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الحرب من المسلم موقف
الفأغان ضد الصليبية

السعد الرحمن عبد بن الله عبد للشيخ 

*      *      *
الرحيم الرحمن الله بسم

رسممول علممى والسمملما والصمملةا ،للممه الحمممد
.الله

بعد:  أما
السعد الرحمن عبد بن الله عبد الشيخ فأضيلة

.ويرضى يحب لما تعالى الله وفأقه
.وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

بعد:  أما
السمملمية المممة بممه تمممر ما عليكم يخفى فأل

أعممداء إن حيممث عصمميبة ظروف من الياما هذه فأي
علممى للقضمماء وتممألبوا تجمعمموا قممد وجممل عممز اللممه

- الرهممماب علمممى القضممماء - بحجمممة المسممملمين
المريكيمممون الصمممليبيون ذلمممك فأمممي يمممتزعمهم
لهذه الواسع التأييد ورأينا سمعنا وقد وحلفاؤهم،

بممل السمملما، إلممى ينتسممب مممن بعممض مممن الحملة
بأنهمما السمملمية طالبممان حكومة يصف من سمعنا
والقضمماء بضممربها بممأس ل وأنممه المجرميممن مممأوى
مجرمون)! (إرهابيون لنهم عليها

الشيخ: فأضيلة
؟الحوال هذه فأي المسلم موقف هو ما

والله الحق، اللبس. وتوضحوا تزيلوا أن أرجو
وإياكم.  ويتولّنا ويرعاكم يحفظكم

*      *      *
الجواب: 

الحللق وديللن بالهللدى رسللوله أرسللل الللذي لله الحمد
والصلللةا ،المشللركون كللره ولللو كللله الللدين علللى ليظهللره
.وصحبه آله وعلى محمد نبينا على والسلما

وبعد: 
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الكفللر مللن الللبراءةا مسلللم كللل علللى الله أوجب فأقد
.وعداوتهم بغضهم علينا وافأترض والكافأرين،

ْد فأقال َق َنْت تعالى: { ُكْم َكا ٌةا َل َو َنٌة ُأْس ِهيَم ِفأيِ َحَس ْبَرا ِإ
ِذيَن ّل َعُه َوا ْذ َم ُلوا ِإ ِهْم َقا ْوِم َق ّنا ِل ُء ِإ ُكْم ُبَرآ ْن ُدوَن َوِمّما ِم ُب ْع ِمْن َت

ِه ُدوِن ّل َنا ال َفْر ُكْم َك َدا ِب َب َنا َو َن ْي ُكُم َب َن ْي َب ُةا َو َو َدا َع ْل ُء ا ْغَضللا َب ْل ًدا َوا َبلل َأ
ّتى ُنوا َح ْؤِم ِه ُت ّل ُه ِبال َد ْوَل إل َوْح ِهيَم َق ْبَرا ِه ِإ ِبي ِفَرّن َل ْغ َت َلللَك َلْس
ِلُك َوَما ِه ِمَن َلَك َأْم ّل ٍءْء ِمْن ال َنا َشيِْ ّب ْيَك َر َل َنا َع ْل ّك َو ْيَك َت َل ِإ َنللا َو ْب َن َأ

ْيَك َل ِإ ْلَمِصيُر}ُ َو .]4 [الممتحنة ا

َوَمللْن:عنهللا تعللالى الله قال التيِ إبراهيم ملة فأهذه } 
َغُب ِة َعْن َيْر ّل ِهيَم ِم ْبَرا ِفَه َمْن ِإل ِإ ْفَسُه َس ِد َن َقلل َل ُه َو َنا ْي َف َط اْصلل

َيا ِفأيِ ْن ّد ّنُه ال ِإ ِةا ِفأيِ َو ِلِحيَن}ُ [البقرةا َلِمَن اْلِخَر ].130 الّصا

إيمللان يصللح ل الذي لطاغوت با الكفر معانيِ من وهو
ْد قال ،به إل عبد َق َل َو َنا تعالى: { ْث َع ٍءْة ُكللّل ِفألليِ َب َأِن َرُسللول ُأّملل

ُدوا ُب ْع ّلَه ُا ُبوا ال ِن َت ُغوَت َواْج ّطا ُهْم ال ْن َدى َمْن َفأِم ّلللُه َه ُهللْم ال ْن َوِم
ّقْت َمْن ِه َح ْي َل َلُة َع َلْرِض ِفألليِ َفأِسيُروا الضل ُظُروا ا ْن ْيللَف َفأللا َك

َبللُة َكللاَن ِق ِبيَن}ُ [النحللل َعا ّذ َكلل ْلُم كلمللة معنللى وهللو ،]36ا
.الله إل إله ل ؛التوحيد

ِبلليِ حللديث  مللن]23[ مسلم صحيح وفأيِ أ
ٍءْك َ ِللل َعللْن َما

ِه ِبي أ
ْعُت عنلله الله رضيِ هريرةا أبيِ عن َ َرُسللوَل َقللاَل: (َسللِم

ِه ّل ّلى ال ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلَم َع ُقوُل َوَس ّلُه إل إله ل َقاَل َمْن َي َفَر ال َك َو
ُد ِبَما َب ْع ِه ُدوِن ِمْن ُي ّل ُلُه َحُرمَا ال َدُمللُه َمللا ُبُه َو َلللى َوِحَسللا الللله َع

مللن يعبد ما بكل بالكفر وماله.إل العبد دما يحرما فأل ،)تعالى
وعداوتهم.  أهله بغض ذلك لوازما ومن الله دون

تحللذير، أشد الكافأرين موالةا من تعالى الله حذر وقد
َيللا فأقللال ،تولهم من على والردةا بالكفر حكم بل تعللالى: {
َها ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُذوا َل آَم ّتِخلل َد َت ُهللو َي ْل ّنَصللاَرى ا َء َوال َيللا ِل ْو ُهْم َأ ْعُضلل َب
ُء َيا ِل ْو ٍءْض َأ ْع ُهْم َوَمْن َب ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهللْم َفألل ْن ّلللَه ِإّن ِم ِدي َل ال ْهلل َي
ْومَا َق ْل ِلِميَن}ُ [المائدةا ا ّظا المعنللى هذا فأيِ  واليات]...51 ال
جدا.  كثيرةا

ومحبتهللم الللله أولياء موالةا مسلم كل على والواجب
ّنَما قال ومناصرتهم، ِإ ُكُم تعالى: { ّي ِل ّلُه َو ُلُه ال ِذيَن َوَرُسللو ّللل َوا

ُنوا ِذيَن آَم ّل ِقيُموَن ا َةا ُي ُتوَن الّصَل ْؤ ُي َةا َو َكا ُهْم الّز ُعللوَن*}ُ َو ِك ،َرا
َوَمْن َوّل { َت ّلَه َي َلُه ال ِذيَن َوَرُسو ّل ُنوا َوا ِإّن آَم ِه ِحللْزَب َفأ ّللل ُهللُم ال

ُبوَن}ُ [المائللدةا ِل َغللا ْل -لل 55 ا ّنَمللا وقللال ]،56  ِإ تعللالى: {
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ُنوَن ْؤِم ْلُم ٌةا ا َو ِلُحوا ِإْخ َأْصل ْيلَن َفأ ُكْم َب ْي َو ُقلوا َأَخل ّت ّللَه َوا ُكلْم ال ّل َع َل
.]10 الية ُتْرَحُموَن}ُ[الحجرات

 مللن]2563[  ومسلللم]6066[ البخللاري صحيح وفأيِ
عنه الله رضيِ هريرةا أبيِ عن العرج عن الزناد أبيِ طريق

ِه َرُسوَل َأّن ّل ّلى ال ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلَم َع ُكْم َوَسلل ّيللا ِإ ّظللّن َقللال: ( َوال
ِإّن ّظللّن َفألل َذُب ال ْكلل ِديِث َأ ْلَحلل ول َتَجّسُسللوا ول َتَحّسُسللوا َول ا

َناَجُشوا ُدوا َول َت َغُضللوا ول َتَحاَس َبا َبُروا َول َت َدا ُنللوا َتلل ُكو َد َو َبللا ِع
ِه ّل ًنا).  ال َوا ِإْخ

طريق  من]2580[  ومسلم]2442[ البخاري وأخرج
النبيِ أن عنهما الله رضيِ عمر بن عن سالم عن شهاب بن

ِلُم قال وسلم عليه الله صلى ْلُمْس ِم َأُخو (ا ِل ْلُمْس ِلُمللُه ل ا ْظ َي
ِلُمُه) ول .ُيْس

َنَس عنو ٍءْك ْبَن َأ ِل ْنلُه الللله َرِضلليَِ َما ِه َرُسلوُل أن َ َع ّلل ال
ّلى ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلَم َع ْنُصْر:َقال َوَس ِلًما َأَخاَك  (ا ْو َظا ُلوًمللا) َأ ْظ َم

. ]2443 البخاري أخرجه[

التعللاون يجللوز ل أنه ؛نعلم وغيرها النصوص هذه ومن
شعب عن فأضل واحد مسلم ضد تعالى الله لعداء التأييد أو

أمريكللا تفعللله ما بأسرها! وأما السلما أمة عن فأضل كامل
- المسلللمين ضللد لهللا والحشللد الحللرب إعلن مللن اليللوما

الرهللاب أنللواع أعظللم مللن هللو-  أفأغانسللتان فألليِ وخاصللة
.والجراما

،هلكنللا فألليِ وسللعيهم لنللا الله أعداء بغض نعلم ونحن
ّدوا:ربنا بذلك أخبرنا كما َو ْو  { ُفُروَن َل ْك َفُروا َكَما َت ُنوَن َك ُكو َت َفأ

ًء َوا ُذوا َفأل َس ّتِخ ُهْم َت ْن َء ِم َيا ِل ْو ّتى َأ َهللاِجُروا َح ِبيِل ِفألليِ ُي ِه َسلل ّللل ال
ِإْن ْوا َفأ ّل َو ُهْم َت ُذو ُهْم َفأُخ ُلللو ُت ْق ْيللُث َوا ُهْم َح ُتُمو ْد ُذوا ول َوَجلل ّتِخلل َت

ُهْم ْن ّيا ِم ِل َول وقوله ،]89 الية النساء[َنِصيًرا}ُ  َول َو تعالى: {
ُلوَن ُكْم َيَزا َن ُلو ِت َقا ّتللى ُي ُكللْم َح ّدو ُكللْم َعللْن َيُر ِن ُعوا ِإِن ِدي َطا َت اْسلل

ْد َوَمْن ِد َت ُكْم َيْر ْن ِه َعْن ِم ِن َيُمْت ِدي َو َفأ ُه ِفأٌر َو ِئللَك َكا َل ُأو َطللْت َفأ ِب َح
ُهْم}ُ [البقرةا:  ُل ْعَما َيا وقال ،]217َأ َها تعالى: { ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا آَم
ُذوا ل ّتِخ َنًة َت َطا ُكْم ِمْن ِب ِن ُكْم ل ُدو َن ُلو ْأ َبال َي ّدوا َخ ّتْم َما َو ِن ْد َع َقلل

َدِت ُء َب ْغَضا َب ْل ِهْم ِمْن ا ِه َوا ْفأ ُهْم ُتْخِفيِ َوَما َأ ُدوُر َبُر ُص ْك ْد َأ ّنللا َق ّي َب
ُكُم َياِت َل ُتْم ِإْن ال ْن ُلوَن}ُ [آل ُك ِق ْع .]118عمران:  َت

معلنللة حللرب من بالمسلمين أمريكا تفعله ما ونشاهد
فأيِ السلما يحارب من لكل ومعنوي مادي ودعم مخفية، أو

.وجهرا سرا مكان كل
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أمر القيلاما ؛علينلا فأالواجب اد اللله ب اللله أعلداء وجه
ِذيَن ،منهللم والللبراءةا ّللل َوا َفللُروا { ُهْم َك ْعُضلل ُء َب َيللا ِل ْو ٍءْض َأ ْعلل ِإّل َب

ُه ُلو َع ْف ُكْن َت َنٌة َت ْت ٌد الْرِض ِفأيِ ِفأ َفأَسا ِبيللٌر}ُ َو ]،73[النفللال:  َك
َيا وقوله َها تعالى: { ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُلوا آَم ِت ِذيَن َقا ّللل ُكْم ا َن ُلللو ِمللَن َي
ِر ّفا ُك ْل ُدوا ا َيِج ْل ُكْم َو َظًة ِفأي ْل َلُموا ِغ ْع ّلللَه َأّن َوا َع ال ّتِقيللَن}ُ َملل ْلُم ا

]. 123[التوبة: 

ضللد الللله أعللداء مللع التعللاون أن ؛مسلللم كللل وليعلم
والمظللاهرةا والللدعم التعللاون أنللواع من نوع بأي الله أولياء

ربنللا كتللاب ذلللك علللى دّل السلللما، نللواقض من ناقضا يعد
ِه الله صلى نبينا وسنة ْيلل َل ّلَم، َع العلللم أهللل عليلله ونللص َوَسلل

.يشعر ل وهو دينه يسلب أن العبد فأليحذر الله، رحمهم

عللن العل أبلليِ حللديث من]لل 118[ مسلم صحيح وفأيِ
ِه َرُسوُل أن عنه الله رضيِ هريرةا أبيِ عن أبيه ّل ّلى ال ّلُه َص ال

ِه ْي َل ّلَم َع المظلم الليل كقطع فأتنا عمال بال قال: (بادروا َوَس
ويصلبح مؤمنلا ويمسليِ كلافأرا، ويمسيِ مؤمنا الرجل يصبح
).الدنيا من بعرض دينه يبيع كافأرا

ُقللْل الللله وقللال ُكْم َكللاَن ِإْن تعللالى: { ُؤ َبللا ُكْم آ ُؤ َنللا ْب َأ َو
ُكْم ُن َوا ِإْخ ُكْم َو َواُج َأْز ُكْم َو ُت َعِشيَر َواٌل َو َأْم َها َو ُتُمو ْفأ َتَر ْق ٌةا ا ِتَجاَر َو
ْوَن َها َتْخَش َد ِكُن َكَسا َها َوَمَسللا َن ْو ُكللْم َأَحللّب َتْرَضلل ْي َل ِه ِمللَن ِإ ّللل ال
ِه ِل ٍءْد َوَرُسو َها ِه ِفأيِ َوِج ِل ِبي ّبُصللوا َس َتَر ّتللى َفأ ِتيَِ َح ْأ ّلللُه َيلل ِه ال ِر َأْم ِبلل

ّلُه ِدي ل َوال ْه ْومَا َي َق ْل ِقيَن}ُ [التوبة:  ا َفاِس ْل ]. 24ا

عللوف طريق  من]9234[ الكبرى فأيِ البيهقيِ وروى
قللال: العللاص بللن عمللرو بللن الللله عبد عن المغيرةا أبيِ عن

وتشللبه ومهرجللانهم نيروزهللم فأصللنع العاجم ببلد بنى من(
).القيامة يوما معهم حشر ،كذلك وهو يموت حتى ،بهم

تعللالى: {ل قللوله تفسير فأيِ جرير بن جعفر أبو وقال
ِذ ّتِخ ُنلوَن َي ْؤِم ْلُم ِريَن ا ِفأ َكلا ْل َء ا َيلا ِل ْو ِنيَن ُدوِن ِملْن َأ ْؤِم ْلُمل َوَملْن ا
َعْل ْف ِلَك َي ْيَس َذ َل ِه ِمَن َفأ ّل ٍءْء ِفأيِ ال ُقوا َأْن ِإل َشيِْ ّت ُهللْم َت ْن ًةا ِم َقللا ُت

ُكُم ّذُر ُيَح ّلُه َو ْفَسُه ال َلى َن ِإ ِه َو ّل ْلَمِصيُر}ُ [آل ال ]،28عمللران:  ا
أن المللؤمنين وجللل عز الله من نهيِ وهذا(الله:  رحمه قال

ذلللك: ل وظهللورا, ومعنللى وأنصللارا أعوانللا الكفللار يتخللذوا
علللى وأنصارا, توالللونهم ظهرا الكفار المؤمنون أيها تتخذوا

المللؤمنين, دون مللن المسلللمين علللى دينهم, وتظللاهرونهم
الللله من فأليس ذلك يفعل من فأإنه عوراتهم على وتدلونهم

منله الللله , وبللرئ الللله مللن بللرئ فأقد بذلك يعنيِ شيِء فأيِ
منهللم تتقللوا أن الكفللر, إل فألليِ دينلله, ودخللوله عن بارتداده
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أنفسكم, على سلطانهم, فأتخافأوهم فأيِ تكونوا أن تقاةا, إل
العللداوةا, ول لهللم بألسنتكم, وتضمروا الولية لهم فأتظهروا

علللى تعينللوهم ول الكفللر مللن عليلله هللم ما على تشايعوهم
. ]313 6: جرير بن تفسير[  اهل)بفعل... مسلم

محللل تعلللم أن أردت  (إذا:عقيللل بللن الوفأاء أبو وقال
أبلواب فألليِ زحلامهم إللى تنظر فأل الزمان أهل من السلما
إلللى انظللر بلبيك! وإنمللا الموقف فأيِ ضجيجهم ول الجوامع

لبللن الشللرعية الداب[ اهللل) ..الشللريعة. أعللداء مواطأتهم
. ]1255 مفلح

اقتضللاء فألليِ الللله رحملله تيميلله ابللن العبللاس أبو قال
كافأرا جعله أنه يقتضيِ  (وهذا]:1/515[ المستقيم الصراط

الكبائر من ذلك جعل أو المور هذه مجموع فأيِ بمشاركتهم
لفظه...) أهل.  ظاهر الول كان وإن للنار الموجبة

الللى - أي إليهللم قفز من الله: (وكل رحمه أيضا وقال
فأحكملله المللراء وغيللر العسللكر أمللراء - مللن التتار معسكر
ارتلد ملا بقلدر السللما شرائع عن الردةا من وفأيهم حكمهم

ص 28ج تيميللة ابن فأتاوى[ السلما...) أهل شرائع من عنه
530[ .

مللن - أي عنهللم قفللز الللله: (فأمللن رحملله أيضللا وقال
التتللار من كثير من بالقتال أحق كان التتار - إلى المسلمين

السللنة اسللتقرت وقللد المكره وغير المكره فأيهم التتار فأإن
مللن الصللليِ الكللافأر عقوبللة مللن أعظللم المرتد عقوبة بأن

. ]534ص 28ج تيمية ابن فأتاوى[ متعددةا) أهل وجوه

ل النسللان(الللله:  رحملله الوهللاب عبللد بن محمد قال
إل الشللرك وتللرك الللله وحللد ولللو إسلما ول دين له يستقيم
والبغضللاء) اهللل بالعللداوةا لهللم والتصريح المشركين بعداوةا

 ].8113 السنية الدرر[

الوهللاب عبللد بن محمد بن الله عبد بن سليمان وقال
كما المشركين موالةا عدما فأيِ الدلئل كتابه فأيِ الله رحمه

النسللان أن الللله رحمك اعلم(:لل ]8121[ السنية الدرر فأيِ
منهللم خوفأللا دينهللم علللى الموافأقللة للمشللركين أظهللر إذا

وإن مثلهللم كللافأر فأللإنه شللرهم لللدفأع ومداهنة لهم ومداراةا
هللذا والمسلللمين السلللما ويحب ويبغضهم دينهم يكره كان
منعلله دار فألليِ كللان إذا فأكيللف ذلللك إل منلله يقللع لللم إذا

علللى الموافأقللة وأظهللر طاعتهم، فأيِ ودخل بهم واستدعى
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وقطللع ووالهللم والمال بالنصرةا عليه وأعانهم الباطل دينهم
القبللاب جنللود مللن وصللار المسلللمين وبيللن بينلله المللوالةا
والتوحيللد الخلص جنللود مللن كللان مللا بعللد وأهلها والشرك

النللاس أشللد مللن كللافأر أنلله مسلللم يشللك ل هذا فأإن وأهله
ّلى ولرسوله لله عداوةا ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلَم َع مللن يسللتثنى ول َوَس
المشللركون عليلله يسللتولى الللذي وهللو المكللره إل ذلللك

ك فأعلنلا وإل كلذا افأعلل أو اكفلر لله فأيقوللون أو وقتلنلاك ب
باللسان الموافأقة له فأيجوز يوافأقهم حتى فأيعذبونه يأخذونه

مللن أن على العلماء أجمع وقد باليمان، القلب طمأنينة مع
خوفأللا الكفللر أظهللر بمللن فأكيف يكفر أنه هازل بالكفر تكلم

  اهل)الدنيا فأيِ وطمعا

اظهللار أن اعلللم: (الللله رحملله عللتيق بللن حمللد وقال
ة ذكلر ثلم ...)،حلالت ثلثا لله للمشلركين الموافأقلة الحال

فألليِ يللوافأقهم أن الثللانيِ الللوجه(قللال:  أن  إلللى...الولللى
فألليِ ليللس وهللو البللاطن فألليِ لهللم مخللالفته مللع الظللاهر

مال أو رئاسة فأيِ طمعا إما ذلك على حمله وإنما سلطانهم
المللآل، فألليِ يحللدثا ممللا خللوف أو عيال أو بوطن مشحة أو

فألليِ لهللم كراهتلله تنفعه ول مرتدا يكون الحال هذه فأيِ فأإنه
. ]89ص والفكاك النجاةا سبيل[  أهل)الباطن

فأأفأضللل(حسللن:  بللن الرحمللن عبللد بن إسحاق وقال
وجهللاده ورسللوله الللله حاد من مقت تعالى الله إلى القرب

الدررالسللنية[  أهللل)المكللان بقللدر والجنللان واللسللان باليد
8300.[

ومللا(حسللن:  بللن الرحمللن عبد بن اللطيف عبد وقال
مللوالتهم فأيِ والتشديد والتغليظ النهيِ من القرآن فأيِ جاء

ثبللات ول له إستقامة ل الصول أصل أن على دليل وتوليهم
منهللم والبراءةا وجهادهم وحربهم الله أعداء بمقاطعة إل له

السللنية الللدرر[  أهللل)وعيبهللم بمقتهللم الللله إلللى والتقللرب
8324[ .

بللالنفس إخللوانهم نصللرةا المسلللمين علللى فأللالواجب
وسللنة الللله كتللاب إلللى والعللودةا والللدعاء، والتأييللد والمللال
ّلى رسوله ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلَم َع جميللع فألليِ التوحيللد وتحقيللق َوَسلل

يتحقللق حللتى وصللوره أنللواعه بجميللع الشرك ونبذ شؤونهم
ل النللاس أكثر ولكن أمره على غالب والله ونصره الله وعد

َد قال ،يعلمون َع َو ّلُه تعالى: { ِذيَن ال ّل ُنللوا ا ُكللْم آَم ْن ُلللوا ِم َعِم َو
ِلَحاِت ُهْم الّصا ّن َف ِل َتْخ َيْس َْلْرِض ِفأيِ َل َلَف َكَما ا َتْخ ِذيَن اْس ّل ِمللْن ا

ِهْم ِل ْب َنّن َق ّك ُيَم َل ُهْم َو ُهُم َل َن ِذي ِدي ّل َتَضى ا ُهللْم اْر ُهْم َل ّن َل ّد َبلل ُي َل ِمللْن َو
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ِد ْع ِهْم َب ِفأ ْو ًنا َخ ِنيِ َأْم َن ُدو ُب ْع ُكوَن َل َي ِر ًئا ِبيِ ُيْش ْي َفَر َوَمْن َش َد َك ْع َب
ِلَك ِئَك َذ َل ُأو ُقوَن}ُ [النور:  ُهُم َفأ َفاِس ْل ]. 55ا

العالمين رب لله والحمد
للمتقين والعاقبة

وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى
 أجمعين

عبد بن الله عبد
السعد الرحمن
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