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 باألذى لألجانب القادمني واملقيمني تعرض كاتب الوثيقة يف احللقة السادسة للموانع الشرعية اليت متنع من التعرض

تناوهلا بالتحليل وسأ .يف بالد املسلمني بقتل أو هنب أو إيذاء سواء قدموا للسياحة أو للعمل أو التجارة وحنوها
  :والنقاش واحداً واحداً بإذن اهللا، ولكين قبل التعرض هلا أود أن أبدي عدة مالحظات

  : مالحظات قبل التعرض للموانع الستة-١
قدموا للسياحة أو للعمل أو : " ذكر الكاتب عن أسباب قدوم األجانب لبالد املسلمني عدة أسباب، فقال بالنص-أ

  .هذه" حنوها"أريد أن أتوقف معه عند وأنا ". التجارة وحنوها
 موظفي مكتب اإلف يب آي والسي آي إيه اللذين يشرفون على إصدار وتوزيع "حنوها"فأسأله؛ هل من ضمن 

  هذه؟) تقييد اجلهاد(وثيقة 
  موظفي السفارة اإلسرائيلية يف القاهرة، مبا فيهم عمالء املوساد والشني بيت وحنوها؟" حنوها"وهل من ضمن 

القوات األمريكية يف قاعدة راس بناس ومطار غرب القاهرة والقوات األمريكية املشرفة على " حنوها"من ضمن وهل 
  تطبيق معاهدة السالم يف سيناء وحنوها؟

القوات األمريكية املنتشرة يف كل العامل اإلسالمي من املغرب حىت الفيلبني؟ وخاصة يف " حنوها"من ضمن وهل 
  اخلليج وجزيرة العرب؟

  عمالء السي آي إيه يف سجوهنم السرية يف مصر واألردن وباكستان وحنوها؟" حنوها"وهل من ضمن 
  جتارة الفجور اإلسرائيلية يف سيناء؟" حنوها"وهل من ضمن 

الفصل أسئلة أمتسك باحلصول على إجابة عليها من كاتب وثيقة الترشيد، وأذكره بأين قد وجهت له أسئلة مماثلة يف 
وأرجو أال حياول التهرب من .  ألهنا تتعلق هبذا الفصل)١٥ و١١ و١٠ و٩ و٨ و٧(ره باألسئلة رقم الثاين، وأذك

اإلجابة عليها، كما حاول فاشالً أن يهرب من تبيني احلكم الشرعي يف عدم اعتبار إذن األبوين يف اجلهاد العيين 
ن الوالدين إمنا يشترط يف اجلهاد الكفائي، إال  وإن كانوا قد اتفقوا على أن إذ-رمحهم اهللا-والفقهاء : "فقال بالنص

 "..أن بعض الفقهاء قد قال إن كان خروج املسلم لفرض العني من اجلهاد فيه تضييع للوالدين أو أحدمها، ال خيرج
  . فأرجو أال يتعامل مع أسئلة هذا الفصل والفصل الثاين بنفس الطريقة.مث صمت

  : تاج لوقفة، حيث قالقال الكاتب يف هذا الفصل كالماً حي -ب



املسلمون يف دار اإلسالم، وأهل الذمة يف دار اإلسالم يتميزون يف املظهر عن املسلمني، : وقدمياً كان الناس متميزين"
وكل هذا ال وجود له اليوم والغالب على الناس اليوم هو جهالة احلال وخصوصاً مع عدم وجود دار إسالم تقبل 

  ".ارهبجرة من أسلم يف بالد الكف
  فهل يفهم من كالمه هذا أنه ال وجود لدار اإلسالم اليوم؟ 

أهل الكتاب املقيمون يف بالد املسلمني مثل : " هذا ما ذكره عن أهل الكتاب يف احللقة العاشرة حيث قاليؤكد
القوانني قت احلكم بالشريعة، ومع نشوء الدولة املدنية بتحكيم والنصارى يف مصر ليسوا أهل ذمة، كان هذا قدمياً 

البشرية يف النصف األخري من القرن التاسع عشر امليالدي، سقطت عن أهل الكتاب مبصر وحنوها من البلدان هذه 
  ".الصفة

ات يف بالد املسلمني  ما ذكره يف نفس احللقة عن تأشرية احلكوم-وإن كان بدرجة أقل وضوحاً-أيضاً ويؤيد هذا 
 املوانع تأشرية السلطات يف بلدان املسلمني، واليت قد ال يعتربها البعض وأنا مل أذكر ضمن هذه: "للسياح، حيث قال

 فلماذا مل يذكرها؟ مع أن منهجه يف الوثيقة التحامل على اجملاهدين بالتهم مث ".مانعاً، وإمنا ذكرت غريها من املوانع
  هذه؟فلماذا تغاضى عن . الرد عليها، حىت وصل به األمر إىل اهتامهم بالقتل بلون الشعر

  كفر؟ وبالتايل فإن السائح ينتقل من دار كفر لدارفهل ميكن القول بأن الكاتب يرى أال وجود لدار اإلسالم اليوم؟ 
  .١ دار قتال ودار هنبة ودار إباحةودار الكفر كما قرر الفقهاء

 ومن مل يقدر  ويستتبع كوهنا دار كفر أن حكوماهتا حكومات غري إسالمية، إذن جيب اخلروج عليها ملن قدر،-ج
  .عليه بالسعي يف اإلعداد لذلك ولو بكشف واقعها وتبيني حكم اهللا فيها، أو اهلجرة

 مث إذا استحضرنا ما ذكره الكاتب من قبل أن حال اجلماعات اإلسالمية يدور بني العجز واالستضعاف، وأن -د
ما ذكره، إذن فهم حيتاجون ملن يؤمنهم، إىل آخر ...املسلمني مغلوبون على أمرهم، وعليهم بالصرب واهلجرة والتقية

  فكيف يعطون األمان لغريهم؟ كيف يعطي اخلائف املستضعف يف دار الكفر األمان لغريه؟
كان جيب على  فسنة نبوية،مث التصرف فيهم حسب مصلحة املسلمني خطف الكفار بينت فيما سبق أن  -هـ

؟ أم أنه )ترشيد اجلهاد( هي ا هذطاء اليت يتصورها، أليساهدين لتجنب األخالكاتب أن يثبت شرعيتها مث يرشد اجمل
  .يريد إلغاء هذه السنة النبوية؟ وحىت إذا كان غري قادر عليها، فليذكرها، مث يبني عذره يف عدم القيام هبا

ا اتبعوها  أود أن أذكر الكاتب أن اجملاهدين ملا اتبعوا هذه السنة النبوية مل يتبعوها عشوائياً وعلى غري هدى، وإمن-و
للدفاع عن بالد املسلمني وأرواحهم وأعراضهم، ففي جربا بتونس قتل السياح اليهود دفاعاً عن املسلمني يف 

 والطالبان ملا خطفوا .فلسطني، ويف بايل بإندونيسيا قتل السياح االستراليني دفاعاً عن املسلمني يف العراق وأفغانستان
ن ملا ضربوا السياح مل وجملاهدفا .عملون حتت محاية القاذفات الصليبيةالكوريني مثالً خطفوهم ألهنم منصرون ي

  !يضربوا سياحاً من الربازيل يف فنلندا، وال من فيتنام يف فرتويال
 والطالبان يف . مث إن اجملاهدين ما أقدموا على ذلك إال بعد إنذارات عديدة ومتوالية حىت يقطعوا عذر كل معتذر-ز

  . وطالبوا كل هيئات اإلغاثة األجنبية باخلروج من أفغانستانأفغانستان حذروا مراراً
  . مناقشة املوانع الست-٢

                                                 
 .٥٥١:  ص٤ :، والسيل اجلرار ج٩١٥:  ص٣: ، وج٣٥٥:  ص١:  راجع السري الكبري وشرحه ج ١



 املقومات الست للتعرض للسياح أود أن أذكر القارئ مبا ذكره الكاتب من قبل من  قبل أن أناقش املوانع الست-أ
 الفئة اليت -٥.  توفري النفقة-٤. يال تأمني النساء والع-٣.  التكافؤ يف العدد والعدة-٢.  دار اهلجرة والنصرة-١(

 استحالل أموال -٢.  قتل معصومني بدعوى التترس-١ ( واحملظورات الست،) متيز الصفوف-٦. ميكن التحيز هلا
 -٦.  العمالة واالرتزاق من اخلارج-٥.  العجز عن تأمني الذراري-٤.  الغدر ونقض العهد-٣. بالسطو واخلطف

 -٥.  اإلعراض-٤.  العفو-٣.  العزلة-٢.  اهلجرة-١ (مث هناك اخليارات الست، )االضطرار للجوء السياسي
فاحلركات الشعبية ومنها اإلسالمية مل تغري النظام يف مصر على مدى " مث دروس التاريخ ) كتمان اإلميان-٦. الصرب
اخليارات، وإذا أفلتت فإذا خرجت من املقومات وقعت يف احملظورات، وإذا جنوت من احملظورات تلقفتك  ."التاريخ

مث ال حتدثين أيها القارئ الكرمي فإىل هوة اليأس فال أمل يف التغيري، منعتك املوانع، وإذا ختطيت املوانع من اخليارات 
  .انتهى األمر.  أو شعيببعد ذلك ليس عن اجلهاد، بل عن أي عمل إسالمي

  ضربت عليك العنكبوت بنسجها   وقضى عليك به الكتاب املرتل
  ن ما املطلوب؟إذ

  دع املكارم ال ترحل لبغيتها   واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي
ليس مرشداً للعمل اجلهادي بل هو هبذه احلبكة كاتب الوثيقة  ."ما خترش امليه"حبكة مباحثية على قول املصريني 

  .خانق له، يف خدمته عدد من حفاري القبور
  . املانع األول من التعرض للسياح-ب
أهنم قد يكون فيهم مسلمون، وقتل املسلم عمداً بغري حق من كبائر الذنوب ومن السبع               : "كاتب الوثيقة  ذكر   )١(

اللُّه َعلَْيِه َولََعَنُه َوأََعدَّ لَُه      مَُّتَعمًِّدا فََجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوغَِضبَ      َوَمن َيقُْتلْ ُمْؤِمًنا  ﴿: ، وقد قال اهللا تعاىل    املوبقات
  ".﴾اًبا َعِظيًماَعذَ

  :وأقول
ال شك أن دم املسلم معصوم يف كل مكان، سواء كان يف دار اإلسالم أو دار الكفر، وليس فقط دم املسلم، بل ) أ(

  . وعلى اجملاهدين أن يتحروا بدقة قبل اإلقدام على أي خطف.دم كل من منع الشرع من قتلهم
ت، فال يسمى قتله عمداً، وال يستدل عليه باآلية اليت استدل فإن قتل مسلم بطريق اخلطأ يف أحد هذه العمليا) ب(

 وهذه من أجبديات الفقه . اآلية﴾...َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَن َيقُْتلَ ُمْؤِمًنا إِالَّ َخطَئًا﴿: هبا الكاتب، وإمنا باآلية اليت قبلها
هم إال ليدافعوا عن املسلمني، ال ليقتلوا بل ويتجاهل الكاتب أن اجملاهدين ما قاموا جبهاد. اليت يتجاهلها الكاتب

املسلمني، فإن وقع منهم خطأ، وهو عادة يقع يف كل املعارك، فإهنم يندمون عليه ويرتلون على حكم الشرع فيه، 
آخر الفصل الثامن مبا عند الرمي على الكفار يف  مسلماًقتل الواجب على من وقد بينت من قبل أقوال العلماء يف 

  .تهيغين عن إعاد
  :مث تكلم الكاتب عن اختفاء دار اإلسالم وعدم متيز الناس فقال) ٢(
املسلمون يف دار اإلسالم، وأهل الذمة يف دار اإلسالم يتميزون يف املظهر عن املسلمني، : وقدمياً كان الناس متميزين"

وجود دار إسالم تقبل وكل هذا ال وجود له اليوم والغالب على الناس اليوم هو جهالة احلال وخصوصاً مع عدم 
بسبب العجز أصالً عن ) التميز يف املظهر(هبجرة من أسلم يف بالد الكفار، ومع العجز عن إلزام الكفار بلبس الغيار 

إقامة احلكم اإلسالمي، فأصبح املسلمون منتشرين يف معظم بلدان العامل ال يتميزون يف املظهر عن غريهم، مما يدل 
أو لغته أو لون بشرته أو مظهر ثيابه دليالً على إسالمه أو ) انتسابه لبلد ما(جنسية اإلنسان على أنه من اخلطأ اعتبار 



كفره، أو دليالً على جواز قتله، فالتميز متعذر عليهم، والتمييز متعسر علينا، والتبني واجب علينا، واملسلم معصوم 
فمن اتقى الشبهات فقد : " قال-هللا عليه وسلمصلى ا-بإسالمه أينما كان، والشبهة قائمة، ويف الصحيح أن النيب 
  ".فإذا تعذر التبني وجب الكف عن اجلميع للشبهة". استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام

  :فأقول
 أن املسلمني شنوا الغارة على بين الكديد، فظفروا بابن الربصاء الليثي فزعم أنه -يف الفصل الرابع-ذكرت ) أ(

فاالشتباه يف كون املأسور أو إذن .  فأوثقة املسلمون، وطمأنوه أنه إن كان مسلماً فلن يضره وثاق يوممسلم،
ففي . وهي دليل يف موضع الرتاع. جديدة، بل لقد حدثت يف العهد النبويحالة  ليساملختطف مسلماً أم ال 

  :  عن جندب بن مكيث-رمحه اهللا-احلديث الذي أخرجه اإلمام أمحد  
ثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَاِلَب ْبَن َعْبِد اللَِّه الْكَلْبِيَّ كَلَْب لَْيٍث إِلَى َبنِي ُملَوَّحٍ بِالْكَِديِد َوأََمَرُه أَنْ ُيِغَري َبَع"

ِقيَنا بِِه الَْحارِثَ ْبَن َماِلٍك َوُهَو اْبُن الَْبْرَصاِء اللَّْيِثيُّ َعلَْيهِْم فََخَرَج فَكُْنُت ِفي َسرِيَِّتِه فََمَضْيَنا َحتَّى إِذَا كُنَّا بِقَُدْيٍد لَ
إِنْ كُْنَت إِنََّما جِئَْت ُمْسِلًما فَلَْن َيُضرََّك رَِباطُ َيْومٍ َولَْيلٍَة َوإِنْ فَأََخذَْناُه فَقَالَ إِنََّما جِئُْت ِلأُْسِلَم فَقَالَ غَاِلُب ْبُن َعْبِد اللَِّه 

 ثُمَّ َخلََّف َعلَْيِه َرُجلًا أَْسَوَد كَانَ َمَعَنا فَقَالَ اْمكُثْ َمَعُه َحتَّى َعلَى غَْيرِ ذَِلَك اْسَتْوثَقَْنا ِمْنَك قَالَ فَأَْوثَقَُه رَِباطًاكُْنَت 
  .١"َناَزَعَك فَاْجَتزَّ َرأَْسُهَنُمرَّ َعلَْيَك فَإِنْ 

  :قال اخلطايب رمحه اهللا يف فوائد هذا احلديث
ي الَْحِديث َدلَالَة َعلَى َجَواز اِلاْسِتيثَاق ِمْن الْأَِسري الْكَاِفر بِالرَِّباِط َوالُْغلّ َوالْقَْيد َوَما َيْدُخل ِفي َمْعَناَها إِنْ ِخيَف ِف"

  .٢"ِاْنِفلَاته َولَْم ُيْؤَمن َشّره إِنْ ُترَِك ُمطْلَقًا
  .فيجب احلزم فيه مع العدلفاألمر أمر جهاد ودفاع عن عقيدة املسلمني وحرماهتم، 

وقد ذكرت من قبل عند الكالم عن التترس والبيات والقتال مبا يعم إتالفه، أن املواضع املستهدفة ال يؤمن أن ) ب(
، وقاس املتأخرون عليها از مجهور العلماء رميها مبا سبق بيانهيكون فيها مسلمون أو من ال حيل قتله، ومع ذلك أج

  .توقف الرمي لتلك الشبهة بل على العكس صرحوا خبالف ذلكاملدافع، ومل يقولوا ب
  :قال أبو بكر اجلصاص رمحه اهللا

بِالَْمْنَجنِيقِ َمَع َنْهيِِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحاَصَر أَْهلَ الطَّاِئِف َوَرَماُهْم { َنقَلَ أَْهلُ السَِّيرِ "
، َوقَْد َعِلَم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَْد ُيِصيُبُهْم َوُهَو لَا َيُجوُز َتَعمُُّدُهْم بِالْقَْتلِ ، } َسلََّم َعْن قَْتلِ النَِّساِء َوالْوِلَْداِن َو

 .َرْمَيُهْم ؛ إذْ كَانَ الْقَْصُد ِفيِه الُْمْشرِِكَني ُدوَنُهْمفََدلَّ َعلَى أَنَّ كَْونَ الُْمْسِلِمَني ِفيَما َبْيَن أَْهلِ الَْحْربِ لَا َيْمَنُع 
ُسِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : {  َوَرَوى الزُّْهرِيُّ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ َعْبِد اللَِّه َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن الصَّْعبِ ْبنِ َجثَّاَمةَ قَالَ 

  .} دَِّيارِ ِمْن الُْمْشرِِكَني ُيَبيَُّتونَ فَُيَصاُب ِمْن ذََرارِّيهِْم َونَِساِئهِْم ، فَقَالَ ُهْم ِمْنُهْم َوَسلََّم َعْن أَْهلِ ال
ُمُر السََّراَيا  َصَباًحا َوَحرِّْق ، َوكَانَ َيأ٣ْأَِغْر َعلَى أُْبَنى: َوَبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد فَقَالَ { 

َوَعلَى ذَِلَك َمَضى } بِأَنْ َيْنَتِظُروا بَِمْن َيْغُزو بِهِْم ، فَإِنْ أَذَُّنوا ِللصَّلَاِة أَْمَسكُوا َعْنُهْم ، َوإِنْ لَْم َيْسَمُعوا أَذَاًنا أَغَاُروا 
  .الُْخلَفَاُء الرَّاِشُدونَ 

                                                 
  .)٤٨٩ص  / ٣١ج  (-مسند أمحد   ١
  .)١١٣ص  / ٦ج  (-عون املعبود   ٢
 ].١٩٧:  ص٧: عون املعبود ج. [قصر اسم موضع من فلسطني بني عسقالن والرملةأبىن بضم اهلمزة وال ٣



 ، فَكَذَِلَك إذَا كَانَ ُيِصيَب ِمْن ذََرارِّيهِْم َونَِساِئهِْم الَْمْحظُورِ قَْتلُُهْم َيْخلُو ِمْن أَنْ َوَمْعلُوٌم أَنَّ َمْن أَغَاَر َعلَى َهُؤلَاِء لَا
َصاَبةُ ِفيهِْم ُمْسِلُمونَ َوَجَب أَنْ لَا َيْمَنَع ذَِلَك ِمْن َشنِّ الَْغاَرِة َعلَْيهِْم َوَرْميِهِْم بِالنَّشَّابِ َوغَْيرِِه ، َوإِنْ ِخيَف َعلَْيِه إ

  .١"الُْمْسِلمِ

 : قال الشافعي رمحه اهللا 
فإن قال قائل كيف أجزت الرمي باملنجنيق وبالنار على مجاعة املشركني فيهم الولدان والنساء وهم منهي عن "

قتلهم؟ قيل أجزنا مبا وصفنا وبأن النيب صلى اهللا عليه وسلم شن الغارة على بين املصطلق غارين وأمر بالبيات 
  . ن الدار دار شرك غري ممنوعة وذلك أالولدان والنساءيق والعلم حييط أن فيهم وبالتحر

 النساء والوالدان بالقتل إذا كان قاتلهم يعرفهم بأعياهنم للخرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأن تقصد وإمنا هنى أن
أسارى من املسلمني أو يف الدار النيب صلى اهللا عليه وسلم سباهم فجعلهم ماال وقد كتب هذا قبل هذا فإن كان 

 وذلك أن الدار غري حمرم له حترميا بينا كرهت النصب عليهم مبا يعم من التحريق والتغريق وما أشبه جتار مستأمنون
ن مباحا لنا لو مل إذا كانت مباحة فال يبني أن حترم بأن يكون فيها مسلم حيرم دمه وإمنا كرهت ذلك احتياطا وأل

 جناوزها فال نقاتلها وإن قاتلناها قاتلناها بغري ما يعم من التحريق والتغريق ولكن لو التحم يكن فيها مسلم أن
 كان ذلك رأيت هلم أن يفعلوا ذلك ينكأ من التحمهم يغرقوه أو حيرقوهاملسلمون أو بعضهم، فكان الذي يرون أنه 

  .٢"كاية عدوهمومل أكرهه هلم بأهنم مأجورون أجرين أحدمها الدفع عن أنفسهم واآلخر ن
 : وقال ابن قدامة رمحه اهللا 

ِلأَنَّ النَّبِيَّ { َوإِنْ َتَترَُّسوا ِفي الَْحْربِ بِنَِساِئهِْم َوِصْبَيانِهِْم ، َجاَز َرْمُيُهْم ، َوَيقِْصُد الُْمقَاِتلَةَ ؛ : فَْصلٌ  ) ٧٥٧٧ ( "
كَفَّ الُْمْسِلِمَني َعْنُهْم ُيفِْضي إلَى َتْعِطيلِ ، َوِلأَنَّ  } َوَمَعُهْم النَِّساُء َوالصِّْبَيانَُصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرَماُهْم بِالَْمْنَجنِيقِ 

  .٣"الْجَِهاِد ، ِلأَنَُّهْم َمَتى َعِلُموا ذَِلَك َتَترَُّسوا بِهِْم ِعْنَد َخْوِفهِْم فََيْنقَِطُع الْجَِهاُد
 : وقال أيضاً رمحه اهللا 

 إىل رميهم لكون احلرب غري قائمة أو إلمكان القدرة عليهم بدونه حاجة مبسلم ومل تدع وإن تترسوا) فصل"(
أو لألمن من شرهم مل جيز رميهم، فإن رماهم فأصاب مسلماً فعليه ضمانه، وإن دعت احلاجة إىل رميهم للخوف 

كن مل يقدر عليهم إال على املسلمني جاز رميهم ألهنا حال ضرورة ويقصد الكفار، وإن مل خيف على املسلمني ل
اآلية قال الليث ترك فتح ) ولوال رجال مؤمنون : ( بالرمي فقال األوزاعي والليث ال جيوز رميهم لقول اهللا تعاىل 

 إمنا يرمون كيف يرمون من ال يرونه؟: وقال األوزاعي . حصن قدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغري حق 
  .٤"ألن تركه يفضي إىل تعطيل اجلهادي جيوز رميهم إذا كانت احلرب قائمة أطفال املسلمني، وقال القاضي والشافع

  :وقال اإلمام الشريازي رمحه اهللا
 أن -كرم اهللا وجهه-جاز ملا روى علي : وإن نصب عليهم منجنيقاً أوبيتهم ليالً وفيهم نساء وأطفال: فصل"

، وروى )كانت ال ختلو من النساء واألطفالوإن نصب املنجنيق على أهل الطائف : (النيب صلى اهللا عليه وسلم
 عن الذراري من املشركني يبيتون؛ فيصاب من -صلى اهللا عليه وسلم-سألت النيب : الصعب بن جثامة، قال

                                                 
 ٣٩٥ -- ص٣ جـ- باب رمي املشركني مع العلم بأن فيهم أطفال املسلمني وأسراهم -تفسري سورة الفتح :  أحكام القرآن أليب بكر أمحد الرازي اجلصاص ١
 :٣٩٦.  
 .٢٤٤ - ٤- ج-األم للشافعي  ٢
 .٤٤٩ ص٤ جـ-دامة املقدسي املغين البن ق ٣
 .٤٥١، ٤٥٠ صـ٤ جـ-املغين البن قدامة املقدسي  ٤



تركنا رميهم ألجل النساء وألن الكفار ال خيلون من النساء واألطفال، فلو ". هم منهم: "نسائهم وذراريهم؟ فقال
  .١"واألطفال بطل اجلهاد

 :وقال اإلمام الكاساين رمحه اهللا
َما قَطَْعُتْم  { - َتَباَرَك َوَتَعالَى - ؛ ِلقَْوِلِه َوإِفَْساِد ُزُروِعهِْم الُْمثِْمَرِة ، َوغَْيرِ الُْمثِْمَرِة ، قَطْعِ أَْشَجارِِهْمَولَا َبأَْس بِ "

 بِقَطْعِ النَِّخيلِ ِفي - ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى -أَِذنَ } إِذِْن اللَِّه َوِلُيْخزَِي الْفَاِسِقَني ِمْن ِليَنٍة أَْو َتَركُْتُموَها قَاِئَمةً َعلَى أُُصوِلَها فَبِ
 .}فَاِسِقَنيَوِلُيْخزَِي الْ{َصْدرِ الْآَيِة الشَّرِيفَِة ، َوَنبََّه ِفي آِخرَِها أَنَّ ذَِلَك َيكُونُ كَْبًتا َوغَْيظًا ِللَْعُدوِّ بِقَْوِلِه َتَباَرَك َوَتَعالَى 

 َعلَْيَها ؛ ِلقَْوِلِه َوَنْصبِ الَْمْنَجنِيقِ ، َوَتْخرِيبَِها َوَهْدِمَها َعلَْيهِْم ، َوإِغَْراِقَها بِالَْماِء ، بِإِْحَراقِ ُحُصونِهِْم بِالنَّارَِولَا َبأَْس 
َوِلأَنَّ كُلَّ ذَِلَك ِمْن َبابِ الِْقَتالِ ؛ ِلَما ِفيِه ِمْن قَْهرِ } ْؤِمنَِني ُيْخرُِبونَ ُبُيوَتُهْم بِأَْيِديهِْم َوأَْيِدي الُْم{  َتَباَرَك َوَتَعالَى -

؟ الَْعُدوِّ َوكَْبِتهِْم َوغَْيِظهِْم ، َوِلأَنَّ ُحْرَمةَ الْأَْمَوالِ ؛ ِلُحْرَمِة أَْرَبابَِها ، َولَا ُحْرَمةَ ِلأَْنفُِسهِْم َحتَّى ُيقَْتلُونَ ، فَكَْيَف ِلأَْمَواِلهِْم
 ، إذْ ُحُصونُ الضَُّروَرِة ِلَما ِفيِه ِمْن ِفيهِْم ُمْسِلِمَني ِمْن الْأََساَرى َوالتُّجَّارِ ، َوإِنْ َعِلُموا أَنَّ بَِرْميِهِْم بِالنَِّبالَِولَا َبأَْس 
 ، َولَِكْن َيقِْصُدوِن بِذَِلَك الْكَفََرةَ اْنِسَداِد َبابِ الْجَِهاِدَتاجِرٍ فَاْعِتَباُرُه ُيَؤدِّي إلَى  ، أَْو قَلََّما َتْخلُو ِمْن ُمْسِلمٍ أَِسريٍالْكَفََرِة 

  .ُدونَ الُْمْسِلِمَني ؛ ِلأَنَُّه لَا َضُروَرةَ ِفي الْقَْصِد إلَى قَْتلِ ُمْسِلمٍ بَِغْيرِ َحقٍّ 
 ؛ ِلَضُروَرِة إقَاَمِة الْفَْرضِ ، لَِكنَُّهْم َيقِْصُدونَ الْكُفَّاَر ُدونَ  فَلَا َبأَْس بِالرَّْميِ إلَْيهِْمبِأَطْفَالِ الُْمْسِلِمَنيَوكَذَا إذَا َتَترَُّسوا 

  .٢"الْأَطْفَالِ ، فَإِنْ َرَمْوُهْم فَأََصاَب ُمْسِلًما فَلَا ِدَيةَ َولَا كَفَّاَرةَ
ى املسلمني، وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا مبن عندهم من أسر: ( وقال ابن تيمية رمحه اهللا 

وإن مل  . وإن أفضى ذلك إىل قتل املسلمني الذين تترسوا هبم؛ وخيف على املسلمني إذا مل يقاتلوا، فإهنم يقاتلون 
وهؤالء املسلمون . خيف على املسلمني ففي جواز القتال املفضي إىل قتل هؤالء املسلمني قوالن مشهوران للعلماء 

فإن املسلمني إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من  . اد الواجب ألجل من يقتل شهيداًوال يترك اجلهإذ قتلوا كانوا شهداء، 
وقد ثبت يف . املسلمني يكون شهيداً، ومن قتل وهو يف الباطن ال يستحق القتل ألجل مصلحة اإلسالم كان شهيداً

بينما هم ببيداء من يغزو هذا البيت جيش من الناس، ف: (  أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم-الصحيحني عن النيب 
العذاب الذي يرتله فإذا كان ) يبعثون على نياهتم : فقال . فقيل يا رسول اهللا وفيهم املكره . األرض إذ خسف هبم 

ي يغزو املسلمني يرتله باملكره، فكيف بالعذاب الذي يعذهبم اهللا به أو بأيدي املؤمنني، كما قال اهللا باجليش الذ
إال إحدى احلسنيني، وحنن نتربص بكم أن يصيبكم اهللا بعذاب من عنده أو ﴿قل هل تربصون بنا : تعاىل

 .٣"بأيدينا﴾
ألن املخطوفني من ال حيل قتله يف عمليات اخلطف أقل من تلك الفرصة يف الرمي على الكفار، قتل  وفرصة )ج(

ه يؤيدهم، إىل غري ذلك ومن ادعى من املخطوفني أنه مسلم، أو ال يضمر عداء للمسلمني، أو أنعادة ال يقاومون، 
  . الذي ذكرته آنفاً-رضي اهللا عنه-كما يف حديث جندب بن مكيث  .مكن التأكد واالستيثاق منهمن األعذار في

 أو لغته أو لون )انتسابه لبلد ما(جنسية اإلنسان من اخلطأ اعتبار  : "وأود هنا أن أعلق على عبارة الكاتب) د(
  : فأقول".سالمه أو كفره، أو دليالً على جواز قتلهبشرته أو مظهر ثيابه دليالً على إ

                                                 
 .٢٣٤:  ص٢: املهذب للشريازي ج ١
 ).٢٨٢ و٢٨١ص  / ١٥ج  (-بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع   ٢
  .٥٤٧، ص٥٤٦ ص٢٨جمموع الفتاوى البن تيمية جـ ٣



، وهو يتكلم عن احملظورات الشرعية اليت وقع فيها من اصطدموا أذكر الكاتب بأنه قال عن اللجوء السياسي] ١[
  :باحلكومات

فيكون بذلك قد دخل حتت ) بالد الكفار األصليني(اضطرار البعض إىل عمل جلوء سياسي لدى الدول األجنبية "
وقد حذر فقهاء السلف من ذلك وقالوا إن من دخل من املسلمني دار ...... حكم الكفار وقوانينهم باختياره

عليه  حلاجة ال جيوز له أن يعزم على اإلقامة هبا ألنه يكون بذلك قد رضي جبريان أحكام الكفار) دار الكفر(احلرب 
ار من املسلمني باختياره غري مضطر وال الجئ ينطبق إذن من حيمل جنسية الكف. "طواعية، وبذلك يرتد عن اإلسالم

  .عليه هذا الوصف
وقد بينت من قبل عند الكالم عن التأشرية واألمان أن أفراد الدولة املعتدية على املسلمني كأمريكا مثالً كيان ] ٢[

  .احدمعنوي واحد وميثلون طائفة ممتنعة حماربة معتدية على املسلمني، وأهنم معنوياً كالشخص الو
ومما يؤكد ذلك أن التجنس باالكتساب جبنسية دولة ما يلزم منه الرضا بطاعة قوانينها، بل إن بعض الدول مثل ] ٣[

أمريكا واجنلترا تلزم املتجنس اجلديد بالقسم على الوالء لدساتري الدولة وقوانينها، وهذا عمل ظاهر من أعمال 
  .الكفر

 من جمموعة من الليبيني املضطرين للجوء السياسي لربيطانيا عن شرعية -رمحه اهللا-وقد سئل الشيخ محود العقال 
  : بفتوى جاء فيهااللجوء للمكره املضطر، وهل يسعهم أن يقسموا، فأفتاهم

  حفظهم اهللا تعاىل .......................... خوة الليبينيإلا "
  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد

حالتكم وما تعانونه من املالحقة واملطاردة  م الطويلة املوجهة إلينا ، اليت تذكرون فيهافقد اطلعت على رسالتك
بذلك يف  البالد األخرى ، وقد ُيلجئكم ذلك إىل أخذ اجلنسية الربيطانية لكي تأمنوا وعدم األمن يف بالدكم وال يف

ية الربيطانية فال تتعرضون ألذى ، وتسألون اجلنس تلك البالد ويف غريها من البالد إذا سافرمت باعتباركم من حاملي
  رسالتكم بعدة أسئلة تطلبون اإلجابة عنها ؟ عن حكم ذلك ؟ مث ذيلتم

ذكرمت يف  جيوز حسب احلالة اليت ذكرمت أخذ وطلب اجلنسية الربيطانية نظرا حلالتكم وما فنقول وباهللا التوفيق
  :السؤال ، ومما يدل على ذلك األدلة اآلتية

......................  
كارهني هلم ولدينهم مع الربيطانية ، بشرط أن تكونوا  ومما تقدم من األدلة يتبني أنه جيوز ملثلكم أن حيمل اجلنسية 

  مبا تستطيعون من الدين قائمني. عدم مواالهتم 
لقسم و التعهد ولكم اجلنسية املذكورة ، فما دام أهنم خيريونكم بني ا وأما ما ذكرمت من القسم أو التعهد عند أخذ

  . عن القسم ، فتعملون بالتعهد وتضمرون اإلميان بقلوبكم باهللا مع كراهيتكم هلم مندوحة
  ".كلذل أما ما ذكرمت من مسألة التوقيع أو القسم أمام احملامي فال حاجة

قل ما ميكن يف إعالن فأفتاهم جبواز احلصول على اجلنسية ألهنم مكرهون، وأن يضمروا الكراهية بقلوهبم، ويكتفوا بأ
   .الوالء بأن يتعهدوا وال يقسموا

وقد سوى النيب صلى اهللا عليه وسلم بني عمه العباس وبقية األسرى يوم بدر من املشركني، مع أنه كان مسلماً 
  :قال ابن تيمية رمحه اهللا. مبكة، وأكرهوه على اخلروج



أَمَّا { فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم . َيا َرُسولَ اللَِّه إنِّي َخَرْجت ُمكَْرًها : كََما قَالَ الَْعبَّاُس لَمَّا أُِسَر َيْوَم َبْدرٍ "
  .١"}ظَاِهُرك فَكَانَ َعلَْيَنا َوأَمَّا َسرِيَرُتك فَإِلَى اللَِّه 

  : عن التجارة إىل أرض احلرب، فقال-رمحه اهللا-وسئل ابن حزم 
لتجار املسلمون إذا دخلوا أرض احلرب أذلوا هبا وجرت عليهم أحكام الكفار فالتجارة  مسألة وان كان ا١٥٦٨"

ال ما يتقوون به على املسلمني من إال فنكرهها فقط والبيع منهم جائز إإىل أرض احلرب حرام ومينعون من ذلك و
هتنوا وتدعوا إىل السلم ال ف: (دواب أو سالح أو حديد أو غري ذلك فال حيل بيع شئ من ذلك منهم أصال قال تعاىل

 حكامهم وهن وانسفال ودعاء إىل السلم وهذا كله حمرمأفالدخول إليهم حبيث جترى على الداخل ) علونوأنتم األ
 من فتقويتهم بالبيع وغريه مما يقوون به على املسلمني حرام وينكل) مث والعدوانوال تعاونوا على اإل: (وقال تعاىل

  .٢"بسهفعل ذلك ويبالغ يف طول ح
  : عمن ذهب خمتاراً ألرض احلرب فقال-رمحه اهللا-سئل ابن حزم و

 وإن كان إمنا يقيم هنالك لدنيا -فهو كافر : أو كتابة ، فإن كان هناك حمارباً للمسلمني معيناً للكفار خبدمة "
وما نرى له ، فر فما يبعد عن الك، وهو قادر على اللحاق جبمهرة املسلمني وأرضهم ، وهو كالذمي هلم ، يصيبها 

  .٣" ونسأل اهللا العافية-عذرا 
  : عمن يفر من املسلمني إىل التتار-رمحه اهللا-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

عِ الْإِْسلَامِ بِقَْدرِ َما َوكُلُّ َمْن قَفََز إلَْيهِْم ِمْن أَُمَراِء الَْعْسكَرِ َوغَْيُر الْأَُمَراِء فَُحكُْمُه ُحكُْمُهْم َوِفيهِْم ِمْن الرِّدَِّة َعْن َشَراِئ"
  .٤"اْرَتدَّ َعْنُه ِمْن َشَراِئعِ الْإِْسلَامِ
أسىن املتاجر يف بيان من غلب (هـ فتوى عظيمة بعنوان ٨٨٠ املتويف عام -رمحه اهللا-ولإلمام الونشريسي املغريب

 اهللا عمن هاجروا للمغرب سئل فيها رمحه. )على وطنه النصارى ومل يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر
من مسلمي األندلس بعد سقوطها بأيدي النصارى، مث كرهوا اإلقامة باملغرب، ومتنوا العودة لألندلس ملا فيها من 

  :امليزات الدنيوية، ومما جاء يف االستفتاء املقدم له
هي أن قوماً من هؤالء جوابكم سيدي رضي اهللا عنكم ومتع املسلمني حبياتكم يف نازلة، و. احلمد هللا وحدهف" 

األندلسيني الذي هاجروا من األندلس وتركوا هنالك الدور واألرضني واجلنات والكرومات وغري ذلك من أنواع 
هنم فروا إىل أاألصول وبذلوا على ذلك زيادة كثرية من ناض املال، وخرجوا من حتت حكم امللة الكافرة وزعموا 

هم أو أيدي بعضهم من األموال، واستقروا حبمد اهللا ي وذرياهتم وما بقي بأيداهللا سبحانه بإمياهنم وأنفسهم وأهليهم
سبحانه بدار اإلسالم حتت طاعة اهللا ورسوله وحكم الذمة املسلمة، ندموا على اهلجرة بعد حضورهم بدار اإلسالم 

صاهنا اهللا -ملغرب هذه وسخطوا وزعموا أهنم وجدوا احلال عليهم ضيقة وأهنم مل جيدوا بدار اإلسالم اليت هي دار ا
 .٥" بالنسبة إىل التسبب يف طلب أنواع املعاش على اجلملة رفقاً وال يسراً وال مرتفقاً-وحرس أوطاهنا ونصر سلطاهنا

  :فكان مما جاء يف جوابه رمحه اهللا

                                                 
  .)٤٢٧ص  / ٦ج  (-جمموع فتاوى ابن تيمية   ١
  .)٦٥ص  / ٩ج  (-احمللى   ٢
  .٢٠٠:  ص١١: احمللى ج  ٣
  . )٤٢٦ص  / ٦ج  (-جمموع فتاوى ابن تيمية   ٤
  .٨: أسىن املتاجر ص  ٥



مهما وإذا تقرر هذا فال رخصة ألحد ممن ذكرت يف الرجوع وال يف عدم اهلجرة بوجه وال حال، وأنه ال يعذر "
وهو ال جيد عشرية . توصل إىل ذلك مبشقة فادحة أو حيلة دقيقة، بل مهما وجد السبيل إىل التخلص من ربقة الكفر

فهو مارق تذب عنه ومحاة حينون عليه ورضي باملقام مبكان فيه الضيم على الدين، واملنع من إظهار شعائر املسلمني، 
رار من دار غلب عليها أهل الشرك واخلسران، إىل دار األمن والواجب الف. من الدين منخرط يف سلك امللحدين

أي حيثما توجه . اخل}  ...أمل تكن أرض اهللا واسعة{ولذلك قوبلوا يف اجلواب عند االعتذار بقوله . واإلميان
يف املهاجر وإن كان ضعيفاً فإنه جيد أرض اهللا واسعة ومتصلة فال عذر بوجه ملستطيع وإن كان مبشقة يف العمل أو 

احليلة أو يف اكتساب الرزق أو ضيق املعيشة، إال املستضعف العاجز رأساً الذي ال يستطيع حيلة وال يهتدي 
  .١"سبيالً

  :وقال أيضاً
فإن حمبة املواالة الشركية واملساكنة النصرانية والعزم على رفض اهلجرة والركون إىل الكفار والرضى بدفع اجلزية "

 والطاعة اإلهلية والبيعة السلطانية، وظهور السلطان النصراين عليها وإذالله إياها فواحش إليهم ونبذ العزة اإلسالمية
   والعياذ باهللايكاد أن تكون كفراًعظيمة مهلكة قاصمة للظهور 

.......................  
شهود عدول، هل يقبل وُسِئلَ اإلمام أبو عبداهللا املازري رمحه اهللا يف زمانه عن أحكام من صقلية من عند قاضيها أو 

  منهم أم ال؟ مع أهنا ضرورة وال دري إقامتهم هناك حتت أهل الكفر هل هي اضطراراً أو اختيار؟
القادح يف هذا وجهان، األول يشتمل على القاضي وبّيناته من ناحية العدالة، فال يباح املقام يف دار احلرب : "فأجاب

  .يف قيادة أهل الكفر
............................  

وهذا املقيم ببلد احلرب إن اضطراراً فال شك أنه ال يقدح يف عدالته، وكذا إن كان تأويله صحيحاً مثل إقامته ببلد 
 وأشار إليه الباقالين، وكما أشار أصحاب مالك يف ، مااية أهل احلرب أو نقلهم عن ضاللةأهل احلرب لرجاء هد

   اجلاهلية واإلعراض عن التأويل اختياراً فهذا يقدح يف عدالتهجواز الدخول لفكاك األسري، أما لو أقام حبكم
.......................  

هذا ما يتعلق هبم من األحكام الدنيوية وأما األخروية املتعلقة مبن قطع عمره وأفىن شيبه وشبابه يف مساكنتهم 
لكبرية إىل حني وفاته والعياذ باهللا، وتوليتهم ومل يهاجر أو هاجر مث راجع وطن الكفر وأصر على ارتكاب املعصية ا

فالذي عليه السنة ومجهور العلماء أهنم معاقبون بالعذاب الشديد، إال أهنم غري خملدين يف العذاب بناء على مذهبهم 
 املصطفى املختار، حسبما احلق يف انقطاع عذاب أهل الكبائر وختليصهم بشفاعة سيدنا ونبينا وموالنا حممد

 ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن إن اهللا{خبار، والدليل على ذلك قوله عز وجل وردت به صحاح األ
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب مجيعاً إنه هو {وقوله . }يشاء

، ﴾ومن يتوهلم منكم فإنه منهم﴿وله إال أن ق} إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم{وقوله . }الغفور الرحيم
فمن ساكنهم أو جامعهم (وقوله عليه السالم ) أنا برئ من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني(وقوله عليه السالم 

يف قالب االزدراء ! وما ذكرمت عن سخيف العقل والدين من قوله إىل ها هنا يهاجر. شديد جداً عليهم) فهو منهم

                                                 
  .٨: أسىن املتاجر ص  ١



اخل كالمه البشيع، ولفظه ... ه اآلخر إن جاز صاحب قشتالة إىل هذه الناحية نسري إليهوقوله السفي. والتهكم
الشنيع، ال خيفى على سيادتكم ما يف كالم كل واحد منهما من السماجة يف التعبري، كما ال خيفى ما على كل 

سه، وفقد والعياذ باهللا حسه، منهما يف ذلك من اهلجنة وسوء النكري، إذ ال يتفوه بذلك وال يستبيحه إال من سفه نف
ورام رفع ما صح نقله ومعناه ومل خيالف يف حترميه أحد يف مجيع معمور األرض اإلسالمية من مطلع الشمس إىل 
مغرهبا ألغراض فاسدة يف نظر الشرع ال رأس هلا وال ذنب، يف تصدر هذه األغراض اهلوسية إال من قلب استحوذ 

ومن ارتكب هذا وتورط فقد استعجل لنفسه اخلبيثة . ميان، ومكانه من األوطانعليه الشيطان، فأنساه حالوة اإل
 يف العصيان واإلمث والعدوان واملقت والسماجة واالبعاد ١ واآلجل، إال أنه يساوياخلزي املضمون يف العاجل

 بني أظهر البعداء، ألن قاق اللئيمة واملذمة الكربى، التارك للهجر بالكلية مبواالة األعداء، والسكىنحواالنتقاص واست
  .٢"غاية ما صدر من هذين اخلبيثني عزم وهو التصميم وتوطني النفس على الفعل ومها مل يفعال

   :)هـ١٢٧١ ت(الباري األهدل اليماين  اهللا بن عبد عبدوسئل الشيخ 
 به ، فما بذلك، ويفرحون قوم يف بالد اإلسالم من املسلمني يدعون أهنم من رعية النصارى، ويرضون: س "

الرايات ، مثل رايات النصارى، إعالماً  وهي تسمى تقولون يف إمياهنم، ومن اجلملة أهنم يتخذون لسفنهم بيارق،
  ."منهم بأهنم من رعيتهم

  : جاء يف اجلواب  فمما
على مجيع األديان، وأن أحكامه أقوم  إن كان القوم املذكورون جهاالً، يعتقدون رفعة دين اإلسالم، وعلوه" 

وأربابه، فهم باقون على أحكام اإلسالم ، لكنهم فساق مرتكبون  األحكام، وليس يف قلوهبم مع ذلك تعظيم الكفر
 وإن كانوا علماء بأحكام اإلسالم ، ومع ذلك صدر عنهم ما. عليه، وتأديبهم وتنكيلهم خلطب كبري، جيب تعزيرهم

اعتقدوا تعظيم الكفر  عاىل ـ ، وإال فهم مارقون، فإنفيستتابون ، فإن رجعوا عن ذلك ، وتابوا إىل اهللا ـ ت ذكر
  .ارتدوا ، وجرى عليهم أحكام املرتدين

الظلمات إىل  اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من: (واألحاديث عدم إميان املذكورين، قال تعاىل وظاهر اآليات
، فاآلية تقتضي أن الناس قسمان )اآلية ... النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجوهنم من النور إىل الظلمات

) اهللا موالنا ، وال موىل لكم(ال غريه، فليس هلم موىل دون اهللا ورسوله،  الذين آمنوا وليهم اهللا ـ تعاىل ـ ، أي: 
خسراناً مبيناً،  كفروا أولياؤهم الطاغوت، فال واسطة، فمن اختذ الطاغوت ولياً من دون اهللا ، فقد خسر ، والذين
. لبتة ، كما تقتضيه اآليةبوجه من الوجوه أ  خطباً جسيماً، فليس إال ويل اهللا وويل الطاغوت، فال شركةوارتكب

حيكموك فيما شجر بينهم ، مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت  فال وربك اليؤمنون حىت: (تعاىلوقال 
وقد نفى  ف ملا حيكم، فأىن يكون له إميانٌ ،وقد حكم اهللا أال نتوىل الكفار بوجه قط، فمن خال ،)ويسلموا تسليما

  .٣"فاستفده اهللا إميانه ، وأكد النهي بأبلغ الوجوه واإلقسام على ذلك
عن البقاء بني ظهراين الكفار إذا استولوا ) ١٢٩٩ت (وسئل أبو عبد اهللا أمحد بن حممد املعروف بالشيخ عليش 

 :ة ، ومما قالعلى ديار املسلمني وترك اهلجرة ، فأجاب إجابة طويل

                                                 
  .ال يساوي، حىت يستقيم املعىن:  لعله ١
  .١٧ إىل ١٥: أسىن املتاجر ص  ٢
  .واملؤمنني أنصار  له على من يوايل الكفار ، ويتخذهم من دون اهللا ورسو السيف البتار ٣



ومل حتدث على ما قيل إال بعد مضي مئني ، إن هذه املواالة الشركية كانت مفقودة يف صدر اإلسالم وعزته "
وإمنا نبغت هذه ، ة اإلسالم اجملتهدين فلذلك مل يتعرض ألحكامها الفقهية أحد منهم من السنني وبعد انقراض أئم

ا من تاريخ اهلجرة وقت استيالء مالعني النصارى دمرهم اهللا تعاىل على املواالة النصرانية يف املائة اخلامسة وبعده
سئل عنها بعض الفقهاء واستفهموه عن األحكام الفقهية املتعلقة مبرتكبها . جزيرة صقلية وبعض كور األندلس 

سئول  وأحلقوا هؤالء امل– يعين يف الكفر: قلت  –جارية مع أحكام من أسلم ومل يهاجر أحكامهم  فأجاب بأن
ومل يروا ، عنهم واملسكوت عن حكمهم هبم وسوي بني الطائفتني يف األحكام الفقهية املتعلقة بأمواهلم وأوالدهم 

فيها فرقا بني الفريقني وذلك ألهنا يف مواالة األعداء ومساكنتهم ومداخلتهم ومالبستهم وعدم مباينتهم وترك اهلجرة 
صورة املسئول عن فرضها مبثابة واحدة فأحلقوا رضي اهللا عنهم األحكام الواجبة هلذه األحكام املسكوت عنها يف ال

  .١"املسكوت عنها يف هؤالء املسئول عنهم  باألحكام املتفقه فيها
 رضا ضمن فتوى طويلة بتحرمي التجنس باجلنسية الفرنسية وحنوها يف وقته أثناء وقال الشيخ حممد رشيد

  :هذا التجنس ردة عن اإلسالم ر أن االحتالل الفرنسي لتونس فقال بعد أن قّر
وهي تدعوه عند احلاجة  ، بل هو هبذا التجنس راضٍ ببذل ماله ونفسه يف قتال املسلمني إذا دعته دولته إىل ذلك"

،  ، يستحل املتجنس خمالفتها دين اإلسالم بالضرورة ففي املسألة أحكام كثرية جممع عليها ، معلومة من . قطعاً
  .٢"اإلمجاعواستحالهلا كفر ب

فمن جمموع هذه األدلة يتبني أن محل اجلنسية ملن اختار التجنس هبا دليل على انضمامه لدولتها ورضاه بالدخول 
حتت طاعة قوانينها اختياراً، فإن كانت هذه الدولة حماربة للمسلمني معتدية عليهم، صار هو من هذه الفئة املمتنعة 

قد فصلت يف الفصل السابع عن التأشرية واألمان أن الطائفة تعامل معاملة و. احملاربة للمسلمني واملعتدية عليهم
 كما أود أن أوضح أن اجلنسية ليست تعريفاً بانتماء لبلد، كما قال الكاتب، وإمنا .الشخص الواحد، فلرياجع هناك

  .واكتساب اجلنسية أي لطائفة ممتنعة بشوكة، هلا أرض وحكومة ودستور وقوانني تنظم محل دليل انتماء لدولةهي 
  . املانع الثاين من التعرض للسياح-ج

أن هؤالء األجانب قد يقدمون إىل بالد املسلمني بدعوة أو بعقد عمل من مسلم : املانع الثاين: "ذكر الكاتب
صاحب عمل أو صاحب شركة سياحة، وهذا أمان شرعي صحيح ال شك فيه، أما تأشرية السلطات بعد ذلك فال 

حكم أمن املسلم هلم، ونقض أمان املسلم بالتعرض ملن دعاهم من األجانب باألذى من كبائر الذنوب تغري شيئاً من 
  :وأقول". املفسقة

هذه الدعوة أو العقد ال تعد أماناً، ألهنا ليس فيها تصريح باألمان، إمنا التصريح فيها بتقدمي خدمة يف مقابل ) ١(
  :أجر، وألن العرف جرى بغري ذلك عندنا وعندهم

  :فأما عندنا) أ(
فلو أن أمريكياً أراد أن يذهب ملصر فإنه يعلم أنه لن يتمكن من دخوهلا إال بتأشرية من أحد سفاراهتا، وال ] ١[

  .يدور خبلده أبداً أنه ميكن أن يدخلها خبطاب من شركة أو شخص
نه، ولن يعتربوا ولو جاء هذا الشخص خبطاب من شركة أو شخص ملطار القاهرة بدون تأشرية، فسريجعو] ٢[

  .ذلك اخلطاب، ورمبا سجنوه أو سخروا منه
                                                 

  . وما بعدها١/٣٧٥فتح العلي املالك   ١
  .٢٢٧ – ٢٢٦ / ٣٣املنار   ٢ 



وكذلك صاحب الشركة أو الدعوة ال يدور خبلده، أن األجنيب القادم ميكن أن يدخل ملصر بدون تأشرية، وال ] ٣[
  .يدور خبلده أنه من حقه أن يعترض أهنم قد أخفروا أمانه

، وأرادت السلطات ترحيله، فال يدور يف خلده وال خلد وكذلك لو انتهت مدة تأشرية أو إقامة هذا األجنيب] ٤[
صاحب الدعوة وال احلكومة اليت تريد ترحيله، أنه يف ذمة صاحب الدعوة، وأن احلكومة قد أخفرت ذمة صاحب 

  إذن فكيف مينح األمان من ال ميلكه بل من ال يتصوره؟. الدعوة
يف الواقع؛ لنفترض أن هذا األجنيب قد انتهت مدة إقامته، وألوضح األمر أكثر أضرب مثاالً خيالياً، ال حيدث ] ٥[

 السلطات الرحيل، فهل يتصور أن يذهب لصاحب الشركة السياحية اليت تعاقد معها أو لصاحب هوطلبت من
هل هذا متصور يف الواقع؟ وإذا استغرقنا يف ! أدخلين يف أمانك حىت ال يرحلوين: الفندق الذي نزل به، ويقول له

 فماذا سيكون رد صاحب الشركة السياحية أو الفندق؟ سيقول له ال أعرف شيئاً مما ،وفرضنا أنه قد حدثاخليال، 
  .تقول، وال أستطيع أن أقوم به، وعليك بإطاعة السلطات والقوانني

فال يتصور أحد من أهل مصر مثالً أنه ميكن أن يدخل أمريكا أو اجنلترا ألن معه خطاب دعوة من : أما عندهم) ب(
شخص أو موافقة من جامعة دون أن حيصل على تأشرية، ولو ذهب ملطار لندن أو نيويورك خبطاب يفيد ذلك بدون 

  .تأشرية من سفارة الواليات املتحدة أو اململكة املتحدة، فسريجعونه بال جدال
 تكلم الفقهاء عن وملا. إذن كيف ميكن أن يكون ما ذكره الكاتب شبهة أمان أو أمان والعرف عندنا وعندهم خيالفه

  .شبهة األمان تكلموا عن صيغ جارية يف وقتهم تفيد األمان جرى العرف هبا
وكما قلت من قبل فإن الكافر ال يعصم ماله أو دمه إال بصلح أو ذمة أو أمان، وإذا مل يثبت شيء من ذلك فاألمر 

  .على أصله
شبهة أمان أو أمان، فقد بينت يف الفصل السابع عن مث اختصاراً للنقاش لو فرضنا أن ما أشار إليه الكاتب هو ) ٢(

التأشرية واألمان أن احملارب هللا ورسوله احملرض على قتال املؤمنني الساب لرسول اهللا املستهزئ بالقرآن ال يعقد له 
   .وأن الطائفة املمتنعة احملاربة تعامل كالشخص الواحد، فلرياجع هناك. أمان ولو عقد له ال يعصم دمه

أنه لو فرض أن األجانب ببالدنا كفار ال عهد هلم، فإن معظمهم ممن ال : "قال كاتب الوثيقة. ملانع الثالث ا-د 
جيوز للمسلم أن يتعمد قتلهم حىت حني التحام القتال مع الكفار إذا كانوا يف معسكر الكفار، فكيف حيل تعمد 

  ".مال والرهبانقتلهم ابتداء وهم منفردون؟ مثل النساء واألطفال والشيوخ والع
  :أقول

إن هذه األصناف ال جيوز تعمد قتلهم بشرط عدم املشاركة يف القتال بأنفسهم أو أمواهلم أو آرائهم، ولكن ) ١(
  .جيوز أسرهم واملفاداة هبم

لني الثامن وإذا كان ال جيوز تعمد قتلهم، فال بأس بقتلهم بالتبع دون القصد، وقد وضحت ذلك يف الفص) ٢(
  .التترس والبيات والقتال مبا يعم إتالفهوالتاسع عن 

ن حكوماهتم باملال الذي يدفعونه كضرائب، وبالتصويت يف ومث إن النساء والشيوخ يف الغرب يدعم) ٣(
 وهذه احلكومات ال تستمد شرعيتها إال من ذلك التصويت، واملصوتون االنتخابات للحكومات اليت تعتدي علينا،

كلهم يقرون بطاعة هذه احلكومات أغلبية أو أقلية، مث إن كل أحزاب الغرب  و.يصوتون على برامج األحزاب
  قبل الوصول للحكم، احلاكمة واملعارضة، تؤيد إنشاء إسرائيل، وتدافع عن وجودها، وتؤكد براجمها االنتخابية

  .هتا إذا وصلت للحكم على ذلكاوسياس



 يف الفصل العاشر عن املعاملة باملثل أن املثلة حق مث تكلم الكاتب عن هني الشريعة عن املثلة، وقد بينت) ٤(
  .للمسلمني إذا مثل الكفار جبثثهم أو أعضائهم

مستنكراً استخدامها، وقد بينت يف الفصل الثامن والتاسع عن التترس " فكيف باملتفجرات؟: "مث قال الكاتب) ٥(
مث بينت يف الفصل العاشر عن املعاملة باملثل أننا والقتال مبا يعم إتالفه جواز استخدام املدافع والتحريق والتغريق، 

  .جيوز لنا أن نعاقبهم باملثل
  . املعاملة باملثل.  املانع الرابع-هـ 
، وبينت أن املعاملة باملثل كما ذكر العلماء مبنية وقد وضحت ذلك تفصيالً يف الفصل العاشر عن املعاملة باملثل) ١(

َواْصبِْر َوَما } ١٢٦{لَُهَو َخْيٌر لِّلصَّابِريَن  ْبُتْم فََعاِقُبواْ بِِمثْلِ َما ُعوِقْبُتم بِِه َولَِئن َصَبْرُتْمَوإِنْ َعاقَ﴿: على قول اهللا سبحانه
كبوا ﴾ وأمثاهلا، وأننا جيوز أن نعاقبهم مبثل ما ارتَوالَ َتْحَزنْ َعلَْيهِْم َوالَ َتُك ِفي َضْيقٍ مِّمَّا َيْمكُُرونَ َصْبُرَك إِالَّ بِاللِّه

معنا، وأن األمور املنهي عنها يف الشريعة مثل املثلة جيوز استخدامها مع الكفار، وذكرت أقوال العلماء مث فتوى 
   .الشيخ محود العقال يف ذلك

  ".واليوم يوجد يف بالد الكفار األصليني ماليني املسلمني يعملون يقيمون ويعملون بأمان: "مث يقول الكاتب) ٢(
  :وأقول

 الكالم عن التأشرية واألمان يف الفصل السابع أن املسلم يف بالد الغرب ليس آمناً على نفسه وال دنت عنقد بي) أ(
  .ماله وال عرضه وال دينه

مث إذا سلمنا له بأن هناك ماليني من املسلمني يقيمون ويعملون يف بالد الغرب بأمان، أليس هناك مئات ) ب(
 حتت القصف والتجويع وظلم األنظمة الفاسدة بسبب الغرب، أليس هؤالء املاليني من املسلمني يف بالد اإلسالم

  إخوانه؟ أليس املسلمون أمة واحدة وهم يد على من سواهم؟
  .مث تكلم عن التأشرية، وقد فصلت الكالم فيها يف الفصل السابع) ٣(
 باألبرياء، وقد بينت أن الطائفة م عن املانع اخلامس وأمساه بثارات اجلاهلية، ووصف رعايا الدول الغربيةلك مث ت-و

املمتنعة املعتدية كالشخص الواحد يف الفصل السابع، مث إن هذا الطعن من الكاتب يف اجملاهدين ال يليق، وهو يزعم 
  .الترشيد واإلرشاد، وهذا أليق مبن حوله من ضباط املباحث، فعليه أال يتأثر بأساليبهم

  . وهو منهج واظب عليهمث ساق هتماً جزافاً عن القتل باجلملة،
إن هؤالء األجانب والسياح يف مجلتـهم مـا         : " مث تكلم الكاتب عن املانع السادس وهو املعاملة باحلسىن فقال          -ز

لَا َيْنَهاكُُم اللَّـُه َعـنِ   ﴿: فتجري عليهم املعاملة باحلسىن الواردة يف قوله تعاىل . جاءوا بالد املسلمني حلرب أو لقتال     
  ".﴾مِّن ِدَيارِكُْم أَن َتَبرُّوُهْم َوُتقِْسطُوا إِلَْيهِْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني قَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َولَْم ُيْخرُِجوكُمالَِّذيَن لَْم ُي
  :وأقول

يف الفصل الرابع حديث مثامـة بـن أثـال          وقد مر بنا من قبل      . إن عدم جميء الكافر احلريب للقتال ال يعصمه       ) ١(
فهو حني أخذ ما كان قاصداً      ". الُْعْمَرةََوإِنَّ َخْيلََك أََخذَْتنِي َوأََنا أُرِيُد      : "ي، وأنه قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم       احلنف

  .هذه واحدة. قتاالً، وإمنا كان قاصداً العمرة، فلم يعصمه ذلك ألن الكافر احلريب مهدر الدم أراد قتاالً أم مل يرد
وقـد  . إن أتوا ال يريدون القتال، فإن جيوشهم تفتك بنا، وهم مجيعاً طائفة واحدة ممتنعـة              أن هؤالء و  : الثانية) ٢(

  .بينت ذلك من قبل يف الفصل السابع



 مث بعد املوانع الستة تكلم الكاتب عن اجلنسية وأهنا تعين االنتماء لبالد، وأهنا من عالمات التعريف، وهذا -٣  
ولة، أي طائفة ممتنعة، والفرد فيها هو جزء من هذه الطائفة، وقد بينت ذلك يف خطأ، وإمنا اجلنسية تعين االنتماء لد

 .هذا الفصل سابقاً


