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..الله

وبعد:  وبركاته، الله ورحمة عليكم السلما

في أحداث من حصل ما الله حفظكم تعلمون
هذه في أقوال من ذلك تبع وما الياما، هذه أمريكا

مثضضضل شضضضبهة مضضضن أثيضضضر ومضضضا واختلفا المسضضضألة
:آيضضة مثضضل ،بأدلضضة العمل هذا جواز بعدما الساتدلل

وقضضوله ،المعتضضدين) يحضضب ل اللضضه إن تعتضضدوا (ول
فضي فسضاد أو نفضس بغيضر نفسضضا قتل  (من:تعالى
(ولتضزر وآيضة ،جميعضا) النضاس قتضل فكأنما الرض
العضضدل بآيات الساتدلل وكذلك ،أخرى) وزر وازرة
رطبضضة كبضضد كضضل (فضضي وحديث ذلك، من المنع على

،نفسضضه) علضضى إل الجضضان يجنضضي (ل وحضضديث ،أجضضر)
وأمثال الغزوات، أحد في المقتولة المرأة وحديث

ذلك. 

الكفضضار مسضضاعدة حكضضم في المسألة بسط مع
وأعانكم.  الله وفقكم المسلمين، على

.السلما يبلغونكم الطلبا وعندنا

وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلما

اليمن في طلباكم

*    *    *
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.وباركاته الله ورحمة السلما وعليكم

وباعد: 

والصببلة ،الظببالمين ومببذل الجبببابارة قاهر لله الحمد
المعتدين لقمع والجهاد باالسيف الله باعثه من على والسلما

.أجمعين وصحبه آله وعلى

وباعد: 

والنبباكثين والمعتدين للظالمين يحصل باما الفرح فإن
عببدة ذلببك علببى يدل ومما ،المسلمين سنة هي الكفرة من
منها:  أدلة

بابانهزاما أجمعيبن عليهم الله رضوان الصحاباة  فرح)1
زمببن في النصارى الروما أماما وانكسارهم الوثنيين الفرس

غلبببت  (ألم:تعالى الله قال وسلم، عليه الله صلى الرسول
اللببه بانصر المؤمنون يفرح ويومئذ: (قال أن إلى ...)،الروما
المفسرون قال وهكذا ،الرحيم) العزيز وهو يشاء من ينصر
كببثير واباببن والبغببوي جريببر اباببن قبباله كمببا ،اليببة هببذه فببي

وغيرهم. 

بامببا الفرح الدعاء مقتضى فإن الكفار على ) الدعاء2
بامببا الفببرح فببرع الببدعاء أن فيه،باببل عليهم دعا مما يصيبهم

الدعاء:  أمثلة ومن يصيبهم،

علضضى     وساضضلم     عليضضه     الله     صلى     الرساول      دعاء  )  أ
عببن عليببه المتفببق الحديث ففي ؛  يوساف     بسني     قريش

وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان ،مرفوعا هريرة أباي
ولببك ،ربانببا حمببده لمببن اللببه سمع: (يقول رأسه يرفع حين

واجعلهببا مضببر علببى وطأتببك اشدد اللهم(ويقول:  )،الحمد
ة قريبش علبى فبدعا ،يوسف) كسني سنين عليهم المحاربا

الفرح على دال باهم فوقوعها القتصادية، باالزمات الناقضة
باذلك. 

مسببلم و البخبباري ففببي ؛  قريش     على      الدعاء  )  با
عليببك اللهببم(فقببال:  آذوه لما قريش صناديد على دعاء أنه

وعقبببة ربايعببة باببن وعتبة هشاما بان جهل أباا قريش من المل
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فلقد: (قال خلف)، بان وأمية ربايعة بان وشيبة معيط أباي بان
،ثلثببا يسببتحب وكببان(روايببة:  وفببي )،بادر يوما قتلوا رأيتهم
اللهببم ،باقريببش عليببك اللهببم ،باقريببش عليببك اللهببم ؛يقول
عظيم.  فرح هؤلء وهلكا ، اهب-) ثلثا-  باقريش عليك

ملكضضه     اللضضه     يمضضزق     بضضأن     كسرى     على      الدعاء  )  ج
عليضضه     اللضضه     صلى     الرساول     رساالة     ومزق     اعتدى     كما

اللببه صلى الله رسول  أن:عباس بان الله عبد فعن ؛  وسالم
مزقببه قببرأه فلمببا كسببرى إلببى باكتبباب باعببث وسببلم عليببه

اللبه رسبول عليهببم فبدعا: (قبال المسيب ابان أن فحسبت
رواه[ممببزق)  كببل يمزقببوا أن وسببلم عليببه اللببه صببلى

تمزيببق مببن السياسببية باالزمببات عليببه والببدعاء البخاري]،
فببرح باببل ذلببك، حصببل لببو الفرح دليل الرعية وضياع الملك

هريببرة، أباي عن مسلم في جاء كما كسرى باموت الرسول
كسرى مات قد ثم: (وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
باعده).  كسرى فل

قضضومه     على     والسلما     الصلة     عليه     نوح      دعاء  )  د
مببن الرض علببى تببذر ل  (رب:فقببال ؛  المحاربين     الكفار

الهلكا حصببل فإذا باالهلكا عليهم دعا وهذا ،ديارا) الكافرين
الشاهد.  هو وهذا يقينا يفرح فسوف

الصضضلة     عليهمضضا     وهضضارون     موساضضى      دعضضاء  )  هضضض
الظالمين     المحاربين     وقومه     فرعون     على     والسلما
قلببوباهم على واشدد أموالهم على اطمس (ربانا ؛  الناكثين

دعوتكما)، أجيبت قد قال الليم العذاب يروا حتى يؤمنوا فل
المببوال، طمببس مببن القتصببادية باالنكسببة عليهببم فببدعا

اقتصادهم.  وتهدما ذلك حدث إذا سيفرحان أنهما ولشك

فببي وشببكرا فرحببا شببرع حيببث عاشببوراء  صببوما)3
بامصببيبة فببرح يوما لنه شريعتنا، في وكذلك ،موسى شريعة
الرسل.  وأعداء لطغاة وقعت

الثانية:      المسألة

مببن المريكببان باقيببادة الكافر الغرب أن المعلوما من
الزمان، هذا في وللمسلمين ولرسوله لله المحارباين أعظم

ه محاربابة أشد هم بال ؤمنين ورسبوله لل فرعبون مبن وللم
موسببى مع الله قاتله فرعون صراع لن موسى، مع وقومه

أمريكببا وخصوصبا الغبرب حببرب أمبا مصببر، بالده حدود في
ضببد حببرب أي وراء وهببي مكببان كببل فببي السلما فتحارب
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حببرب فببي قبيلة أو جماعة أو حكومة أي وتدعم المسلمين
مببن لهببم يحصببل فمببا حرباببا؟، أشببد الفريقين فأي السلما،

مببن باأيببدي أو باعضهم من باأيد أكانت سواء ومصائب نكبات
اللببه يفعلهببا الببتي العامببة الكونيببة القببدار مببن أو آخريببن

قببوما صببدور ويشببفي يثلببج فببإنه يحصببل فمببا باالظببالمين
يعمببل عمبا غبافل اللببه تحسببن  (ول:تعبالى قببال مبؤمنين،

ويخزهببم باأيببديكم اللببه يعذباهم  (قاتلوهم:وقال ،الظالمون)
(إن وقببال: ،مبؤمنين) قببوما صببدور ويشف عليهم وينصركم

طائفببة يستضببعف شيعا أهلها وجعل الرض في عل فرعون
مببن كببان إنببه نسببائهم ويسببتحيي أبانببائهم يذباببح منهببم

المفسدين).

الكببافر الغببرب فعببل مببن أعظببم اليببوما ظلببم وأي
منهم.  المجاهدين باالمسلمين خصوصا باالمسلمين

والقبائببل والطوائف والدول المم في الله سنة وهذه
الناقضببة الناكثببة الفبباجرة الظالمببة المتكبببرة والتجمعببات

مببن يشبباء مببن باأيببدي تحتسببب لببم حيببث من منها النتقاما
الببذي  (هببو:تعببالى قببال باعد، ومن قبل من المر وله عباده
الحشر لول ديارهم من الكتاب أهل من كفروا الذين أخرج

اللببه من حصونهم مانعتهم أنهم وظنوا يخرجوا أن ظننتم ما
الرعب قلوباهم في وقذف يحتسبوا لم حيث من الله فأتاهم

يببأولى فبباعتبروا المببؤمنين وأيببدي باأيببديهم بايببوتهم يخرباون
الباصار). 

ذنببب مببن  (مببا:مرفوعببا باكببرة أباي عن الحديث وفي
فببي له يدخر ما مع الدنيا في العقوباة له الله يعجل أن أجدر

حبببان اباببن صببححه[البغببي)  روايببة وفببي الظلم من الخرة
].والحاكم

مقتضببى هو ومصائب نكبات من يصيبهم باما الفرح ثم
تجببد  (ل:تعالى ومعاداتهم, قال وباغضهم الكفار من البراءة
اللببه حبباد مببن يببوادون الخببر واليببوما باببالله يؤمنببون قومببا

أو إخبببوانهم أو أبانبببائهم أو آبابببائهم كبببانوا ولبببو ورسبببوله
الية).  عشيرتهم...

منهم ضحايا من حصل لما والتألم والحزن التباكي أما
هببؤلء حببال فببإن العجببب، المببر فمببن باالباريبباء يسمى لما

أحوال:  ثلث عن يخرج ل الضحايا
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فهببؤلء ؛  الكفضضرة     المريكان     من     يكونوا     أن     أول:
علقته حيث من الكافر المريكي الفرد لن عليهم يؤسف ل

الببرأي أو باالمببال لهببا معيببن أو معهببا محببارب فهو باحكومته
نظببامهم وطبيعببة عنببدهم الحببال واقببع هببو كمببا والمشورة
لببه حصببل لمببا مستحق فهو وعليه الله، كثرهم ل السياسي

ويدل ،العقاب عليه يستحق الرأي أو التأييد أو المحارباة لن
عليه: 

البببر: عبببد اباببن  قببال:  الصضضمة     بضضن     دريضضد      قصة  )1
بان دريد قتل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن وأجمعوا(

فمببن الحببرب في ومكيدة رأي ذا كان لنه حنين يوما الصمة
التمهيببد) [الجميببع عنببد قتببل الشببيوخ مببن هكببذا كببان

16/142 .[

ولببو العقوباة عليه يستحق ذنب الرأي في فالمشاركة
امببرأة أوكببانت القتببال أهببل مببن ليببس كبببيرا شببيخا كببان

الجمبباع الجهاد في مسلم شرح في النووي ونقل ،ونحوهم
قتلوا.  رأي فيهم كان إن الكفار شيوخ أن على

ساضضادتها     نقضضض     إذا     الممتنعضضة     الطائفضضة      أن  )2
وأفرادهببا رعاياهببا  حتى:  الجميع     الحكم     عم     ورؤسااؤها

،حكمببا نبباكثون هببم باببل الشرع عرف في أبارياء يسمون ول
الممتنعببة الطائفببة أعببوان أن ]؛4/281[ ةتيميبب اباببن ونقببل

وعليهم.  لهم فيما منها وأنصارها

-: الشببوكة ذات-  المرتببدة الطائفببة فببي أيضببا وقببال
والهببرما كالشببيخ يقاتببل لببم ومببن منهببم قاتببل مببن يقتببل(

الجمهور) عند نسائهم وكذا العلماء بااتفاق والذمي والعمى
.]28/414 الفتاوى[

نصببارى باغببزو تيميببه اباببن أفببتى وقببد(القيم:  ابان قال
فأمببدوهم قتببالهم علببى المسلمين عدو أعانوا لما المشرق

ورآهببم يحارباونببا ولببم يغزونببا لببم كانوا وإن والسلح باالمال
الله صلى النبي عهد قريش نقضت كما للعهد ناقضين باذلك
. )حلفائه حرب على وائل بان باكر باني باإعانتهم وسلم عليه

اللببه صببلى الرسول فعله ما الباب هذا من عليه ويدل
النضببير، وبانببي قينقبباع،  بانببي- الثلثببة اليهود مع وسلم عليه
ناقضببين جميعببا جعلهببم سببادتهم نقببض  لمببا- قريضة وباني

وغيره. القتل في واحد حكمهم وجعل
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وسلم عليه الله صلى هديه هذا وكان(القيم:  ابان قال
وأقببره باعضببهم نقببض أو فنقضببوا قومببا عاهببد أو صببالح إذا

كمببا ناقضببين كلهببم وجعلهببم الجميع غزا باه ورضوا الباقون
فعبل وكمبا قينقباع وبانبي النضير وباني قريضة باني في فعل
الهببدي مببن  مختصرا)الناكثين في سنته فهذه مكة أهل في
القيم.  لبان

علببى  تعليقببا]7/299[ المحلببى فببي حببزما اباببن وقال
اللببه صببلى اللببه رسببول علببى قريضة يوما" ؛عرضت حديث

وهببذا(حببزما:  اباببن قببال ،"قتببل أنبببت من فكان وسلم عليه
منهبم يسبتبق لبم وسبلم عليبه اللبه صبلى النبي من عموما

إجمبباع وهببذا كبببيرا، شببيخا ول فلحببا ول تبباجرا ول عسببيفا
منهم).  صحيح

قببال  مبباوالمباشرة:     الفعلية     المقاتلة      دليل  )3
(]14/74[ الستذكار في البر عبد ابان العلمبباء يختلببف لم: 

قببدر ومبن قتلبه مبباح أنبه والشببيوخ النساء من قاتل فيمن
.قتل) وقاتل الصبيان من القتال على

النسبباء قتببل إبااحببة فببي قببدامه اباببن الجمبباع ونقببل 
والشببرح المغنببي[ أقوامهم أعانوا إذا السن وكبار والصبيان

المسالمين.  الرهبان , وزاد]ج10

لنهببم جميعببا قبباتلوهم المرتدين مع الصحاباة  فعل)4
سبببوا أنهببم حببتى ينكببروه، ولببم باببه ورضوا ذلك على تمالوا

أهببل سببكوت اعتبببروا الصببحاباة إن باببل وأطفببالهم، نسائهم
والموافقببة الرضببى مببن قببدرتهم مببع النكببار عببن القببدرة

قصببة فببي كمببا أباريبباء يسببمون ول العقوباة عليه يستحقون
حبرب فبي الوليبد بابن خالبد مبع الحنفبي مبرارة بان مجاعة
مختصببر فببي الوهبباب عبد بان محمد الشيخ ذلك ذكر ،الردة

السيرة. 

وأجمعببوا(:بب ]4/279[ الحاشية في قاسم ابان  قال)5
والببردء الجهبباد، فببي المباشببر حكببم الببردء حكببم أن علببى

. )المساعدة أنواع من نوع باأي المساعد

بأساضبابا     ووقعضت     كضذلك     يكونضضوا     لم     ثانيا: فإن
تعببالى اللببه سببنة جببرت فببإنه ؛  تعضضالى     اللضضه     مضضن     قدرية
منهببم يكبن لببم ومببن وينتقببم يأخببذ اللببه أن العامببة القدرية

عائشببة عببن الحببديث فببي كمببا نيبباتهم، علببى يبعثون فإنهم
الرض مببن بابيداء كانوا فإذا الكعبة جيش يغزو (ثم ؛مرفوعا
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كيببف اللببه رسببول  يا: قلت: قالت.وآخرهم باأولهم يخسف
؟!منهببم ليس ومن أسواقهم وفيهم وآخرهم باأولهم يخسف

رواه[نيبباتهم)  على يبعثون ثم وآخرهم باأولهم  يخسف:قال
البخاري]. 

وتنضضزل     فرضا  -      مسلمين     بفعل     كان     ثالثا: وإن
لهم     حصلت     إذا     والمجاهدين     المسلمين     سانة     فإن  - 

يسضضتطيعون     ل     بما     وانتقموا     للنتقاما     وقدرة     فرصة
المحضضاربا     وقصضضدوا     وغيره     المذنب     بين     التمييز     فيه
اللببه صببلى الرسببول هببدي وهببذا ؛  عنهم     معفو     هذا     فإن
مببن الكببراما والمجاهببدين باعببده مببن وأصببحاباه وسببلم عليه

يأتي:  ما عليه ويدل ،باعدهم

النبببي  لن:  المنجنيضضق     بنصضضب     القتضضال      جضضوز  )1
الطببائف، أهببل علببى المنجنيق نصب وسلم عليه الله صلى

السببكندرية. أهببل علببى المنجنيببق نصب العاص بان وعمرو
بايببن التمييز فيه يمكن ل اللة باهذه الضرب أن الدللة ووجه

أبارياء.  هؤلء يسميه ما باه ُيقتل أن ويمكن أحد

الجهباد: في الروض على حاشيته في قاسم ابان وقال
ونساءا صبيا قصد بال قتل ولو باالمنجنيق الكفار رمي يجوز(

رشببد: اباببن قببال باالجمبباع، النكايببة لجببواز ورهبانببا وشيوخا
المشركين).  أنواع جميع في الجماع باطريق جائزة النكاية

باأس ل: (حنبل بان أحمد  قال:  العدو     تبييت      جوز  )2
كببره أحدا نعلم  ول:قال البيات، إل الروما غزو وهل ،باالبيات

ج]. 10 والشرح المغني[ البيات). أهب

ولببذا تمييببز فيببه يحصببل ل البيببات أن ؛الدللببة ووجببه
أبارياء.  هؤلء يسميه ما باه ُيقتل أن ويمكن الذن حصل

البيببات فببي والصبببيان النسبباء قتببل يجببوز: ( وقال)3
قتببل ويجببوز منفرديببن قتلهببم يتعمد لم إذا المطمورة وفي

هببذا فببي وليببس وهزيمتهببم قتلهببم إلببى باه يتوصل باهائمهم
.ج]10 والشرح المغني) [خلف

ولببذا تمييببز، فيببه يحصببل ل البيببات أن الدللببة ووجببه
أبارياء.  هؤلء يسميه ما باه ُيقتل أن ويمكن الذن حصل

ُسئل لما ؛الصحيحين في جثامة بان الصعب  حديث)4
الليببل فببي القبيلببة غببزو عن وسلم عليه الله صلى الرسول

)7(والجهاد التوحيد منبر



حكم ما جرى في أمريكا 
من أحداث

باذلك، فأذن ل؟ وما قتله يجوز ما باين التمييز يستطيعون ول
فيه.  الخطأ عن وعفى

غيضضر     فاعضضل     بفعضضل     حصضضل     مضضا     كضضان     رابعا: وإن
ظببالم من انتقم ظالم  فإنه:  التباكي     فلماذا     المسلمين

قببال باالظببالمين، الظببالمين اللببه أهلك لو فماذا منه، أعظم
كببانوا كمببا باعضببا الظببالمين باعببض نببولي  (وكببذلك:تعببالى

يكسبون). 

وتكضضرار أبرياء هؤلء أن ؛بشبهة يتعلق ما أما
فقببد ؛المضضذكورة الحداث في الكائن المصطلح هذا

حيببث ،الشببعيبي عقلء باببن حمببود العلمة شيخنا عنه أجاب
الدلة أغلب ذكرنا وقد ،المرفقة باالفتوى تجدونه ذلك ناقش
الله.  حفظه شيخنا ذكرها التي

مضضن علضضى الجابضضة من ذكرتم ما أما
الضضتي والحضضاديث اليضضات ببعضضض اساضضتدل
بإجابضضة عليضضه فنجيضضب محلها، في ليست
 ؛ومفصلة مجملة

أن يقببال أن ؛ذلضضك على العاما المجمل فالجوابا
السببؤال في ذكرتم التي والحاديث اليات باهذه أستدل من
التخصببيص إلببى ينظببر ولببم باعمومهببا أخببذ إنمببا باعضببها أو

باعيببن نظر وإنما حصل ما فحصل الخرى الدلة في والتقييد
 واحدة،

فكالتالي:      ،  ذلك     على     التفصيلي     الجوابا     أما

الحاديث:  باعدها نذكر ثم بااليات ونبدأ

قتضضل      (مضضن  :  تعضضالى     بقضضوله     اساضضتدل     أول: مضضن
قتضضل     فكأنمضضا     الرض     في     فساد     أو     نفس     بغير     نفسا

النفببس فببإن ،الستدلل عجائب من فهذا ؛  جميعا)     الناس
فهببي ومشببورة باببرأي ولو قتل على معينة أو قاتلة كانت إذا

الطائفببة غيببر فببي اليببة ثببم أول، هببذا للعقبباب مسببتحقة
فببإن تمببالت إذا ،الناكثببة والقبائل الدول غير وفي الممتنعة

ذكببره سبببق كمببا ،باالجماع المباشر حكم له والمعين الردء
قليل.  قبل
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يحضضب     ل     اللضضه     إن     تعتضضدوا     (ول     آيضضة     ثانيضضا: أمضضا
أمببا بببحق باغير أو ظلما تعتدوا الية: ول فمعنى ؛  المعتدين)

أو الجهاد في باحق أو باالمثل المعاملة أو القصاص وجه على
اليببة، لعمببوما مخصببص فهببذا ونحببوه البيببات هجببوما فببي

مببا بامثببل فعاقبوا عاقبتم  (وإن:تعالى قوله أيضا ويخصصها
وآيببة السبباباق، جثامببة باببن الصببعب وحببديث باببه)، عببوقبتم

قصاص).  (والجروح

إتلف جببواز علببى العلماء اتفق ولهذا(تيميه:  ابان الق
لببم أو ذلببك مثببل بانببا فعلببوا إذا للكفببار الذي والزرع الشجر

فببي مثلببه وقال ،]3/442 السنة منهاج [باه) إل عليهم يقدر
الفتبباوى[ خلف باغيببر بانببا يفعلببوا مببا مثببل والغببرس البنبباء

اباببن عببن حاشببيته فببي قاسببم اباببن ونقله ]،28/414,596
[ الحاجببة عنببد العببامر وتخريببب والببزرع الشببجر فببي تيميه

40/270[.

اليببة فهذه ؛  أخرى)     وزر     وازرة     (ولتزر     ثالثا: آية
البريئببة النفببس فببي فهببذه اليببات مببن سببواباقها مثل عامة
ول بابرأي ل القتبال علبى تعبن ولبم تقاتبل لبم محضة باراءة

فببي ول البيببات بابباب فببي وليسببت البتببة ولشببيء مشببورة
لسببواد المكببثر السببواد أهببل من وليست الممتنعة الطائفة
كانت أو العانة أشكال من شكل باأي أعانت إن أما العداء،

لهمببا كسببب فهببذا ونحببوه باالسببواد فأعببانت الطائفة ضمن
كنتببم مببا تجببزون (إنمببا تعببالى قببال فعلتببه، ووزر وعمببل

تعملون). 

مببن فببإن ،ووجببوباه العدل باآيات الستدلل  أمارابعا:
وكببثر أعببانه ومن هو الناكث المحارب الظالم عقاب العدل
المسلمين.  وحارب سواده

آيببة أي يخلببو ول اليببات مببن ذكره تيسر ما باعض هذا
السببياق ضببمن وهببي إل وأمثببالهم هببؤلء مببن أحببد يببذكرها
لهببا مخصببص ذكرنببا ومببا مطلقببة عامة آية إنها إما ؛الساباق
العانببة غير وفي الممتعة الطوائف غير في أنها أو ،ومقيدة
فائببدة يفيببدكم لببذلك فببانتبهوا والمشببورة، والسواد باالرأي
عليكم.  اليرادات في كبيرة

الحاديث:      أما
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؛  أجضضر)     رطبضضة     كبضضد     كل     (في     حديث     أول: فمثل
مببع أكبادهم فإن وأعوانهم المحارباين غير في الحديث فهذا

فيهببا أجببر ول تؤصل والتمآل السواد وتكثير والعانة الحرب
باقتلها.  إل

قتببل ولكببن ،حببق فإنه الظلم تحريم حديث أماثانيا: 
مبع أو سبواد تكبثير أو ممبالة أو وإعانة بامباشرة المستحق

ل كسببه علبى معباقبته الظلبم من فليس الناكثة الطائفة با
العدل.  من

علضضى     إل     الجضضان     يجنضضي     (ل     حضضديث     ثالثضضا: أمضضا
في فهذا ،أخرى) وزر وازرة تزر (ول آية مثل فهذا نفسه)؛

ول الناكثببة الطائفة مع ول ناصرا ول معينا ليس الذي الجان
كسبه. فهو ذلك غير كان إن أما تعينه، قبيلة مع

الحببديث هببذا علببى حسن بان الرحمن عبد الشيخ قال
فهمببه فببي وأخطببأ مطلقببا الحببديث هذا باعموما استدل لمن

3/ج148[ النجدية والمسائل الرسائل مجموعة فقال: في
باتكببافلهم باجرمببه الجبباني أنصار مؤاخذة في ]21 الرسالة

إلى استند ثم قتل أو طريقا قطع أو نهب فقال: (فمن ،معه
منهببم الحببق يأخببذ أن المببر ولة مببن أحببد يقببدر فل قبيلببة

ونظببر جنببايتهم إلببى ينظر ولم رأسا تركوا فلو هذه والحالة
مببن القاصببرين باعببض يفهمه لفهم فقط المباشر جناية إلى

الناس حقوق لضاعت "،نفسه على إل جان يجني ل" حديث
وقصببر الشببرعية القاعببدة وعطلببت وأمببوالهم ودمبباؤهم
قدر فعلى النظر إمعان عند عليه ويدل يتناوله عما باالحديث

ذلببك علببى والتعبباون والعدوان والظلم البغي من أحدثوا ما
باببأداء ليقببوما عمه ابان في العم ابان يحبسوا أن للئمة سانح

عبببد الشببيخ اسببتدل أن إلببى )،الحببق... مببن عليببه وجب ما
عببن النببذر بااب في داود أباو رواه باحديث حسن بان الرحمن
بانببي مببن رجببل الرسببل (أخببذ ؛مرفوعببا حصببين بان عمران
باجريببرة آخذكا" : قال؟!تأخذني علما محمد  يا:فقال عقيل

مبن رجليبن أسبروا قبد ثقيببف وكببانت ،"ثقيبف من حلفائك
 اهب. )وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب

طائفببة أو جماعة كانوا إذا الجناة أن هذا؛ على ونقول
الباقي، باجريرة أحدهم أخذ يجواز شوكة لها دولة أو ممتنعة
وهببذا الببدين، أعداء ولتسلط الجهاد لضاع هذا ولول ؛ونقول

يمكببن ول واعتببدى ظلم ولو أفرادها تنصر التي القبائل في
لببه العانببة مببن القببدر هببذا إن باقبيلته لتقويه منه الحق أخذ
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ممتنعببة طائفببة لنهببا ذلك يجيز الظلم على باينهم تعاون يعد
الواحد.  كالشخص فأصبحوا الثم على متعاونة

مقتولضضة     وجضضدت     الضضتي     المرأة     حديث     رابعا: أما
منببه المببراد خبباص حببديث أيضببا فهذا ؛  الغزوات     أحد     في

إذا أمببا ،تعيببن أو تشبباركا أو تقاتببل لببم فيمن أو قتلها تقّصد
فهببذا عنببه تتميز لم مما لغيرها وتبعا ضمنا كانت أو شاركت

قاعببدة وهذه استقلل، يجوز ل ما تبعا ويجوز باالجماع، جائز
يراعبى ل المرتبدة الطائفبة ولبذا سببق، كما محكمة فقهية

 –الجماع نقل وسبق-  باالجماع النساء فيها

أما تقتل هل ارتدت لو المرأة حكم  ما:هؤلء نسأل ثم
تقتببل هببل رأي اسببتطلع أو مشورة أو بارأي أعانت وإذا ل؟
 ل؟ أما

المقتولببة المببرأة حببديث على الجاباة  ومثلخامسا:
ل أن الجهبباد فببي للقببادة الرسول وصية حديث على الجاباة
 شيخا... الخ ول صبيا ول امرأة يقتلوا

أو شببيخا أو صبيا أو امرأة كونها وصف أن يتضح وباهذا
وأنبه حبال أي فببي ول أبابدا تقتبل ل دائمببا ليس الرهبان من

مانعببا ليس أبارياء كونهم وصف حتى بال ،مطلق مانع وصف
تخصصه.  حالت له بال مطلقا

يعضضضارض مضضضن منهضضضم وهنضضضاك
".مفاساد فيه إن"ويقول: 

جهتين:  من عليه الرد وهذا

وتعطيببل اليببوما الجهاد تعطيل إلى يؤدي أنهالولى: 
ويببؤدي إلببى جهببادي عمببل من ما لنه ونحوه باالعدو النكاية

فببي وهببؤلء تظهببر، ومصائب تزهق أرواح وفيه خسائر إلى
الطوائببف باعض نظرة مثل اليوما الجهادية للعمال نظرتهم

والخببروج السياحة هو الجهاد ترى التي المعاصرة المبتدعة
يببرون وهببؤلء وتفرقببة، مفاسببد وفيببه ينفببع ل وغيببره فقط

تغضببب ل الببتي الميسببرة السهلة السلمية باالوسائل الجهاد
العاما الجهاد لمفهوما تحريف وهذا أحد، كل باها ويسمح أحدا

الخببرى باببالطرق والتنديببد فقببط أفببراده باعض إلى وقصره
هؤلء:  ميزان على بال الشرعية،
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مفاسببد إلببى أدت لنها مناسبة ليست بادر غزوة  أن)أ
حصل. ما فيها للمسلمين حصل وقد أحد غزوة باسببها كان

معونببة بائببر حادثببة فببي للمسببلمين حصل ما  وأن)ب
وكببان والدعاة، العلماء من مجموعة قتل حيث الرجيع وماء

يببؤدي وهكببذا السبباباقة، الجهادية العمليات باعض ذلك سبب
باسبب للصببحاباة حصبلت البتي الحبوادث جميبع انتقباد إلبى

 الجهاد؟

فببإنه مكببة، فببي باالدعوة الجهر تخطئة إلى  ويؤدي)ج
إلببى الهجببرة إلى ذلك أدى الجهاد من نوع وهو الجهر باسب

يجببوز ل المنطببق هببذا الوطان. وعلى عن والنزوح الحبشة
ذلك؟! العدو! وأنى يثير مال إل الجهادية العمال من

،أكببثر مصببالح يقابالهببا المفاسد من ذكروا  ماالثانية:
ذلببك ونحو للمسلمين وتحسبهم الله أعداء انكفاء من ؛منها
وغيرها.  والشيشان فلسطين في مشاهد هو مما

؛الحربا حالة مسألة أما 

حالببة أن فظن الكثير على التبست المسألة هذه فإن
وقْصببر فقببط، لوجببة وجهببا الجيوش التقاء زمن هي الحرب

سببوف َثببم ومببن خطببأ، فقببط الزمببن هببذا على الحالة هذه
فنقول:  المسألة لهذه نتعرض

قسمين:  إلى تنقسم العداء مع الحرب حالة

التقبباء حبباله وهببذا قائمببة عسببكرية حرب  حالةأول:
هببي وهببذه المعروفببة هببي وهببذه الجيببوش والتقاء الصفين

- المجاهدون يستطيعها ل وهذه غيرها، باعضهم يفهم ل التي
ذلك.  عن تخلت لحكومات ا لن قليل  إل- اليوما الجهاد أهل

الحببرب حالة حكم في  أي- حكمية حرب  حالةثانيا:
أو العهببد نقبض مبن الصبريح العببداء ظهور  وهي- الحقيقية

أو مشببورة أو باببرأي المسببلمين على إعانة أو مسلمين قتل
،حببرب حالببة أيضببا فهذه ونحوه كان، مهما دعم أي أو خطة
الحالة:  هذه أمثلة ومن

حالببة كببانت ؛بادر قبل وما الهجرة باعد قريش  حالة)1
فيهببا يحصببل لم أنه مع والصحاباة الرسول مع حكمية حرب

وسببلم عليببه اللببه صلى الرسول كان لكن بادر قبل مواجهة
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يحاصببرون وكانوا اقتصادها، لضرب لقريش عير كل يترصد
الفببترة تلببك فببي وكببانوا أهلهببا كان مهما قريشية قافلة أي

.جحش بان الله عبد سرية في حصل كما يقتلون

فببي-  قائببل قببال وهو: لو لذلك مثال أعطيكم وسوف
حالببة وهببي بادر غزوة إلى الهجرة باعد من ذكرنا التي الحالة
قريشببا تقبباتلون لمبباذا قائببل قببال  لببو- معهم حكمية حرب

باعبد يلتببق ولبم رجالهبا باعبض وتقتلببون اقتصببادها وتدمرون
فهبذا معهبم حقيقيبة حربايببة مواجهبة حبال وليست الصفان

 للبارياء؟ وقتل ظلم

؟!مسلم يقوله أن ممكن هذا فهل

باببن باكر ساعدة لما العهد نقضت لما قريش  نقض)2
حصببل َثببم ومن المسلمين مع حرب حال في أصبحت وائل

حرب حال في مكة فتح إلى نقضها من وكانت سرا، غزوهم
الحقيقية.  المواجهة حالة في يجوز ما فيها يجوز

بامحبارباته العهببد نقبض لمبا الشبراف كعبب  نقض)3
حببتى خببدعه مببن إليببه فأرسببل عليهببم، والعانة للمسلمين

ُقتل.

الطريقة بانفس اليوما هذا مثل فعل لو بابعضهم وكأني
ول وخداع كذب لقال: هذا الشرف بان كعب مع فعلت التي

باعموميببات، ويستدل شريعة، كل في محرما والكذب يجوز،
تخصها.  أحكاما لها الخصوص حالت أن تناسى أو ونسي

مفاسد، وحصل أبارياء قتل وأنه ،قالوا باما سلمنا لو ثم
التي والمفاسد وأعظم أكبر أمريكا قتلتها التي البارياء لكان

قببال ما ذلك في ونقول وأعظم، أكبر وأتباعها أمريكا فعلتها
قتال قل فيه قتال الحراما الشهر عن  (يسألونك:تعالى الله
الحببراما والمسببجد باببه وكفببر اللببه سبيل عن وصد كبير فيه

،القتببل) مببن أكبببر والفتنببة اللببه عنببد أكبر منه أهله وإخراج
وتشببريد قتببل مبن أمريكبا خصوصببا الغببرب فعله ما ونقول

على الكفر وفرض العلمانية ونشر عليهم وإعانة للمسلمين
الله.  عند أكبر المجاهدين وملحقة والدول الشعوب

عببن عبببارة هببي عامببة قاعدة أعطيكم سوف ؛وأخيرا
العامببة الستدللت سقوط فيكم الله بااركا لكم يتضح مثال

الساباقة: 
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عليببه اللببه صببلى الرسببول قتببال أثنبباء في رأيكم فما
حينمببا أو باببالمنجنيق، وضببرباها حاصببرها حينما لثقيف وسلم
باالنببار وأحرقهببا وأتلفهببا أشجارهم وقطع النضير باني حاصر

بانبي مبن أنببت مبن كبل قتببل حينمبا أو الماء، عنهم وحبس
وسببلم عليببه اللببه صببلى الرسببول كببان حينمببا أو قريضببة،

وقببال رجببل جبباء ثببم ؛وأحببد باببدر غزوة زمن قريش يحارب
ل اللببه إن تعتببدوا (ول: "السبباباقة الزمنببة هببذه فببي للناس
"...أخببرى) وزر وازرة تببزر (ول" :وقببال ،"المعتببدين) يحب

يقاتببل لببم مببن" :قببال قريضببة بانببي قتببل حينمبا أو ونحوها،
قال ،الفساد من هذا فإن يقتل فل البارياء من فإنه مباشرة

الرض فبي فسباد أو نفبس باغيببر نفسببا قتبل  (ومببن:تعالى
تقطيببع حيببن قببال  أو)"! اليببة...جميعببا النبباس قتل فكأنما
أشببجار تحرقببون لمبباذا: "النضببير بانببي واقتصاديات أشجار
إل الجببان يجنببي (ول كالنساء يقاتل لم ممن أبارياءهم باعض
باببدر فببي أهلهببم قتببل حين مكة لهل قال  أو"!نفسه) على

رطبببة كبببد كببل فببي (فببإن مكببة أهببل علببى تصببدقوا(قال: 
العامببة اليببات باهببذه يسببتدل ممن ذلك غير إلى..."! أجرا)

أو باالمثببل والمعاقبببة والبيببات والقصاص الجهاد مواضع في
.التميز عدما

؟!الستدلل هذا يستقيم فهل

؛الكفار مظاهرة مسالة أما

رحمهببم النجديببة الببدعوة أئمببة هببم باحثها من فأعظم
عببن والخببروج والببردة والنفاق الكفر من ذلك واعتبروا الله

والجمبباع والسببنة الكتبباب عليه ويدل ،الحق هو وهذا الملة
كالتالي: 

القرآن:     فمن

اليهببود تتخببذوا ل آمنببوا الببذين أيهببا  (يببا:تعببالى قببال
فإنه منكم يتولهم ومن باعض أولياء باعضهم أولياء والنصارى

يقولببون نببافقوا الببذين إلببى تببر (ألببم تعببالى قببال منهببم)،
لنخرجن أخرجتم لئن الكتاب أهل من كفروا الذين لخوانهم

قببال لننصرنكم)، قوتلتم وان أبادا أحدا فيكم نطيع ول معكم
عليهببم اللببه غضببب قومببا تولببوا الببذين إلببى تر  (ألم:تعالى
كثيرة. معلومة الباب هذا في منهم) واليات ول منكم ماهم

السنة:     من
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مفارقببة علببى الله رسول (باايع مرفوعا: جرير حديث
اللببه فببي الحببب اليمببان عرى (أوثق وحديث: ،المشركين)

الله).  في والبغض

الجماع:      أما

فببي الجمبباع الوهبباب عبببد باببن محمببد الشببيخ أ) نقل
المشببركين مظبباهرة أن ؛الثببامن) (الناقض السلما نواقض

كفر.  المسلمين على ومعاونتهم

والحببرب الكفببر بادار لحق من إن: (حزما ابان  قال)ب
مرتد الفعل باهذا فهو المسلمين من يليه لمن محارباا مختارا

 ].المرتدين كتاب المحلى[  اهب)كلها المرتد أحكاما له

عبببد بان محمد بان الله عبد بان سليمان الشيخ  قال)ج
للمسببلمين قتببالهم فببي الكفببار مببع الخببروج إن: (الوهبباب

الئمببة وفتاوى ،8/159 الدرر [باالكفر) صاحبها على يحكم
. ]1/451 النجدية

مما(الشيخ:  آل حسن بان الرحمن عبد الشيخ  قال)د
أو بااليد وإعانتهم ونصرتهم المشركين موالة التوحيد ينقض

وفتبباوى ،4/291 الرسببائل مجموعببة[المببال)  أو اللسببان
].443،427 ،435 /،1 النجدية الئمة

آل الرحمببن عبببد باببن اللطيببف عبببد الشببيخ  قببال)هببب
معسكر إلى جمز من ؛اختياراته في تيمية ابان قال(الشيخ: 

الئمببة وفتبباوى ،8/338 الببدرر[ارتببد)  باهببم ولحببق التتببار
.]1/443 النجدية

بان العزيز عبد الشيخ بارئاسة الدائمة اللجنة  جواب)و
مببن باهببا يكفببر الببتي الكفببار  (مببوالة:وفيهببا اللببه رحمه بااز

الفتببوى [المسببلمين) علببى ونصببرتهم محبتهببم هببي والهم
].1/466 النجدية الئمة وفتاوى وراجع ،6901 رقم

الجمبباع اللببه رحمببه بااز بان العزيز عبد الشيخ  نقل)ز
كببافر أنببه العانببة أشببكال من شكل باأي الكفار أعان فيمن

.بااز] ابان فتاوى[

فأنتم المختصرة، الرسالة هذا في جمعه تيسر ما هذا
العجببب تببروا فيببه أذهببانكم وأحضببروا الكلما هببذا تببأملوا

.الصواب ويتضح ذلك في نتذاكر لكي العجاب،
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البصببيرة ونببور والهدايببة الخلص ولكم لنا الله نسأل
والشتباه. العلم مضايق في والتوفيق

.الطلب لبقية سلمنا وبالغوا

أعلم والله
أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى

بن علي ؛أخوكم
الخضير خضير

هب 3/7/1422
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