
معالم الطائفة 
المنصورة

معالم الطائفة المنصورة
في عقر داار المؤمنين (بلدا

الشام)
يأبتأليف فضيلة الشيخ؛ 

 الفلسطينيقتاداة
عمر بن مجمودا أبو عمر

*   *   *
بسم الله الرحمن الرحيم

بببالله ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده لله الحمد إّن
مضببل فل اللببه يهده من أعمالنا، وسيئات أنفسنا شرور من
ل وحببده الله إل إله ل أن وأشهد له، هادي فل يضلل ومن له

عليببه اللببه صلى ورسوله عبده محمدا أن وأشهد له، شريك
وسلم. 

َتقَببوا النبباس أيهببا يا{ نفببس مببن خلقَكببم الببذي ربكببم ا
ً منهمببا وبببث زوجها منها وخلق واحدة ًء، كببثيرا رجببال ونسببا

)1(والجهاد التوحيد منبر

... ووعد  بشارة
عن سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه قال: 
كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
فقَال رجببل: (يببا رسببول اللببه؛ أذال الناس الخيببل، 
ت الحرب  د وضع لحا، وقالوا؛ لجهاد، ق ووضعوا الس
ه وسلم  ه علي ه صلى الل ل رسول الل ا)، فأقب أوزاره

كذبوا، اللللنآ جاء داور القتال، بوجهببببه وقال: (
ق،  ى الح ي أّمٌة يقاتلونآ عل ن أمت وليزال م
ويزيللغ الللله لهللم قلوب أقوام، ويرزقهللم 
ي وعد  ى يأت ى تقوم الساعة، وحت منهم حت
الله، والخيل معقودا في نواصيها الخير إلى 
ي مقبوض  ى إلّي أن و يوح ة، وه يوم القيام
ًا، يضرب  ّبللثَّ، وأنتللم تتبعوننللي أفنادا َل غيللر م
بعضكللم رقاب بعللض، وعقللر داار المؤمنيللن 

).بالشام
 الحديث صحيح رواه النسائي وغيره



معالم الطائفة 
المنصورة

عليكببم كببان اللببه إن والرحام به تساءلون الذي الله واتقَوا
ًا . }رقيب

إل ولتمببوتن تقَبباته حببق اللببه اتقَببوا آمنوا الذين ياأيها{
. }مسلمون وأنتم

ً وقولوا الله اتقَوا آمنوا الذين ياأيها{ ًا، قول يصلح سديد
ورسببوله اللببه يطببع ومببن ذنببوبكم لكم ويغفر أعمالكم لكم
ًا فاز فقَد ًا فوز . }عظيم

بعد:  أما

محمببد هببدي الهدي وخير الله كلم الحديث أحسن فإن
ٍة وكببل محببدثاتها المببور وشببر وسلم عليه الله صلى محدثبب
ٍة وكل بدعة ٍة وكل ضللة بدع  .النار في ضلل

الببذل عيشببة المسببلمون؛ يعيشببه الذي الوقت هذا في
وانقَطببع والرشببد، الهببدى معالم أنفسهم من فقَدوا والعار؛
والسببيادة، التمكيببن حبببل عليببه، جمعهببم الببذي اللببه حبببل

الباطببل وتغطببرس أعدائهم، وأمام أنفسهم أمام فتصاغروا
ّدة تيار وصار بلدهم، في واثقَت والعلببى، القبوى هو الر وت

ّدة بين الشر حبال وانشببغل الخببارجي، والكفببر الداخلية الر
والفببرق الجماعببات وتببداعت والعبببث، ببباللهو المسببلمون

ًا واجتهاداتهم الرجال أفكار ألى السلمية مصببدر عببن بعيببد
عليببه اللببه صببلى رسببوله وسببنة اللببه - كتبباب والنور الهدى

الهببدي بهببذا المتمسببكين علببى الغربببة - واشببتدت وسببلم
أو - النصبر القَبادم اللهبي الوعبد إلبى نفوسبهم واشبتاقت

 – الشهادة

ومعببالمه، الببدين غربببة قائمببة، والغربة الوقت هذا في
رسببالتنا المسببلمين على نلقَي وابتلؤاهم، الحق أهل وغربة
وترشدك خللها، من الحق لتبصر المسلم أيها تدعوك هذه؛
بببل الزمان، في بدعا لسنا أننا واعتقَادنا السبيل، سواء إلى
والجهبباد) الحق (طائفة الطائفة هذه حلقَات من حلقَة نحن
بهبا نتمسبك - أن وتبوفيقَه اللبه - بعبون أنفسبنا علبى آلينبا

َفس ينبض، عرق فينا مادام َن أن ومقَصدنا وابتغاؤانا يتلجلج، و
فبي نكايبة ثبم العبالمين، لبرب العبوديبة خطباب في ندخل
الكفار يغيظ موطئا يطؤونآ ول{ والدين، الملة أعداء

الببتي حيبباتهم لنقَلببب ،}صللالح عمللل بلله لهللم كتب إل
ًا سعادة أرادوها ًة ونعيم ًا، شقَاو مباهم علبى مباداموا وعبذاب

والظلم.  الكفر من عليه
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المسلم:      أيها

بتوفيببق وراءهببا ما وراءها الجناحا، صغيرة إليك بطاقتنا
- تعالى الله شاء إن-  وراءها ما وأول ومعونته الله

بببه يهتببدي سبباطع، دليببل فيهببا تببراه قببول كل  على)1
ينتسببب مببا خيببر إلى نسبة له بل وليخزى، يذل فل السالك
بعببض فيهببا لببك عجلنببا وقد ،}ربانيين كونوا{ إليه الناس

فببي معبك وضببرورته. وسببنكون لهميتببه الحق من ماعلمنا
فيهببا نمببدك-  تعببالى الله شاء إن-  رسائل بل قادمة رسالة
الواضحة. الناصعة بالدلة

ّطنببوا لببك  إخببوة)2 إمضبباء علببى وأمببوالهم أنفسببهم و
مللن اشللترى الللله إنآ{ سببلفهم أمضبباه الببذي العقَببد

ّنللة لهللم بللأنآ وأمللوالهم أنفسللهم المللؤمنين الج
َيقتلللونآ الله سبيل في يقاتلونآ ُيقتلللونآ ف ًا و وعللد

ًا عليه . ونحببن}والقللرآنآ والنجيللل التللوراة في حق
ًا والضعف العجز نحمل وجل عز الله مائدة على فببي طمعبب
ّوة الله أعداء وأمام الخير، زيادة بربك وكفى{ ؛تلين ل فقَ
. }ونصيرا هادايا

المسلم:      أيها

إخوانببك مع التكليف تحمل معنا، فكن وعلمتنا رأيتنا إن
الرسالة هذه ففي وإل }،والتقوى البر على وتعاونوا{

أن تعجببز لن أنك أي-  وجهادا علما ؛منفردا لك تكليف ماهو
–  عنه الله رضي بصير أبي مثل تكون

ُه طريقَنببا، هو هذا َد ّببب ّديقَون النبيبباء َع والشببهداء والصبب
ِبببل والصالحون، ّيتببك، اللببه علببى فأق نفسببك تبخببس ول بكل

ّقَها.  ح

كنتم إنآ العلونآ وأنتم تحزنوا ول تهنوا ول{
}مؤمنين
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عقيدتنا هذه
الولببى القَببرون مببن الصببالح سببلفنا عليه ماكان نعتقَد

وتفصيل.  جملًة

مسبمّى فببي والجماعبة السببنة أهبل قبول علببى فنحن
اليمبان أن فنقَببول والخبوارج، المرجئبة بين وسط اليمان،

ّنة، ونيببة وعمل قول وأّن وعمببل، قببول الكفببر وكببذلك وسبب
ونسببتثني متفاوتة درجات على وهي وشعب مراتب اليمان

والقَببول الصببغر، ومنه الكبر منه والكفر اليمان، كمال في
ًا العملي "الكفر ؛بأن العتقَببادي والكفببر أصببغر، كفر مطلقَ

ًا الكبر منه العملي بدعي. فالكفر قول أكبر" هو كفر مطلقَ
.الصغر ومنه الكبر منه العتقَادي والكفر الصغر، ومنه

بجحببود إل يكفببر ل المببرء "أّن ؛القَائل قول في ونعتقَد
ن ببدعي قلببي" قبول ون فبالجحود المرجئبة، أقبوال م يك

الظاهر العمل أّن ونعتقَد بالقَلب، يكون كما والقَول بالعمل
السببنة أهببل عنببد العمببل أن إذ ،الببباطن علببى دليببل هببو

إل الرادة كببانت العمببل كان فحيث ،وإرادة قدرة والجماعة
الكراه.  حال في

عامببة أن ونؤمن ،إعراض وكفر جهل كفر عندنا والكفر
قاتببل الببذي الكفببر وهببو والعببراض العنبباد هببو النبباس كفر

وكفببر عليببه، النبباس وسببلم عليببه اللببه صببلى اللببه رسببول
والببولء النسببك وهببي ؛العبببادة فببي عببامته كببان الطوائببف

والتشريع.  والحكم والبراء

بالعبببادة الببرب إفببراد هببو ؛واحد الدين أصل أن ونعتقَد
عليه الله صلى قال شرائعه، اختلفت وإن السلم، دين وهو

 .)واحد دايننا النبياء معشر إنا(وسلم: 

ُفرقة أن ونعتقَد المحكمببات، دون المتشابهات واتباع ال
البدع.  أهل علمات من هي الهدى دون والهوى

مبباهو فمنها واحدة، مرتبة على ليست البدع أن ونعتقَد
وجعلوا: {تعببالى قببوله مثببل الجاهليببة، كبدعة صراحا كفر
ًا والنعام الحرث من ذرأ مما لله هللذا فقللالوا نصيب
وقللالوا{ تعالى:  وقوله.}لشركائنا وهذا بزعمهم لله

ومحللرم لللذكورنا خالصللة النعام هذه بطونآ مافي
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}.شللركاء فيلله فهللم ميتللًة يكللن وإنآ أزواجنللا على
ول ولسللائبٍة بحيللرٍة من الله جعل ما {تعالى: وقوله

اتخببذوا حيببث المنببافقَين بدعببة  وكببذلك.}ولحام وصيلٍة
والموال.  النفوس لحفظ ذريعًة الدين

يختلببف أو بكفببر ليسببت التي المعاصي من ماهو ومنها
ومببن والمرجئة والقَدرية الخوارج كبدعة ؛ل أم كفر هي هل

الضالة.  الفرق من أشبههم

كبدعببة ؛بكفببر ليسببت عليهببا ويتفق معصية ماهو ومنها
ًا والصببيام التبتل قطببع بقَصببد والخصببا الشببمس فببي قائمبب
الجماع.  شهوة

عرفببة، عشببية للببدعاء كالجتمبباع ؛مكببروه ماهو ومنها
الجمعة.  خطبة في السلطين وذكر

السببلف عليببه ماكببان وصببفاته اللبه أسببماء في ونعتقَد
والمشبهة.  المعطلة بين وسط وقولهم الصالح

الوعببد ببباب فببي والخببوارج المرجئببة بيببن وسط ونحن
ولببم عصببى إذا والمسببلم كله حق ووعيده والوعيد. ووعده

ًا توبًة يتب شبباء إن تعالى الله رحمة إلى موكول فهو نصوح
له.  غفر شاء وإن عذبه

وسلم عليه الله صلى الله رسول به ماجاء بكل ونعتقَد
والكرسببي والنببار كالجنببة الحقَيقَببة علببى الغيببب أمببور مببن

القَبر.  وعذاب والمحشر والميزان والصراط والعرش

فأفعالنببا ؛والقَدريببة الجبرية بين القَدر في وسط ونحن
إرادة لببه مختببار فاعببل والنسببان مخلوقتببان، ومشببيئتنا

الحقَيقَة.  على لفعاله فاعل وهو ومشيئة

عليهببا. القَببدرة مببع تركهببا ليجببوز سببنن دار والببدنيا
اعتبارهببا وعببدم معصببية، وتركهببا شببرك، إليهببا واللتفببات

زندقة. 

الدنيا تفسد وأنها باطلة بدعية نحلة الصوفية أن ونعتقَد
شببر مببن وهببم كفببر طائفببة الروافببض الشيعة وأن والدين،
المسلمين.  جهة من السماء أديم تحت الخلق
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النتخاببببات تبببدخل البببتي السبببلمية الجماعبببات وأن
مببن الله إلى نبرأ بدعية جماعات هي التشريعية والمجالس

عمببل العلمانيببة البلد في التشريعية المجالس وأن أفعالها،
الكفر.  أعمال من

ذلك.  إل يسعه لم لمن منه لبد شر والتقَليد

كفببار هم للشريعة المبدلين وطائفته الحاكم أن ونعتقَد
ّدون ّوة بالسلحا عليهم والخروج مرت علببى عيببن فببرض والقَ

ّطليببن وأن مسببلم، كل دعببوى؛ أي تحببت هببؤلء لجهبباد المع
كفسبباد القَدريببة بالحجببج الحتجبباج أو المببام وجببود كعببدم
الول: آدم ابببن بمبذهب الحتجبباج أو التمببايز عدم أو الناس

يللدي بباسللط أنا ما لتقتلني يدك إلّى بسطت لنآ{
مببال اللببه علببى يقَولببون جبباهلون، هببم} لقتلللك أليللك

يعلمون. 

وفبباجر، بببّر كببل تحببت القَيامببة يببوم إلى ماٍض والجهاد
الله.  معصية في طاعته ولتجوز

غيببر مبدأ على إجتمعوا الناس من طائفة أي أن ونعتقَد
ّدة طائفة هي السلم والوطنيبة القَوميببة كبالحزاب وكفر ر

والديمقَراطية.  والعلمانية والبعثية والشيوعية

تحبت والكبافر المسبلم بيبن التمبايز عببدم دعببوى وأن
دعبوى وكببذلك باطلببة، جاهليبة دعببوى هي المواطنة دعوى
الببدول حببال هببو كمببا الببوطن أو العرق أساس على التمايز
الن. 

قلببوبكم فببي السببلم دولببة (أقيمببوا ؛مقَولة أن ونعتقَد
ّي معنببي على أصحابها عند أرضكم) هي على لكم تقَم جبببر

إرجائي. 

رسببوله وسببنة اللببه كتاب في اللهية الوعود أن ونعتقَد
لتحصببيل للمسببلمين أوامببر هببي وسببلم عليببه اللببه صببلى

إدراكها.  في والسعي أسبابها

يفببتيه السببلطان، هوى على كان إذا المفتي أن ونعتقَد
معببه ويببدور الشببرع، خلفا علببى كببان وإن يريد ما بحسب

كافر هو والباطل بالحق وينصره أفعاله، له فيبرر دار، حيث
مرتد. 
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ّداة طوائف عند المناصب تقلد من وأما مللن الر
أقسام: فهم ،والمشايخ العلماء

ّبببس  قسم)1 أمببره فخفببي حبباله، الطبباغوت عليهببم ل
الله. عند معذورون قوم فهؤلء عليهم
ّنببه الطبباغوت، حببال علم قسم )2 يخفببف أن أراد ولك
ًا يحقَببق وأن شببّره، مببأجور فهببذا والببدين الحببق لهببل خيببر
مثاب.
ودافببع ونصببره، فببواله الطبباغوت، حال علم قسم )3

ّور عنه، علببم مببن اللببه أتبباه مببا وكتم دينهم، الناس على وز
ًا للطاغوت، خدمة مرتد. هذا كافر فهذا والرياسة للدنيا طلب

الحكببم إل لنببا وليببس السببرائر يعلببم واللببه المببر نفس في
الحال.  وقرائن بالظاهر

كببافر، هببو السببلم ديببن بغيببر دان مببن كببل أن ونعتقَد
عنبباد كفببر كببافر فهببو تبلغببه، لببم أم الرسببالة بلغتببه سببواء

جهل.  كفر كافر فهو تبلغه لم ومن وإعراض،

إل منببه ليخببرج بيقَيببن السببلم دخببل مببن أن ونعتقَببد
بالسلم.  لحوقه من أسرع بالكفر الرجل ولحوق بيقَين،

تببرك مببن اليمان، شعب هي السلم شرائع أن ونعتقَد
ًا السببلم حكببم بقَاء مع اليمان من خرج الواجبات من واجب

تنفعببه لببم السببلم نببواقض من بناقض العبد أتى عليه. وإن
وجدت.  إن الشعب بقَية

وهنبباك والكبببائر، والببذنوب المعاصببي بمطلق نكفر ول
دينهم.  وامتهان النبياء َكَسّب بواحا كفر ماهو المعاصي من

ُنحب ونلعببن وسببلم عليببه اللببه صببلى النبببي أصببحاب و
مبغضيهم. 

علقببة لببه ليببس الشببرعية الحكببام إجببراء أن ونعتقَببد
ّفر ول الدين، بأصل وتأويببل باجتهبباد المسببلمين من أحدا نك

ل كمببا والثببم الخطببأ بيببن تلزم ول اللببتزام، عقَببد لينقَببض
المعين.  وكفر النوع كفر بين تلزم

انحسببار منبباطه وتببأخرهم المسببلمين تقَدم أّن ونعتقَد
وعمل.  علما وضوحه أو اليمان
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معالم الطائفة 
المنصورة

ديار هي الكفر بأحكام حكمت التي المسلمين ديار وأّن
 أي- السلم دار ووصف الكفر دار وصف ؛للوصفين جامعة

كببافر، والكببافر مسببلم  فالمسببلم- بحسبببه فيهببا واحببد كل
مسببتور أو المعببروفا منهم سواء السلم أهلها في والصل
الحال. 

ٍم طائفة هي المنصورة الطائفة أن ونعتقَد وجهاد.  عل

مينلوالحمد لله رب العا

طائفة المنصورة الطائفة
مقاتلة

صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي جابر  عن)1
يقللاتلونآ أمللتي مللن طائفة تزال ل(وسلم:  عليه الله

القيامة. قال: فينزل يوم إلى ظاهرين الحق على
فيقللول وسلللم، عليلله الللله صلللى مريم بن عيسى
علللى بعضللكم إنآ لنا. فيقول: ل صِل تعال أميرهم

.1)المة هذه الله تكرمة أمراء بعض

قببال: قببال عنببه اللببه رضببي الحصببين بن عقَبة  عن)2
مللن طائفللة تزال ل(وسلم:  عليه الله صلى الله رسول
مللن علللى ظللاهرين الحللق علللى يقللاتلونآ أمللتي
.2)الدجال آخرهم يقاتل حتى ناوأهم

صببلى اللببه رسول فال: سمعت عامر بن عقَبة  عن)3
أمللتي مللن عصللابة تلزال ل(يقَببول:  وسببلم عليببه اللببه

ل لعللدوهم، قللاهرين الللله، أمللر علللى يقللاتلونآ
علللى وهللم الساعة تأتي حتى خالفهم من يضّرهم

.3)ذلك

قببال: قببال عنببه اللببه رضببي سببمرة بببن جببابر  عببن)4
الللدين هللذا يبرح لن(وسلم:  عليه الله صلى الله رسول

.مسلم رواه 1
.أحمد رواه 2
.مسلم رواه 3

)8(والجهاد التوحيد منبر



معالم الطائفة 
المنصورة

ًا تقوم حتي المسلمين من عصبة عليه يقاتل قائم
.4)الساعة

الببتي المنصببورة الطائفببة أّن على تدل الحاديث فهذه
القَتال شرطها من وسلم عليه الله صلى الله رسول مدحها

تنقَطبع لبم قائمبة طائفة وهي الدين، لظإهار الله سبيل في
ًا ومعنبباه الحق على قائمة وهي ،...)طائفة تزال ل( ، أبد

ترفببض والسببنة، الكتبباب بهدي تهتدي الصالح، السلف اتباع
.الحق إلى بانتسابها أصيلة الدخيل،

الطائفببة أن الصببالح السببلف مببن كببثير قببول وأمببا
قببولهم ومعنببى حق معنى فهذا الحديث؛ أهل هم المنصورة

السلم هي وعقَيدتهم الحديث، أهل عقَيدة على أنها أي هذا
والعلم. 

لببم إن(حنبببل:  بببن أحمببد الله: قال رحمه النووي قال
. )هم من أدري فل الحديث أهل يكونوا

السببنة أهببل أحمببد أراد إنمببا(عيبباض:  القَاضببي قببال
 ).الحديث أهل بمذهب يعتقَد ومن والجماعة

ذكببر عندما التتار قتال بوجوب فتواه في تيمية ابن قال
ونحوهمببا، ومصببر بالشببام الطائفة أما(المنصورة:  الطائفة

أحببق وهببم السلم، دين عن المقَاتلون الوقت هذا في فهم
صلى النبي ذكرها التي المنصورة الطائفة في دخول الناس

.5)وسلم عليه الله

.مسلم رواه 4
.28/253 الفتاوى مجموع 5
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معالم الطائفة 
المنصورة

الجهادا؟ لماذا
والنس الجن خلقت وما{ لعبادته الخلق الله خلق

آمن من قسمين: منهم إلى الخلق وانقَسم }،ليعبدونآ إل
فلي وفريلق الجنللة فلي فريق{ كفببر مببن ومنهببم بببه

ولكللن واحللدة أمللًة لجعلهللم الله شاء  ولو* السعير
مللن لهم ما والظالمونآ رحمته في يشاء من يدخل
وجعلنا{ فتنببة لبعببض بعضببهم . وجعببل}نصير ول ولي

فببي تعببالى اللببه . قببال}أتصبرونآ فتنًة لبعض بعضكم
.6)بللك وأبتلللي لبتليللك بعثتك إنما(القَدسي:  الحديث

نعللللم حلللتى ولنبللللونكم{ بالكبببافر يفتبببن فبببالمؤمن
. }أخباركم ونبلوا والصابرين منكم المجاهدين

الهببدى إلببى الكببافرين دعببوة المببؤمنين اللببه أمببر وقد
كلمببة تكببون حببتى بقَتاله الله أمر وأعرض أبى فمن والحق

لله.  كله الدين ويكون العليا، هي الله

الناس أقاتل أنآ أمرت(وسلم:  عليه الله صلى قال
ًا وأنآ الللله إل إله ل أنآ يشهدوا حتى رسللول محمللد
حللتى بالسيف الساعة يدي بين بعثت( وقال: .7)الله
. 8)له لشريك وحده الله يعبد

.حمار بن عياض عن مسلم رواه 6
.عليه متفق 7
.عمر بنا عن أحمد رواه صحيح 8
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معالم الطائفة 
المنصورة

الرض في الله دين لتحقَيق رباني شرعي أمر فالجهاد
سبلطان ليبقَبى وحتى الرض، (الشرك) من الفتنة ولتزول

تكونآ ل حتى قاتلوهم{ الله سلطان إل الوجود هذا في
. }لله كله الدين ويكونآ فتنة

اللببه صببلى وجوده. قببال في المسلم هوية هو والجهاد
. )السلم سنام ذروة والجهادا(وسلم:  عليه

ًا القَدسببي الحببديث فببي وجببل عببز اللببه وقببال مخاطببب
ًا لبتليللك بعثتللك إنما(وسببلم:  عليببه اللببه صببلى محمببد
أخرجوك، كما استخرجهم: (قوله إلى ...)،بك وأبتلي

وابعللثَّ عليللك، فسللننفق وأنفللق نغللزك، واغزهللم
ًا مللن أطاعللك بمللن وقاتل مثله، خمسة نبعثَّ جيش

.9)عصاك

اليمببان أهببل صببف صفوفا؛ إلى الناس يتميز وبالجهاد
والنفاق.  الخذلن وصف وأهله، الكفر وصف والتوحيد،

الجمعللانآ التقللى يللوم أصللابكم وما{تعالى:  قال
نللافقوا الذين وليعلم المؤمنين وليعلم الله فبإذنآ
ادافعللوا، أو الللله سبيل في قاتلوا تعالوا لهم وقيل
ً نعلم لو قالوا يومئللذ للكفللر هللم لتبعنللاكم، قتللال
مللاليس بللأفواههم يقولللونآ لليمللانآ، منهم أقرب

. }يكتمونآ بما أعلم والله قلوبهم، في

.حمار بن عياض حديث من مسلم رواه 9
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معالم الطائفة 
المنصورة

من نقاتل؟
اللببه صببلى الله رسول ُبعث (عنه: الله رضي على قال

أسيافا:  بأربعة وسلم عليه

ورسللوله الللله مللن براءة{المشببركين:   سببيف)1
فلي المشلركين. فسليحوا ملن عاهدتم الذين إلى

الللله معجزي غير أنكم واعلموا أشهر أربعة الرض
ورسللوله الله من الكافرين. وأذانآ مخزي الله وأنآ
مللن بريللء الللله أنآ الكللبر الحللج يللوم النللاس إلللى

وإنآ لكللم خيللر فهللو تبتللم فإنآ ورسوله المشركين
الللذين وبشر الله معجزي غير أنكم فاعلموا توليتم

ملللن عاهلللدتم اللللذين أليلللم. إل بعلللذاب كفلللروا
ًا ينقصللوكم لللم ثم المشركين يظللاهروا ولللم شلليئ

ًا عليكم إنآ ملدتهم إلللى عهلدهم إليهلم فأتموا أحد
الحللرم الشللهر انسلللخ المتقيللن. فللإذا يحلب اللله

وخللذوهم وجللدتموهم حيللثَّ المشللركين فللاقتلوا
تللابوا فللإنآ مرصللد كللل لهللم واقعللدوا واحصروهم

الله إنآ سبيلهم فخلوا الزكاة وآتوا الصلة وأقاموا
. }رحيم غفور

ليؤمنللونآ الللذين قاتلوا{الكتبباب:  أهببل  سيف)2
الللله مللاحّرم يحّرمللونآ ول الخللر بللاليوم ول بللالله

أوتللوا الللذين مللن الحللّق دايللن وليللدينونآ ورسللوله
. }الكتاب

علللى إحللداهما بغللت فللإنآ{البغببباة:   سببيف)3
. }تبغي التي فقاتلوا الخرى
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معالم الطائفة 
المنصورة

الكفللار جاهد النبي أيها يا{المنافقَين:  سيف) 4
.10})عليهم واغلظ والمنافقين

 

ّداة طوائف لماذا تحكم التي الر
المسلمين بلدا

غيرها؟ قبل 
ّدة بعببث وسببلم عليه الله صلى النبي أن ماتقَدم مع بعبب
ويكللونآ فتنللة تكللونآ ل حتى{ هو الجهاد ومناط أسيافا
ّدة طوائف قتال أن نعتقَد أننا  إل}لله كله الدين ّدم الر مقَ

الكتبباب، وأهل والمنافقَين المشركين من غيرهم قتال على
ّدة:  لسباب وذلك ع

ّنهم  )1 تعببالى:  قببالغيرهللم:     مللن     إلينللا     أقللرب      أ
فيكللم وليجللدوا الكفللار مللن يلللونكم الذين قاتلوا{

. }غلظة

تعببالى اللببه أمببر(اليببة:  هببذه تفسير في كثير ابن قال
ً الكفار يقَاتلوا أن المؤمنين إلبى فالقرب القرب فأولً، أول

وسببلم عليببه الله صلى الله رسول بدأ ولهذا السلم، حوزة
وفتببح منهببم فرغ فلما العرب، جزيرة في المشركين بقَتال

وهجببر واليمامببة واليمن والطائف والمدينة مكة عليهم الله
العبرب جزيبرة أقباليم مبن ذلبك وغيبر وحضبرموت وخيببر
ًا، اللببه ديببن فببي العرب أحياء سائر من الناس ودخل أفواجبب
هببم الببذين الببروم لغببزو فتجهببز الكتاب أهل قتال في شرع
. )العرب جزيرة إلى الناس أقرب

.كثير ابن 10
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معالم الطائفة 
المنصورة

يليهببم مببن قببوم كل مسألة: "ويقَاتل(قدامة:  ابن قال
ًا، أكثر القرب لن العدو من عن ضرره دفع قتاله وفي حرز

ّكنببه عنه بالبعيد والشتغال وراءه، وعّمن له المقَابل مببن يم
 11).عنه" لشتغالهم المسلمين في الفرصة انتهاز

الكللافر     مللن     بالقتللال     أولللى     المرتللد      لكللونآ  )2
الصلي: 

بببأن السببنة اسببتقَّرت وقببد(تيمية:  ابن الدين تقَي قال
وجببوه مببن الصببلي الكببافر عقَوبة من أعظم المرتد عقَوبة

عليببه وليضببرب حببال، بكببل يقَتببل المرتببد منها: أن متعددة
أن ومنهببا الصببلي، الكببافر بخلفا ذمببة، لببه ولتعقَببد جزية،

ًا كببان وإن يقَتببل المرتببد الكبافر بخلفا القَتببال، عببن عبباجز
.12)الصلي

ًا:  وقال ّدة وكفبر(أيضب اع أغلبظ البر ن بالجم الكفبر م
.13)الصلي

ًا:  وقال ّديق(أيض الصببحابة وسببائر عنه الله رضي والص
فإن الكتاب، أهل من الكفار جهاد قبل المرتدين بجهاد بدأوا
قببال:  ثببم...)المسببلمين بلد مببن فتح لما حفظ هؤلء جهاد

 14).الربح على مقَدم المال رأس وحفظ(

الدفع:      قتال     جنس     من     قتالهم      أنّآ  )3

الببدين يفسببد الببذي الصببائل فالعببدو(تيميببة:  ابببن قال
لببه يشترط فل دفعه، من اليمان بعد أوجب شيء ل والدنيا
.15)المكان بحسب يدفع بل شرط

إل المسببلمين بلد فببي منهببا ُيببرى ل الطائفببة وهببذه
ًا وتزييببن الرذيلببة، وترويببج الفاحشببة بنشببر للببدين إفسبباد
ًا إل منهببم نببرى ول الببدعاة، ومطاردة الكفر، للببدنيا إفسبباد

ّدرات وباعوا الفقَر، فنشروا فيهببا اللببه خيببرات من المة مقَ
مفاسببد من يستورد بما الشعوب حياة وربطوا أعدائها، إلى

الحياة.  شؤون من الغرب

.372،373  ص10 ج الكبير الشرحا مع المغني 11
.534  ص28 الفتاوى مجموع 12
13 28/47.
14 35/159 -158
.4/608 الكبرى الفتاوى 15
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معالم الطائفة 
المنصورة

للمللر     مطللابق     الشللرعي     المللر     كللانآ      ولمللا  )4
المسببلمين على للكافرين يصبح لم أنه نرى فإننا ،القدري

ّكن الذي فمن المرتدين، هؤلء بحبل إل سبيل فببي لليهود م
ّواتهم فكانت فلسطين، حمايببة إل لهببا عمببل ل وطوائفهم ق

والشببرك الكفببر لقَوات جعل الذي ومن المسخ، الكيان هذا
ًا وجنببود عسبباكر شببكل علببى المسببلمين بلد فببي وجببود
ًا ّدة قادة شك بل إنهم والحياة، للمال وأسياد وطوائفهم. الر

حكم قتال طوائف الرداة في
بلدا المسلمين

ّد إذا) 1 ًا المسببلمين على وجب الحاكم ارت مببن جميعبب
الحكم وهذا عليه، والخروج خلعه الشرعية العذار ذوي غير
.ُيعلم مخالف بل السنة أهل طوائف عليه أجمعت قد

الصببامت بببن عبببادة لحببديث شرحه عند حجر ابن قال
صلللى الللله رسللول داعانا(يقَببول:  حيببث عنه الله رضي
أنآ علينللا أخذ فيما فكانآ فبايعناه، وسلم عليه الله

ومكرهنا، منشطنا في والطاعة السمع على بايعنا
المللر لننللازع وأنآ علينللا، وأثللره ويسرنا، وعسرنا

ًا تروا أنآ قال: إل أهله، ًا، كفر الله من عندكم بواح
ّنه وملخصه(حجر:  ابن . قال)برهانآ فيه بببالكفر ينعببزل أ

ًا، .16)ذلك في القَيام مسلم كل على فيجب إجماع

على العلماء أجمع(عياض:  القَاضي النووي: قال وقال
الكفببر عليببه طببرأ لببو أنبه وعلببى لكببافر لتنعقَببد المامة أّن

بدعببة، أو للشرع وتغيير كفر عليه طرأ فلو(. وقال: )انعزل
علببى ووجببب طبباعته، وسببقَطت الوليببة، حكببم عببن خببرج

أمكنهم إن عادل إمام ونصب وخلعه عليه القَيام المسلمين
.123-13 الباري فتح 16
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معالم الطائفة 
المنصورة

بخلببع القَيببام عليهببم وجب لطائفة إل ذلك يقَع لم فإن ذلك،
.17)الكافر

ّلببوا قد المرتدين هؤلء أّن الوجوب هذا يؤيد  ومما)2 ح
إل كفاية فرض الجهاد أّن الفقَهاء ذكر وقد المسلمين، بديار
فببإنه المسببلمين ديببار فببي الكافر يحّل أن منها مواطن في

عين.  فرض يكون

فيصير غزو قتال وليس دفاع قتال لنه(الماوردي:  قال
).مطيق كل على فرضه

فالجهبباد السببلم دار الكفببار دخببل إذا(البغببوي:  قببال
.18)بعد من على كفاية وفرض قرب من على عين فرض

ريببب فل المسلمين بلد العدو دخل إذا(تيمية:  ابن قال
كلهببا السببلم بلد إذ فببالقرب، القرب على دفعه يجب أنه

.19)الواحدة البلدة بمنزلة

جنببس مببن هببو المسببلمين بلد على المرتدين فتسلط
منبباطه منبباطه لن المسببلمين بلد بشوكتهم الكفرة دخول

البيضببة وتحمببى اللببه، دين يظهر "حتى عين فرض فقَتالهم
العدو".  ويخزى الحوزة وتحفظ

.229-12 مسلم صحيح شرحا 17
.374-10 السنة شرحا 18
شببرحه مببع المبتببدي وانظببر: بدايببة.بب 608-4 الكبببرى الفتبباوى 19

الكبير/ الشرحا على الدسوقي وحاشية ،2/135 حنفي الهداية/ فقَه
،10/214 شببافعي فقَببه الطببالبين وروضببة ،2/175 مببالكي فقَببه

. 8/364 حنبلي فقَه والمغني
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قتال الواحد من المسلمين
للكفار جهادا كجهادا طائفة
المسلمين وإنآ عدم المام

أقبوام يزعبم أن العصبر هذا في التحريف مظاهر من 
مببن والربعيببن والعشببرين والعشببرة الواحببد قتببال أن فيببه

وشببرعيته القَتببال عدم دعوى كذلك بجهاد، ليس المسلمين
ّكن، إمام بوجود إل قببوائم، لها ليس عريضة دعوى وهي ُمَم

والتببباب، بالجهببل عليهببا بببالحكم كببافا تصببورها مجببرد بببل
فببي هببي كببثيرة دعبباوى من وأمثالها الشروط بهذه والقَول
الركببون دعببوى وفيهببا الشببريعة، تعطيل إلى مآلها الحقَيقَة

ّدعي يسبتطيع واحد حديث من هناك وليس الرض، إلى الُمب
أّن العلبم مبع المعنبى، هبذا فيبه أّن يزعم أو إليه، يستند أن

طببالب بببال علببى يخطببر مببا أبعببد من هو بالشرطية القَول
والدلببة عليببه، بببالرد طافحببة العلببم أهببل وأقوال بل العلم،

الغثاء:  هذا لرد الغناء فيها النقَلية الشرعية

ُيغببزى(تعببالى:  اللببه رحمه حزم ابن  قال)1 مسببألة: و
ومببع فاسببق وغيببر المببراء مببن فاسببق كببل مببع الكفر أهل

المببرء ويغزهببم المببام، مببع ُيغزى كما والمحارب، المتغلب
.20)وحده

7/299 ىالمحل 20
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معالم الطائفة 
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ِدَم فإن(: 21المغني في المقَدسي قدامة ابن  قال)2 ُعبب
فببإن بتببأخيره، تفببوت مصببلحته لن الجهبباد، يؤخر لم المام

. )الشرع موجب على أهلها قسمها غنيمة حصلت

يصببلي الببذي أن السنة كانت ولهذا(تيمية:  ابن  قال)3
صبباحب هببو بالجهاد يقَوم والذي الكتاب، صاحب هو بالناس
كببل صبار تفبرق فبإذا ذلبك، بعد المر تفرق أن إلى الحديد،

يجب الفجار وعقَوبات الكفار جهاد من الحرب بأمر قام من
.22)ذلك في الله طاعة من به أمر فيما ُيطاع أن

غببزو فببي المسببلمون اختلف وقد(الشوكاني:   قال)4
ل؟ا أم العظببم المببام فيببه يشببترط هل ديارهم إلى الكفار
ّق المسببلمين، أفببراد مببن فرد كل على واجب ذلك أّن والح

.23)مقَيدة غير مطلقَة النبوية والحاديث القَرآنية واليات

ذلك: على الدلة ومن

الشرطية:      يفيد     نص     وجودا      عدم  )1

ؤثر البتي والشرطية(خان:  حسن صديق قال عبدمها ي
للدللببة يصببلح ل الصول أهل أقره كما المشروط عدم في

صببلة ل نحببو أو القَبببول نفي مثل ذلك يفيد كان ما إل عليها
فببي الصببلة عببن النهببي أو متنجببس مكببان فببي صببلى لمن

المر مجرد وأما الفساد، عن النهي لدللة المتنجس المكان
.24)الشروط لثبات يصلح فل

مببن يوجببد بببل لشببرط؟ا هذا يفيد الذي النص هذا فأين
وسببلم: عليببه الله صلى كقَوله المعنى هذا يرد ما الحاديث

آخللر يقاتل أنآ إلى الله بعثني أنآ منذ ماٍض الجهادا(
،25)عللادال عدل ول جائر جور يبطله ل الدجال أمتي

المعنى.  هذا وفيها المنصورة الطائفة أحاديث تقَدمت وقد

تكلللف ل الله سبيل في فقاتل{تعالى:   قوله)2
}.المؤمنين وحرض تفسك إل

21 8/353
.18/158 ج الفتاوى 22
.السلفية الرسائل 23
.1/80 الندية الروضة 24
.داوود أبو رواه 25
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وسببلم عليببه اللببه صلى للنبي أمر هي(القَرطبي:  قال
اللببه سبببيل في القَتال في وبالجد المنافقَين عن بالعراض

لكببل ينبغببي(قببال:  . ثببم)ذلببك علببى أحببد يسبباعده لم وإن
.26)لوحده ولو يجاهد أن مؤمن

من تبين  وقدعنه:     الله     رضي     بصير     أبي      حاداثة  )3
لببم إذ إمببام، رايببة تحببت يكببن لببم أنببه عنه الله رضي قصته
وقبباتلهم عليه، الكفار المام عاهد الذي والعهد بالعقَد يلتزم

ًا لوحده ّكن.  إمام راية دون منفرد ُمَم

بعضببهم يظببن كمببا عين حادثة ليست بصير أبي وحادثة
ذكببر كمببا تيميببة ابببن الببدين تقَي السلم شيخ فيها احتج بل
المسببتفادة الفقَهيببة للفوائببد ذكببره عند الزاد في القَيم ابن
الحديبية.  صلح من

فخرجببت المام، عاهدوا إذا المعاهدين أن ومنها(قال: 
إلببى يتحيببزوا ولببم أمببوالهم، وغنمت فحاربتهم طائفة منهم

منهببم. ومنعهببم عنهببم، دفعهببم المببام على يجب لم المام
ٌءء يببدخلوا، لببم أو ودينببه وعهببده المببام عقَد في دخلوا وسوا
وبيببن وسببلم عليببه اللببه صببلى النبببي بيببن كان الذي والعهد

ًا يكن لم المشركين بينهببم. وأصببحابه بصببير أبببي بيببن عهببد
أهببل وبعبض المسلمين ملوك بعض بين كان فإذا هذا وعلى
ملببوك مببن آخر لملك جاز عهد، وغيرهم النصارى من الذمة

بينببه يكببن لببم إذا أمببوالهم ويغنببم يغزوهببم، أن المسببلمين
ملطيببة نصببارى فببي السلم شيخ به أفتى كما عهد، وبينهم

ً وسبيهم، .27)المشركين مع بصير أبي بقَصة مستدل

واحصللروهم وخللذوهم {تعببالى: اللببه قببال وقببد
.}مرصد كل لهم واقعدوا

قتللال     فللي     عنلله     الللله     رضللي     بكللر     أبي     قول  ) 4
فببانظر )،به لجاهدتهم الذر إل يبق لم لو والله( المرتدين:

هببؤلء مقَاتلببة وجوب يرى كيف عنه الله رضي الصديق إلى
قّسببم مببن فسبببحان ،النبباس بقَية دون وحده ولو المرتدين

والعقَول. الهداية

 

.5/293 القَرآن أحكام 26
.3/309 المعاد زاد  27
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ّتَهم في جهادانا؟ ُن بماذا َس
ًا اللببه أعببداء درج لقَببد أن ورياسببتهم لعقَائببدهم صببون

وعل جببل اللبه علببى التهببم: كبباذبين بشتى المؤمنين يتهموا
الصببد فببي الطرق إحدى وهي الناس، وعلى أنفسهم وعلى

وكشببف الدعاوى هذه الله فضح وقد تعالى، الله سبيل عن
فل ربهببم، مببن ونببور بصببيرة علببى ليكونببوا للمؤمنين أمرها
شببرعه عببن ولينصبرفوا قلبوبهم، فببي اليمببان جببذوة تخبو
ً ًا منه، خجل .يعلنوه أو يظهروه أن من واستحياء

التهم:      هذه     ومن

َهم) 1 ّت ُن ّننببا َسبب قببال ؛والحكببم المناصببب إلببى نسببعى أ
آباءنلا عليله وجلدنا عما لتلفتنا أجئتنا قالوا{تعالى: 
 }.الرض في الكبرياء لكما وتكونآ

َهم)2 ّت ُن ؛جديببد بببدين والتيببان الرض فببي بالفسبباد  َس
إنللي ربلله وليدع موسى أقتل ذروني فرعونآ قال{

الرض فللي ُيظهللر أنآ أو داينكللم يبللدل أنآ أخللاف
}.الفسادا

َهم)3 ّت ُن مببوارد وتعطببل الفقَببر يحصببل باتباعنببا أننببا  َسبب
:- والفنببادق الخنببا دور وتعطيببل السببياحة كقَطع-  القتصاد
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، }أرضللنا من نتخطف معك الهدى نتبع إنآ وقالوا{
اتبعتللم لئللن قللومه مللن كفللروا الذين المل وقال{

ًا ًا إنكم شعيب . }لخاسرونآ إذ

عببن وليببس والغلبة بالقَوة الرأي بفرض لنا  إتهامهم)4
فللي فرعللونآ فأرسللل{تعببالى:  الغلبيببة. قببال طريببق

}.قليلونآ لشرذمٌة هؤلء إنآ حاشرين المدائن

ّدوا أن كله ذلك وجماع والهبدى. اللبه دين عن الناس ير
فتكونللونآ كفللروا كمللا تكفرونآ لو داواو{تعالى:  قال

النصللارى ول اليهللودا عنللك ترضللى ولللن{ ،}سللواء
لرسلللهم كفللروا الذين قالو{ ، }ملتهم تتبع حتى

إنهللم{ ،}ملتنا في لتعودانآ أو أرضنا من لنخرجنكم
فللي يعيللدوكم أو يرجمللوكم عليكللم يظهللروا إنآ

ًا تفلحوا ولن ملتهم ًا إذ .}أبد

واعتصببم يفتنوك، أن من حذر على ؛المسلم أخي فكن
النبباجين، مببن تكببن بببه، تمسببك من يضل ل الذي الله بحبل

في{ الخلببد جنببان وراءك فإنمببا تعجببز، ول بببالله واستعن
ّددت قبباربت  إن}مقتدر مليك عند صدق مقعد أو ،وسبب

وتمكين. الله من نصر

قريللب وفتللح الللله مللن نصللر تحبونها خرىوأ{
. }المؤمنين وبشر

الحياة. لك توهب الموت واطلب

والحمد لله رب العالمين
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