْن َنْخَشى َب إصي ٌة ُت إئَر َعَسى َدا ّلُه َف إتيَِ َأْن ال ْأ إح َيهه ْتهه َف ْل ْو إبا ٍر َأ َأْمهه

إه إمْن إد ْن إبُحوُا إع ُيْص َلى َف إهْم إفههيِ َأسَأههّروا َما َع إسهه ُف إميَن َأن إد }،َنهها
َتَرى وقال ًا تعالى: { إثير ُهْم َك ْن ْوَُن إم ّل َوُ َت إذيَن َي ّلهه َفههُروا ا ْئههَس َك إب َل

ّدَمْت َما ُهْم َق ُهْم َل ُفُس إخَط َأْن َأن ّلُه سَأ إهههْم ال ْي َل إفههيِ َع إب َو َذا َعهه ْل ا
ْوُ ُهْم َل َو ُدوَن.  إل ُنوُا َخا ُنوَُن َكا إم ْؤ إه ُي ّل إبيِّ إبال ّن إزَُل َوَما َوال إه ُأن ْي َل َما إإ

ُهْم ُذو ّتَخ َء ا َيا إل ْو إكّن َأ َل ًا َو إثير ُهْم َك ْن ُقوَُن إم إسأ .}َفا

ونصههرهم تههوُلهم مههن جريههر: (فههإن ابن الحافظ قال
يتهوُلى ل فهإنه ،وملتههم دينههم أههل من فهوُ المؤمنين على

ًا متوٍُل رإضههيه وإذِا ،رإاٍض عليههه هوُ وما وبدينه به وهوُ إل أحد
ا عهادى فقهد دينهه ورإضيِ ُه وصهارإ وسأهخطه خهالفه م ْكُم ُح

ْكَمه) [تفسير ].1/400الطبري:  ُح

فههيِ تعههالى اللههه رإحمههه تيميههة ابن السألما شيخ وقال
ن  (كل]:28/530" [الفتاوى" ن- التتهارإ  –إليههم قفهزُ م  م

مههن وفيهههم حكمهههم، فحكمههه المههراء وغير العساكر أمراء
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شههرائع مههن عنههه ارإتههد مهها بقههدرإ السأههلما شههرائع عن الردة
،مرتههدين الزُكههاة مههانعيِ يسموُن السلف كان وإذِا السألما،

جماعههة يقههاتلوُن يكوُنههوُا ولههم ويصلوُن، يصوُموُن كوُنهم مع
ً ورإسأههوُله، اللههه أعداء مع صارإ بمن فكيف المسلمين، قههاتل

للمسلمين؟).

تعههالى: الله رإحمه الوُهاب عبد بن محمد الشيخ وقال
المشههركين مظههاهرة ؛السأههلما نوُاقض من الثامن الناقض(

المسلمين). على ومعاونتهم

ًا ؛المظاهر كفر فيِ المرجئة أضافت وقد ًا شرط زائههد
ههذا وقيهدوا والجمهاع، والسههنة الكتهاب عليهه دل مها علهى

ليههس وهههذا بههذلك، الرضههى أو الكفههارإ، ديههن بمحبههة الكفههر
فههيِ يوُجههد ول السههنة، أهههل مههن أحههد يقههوُله ول بشههيِء،

ً تراه ول مصنفاتهم علههى مجمعههة فالمة ،أئمتهم عن منقوُل
دون أكههبر، كفههر ؛بههدينهم الرضههى أو الكفههارإ ديههن محبههة أن

قههال ،الكفر فيِ آخر مناط فهذا المسلمين، على مناصرتهم
إلَك َذِ ُهْم تعالى: { ّن أ

َ ّبوُا إب َتَح َة اسْأ َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َلههى ال إة َع إخههَر َأّن ال َو
ّلَه إدي ل ال ْه ْوُمَا َي َق ْل إريَن ا إف َكا ْل .}ا

مهها ويحصههل القبههوُرإ، فههيِ مها يبعثر حين لهؤلء والوُيل
النصههوُص وحرفههوُا الشرعية، بالدلة عبثوُا وقد الصدورإ، فيِ

وموُافقهههة الرإض، فهههيِ للمفسهههدين اسأهههتجابة القطعيهههة،
الشيطانية.  لسياسأتهم

كتبه
بن ناصر بن سأليمان

العلوان الله عبد
بريدة ،القصيم

هه 28/7/1423
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