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  : يقول كاتب الوثيقة-١
ويف مقام اجلهاد وهو موضوع هذه الوثيقة، فهو كغريه من أمور الدين القدرة عليه من "

لبدنية واملالية وإمنا شروط وجوبه، إال أن القدرة يف اجلهاد ال تنحصر يف ذات املسلم كالقدرة ا
تتعداه إىل واقع الظروف احمليطة به من املوافقني واملخالفني، وهلذا فقد أثىن اهللا سبحانه على 
اجملاهدين يف سبيله، كما أثىن سبحانه على أهل الكهف ملا اعتزلوا قومهم، كذلك أثىن اهللا 

ة قد واجهوا نفس الواقع على مؤمن آل فرعون ملا كتم إميانه، وبالرغم من أن هؤالء الثالث
: فإن ردود أفعاهلم اليت واجهوا هبا هذا الواقع قد اختلفت) حشد من املخالفني يف الدين(وهو 

، ألن كالً منهم قد عمل فهذا جاهد وهذا اعتزل وهذا ختفى بدينه، ومع ذلك فالكل حممود
 كل مسلم أن مبا وجب عليه شرعاً يف وقته ومكانه ويف حدود استطاعته، وهكذا جيب على

  ".يتفقه يف دينه كي خيتار الواجب الشرعي املناسب لواقعه وقدرته
؟ اجملاهدون؟ أم األسرى ما من عدمهة والقدرةعستطا من الذي يقدر اال وأنا أتساءل؛-أ

  واملكرهون والتاركون للجهاد؟
 على وهل يوثق بتقدير املكره األسري الذي يكرهه آسروه على قول ما يريدون؟ أو حيرص هو
  .إرضائهم ليتخلص من شرهم؟ أو االثنني معاً؟ ال ريب أن من هذه حاله ال يوثق بتقديره

 ، سنةة عشر  قد ترك اجلهاد منذ مخس-على قوله-مث كاتب الرسالة يقر على نفسه بأنه 
 يف االستطاعة والقدرة وتقدير فكيف يقبل كالمه. هو يف األسرومنذ ست سنوات و

  الظروف؟
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رب فيه برأي أهل الدين الصحيح الذين هلم خربة بأحوال الدنيا، كما قال شيخ بل اجلهاد يعت
  :اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

والواجب أن يعترب يف أمور اجلهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين هلم خربة مبا عليه أهل "
هم، وال برأي الدنيا، دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر يف ظاهر الدين فال يؤخذ برأي

  .١"أهل الدين الذين ال خربة هلم يف الدنيا
مث حنن مل ندعو الناس إىل اجلهاد العشوائي، بل ندعو الناس إىل تنظيم طاقاهتم وحشد  -ب

إمكانياهتم وإعداد أسباب اجلهاد، وأال يتوانوا عن ذلك حىت وإن ضعفوا عن اجلهاد باليد، 
تثمرها، ولكن ال يقعدوا وال يتوانوا وال ينشغلوا فليعدوا العدة لعل من يأيت من بعدهم يس

بتحصيل معاشهم وتربية أبنائهم والترقي يف وظائفهم وأعماهلم والتكالب على فتات الدنيا 
بينما اجلهاد مفروض عينياً عليهم، ومفروض عليهم اإلعداد له، ألن ما ال يتم الواجب إال به 

دعوة إخوانه الذين يستنفرونه يف ميادين ومفروض على القادر منهم أن يليب . فهو واجب
  .اجلهاد املختلفة

وقد طبقنا هذا الذي ندعو إليه على أنفسنا، فلما ضاق األمر علينا يف ميدان مصر، نظراً 
 حتالفنا مع إخواننا اجملاهدين اآلخرين يف القاعدة،  الدويل، كما سنبني، إن شاء اهللا،للتحالف

  .أس الكفروتعاوننا معهم يف جهاد أمريكا ر
هذا الذي ندعو إليه بذل متواصل وعطاء مستمر وتنظيم وحشد وإعداد ومدارسة مع إخواننا 

 سبق وتدارك لألخطاء وتطوير للعمل اجلهادي، لكي يصبح أشد وطأة على األعداء وأكثر امل
 وال أن يضرب كل منهم عدوه نكاية فيهم، مل ندعو الناس ألن يرمي كل منهم أعداءه حبجر،

 بل سريتنا مع إخواننا هي النصح باحلسىن والتوجيه هلم والتدارس معهم يف أخطائهم، ،بعصا
  .وكل من كان معنا يف السجن وخارجه يعرف عنا ذلك بفضل اهللا

أما هذا الذي يدعى إليه فهو ليس ترشيد العمل اجلهادي بل هو تركيع وتقييد العمل اجلهادي 
أما الذي وفقنا اهللا إليه فهو تطوير العمل اجلهادي لصاحل مباحث أمن الدولة والسي آي إيه، 
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حىت صار موجة عاملية ترتعد هلا فرائص الكفر العاملي يف البيت األبيض وتل أبيب بفضل اهللا 
، فقد وهذه من بركات هجرتنا ألخينا الفاضل أسد اإلسالم أسامة بن الدن حفظه اهللا. ومنته

ته، وكان حريصاً على التناصح والتدارس معنا حىت أكرم وفادتنا واستقبلنا، وشاركنا يف معيش
وفقنا اهللا ملا أنعم به علينا مما تغص به حلوق الكافرين وتنشرح به صدور املؤمنني بفضل اهللا 

  .ومنته
 وهاهي غزويت نيويورك وواشنطن تثبتان بفضل اهللا القدرة الفائقة للمجاهدين يف اإلعداد -ج

تخفي واملراقبة وانتقاء األهداف، مث إصابة العدو يف مقتل ال والتجهيز والترتيب واملتابعة وال
يزال يئن منه حىت اآلن، وسيظل لزمن طويل بفضل اهللا، مث إحياء روح اجلهاد يف األمة وكسر 

ولذلك حترص تلك الوثائق املباحثية الصناعة األمريكية اإلخراج . صنم الرعب يف قلوب أبنائها
وهلذا . تقليل من شأهنم على يد املكرهني ومن هجروا اجلهادعلى تشويه صورة اجملاهدين وال

نتصدى هلم وحنن كارهون متأملون أن يصل احلال بإخواننا إىل هذا املستوى، واحلمد هللا على 
  .كل حال

 ها هو الواقع أمامنا يؤكد أن اجملاهدين يكسبون معركتهم بفضل اهللا يف أفغانستان مث -د
 يف آخر ه قد اعترف بنفسكاتب الوثيقة، و إن شاء اهللاكانوالعراق، وسيكسبوهنا يف كل م

فمن هم .  أنه لوال جهاد اجملاهدين يف العراق وفلسطني لغزا العدو البالد اجملاورةرسالته؛
 العراق؟ أليسوا من أنصار القاعدة وإخواهنا  أفغانستان؟ ومن هم اجملاهدون يفاجملاهدون يف
 بالغدر مع الصديق وخيانة ا وصف أعماهلاليت - القاعدة  يف وحلفائها؟ وهل شهادتهوأوليائها
وهل شهادته من سجنه ؟  أصدق من شهادة هؤالء اجملاهدين فيها- وحذر الناس منها،العدو

 الذين حمصتهم ،وسط عمالء املباحث والسي آي إيه أصدق من شهادة اجملاهدين املخضرمني
حر أن يتحدوا مع القاعدة اليت يكيل هلا ورضوا عن قناعة واختيار األيام عركتهم التجارب و

 شهادة رائد اجلهاد يف العراق أمري االستشهاديني الشيخ أيب حيتاج ألن أعيد عليههل التهم؟ 
هل حيتاج أن أعيد عليه دن؟  عن القاعدة وعن أسامة بن ال-رمحه اهللا- مصعب الزرقاوي

، ومها من قادة اجملاهدين الذين شهادة الشيخ أيب مصعب عبد الودود والشيخ أيب الليث اللييب
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أليس هؤالء أعلم عركهم الزمان وعجم عودهم، ومل تزدهم األيام إال صالبة وخربة وحنكة، 
   اجلهاد من سنني؟بواقعهم منه، وقد ترك

وهل كان على اجملاهدين أن ينتظروا مشورة من ترك اجلهاد؟ أمل ينذر اجملاهدون  -هـ
أنا ال أريد أن أحتدث عن نفسي، ولكين   املعركة تتصاعد؟إخواهنم بأن هاجروا إلينا فإن 

مضطر ألن أذكر أين أرسلت إليه بعد احلكم عليه يف قضية العائدين من ألبانيا، رغم كل 
 ذلك أرسلت له خطاباً خبط يدي،  كلاألذى الذي وجهه يل، ووفقين اهللا أال أرد عليه، رغم

 وأدعوه للهجرة ألفغانستان، فلم يكلف نفسه أحذره فيه من االستمرار يف البقاء يف اليمن
  .عبء الرد، واحلمد هللا

 والعجيب أن الكاتب يريد أن يفرض عجزه وضعفه على اجملاهدين، الذين ال يرون -و
أنفسهم عجزة وال ضعفاء، وهذا مثل من يقول ال تصلوا قائمني، ألين ال أستطيع الصالة 

. ين ال أملك القدرة على احلجاة، وال حتجوا ألقائماً، وال تزكوا ألين ال أملك نصاب الزك
أما .  واهللا أعلم حباله ومآله.يقول أنه عاجز مستضعف، هذا رأيه وتلك مشكلته الكاتب

اجملاهدون فهم أعلم مبا يفعلون منك، وهاهو العدو يصرخ من ضرباهتم، وأمريكا تعتربهم 
ث يتخوفون من يوم احلساب، أكرب خطر يواجه أمنها القومي، ومن حولك من عمالء املباح

  .نسأل اهللا أن يكون قريباً بإذن اهللا
وهذه الدعاوى خترج اليوم من آلة الدعاية املصرية األمريكية لتسعى يف صرف األمة عن  -ز

  .اجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف أشد حاالت األمة احتياجاً هلما
اهتام السلطان العثماين ألمحد عرايب بأنه هذه الدعاوى والفتاوى تقف يف صف واحد مع 

خارجي ألنه خرج على ويل أمره اخلديوي توفيق الذي استعان باإلجنليز، ومع فتوى العلماء 
يف النظام السعودي جبواز استقدام األمريكان جلزيرة العرب، ومع فتوى الذين أباحوا للمسلم 

 فتوى عأفغانستان ألهنم إرهابيون، ومأن يقاتل حتت علم أمريكا ليقتل إخوانه املسلمني يف 
مفيت النظام السعودي بعدم جواز النفري لساحات اجلهاد ضد أمريكا إال بإذن ويل األمر عميل 
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أمريكا، مث تأيت هذه الفتوى أو الدعوى أو الشبهة لتقول للمسلمني أنتم عجزة ضعفاء 
  .تنهوا عن املنكرمشلولون مكسحون فال تتصدوا حلكامكم وال تأمروا باملعروف وال 
  يا قوم ال تتكّلموا       إن الكالم حمرَّم
  ناموا وال تستيقظوا       ما فاز إالّ الُنوَّم

  وتأّخروا عن كل ما       َيقضي بأن تتقّدموا
  ال َتفهموا التفهُّم جانباً       فاخلري أوَدُعوا

بعد بلد، وحنن نترك قواعدهم فما أسعد األمريكان واليهود بتلك الفتاوى، ينفردون بنا بلداً 
ومكاتبهم ومصاحلهم يف كل بالدنا ساملة آمنة مطمئنة، ال نتعرض هلا، ألننا لو تعرضنا هلا، 

مث إذا انتهوا من . فسنتعرض لقوات حكامنا عمالئهم وألجهزة أمنهم اليت تسهر على محايتهم
 الفتاوى والدعاوى وم تلكبلد استداروا لآلخر، وحنن نشاهد جرائمهم مستسلمني بفضل مس

  .والشبه
مث إن هذه الطريقة يف التثبيط تثبت فشل أعداء اإلسالم يف مواجهة أدلة اجملاهدين  -ح

 ألهنم ما استطاعوا أن يردوا عليها، فلفوا وجاءوا من باب القدرة .وحججهم الشرعية
 وكأن ، وأبعدهم عن فهم الواقع، هم أعجز الناس وأضعفهم قدرةاوالعجز، والداعون إليه

إياكم أن هتامجونا فال طاقة لكم بنا : لسان حال أمريكا وعمالئها من خلف الوثيقة يقول
ا وركبهم تصطك وأطرافهم ترتعش رعباً من فسنرتل بكم الكوارث والباليا، يقولون هذ

  . فافهوا احليلة أيها املسلمون.اجملاهدين
  :يقول الكاتب -٢
: ستضعف، وقد ذكر اهللا التمكني يف قوله تعاىلفالذي جيب على املتمكن ال جيب على امل"

...) الذين إن مكناهم يف األرض(، ويف قوله تعاىل )٥٥: النور..) (وليمكنن هلم دينهم(...
التمكني هو أن تكون للمسلمني دار هلم الكلمة العليا فيها ويتمكنون من ، و)٤١: احلج(

، وكل من مل تكن له منعة حتميه فهو جرةمحايتها واالحتفاظ هبا كما كانوا يف املدينة بعد اهل
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إال لدفع الصائل جوازاً ال وجوباً، كما رجحه (مستضعف ال جيب عليه تغيري املنكر باليد 
  ")...أمحد بن حنبل رمحه اهللا

 ممكنني وجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر حىت يكون للمسلمنييال الكاتب إذن ف -أ
فمن ويتمكنون من محايتها واالحتفاظ هبا، ، ها الكلمة العليا هلم في دارمبعىن أن تكون هلم 

  ؟اشترط هذا الشرط من العلماء
َمْن َرأَى ِمْنكُْم ُمْنكًَرا فَلُْيَغيِّْرُه ِبَيِدِه فَِإنْ لَْم َيْسَتِطْع " -صلى اهللا عليه وسلم-النيب حديث بينما 

 األمر وجوبالذي أورده، مل يعلق . ١"ِلَك أَْضَعُف الِْإَمياِنفَِبِلَساِنِه فَِإنْ لَْم َيْسَتِطْع فَِبقَلِْبِه َوذَ
 فمن أين لك هذا ،فقطوالقدرة على التغيري االستطاعة  إال على باملعروف والنهي عن املنكر

  ؟التمكني والدار اليت للمسلمني فيها الكلمة العليا ؛الشرط الزائد
  :قال اإلمام اجلصاص رمحه اهللا

ية الشعباين قال سألت أبا ثعلبة اخلشين فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول يف  قال حدثين أبو أم.."
- فقال أما واهللا لقد سألت عنها خبريا سألت عنها رسول اهللا )عليكم أنفسكم(هذه اآلية 

بل ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر حىت إذا رأيت شحا " : فقال-صلى اهللا عليه وسلم
ثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعين بنفسك ودع عنك مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤ

 فيه كقبض على اجلمر للعامل فيهم مثل أجر مخسني  الصربم فإن من ورائكم أيام الصربالعوا
أجر " : قال؟ يا رسول اهللا أجر مخسني منهم: وزادين غريه قال: قال".رجال يعملون مثل عمله

   ".مخسني منكم
لى أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر هلما حاالن حال ميكن فيها ويف هذه األخبار داللة ع

  ".من أمكنه إزالة ذلك بيده أن يزيلهتغيري املنكر وإزالته ففرض على 
  :وقال أيضاً رمحه اهللا

وكذلك حكم سائر من كان مقيما على شيء من املعاصي املوبقات مصرا عليها جماهرا هبا "
 وتغيري ما هم عليه بيده وإن مل أمكنالنكري عليهم مبا فحكمه حكم من ذكرنا يف وجوب 

                                                 
  .)١٦٧ص  / ١ج  (-صحيح مسلم  ١
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يستطع فلينكره بلسانه وذلك إذا رجا أنه إن أنكر عليهم بالقول أن يزولوا عنه ويتركوه فإن 
مل يرج ذلك وقد غلب يف ظنه أهنم غري قابلني منه مع علمهم بأنه منكر عليهم وسعه 

  ".السكوت عنهم
  :وقال أيضاً رمحه اهللا

و بكر ملا ثبت مبا قدمنا ذكره من القرآن واآلثار الواردة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أب"
 إذا قام به البعض وبينا أنه فرض على الكفايةوجوب فرض األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

  .١"سقط عن الباقني وجب أن ال خيتلف يف لزوم فرضه الرب والفاجر
  :قال اإلمام النووي رمحه اهللا

ذا قام به بعض الناس سقط احلرج عن إ فرض كفايةمر باملعروف والنهى عن املنكر ن األإمث "
ذا إ بال عذر وال خوف مث أنه قد يتعني كما من متكن منهذا تركه اجلميع أمث كل إالباقني و

ال هو وكمن يرى زوجته أو ولده إزالته إال يتمكن من  ال هو أوإكان يف موضع ال يعلم به 
  .٢"ه على منكر أو تقصريأو غالم

  :اضي عياض رمحهما اهللاونقل النووي عن الق
يغريه بكل وجه  صفة التغيري فحق املغري أن عياض رمحه اهللا هذا احلديث أصل يف يقال القاض"

بنفسه أو يأمر من يفعله  به قوال كان أو فعال فيكسر آالت الباطل ويريق املسكر أمكنه زواله
  .٣"ذا أمكنهإ أصحاهبا بنفسه أو بأمره ىلإصوب ويردها غويرتع ال

  :وقال ابن القيم رمحه اهللا

واملقصود أن احلكم بني الناس يف النوع الذي ال يتوقف على الدعوى هو املعروف بوالية "
احلسبة وقاعدته وأصله هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي بعث اهللا به رسله وأنزل به 

وهذا واجب فضلها ألجله على سائر األمم اليت أخرجت للناس كتبه ووصف به هذه األمة و
                                                 

  .٣٢٤ -٣١٧ ص٢أحكام القرآن أليب بكر اجلصاص ج ١
  .٢٣:  ص٢: شرح النووي على صحيح مسلم ج ٢
 .٢٥ : ص٢: شرح النووي على صحيح مسلم ج ٣
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على كل مسلم قادر وهو فرض كفاية ويصري فرض عني على القادر الذي مل يقم به غريه من 
  .١"وي الوالية والسلطانذ

  :قال ابن حجر رمحه اهللا

يث وقال الطربي اختلف السلف يف األمر باملعروف فقالت طائفة جيب مطلقا واحتجوا حبد"
جائر وبعموم قوله من رأى منكم  سلطان عندطارق بن شهاب رفعه أفضل اجلهاد كلمة حق 

ال يلحق املنكر بالء أ فليغريه بيده احلديث وقال بعضهم جيب إنكار املنكر لكن شرطه منكراً
ال قبل له من قتل وحنوه وقال آخرون ينكر بقلبه حلديث أم سلمة مرفوعا يستعمل عليكم 

من كره فقد بريء ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع احلديث قال أمراء بعدي ف
ن يذل نفسه مث فسره بأن أ ويدل عليه حديث ال ينبغي ملؤمن والصواب اعتبار الشرط املذكور

 ومل ملن قدر عليهيتعرض من البالء ملا ال يطيق انتهى ملخصا وقال غريه جيب األمر باملعروف 
  .٢"خيف على نفسه منه ضررا

 ألبني أهنم مل يشترطوا إال القدرة على إزالة املنكر فقط، ،فهذه طائفة من أقوال العلماء أوردهتا
وليس فيها ما اشترطه الكاتب من شرط زائد من وجوب من أن تكون للمسلمني دار هلم 
  !الكلمة العليا فيها ويتمكنون من محايتها واالحتفاظ هبا كما كانوا يف املدينة بعد اهلجرة

مث قد أمجع العلماء على أن اإلمام إذا ارتد فقد وجب خلعه، وتعني ذلك على من  -ب
  :قال النووي رمحه اهللا. يستطيع

 ،طرأ عليه كفر وتغيري للشرع أو بدعة خرج عن حكم الوالية فلو :قال القاضي"
ن أمكنهم إ ،مام عادلإ ووجب على املسلمني القيام عليه وخلعه ونصب ،وسقطت طاعته

 إال ، وال جيب يف املبتدع،ال لطائفة وجب عليهم القيام خبلع الكافرإن مل يقع ذلك فإ ،ذلك

                                                 
  .٣٤٥:  ص١: الطرق احلكمية ج ١
  .٥٣:  ص١٣: فتح الباري ج ٢
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وليهاجر املسلم عن أرضه إىل غريها  ، فإن حتققوا العجز مل جيب القيام،إذا ظنوا القدرة عليه
  .١" ويفر بدينه

  :وقال ابن حجر رمحه اهللا
ال أن تروا إر بالسمع والطاعة وقد تقدم البحث يف هذا الكالم على حديث عبادة يف األم"
  .٢"  ينعزل بالكفر إمجاعاًنهأ وملخصه ،عادته وهو يف كتاب الفنتإ  مبا يغين عن  بواحاًكفراً

؛ بوجوب توفري دار اتبك الفكيف ينفذ هذا احلكم اجملمع عليه إذا فرضنا عليه شرط
ا كانوا يف املدينة بعد للمسلمني الكلمة العليا فيها ويتمكنون من محايتها واالحتفاظ هبا كم

قبل أن خيرجوا على اإلمام املرتد؟ بينما الدار اليت هو فيها ليست داراً اليد العليا فيها ! اهلجرة
عطل هذا احلكم، فلو كان ي هوللمسلمني ألن إمامها صاحب اليد العليا قد كفر؟ إذن ف

هنم ليسوا ممكنني يف دار ، ألاكم املرتد فال جيوز ذلك على قولهللمسلمني قدرة على تغيري احل
  .يا لسعادة احلكام املرتدين بآرائهو. تكون هلم فيها اليد العليا، إذن فقد عطل إمجاع العلماء

فإن قيل إن الكاتب قال بعدم الوجوب يف غياب الدار اليت للمسلمني فيها اليد العليا، ومل  -ج
  .يقل بعدم اجلواز

  :من وجهني: فاجلواب
 خمالف لقول العلماء الذين أوجبوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن هذا القول: األول

، ومل يشترطوا ما أضافه  عمالً باحلديث املذكور آنفاًباليد على القادر على إزالة املنكر بيده
  .الكاتب من شرط الدار اليت للمسلمني فيها اليد العليا ويستطيعون محايتها

بأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر غري جائز اآلن، أن الكاتب كما سيأيت صرح : الثاين
 تغيري املنكر باليد إال لذي سلطان عدم جوازوبناء على ما سبق يف هذا البند نرى : "حيث قال

 عدم جوازيف سلطانه كاألب يف أهل بيته أو إلنقاذ مسلم من مهلكة ال تتدارك، كما نرى 
  ".مني من أجل تطبيق الشريعة باسم اجلهادالصدام مع السلطات احلاكمة يف بالد املسل

                                                 
 .٢٢٩:  ص١٢:  شرح النووي على صحيح مسلم ج١
 .١٢٣:  ص١٣:  فتح الباري ج٢
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وسنرى يف الفصول التالية أن الكاتب مل يقتصر على دار النصرة واهلجرة فقط بل أضاف هلا 
احملظورات (، فهناك مث مل يكتف بذلك) املقدمات واملقومات الست(مخسة شروط أخرى 

ك يعطينا درساً يف التاريخ ، مث بعد ذل)ةاملوانع الست(هناك عند الكالم عن السياح و ،)الست
املصري خيرج به خبالصة أن اجلماعات اإلسالمية والشعبية ال ميكن أن حتدث التغيري يف 

  !!مصر
مث إن هناك حكم آخر خطري سكت عنه مع احلاجة املاسة لذكره، وهو أنه جيوز للمسلم  -د

ه من أعلى درجات أن جيهر باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإن قتل يف سبيل ذلك، وهذ
وهي مسألة يف غاية األمهية ال أدري ملاذا سكت عنها؟ أألهنا ال تعجب حضرات . الشهداء

الضباط يف مباحث أمن الدولة وسيدهم حسين مبارك وسيدته أمريكا؟ ولذا أرى من املفيد أن 
 .ها بإجيازدلتأشري أل

  :األدلة من القرآن الكرمي) ١(
 البقرة ﴾أَنِفقُواْ ِفي َسِبيِل اللِّه َوالَ ُتلْقُواْ ِبأَْيِديكُْم ِإلَى التَّْهلُكَِةَو﴿: تفسري قول اهللا تعاىل) أ(

١٩٥:  
 يف تفسري هذه اآلية بعد إيراده لكالم اإلمام حممد -رمحه اهللا-قال اإلمام أبو بكر اجلصاص 

  :  ذلك جبواز إتالف النفس ملصلحة الدين يف اجلهاد وموافقته له يف-رمحه اهللا-بن احلسن 
وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أنه مىت رجا نفعاً يف (

َوأُْمْر ﴿: ، قال اهللا تعاىلان يف أعلى درجات الشهداءكالدين فبذل نفسه فيه حىت قتل، 
  . ﴾ َعْزِم الْأُُموِرِبالَْمْعُروِف َواْنَه َعِن الُْمنكَِر َواْصِبْر َعلَى َما أََصاَبَك ِإنَّ ذَِلَك ِمْن

أفضل الشهداء محزة بن عبد : "أنه قال  النيب اس عنوقد روي عن عكرمة عن ابن عب
 ، وروى أبو سعيد اخلدري عن النيب"املطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله

 أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر: "أنه قال ."  
أبو داود قال حدثنا عبد اهللا بن اجلراح عن عبد اهللا بن يزيد وحدثنا حممد بن بكر قال حدثنا 

: مسعت أبا هريرة يقول: عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال
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يوجب وذم اجلنب  ،"شر ما يف الرجل شح هالع وجنب خالع: "يقول  مسعت رسول اهللا
واهللا تعاىل أعلم  .ن، وإن أيقن فيه بالتلفمدح األقدام والشجاعة فيما يعود نفعه على الدي

  .١)بالصواب
ِإنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ ِبآَياِت اللِّه َوَيقُْتلُونَ النَِّبيَِّني ِبَغْيِر َحقٍّ َوَيقُْتلُونَ ﴿: تفسري قوله تعاىل) ب(

  :٢١آل عمران  ﴾الِِّذيَن َيأُْمُرونَ ِبالِْقْسِط ِمَن النَّاِس فََبشِّْرُهم ِبَعذَاٍب أَِليٍم
 : عند تفسري هذه اآلية-ه اهللارمح– قال القرطيب ]١[
، وخاف على نفسه من تغيريه الضرب أو ]يعين املنكر[وزعم ابن العريب أن من رجا زواله (

، وإن مل يرج زواله فأي فائدة االقتحام عند هذا الغرر -عند أكثر العلماء- جاز له، القتل
  .منه
 .فليقتحم كيف ما كان وال يبال إذا خلصت والذي عندي أن النية: قال
  .هذا خالف ما ذكره أبو عمر من اإلمجاع: تقل

 :وقال تعاىل. جواز األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع خوف القتلوهذه اآلية تدل على 
 .٢) اإلذاية وهذا إشارة إىل﴾َوأُْمْر ِبالَْمْعُروِف َواْنَه َعِن الُْمنكَِر َواْصِبْر َعلَى َما أََصاَبَك﴿
:  يف قوله عز وجل-رضي اهللا عنهما- أخرج احلاكم يف املستدرك عن ابن عباس ]٢[
  : قال﴾َوَيقُْتلُونَ النَِّبيَِّني ِبَغْيِر َحقٍّ َوَيقُْتلُونَ الِِّذيَن َيأُْمُرونَ ِبالِْقْسِط ِمَن النَّاِس﴿
ينهاهم عن ناس، فكان بعث عيسى بن مرمي يف اثىن عشر رجالً من احلواريني يعلمون ال"

، وكان ملك له ابنة أخ تعجبه فأرادها، وجعل يقضي هلا كل يوم حاجة، نكاح ابنة األخ
: إذا سألك عن حاجتك فقويل له أن تقتل حيىي بن زكريا، فقال هلا امللك: فقالت هلا أمها
ك ال أسأل: سلي غري هذا، فقالت: حاجيت أن تقتل حيىي بن زكريا، فقال: حاجتك، فقالت

، فبدرت قطرة من دمه فلم تزل تغلي، حىت بعث فذبح يف طستفلما أبت، أمر به . غري هذا

                                                 
:  ص١:  ج١٩٥البقرة ) َوأَنِفقُواْ ِفي َسِبيِل اللِّه َوالَ ُتلْقُواْ ِبأَْيِديكُْم ِإلَى التَّْهلُكَِة﴿:  تفسري قوله تعاىل-كام القرآن للجصاص أح١

  .٣٦٤:  ص٢: انية ج املسألة الث-١٩٥ البقرة ﴾َوالَ ُتلْقُواْ ِبأَْيِديكُْم ِإلَى التَّْهلُكَة: ( تفسري قول اهللا تعاىل-، تفسري القرطيب٣٢٨
 .٤٨:  ص٤:  املسألة الرابعة ج- من سورة آل عمران٢٢ و٢١ تفسري اآليتني - تفسري القرطيب٢
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اهللا خبت نصر، فدلت عجوز عليه، فألقى يف نفسه أن ال يزال القتل حىت يسكن هذا الدم، 
هذا : ( مث قال احلاكم رمحه اهللا".ن ضرب واحد وبيت واحد سبعني ألفافقتل يف يوم واحد م
  .١) شرط الشيخني ومل خيرجاه وله شاهد غريب اإلسناد واملنتحديث صحيح على

  : عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال-رمحه اهللا-وأخرج أيضاً 
من أنكر البالء فإين ال أنكره، : مسعت عبد اهللا بن الزبري يقول: حني قتل عبد اهللا بن الزبري(

هذا : (مث قال احلاكم رمحه اهللا). ية، كانت جارإمنا قتل حيىي بن زكريا  يف زانية: لقد ذكر يل
  .٢)حديث صحيح على شرط الشيخني وقد رواه بعض البصريني عن حيىي بن أيوب مسنداً

  : يف تفسري هذه اآلية-رمحه اهللا- وقال الشوكاين ]٣[
يا رسول اهللا أي الناس : وقد أخرج ابن جرير وابن أيب حامت عن أيب عبيدة بن اجلراح قلت(

مث قرأ " رجل قتل نبياً، أو رجالً أمر باملعروف وهنى عن املنكر: " القيامة؟ قالأشد عذاباً يوم
الذين يقتلون النبيني بغري حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس إىل : "رسول اهللا 

يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثالثة : "مث قال رسول اهللا " قوله وما هلم من ناصرين
، فقام مائة رجل وسبعون رجالً من عباد بين إسرائيلول النهار يف ساعة واحدة، وأربعني نبياً أ

 من آخر النهار من ذلك اليوم، فقتلوا مجيعاً، وهنوهم عن املنكر، فأمروا من قتلهم باملعروف
  .٣")فهم الذين ذكر اهللا

  : األدلة من السنة املطهرة)٢(

                                                 
 -، فتح القدير٣١٨:  ص٢:  ج٣١٤٦:  حديث رقم- تفسري سورة آل عمران- كتاب التفسري- املستدرك على الصحيحني١

 .٣٢٨:  ص١:  ج٢٥ إىل ٢١ اآليات من -تفسري سورة آل عمران
 ٦٣٤٨:  حديث رقم- ذكر عبد اهللا بن الزبري بن العوام رضي اهللا عنهما- كتاب معرفة الصحابة- املستدرك على الصحيحني٢
 .٦٤٠:  ص٣: ج
 .٣٢٨:  ص١:  ج٢٥ إىل ٢١ اآليات من - تفسري سورة آل عمران- فتح القدير٣
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عن النيب   عن جابر -ومل خيرجاهوقال صحيح اإلسناد - روى احلاكم يف مستدركه )أ(
 ١"فأمره وهناه فقتلهسيد الشهداء محزة بن عبد املطلب، ورجل قام إىل إمام جائر : "قال.  

  .٢)سنده ضعيف: (قال الذهيب رمحه اهللا
أفضل اجلهاد  كلمة حق عند سلطان : " قال قال رسول اهللا  وعن أيب سعيد )ب(

  .٣"جائر
  .٤)وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه: ( رمحه اهللاوقال الترمذي

                                                 
، ٢١٥:  ص٣:  ج٤٨٨٤:  حديث رقم-م محزة ذكر إسال- كتاب معرفة الصحابة رضي اهللا عنهم- املستدرك على الصحيحني١

:  حديث رقم- من امسه علي-، املعجم األوسط١٨٨ و١٨٧:  ص١: ، مسند أيب حنيفة ج٢٧٢ و٢٦٦:  ص٧: جممع الزوائد ج
 كتاب احلدود وغريها الترغيب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر والترهيب من -، الترغيب والترهيب٢٣٨:  ص٤:  ج٤٠٧٩

 ٣٤٧٢:  حديث رقم- باب السني-، الفردوس مبأثور اخلطاب١٥٨:  ص٣:  ج٣٤٨٣:  حديث رقم-واملداهنة فيهماتركهما 
:  ص٢:  كتاب اإلكراه ج-، الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية٥٥ و٥٤:  ص١٣: ، التمهيد البن عبد الرب ج٣٢٤:  ص٢: ج

١٩٧. 
:  ص٤: ، نصب الراية ج١٢١:  ص٤: ، فيض القدير ج١٧٣:  ص١: محزة بن عبد املطلب ج:  ترمجة- سري أعالم النبالء٢

 .١٦٠ و١٥٩
:  حديث رقم- كتاب الفنت واملالحم-، املستدرك على الصحيحني٨٥:  ص٢:  ج٨١ إىل ٧٨ املائدة اآليات - تفسري ابن كثري٣

 باب - كتاب املالحم-، سنن أيب داود٢٧٢:  ص٧:  باب الكالم باحلق عند احلكام ج-، جممع الزوائد٥٥١:  ص٤:  ج٨٥٤٣
 - باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر- سنن ابن ماجه-، كتاب الفنت١٢٤:  ص٤:  ج٤٣٤٤:  حديث رقم-األمر والنهي
 ٣:  ج١١١٥٩: حديث رقم- مسند أيب سعيد اخلدري-، مسند أمحد١٣٣٠ و١٣٢٩:  ص٢:  ج٤٠١٢ و٤٠١١: حديث رقم

 -، مسند أيب يعلى٣٣١:  ص٢:  ج٧٥٢:  حديث رقم-ديث أيب سعيد اخلدري اجلزء السابع أحا-، مسند احلميدي١٩: ص
:  حديث رقم- محاد بن سلمة-، مسند ابن اجلعد٣٥٣ و٣٥٢:  ص٢:  ج١١٠١:  حديث رقم-مسند أيب سعيد اخلدري

، املعجم ٢٧٣:  ص١:  ج٨٦٤:  حديث رقم- من مسند أيب سعيد اخلدري-، مسند عبد بن محيد٤٨٠:  ص١:  ج٣٣٢٦
 ٢٨١:  ص٨:  ج٨٠٨١ و٨٠٨٠:  حديث رقم- من روى عن أيب أمامة من أهل البصرة- ما أسند أبو أمامة-بري للطرباينالك
، ٢٤٨ و٢٤٧:  ص٢: ج١٢٨٨ و١٢٨٦:  حديث رقم- أفضل اجلهاد  كلمة حق عند أمري جائر-، مسند الشهاب٢٨٢و

 والسابع ٩٣:  ص٦:  ج-املعروف والنهي عن املنكر الثاين واخلمسون من شعب اإلميان وهو باب يف األمر ب-شعب اإلميان
:  حديث رقم- فصل يف ترك الغضب وكظم الغيظ والعفو عند القدرة-واخلمسون من شعب اإلميان وهو باب يف حسن اخللق

 .٢٨٦:  ص٢١: ، التمهيد البن عبد الرب ج٣١٠ و٣٠٩:  ص٦:  ج٨٢٨٩
، ٤٧١:  ص٤:  ج٢١٧٤:  حديث رقم- كلمة عدل عند سلطان جائر باب ما جاء أفضل اجلهاد- كتاب الفنت- سنن الترمذي٤

 .١٧٣:  ص١:  ج٤٥٧:  حديث رقم- حرف اهلمزة مع الفاء- حرف اهلمزة-كشف اخلفاء
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رواه النسائي بإسناد صحيح وكذا قال املنذري : وقال يف الرياض: (وقال احلسيين رمحه اهللا
  .١)فاملنت صحيح

  : وقال املناوي رمحه اهللا
  أفضل اجلهاد أي من أفضل أنواع اجلهاد (

.....................  
 تعرض للتلفصاحب السلطان إذا أمره مبعروف ألن جماهد العدو متردد بني رجاء وخوف، و

  .٢)فهو أفضل من جهة غلبة خوفه
  :  يف شرح هذا احلديث-رمحه اهللا-قال املباركفوري 

واملراد بالكلمة ما أفاد أمراً مبعروف أو هنياً عن منكر من لفظ أو ما يف معناه ككتابة وحنوها، (
  .عند سلطان جائر أي صاحب جور وظلم

إمنا صار ذلك أفضل اجلهاد ألن من جاهد العدو كان متردداً بني الرجاء و: قال اخلطايب
 وصاحب السلطان مقهور يف يده، فهو إذا قال احلق ؟واخلوف، ال يدري هل يغلب أو يغلب

، فصار ذلك أفضل أنواع اجلهاد من تعرض للتلف وأهدف نفسه للهالكوأمره باملعروف فقد 
  .٣) أجل غلبة اخلوف

  : اود رمحه اهللا وروى أبو د)ج(
يا أبا ثعلبة كيف تقول يف هذه : سألت أبا ثعلبة اخلشين فقلت: حدثين أبو أمية الشعباين قال(

 ،سألت عنها رسول اهللا . أما واهللا لقد سألت عنها خبرياً: ؟ قال ﴾َعلَْيكُْم أَنفَُسكُْم﴿اآلية 
شحاً مطاعاً وهوى متبعاً بل ائتمروا باملعروف، وتناهوا عن املنكر، حىت إذا رأيت : "فقال

                                                 
 -، السنن الكربى للنسائي١١٩ و١١٨:  ص١:  ج٣٠٤:  حديث رقم- اهلمزة مع الفاء- حرف اهلمزة- البيان والتعريف١

 ٢:  حرف اهلمزة ج- ، فيض القدير٤٣٥:  ص٤:  ج٧٨٣٤:  حديث رقم-ق عند إمام جائر فضل من تكلم باحل-كتاب البيعة
 . ٣١: ص
 .٣٠:  ص٢:  حرف اهلمزة ج- فيض القدير٢
 -، عون املعبود٣٣٠:  ص٦:  ج- باب ما جاء أفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر- كتاب الفنت- حتفة األحوذي٣

 .٣٣٥:  ص١١:  باب األمر والنهي ج-كتاب املالحم
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ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعين بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من 
أجر مخسني رجالً ورائكم أيام الصرب، الصرب فيه مثل قبض على اجلمر، للعامل فيهم مثل 

ني أجر مخس: "يا رسول اهللا أجر مخسني منهم؟ قال:  وزادين غريه قال.يعملون مثل عمله
  .١")منكم

  : يف شرح هذا احلديث-رمحه اهللا-قال العظيم آبادي 
وكذلك اجلهاد بالنفوس ال يصل املتأخرون فيه إىل : وقال الشيخ عز الدين بن عبد السالم(

فضل املتقدمني لقلة عدد املتقدمني وقلة أنصارهم، فكان جهادهم أفضل، وألن بذل النفس 
أفضل اجلهاد : "، ولذلك قال عليه السالممع عدمهاكبذهلا مع النصرة ورجاء احلياة ليس 
  .٢)أفضل اجلهاد ليأسه من حياتهجعله " كلمة حق عند سلطان جائر

  . األدلة من أقوال العلماء)٣(
  :  قال العز بن عبد السالم رمحه اهللا)أ(
د التقرير على املعاصي كلها مفسدة، لكن جيوز التقرير عليها عن: املثال السادس والثالثون(

كان إنكاره ، ومن قدر على إنكارها مع اخلوف على نفسهالعجز عن إنكارها باليد واللسان، 
، كما يعذر هبا يف قتال  ألن املخاطرة بالنفوس يف إعزاز الدين مأمور هبا،مندوباً إليه عليه

  . قتالاملشركني وقتال البغاة املتأولني وقتال مانعي احلقوق، حبيث ال ميكن ختليصها منهم إال بال
جعلها أفضل اجلهاد، ألن ". أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر: "وقد قال عليه السالم

، خبالف من يالقي قرنه من القتال، فإنه جيوز أن يقهره جاد بنفسه كل اجلوادقائلها قد 
  .٣)كبذل املنكر مع يأسه من السالمةويقتله، فال يكون بذله نفسه مع جتويز سالمتها 

  : ابن تيمية رمحه اهللا قال )ب(

                                                 
 .١٢٣:  ص٤:  ج٤٣٤١:  حديث رقم- باب األمر والنهي- كتاب املالحم- سنن أيب داود١
 .٣٣٣:  ص١١:  باب األمر والنهي ج- كتاب املالحم- عون املعبود٢
جحان  األفعال املشتملة على املصاحل واملفاسد من ر- فصل يف اجتماع املصاحل مع املفاسد- قواعد األحكام يف مصاحل األنام٣

 .٩٥ و٩٤:  ص١:  املثال السادس والثالثون ج-مصاحلهما على مفاسدمها
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وكذلك أكل امليتة والدم وحلم اخلرتير حيرم أكلها عند الغىن عنها وجيب أكلها بالضرورة (
  . عند األئمة األربعة ومجهور العلماء

وذلك ألنه أعان على نفسه، بترك . من اضطر فلم يأكل حىت مات دخل النار: قال مسروق
، خبالف اجملاهد مبرتلة من قتل نفسه احلال، فصار ما يقدر عليه من األكل املباح له يف هذه

 ففي قتله مصلحة لدين اهللا، فإن ذلك قتل جماهداً، ومن تكلم حبق عند سلطان جائربالنفس 
  .١)تعاىل

:  يف حاشيته رد احملتار شارحاً قول صاحب الدر املختار-رمحه اهللا–قال ابن عابدين  )ج(
خبالف األمر قاتل بشرط أن ينكي فيهم وإال فال إذا علم أنه يقتل جيوز له أن ي: مطلب(

   ):فإن علم أنه إذا حارب قتل وإن مل حيارب أسر مل يلزمه القتال. باملعروف
أنه ال : يشري إىل أنه لو قاتل حىت قتل جاز، لكن ذكر يف شرح السري) مل يلزمه القتال : (قوله(

 شيئاً جبرح أو بقتل أو هبزم، فقد بأس أن حيمل الرجل وحده، وإن ظن أنه يقتل إذا كان يصنع
 يوم أحد، ومدحهم على ذلك، فأما إذا  فعل ذلك مجاعة من الصحابة بني يدي رسول اهللا

علم أنه ال ينكي فيهم، فإنه ال حيل له أن حيمل عليهم، ألنه ال حيصل حبملته شيء من إعزاز 
نعون بل يقتلونه، فإنه ال بأس ، إذا علم أهنم ال ميتخبالف هني فسقة املسلمني عن منكرالدين، 

باإلقدام، وإن رخص له السكوت، ألن املسلمني يعتقدون ما يأمرهم به، فال بد أن يكون 
 .٢)فعله مؤثراً يف باطنهم خبالف الكفار

 يف األمر باملعروف -رمحه اهللا–؛ استشهاد إبراهيم الصائغ  من سري السلف الصاحلةقعا و)٤(
 .والنهي عن املنكر

  :اص رمحه اهللاقال اجلص
وحدثنا مكرم بن أمحد القاضي قال حدثنا أمحد بن عطية الكويف وقال حدثنا احلماين قال (

ملا بلغ أبا حنيفة قتل إبراهيم الصائغ بكى حىت ظننا أنه سيموت، : مسعت ابن املبارك يقول
                                                 

 .٥٢٥:  ص٢: ، الفتاوى الكربى ج١٨٢ و١٨١:  ص٢٦:  جمموع الفتاوى ج١
 .١٢٧:  ص٤: ج...  مطلب إذا علم أنه يقتل جيوز له أن يقاتل-كتاب اجلهاد) حاشية ابن عابدين( رد احملتار على الدر املختار ٢
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يف وك: قلت. كان واهللا رجالً عاقالً، ولقد كنت أخاف عليه هذا األمر: فخلوت به، فقال
وكان شديد ، وكان شديد البذل لنفسه يف طاعة اهللاكان يقدم ويسألين، : كان سببه؟ قال

، وكنت رمبا قدمت إليه الشيء فيسألين عنه وال يرضاه وال يذوقه، ورمبا رضيه فأكله، الورع
فسألين عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر، إىل أن اتفقنا على أنه فريضة من اهللا تعاىل، 

دعاين إىل حق من : ومل؟ قال: فقلت. مد يدك حىت أبايعك فأظلمت الدنيا بيين وبينه:  يلفقال
إن قام به رجل وحده قتل، ومل يصلح للناس أمر، ولكن : حقوق اهللا فامتنعت عليه، وقلت له

وكان : قال. وجد عليه أعواناً صاحلني، ورجالً يرأس عليهم مأموناً على دين اهللا ال حيولإن 
هذا أمر :  تقاضي الغرمي امللح، كلما قدم علي تقاضاين، فأقول لهلك كلما قدم علييقتضي ذ

ال يصلح بواحد، ما أطاقته األنبياء حىت عقدت عليه من السماء، وهذه فريضة ليست كسائر 
الفرائض، ألن سائر الفرائض يقوم هبا الرجل وحده، وهذا مىت أمر به الرجل وحده أشاط 

ل، فأخاف عليه أن يعني على قتل نفسه، وإذا قتل الرجل مل جيترئ بدمه، وعرض نفسه للقت
أََتْجَعلُ ِفيَها َمن ُيفِْسُد ِفيَها َوَيْسِفُك ﴿:  أن يعرض نفسه، ولكنه ينتظر، فقد قالت املالئكةغريه

  .﴾ونَالدَِّماء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنقَدُِّس لََك قَالَ ِإنِّي أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُم
رج إىل مرو حيث كان أبو مسلم، فكلمه بكالم غليظ فأخذه، فاجتمع عليه فقهاء أهل مث خ

ما أجد شيئاً أقوم به هللا : خراسان وعبادهم حىت أطلقوه، مث عاوده فزجره، مث عاوده، مث قال
وألجاهدنك بلساين ليس يل قوة بيدي ولكن يراين اهللا وأنا أبغضك تعاىل أفضل من جهادك، 

  .١)فقتله .فيه
 من أهل الصالح والعلم شهد له اإلئمة بالفضل -رمحه اهللا-وقد كان إبراهيم الصائغ : قلت

  .٢وترمحوا عليه، وعدوه من الشهداء
                                                 

 ٣٢٠ و٣١٩:  ص٢:  باب فرض األمر باملعروف والنهي عن املنكر ج- سورة آل عمران-القرآن أليب بكر اجلصاص أحكام ١
  .٨٦:  ص١: وج
، هتذيب ١٥٠:  ص١:  إبراهيم بن ميمون الصائغ ج-٣١٤:  ترمجة رقم- من امسه إبراهيم- حرف األلف- هتذيب التهذيب٢

 وكان خبراسان بعد -، الطبقات الكربى٢٢٤:  ص٢:  بن ميمون الصائغ ج إبراهيم- من امسه إبراهيم- باب األلف-الكمال
 ذكر - باب األلف-، موضح أوهام اجلمع والتفريق٣٧٠:  ص٧:  إبراهيم بن ميمون الصائغ ج-هؤالء من الفقهاء واحملدثني
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 مث انظر أيها القارئ لنصيحة أيب حنيفة رمحه اهللا له، بأن يقوم باألمر باملعروف من جيد له 
احبث لك :  عليهم، ومل يقل له كما يرى الكاتبأعواناً صاحلني ورجالً مأموناً على دينه يتأمر

  .عن دار يكون للمسلمني فيها الكلمة العليا ويستطيعون محايتها
وبناء على ما سبق يف هذا البند نرى عدم جواز : "قول بعد هذا أن يفكيف يسوغ للكاتب

 ال من مهلكةتغيري املنكر باليد إال لذي سلطان يف سلطانه كاألب يف أهل بيته أو إلنقاذ مسلم 
نرى عدم وجوب تغيري املنكر : قول مثالًي أن كان ميكن أن يقبل منه.  كما سيأيت"تتدارك
. ، ولكن من قوي إميانه فله ذلك وإن قتل فهو يف أعلى درجات الشهداء لغري القادرباليد

  .وعموماً سأتناول هذه العبارة تفصيالً الحقاً إن شاء اهللا
 كتمانمحد بن حنبل رمحه اهللا، أهنم ال يأخذون بالرخصة يف وكان من سرية األئمة كأ -هـ
  .احلق

  : وهو يروي قصة حمنة إمام أهل السنة أمحد بن حنبل رمحه اهللا-رمحه اهللا-قال اإلمام الذهيب 
ملا محل أمحد إىل املأمون أخربت، : حدثنا عباس الدوري مسعت أبا جعفر األنباري يقول(

يا : فقلت. يا أبا جعفر تعنيت:  اخلان، فسلمت عليه، فقالفعربت الفرات، فإذا هو جالس يف
وإن ،  فو اهللا لئن أجبت إىل خلق القرآن ليجينب خلق،أنت اليوم رأس والناس يقتدون بكهذا 

. ن مل يقتلك فإنك متوت من الناس كثري، ومع هذا فان الرجل إأنت مل جتب ليمتنعن خلق
يا أبا : مث قال. ما شاء اهللا:  أمحد يبكي ويقولفجعل. فاتق اهللا وال جتب، البد من املوت
  .فأعدت عليه وهو يقول ما شاء اهللا. جعفر أعد علي

.........................  

                                                                                                                 
 إبراهيم بن -٥٤: رقم ترمجة - باب من امسه إبراهيم- حرف األلف-، طبقات احلنفية٣٧٦ و٣٧٥:  ص١: إبراهيم الصائغ ج
 .٣٦٥:  ص١:  حرف األلف ج- باب من مشكل أنساب احملدثني-، مسائل اإلمام أمحد٥٠ و٤٩:  ص١: ميمون الصائغ ج
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جعلوا يذاكرون أبا عبد اهللا بالرقة يف التقية وما روي : قال حممد بن ابراهيم البوشنجي
ينشر أحدهم باملنشار ال إن من كان قبلكم كان "كيف تصنعون حبديث خباب : فيها، فقال

  .١") فآيسنا منهيصده ذلك عن دينه
  :وقال رمحه اهللا أيضاً

. ين، فسرنا معهما إىل األنبارمحل أيب وحممد بن نوح من بغداد مقيد: قال صاحل بن أمحد(
  .  ال:؟ قالن عرضت على السيف جتيبيا أبا عبد اهللا إ: ل أبو بكر االحول أيبفسأ

صرنا إىل الرحبة، ورحلنا منها يف جوف الليل، فعرض لنا : لفسمعت أيب يقو. مث سريا
يا هذا : على رسلك، مث قال: هذا، فقال للجمال: أيكم أمحد بن حنبل؟ فقيل له: رجل فقال
: ومضى، فسألت عنه، فقيل يل. استودعك اهللا: ، مث قالأن تقتل هاهنا وتدخل اجلنةما عليك 

  .جابر بن عامر، يذكر خبري:  يف البادية، يقال لههذا رجل من العرب من ربيعة، يعمل الشعر
ما مسعت كلمة : قال أمحد بن حنبل: أمحد بن أيب احلواري حدثنا ابراهيم بن عبد اهللا قال

يا أمحد إن : قال. منذ وقعت يف هذا األمر أقوى من كلمة أعرايب كلمين هبا يف رحبة طوق
  .    ٢)قوى قليبف. يقتلك على احلق مت شهيداً وان عشت عشت محيداً

  :وقال رمحه اهللا أيضاً
 أقوم بأمر -على حداثة سنه وقدر علمه-ما رأيت احداً : قال أبو عبد اهللا: وقال حنبل(

يا أبا عبد اهللا : قال يل ذات يوم. إين ألرجو أن يكون قد ختم له خبري. اهللا من حممد بن نوح
لق أعناقهم إليك ملا يكون منك، أنت رجل يقتدي بك، قد مد اخلاهللا اهللا، إنك لست مثلي، 
  .٣)بعانة: أظن قال.  أو حنو هذا، فمات وصليت عليه ودفنتهفاتق اهللا واثبت ألمر اهللا

                                                 
:  ترمجة رقم- من امسه أمحد- باب األلف-، هتذيب الكمال٢٣٩ و٢٣٨:  ص١١:  احملنة ج- أمحد بن حنبل-سري أعالم النبالء ١

  .٣٧ و٣٦:  ص٢:  أمحد بن حممد بن حنبل ج-٧:  ترمجة رقم- الشافعية الكربى، طبقات٤٦١ و٤٦٠:  ص١:  ج٩٦
 ٩:  اإلمام أمحد بن حنبل ج-٤٥٣:  ترمجة رقم-، حلية األولياء٢٤١:  ص١١:  احملنة ج- أمحد بن حنبل-سري أعالم النبالء ٢
 باب ذكر ما جاء يف حمنة أيب -د بن حنبل سرية اإلمام أمح- مث دخلت سنة إحدى وأربعني ومائتني-، البداية والنهاية١٩٦: ص

 .٣٣٢:  ص١٠: عبداهللا أمحد بن حنبل ج
 .٢٤٢:  ص١١:  احملنة ج- أمحد بن حنبل-سري أعالم النبالء ٣
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  :وقال رمحه اهللا أيضاً
ذكروا أن املعتصم الن يف أمر أمحد، ملا علق يف : قال حممد بن إبراهيم البوشنجي(

يا أمري املؤمنني :  أمحد بن أيب دواد وقالالعقابني، ورأى ثباته وتصميمه وصالبته، حىت أغراه
 .قد ترك مذهب املأمون، وسخط قوله، فهاجه ذلك على ضربه: إن تركته قيل
ائتوين بغريها، مث قال : وملا جئ بالسياط، نظر اليها املعتصم، فقال: قال أيب: وقال صاحل
شد قطع اهللا : له الرجل منهم فيضربين سوطني، فيقول تقدموا، فجعل يتقدم إىل: للجالدين

. شد قطع اهللا يدك: يدك، مث يتنحى، ويتقدم آخر، فيضربين سوطني، وهو يقول يف كل ذلك
؟ إين يا أمحد عالم تقتل نفسك:  فقال-يعين املعتصم-فلما ضربت سبعة عشر سوطاً، قام إيل 

؟ أتريد أن تغلب هؤالء كلهم: وقال. ينخسين بقائمة سيفهوجعل عجيف . واهللا عليك لشفيق
دمه يف يا أمري املؤمنني : وقال بعضهم. ويلك إمامك على رأسك قائم: وجعل بعضهم يقول

: فقال يل. يا أمري املؤمنني أنت صائم وأنت يف الشمس قائم: وجعلوا يقولون. عنقي اقتله
أعطوين شيئاً من كتاب اهللا أو سنة رسول اهللا أقول به، : وحيك يا أمحد ما تقول؟ فأقول

وحيك يا : مث قام الثانية وجعل يقول. تقدم وأوجع قطع اهللا يدك: قال للجالدفرجع وجلس، و
وجعل عبد . يا أمحد إمامك على رأسك قائم: فجعلوا يقبلون علي ويقولون. أمحد أجبين
  ١)؟من صنع من أصحابك يف هذا األمر ما تصنع: الرمحن يقول

 بن حنبل  حضر أمحَد: قال-لروموكان رافقنا يف بالد ا-وقال ابراهيم بن احلارث العبادي (
 ،خرج بناأ ملا ؟خربك بنظري هذاأ : فقال أبو عبد اهللا، فذكر له حديث،أبو حممد الطفاوي

ذا إ ف، فمددت بصري،نزلنا بظاهرهاأ ،ذا صرنا إىل الرحبةأ حىت ،فيه فكر فيما حننأجعلت 
 فوقف ،يلإل حىت صار عرايب جعل يتخطى تلك احملامأذا إ و، فلم يزل يدنو،بشيء مل استثبته

                                                 
 أمحد بن حممد بن -٧:  ترمجة رقم-، طبقات الشافعية الكربى٢٥١:  ص١١:  احملنة ج- أمحد بن حنبل-سري أعالم النبالء ١

 - ، حلية األولياء٤٦١:  ص١:  ج٩٦:  ترمجة رقم- من امسه أمحد- باب األلف-، هتذيب الكمال٤٩ و٣٧:  ص٢: حنبل ج
 مث دخلت سنة إحدى وأربعني -، البداية والنهاية٢٠٦ حىت٢٠٤ و٢٠٢:  ص٩:  اإلمام أمحد بن حنبل ج-٤٥٣: ترمجة رقم
 .٣٣٤:  ص١٠:  أمحد بن حنبل ج باب ذكر ما جاء يف حمنة أيب عبداهللا- سرية اإلمام أمحد بن حنبل-ومائتني
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نت أ : فربك على ركبتيه فقال،عاد فسكتأ مث ، فسكت تعجباً؟نت أمحد بن حنبلأ :مث قال
وتدخل  ، هاهناضربةمنا هي إف ،بشر واصربأ : فقال. نعم: فقلت؟أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل

  .مث مضى ،اجلنة هاهنا
 ،منا هذا دينإ . أمحد اهللا على ديين:الق ف. العامةعندنك حممود إ يا أبا عبد اهللا :فقال الطفاوي

  .لو قلت هلم كفرت
 ،عرايبذكر كالم األأجعلت  ، ملا ضربت بالسياط: قال.خربين مبا صنعوا بكأ :فقال الطفاوي

 قد جاء : فقلت، مث جاء ذاك، فضربين بقائم السيف،مث جاء ذاك الطويل اللحية يعين عجيفاً
  . يضرب عنقي فأستريح،الفرج

مري أ ال يا : فقال ابن أيب داود،مري املؤمنني اضرب عنقه ودمه يف رقبيتأ يا :ابن مساعةفقال له 
 ،ماماًإ فاختذه الناس ،يف دارك قال الناس صرب حىت قتلن قتل أو مات إنه إ ف،املؤمنني ال تفعل

 من مرتلك شك الناس يف ن مات خارجاًإ ف،طلقه الساعةأ ولكن ،وا على ما هم عليهتوثب
 قال ؟ وما عليك لو قلت: فقال الطفاوي. مل جيب: وقال بعضهم،جابأ :وقال بعضهم ،مرهأ

  .١)لو قلت لكفرت :أبو عبد اهللا
  : عن أمحد بن حنبل رمحه اهللا-رمحه اهللا-وقال ابن حبان 

كان حافظاً متقناً فقيهاً مالزماً للورع اخلفي مواظباً على العبادة الدائمة، أغاث اهللا به أمة (
حىت ضرب ى اهللا عليه وآله وسلم، وذلك أنه ثبت يف احملنة، وبذل نفسه هللا، حممد  صل

  .٢)، وجعله علماً يقتدى به، وملجأ يلتجى إليهالكفر، فعصمه اهللا تعاىل عن بالسياط للقتل
  :قال ابن اجلوزي رمحه اهللا

يقصد [امتحن أمحد بن حنبل، فضربه ] هـ٢١٩يقصد [ويف رمضان من هذه السنة (
عرضت إن : قيل له. ووطن أمحد نفسه على القتلبني يديه، بعد أن حبسه مدة، ] املعتصم

                                                 
 .٢٥٩ و٢٥٨:  ص١١:  ج احملنة- أمحد بن حنبل-سري أعالم النبالء ١
 -  حرف األلف-، هتذيب التهذيب١٨:  ص٨:  ج١٢٠٦٩:  ترمجة رقم- من ابتدأ امسه على األلف- الطبقة الرابعة-الثقات  ٢

 .٦٥:  ص١:  ج١٢٦:  ترمجة رقم-ذكر من امسه أمحد
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إين ضربت يف غري اهللا : ، ولقيه خالد احلداد فشجعه، وقال له ال:؟ قالعلى القتل جتيب
  .١)فصربت، فاصرب أنت إن ضربت يف اهللا عز وجل

  :وقال أيضاً رمحه اهللا
رحم اهللا أبا اهليثم، غفر : اً أمسع والدي يقولكنت كثري: وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل(

ملا أخرجت للسياط، : يا أبة من أبو اهليثم؟ فقال: فقلت. اهللا أليب اهليثم، عفا اهللا عن أيب اهليثم
. ال: تعرفين؟ قلت: ومدت يداي للعقابني، إذا أنا بشاب جيذب ثويب من ورائي، ويقول يل

ر، مكتوب يف ديوان أمري املؤمنني أين ضربت مثانية عشر أنا أبو اهليثم العيار اللص الطرا: قال
وصربت يف ذلك على طاعة الشيطان ألجل الدنيا، فاصرب أنت يف طاعة ألف سوط بالتفاريق، 
فضربت مثانية عشر سوطا بدل ما ضرب مثانية عشر ألفاً، وخرج : قال. الرمحن ألجل الدين

  .٢)عفا عنه أمري املؤمنني: اخلادم فقال
، وجيتمع عليها املتراجعون، كتب وثيقة لترشيد اجملاهدينيمرشداً كاتب الوثيقة ن افإذا ك
ه إماماً، ويقولون إنه مفيت اجلهاد والقاعدة، فكان أليق به، أن ال يأخذ بالرخصة، نوينصبو

أمر حكام مصر اخلونة املفسدين اخلارجني عن الشريعة ي فلماذا مل .ويقول احلق ولو كان مراً
  نهاهم عن املنكر؟واليهود على املسلمني باملعروف ويللصليبيني املعينني 

 أوىل من نقد اجملاهدين الذين شهدأليس نقد هؤالء الفاسدين املفسدين عمالء أعداء اإلسالم 
  هلم بأهنم يف اجلملة أصحاب قضية نبيلة، وأهنم ليسوا من طالب الدنيا؟

 احلركات اإلسالمية أوىل من جهاد  أن جهاد علماء؛ يف كتاب اجلامعأم أنه على مذهبه
  حكامهم؟

وف وال هنيهم عن املنكر فقد ستطيع أمر احلكام املفسدين باملعري مكره، وال هل إنا إن ق
ة حىت يتحرر من  يف وثيقة الترشيد، ألن املكره ال يقبل منه إقرار وال شهادأسقط كل كالمه

                                                 
 ٩٦:  ترمجة رقم- من امسه أمحد- باب األلف-، هتذيب الكمال٤٢:  ص١١: دخلت سنة تسع عشرة ومائتني ج مث -املنتظم ١
 .٤٦١:  ص١: ج
 .٣٥١:  ص٢:  أمحد بن حممد بن حنبل ج-٢٦٢:  ترمجة رقم- ذكر املصطفني من أهل بغداد-صفوة الصفوة ٢
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 فيه اهدين بنقده وتقريعه الذي حكىاجمل  مكرهاً فلماذا اختصنا أيضاً إن كإكراهه، مث يقال
 ميسك لسانه ملاذا مل ن البشرة والشعر، مث سبهم وشتمهم، إهنم يقتلون بلوه كقول؟العجائب

   ن مكرهاً على نقدهم واهلجوم عليهم؟ا ك مكرهاً؟ أم أنهناعنهم إذا ك

عاجز عنه بل  اللى املنكر عن مث إن اجملاهدين مل يقولوا بوجوب األمر باملعروف والنهي ع-و
قالوا بوجوب السعي يف تغيري املنكر، وال ريب أن املنكر األكرب يف بالدنا هو تغييب الشريعة 

 فإذا عجز املسلمون عن تغيريه، وهو ما ال نسلم به، وسنتناوله .ومواالة أعداء اهللا الصليبيني
كت عنه كاتب ا س وهذا متفصيالً إن شاء اهللا، فالبد هلم من السعي يف توفري أسباب تغيريه،

  .الوثيقة
وكذلك املستضعف والعاجز ال جيب عليهما اجلهاد، ومل يفرضه اهللا على : "يقول الكاتب -٣

املسلمني وهم مستضعفون مبكة قبل اهلجرة، وإمنا فرضه بعد ما هتيأت هلم أسباب اجلهاد 
 ".بوجود دار اهلجرة والنصرة يف املدينة

  :وأقول
من من العلماء قال إن جهاد الدفع ال جيب إال أن تكون  ف. حنن اآلن يف جهاد دفع-أ

 تفصيالً من قبل؛ بأهنا دار  الكاتب أو كما وصفها،للنصرة كما كان يف املدينةللمسلمني دار 
للمسلمني الكلمة العليا فيها ويتمكنون من محايتها واالحتفاظ هبا كما كانوا يف املدينة بعد 

 أن العدو لو دخل  ومعىن كالمه؟وقد دخل العدو لدارهم وكيف تكون هلم دار ممكنة .اهلجرة
للنصرة هلم فيها الكلمة العليا ويتمكنون داراً فليس على أهلها أن جياهدوه، ألنه ليسوا يف دار 

  .قد أمجع العلماء على تعني اجلهاد عليهمبينما  !من محايتها واالحتفاظ هبا
  :قال اإلمام اجلصاص رمحه اهللا

 اْعِتقَاِد َجِميِع الُْمْسِلِمَني أَنَُّه إذَا َخاَف أَْهلُ الثُُّغوِر ِمْن الَْعُدوِّ ، َولَْم َتكُـْن ِفـيِهْم                 َوَمْعلُوٌم ِفي "
 ُمقَاِوَمةٌ لَُهْم فََخافُوا َعلَى ِبلَاِدِهْم َوأَْنفُِسِهْم َوذََراِريِِّهْم أَنَّ الْفَْرَض َعلَى كَافَِّة الْأُمَِّة أَنْ َيْنِفُر إلَْيِهمْ              

  .َمْن َيكُفُّ َعاِدَيَتُهْم َعْن الُْمْسِلِمَني 
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َوَهذَا لَا ِخلَاَف ِفيِه َبْيَن الْأُمَِّة ، إذْ لَْيَس ِمْن قَْوِل أََحٍد ِمْن الُْمْسِلِمَني إَباَحةُ الْقُُعوِد َعْنُهْم َحتَّـى                   
   .١"َيْسَتِبيُحوا ِدَماَء الُْمْسِلِمَني َوَسْبَي ذََراِريِِّهْم

طني ولبنان  هذا أن املسلمني يف الشيشان وكشمري وأفغانستان والعراق وفلسمهومعىن كال
 هلم فيها اليد للنصرةد، ألنه ليس هناك للمسلمني يف األرض دار ليس عليهم واجب اجلها

  العليا؟
قال .  حبسب اإلمكان، وال يشترط له شرط دفعهالعدو الصائل على ديار املسلمني جيببينما 

  :اهللابن تيمية رمحه 
أنه  -صلى اهللا عليه وسلم-وثبت يف الصحيح من حديث عبادة بن الصامت عن النيب (
 ".على املرء املسلم السمع والطاعة يف عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه" :قال

 وهنا نص يف وجوبه مع اإلعسار .فأوجب الطاعة اليت عمادها االستنفار يف العسر واليسر
له يف قتال الطلب وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن هذا ك. خبالف احلج 

احلرمة والدين فواجب إمجاعاً فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد 
وقد نص على ذلك العلماء . اإلميان من دفعه فال يشترط له شرط بل يدفع حبسب اإلمكان

واجلهاد .  الصائل الظامل الكافر وبني طلبه يف بالدهأصحابنا وغريهم فيجب التفريق بني دفع
منه باليد ومنه ما هو بالقلب والدعوة واحلجة واللسان والرأي والتدبري والصناعة فيجب بغاية 

  .٢)ما ميكنه وجيب على القعدة لعذر أن خيلفوا الغزاة يف أهليهم وماهلم
 أننا ال نطالب العاجز باجلهاد، بل نطالب من عجز باإلعداد  وأكرر ما ذكرته سابقاً من-ب

  .وهو األمر الذي سكت عنه كاتب الوثيقة. للجهاد
 مث يأيت الكاتب للب الرسالة ومثرهتا اليت يريدها منه األمريكان واليهود وعمالئهم يف مصر -٤

  :وسائر ديار اإلسالم فيقول

                                                 
   .)٣٧ص  / ٧ج  (-أحكام القرآن للجصاص  ١
  .٦٠٩، ٦٠٨:  ص٤:ن تيمية جالفتاوى الكربى الب ٢



 

                                         ٢٥ /٢/٤

سالمية الساعية إىل تطبيق الشريعة والنهي عن وبالنظر إىل الواقع فإن أحوال اجلماعات اإل"
املنكر يف معظم بالد املسلمني أحواهلا تتراوح بني العجز واالستضعاف، والسوابق والتجارب 
املريرة، اليت خاضتها هذه اجلماعات خري شاهد على ذلك، ومن الغرور أن يرى اإلنسان يف 

رور أن يلتزم املسلم بدينه اليوم ويصري ومن الغ" كالبس ثويب زور"نفسه ما ليس فيها فيكون 
  .يف بضع سنني مفتياً إلخوانه وخبرياً عسكرياً يقودهم من مهلكة إىل مهلكة

وبناء على ما سبق يف هذا البند نرى عدم جواز تغيري املنكر باليد إال لذي سلطان يف سلطانه 
دم جواز الصدام مع كاألب يف أهل بيته أو إلنقاذ مسلم من مهلكة ال تتدارك، كما نرى ع
فالتغيري باليد . السلطات احلاكمة يف بالد املسلمني من أجل تطبيق الشريعة باسم اجلهاد

والصدام كالمها ليسا من اخليارات الشرعية امليسورة فال جتب، وإمنا جتب الدعوة باحلسىن، 
  ".فإن عجز عنها املسلم ففي الصرب خيار وأجر

ة يقدرها اجملاهدون اجملربون، وليس التاركون للجهاد وال بينا من قبل أن العجز والقدر -أ
األسرى املكرهون، وأن اجملاهدين ال يرون أنفسهم عجزة، ويرون يف األمة قدرة وطاقة 

  .كبريتني، ويستنفروهنا للمشاركة يف اجلهاد، مبا يغين عن إعادته
مية يف الشيشان  ينطبق أيضاً على اجلماعات اإلسال-الذي زعمه الكاتب-هذا الرأي  و-ب

 تسعى لتطبيق سالمية جماهدةففي هذه البالد مجاعات إ وأفغانستان والعراق وفلسطني،
 فإن قال إن هذه البالد فيها جيوش حمتلة .الشريعة، وتواجه حكومات عميلة يف كل منها

 فاجلواب إن هذا عامل آخر إضايف لالستضعاف، فاجلماعات اجملاهدة يف أجنبية جيب دفعها،
 البالد تواجه عدوين حملي وخارجي، بل هي حماصرة باألعداء من حول بلدها، وكذلك هذه

وكلها تقدم  . يف مصر والسعودية ودول اخلليج جيوش أجنبية حمتلة جيب دفعهاأقول بأن
  .التسهيالت والدعم للقوات الصليبية احملتلة لديار املسلمني، وتساهم يف قتل املسلمني

قدار حسب مصلحة األمريكان، وحسب ترتيب غزوهم يف خطة الفرق فقط يف تفاوت امل
  . األمريكان
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ا، ولوالهم لكان هنناصروياخلطة اليت عطلها اجملاهدون، الذين يوالون القاعدة ووهي 
  .األمريكان واليهود قد قسموا دول املنطقة، وبسطوا على شعوهبا سيطرهتم التامة

وألهنا رك اجلهاد لتطبيق الشريعة، ألهنا مستضعفة، فعلى اجلماعات اجملاهدة يف تلك البالد أن تت
وألهنا يف كل تلك البالد تصطدم بالسلطات احلاكمة  ،ليس هلا دار مستقلة حمصنة وحممية

  .احمللية، وهو األمر الذي هنى عنه الكاتب
أمل يسمع الكاتب بالطائرات اليت خرجت من مصر حلصار العراق، مث لغزو أفغانستان مث  -ج

؟ أمل يسمع الكاتب بالسفن واألساطيل اليت مرت يف قناة السويس لتقتل املسلمني يف والعراق
أفغانستان والعراق؟ أمل يسمع الكاتب بالقوات األمريكية يف قاعدة راس بناس ومطار غرب 

 التخرين اليت توفرها حكومة أصحابهالقاهرة؟ أمل يسمع الكاتب عن تسهيالت التموين و
؟ د األمريكي يف مصر عن الوجويتكلم حبرف واحد يف وثيقتهملاذا مل ألسيادهم األمريكان؟ 

شرفان مكتب اإلف يب آي ومكتب السي آي إيه يف مصر الذين يتكلم عن بل ملاذا مل ي
أليست هذه السلطات احلاكمة اليت  من الذي وفر هلم كل هذا ؟ويتابعان كتابة ونشر وثيقته

  مل يذكر حرفاً عن عمالتها؟ فلماذا نهى املسلمني عن الصدام معها؟ي
ؤه من ضباط مباحث أمن الدولة سببها أصدقافالتجارب املريرة مث ما يذكره الكاتب عن  -د

يف -وأسيادهم األمريكان يف حلفهم اآلمث فيما يسمى باحلرب على اإلرهاب أو احلرب 
لى اإلقرار  أصدقاؤه الذين ينشرون كتبه ويبيعوهنا ويكرهون الناس ع. على اإلسالم-احلقيقة

فما لكم  (وجه هلم حرفاً واحداً من النقد؟مل ي فلماذا هبا وإال بقوا يف السجن إىل ما شاء اهللا،
  ).كيف حتكمون

إىل التعليق على كالمه عن مجاعة اجلهاد يف مصر إن  التجارب املريرة وسأؤجل الكالم عن
  .شاء اهللا

  : ولكين أقول له
هزم بفضل اهللا، ولكنها تسري حثيثاً حنو النصر بتوفيق اهللا، إن احلركة اإلسالمية اجملاهدة مل تن

وإن كانت مل حتقق النصر يف ميدان مثل مصر لظروف سأشرحها إن شاء اهللا، فقد خرجت 
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من هذا امليدان مليدان أوسع، ومن تلك املواجهة ملواجهة أشد، وحتولت لفرع من جمموع أكرب 
مة معها يف جهاد األمريكان واليهود، وهو ما من الطليعة اجملاهدة املتوحدة، وأشركت األ

وهي . سأوضحه الحقاً إن شاء اهللا، عند الكالم عن كالم الكاتب عن مجاعة اجلهاد يف مصر
أمور مل تكن لتدركها احلركة اجلهادية يف مصر لو استسلمت لسموم العجز والشلل اليت تبثها 

  .دهتم األمريكانأمثال تلك الوثائق بإشراف أمن الدولة ومن فوقهم سا
والكاتب قد ترك اجلهاد كما يقول من قرابة مخس عشرة سنة، وعاش يف اليمن بامسه  -هـ

احلقيقي معلناً عن نفسه أمام مجيع خمابرات الدنيا، اليت تعلم تركه للجهاد، ومع ذلك مل 
ن يتركوه يف محلة أمريكا على اإلسالم، فهل اجملاهدون هم سبب التجارب املريرة؟ وهل كا

مها، حىت يعيش  إسرائيل وال أحالفهما وال عمالءجيب على اجملاهدين أال ميسوا أمريكا وال
  الكاتب وأمثاله ليتكسبوا معاشهم وسط أسرهم اليت أكثر من ذكرها يف وثيقته؟

 وهي أن الكاتب تغافل عن حكم هام جداً عند  يف غاية األمهية؛وتبقى هنا مالحظة -و
  .عدادالعجز، أال وهو فريضة اإل
  :يقول ابن تيمية رمحه اهللا

بإعداد القوة ورباط اخليل يف وقت سقوطه للعجز فإن ما ال  وكما جيب االستعداد للجهاد"
  .١"يتم الواجب إال به فهو واجب

  :يقول ابن كثري رمحه اهللاو
{ :  ملقاتلتهم حسب الطاقة واإلمكان واالستطاعة، فقالآالت احلربمث أمر تعاىل بإعداد "
  }ِمْن قُوٍَّة َوِمْن ِرَباِط الَْخْيِل { مهما أمكنكم، : أي} ِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَْعُتْم َوأَ

حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن َوْهب، أخربين عمرو بن احلارث، عن : قال اإلمام أمحد
يه وسلم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عل: أيب علي ثَُمامة بن ُشفَّي، أنه مسع عقبة بن عامر يقول
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أال إن القوة الرمي، أال إن القوة } َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُوٍَّة { : يقول وهو على املنرب
  .١"الرمي

عداد للقتال إذا عجزوا عنه، ومن اإلعداد التدريب، ومجع لماذا مل يدع الكاتب املسلمني لإلف
هم والدعوة للجهاد؟ ملاذا مل يذكر الكاتب املعلومات ومجع األموال وحتريض املسلمني وتنظيم

  حرفاً واحداً عن ذلك يف وثيقته للترشيد؟ أليس هذا حكماً شرعياً ثابتاً بالكتاب والسنة؟
، وأن من النفقة قوت عياله حىت       مث يتكلم الكاتب عن أن فاقد النفقة ال جيب عليه اجلهاد           -٥

  :  فيقول.يعود
شرط من شروط وجوبه، وداخلـة يف القـدرة         )  وجب إذا(ووجود النفقة الالزمة للجهاد     "

فمن فقد النفقة فهو غري مستطيع وبالتايل يسقط عنـه          . واالستطاعة املذكورة يف البند السابق    
ودليل ذلك أن اجلهاد كان فرض عني يف        . وجوب اجلهاد لعدم استكمال القدرة على القيام به       
لصحابة رضي اهللا عنهم للخروج يف هـذه        غزوة تبوك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم استنفر ا         

اْنِفُرواْ ِخفَافًا َوِثقَـاالً    ﴿: الغزوة ومل يرخص ألحد يف التخلف عنها، ويف هذا نزل قوله تعاىل           
، فاستنفر اهللا بذلك اجلميـع،      )٤١: التوبة(﴾  ...ِفي َسِبيِل اللّه   َوَجاِهُدواْ ِبأَْمَواِلكُْم َوأَنفُِسكُمْ  

حانه أصنافاً يف التخلف ومنهم فاقد النفقة وأسقط عنهم احلـرج           ومع ذلك فقد عذر اهللا سب     
لَّْيَس ﴿: واإلمث مبا يعين سقوط واجب اجلهاد عنهم رغم أنه كان فرض عني حينئذ فقال تعاىل              

 ِللّـِه   الَ َيِجُدونَ َما ُينِفقُونَ َحَرٌج ِإذَا َنَصُحواْ       َعلَى الضَُّعفَاء َوالَ َعلَى الَْمْرَضى َوالَ َعلَى الَِّذينَ       
َوالَ َعلَى الَِّذيَن ِإذَا َما أََتـْوَك        }٩١{َما َعلَى الُْمْحِسِنَني ِمن َسِبيٍل َواللُّه غَفُوٌر رَِّحيٌم          َوَرُسوِلِه

ِجُدواْ َمـا   َحَزًنا أَالَّ يَ   َما أَْحِملُكُْم َعلَْيِه َتَولَّواْ وَّأَْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمعِ        ِلَتْحِملَُهْم قُلَْت الَ أَِجدُ   
  ).٩٢، ٩١: التوبة(﴾ ُينِفقُونَ

...............  
والنفقة الالزمة للجهاد ليست جمرد ما حيتاجه اجملاهد لنفسه وجهاده بل ويدخل فيهـا نفقـة             

  .أسرته ومن يعوهلم طول غيابه
                                                 

   .)٨٠ص  / ٤ج  (-تفسري ابن كثري  ١
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...........  
عذار فمن فقد هذا أو ذاك أو كليهما مل جيب عليه اجلهاد وإن كان فرض عني، كأصحاب األ                

  ".يف غزوة تبوك
  : بعون اهللاوأعلق فأقول

باستنفار اإلمام وحبضور الصف وبدخول العدو لديار : ن اجلهاد يتعني يف ثالث حاالتإ -أ
  .املسلمني، وأضاف املالكية حالة رابعة وهي استنقاذ األسرى
استثىن ، و صلى اهللا عليه وسلمويف غزوة تبوك كان اجلهاد فرض عني باستنفار اهللا والرسول

  .اهللا والرسول أصحاب األعذار املذكورين
أما يف اجلهاد املتعني حبضور الصف أو برتول العدو بديار املسلمني فاألمر أشد، ويقدم اجلهاد 

  .حينئذ على الوفاء بالدين، بل وعلى إطعام اجلياع الذين قد ميوتون من اجلوع
  :وقد بني ابن تيمية رمحه اهللا هذا الفرق حني قال

سئلت عمن عليه دين وله ما يوفيه وقد تعني اجلهاد فقلت من ) ل أبو العباسقا("
الواجبات ما يقدم على وفاء الدين كنفقة النفس والزوجة والولد الفقري ومنها ما يقدم وفاء 

الدين عليه كالعبادات من احلج والكفارات ومنها ما يقدم عليه إال إذا طولب به كصدقة 
ملتعني لدفع الضرر كما إذا حضره العدو أو حضر الصف قدم على فإن كان اجلهاد االفطر 

 إذ اإلمام ال ينبغي له استنفار استنفار فقضاء الدين أوىل وإن كان وفاء الدين كالنفقة وأوىل
لو ضاق املال عن إطعام جياع واجلهاد الذي يتضرر  ولذلك قلت مع االستغناء عنهاملدين 

 كما يف مسألة التترس وأوىل فإن هناك نقتلهم بفعلنا وهنا اعبتركه قدمنا اجلهاد وإن مات اجلي
  .١"ميوتون بفعل اهللا

 - رمحه اهللا–  شيخ اإلسالم ابن تيميةاجملاهدفانظر أيها القارئ الكرمي؛ كيف فرق العامل 
بني االستنفار الذي يقدم عليه الوفاء بالدين إذا كان عند صاحبه ما يوفيه، وبني اجلهاد الذي 
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ركه كمن حضره العدو أو حضر الصف، فيقدم اجلهاد املتعني على الوفاء بالدين بل يتضرر بت
  .وعلى إطعام اجلياع الذين قد ميوتون

مث إذا نظرنا يف كالم العلماء عن النفقة اليت جيب توفرها لوجوب اجلهاد العيين لوجدناهم 
ة ما يلزمه يف اجلهاد خيتلفون هل هي الزاد والراحلة؟ أم ال؟ وليس ما اشترطه الكاتب؛ نفق

  !!ونفقة أسرته ومن يعول حىت يعود
  :قال ابن تيمية رمحه اهللا

قَالَ الْقَاِضي إذَا َتَعيََّن فَْرُض الِْجَهاِد َعلَى أَْهِل َبلٍَد َوكَانَ َعلَى َمَسافٍَة ُيقَْصُر ِفيَها الصَّلَاةُ "
 َوَما قَالَُه الْقَاِضي ِمْن الِْقَياِس َعلَى الَْحجِّ لَْم ُيْنقَلْ َعْن  كَالَْحجِّالزَّاُد َوالرَّاِحلَةُفَِمْن َشْرِط ُوُجوِبِه 

فَِإنَّ ُوُجوَب الِْجَهاِد قَْد َيكُونُ ِلَدفِْع َضَرِر الَْعُدوِّ فََيكُونُ أَْوَجَب ِمْن الِْهْجَرِة  َضِعيٌفأَْحَمَد َوُهَو 
   .فََبْعُض الِْجَهاِد أَْولَىثُمَّ الِْهْجَرةُ لَا ُتْعَتَبُر ِفيَها الرَّاِحلَةُ 

ِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َوثََبَت ِفي الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث ُعَباَدةَ ْبِن الصَّاِمِت َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
 فَأَْوَجَب " َعلَْيِهةِهِه َوأَثَِرَشِطِه َوَمكَْرَعلَى الَْمْرِء الُْمْسِلِم السَّْمُع َوالطَّاَعةُ ِفي ُعْسِرِه َوُيْسِرِه َوَمْن": 

الِْإْعَساِر ِبِخلَاِف َوُهَنا َنصٌّ ِفي ُوُجوِبِه َمَع الطَّاَعةَ الَِّتي ِعَماُدَها اِلاْسِتْنفَاُر ِفي الُْعْسِر َوالُْيْسِر 
  .١"الَْحجِّ

،  يف اجلهاد العيين لدفع ضرر العدو الغازي وجود الراحلة شرطفهنا مل يقبل شيخ اإلسالم
،  وعسر ضيقا درجة أعلى من فقدان النفقة، ولكن فيهاإلعسارمع اإلعسار، وه أوجببل و

، وال أدري ما مستنده  للشروط اليت افترضها الكاتب للكفاية وال حبال اإلعساروال يصل
  فيها؟

 عن اجلهاد أن -رمحه اهللا–وأنا أرجو من القارئ وهو يقرأ كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 فهو عامل مدرك  قد جاهد بيده، وحرض املسلمني على اجلهاد وعدم االستسالم،يتذكر أنه

أنه ملا سجن مل يتخل عن مبادئه، بل ظل ثابتاً أن يتذكر أيضاً  وألحوال اجلهاد واجملاهدين،

                                                 
  .)٣٩٨ص  / ٨ج  (-الفتاوى الكربى  ١



 

                                         ٣١ /٢/٤

عليها حىت مات يف سجنه، فاستحق أن يكون إماماً يقتدى به، رمحة اهللا عليه وعلى أئمة 
  .املسلمني

 قادة اجملاهدين يف العراق وأفغانستان املسلمني، واستنفرهم الشيخ أسامة بن الدن            وقد استنفر 
حتريض األمة علـى اجلهـاد      (مع طائفة من العلماء يف رسالته اليت أشرنا إليها من قبل بعنوان             

، ) رسالة من علماء املسلمني وقـادة العمـل اإلسـالمي          -لتحرير الكعبة واملسجد األقصى   
 يف فتـواه  -رمحه اهللا- حيث قال  . العاملون كالشيخ محود العقال رمحه اهللا      واستنفرهم العلماء 
  :اليت أوردناها سابقاً

واملؤمنون واملؤمنات بعضهم ( لذا جيب نصرة هذه الدولة اجملاهدة كلٌ مبا يستطيع ، قال تعاىل"
لبدن والرأي وجيب إعانتهم باملال وا ) وتعاونوا على الرب و التقوى( وقال تعاىل ) أولياء بعض 

  ".والدعاء هلم بالنصر والتأييد والتثبيت واملشورة واإلعالم والذب عن أعراضهم ومسعتهم
  .عانة اجملاهدين قبل الغزو وبعده النفري وإ كما حرضهم أمري املؤمنني املال حممد عمر على

  :قال اإلمام اجلصاص رمحه اهللا
 أَنَُّه إذَا َخاَف أَْهلُ الثُُّغوِر ِمْن الَْعُدوِّ ، َولَْم َتكُـْن ِفـيِهْم              َوَمْعلُوٌم ِفي اْعِتقَاِد َجِميِع الُْمْسِلِمنيَ    "

ُمقَاِوَمةٌ لَُهْم فََخافُوا َعلَى ِبلَاِدِهْم َوأَْنفُِسِهْم َوذََراِريِِّهْم أَنَّ الْفَْرَض َعلَى كَافَِّة الْأُمَِّة أَنْ َيْنِفُر إلَْيِهْم               
  . الُْمْسِلِمَني َمْن َيكُفُّ َعاِدَيَتُهْم َعْن

َوَهذَا لَا ِخلَاَف ِفيِه َبْيَن الْأُمَِّة ، إذْ لَْيَس ِمْن قَْوِل أََحٍد ِمْن الُْمْسِلِمَني إَباَحةُ الْقُُعوِد َعْنُهْم َحتَّـى                   
   .١"َيْسَتِبيُحوا ِدَماَء الُْمْسِلِمَني َوَسْبَي ذََراِريِِّهْم

 نشر هلم وثيقة كهذه؟   ي من غري األسرى، و    هري غ  الكاتب رض حي فلماذا على أضعف اإلميان ال     
بكتابتها، وال توزيعها، إذن ميكنـه       دين اجلهاد؟ أم أهنم لن يسمحوا له      دعوهم فيها للنفري مليا   ي

 من املوقعني على الوثيقة مـن       ومعي  وأعرف حيل السجن؟   اًكتبها سراً، وأنا كنت سجين    أن ي 
  .من السجن ألخرجهبلغ األستاذية يف ذلك، ولو أراد أن خيرج فيالً 
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ـ  . قول، وجيرحه ي فإذاً يعيب اإلكراه كل ما       ؟خياف من تنكيلهم به    و  مكره أم أنه  ستدل أمل ي
لَّْيَس َعلَى الـضَُّعفَاء َوالَ     : (على عدم وجوب اجلهاد على فاقد النفقة بقول احلق تبارك وتعاىل          

َمـا َعلَـى     ِإذَا َنَصُحواْ ِللِّه َوَرُسوِلهِ   ونَ َحَرٌج   الَ َيِجُدونَ َما ُينِفقُ    َعلَى الَْمْرَضى َوالَ َعلَى الَِّذينَ    
أمر املؤمنني بـالنفري    ينصح هللا ورسوله و   ، فلماذا ال ي   )الُْمْحِسِنَني ِمن َسِبيٍل َواللُّه غَفُوٌر رَِّحيمٌ     

 الشيشان والصومال وفلسطني؟ أم أنه مكره ال تستطيع ذلك؟ ومسحوا له          للعراق وأفغانستان و  
  اهدين والتهجم عليهم؟فقط بانتقاد اجمل

  رى النفري مليادين اجلهاد احلالية كأفغانستان والعراق وفلسطني؟ي ال أم أنه
 ويوزعونـه،   حسين مبارك وأعوانه الذين حييطونه بعنايتهم، وينشرون كالمـه        علم أن   مث أمل ي  

 ويسوقونه، ويبيعونه، ويكرهون املعتقلني على قبوله بالترغيب والترهيب هم من يسجن مـن            
 بالسجن،  ميريد النفري مليادين اجلهاد ويعذبوهنم وحييلوهنم للمحاكم العسكرية اليت حتكم عليه          

  .وكذلك يفعلون مبن يعود من تلك امليادين
 ولو نفر من األمة مائة ألف أو مائيت ألف لكفوا، ولو أنفقت األمة جزءاً يـسرياً مـن                   -ب 

املفـسدين الـذين حيـيط بـه رجـاهلم          زكواهتا يف اجلهاد لكفته، ولكن احلكام الفاسدين        
، هم الذين مينعون األمـة  ن الناس على املوافقة على كتاباته ويكرهوويوجهونك، وينشرون له  
  .من النفري ومن دعم اجلهاد

 املليارات على اجلهاد،    لو تركت األمة وشأهنا لنفر املاليني من شباهبا للجهاد، وألنفقت          -ج
هم اليوم، هم الذين حيولون بني األمة وبـني رغبتـها           طالب املسلمني بالكف عن   ولكن من ي  

اجلاحمة يف نصرة اإلسالم واملسلمني، لو فتحت احلدود بني مصر وفلسطني، ولو حىت خففت              
القيود اليت تفرضها حكومة حسين مبارك طاعة ألمر اليهود واألمريكان، ألمد أهـل مـصر               

الذي تفرضه أجهزة األمن    - الظامل   اجملاهدين يف فلسطني بكل ما حيتاجون، ولكسروا احلصار       
، بل ولنفر املسلمون من كل ديار اإلسالم لكل          ضد الشعب الفلسطيين   -ه وهتلل ل  هاليت حتتضن 

ولـذلك  . ميادين اجلهاد، وهذا أخشى ما ختشاه القوى الصليبية اليهودية املعادية لإلسـالم            
تابات؛ ال جيب اجلهـاد     يطلبون من حكومة حسين مبارك وأمثاهلا أن يشجعوا أمثال هذه الك          
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واهللا الذي ال   .....! على األعمى، ال جيب اجلهاد على املشلول، ال جيب اجلهاد على الكسيح           
إله إال هو لو رفعت هذه احلكومات اخلائنة القيود، فقط رفعت القيود، ومل تعن ومل تـدعم،                 

  .لتسابق أويل األعذار مع األصحاء للبذل والتضحية بالنفس واملال
ا حمرومة من اجلهاد، أمتنا ناء الظلم بكاهلها، وجثم على صدرها، وقيدت اخليانـات              أمتن -د

  .أيديها وأرجلها
حنن يا أيها الكاتب النحرير مل نطلب من املرضى وال املعاقني وال الفقراء املعـدمني أن                 -هـ

وا، وطالبنا   أن ينفر  -بفضل اهللا -ينفروا، حنن طالبنا ونطالب أغلبية األمة من األصحاء األقوياء          
 أن تنفق أمواهلـا يف سـبيل اهللا وال تـضيعه يف    -ولديها من املال ما ال حيصيه إال اهللا  -األمة  
عض القمع، بعض القمع فقط عنها      األمة يا صاحب الترشيد لو تركت وشأهنا، ورفع ب        . العبث
باحث وأصدقاؤك ضباط امل  . قتلعت السفارتني األمريكية واليهودية يف القاهرة من جذورمها       ال

،  ويرهبونك ويرغبونـك   يعلمون ذلك أكثر من غريهم، ولذلك يضغطون عليك ويشجعونك        
 وسأشرح هـذه    ،كما ذكرت ) اجلهات املختصة (وجيمعون لك التوقيعات اليت تسجل لدى       

ت املختصة إن شاء اهللا يف موضعها، لكي تنشر روح القعود والتخاذل بني األمة ولكـن              اجلها
  . هيهات هيهات-بفضل اهللا-
 تطالب اجملاهدين بأال يستنفروا العجزة ليس أن ولذلك كان أحرى بك وأوىل وأهم -و

واملعدمني، وهم مل يفعلوا ذلك، بل تصرخ يف وجوه اجملرمني بأن يفكوا القيود اليت قيدوا هبا 
األمة حىت مينعوها من اجلهاد، وحيولوا بينها وبني عزهتا، ويتركوا املخطط الصلييب الصهيوين 

  .ادىليتم
  أين ترشيدك للظلمة الفسقة اجملرمني اخلونة يا صاحب الترشيد؟

سلطك اجلالدون على ضحاياهم املعتقلني من سنني، بعد أن نكلوا هبم وعـذبوهم واعتـدوا             
مث . ..أنتم ضـللتم  . أنتم احنرفتم . على حرماهتم، فجاءوا بك لتوخبهم وتقرعهم؛ أنتم أخطأمت       

  .حسبنا اهللا ونعم الوكيل. نك بشيء من فتات الدنياتبتسم يف وجوه اجلالدين، فيكافئو
  :قال القاضي أبو احلسن اجلرجاين رمحه اهللا
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  بدا طمع صريته يل سلما   ومل أقض حق العلم إن كنت كلما 
  خدما من القيت لكن ُألدمْخ َأل   ومل أبتذل يف خدمة العلم مهجيت

  ن أسلماإذا فأتباع اجلهل قد كا    أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة 
  كبا حني مل حنرس محاه وأظلما    فإن قلت زند العلم كاب فإمنا 

  ولو عظموه يف النفوس لعظما    أهل العلم صانوه صاهنم لو أن
 حمياه باألطماع حىت جتهما    نوا ودنسوا اولكن أهانوه فه

 مث يقول الكاتب أن بعض من ال جيب عليه اجلهاد بسبب فقدان النفقة يسلك مسالك -٦
 الرهائن األبرياء لطلب الفدية، أو يسطو على أموال  مثل خطفحمرمة حبجة التجهز للجهاد

  .املعصومني
  :فأقول له

 تغافل فريضة اإلعداد، ومن اإلعداد      -وهو أعلم هبذه املسائل   - مرة أخرى يتعمد الكاتب      -أ
اْ لَُهم مَّا اْسَتطَْعُتم مِّن     َوأَِعدُّو: "يقول احلق تبارك وتعاىل   . توفري ما حيتاجه اجلهاد من مال وغريه      

الَ َتْعلَُمـوَنُهُم اللّـُه      ُتْرِهُبونَ ِبِه َعْدوَّ اللِّه َوَعُدوَّكُْم َوآَخِريَن ِمن ُدوِنِهمْ        قُوٍَّة َوِمن رَِّباِط الَْخْيلِ   
  ".ُتظْلَُمونَاللِّه ُيَوفَّ ِإلَْيكُْم َوأَنُتْم الَ  َيْعلَُمُهْم َوَما ُتنِفقُواْ ِمن َشْيٍء ِفي َسِبيِل

 يف بدر -صلى اهللا عليه وسلم-ومن اإلعداد اإلعداد املايل، وقد خرج املسلمون بقيادة النيب 
 فلماذا يتغافل الكاتب عن ذلك؟ ألن هذا ال يروق لضباط املباحث وال لألمريكان .للغنيمة

  .الذين يشرفون على كتابة رسالته وتوزيعها وإكراه الناس على قبوهلا
 الكاتب عن أن بعض من يريد التجهز للجهاد خيطف الرهائن األبرياء من أجل مث تكلم -ب

  .الفدية
  :وأنا أود أن أعلق هنا باآليت

وخاصة املعتدين على -ربيني جواز خطف الكفار احلهناك حكم شرعي ثابت وهو ) ١(
  . والتصرف فيهم مبا تتحقق به مصلحة املسلمني-املسلمني
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 ولكنه كغريه من أن يدرجه الكاتب يف وثيقة ترشيد اجلهاد، وهذا احلكم بالطبع ال ميكن 
لو كان منصفاً وذكر أخطاء اجملاهدين يف و،  يتغافل عنها عن عمد،األحكام اليت يعلمها

خطف األبرياء على زعمه، لكان جيب أن يذكر أصل املسألة الشرعي، مث يفرق بني أصل 
 وإال لنكلوا به ،ه ال ميكن أن يفعل ذلكاملسألة واألخطاء اليت ترتكب عند تنفيذها، ولكن
دلة  وأنا هنا أشري أل.وثيقة اهتام للتنكيل به ىلإوحولوا الوثيقة من وثيقة لتمجيده واالحتفاء به 

  :هذه املسألة يف إجياز
وُهْم َوُخذُوُهْم  فَاقُْتلُواْ الُْمْشِرِكَني َحْيثُ َوَجدتُّمُ    فَِإذَا انَسلََخ اَألْشُهُر الُْحُرمُ   ﴿:  قال اهللا تعاىل   )أ(

  . اآلية﴾..َواقُْعُدواْ لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد َواْحُصُروُهْم
  :قال ابن كثري رمحه اهللا] ١[
ال تكتفوا مبجرد وجدانكم هلم، بل : أي} َواْحُصُروُهْم َواقُْعُدوا لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد { : وقوله"

 حىت تضيقوا عليهم ومسالكهموالرصد يف طرقهم اقصدوهم باحلصار يف معاقلهم وحصوهنم، 
  .١"الواسع، وتضطروهم إىل القتل أو اإلسالم

  :وقال ابن جرير الطربي رمحه اهللا] ٢[
كل طريق ، يعين واقعدوا هلم بالطلب لقتلهم أو أسرهم كل مرصد: ، يقول)َوُخذُوُهْم "(

  .٢"رقبته: رصدت فالناً أرصده رصداً، مبعىن: ، وهو مفعل من قول القائلومرقب
  :وقال البغوي رمحه اهللا] ٣[
املوضع الذي يرقب فيه العدو، : على كل طريق، واملرصد: أي} َواقُْعُدوا لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد { "

كونوا هلم رصدا لتأخذوهم من أي وجه : إذا ترقبته، يريد: من رصدت الشيء أرصده
  .٣"توجهوا

  :وقال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا] ٤[

                                                 
  .)١١١ص  / ٤ج  (- تفسري ابن كثري ١
 .٧٨:  ص١٠:  الطربي جتفسري ٢
  .)١٣ص  / ٤ج  (-تفسري البغوي  ٣
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منعهم من التصّرف : ومعىن احلصر . ، فإن األخيذ هو األسري األسر : }خذوهم { : ومعىن "
رصدت : املوضع الذي يرقب فيه العدّو ، يقال : يف بالد املسلمني إال بإذن منهم ، واملرصد 

  .١"اقعدوا هلم يف املواضع اليت ترتقبوهنم فيهافالناً أرصده ، أي 
  :وقال القرطيب رمحه اهللا] ٥[
رصدت : املوضع الذي يرقب فيه العدو، يقال: املرصد) قعدوا هلم كل مرصدوا: (قوله تعاىل"

  .فالنا أرصده، أي رقبته
  .أي اقعدوا هلم يف مواضع الغرة حيث يرصدون

...........  
  .٢" جواز اغتياهلم قبل الدعوةويف هذا دليل على

  :واألدلة من السنة) ب(
  : قال-رضي اهللا عنه-ة عن أيب هرير-رمحه اهللا-أخرج اإلمام البخاري ] ١[
َبَعثَ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيلًا ِقَبلَ َنْجٍد فََجاَءْت ِبَرُجٍل ِمْن َبِني َحِنيفَةَ ُيقَالُ لَُه ثَُماَمةُ "

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َما ْبُن أُثَاٍل فََرَبطُوُه ِبَساِرَيٍة ِمْن َسَواِري الَْمْسِجِد فََخَرَج ِإلَْيِه النَِّبيُّ َصلَّ
ِعْنَدَك َيا ثَُماَمةُ فَقَالَ ِعْنِدي َخْيٌر َيا ُمَحمَُّد ِإنْ َتقُْتلِْني َتقُْتلْ ذَا َدٍم َوِإنْ ُتْنِعْم ُتْنِعْم َعلَى َشاِكٍر 

َغُد ثُمَّ قَالَ لَُه َما ِعْنَدَك َيا ثَُماَمةُ َوِإنْ كُْنَت ُتِريُد الَْمالَ فََسلْ ِمْنُه َما ِشئَْت فَُتِرَك َحتَّى كَانَ الْ
قَالَ َما قُلُْت لََك ِإنْ ُتْنِعْم ُتْنِعْم َعلَى َشاِكٍر فََتَركَُه َحتَّى كَانَ َبْعَد الَْغِد فَقَالَ َما ِعْنَدَك َيا ثَُماَمةُ 

ٍل قَِريٍب ِمْن الَْمْسِجِد فَاغَْتَسلَ ثُمَّ خلَى َنفَقَالَ ِعْنِدي َما قُلُْت لََك فَقَالَ أَطِْلقُوا ثَُماَمةَ فَاْنطَلََق ِإ
َدَخلَ الَْمْسِجَد فَقَالَ أَْشَهُد أَنْ لَا ِإلََه ِإلَّا اللَُّه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه َيا ُمَحمَُّد َواللَِّه َما 

ْد أَْصَبَح َوْجُهَك أََحبَّ الُْوُجوِه ِإلَيَّ َواللَِّه َما كَانَ َعلَى الْأَْرِض َوْجٌه أَْبَغَض ِإلَيَّ ِمْن َوْجِهَك فَقَ
كَانَ ِمْن ِديٍن أَْبَغَض ِإلَيَّ ِمْن ِديِنَك فَأَْصَبَح ِديُنَك أََحبَّ الدِّيِن ِإلَيَّ َواللَِّه َما كَانَ ِمْن َبلٍَد أَْبَغُض 

ِإلَيَّ َوِإنَّ َخْيلََك أََخذَْتِني َوأََنا أُِريُد الُْعْمَرةَ فََماذَا َتَرى ِإلَيَّ ِمْن َبلَِدَك فَأَْصَبَح َبلَُدَك أََحبَّ الِْبلَاِد 
                                                 

  .)٢٢١ص  / ٣ج  (-فتح القدير  ١
  .)٧٣ص  / ٨ج  (-تفسري القرطيب  ٢



 

                                         ٣٧ /٢/٤

فََبشََّرُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََمَرُه أَنْ َيْعَتِمَر فَلَمَّا قَِدَم َمكَّةَ قَالَ لَُه قَاِئلٌ َصَبْوَت قَالَ 
ُمَحمٍَّد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَا َواللَِّه لَا َيأِْتيكُْم ِمْن الَْيَماَمِة لَا َولَِكْن أَْسلَْمُت َمَع 

  .١"َحبَّةُ ِحْنطٍَة َحتَّى َيأْذَنَ ِفيَها النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  : يف فوائد هذا احلديث-رمحه اهللا-وقال ابن حجر 

، َوالتَّْخِيري َبْعد ذَِلَك ِفي قَْتله أَْو َوأَْسر َمْن ُوِجَد ِمْنُهْمث السََّراَيا ِإلَى ِبلَاد الْكُفَّار ، َوِفيِه َبْع"
  .٢"الِْإْبقَاء َعلَْيِه

  : وأخرج اإلمام مسلم رمحه اهللا] ٢[
َسَرْت ثَِقيُف َرُجلَْيِن ِمْن كَاَنْت ثَِقيُف ُحلَفَاَء ِلَبِنى ُعقَْيٍل فَأَ: َعْن ِعْمَرانَ ْبِن ُحَصْيٍن قَالَ"

َوأََسَر أَْصَحاُب َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي  َوأََصاُبوا َمَعُه الَْعْضَباَء فَأََتى َعلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلََّرُجلًا ِمْن َبِني ُعقَْيٍل

الَْوثَاِق قَالَ َيا ُمَحمَُّد فَأََتاُه فَقَالَ َما َشأُْنَك فَقَالَ ِبَم أََخذَْتِني َوِبَم أََخذَْت َساِبقَةَ الَْحاجِّ فَقَالَ 
ُه فََناَداُه فَقَالَ َيا ُمَحمَُّد َيا ُمَحمَُّد  ثُمَّ اْنَصَرَف َعْنأََخذُْتَك ِبَجِريَرِة ُحلَفَاِئَك ثَِقيَفِإْعظَاًما ِلذَِلَك 

َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرِحيًما َرِقيقًا فََرَجَع ِإلَْيِه فَقَالَ َما َشأُْنَك قَالَ ِإنِّي ُمْسِلٌم 
لَاِح ثُمَّ اْنَصَرَف فََناَداُه فَقَالَ َيا ُمَحمَُّد َيا ُمَحمَُّد قَالَ لَْو قُلَْتَها َوأَْنَت َتْمِلُك أَْمَرَك أَفْلَْحَت كُلَّ الْفَ

فَأََتاُه فَقَالَ َما َشأُْنَك قَالَ ِإنِّي َجاِئٌع فَأَطِْعْمِني َوظَْمآنُ فَأَْسِقِني قَالَ َهِذِه َحاَجُتَك فَفُِدَي 
  .٣"ِبالرَُّجلَْيِن

  :يثوقال اإلمام الشافعي رمحه اهللا يف شرحه هلذا احلد
قال  (ففداه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالرجلني اللذين أسرهتما ثقيف وأخذ ناقته"

أخذت جبريرة حلفائكم (قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رمحه اهللا تعاىل) الشافعي
إمنا هو أن املأخوذ مشرك مباح الدم واملال لشركه من مجيع جهاته والعفو عنه مباح ) ثقيف

                                                 
  .)٢٧٧ص  / ١٣ج  (- أُثَاٍل ْبِن ثَُماَمةَ َوَحِديِث َحِنيفَةَ َبِني َوفِْد َباب - كتاب املغازي-صحيح البخاري١ 
  .)١٨٩ص  / ١٢ج  (- فتح الباري البن حجر ٢
  .)٤٢٦ص  / ٨ج  (الَْعْبُد َيْمِلُك لَا ِفيَما َولَا اللَِّه َمْعِصَيِة ِفي ِلَنذٍْر َوفَاَء لَا َباب -نذر كتاب ال- صحيح مسلم٣

 

                                         ٣٨ /٢/٤

 وحيبسه بذلك أخذت أي حبست جبريرة حلفائكم ثقيف هكذا مل ينكر أن يقول فلما كان
  خيلوا من أراد ويصريوا إىل ما ارادليصري إىل أن 

.....................  
وملا كان حبس هذا حالال بغري جناية غريه وإرساله مباحا كان جائزا أن حيبس جبناية غريه 

  .١"ال به بعض ما جيب حابسهنالستحقاقه ذلك بنفسه وخيلى تطوعا إذا 
أخذت : " وسلموقال اإلمام اخلطايب رمحه اهللا يف شرح هذا احلديث أن قوله صلى اهللا عليه

  :ثالثة أقوال فيه" جبريرة حلفائك
 ما ذهب إليه الشافعي وذكره يف بعض كتبه فقال وذلك ألن املأخوذ مشرك مباح :أحدمها"

جناية جاز أن حيبس جبناية غريه الستحقاقه ذلك الدم واملال وملا كان حبسه حالال بغري 
  .بنفسه

 ما ذهب إليه بعض أهل العلم حدثين احلسن بن حيىي عن ابن املنذر قال قال :والقول اآلخر
موادعة أو صلح بعض أهل العلم قوله أخذت جبريرة حلفائك داللة أنه كان بينه وبينهم 

كار عليهم ومنعهم من صنيعهم ذلك فنقضت ثقيف املوادعة والصلح وترك بنو عقيل اإلن
  .فصاروا كأهنم نقضوا العهد

أخذت لتدفع بك جريرة حلفائك من  وهو أن يكون معناه :قال أبو سليمان وفيه وجه ثالث
  : وأضمره يف الكالم كقولهثقيف

  ك ولكن من له باملضيقـ...ـمن شاء دىل النفس يف هوة ضن
صحة هذا التأويل قوله ففدي بعد بالرجلني    ويدل على . يريد من له باخلروج من املضيق

  .٢"أخذت ليستنقذ بك من أسرته ثقيفواملعىن 
  :وأخرج أبو داود رمحه اهللا] ٣[

                                                 
 .)٢٦٧ص  / ٤ج  (- األم ١
 .٣٨٠:  ص١:  الغريب للخطايب ج٢



 

                                         ٣٩ /٢/٤

َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْبَد اللَِّه ْبَن غَاِلٍب اللَّْيِثيَّ : َعْن ُجْنُدِب ْبِن َمِكيٍث قَالَ"
 فََخَرْجَنا َحتَّى ِإذَا نْ َيُشنُّوا الَْغاَرةَ َعلَى َبِني الُْملَوِِّح ِبالْكَِديِدٍة َوكُْنُت ِفيِهْم َوأََمَرُهْم أَِفي َسِريَّ

نََّما كُنَّا ِبالْكَِديِد لَِقيَنا الَْحاِرثَ ْبَن الَْبْرَصاِء اللَّْيِثيَّ فَأََخذَْناُه فَقَالَ ِإنََّما ِجئُْت أُِريُد الِْإْسلَاَم َوِإ
َخَرْجُت ِإلَى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلَْنا ِإنْ َتكُْن ُمْسِلًما لَْم َيُضرََّك ِرَباطَُنا َيْوًما َولَْيلَةً 

  .١"َوِإنْ َتكُْن غَْيَر ذَِلَك َنْسَتْوِثُق ِمْنَك فََشَدْدَناُه ِوثَاقًا
  : قالعن جندب بن مكيث اجلهين. يادة مفيدة ز رمحه اهللايف رواية األمام أمحدو
َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَاِلَب ْبَن َعْبِد اللَِّه الْكَلِْبيَّ كَلَْب لَْيٍث ِإلَى َبِني ُملَوٍَّح "

  َوأََمَرُه أَنْ ُيِغَري َعلَْيِهْمِبالْكَِديِد 
...............................  

الَ َوأَْمَهلَْناُهْم َحتَّى َراَحْت َراِئَحُتُهْم َحتَّى ِإذَا اْحَتلَُبوا َوَعطَُنوا أَْو َسكَُنوا َوذََهَبْت َعَتَمةٌ ِمْن قَ
َرَج َصِريُخ الْقَْوِم  فََتَوجَّْهَنا قَاِفِلَني َوَخَشَننَّا َعلَْيِهْم الَْغاَرةَ فَقََتلَْنا َمْن قََتلَْنا ِمْنُهْم َواْسَتقَْنا النََّعَماللَّْيِل 

ِإلَى قَْوِمِهْم ُمَغوِّثًا َوَخَرْجَنا ِسَراًعا َحتَّى َنُمرَّ ِبالَْحاِرِث اْبِن الَْبْرَصاِء َوَصاِحِبِه فَاْنطَلَقَْنا ِبِه 
  .٢احلديث...." َمَعَنا

وفيه فائدة جواز شن الغارات على الكفار احلربيني قبل فتح بالدهم، ووقائعه يف السرية 
  .ملطهرة كثرية، وسنشري إليه الحقاً إن شاء اهللا

كان ما عرضته سابقاً بإجياز سريع؛ أدلة مسألة جواز خطف احلربيني والتصرف فيهم مبا يراه 
  .اإلمام  من مصلحة املسلمني

دفع الرين عن أسرى ( رسالة قيمة بعنوان -حفظه اهللا-وألخينا الفاضل الشيخ أيب حيىي اللييب 
  . شرح فيها املسألة تفصيالً، فلرياجعها من أراد التوسع)عصابة الكوريني

وبعد أن بينت أدلة مسألة جواز خطف الكفار احلربيني وخاصة من نقض العهد منهم، ) ٢(
أعود فأسأل الكاتب؛ من هم . أو من كان حليفاً ملن نقض العهد، ورضي ومل يعترض عليه

                                                 
  .)٢٨٥ص  / ٧ج  (-سنن أيب داود  ١
  .)٤٨٩ص  / ٣١ج  (-مسند أمحد  ٢

 

                                         ٤٠ /٢/٤

 من سةاماخل وقد نبهت يف املالحظة ؟أمرهمهؤالء الرهائن األبرياء الذين خطفوا وما حقيقة 
  .مالحظايت على منهج هذه الوثيقة أن الكاتب يلقي التهم جزافاً

 مث فليخربنا الكاتب حتديداً مىت اعتدى اجملاهدون على أموال املسلمني حىت يستدل عليهم -ج
  ".هكل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرض: "حبديث النيب صلى اهللا عليه وسلم

 يف التراجعات قادة اجلماعة اإلسالمية النصارى، فقد قام به أسالفه أما السطو على أموال -د
يوجه فلماذا . يف السجن، مث تراجعوا عنه واشتطوا يف التراجع حىت عدوا أنور السادات شهيداً

دياً  جم ال نرى ذلك ومازلناعلم أننا كناي هووأليس هذا من اخللط والتلبيس؟  لغريهم؟ كالمه
  . يف هذه املرحلة ألنه ال فائدة عملية منه، وهو ما سأوضحه الحقاً إن شاء اهللا

  : اخلالصة -٧
هذه احللقة هي لب الرسالة اليت أرادها ضباط املباحث والسي آي إيه، سم من العجز  -أ

ود يس حيقن يف أوردة أمتنا اليت تتصدى بقوة اليوم ألعدائها الصليبيني واليهيئوالقنوت والت
والروس يف الشيشان وأفغانستان والعراق وفلسطني والصومال واجلزائر، وتنكي فيهم وترتل 

  .هبم اهلزائم واخلسائر
واضح أن اهلدف من الرسالة هو كف جهاد املسلمني ومقاومتهم للصليبيني  و-ب

مي واليهود وأجهزة احلكم العميلة يف بالدنا، سواء باليد أو اللسان أو حىت االحتجاج السل
بلغة وزارة -أي أن الرسالة حترص . كالتظاهر واإلضراب واالعتصام واملؤمترات واالجتماعات

  .عدم تعكري صفو األمن على -الداخلية
عند تغافل الكاتب عن فريضة اإلعداد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر باللسان  -ج
  .تابة الوثيقة وال أسيادهمألهنا ال تتماشى مع مصاحل الذين أشرفوا على ك. عن عمدالعجز 

 رغم تكلف الكاتب يف اختراع التهم إال أنه مل يوجه حرفاً واحداً من النقد للذين -د
يرتكبون كل يوم جرائم القتل واالتعذيب واالغتصاب وحصار الفلسطينيني ومنع من يريد 

 .النفري


