
حكم قتال الكفار 
المعتدين

المعتدين الكفار قتال حكم
 المسلمين بلدا على

العلوان ناصر بن سليمان الشيخ؛ بقلم 

*      *      *
- العلضضوان ناصضضر بضضن سضضليمان الشضضيخ فضضضيلة

- تعالى الله حفظه
بلدا علضضى المعتضضدين الكفضضار قتضضال حكضضم مضضا

 ؟ المسلمين

*      *      *
الرحيم الرحمن الله بسم

بلدا وإسسسسلما والتخسسساذل الخسسسور يرفسسسض السسسسلما
والخنازير. القرداة وإخوان الدين أعداء إلى المسلمين

النسساكثين وقتسسال اللسسه سسسبيل فسسي بالجهسسادا ويسسأمر
مسسن المسسسلمين أراضسسي تطهيسسر ضسسرورة ويؤكسسد والمعتدين

ِفُروا قال المغتصبين أيدي ْن ًفا تعالى: {ا َفِفا َفِقاًل ِخ ِث ُدوا َفِو ِهسس َفِجا َفِو
ُكْم ِل َفِوا َفِأْم ُكْم ِب ُفِس ْن َفِأ ِبيِل ِفي َفِو ِه َفِس ّل ُكْم ال ِل ْيسسٌر َفِذ ُكسسْم َفِخ ُتسسْم ِإْن َفِل ْن ُك

َفِن}َ، َفِلُمسسو ْع ُهْم تعسسالى وقسسال َفِت ُلو ِت َفِقسسا َفِو ّتسسى { َفِ َفِح َفِن ل ُكسسو َفِنسسٌة َفِت ْت ِف
َفِن ُكو َفِي ّديُن َفِو ِه ال ّل ِإِن ِل ْوا َفِف َفِه َفِت ْن َفِل ا َفِن َفِف َفِوا ْد َفِلى ِإّل ُع َفِن}َ. َفِع ِلِمي ّظا ال

الكفسسار قتسسال فرضسسية علسسى العلسسم أهسسل أجمسسع وقسسد
البلدا بأهل شرهم اندفع فإن ،المسلمين بلدا على المعتدين
دافسسع يحصسسل لسسم وإن سسسغيرهم عسسن الفسسرض سسسقط المحتلة

حينئسسذ يجسسب فسسإنه المسسسلمين بلدا عن وطرداه الكافر العدو
الخسسرى السسسلمية البلدا أهل من العدو من يقرب َفِمْن على

ّد الكفسسار جسسزة ومنسسا إخسسوانهم مناصرة ودافسسع عسسدوانهم وصسس
.بغيهم

َفِمسسا قسسال َفِو ُكسسْم تعسسالى: { َفِن َفِل َفِل ُلو ِت َفِقسسا ِبيِل ِفسسي ُت ِه َفِسسس ّلسس ال
َفِن ِفي َفِع َفِتْض ْلُمْس َفِن َفِوا َفِجاِل ِم ِء الّر َفِسا ّن َفِداِن َفِوال ْل ِو ْل َفِن َفِوا ِذي ّل َفِن ا ُلو ُقو َفِي

َفِنا ّب َفِنا َفِر ِرْج ِه ِمْن َفِأْخ ِذ ِة َفِه َفِيسس َفِقْر ْل ِم ا ِل ّظسسا َفِهسسا ال ُل ْه َفِعسسل َفِأ َفِنسسا َفِواْج ِمسسْن َفِل
َفِك ْن ُد ّيا َفِل ِل َفِعل َفِو َفِنا َفِواْج َفِك ِمْن َفِل ْن ُد َفِن َفِنِصيًرا َفِل ِذي ّل ُنوا * ا َفِم َفِن َفِءا ُلو ِت َفِقا ُي
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ِبيِل ِفي ِه َفِس ّل َفِن ال ِذي ّل َفِفُروا َفِوا َفِن َفِك ُلو ِت َفِقا ِبيِل ِفسسي ُي ُغوِت َفِسسس ّطسسا ال
ُلوا ِت َفِقا َفِء َفِف َفِيا ِل ْو َفِطاِن َفِأ ْي َفِد ِإّن الّش ْي َفِطاِن َفِك ْي َفِن الّش ًفا}َ. َفِكا ِعي َفِض

مسسن المستضسسعفين تخليسسص وجوب تقتضي الية فهذه
وتقتضسسي المجرميسسن والطغسساة الكفسسرة أيسسدي من المؤمنين

الكفار. قتال وجوب

داينسسه ونصسسر الله كلمة إعلء القتال هذا من والمقصودا
وعدوهم. الله عدو على ومظاهرتهم المؤمنين ومناصرة

اللسسه صسسلى قسسال ،شسسهيد فهو الجهادا هذا في قتل ومن
مسسات ومسسن شهيد فهو الله سبيل في قتل من: (وسلم عليه
] مسن1915: مسسسلم رواه) [شسسهيد... فهسو اللسسه سسبيل في

هريرة.  أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل طريق

وسلم عليه الله صلى النبي عن الحادايث تواترت وقد
والقسسائمين العمسسال أفضسل مسن اللسسه سسبيل في الجهادا بأن

العبادا. أفضل من عليه

فسسي أريقسست ودامسساء أجسسساداهم تضسسمها أرواح داّر فللسسه
أعدائه. شوكة وكسر السلما حماية

َفِل قال َفِو َفِبّن تعالى: { َفِس َفِن َفِتْح ِذي ّل ُلوا ا ِت ِبيِل ِفسسي ُق ِه َفِسسس ّلسس ال
ًتا َفِوا ٌء َفِبْل َفِأْم َفِيا َفِد َفِأْح ْن ِهْم ِع ّب َفِن َفِر ُقو َفِز َفِن ُيْر ِرِحي َفِف َفِما *  ُهُم ِب َفِتا ّلسسُه َفِءا ال

ِه ِمْن ِل َفِن َفِفْض ْبِشُرو َفِت َفِيْس َفِن َفِو ِذي ّل ُقوا َفِلْم ِبا َفِح ْل ِهْم َفِي ِهْم ِمْن ِب ِف ْل َفِأّل َفِخ
ْوٌف ِهْم َفِخ ْي َفِل َفِل َفِع َفِن ُهْم َفِو ُنو َفِز َفِن َفِيْح ْبِشُرو َفِت َفِيْس ٍة *  َفِمسس ْع ِن َفِن ِب ِه ِمسس ّلسس ال

َفِفْضٍل َفِأّن َفِو َفِه َفِو ّل ُع َفِل ال َفِر ُيِضي َفِن}َ. َفِأْج ِني ْؤِم ْلُم ا

بن سليمان قاله؛
 العلوان ناصر
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