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الرحيم الرحمن الله بسم

الظالمين، على إل عدوان ول العالمين رب لله الحمد
والمرسلين.  النأبياء أشرف على والسلما والصلةا

وبعد:

ْا{ سبحانأه الله يقول ُلو ِت َقَقا َقَة َقَف ِئّم ِر َقَأ ْف ُك ْل ُهْم ا ّنأ َقَ ِإ َقَن ل َقَممما ْي َقَأ
ُهْم ُهْم َقَل ّل َقَع َقَن َقَل ُهو َقَت َقَ َقَين َقَأل َقَن *  ُلو ِت َقَقا ْوًما ُت ْا َقَق ُثو َقَك ُهْم ّنأ َقَنأ َقَممما ْي ْا َقَأ َقَهّمممو َقَو

َقَراِج ِإْخ ُهممم الّرُسوِل ِب ُكْم َقَو ُؤو َقَد َقَل َقَبمم ّو ٍةا َقَأ ُهْم َقَمممّر َقَنأ ْو َقَشمم َقَتْخ ّلُه َقَأ َقَفممال
ّق َقَح ُه َقَأن َقَأ ْو َقَش ُتممم ِإن َقَتْخ َقَن ُكن ِني ُؤِم ُهْم ّممم ُلو ِت َقَقمما ُهُم *  ْب ّذ َقَعمم ّلممُه ُي ال

ُكْم ِدي ْيمم أ
َقَ ِهممْم ِب ِز ُيْخ ُكْم َقَو َقَينُصممْر ِهممْم َقَو ْي َقَل َقَيْشممِف َقَع َقَر َقَو ُدو ٍما ُصمم ْو َقَقمم

َقَن ِني ْؤِم ِهْب ّم ْذ ُي َقَو َقَظ *  ْي ِهْم َقَغ ِب ُلو ُتوُب ُق َقَي ّلُه َقَو َقَلممى ال َقَشمماء َقَمممن َقَع َقَي
ّلُه ِليٌم َقَوال ِكيٌم}ٌ َقَع .َقَح

مجاهممدي بأيممدي الطمماغوت جنممد اللممه عممذب لقممد نأعم
ونأصممر العممرب جزيرةا طواغيت الله وأخزى الحرمين كتائب

ًا صممدورنأا اللممه وشممفى الحرار المجاهدين هؤلء الله جميعمم
إخوانأنمما جهممود فممي يبارك أن الله ونأرجو قلوبنا غيظ وأذهب

وهممم أمريكمما عملء والممردةا الكفممر رموز نأرى وأن الشرفاء
ا ويشمردون يقتلمون وما ففمي بعزيمز، اللمه علمى ذلمك وم ي
انأطلقممت هممم1425 عمماما مممن الول ربيممع من الثانأي الربعاء
عاهممدوا ممما صممدقوا رجمماٌل ركبها التي الستشهادية السيارةا

قمموات قيممادةا مقممر نأحممو وتمموجهت نأحبهممم فقضمموا عليه الله
إلممى ووصمملت سممعود آل لطممواغيت الباطشة اليد الطوارئ

قمموات وقممواد - ضممباط الطمماغوت بجنممد تفجممرت ثممم هدفها
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رسممالة أكتممب أن إخمموانأي بعممض سألني ] - وقد1[ الطوارئ
ًا فأقول العملية، هذه حكم تبين لطيفة العلممي بممالله مستعين

العظيم:

الظمماهرةا السلما شرائع بعض من تمتنع طائفة أي إن
المسلمين علماء باتفاق وقتالها جهادها يجب فإنأه المتواترةا

ُهْم{ تعالى قال فقد ُلو ِت َقَقا ّتى َقَو َقَ َقَح َقَن ل ُكو َقَنٌة َقَت ْت َقَن ِف ُكو َقَي ّديُن َقَو المم
ِه}ٌ ّل ُهْم{ سبحانأه  وقالِل ُلو ِت َقَقا ّتممى َقَو َقَ َقَح َقَن ل ُكممو َقَنممٌة َقَت ْت َقَن ِف ُكممو َقَي َقَو

ّديُن ّلُه ال ّله}ٌ ُك عنممه اللممه رضممي الصممديق بكر أبو قاتل  فقدِل
بيمن قّفممر ممن لقماتلن واللممه" وقممال الزكاةا عن الممتنعين

منعممونأي لممو واللممه ،المممال حممق الزكاةا فإن ،والزكاةا الصلةا
وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول إلى يؤدونأها كانأوا ًعناقا

أنأصممار كفممر علممى الصممحابة أجمع " كمامنعها على لقاتلتهم
كفممر على وأجمعوا السدي طليحة وأنأصار الكذاب مسيلمة

ًةا فيهم وساروا الزكاةا أداء عن امتنع من وهممذه واحممدةا سير
المسائل. أشهر من المسألة

ّثبممت لم الطواغيت الحكاما وهؤلء َقَمهممم ُي َقَك هممؤلء إل ُح
مممن بكممل وتبطممش تضممرب الممتي الضمماربة يممده فهم الجنود

يقفممون الممذين وهممم الحارسممة الساهرةا عيونأه وهم يعاديهم
قمموات سمممو ولممذا الطاغوت على يطرأ طارئ كل وجه في

الطوارئ.

بممل ونأصممرتهم المسمملمين لحمايممة يوضممعوا لممم وهممم
إليه.  يدعو من وحاربوا الجهاد عطلوا

واعتدوا تركها يلتزموا ولم المحرمات التزموا قد وهم
سمع أو رأى والكل وأموالهم، نأفوسهم في المسلمين على

هم1424 عاما من شعبان شهر في الطوارئ قوات فعلته ما
ٍر غيممر من الله كتاب على داسوا حيث صممارخ تحممد فممي نأكيمم

للمسلمين..

الشممرك وحممماةا وحراسممه الطمماغوت حممماةا وهممم
والصمليبيين الصمليب وحممماةا وحراسه الربا وحماةا وحراسه

الحرمات وانأتهكوا بالقتال المسلمين بدأوا وحراسهم.. فقد
الطرق... وقطعوا والطفال النساء وقتلوا

المديهش عبدالعزيز الخ استطاع قد السيارةا أن بالذكر يجدر مما 1
إلممى عشر خمسة بحوالي المبنى من قريب إلى يصل أن الله رحمه

ًا عشرين التلفمماز فمي نأشممرت المتي الوليممة الصور أوضحت كما متر
تعممالى اللممه فضممل تممماما مممن وهممذا ، الخبارية القناةا وعبر السلولي

ومنته.
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ن هؤلء يفعله ما يعلم فالكل ممن للمجاهمدين قتمل م
الطمماغوت) جنممد (أي وهممؤلء القاعممدةا تنظيممم فممي إخوانأنمما

وهممي واضممحة سياسممة لممه القاعممدةا تنظيممم أن يعلمممون
إل بالمرتممدين النأشممغال وعدما واليهود الصليبين (استهداف

وطمماردوهم قاتلوهم ذلك النفس) ومع عن الدفاع حالة في
السياسممة نأفس على لزال ذلك كل مع والتنظيم وأسروهم

وتركممي العييممري يوسممف هممؤلء يقتممل والسممترتيجية.. ألممم
أن اللممه نأرجو المجاهدين إخوانأهم وبقية حاج وخالد الدنأدنأي

يتقبلهم. 

عممن بالمتنمماع يكتفمموا الطمماغوت) لممم (جنممد أي فهممم
حمماربوا بممأن ذلممك علممى زادوا بل السلما شرائع من شريعة

السمملما أهممل وقتلوا وأهله الجهاد وعطلوا وأهلها، الشريعة
والوثان.  الشرك أهل وتركوا

دخلوا حين الله رسول عهد في الطائف أهل كان وإذا
عممن امتنعمموا ولكنهممم والصممياما الصلةا والتزموا السلما في

بمممن فكيف ولرسوله له محاربون أنأهم الله فبين الربا ترك
ويمدافع المرتمدين يحمي بمن وكيف عنه ويدافع الربا يحمي
ومصالحها..  أمريكا يحمي بمن وكيف عنهم

قممدموا الممذين التتممار قتممال(الله:  رحمه تيمية ابن قال
فممي يقمول اللمه فممإن والسنة بالكتاب واجب الشاما بلد إلى

ُهْم{ القرآن ُلو ِت َقَقا ّتممى َقَو َقَ َقَح َقَن ل ُكممو َقَنممٌة َقَت ْت َقَن ِف ُكممو َقَي ّديُن َقَو ّلممُه المم ُك
ّله}ٌ والدين وبعضممه للممه الممدين بعض كان فإذا ،الطاعة هو ِل

قممال ولهذا لله، كله الدين يكون حتى القتال وجب الله لغير
َقَها َقَيا{ تعالى الله ّي أ

َقَن َقَ ِذي ّل ْا ا ُنو َقَم ْا آ ُقو ّت َقَه ا ّل ْا ال َقَذُرو َقَي َقَما َقَو ِق َقَن َقَب ِممم
َقَبا ُتم ِإن الّر َقَن ُكن ِني ْؤِم ِإن ّم َقَف ْا ّلْم *  ُلممو َقَع ْف ْا َقَت ُنأو َقَذ ْأ َقَحممْرٍب َقَفمم َقَن ِب ّممم
ِه ّل ِه}ٌ وهذه ال ِل َقَرُسو دخلمموا لما الطائف أهل في نأزلت الية َقَو
تممرك عممن وامتنعمموا والصممياما، الصمملةا والتزموا السلما في

هممؤلء كان ولرسوله.. فإذا له محاربون أنأهم الله فبين الربا
يمترك بممن فكيمف جهمادهم، يجمب ولرسموله للمه محاربين

ًا كالتتار؟!. أكثرها أو السلما شرائع من كثير

الممتنعة الطائفة أن على المسلمين علماء اتفق وقد
فممإنأه الظمماهرةا السمملمية الواجبممات بعممض عممن امتنعت إذا

الصمملةا عممن وامتنعمموا بالشممهادتين تكلممموا إذا قتالهمما، يجب
عممن أو العتيق، البيت حج أو رمضان شهر صياما أو والزكاةا،

أو الفممواحش، تحريممم عممن أو والسنة، بالكتاب بينهم الحكم
النفمموس ذوات اسممتحلل أو المحارما، ذوات نأكاح أو الخمر،

أو للكفممار الجهاد أو الميسر، أو الربا، أو حق، بغير والموال
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شممرائع من ذلك ونأحو الكتاب، أهل على الجزية ضربهم عن
وقممد لله كله الدين يكون حتى عليها يقاتلون فإنأهم السلما،

مممانأعي فممي بكممر أبمما نأمماظر لما عمر أن الصحيحين في ثبت
التي الحقوق ترك من أقاتل ل بكر: كيف أبو له قال الزكاةا،
له: كالزكاةا؟! وقال ،أسلم قد كان وإن ورسوله الله أوجبها

ًا منعممونأي لو والله حقها من الزكاةا فإن يؤدونأهمما كممانأوا عناقمم
منعهمما علممى لقاتلتهم وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى
بكممر أبممى صممدر الله شرح قد رأيت أن إل هو عمر: فما قال

أن مممرةا غيممر الصحيح في ثبت وقد الحق أنأه فعلمت للقتال
فيهممم: وقممال الخمموارج ذكممر وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي

صمميامهم، مممع وصمميامه صمملتهم، مممع صمملته أحممدكم "يحقر
حنمماجرهم، يجمماوز ل القممرآن يقممرؤون قراءتهممم مع وقراءته
أينممما الرميممة مممن السممهم يمممرق كممما السلما من يمرقون

ًا قتلهممم فممي فإن فاقتلوهم، لقيتموهم لمممن اللممه عنممد أجممر
عاد". قتل لقتلنهم أدركتهم لئن القيامة، يوما قتلهم

مممن وأول هممؤلء قتممال على والئمة السلف اتفق وقد
زال وممما عنممه اللممه رضممي طممالب أبممى بممن علممي قمماتلهم

العبمماس وبنممي أمية بني خلفة صدر في يقاتلون المسلمون
ممممن ونأمموابه الحجمماج وكممان ظلمممة، كممانأوا وإن المممراء مع

بقتممالهم.والتتممار يممأمرون المسمملمين أئمممة فكممل يقمماتلونأهم
ًا أعظم وأشباههم مممانأعي مممن السمملما شممريعة عممن خروج

تممرك عممن امتنعمموا الذين الطائف، أهل من والخوارج الزكاةا
السمملما، بممدين الناس أجهل فهو قتالهم في شك فمن الربا

باتفمماق المكممره فيهممم كممان وإن قوتلمموا قتالهم وجب وحيث
هم..أ) المسلمين

َقَممما]: (2[ اللممه رحمه تيمية ابن قال ّي َقَأ َقَفممٌة َقَو ِئ ٍة َقَطا َقَعمم ِن َقَت ُمْم
َقَبْت َقَس َقَت ْنأ َقَلى ا ِما إ َقَل ِْلْس َقَعْت ا َقَن َقَت ْعِض ِمْن َقَواْم ِه َقَب ِع ِئ َقَرا ِةا َقَشمم َقَر ِه ّظمما ال

ِةا َقَر ِت َقَوا َقَت ْلُم ّنأُه ا ِإ َقَها َقَيِجُب َقَف ُد َقَها َقَفاِق ِج ّت َقَن، ِبا ِلِمي ْلُمْس ّتممى ا َقَن َقَح ُكممو َقَي
ّديُن ّلُه ال ِه، ُك ّل َقَما ِل َقَل َقَك َقَت و َقَقا ُب ٍر َقَأ ْكم ُق َقَب ّدي عنمه اللمه رضمي الّصم
ِئُر َقَسا ِة َقَو َقَب َقَحا ِعي عنهم الله رضي الّص ِنأ ِةا َقَما َقَكمما َقَن الّز َقَكمما َقَو ْد -  َقَقمم
َقَف ّق َقَو ِهْم ِفي َقَت ِل َقَتا ْعُض ِق ِة َقَب َقَب َقَحا ُثّم الّص ُقوا، -  َقَف ّت ّتى ا َقَل َقَح َقَمُر َقَقا ُع

ّطاِب ْبُن َقَخ ْل ِبي ا ٍر َقَِل ْك َقَف عنهممما تعممالى الله رضي َقَب ْيمم ِتممُل َقَك َقَقا ُت
َقَس؟ ّنا ْد ال َقَق َقَل َقَو ِه َقَرُسوُل َقَقا ّل ُأِمممْرُت وسمملم عليممه الله صلى ال

َقَل َقَأْن ِت َقَقا َقَس ُأ ّنا ّتى ال ُدوا َقَح َقَه َقَه َقَل َقَأْن َقَيْش َقَلمم ّلممُه إّل إ َقَأّن ال ًدا َقَو َقَحّممم ُم
ِه، َقَرُسمموُل ّلمم َقَذا ال ِإ َقَهمما، َقَفمم ُلو ْد َقَقا َقَقمم َقَصممُموا َقَف ّنممي َقَع ُهْم ِم َقَء َقَممما ِد

ُهْم َقَل َقَوا َقَأْم َقَها، إّل َقَو ّق َقَح ُهْم ِب ُب َقَسا َقَلى َقَوِح ِه َقَع ّل َقَل ال َقَقمما ُبممو َقَلممُه َقَف ٍر: َقَأ ْكمم َقَب
ِإّن َقَةا َقَف َقَكا ِه ِمْن الّز ّل َقَال َقَو َقَها.  ّق ْو َقَح َقَل ِنأي -  ُعو َقَن ًقا َقَم َقَنا ُنأوا َقَع َقَها َقَكا َقَنأ ّدو َقَؤ ُي
َقَلى ِه َقَرُسوِل إ ّل ُهْم وسلم عليه الله صلى ال ُت ْل َقَت َقَقا َقَلى َقَل َقَهمما. َقَع ِع ْن َقَم
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َقَل َقَما َقَقا َقَف َقَمُر:  َقَو ُع ْيُت َقَأْن إّل ُه َقَأ َقَه َقَر ّل ْد ال َقَح َقَق َقَر َقَر َقَش ْد ِبممي َقَصمم أ
ٍر َقَ ْكمم َقَب

ِلْمُت َقَع َقَف َقَتاِل:  ِق ْل ّنأُه ِل ّق َقَأ َقَحمم ْل ْد ا َقَقمم َقَت َقَو َقَبمم ْنممُه َقَث عليممه اللممه صمملى َقَع
ٍه ِمممْن وسمملم ٍةا ُوُجممو َقَر ِثيمم ّنأممُه َقَك َقَر َقَأ َقَممم َقَتمماِل َقَأ ِق ِرِج ِب َقَوا َقَخمم ْل َقَفِفممي ا

ْيِن َقَح ِلّي َقَعْن الّصِحي ِبي ْبِن َقَع أ
ِلٍب َقَ َقَل ، عنممه اللممه رضممي َقَطمما َقَقمما

ْعُت َقَل َقَسِم ِه َقَرُسو ّل ُقمموُل:  وسلم عليه الله صلى ال َقَيْخُرُج"َقَي َقَسمم
ْومٌا ِر ِفي َقَق َقَماِن آِخ َقَداُث الّز َقَناِن َقَأْح َقَْلْس ُء ا َقَها َقَف ِما ُس َقَل َقَْلْح َقَن ا ُلو ُقو َقَي
ْوِل ِمْن ِر َقَق ْي ِة، َقَخ ّي ِر َقَب ْل ِوُز َقَل ا َقَجا ُهْم ُي ُنأ َقَما ُهْم إي َقَر َقَناِج َقَن َقَح ُقو ِمْن َقَيْمُر

ّديِن َقَممما المم ُق َقَك ْهُم َقَيْمممُر ِة، ِمممْن الّسمم َقَيمم َقَممما الّرْم َقَن ْي أ
َقَ ُهْم َقَف ُتُمممو َقَلِقي

ُهْم، ُلو ُت ْق ِإّن َقَفا ِهممْم ِفي َقَف ِل ْت َقَممْن َقَأْجمًرا َقَق ُهمْم ِل َقَل َقَت َقَما َقَق ْو ِة َقَيم َقَمم َقَيا ِق ْل "ا
ِفي ٍة َقَو َقَي َقَوا ٍم ِر ِل ِلّي َقَعْن ِلُمْس ْعُت. عنه الله رضي َقَع َقَسممِم َقَل:  َقَقا  

َقَل ِه َقَرُسو ّل ُقمموُل:  وسلم عليه الله صلى ال ْومٌا َقَيْخممُرُج"َقَي ِمممْن َقَقمم
ِتي َقَن ُأّم ُءو َقَر ْق َقَن َقَي ُقْرآ ْل َقَس ا ْي ُكْم َقَل ُت َقَء َقَرا َقَلممى ِق ِهممْم إ ِت َقَء َقَرا ٍء، ِق َقَشممْي ِب

َقَل ُكْم َقَو ُت َقَل َقَلى َقَص ِهْم إ ِت َقَل ٍء، َقَص َقَشْي َقَن ِب ُءو َقَر ْقمم َقَن َقَي ُقممْرآ ْل َقَنأُه ا ُبو َقَسمم َقَيْح
ّنأُه ُهْم، َقَأ َقَو َقَل ُه ِهْم َقَو ْي َقَل ِوُز َقَل َقَع َقَجا ُهْم ُت ُت َقَء َقَرا ُهْم ِق َقَي ِق َقَرا َقَن َقَت ُقممو ِمممْن َقَيْمُر

ِما َقَل ِْلْس َقَما ا ُق َقَك ْهُم َقَيْمممُر ِة، ِمممْن الّسمم ّيمم ْو الّرِم َقَلممُم َقَلمم ْع ْيممُش َقَي َقَج ْل ا
َقَن ِذي ّل ُهْم ا َقَنأ ُبو َقَي َقَما ُيِصي ُهْم ُقِض َقَلى َقَل َقَساِن َقَع ِهْم ِل ّي ِب ُلوا َقَنأ َقَك ّت َقَلى َقَل َقَع
َقَمِل َقَع ْل َقَعْن"ا َقَو ِبي   أ

ٍد َقَ ِعي ِه َقَرُسمموِل َقَعممْن َقَس ّلمم عليممه اللممه صمملى ال
َقَذا ِفي وسلم ِديِث:  َقَه َقَح ْل َقَن"ا ُلو ُت ْق َقَل َقَي ْه َقَماِن، َقَأ ِْلي َقَن ا ُعو َقَد َقَي َقَل َقَو ْه َقَأ

َقَثاِن، ْو َقَْل ِئْن ا ُهْم َقَل ُت ْك َقَر ْد ُهْم َقَأ ّن َقَل ُت ْق َقَل َقََقَل ْت ٍد َقَق ٌق"َقَعمما َقَفمم ّت ِه  ُم ْيمم َقَل ِفممي َقَع َقَو
ٍة َقَيمم َقَوا ٍم:  ِر ِل ُكمموُن"ِلُمْسمم ِتممي َقَت ْيممِن ُأّم َقَت َقَق َقَتْخممُرُج ِفْر َقَممما ِمممْن َقَف ِه ِن ْي َقَب
َقَقٌة، ِر ِلي َقَما ُهْم َقَي َقَل ْت َقَلممى َقَق ْو ْيِن َقَأ َقَت َقَف ِئ ّطمما ّق ال َقَح ْل ِء"ِبمما َقَل ُؤ َقَهمم َقَف َقَن   ِذي ّلمم ا
ُهممْم َقَل َقَت َقَن َقَأِميممُر َقَق ِني ْؤِم ْلُممم ِلممّي ا َقَلْت َقَلّممما عنممه اللممه رضممي َقَع َقَصمم َقَح
َقَقُة ُفْر ْل َقَن ا ْي ْهِل َقَب َقَراِق َقَأ ِع ْل ِما ا ُنأوا َقَوالّشا َقَكا َقَن َقَو ْو َقَسممّم َقَة. ُي ّيمم ِر َقَحُرو ْل ا

َقَن ّيممم ِبمممّي َقَب ّن َقَل َقَأّن وسممملم عليمممه اللمممه صممملى ال ْيِن ِك َقَت َقَف ِئ ّطممما ال
ْيِن َقَت َقَق ِر َقَت ْف ْلُم ِه ِمْن ا ِت َقَأّن ُأّم َقَب َقَو َقَحا ِلممّي َقَأْص َقَلممى َقَع ْو ّق، َقَأ َقَح ْل َقَلممْم ِبمما َقَو

َقَحّرْض َقَلممى إّل ُي َقَتمماِل َقَع َقَك ِق ِئمم َقَل َقَن ُأو ِقي ِر َقَممما ْل َقَن ا ِذي ّلمم َقَرُجمموا ا ِمممْن َقَخ
ِما، َقَل ِْلْس ُقوا ا َقَر َقَفا َقَة، َقَو َقَع َقَما َقَج ْل ّلوا ا َقَح َقَت َقَء َقَواْس َقَما ُهْم َقَمْن ِد َقَوا ِمممْن ِسمم

َقَن ِلِمي ْلُمْس ِهْم، ا ِل َقَوا َقَأْم َقَت َقَو َقَب َقَث َقَتاِب َقَف ِك ْل ِة ِبا ّن َقَممماِع َقَوالّس ِإْج ِة، َقَو ُْلّممم ا
ّنأممُه َقَتممُل َقَأ َقَقا َقَج َقَمممْن ُي َقَر ِة َقَعممْن َقَخمم َقَع ِري ِما، َقَشمم َقَل ِْلْسمم ِإْن ا َقَم َقَو ّلمم َقَك َقَت

ْيِن. َقَت َقَد َقَها ِبالّش

ْد َقَق َقَف َقَو َقَل َقَت ُء اْخ َقَها َقَق ُف ْل ِة ِفي ا َقَف ِئ ّطا ِة، ال َقَعمم ِن َقَت ْلُمْم ْو ا َقَكممْت َقَلمم َقَر َقَت
َقَة ّن َقَة الّس َقَب ِت َقَتْي الّرا َقَع ْك َقَر ِر، َقَك َقَفْج ْل َقَها؟ َقَيُجوُز َقَهْل ا ُل َقَتا َقَلى ِق ْيِن: َقَع َقَل ْو َقَق

َقَأّما َقَباُت َقَف َقَواِج ْل َقَماُت ا َقَحّر ْلُم ُةا َقَوا َقَر ِه ّظا َقَضممُة، ال ِفي َقَت ْلُمْس َقَتممُل َقَوا َقَقا ُي َقَف
َقَها ْي َقَل َقَفاِق َقَع ّت ّتى ِباِل ِزُموا َقَح َقَت ْل ِقيُموا َقَأْن َقَي َقَواِت ُي َقَل َقَبمماِت، الّص ُتو ْك َقَم ْل ا

ّدوا َقَؤ ُيمم َقَةا، َقَو َقَكمما َقَيُصمموُموا الّز َقَر َقَو ْه َقَن، َقَشمم َقَضمما َقَم َقَيُحّجمموا َقَر َقَت، َقَو ْيمم َقَب ْل ا
ِزُموا َقَت ْل َقَي َقَك َقَو َقَماِت َقَتْر َقَحّر ْلُم َقَكاِح ِمْن ا َقَواِت ِنأ َقَخ َقَْل ْكِل ا َقَأ ِئِث، َقَو َقَبمما َقَخ ْل ا
ِء َقَدا ِت ْع َقَلى َقَواِل َقَن َقَع ِلِمي ْلُمْس ُفوِس ِفي ا ّن َقَواِل، ال َقَْلْم ِو َقَوا َقَنأْح َقَك. َقَو ِل َقَذ

َقَتاُل ِق ِء َقَو َقَل ُؤ ًء، َقَواِجٌب َقَه َقَدا ِت ْب َقَد ا ْع ُلوِغ َقَب ِةا ُب َقَو ْع ِبّي َقَد ّن صمملى ال
ِهممْم، وسمملم عليه الله ْي َقَل َقَهمما إ َقَن ِب ُلو َقَت َقَقمما َقَأّممما ُي َقَف ِه.  ْيمم َقَل َقَذا َقَع َقَدُءوا إ َقَبمم
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َقَن، ِلِمي ْلُمْس ُد ا ّك َقَأ َقَت َقَي ُهْم َقَف ُل َقَتا َقَما ِق ُه َقَك َقَنأا َقَكْر َقَتمماِل ِفممي َقَذ َقَن ِق ِعيمم ِن َقَت ْلُمْم ا
َقَن ِمْن ِدي َقَت ْع ْلُم ّطاِع ا ُغ ُق َقَل ْب َقَأ َقَو ّطُرِق.  ِد ال َقَهمما ْلِج َقَواِجُب ا ْلمم ِر، ا ّفمما ُك ْل ِل

َقَن ِعي ِن َقَت ْلُمْم ْعِض َقَعْن َقَوا ِئِع، َقَب َقَرا ِعي الّشمم ِنأ َقَممما ِةا َقَك َقَكمما ِرِج الّز َقَوا َقَخمم ْل َقَوا
ِهْم، ِو َقَنأْح ًء َقَيِجُب َقَو َقَدا ِت ْب َقَذا ا ِإ َقَفمم ًعمما.  ْف َقَد َقَن َقَو ًء، َقَكمما َقَدا ِتمم ْب َقَو ا ُهمم َقَفممْرٌض َقَف

َقَلى ِة، َقَع َقَي َقَفا ِك ْل َقَذا ا َقَما إ ِه َقَقا ْعُض ِب َقَب ْل َقَط ا َقَق َقَفْرُض َقَس ْل َقَن، َقَعْن ا ِقي َقَبمما ْل ا
َقَن َقَكا َقَفْضُل َقَو ْل َقَمْن ا َقَما ِل ِه، َقَقا َقَما ِب َقَل َقَك ّلُه َقَقا َقَلى:  ال َقَعمما ِوي َقَل{َقَت َقَت َقَيْسمم

َقَن ُدو َقَقاِع ْل َقَن ِمْن ا ِني ْؤِم ْلُم ْيُر ا ِلي َقَغ َقَرر ُأو َقَة}ٌالّض َقَي . اْل

َقَأّما َقَذا َقَف َقَد إ َقَرا أ
ّو َقَ ُد َقَع ْل َقَما ا ُهُجو ْل َقَلى ا َقَن َقَع ِلِمي ْلُمْس ّنأُه ا ِإ َقَيِصمميُر َقَف

ُعُه ْف ًبا َقَد َقَلى َقَواِج َقَن َقَع ِدي ْقُصو َقَم ْل ِهْم، ا ّل َقَلى ُك َقَع ِر َقَو ْي َقَن، َقَغ ِدي ْقُصممو َقَم ْل ا
ِهْم، ِت َقَنأ َقَعا َقَما ِِل َقَل َقَك ّلُه َقَقا َقَلى ال َقَعا ِإْن َقَت َقَو ُكْم { َقَصُرو ْن َقَت ّديِن ِفممي اْس المم

ُكْم ْي َقَل َقَع ّنْصُر َقَف َقَلى إّل ال ٍما َقَع ْو ُكْم َقَق َقَن ْي ُهْم َقَب َقَن ْي َقَب َقَمما َقَو َقَك َقَو ٌق}ٌ  َقَثا َقَر ِمي َقَمم َقَأ
ِبّي ّن ِر وسمملم عليه الله صلى ال َقَنْصمم ِم، ِب ِل ْلُمْسمم ٌء ا َقَوا َقَسمم َقَن َقَو َقَكمما َقَأ

ِة ِمْن الّرُجُل َقَق ِز َقَت ْلُمْر َقَتاِل ا ِق ْل ْو ِل ُكْن، َقَلْم َقَأ َقَذا َقَي َقَه َقَسممِب َقَيِجممُب َقَو َقَح ِب
َقَكاِن ِْلْم َقَلى ا ٍد ُكممّل َقَع َقَحمم ِه َقَأ ْفِسمم َقَن ِه، ِب ِل َقَممما َقَع َقَو ِة َقَممم ّلمم ِق ْل ِةا، ا َقَر ْثمم َقَك ْل َقَوا

َقَمْشِي ْل ُكوِب، َقَوا َقَما َقَوالّر َقَن َقَك َقَن، َقَكا ِلُمو ْلُمْس ُهْم َقَلّما ا َقَد َقَص ّو َقَق ُد َقَعمم ْل ا
َقَما َقَدِق َقَعا ْن َقَخ ْل َقَلْم ا َقَذْن َقَو ْأ ّلُه َقَي ِه ِفي ال ِك ًدا َقَتْر َقَح َقَما َقَأ َقَن َقَك ِذ َقَتممْرِك ِفممي َقَأ

ِد َقَها ْلِج ًء ا َقَدا ِت ْب َقَلِب ا َقَط ّو، ِل ُد َقَعمم ْل ِذي ا ّلمم ُهْم ا َقَم ِه َقَقّسمم َقَلممى ِفيمم ٍد إ َقَقاِعمم
َقَبْل ِرٍج.  َقَخا َقَن َقَذمّا َقَو ِذي ّل َقَن ا ُنأو ِذ ْأ َقَت ِبّي َقَيْس ّن وسمملم عليه الله صلى ال
َقَن ُلممو ُقو َقَي َقَنمما إّن { َقَت ُيو ٌةا ُب َقَر ْو َقَممما َقَعمم َقَي َقَو ٍةا ِهمم َقَر ْو َقَعمم َقَن إْن ِب ُدو ِريمم إّل ُي

َقَذا َقَه َقَف َقَراًرا}ٌ.  ٌع ِف ْف ّديِن َقَعْن َقَد ِة ال َقَم ْلُحْر ُفِس، َقَوا ْنأ َقَْل َقَو َقَوا ُهمم َقَتمماُل َقَو ِق
ٍر، َقَرا ِط َقَك اْض ِل َقَذ َقَتمماُل َقَو ٍر ِق َقَيمما ِت ِةا اْخ َقَد َقَيمما ِللّز ّديِن ِفممي ;  ِه المم ِئمم َقَل ْع ِإ َقَو
َقَهمماِب ِِلْر ّو، َقَو ُد َقَعمم ْل ِةا ا َقَزا ُغمم َقَك َقَك ُبممو َقَهمما، َقَت ِو َقَنأْح َقَذا َقَو َقَهمم ُع َقَف ْو ّنمم ِمممْن ال
ِة، َقَب ُقو ُع ْل َقَو ا ِئِف ُه َقَوا ّط ِة ِلل َقَع ِن َقَت ْلُمْم َقَأّما ا ْيُر َقَف َقَن َقَغ ِعي ِن َقَت ْلُمْم ْهِل ِمْن ا َقَأ

ِر َقَيا ِما ِد َقَل ِْلْس ِهْم ا ِو َقَنأْح َقَيِجُب َقَو ُهممْم َقَف َقَزاُم ْل َقَبمماِت إ َقَواِج ْل ِتممي ِبا ّل َقَي ا ِهمم
ِنأي َقَبا ِما َقَم َقَل ِْلْس َقَخْمُس ا ْل َقَها، ا ْيُر َقَغ ِء ِمممْن َقَو َقَدا َقَنأمماِت َقَأ َقَما َقَْل ِء ا َقَفمما َقَو ْل َقَوا

ِد ُهو ُع ْل َقَلِت ِفي ِبا َقَم َقَعا ْلُم ِر ا ْي َقَغ َقَك َقَو ِل .)َقَذ

عبيممد بنممي عممن الوهمماب عبممد بممن محمممد الشمميخ قممال
عبيد فادعى الثالثة المائة رأس على ظهروا فإنأهم (القداح:

الطاعممة بممزي وتزيمما فاطمممة ذريممة مممن علي آل من أنأه الله
وصممار المغرب أهل من أقواما فتبعه الله سبيل في والجهاد

مصر ملكوا ثم بعده من ولولده المغرب في كبيرةا دولة له
والجماعممة الجمعممة وإقامة السلما شرائع وأظهروا والشاما
الشممرك من أشياء أظهروا ولكنهم والمفتين القضاةا ونأصبوا

فممأجمع نأفمماقهم علممى يمدل ممما منهم وظهر الشرع ومخالفة
مممع حممرب دار دارهممم وأن كفممار أنأهممم علممى العلممم أهممل

العلممماء مممن مصر وفي وشرائعه، السلما شعائر إظهارهم
فيممما معهممم يممدخل لممم مصممر أهممل وأكممثر كثير نأاس والعباد
بعممض أن حتى ذكرنأا ما على العلماء أجمع ذلك ومع أحدثوه

عشممرةا معممي أن لممو قممال بالصلح المعروفين العلماء أكابر

)6(والجهاد التوحيد منبر
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بالتسممعة ورميممت المحمماربين ىللنصممار بواحد لرميت أسهم
زنأكي بن محمود السلطان زمن في كان ولما عبيد بني في

ًا إليهم أرسل ًا جيش ولممم أيممديهم مممن مصممر فأخممذوا عظيممم
فتحهمما فلممما الصممالحين مممن فيهمما مممن لجل جهادهم يتركوا

ًا بذلك المسلمون فرح السلطان ًا فرحم ابمن وصمنف شمديد
ًا الجمموزي ُء وأكممثر مصممر علممى النصممر أسممماه كتابمم العلممما
َقَف َقَما التصني شممرائع إظهار من ذكرنأا ما مع كفرهم في والكل
هم.. أ)الظاهرةا السلما

َقَن{ وتعالى سبحانأه الله ويقول ِذي ّل ْا ا ُنو َقَم َقَن آ ُلو ِت َقَقا ِفممي ُي
ِبيِل ِه َقَسمم ّلمم َقَن ال ِذي ّلمم ْا َقَوا َقَفممُرو َقَن َقَك ُلو ِت َقَقمما ِبيِل ِفممي ُي ُغوِت َقَسمم ّطمما ال
ْا ُلو ِت َقَقا َقَياء َقَف ِل ْو َقَطاِن َقَأ ْي َقَد ِإّن الّش ْي َقَطاِن َقَك ْي َقَن الّش ًفا َقَكا ِعي }ٌَقَض

فهممم الطمماغوت سممبيل فممي يقاتلون الطوارئ وقوات
ُأمرنأمما سبحانأه الله سماهم كما كافرون قممال كممما بقتممالهم ف

ْا{ الله ُلو ِت َقَقا َقَياء َقَف ِل ْو َقَطاِن َقَأ ْي }ٌ الّش

سممبيل وفممي سعود آل سبيل في يقاتلون هؤلء أليس
ا فمي والمردةا الكفر أنأظمة سبيل وفي التعاون مجلس بلدنأ

كممما فهم أمريكا سبيل وفي المتحدةا المم هيئة سبيل وفي
َقَن{ الله سماهم ِذي ّل ْا َقَا َقَفُرو }ٌ.َقَك

َقَيعقدون سممعود.. فيوالممون آل فممي وبراءهممم ولءهم و
غيرهمما أو بريطانأيمما أو أمريكمما كانأت ولو سعود آل يواليه من
من كان ولو سعود آل يعاديه من ويعادون الصليب دول من

سممعود آل فممي يسممالمون فهممم المسمملمين اللممه عبمماد أتقى
وعليهم. 

َقَرهم وإن َقَم فيممه كان وإن أمره امتثلوا نأايف الطاغوت أ
للمنيممن وترويممع للمسمملمين قتممل من له ومعصيٌة بالله كفٌر

نأهيممه امتثلمموا نأممايف الطمماغوت نأهاهم وإن للصالحين وسجن
ابممن السلما شيخ قال وعبادته الله طاعة عن نأهٌي كان وإن

ًا حالف : (من]3[ الله رحمه تيمية مممن يوالي أن على شخص
ُيعادي واله فممي المجاهدين التتر جنس من كان عاداه من و

سممبيل في المجاهدين من ليس هذا ومثل ،الشيطان سبيل
هؤلء يكون أن يجوز ول ،المسلمين جند من ول ،تعالى الله
الشمميطان) عسممكر مممن هممؤلء بممل ،المسمملمين عسكر من

أ.هم.
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الوصمماف جميممع بهممم قامت قد هؤلء الطاغوت وجند
كتممائب مممن يجدوا ولن والقرب والمحاربة كالردةا ،المغلظة
شممعار كان ولئن الغلظة فيهم وسيجدون القتل إل الحرمين

العممرب" جزيممرةا مممن المشممركين "أخرجمموا القاعممدةا تنظيم
"اقتلمموا اللممه بممإذن سمميكون الحرميممن كتممائب شممعار فممإن

أينما ردته على ُيقّر ل العرب" فالمرتد جزيرةا في المرتدين
كان.

ه رحمه تيمية ابن قال د]4[ الل تقرت : (وق ّنة اس الس
ّد عقوبة بأن مممن الصمملي الكممافر عقوبممة مممن أعظممم المرت

ُيضممرب ول ،حممال بكممّل ُيقتممل المرتد أن منها ،متعددةا وجوه
َقَية عليه ومنهما ،الصمملي الكمافر بخلف ،ذّمة له ُتعقد ول ،ِجز

ًا كان وإن يقتل المرتد أن الكممافر بخلف ،القتممال عن عاجز
عنممد يقتممل ل فممإنأه ،القتممال أهممل مممن هو ليس الذي الصلي

ل المرتممد أن ومنهمما ،وأحمد ومالك حنيفة كأبي العلماء أكثر
إلممى الصمملي الكافر بخلف ،ذبيحته تؤكل ول يناكح ول يرث
 الحكاما) أ.هم. من ذلك غير

ّد]: (5[ الله رحمه السيوطي قال َقَت ْلُمْر ُق ا ِر َقَفما َقَر ُي ِف َقَكمما ْل ا
ِلّي َقَْلْص َقَن ِفممي ا ِري ْكًممما ِعْشمم َقَقممّر َقَل ُح ِة ُي َقَيمم ْلِجْز َقَل ِبا َقَهممُل َقَو ِفممي ُيْم

ِة َقَب َقَتا ِت ُذ اِلْس َقَخ ْؤ ُي ِما َقَو َقَكا َقَأْح َقَن ِب ِلِمي ْلُمْس ُء ا َقَضمما َقَق َقَها:  ْن َقَواِت َقَوِم َقَل الّصمم
َقَل َقَكاُحُه َقَيِصّح َقَو َقَل ِنأ ُتممُه َقَتِحممّل َقَو َقَح ِبي َقَدُر َقَذ ْهمم ُي َقَقممُف َقَدُمممُه َقَو ُيو ُكممُه َقَو ْل ِم

ُتُه َقَفا َقَصّر َقَت ُتُه َقَو َقَج ْو َقَز َقَد َقَو ْع ّدُخوِل َقَب َقَل ال َقَبى َقَو َقَل ُيْس َقَدى َقَو ْفمم َقَل ُي َقَمممّن َقَو ُي
ِه ْي َقَل َقَل َقَع ِرُث َقَو َقَل َقَي َقَرُث َقَو ُه ُيو ُد َقَل َقَو ِلٌم َقَو ). ُمْس

تبين غير ومن استتابة غير من ُيقتل فإنأه الممتنع فأما
فممإن ُيسممتتابون فإنأهم عليهم المقدور وأما موانأع ول شروط

ّدل و"من ُقتلوا وإل تابوا فاقتلوه". دينه ب

ل الممتنممع أن : (علممى]6[ اللممه رحمممه تيميممة ابممن قال
:]7[ ًأيضمما وقممال ،عليممه) المقممدور يسممتتاب وإنأممما يسممتتاب

َقَر إذا كله (وهذا ِد نأمموابه أو السلطان طلبهم إذا فأما ،عليهم ُق
علممى يجممب فممإنأه ،عليممه فممامتنعوا عممدوان بل الحممد لقامممة

،كلهممم) عليهممم يقممدر حتى العلماء باتفاق قتالهم المسلمين
ًا وقال لمممن الشممريعة بهمما جمماءت الممتي : (العقوبات]8[ أيض
عليممه المقممدور عقوبممة نأوعان: أحممدهما ورسوله الله عصى
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).526( والنظائر الشباه 5
).326 - 325( المسلول الصارما 6
).28/317( الفتاوى مجموع 7
).28/349( الفتاوى مجموع 8

)8(والجهاد التوحيد منبر



الساري هداية

الطائفممة والثممانأي: عقمماب ،تقممدما كممما والعممدد الواحممد مممن
اللممه رحمممه وقممال ،بقتممال) إل عليهمما ُيقدر ل كالتي الممتنعة

بممأن أو ،الحممرب بدار يلحق  بأن- امتنع لو المرتد  (ولن]:9[
- السلما حكم عن هاب يمتنعون شوكة ذوي المرتدون يكون
.تردد) بل الستتابة قبل ُيقتل فإنأه

بعضممها انأتصممر إذا (والطائفممة :]10[ اللممه رحمممه قممالو
الثممواب فممي مشممتركون فهممم ممتنعيممن صمماروا حتى ببعض

وأنأصممارها الممتنعممة الطائفة فأعوان-  قوله  إلى- والعقاب
الواحممدةا الطائفممة  لن- قمموله  إلممى- وعليهممم لهم فيما منها

.الواحد) كالشخص ببعض بعضها الممتنع

عمن اللمه رحممه تيميمة بمن السملما شميخ سمئل وقمد
ار عسكر م التت ادهم وحك اب جه ؤلء]11[ فأج وما : (فه الق

مممن كفممار قمموما علممى مشممتمل عسممكرهم عنهممم المسؤول
السمملما إلممى منتسممبين قمموما وعلممى ،والمشركين النصارى

،منهممم ُطلبممت إذا بالشهادتين ينطقون العسكر جمهور وهم
ًا قليممل إل ُيصمملي من فيهم وليس ،الرسول ويعظمون ،جممد

عنممدهم والمسمملم ،الصمملةا مممن فيهممم أكممثر رمضان وصوما
،قممدر عنممدهم المسمملمين مممن وللصالحين ،غيره من أعظم

الممذي لكممن ،فيه متفاوتون وهم ،بعضه السلما من وعندهم
شممرائع مممن كثير لترك متضمن ُيقاتلون والذي عامتهم عليه

ً فممإنأهم أكثرها أو السلما ُيقمماتلون ول السمملما يوجبممون أول
وتركمموه عظمموه المغمول دولة على قاتل من بل ،تركه من
ًا كان وإن ًا كافر دولممة عممن خرج من وكل ،ورسوله لله عدو

خيمممار ممممن كمممان وإن قتممماله اسمممتحلوا عليهممما أو المغمممول
المسلمين.

بالجزيمة الكتمماب أهمل ُيلزمون ول الكفار ُيجاهدون فل
ًا ينهون ول ،والصغار مممن شاء ما يعبد أن عسكرهم من أحد
أن سمميرتهم مممن الظمماهر بممل ،ذلممك غيممر أو قمممر أو شمس

والكممافر ،الصمالح الرجممل أو العممدل بمنزلمة عندهم المسلم
المسلمين..!  في الفاسق بمنزلة عندهم

وأممموالهم المسمملمين دماء يحرمون ل عامتهم وكذلك
وإذا ،تركهمما يلممتزمون ل أي ؛ سمملطانأهم عنهمما ينهمماهم أن إل

ًا لكممونأه أطمماعوه غيرها عن أو عنها نأهاهم بمجممرد ل سمملطانأ
الحكممم يلممتزمون ول ،الواجبممات يلتزمون ل وعامتهم ،الدين
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السمملما توافممق لهممم بأوضمماع يحكمون بل ،الله بحكم بينهم
ًةا أخرى..!  وتخالف تار

وممما ،المسمملمين بإجممماع واجممب الضممرب هممذا وقتال
حقيقممة وعممرف السمملما ديممن عممرف مممن ذلممك فممي يشممك
ل السمملما وديممن عليممه هممم الممذي السمملم هممذا فإن ،أمرهم

ًا) يجتمعان . أ.هم.أبد

ًا وقال  يعني- إليهم قفز من : (كل]12[ الله رحمه أيض
فحكمممه المممراء وغيممر العسممكر أمممراء  مممن- التتممار إلممى

ارتممد ممما بقدر السلما شرائع عن الردةا من وفيهم ،حكمهم
مممانأعي سممموا قد السلف كان وإذا ،السلما شرائع من عنه

يكونأمموا ملممو ويصمملون يصممومون كممونأهم مممع مرتدين الزكاةا
اللممه أعممداء مع صار بمن فكيف ،المسلمين جماعة يقاتلون
ً ورسوله للمسلمين؟). قاتل

َقَهمما َقَيما{ جللممه جمل اللممه ويقول ّي أ
َقَن َقَ ِذي ّلم ْا ا ُنمو َقَم ْا آ ُلو ِت َقَقمما

َقَن ِذي ّل ُكم ا َقَنأ ُلو َقَن َقَي ِر ّم ّفا ُك ْل ْا ا ُدو َقَيِج ِل ُكممْم َقَو َقَظممًة ِفي ْل ْا ِغ َقَلُمممو ْع َقَأّن َقَوا
َقَه ّل َقَع ال َقَن َقَم ِقي ّت ْلُم }ٌ.ا

مممن قمموما كل : (ويقاتل]13[ الله رحمه قدامة ابن قال
َقَهمما َقَيمما {تعممالى: اللممه قول هذا في والصل العدو من يليهم ّي أ

َقَ
َقَن ِذي ّل ْا ا ُنو َقَم ْا آ ُلو ِت َقَن َقَقا ِذي ّل ُكم ا َقَنأ ُلو َقَن َقَي ِر ّم ّفمما ُك ْل القممرب  ولن}ٌا
ِبمل عمن ضممرره دفع قتاله وفي ً،ضررا أكثر وعمممن لمه المقا

ّكنه عنه بالبعيد والشتغال ،وراءه َقَم فممي الفرصة انأتهاز من ُي
فممإن هممذا ثبت  إذا- قال أن  إلى- عنه لشتغالهم المسلمين

في المصلحة أو أخوف لكونأه بالبعد البداية في عذر له كان
القممرب لكممون أو ،منممه الفرصممة وإمكممان لقربممه بممه البداية
لكممونأه بالبعد بالبداية بأس فل مانأع قتاله من يمنع أو مهادنأا
هم.. أ]14 [حاجة) موضع

قمموله تأويممل في القول]: (15[ الله رحمه الطبري قال
َقَها َقَيا{ تعالى ّي أ

َقَن َقَ ِذي ّل ْا ا ُنو َقَم ْا آ ُلو ِت َقَن َقَقا ِذي ّل ُكم ا َقَنأ ُلممو َقَن َقَي ِر ّممم ّفمما ُك ْل ا
).530 / 28(  الفتاوى مجموع 12
).373- 10/172( الكبير الشرح مع المغني 13
بممه أخذت ما وهذا به والبدء المرتد القريب قتال والولى فالصل 14

ابممن بكلما أخممذ فقممد الله نأصره القاعدةا تنظيم وأما الحرمين كتائب
البدايممة فممي عممذر لممه كان فإن هذا ثبت إذاقوله: ( وهو الخير قدامة

وإمكممان لقربممه بممه البدايممة فممي المصمملحة أو أخمموف لكممونأه بالبعممد
بأس فل مانأع قتاله من يمنع أو ًمهادنأا القرب لكون أو ، منه الفرصة
وخير. حق على منا ) وكّلحاجة موضع لكونأه بالبعد بالبداية

).11/71( الطبري تفسير 15
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ْا ُدو َقَيِج ِل ُكْم َقَو َقَظًة ِفي ْل ْا ِغ َقَلُمو ْع َقَه َقَأّن َقَوا ّلمم َقَع ال َقَن َقَممم ّتِقيمم ْلُم يقممول}ٌ ا
اللممه صدقوا الذين أيها يا وبرسوله به للمؤمنين ذكره تعالى

منهممم بعممد مممن دون الكفممار مممن وليكممم من قاتلوا ورسوله
دون دارا إليكممم فممالقرب القممرب بقتممال ابممدءوا لهم يقول
يومئممذ الية بهذه المخاطبين يلون الذين وكان فالبعد البعد
أقممرب كممانأت مااوالش يومئذ مااالش سكان كانأوا لنأهم الروما

المؤمنين على الله فتح أن بعد فأما العراق من المدينة إلى
مممن وليهممم مممن قتال نأاحية كل أهل على الفرض فإن البلد

نأاحيمة أهمل إليهمم يضمطر لمم مما منهمم البعمد دون العداء
لممزما إليهممم اضممطروا فممإن السمملما بلد نأممواحي مممن أخممرى
ولصحة سواهم من على يد المسلمين لن ونأصرهم عونأهم

إيجمماب معناهمما أن اليممة هممذه تممأول مممن كل تأول ذلك كون
....العممداء مممن وليهم من قتال نأاحية كل أهل على الفرض

أي المذين الكفمار همؤلء وليجمد معنماه فإن غلظة قوله وأما
وأيقنوا يقول المتقين مع الله أن واعلموا عليهم شدةا منكم

فممإن عليهممم نأاصممركم وهممو معكممم اللممه أن إياهم قتالكم ثم
فممإن معاصمميه واجتنمماب فرائضممه بأداء وخفتموه الله اتقيتم

).ومعينه اتقاه من نأاصر الله

تعممالى اللممه أمممر]: (16[ اللممه رحمممه كممثير ابممن وقممال
إلممى فممالقرب القرب فأول أول الكفار يقاتلوا أن المؤمنين

وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول بدأ ولهذا السلما حوزةا
وفتمح منهمم فمرغ فلمما العرب جزيرةا في المشركين بقتال

وهجممر واليمامممة واليمممن والطممائف والمدينة مكة عليه الله
العمرب جزيمرةا أقماليم ممن ذلمك وغيمر وحضمرموت وخيمبر
أفواجمما اللممه ديممن فممي العممرب أحياء سائر من الناس ودخل
هممم الممذين الممروما لغممزو فتجهممز الكتاب أهل قتال في شرع
إلممى بالممدعوةا الناس وأولى العرب جزيرةا إلى الناس أقرب

جهممد لجممل رجممع ثممم تبمموك فبلممغ الكتاب أهل لنأهم السلما
مممن تسممع سممنة وذلممك الحممال وضمميق البلد وجممدب النمماس
بحجممة العاشممرةا السممنة فممي اشتغل ثم السلما عليه هجرته
بعممد عليممه وسمملمه اللممه صمملوات المنيممة عمماجلته ثم الوداع
بممالمر وقال عنده لما الله فاختاره يوما وثمانأين بأحد حجته
اللممه رضممي الصمديق بكممر أبمو وخليفته وصديقه وزيره بعده
بممه تعممالى الله فثبته ينجفل أن كاد ميلة الدين مال وقد عنه

راغممم وهممو الممدين شممارد ورد الممدعائم وثبت القواعد فوطد
ممن منعهما مممن الزكماةا وأخمذ السملما إلى الردةا أهل ورد

حملممه ممما الرسممول عن وأدى جهله لمن الحق وبين الطغاما
عبممدةا الممروما إلممى السمملمية الجيمموش تجهيممز في شرع ثم

ببركممة اللممه ففتممح النيممران عبممدةا الفممرس وإلممى الصمملبان
).2/403( العظيم القرآن تفسير 16
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مممن أطاعهما ومن وقيصر كسرى أنأف وأرغم البلد سفارته
رسممول بذلك أخبر كما الله سبيل في كنوزهما وأنأفق العباد

عهممده وولي بعده من وصيه يدي على المر تماما وكان الله
بممن عمممر حفممص أبممي المحممراب شممهيد الواب الفمماروق
الملحدين الكفرةا أنأوف الله فأرغم عنه الله رضي الخطاب

شممرقا الممالممك علممى واسممتولى المنممافقين الطغمماةا وقمممع
بعممدا القمماليم سممائر مممن الموال خزائن إليه وحملت وغربا
ثممم المرضممي والسممبيل الشممرعي الوجه على ففرقها وقربا
مممن الصممحابة أجمممع حميممدا عمماش وقممد كلهممما مممات لممما

بممن عثمممان المممؤمنين أمير خلفة على والنأصار المهاجرين
حلة رياسة السلما فكسى الدار شهيد عنه الله رضي عفان
العبمماد رقاب على القاليم سائر في الدعوةا وامتدت سابغة
الرض مشممارق فممي السمملما فظهممر البالغممة اللممه حجممة

الحنيفيممة الملة وبلغت دينه وظهر الله كلمة وعلت ومغاربها
بعدهم إلى انأتقلوا أمة علوا وكلما مآربها غاية الله أعداء من
أيهمما يا تعالى لقوله امتثال الفجار العتاةا من يلونأهم الذين ثم

ونأكم المذين قاتلوا آمنوا الذين ن يل تعمالى وقموله الكفمار م
لهممم قتممالكم في عليهم غلظة منكم الكفار وليجد أي غلظة

المممؤمن لخيممه رفيقمما يكممون الممذي هو الكامل المؤمن فإن
اللمه يمأتي فسموف تعممالى كقموله الكممافر عدوه على غليظا
علممى أعممزةا المممؤمنين علممى أذلممة ويحبممونأه يحبهممم بقمموما

أشداء معه والذين الله رسول محمد تعالى وقوله الكافرين
جاهممد النممبي أيهمما يمما تعممالى وقممال بينهم رحماء الكفار على

رسممول أن الحممديث وفممي عليهممم واغلظ والمنافقين الكفار
أنأممه يعني القتال الضحوك أنأا قال وسلم عليه الله صلى الله

أن واعلممموا وقمموله عممدوه لهامة قتال وليه وجه في ضحوك
واعلممموا الله على وتوكلوا الكفار قاتلوا أي المتقين مع الله
كممانأت لما المر وهكذا وأطعتموه اتقيتموه إذا معكم الله أن

السممتقامة غاية في المة هذه خير هم الذين الثلثة القرون
عممدوهم علممى ظمماهرين يزالوا لم تعالى الله بطاعة والقياما

سممفال فمي العممداء تمزل ولمم كممثيرةا الفتوحمات تمزل ولمم
بيممن والختلفممات والهممواء الفتممن وقعممت لممما ثممم وخسممار
فلممم إليهمما وتقممدموا البلد أطراف في العداء طمع الملوك
حمموزةا إلممى تقدموا ثم ببعض بعضهم الملوك لشغل يمانأعوا
حممتى يزالوا لم ثم كثيرةا بلدانأا الطراف من فأخذوا السلما

قبممل مممن المممر وللممه السمملما بلد من كثير على استحوذوا
أوامممر وأطمماع السمملما ملمموك من ملك قاما فكلما بعد ومن
ممن واسمترجع البلد من عليه الله فتح الله على وتوكل الله

المسممؤل واللممه اللممه وليممة من مافيه وبقدر بحسبه العداء
الكممافرين أعممدائه نأواصي من المسلمين يمكن أن المأمول

).كريم جواد إنأه القاليم سائر في كلمتهم يعلي وأن
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جهمماد اللممه ففممرض]: (17[ اللممه رحمه العربي ابن قال
المشممركين مممن بجهادهم نأبدأ الذين من أبان ثم المشركين

فممرض فممي معقول وكان المسلمين يلون الذين أنأهم فأعلم
دارا المسمملمين مممن أقربهممم يجاهممد بأن أولهم أن جهادهم

جهمماد علممى كممانأوا غيرهم وجهاد جهادهم على قووا إذا لنأهم
لقربممه يجاهممد أن أولى قرب من وكان أقوى منهم قرب من
نأكايممة مممن أكممثر قرب من نأكاية فإن المسلمين عورات من
).بعد من

أو المممارةا من المسلمين بعض إصابة من وقع ما وأما
ممممن ذلممك غير أو التفجير شظايا بعض إليهم تطايرت ممن
فنقول الله رحمها وجدان كالطفلة المكان عن بعيدين كانأوا

ورممموز الطمموارئ قيادةا مقر إل يستهدفوا لم المجاهدين إن
حصممون اسممتهداف الحكيممم الشممارع أجاز وقد والردةا الكفر

نأسمماء أو أطفممال بعممض بوجممود الكيممد علمنمما مممع الكفممر
الفقهمماء سممّمى وقممد المقمماتلين استهداف بقصد المسلمين

ًا علمنمما إذا فكيممف التممترس بمسممألة المسممألة تلممك أن يقينمم
ول الطمموارئ قمموات وقممواد ضممباط حصممن الكممافرين حصن
التفجيممرات قلنمما: بوقمف ولممو المسمملمين من أحد فيه يوجد
المسمملمين بعممض إصممابة خشية المسلمين بلدان داخل في

وفلسممطين والشيشممان أفغانأسممتان فممي الجهمماد لعطلنمما
اليوما الرض من مكان يخلو فل البلدان من وغيرها والعراق

المسلمين. بعض وفيها إل

فمي تترسموا وإن]: (18[ اللمه رحممه قداممة ابمن قمال
لن المقاتلممة ويقصممد رميهم جاز وصبيانأهم بنسائهم الحرب
ومعهممم بممالمنجنيق رممماهم وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي
إلممى يفضممي عنهممم المسمملمين كممف ولن والصممبيان النساء

ثممم بهممم تترسمموا ذلممك علممموا مممتى لنأهممم الجهمماد تعطيممل
ملتحمممة الحممرب كممانأت وسممواء الجهمماد فينقطممع حقمموقهم

يتحيممن يكممن لممم وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي لن ملتحمة
).الحرب التحاما حال بالرمي

ه تيمية ابن السلما شيخ وقال ه رحم الله]19[ الل : (ف
وفيهممم حرممماته ينتهممك أن أراد الممذي الجيممش أهلممك تعممالى
بينهممم التمييممز علممى تعممالى قدرته مع المكره، وغير المكره

المممؤمنين علممى يجممب فكيممف نأيماتهم علممى يبعثهممم أنأمه مممع
يعلمممون ل وهممم وغيممره المكممره بيممن يميزوا أن المجاهدين

).2/29( القرآن أحكاما 17
).9/230( المغني 18
).538 ، 539 ، 28/537( الفتاوى مجموع 19
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بمجرد ذلك ينفعه لم مكرها خرج أنأه مدع ادعى لو بل ذلك،
للنممبي قممال المطلممب عبممد ابمن العبماس أن روى كما دعواه
ا وسملم عليمه الله صلى وما المسملمون أسمره لم يما بمدر ي

علينا فكان ظاهرك أما"فقال:  مكرها كنت إنأي الله رسول
من صالحون قوما فيهم كان لو  بل"الله فإلى سريرتك وأما
،أيضما لقتلموا همؤلء بقتمل إل قتمالهم يمكن ولم الناس خيار
بمسمملمين تترسمموا لممو الكفممار أن علممى متفقون الئمة فإن

نأرميهممم أن يجمموز فإنأه يقاتلوا لم إذا المسلمين على وخيف
أولئك يرم جاز المسلمين على نأخف لم ولو الكفار ونأقصد

.العلماء) قولي أحد في أيضا المسلمين

العلممماء اتفممق : (وقممد]20[ اللممه رحمه تيمية ابن وقال
أسممرى مممن عنممدهم بمممن تترسمموا إذا الكفار جيش أن على

يقماتلوا لمم إذا الضمرر المسملمين علمى وخيممف المسمملمين
الممذين المسمملمين قتممل إلممى ذلك أفضى وإن يقاتلون فإنأهم

بهم). تترسوا

ًا أسمره اللمه فك العزيز عبد القادر عبد وقال علمى رد
إل التممترس إن يقممول أو الممدارين تميممز يشممترط مممن شممبهة
الشممبهة هذه قائل أن العلم مع الصلي الكفر دار في يكون
وفلسطين والشيشان والعراق أفغانأستان في التترس يجيز

يشممترط ول]: (21(السممعودية) [ يسمممى ممما فممي ويحرمممه
ّيز قتالهم لوجوب َقَم منفصمملة دار في المجاهدين المسلمين َقَت

ّدعيه كما وطائفته المرتد الحاكم دار عن ويكفيممك ،البعممض َقَي
مممن ًآنأفما تيميممة ابممن عممن نأقلتممه مما الشممرط هذا إبطال في

،المسمملمين ببلممد حممل إذا العممدو قتممال وجوب على الجماع
ّيممن مواضممع أحد هو هذا إن بل ،هنا؟ المستقلة الدار فأين َقَع َقَت

وكممل الشرط بهذا شرعي دليل يرد  ولمذكرته.. كما الجهاد
مممن أحممد يشممر ولممم ،باطممل فهو الله كتاب في ليس شرط

إذا أنأممه هممذا فممي قدامممة ابممن ذكممره ما غاية ،إليه العلم أهل
َقَحّصنون حصن إلى الرجوع لهله جاز بلد من العدو اقترب َقَت َقَي
،جلممّي واضممح نأممص ففيممه المرتممد الكافر الحاكم أمر به. أما

َقَعنأ وأل"عنممه:  اللممه رضي الصامت بن عبادةا حديث وهو ِز نمما
َقَر َقَلُه الم ُكم بواًحا كفًرا تروا أن إل قال أه ْنممد َقَن ع ّلممه ممم ِه ال فيمم

فممي وسلم عليه الله صلى يشترط ولم عليه،  متفق"ُبرهاٌن
ًا- غيره في  ول- الحديث هذا ّيز َقَم َقَت أحممد نأبه ول ،مفاصلة ول  
وابممن عياض القاضي عن نأقلته كما هذا على العلم أهل من

هممذا اشممترط الممذي قممال الحديث. فممإن هذا شرح في حجر
ّيز-  الشرط َقَم لممه فنقممول ً،شرعا ل ًعقل يجب  إنأه- الدارين َقَت

).20/52( ) و546/ 28( الفتاوى مجموع 20
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بالكتاب العتصاما أصول في ذكرنأا كما ًشيئا يوجب ل العقل
إلممى وصلنا إذا له فنقول ،اجتهادي أمر إنأه قال وإن ،والسنة
تعممالى: لقمموله الحربيممة الخبرةا لهل متروك فالمر الجتهاد

َقَه ِإّن{ ّل ُكْم ال ْأُمُر ّدوا َقَأْن َقَيمم َقَؤ َقَنأمماِت ُتمم َقَما َقَل َقَلممى ا َقَهمما ِإ ِل ْه مممن  أممما}ٌَقَأ
الخممروج لوجوب يشترط ل إنأه نأقول فنحن الشرعية الناحية

يحممدد أيضمما وهممذه ،وعممدةا عممدد مممن القدرةا إل الحاكم على
بنفسممه َقَغّرر ومن ،الحربية الخبرةا أهل منها المطلوب القدر
اللممه شمماء إن مممأجور وهو ذلك له جاز بمفرده للجهاد وخرج
بممإذن إل يخممرج فل مجاهممدةا طائفممة يتبممع كممان إذا إل ،تعالى
تعممالى: اللممه قممول فهو ًمنفردا خروجه جواز دليل أما المير

ِتممْل{ َقَقا ِبيِل ِفممي َقَف ِه َقَسمم ّلمم ّلممُف ل ال َقَك َقَك ِإّل ُت َقَسمم ْف َقَحممّرْض َقَنأ َقَو
َقَن ِني ْؤِم ْلُم }ٌ.ا

ْغزى(: ]22[ حزما ابن وقال ُي فاسق كل مع الكفر أهل و
ّلب ومع فاسق وغير المراء من َقَزى كما والمحارب المتغ ْغمم ُي
.ً)أيضا قدر إن وحده المرء ويغزوهم الماما مع

أن فللمممرء عيممن فرض الطواغيت هؤلء قلت: وجهاد
أحممد مممن الفرصممة أمكنتممه إذا خاصممة ،أراد إن وحممده يفعلممه
بممل الكافرين من عظيم لجمع التصدي عليه يجب ول ،هؤلء
غممرض لممه وكممان ثبت فإن ،العددي للتفاوت الفرار له يجوز
َقَوِممْن{تعمالى:  قمال ،حسمن وهمو ذلمك له جاز الشهادةا في

ّناِس ِري َقَمْن ال َقَسُه َقَيْش ْف َقَء َقَنأ َقَغا ِت ْب ِةا ا َقَضمما ِه َقَمْر ّلمم الممواجب  أممما}ٌال
َقَن{ الممدين إظهار المطلوب إذ ،جماعة في قتالهم فهو ُكممو َقَي َقَو

ّديُن ّلُه ال ِه ُك ّل ًا بالقتال يتأتى ل  وهذا}ٌِل يتبمع كان ومن ،منفرد
َقَذا{تعممالى:  قال ،أميره بإذن إل يقاتل فل مجاهدةا جماعة ِإ َقَو

ُنأوا َقَعُه َقَكا َقَلى َقَم ٍر َقَع ُبوا َقَلْم َقَجاِمٍع َقَأْم َقَه ْذ ّتممى َقَيمم ُه َقَح ُنأو ِذ ْأ َقَت  وقممد}ٌَقَيْسمم
حياةا في المرتدين الحكاما على المسلمين من جماعة خرج
ّيز دون ،بعده ومن وسلم عليه الله صلى النبي َقَم الديار في َقَت

الكممذاب المتنممبي العنسممي السممود خممرج فلممما ،مفاصمملة أو
ْيممروز عليممه احتممال عليهمما واسممتولى اليمممن علممى وغلممب َقَف

وذلممك ،قتلممه  حتى- الظاهر في أنأصاره من  وكان- الديلمي
ذلممك ينكممر . ولممم]23[ وسمملم عليه الله صلى النبي حياةا في

قممال وممما ،الصحابة من أحد ول وسلم عليه الله صلى النبي
أرض إلممى ينحمماز أن قبممل السممود هذا فيروز يقتل كيف أحد

علممى معممه وطائفممة الوليممد بممن يزيممد خممرج كذلك مستقلة؟
ِهمم لما يزيد بن الوليد الخليفة ّت حمتى المدين فممي بمالنأحلل ا

).7/299( المحلى 22
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ّيممز دون ،قتلمموه َقَم هممذين علممى . ونأقتصممر]24[ الممديار فممي َقَت
اختصارا. المثلين

اللممه صمملى النبي بأن يستدلون الشبهة هذه وأصحاب
َقَرع لم وسلم عليه أصبح حيث ،الهجرةا بعد إل القتال في َقَيْش

عدوهم. عن فيها تميزوا بالمدينة مستقلة دار للمسلمين

أنأممه بمعنى ،حصر فيه ليس إذ بحجة ليس القول وهذا
،الحالممة هممذه مثممل فممي إل القتممال يمنممع شرعي نأص يرد لم

الن أممما تشممريع زمممان كممان الزمان هذا إن واضح. ثم وهذا
اكتملممت فقممد وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي وفمماةا ومنممذ

َقَما{ وأحكامها الشريعة ْو َقَي ْل ْلُت ا َقَم ْك ُكْم َقَأ ُكممْم َقَل َقَن انأعقممد  وقممد}ٌِدي
ّيممن ببلد الكافر العدو نأزل إذا أنأه على الجماع َقَع أهلممه علممى َقَت
المسمملمين على عين فرض الكافرين دفع صار  أي- قتالهم

،واحممدةا دار فممي وعممدوهم المسمملمون  فهاهم- البلدةا بهذه
ذلممك ومممع ،بممالغزو دارهممم اسممتقللية المسمملمون فقممد وقد

ًا القتال عليهم يجب ْين .]25[ إجماعا َقَع

منمموط أمممر هممو المرتممد الحمماكم علممى الخممروج إن
الخممبرةا أهممل فيممه ويتكلم ،بلد إلى بلد من ويختلف ،بالقدرةا

مممن النية حسن سبحانأه الله علم وإذا ،التنفيذية الناحية من
قممال ،مرضاته فيه ما لهم وييسر فسيهديهم مجاهدةا طائفة

َقَم{تعالى:  ِل َقَع ِهْم ِفي َقَما َقَف ِب ُلو َقَل ُق َقَز ْنأ أ
َقَ َقَة َقَف َقَن ِكي ِهْم الّس ْي َقَل وقال }ٌ،َقَع

َقَن ِإّن{تعالى:  ِذي ّل ُنمموا ا َقَم ُلمموا آ َقَعِم َقَحاِت َقَو ِل ِهْم الّصمما ِدي ْهمم ُهممْم َقَي ّب َقَر
ِهْم ِنأ َقَما ِإي .}ٌِب

يكتفمموا فلممم المتعيممن الجهمماد هممذا عممن القاعممدون أما
الشممبهات بهممذه ويخممذلونأهم غيرهممم يثبطون هم بل بالقعود

قال كما ،وتخلفهم قعودهم على لهم قدرية عقوبة هي التي
َقَأْن َقَرُضوا{تعالى:  ُنأوا ِب ُكو َقَع َقَي ِلِف َقَم َقَوا َقَخ ْل َقَع ا ِب ُط َقَلممى َقَو ِهْم َقَع ِب ُلممو ُق

ُهْم َقَن ل َقَف ُهو َقَق ْف َقَبع تخلفوا  فلما}ٌَقَي بعممدما قلمموبهم علممى الله َقَط
ّقبون فأخذوا الفقه َقَن وليثبطوا تخلفهم ليبرروا الشبهات عن ُي

ّلمد سميئة أوزارهممم. وهكمذا ممع أوزارهمم فيحملوا غيرهم تو
ِفُروا ِإل{تعالى:  قال ،سيئة ُكْم َقَتن ْب ّذ َقَع ًبا ُي َقَذا ِليًممما َقَع ِدْل َقَأ ْب َقَت َقَيْسمم َقَو
ْوًما ُكْم َقَق َقَر ْي ُه َقَول َقَغ ًئا َقَتُضّرو ْي ّلُه َقَش َقَلى َقَوال ٍء ُكمّل َقَع ِديٌر َقَشمْي ِإل َقَقم

ُه ْد َقَتنُصُرو َقَق ُه َقَف َقَر َقَص ّلُه َقَنأ .}ٌال

ّيز باشتراط القول هذا إن َقَم الجهمماد لوجمموب الممدارين َقَت
جهمماد خاصممة الجهمماد تعطيل إلى يفضي وهو ،فاسد قول هو
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الممدارين تميممز باشممتراط القول هذا فإن الدفع. قلت: كذلك
هممؤلء عممن والسممكوت الواقممع للمممر الستسمملما معنمماه

إسممقاط هومعنمما ،المسمملمين لبلد الحمماكمين الطممواغيت
،البلد بهممذه المسمملمين أعيممان على المتعين الجهاد فريضة

هممذه مممن بالكليممة السلما استئصال إلى يفضي القول وهذا
غيممر  ولكنممه- ذلممك مممن بممالله يسممير. نأعمموذ زمممن فممي البلد

عظيممة إسملمية ممالمك بهما قامت بلد من  فكم- مستبعد
ْفممر ديار اليوما هي ثم ،عيممن بعممد أثممرا السمملما فيهمما صمار ،ُك

،وغيرهمما والبلقان وسمرقند وبخارى والتركستان كالنأدلس
َقَقط بلد مممن وكم الجهمماد المخممذلين هممؤلء أشممياع فيهمما َقَأْسمم

مملكممة وكممانأت الهنممد فممي حممدث كما ،الشيطانأية بشبهاتهم
الجهمماد السمموء علممماء وأسممقط ،النأجليممز فاحتلهمما إسمملمية

لقمموله طمماعتهم الممواجب المممر أولمموا هم النأجليز أن بحجة
ُعوا{تعالى:  ِطي َقَه َقَأ ّل ُعوا ال ِطي َقَأ َقَل َقَو ِلي الّرُسو ْو ُأ ِر َقَو َقَلْم ُكممْم ا ْن }ٌِم

ا مثال بعد. وهذا ومن قبل من المر ولله ،]26[ ِوي لم عمن ُر
الممدين: يهممدما مممما أنأممه عنممه اللممه رضممي الخطمماب بممن عمر

. "بالقرآن المنافق جدال"

بهذه الجهاد عن المسلمين يصد العلماء من كان ومن
ِلم فهممذا الكافر للحاكم ونأصرةا ممالةا الشبهات لشممك العمما

ْفره في ْكممم وحكمممه ،السمملما ملممة مممن خارج مرتد هو ،ُك ُح
َقَمْن{تعالى:  قال ،الحاكم سيده ُهْم َقَو ّل َقَو َقَت ُكْم َقَي ْن ّنأُه ِم ِإ ُهْم َقَف ْن .}ٌِم

يخالطهمما عمن الكافرةا الطائفة تميز آخرون ويشترط
للحمماكم المناصممرةا فالطائفممة واقممع وهممذا ،المسمملمين مممن

معسممكرات ولهمما معين بلباس متميزةا تكون ما عادةا الكافر
إذا أحمد. وأممما علممى يخفممى ل وهذا ،معلومة وأماكن محددةا

الطائفممة مممن ليسمموا يكونأمموا أن فإممما ،مسمملمون خممالطهم
مممن يكونأمموا أن وإممما ،القتممال حال وخالطوهم ًأصل الكافرةا
يكتم ومن (كالمكره الباطن في السلما حكم ولهم الطائفة

مممن حممالهم يخلممو ل ًجميعا وهؤلء ،عليهم) ليتجسس إيمانأه
أمرين: أحد

فمي الكفمر أهممل عممن متميزيمن غيمر يكونأوا الول: أن
شيخ ذكر كما حال كل على قتالهم من يمنع ل فهذا ،الظاهر
مكرهمما معهممم أخرجمموه وممن(: ]27[ قمال تيمية ابن السلما

،جميعممه العسممكر نأقاتممل أن علينا ونأحن نأيته على يبعث فإنأه
َقَره يتميز ل إذ ْك عمن الصمحيح فممي ثبمت غيمره. وقمد ممن الُم

ْغُزو"قال:  أنأه وسلم عليه الله صلى النبي َقَت هذا َقَي جيٌش البي
.المنار تفسيره في رضا رشيد محمد الشبهات هذه نأقل 26
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ن ن ببيمداء همم فبينمما النماس م َقَف إذا الرض م بهمم. ُخِسم
َقَره فيهم الله: إن رسول يا فقيل ْك ُيبعثممون ،الُم علممى فقممال: 
،عائشممة عممن البخمماري لفممظ  وفممي- قممال أن  إلى- "نأياتهم

ْغُزو"وسلم:  عليه الله صلى الله رسول قالت: قال ْيممٌش َقَي َقَج
َقَة َقَب ْع َقَك ْل َقَذا ا ِإ ُنأوا َقَف َقَء َقَكا َقَدا ْي َقَب َقَن ِب َقَلْرِض ِم َقَسُف ا ِهْم ُيْخ ِل ّو َقَأ ِهممْم ِبمم ِر َقَوآِخ
َقَلْت ْلُت َقَقا َقَل َقَيمما ُق ِه َقَرُسممو ّلمم َقَف ال ْيمم َقَسممُف َقَك ِهْم ُيْخ ِل ّو َقَأ ِهممْم ِبمم ِر َقَوآِخ

ِهممْم ِفي ُهْم َقَو ُق َقَوا َقَمممْن َقَأْسمم َقَس َقَو ْيمم ُهممْم َقَل ْن َقَل ِم َقَسممُف َقَقمما ِهْم ُيْخ ِل ّو َقَأ ِبمم
ِهْم ِر َقَن ُثّم َقَوآِخ ُثو َقَع ْب َقَلى ُي ِهْم َقَع ِت ّيا تعالى  فالله- قال أن  إلى- "ِنأ

َقَك َقَل ك أن أراد المذي الجيش َقَأه فيهمم  المكمره- حرمماته ينته
ِز على قدرته مع المكره وغير ِييمم يبعثهممم أنأممه مممع بينهممم التم
أن المجاهمدين الممؤمنين علمى يجممب فكيمف ،نأيماتهم علمى

َقَره بين يميزوا ْكمم لممو  بممل!ذلممك؟ يعلمممون ل وهممم وغيممره الُم
ّدع ادعى ،دعممواه بمجممرد ذلممك ينفعممه ُمكرها. لم خرج إنأه ُم

اللممه صلى للنبي قال المطلب عبد بن العباس روى: إن كما
َقَره لما وسلم عليه َقَس هاللمم رسممول بممدر: يمما يوما المسلمون أ
وأممما ،علينمما فكممان ظمماهرك أممما"مكرهمما. فقممال:  كنت إنأي

.")الله فإلى سريرتك

ر موضع في الله رحمه وقال ن(: ]28[ آخ نأعلمم ل ونأح
َقَره ْك كنمما اللممه بممأمر قتلنمماهم التمييز. فإذا على نأقدر ول ،الُم

فمممن ،نأياتهم على هم وكانأوا ،ومعذورين مأجورين ذلك في
يمموما نأيتممه علممى ُيحشممر فممإنأه المتناع يستطيع ل ًمكرها كان

مممن بأعظم ذلك يكن لم الدين قياما لجل قتل فإذا ،القيامة
ْتِل َقَتل من َقَق ْق .)المسلمين عسكر من ُي

العظمممى الغالبيممة فممي تتوفر ل الشروط  هذه:..قلت
يكممون ل الكممراه أن أيضمما وذكرت ،الحكاما هؤلء أعوان من

مخالف. فكيف بل العلماء بإجماع المسلم لقتل مبيحا عذرا
الكافر؟. لنصرةا ويقتلهم المسلمين يتتبع بمن

العممدو صمف فمي المسملمون يكمون الثانأي: أن الحال
مسممألة هممي فهممذه السلما لجند معلومين ،ظاهرا متميزين
.التترس

قموما فيهمم كان لو بل(: ]29[ الله رحمه تيمية ابن قال
هممؤلء بقتممل إل قتممالهم يمكن ولم الناس خيار من صالحون

تترسمموا لممو الكفار أن على متفقون الئمة فإن ،أيضا لقتلوا

).28/547( الفتاوى مجموع 28
وكرر538 - 28/537( الفتاوى مجموع 29 - 28/546( في مثله ) 

( الكممبير والشممرح (المغنممي فممي التممترس مسممألة ) وانأظممر547
).19/297( المهذب شرح (المجموع ) و10/505
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أن يجوز يقاتلوا: فأنأه لم إذا مسلمين على وخيف بمسلمين
جمماز المسمملمين علممى نأخممف لم الكفار. ولو ونأقصد نأرميهم

العلممماء. ومممن قممولي أحممد في أيضا المسلمين أولئك رمي
فمي  وهمو- ورسموله بمه اللمه أممر المذي الجهماد لجمل قتل

ِعمث ،شمهيدا  كان- مظلوما الباطن ُب يكمن ولمم ،نأيتمه علمى و
ُلممه ْت ْتممِل مممن فسممادا أعظممم َقَق َقَتممل مممن َقَق ْق المممؤمنين مممن ُي

َقَل وإن واجبا الجهاد كان المجاهدين. وإذا ِت المسمملمين مممن ُق
ْتممُل ،الله شاء ما َقَق َقَتممل مممن َقَف ْق المسمملمين مممن صممفهم فممي ُي

صمملى النممبي أمممر قد بل ،هذا من أعظم ليس الجهاد لحاجة
َقَره وسمملم عليممه الله ْكمم ،سمميفه بكسممر الفتنممة قتممال فممي الُم

ِتل أن له وليس َقَقا ِتل وإن ُي .)ُق

ون المذينو ّيمز بشمرط يقول َقَم عمن الكمافرةا الطائفمة َقَت
ْول {تعممالى: بقوله يستدلون حيث ،شبهة لهم المسلمين َقَلمم َقَو

َقَجاٌل َقَن ِر ُنممو ْؤِم ٌء ُم َقَسمما ِنأ َقَنمماٌت َقَو ْؤِم ُهْم َقَلممْم ُم َقَلُمممو ْع ُهْم َقَأْن َقَت ُئممو َقَط َقَت
ُكْم َقَب ُتِصي ُهْم َقَف ْن ٌةا ِم َقَعّر ِر َقَم ْي َقَغ ٍم ِب ْل َقَل ِع ْدِخ ُي ّلُه ِل ِه ِفي ال ِتمم َقَم َقَمممْن َقَرْح

ُء َقَشمما ْو َقَي ُلمموا َقَلمم ّي َقَز َقَنا َقَت ْب ّذ َقَعمم َقَن َقَل ِذي ّلمم َقَفممُروا ا ُهممْم َقَك ْن ًبا ِم َقَذا ِليًممما َقَعمم }ٌَقَأ
مؤمنممات ونأسمماء مممؤمنين رجممال هناك أن ولول ومعناها: أي

وإذا ،المسمملمون أيهمما تعلمممونأهم ل ،المستضعفين من بمكة
تقتلموا أن الممكمن ممن لكمان الحديبية يوما مكة أهل قاتلتم
عيممب (أي معممرةا هممذا مممن وتصمميبكم المممؤمنين هؤلء بعض
ْو{ ،وإثم) ُلوا َقَل ّي َقَز ّيز  أي}ٌَقَت َقَم الكفممار عممن المؤمنون وانأفصل َقَت
وغيره. بالقتل الكفار الله لعذب

المممؤمنين مخالطة أن على الية بهذه البعض فاستدل
ْذر الكممافرين قتممال من مانأعة للكافرين ُعمم قتممال تممرك فممي و
المخالطين. المؤمنين بعض قتل من عنه ينتج لما ،الكافرين

الجهمماد تعطيممل إلى يفضي القول فهذا ،يخفى ل وكما
بممه إل الن بلممد من  فما- الدفع وقتال الطلب قتال-  بنوعيه

مسمملمون يوجد ،مختلفة بنسب للكفار مخالطون مسلمون
ْفممر ديممار وكلهمما وغيرهمما وأمريكمما وروسمميا والهنممد بالصين ،ُك
الستطاعة؟ عند جهادهم من هذا أفيمنع

وجهين: من الشبهة هذه عن والجواب

منعمما كممان الحديبيممة يمموما القتممال مممن المنع الول: أن
صمملى النممبي أن ذلممك وبيان بالقدر الحتجاج يجوز ول ،قدريا
َقَصد وسلم عليه الله علممى مكممة أهممل فعممزما ،معتمممرا مكة َقَق

ِعه ْن َقَزما ،دخولهما ممن َقَم َقَعمم َقَتممالهم علممى َقَف بعممد منعمموه هممم إن ِق
َقَل" البخمماري رواه كما ،الصحابة مع مشاورةا ُبممو َقَقمما ٍر َقَأ ْكمم َقَيمما َقَب
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َقَل ِه َقَرُسو ّل َقَت ال َقَرْج ًدا َقَخ َقَذا َقَعاِم َقَه ْيممِت ِل َقَب ْل ُد َقَل ا ِريمم َقَل ُت ْتمم ٍد َقَق َقَحمم َقَل َقَأ َقَو
َقَب ٍد َقَحْر َقَح َقَوّجْه َقَأ َقَت َقَمْن َقَلُه َقَف َقَنأا َقَف ّد ْنُه َقَص ُه َقَع َقَنا ْل َقَت َقَل َقَقا َقَلى اْمُضوا َقَقا َقَع
ِم ِه اْس ّل علممى وسلم عليه الله صلى الله رسول فمضى "،ال
بعممض فقممال ،المسممير عممن نأمماقته توقفت أن إلى العزما هذا

عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال ،القصممواء الصممحابة: خلت
حبسممها ولكممن بخلق لها ذاك وما القصواء خلت ما" وسلم:
ّطممة ييسألونأ ل بيده نأفسي قال: والذي ثم ،الفيل حابس ُخ

عن منعها أي "،إياها أعطيتهم إل الله حرمات فيها يعظمون
سبحانأه مكة عن وأبرهة الفيل حبس الذي مكة إلى المسير
ِلم ،قدري منع فهذا ،وتعالى َقَع وسمملم عليه الله صلى النبي ف

وسمملم عليه الله صلى النبي فعزما ،هذا في يأذن لم الله أن
َقَشرع ،الصلح َقَقبول على إلممى سممفيره مقتممل بلغممه ثم ،فيه و
علمى عمزما فعنمدها عنمه اللمه رضمي عثممان وهمو مكة أهل

بيعممة وهممي أصممحابه مممن البيعممة وأخممذ أخممرى مممرةا القتممال
ِلممق ثممم ]،30[ الممموت علممى أو يفممروا أل علممى الرضمموان ْط ُأ

واليممة هممذا الصمملح. كممل يمضي أن تعالى الله وشاء عثمان
َقَتدل قممد تكممن الفتممح) لممم (سورةا كلها والسورةا بل بها الُمْس

الحديبيممة. وكممما مممن النأصممراف عند نأزلت وإنأما ،بعد نأزلت
القتممال علممى عممزما وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي أن ترى

َقَضى عندما الولى ،مرتين َقَسممت َقَم ِب عنممدما والثانأيممة نأمماقته فُح
َقَذ َقَخ صمملى كممان المرتيممن في القتال على عزمه ومع ،البيعة َقَأ
مكممة فممي مستضعفين مؤمنين بوجود يعلم وسلم عليه الله

ًا بعضهم يعلم وكان ْين يمنعممه فلممم ،بالنجاةا لهم يدعو وكان َقَع
القتممال بممل ،القتممال علممى العممزما مممن المستضممعفين وجممود
َقَما{تعالى:  لقوله لستنقاذهم، واجب ُكْم َقَو َقَن ل َقَل ُلو ِت َقَقمما ِفممي ُت

ِبيِل ِه َقَسممم ّلممم َقَن ال ِفي َقَع َقَتْضممم ْلُمْس َقَجممماِل ِممممْن َقَوا ِء الّر َقَسممما ّن َقَوال
َقَداِن... ْل ِو ْل ،شممرعا ل قممدرا القتال في يأذن لم الله  ولكن}ٌَقَوا

ِنع لو إذ (بالوحي)  شرعا ُم

َقَضى لما لحكمممة القدري المنع وهذا ،البيعة أخذ ولما َقَم
أن ومنهمما بمكممة المستضممعفين وجود منها تعالى الله يعلمها
فممي فممدخل النمماس َقَأِمممن إذ عظيممم نأفممع عليممه ترتممب الصلح

َقَل{الية:  في كما ،قبل دخله من أضعاف السلما ْدِخ ُي ّلممُه ِل ال
ِه ِفي ِت َقَم ُء َقَمممْن َقَرْح َقَشمما هممذا تعممالى اللممه ّىسممم حممتى ]،31}ٌ [َقَي

الحديبيممة يمموما القتممال منع أن بيان في هذا فتحا. كل الصلح
قدريا. منعا كان

).6/117( الباري فتح انأظر ، اختلف على 30
).5/348( الباري فتح انأظر 31
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اللممه رحمه تيمية ابن قال بالقدر الحتجاج إبطال وفي
القممدر بممل ،عممذر ول آدما لبممن حجممة القدر في وليس(: ]32[

ْؤمن َقَتج ول به ُي ،والممدين العقممل فاسد بالقدر والمحتج ،به ُيْح
ُيلما ل أن لممزما ،وعممذرا حجممة كممان إن القممدر فممإن ،متناقض

بالقممدر المحتممج فهممذا وحينئذ ،منه ُيقتص ول يعاقب ول ،أحد
ِلم  إذا- يلزمه ل  أن- وحرمتممه وعرضممه وممماله نأفسه في ُظ
ممتنممع أمر وهذا ،ويذّمه ،عليه يغضب ول ،الظالم من ينتصر

محرما طبعا ممتنع فهو ،يفعله أن أحدا يمكن ل ،الطبيعة في
شرعا.

ول ملوممما إبليممس يكممن لم وعذرا حجة القدر كان ولو
وح وقموما فرعمون ول ،معاقبما ود وعماد نأ ن وغيرهمم وثم م
،جممائزا الحممدود إقامة ول ،جائزا الكفار جهاد كان ول ،الكفار

القاتممل قتممل ول ،رجمه ول الزانأي جلد ول ،السارق قطع ول
ٍد عقوبة ول َقَت ْع - اللممه رحمه قال أن  إلى-الوجه.  من بوجه ُم

ممما حصممول من وجزع ،المأمور ترك على بالقدر احتج فمن
حممزب مممن وصممار ،اليمممان عكممس فقد المقدور من يكرهه

.)بالقدر المحتجين حال وهذا ،المنافقين الملحدين

مممن المنممع هممذا أن وهممي ،الثممانأي: الخصوصممية الوجه
بقصممة خاصا كان مكة في بالكفار المؤمنين لختلط القتال

َقَها. وهممذا ممما علممى به يستدل غيرها. ول دون الحديبية َقَه َقَب شمما
واللممه ،الصممواب هممو تعممالى الله شاء إن بالخصوصية القول
ذلك: ودليل ،أعلم تعالى

من وسلم عليه الله صلى رسوله منع سبحانأه الله أن
َقَن ثممم ،قممدريا هممم) منعمما6 (سنة الحديبية يوما مكة غزو ِذ لممه َقَأ
 هممم) إذنأمما8(سممنة مكة فتح يوما بسنتين ذلك بعد غزوها في

يممزل لممم والمستضممعفون ،(مكممة) البلممد هممو والبلممد ،شرعيا
وغيممره. وروى عنهممما اللممه رضممي عباس كابن بمكة بعضهم

َقَح لممما"قال:  هريرةا أبي عن البخاري َقَتمم رسمموله علممى اللممه َقَف
وأثنى الله فحمد الناس في قاما ،مكة وسلم عليه الله صلى
َقَس الله قال: إن ثم عليه َقَب عليهمما وسمملط الفيممل مكممة عممن َقَح

أحلت وإنأها ،قبلي كان لحد تحل ل فإنأها ،والمؤمنين رسوله
 وبهممذا"بعممدي ممن لحممد تحمل لمن وإنأها ،نأهار من ساعة لي

أحممل البلممد نأفس لن خاصا كان الحديبية يوما المنع أن تعلم
بعضممهم يممزل لممم والمستضممعفون ،البلد هو والبلد ،ذلك بعد
بها.

.)326 - 2/323 ( الفتاوى مجموع 32
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مواقممف هنمماك أن أيضمما الخصوصممية علممى يممدل ومما
أو القتممل ووقممع ،والعصمماةا الكممافرين المؤمنممون فيهمما خالط

اللممه مممن قممدري منممع ذلممك دون َقَيُحممل ولم ،بالجميع العذاب
خصوصممية علممى هممذا فممدل ،الحديبيممة يمموما حدث كما تعالى
أممما ،قدرا مثله يحدث أن من مانأع ول ،الحديبية بقصة النص

فيهمما حممدثت الممتي المواقممف ومممن ،بحجممة فليممس شممرعا
يلي: ما قدرا العذاب أو القتل يمنع ولم المخالطة

قال: الله عبد بن جرير عن والترمذي داود أبو رواه ما
َقَعمم إلمى سمرية وسملم عليمه الله صلى الله رسول بعث ْث ،َقَخ

قممال: ،القتممل فيهممم فأسممرع ،بالسممجود منهم نأاس فاعتصم
بنصممف لهممم فممأمر ، وسمملم عليممه الله صلى النبي ذلك فبلغ

أظهممر بيممن يقيممم مسمملم كممل مممن بريممء أنأمما"وقال:  العقل
."نأارهما ىتراء ل ،المشركين

تيميممة ابممن كلما فممي المممذكور البيممداء حممديث ومنهمما
َقَره فيهم أن مع تعالى الله أهلكه الجيش فهذا ،السابق ْكمم الُم

منهم. ليس من و

اللممه رسممول أن عمممر ابممن عن البخاري رواه ما ومنها
َقَل إذا"قال:  وسلم عليه الله صلى َقَز أصاب عذابا بقوما الله أنأ

."أعمالهم على بعثوا ثم فيهم كان من العذاب

بنممت زينممب المممؤمنين أما عممن البخمماري رواه ما ومنها
اللممه صمملى النممبي قال الصالحون؟ وفينا قال: أنأهلك جحش

."الخبث كثر إذا نأعم"وسلم:  عليه

عائشممة عممن صممحيحه فممي حبممان ابممن رواه ممما ومنهمما
وفيهممم نأقمتممه بأهممل سممطوته أنأممزل إذا اللممه إن" مرفوعمما

ِبُضوا ،الصالحون ُثمموا ثم معهم ُق ِع "وأعمممالهم نأيمماتهم علممى ُب
البيداء. حديث معنى في كلها الحاديث وهذه

المممؤمن أن معنمماه ليممس بالخصوصممية قلت: والقممول
هممو بممل ل ،الممدما مهدر أنأه أو له حرمة ل للكافرين المخالط
معنمماه بالخصوصممية القممول وإنأما ،كان أينما بإيمانأه معصوما

وإن الكممافرين قتممال مممن بمانأعممة ليسممت المخالطة هذه أن
اقتضممت إذا وذلممك ،ضمممنا سيقتلون مسلمين بينهم أن تيقن

ذلك. الشرعية المصلحة
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]،33[ الفقهماء جمهممور قممول عليممه اسمتقر مما هو وهذا
َقَذروا كممي المسمملمين في العلم هذا يشاع أن ويجب مممن َقَيْحمم

الكافرين. مخالطة

ْو{تعممالى:  قمموله تفسممير وفي ُلمموا َقَلمم ّي َقَز َقَنا َقَت ْب ّذ َقَعمم َقَن َقَل ِذي ّلمم ا
َقَفُروا ُهْم}ٌ أورد َقَك ْن يممرى ل اللممه رحمممه مالكمما أن القرطممبي ِم
بهممذه مسممتدل مسمملمين بينهممم أن علم إذا المشركين رمي
م أجاز حنيفة أبا إن وقال ،الية :]34[ القرطمبي قمال ذلك. ث

ّترس قتل يجوز قد( اللممه شمماء إن اختلف فيممه يكممون ول ،ال
فمعنممى ،قطعيممة كليممة ضممرورية المصمملحة كممانأت إذا وذلممك
بقتممل إل الكفممار إلممى الوصول يحصل ل أنأها ،ضرورية كونأها

حممتى ،المممة لكممل قاطعممة أنأهمما ،كليممة أنأهمما ومعنممى ،الترس
لممم فممإن ،المسمملمين كممل مصمملحة الممترس قتل من يحصل
َقَل يفعل َقَت َقَس الكفاُر َقَق ومعنممى المممة كممل علممى واستولوا التر
ْتممل مممن حاصمملة المصمملحة تلممك أن ،قطعية كونأها الممترس َقَق
أن ينبغي ل القيود بهذه المصلحة علماؤنأا: وهذه قال ،قطعا

َقَلف َقَت ،قطعمما مقتممول الممترس أن الفرض لن ،اعتبارها في ُيْخ
هممي المتي العظيمممة المفسممدةا فتحصممل العممدو بأيمدي فإمما

المسمملمين بأيممدي المسمملمين. وإممما كل على العدو استيلء
أن لعاقل يتأتى أجمعون. ول المسلمون وينجو العدو فيهلك

منممه يلزما لنأه ،بوجه الصورةا هذه في الترس ُيقتل يقول: ل
ا لكمن ،والمسملمين والسملما الترس ذهاب همذه كمانأت لم

َقَرت ،المفسدةا من خالية غير المصلحة َقَف لممم من نأفس منها َقَنأ
ِعن يحصل ما إلى بالنسبة المفسدةا تلك فإن ،فيها النظر ُيْم
القرطبي. كلما من ) أ.همأعلم والله كالعدما أو عدما منها

َقَيْروى العليل يَقَيْشف كلما قلت: وهذا ل فمإنأه ،الغليمل و
وهي الخمس الضروريات حفظ وجوب في المة بين خلف
خلف ول ،والمال (النسب) والعقل والنسل والنفس الدين

ِرع ولهمذا ،النفممس حفمظ على مقدما الدين حفظ أن في ُشمم
َقَهاب فيه أن مع الدين لحفظ الجهاد قال ،والموال النأفس َقَذ
َقَه ِإّن{تعممالى:  اللممه ّلمم َقَرى ال َقَت َقَن ِمممْن اْشمم ِني ْؤِم ْلُممم ُهْم ا َقَسمم ُف َقَأنأ

ُهْم َقَل َقَوا َقَأْم َقَأّن َقَو ُهْم ِب َقَة َقَل ّن َقَج ْل َقَن ا ُلو ِت َقَقمما ِبيِل ِفممي ُي ِه َقَسمم ّلمم َقَن ال ُلممو ُت ْق َقَي َقَف
َقَن ُلو َقَت ْق ُي ًا َقَو ِه َقَوعد ْي َقَل ًا َقَع َقَراةا ِفممي َقَحق ْو ّتمم ْنأِجيممل ال ِل ُقممْرآن َقَوا }ٌ،َقَوال

َقَب{تعالى:  وقال ِت ُكْم ُك ْي َقَل َقَتاُل َقَع ِق ْل َقَو ا ُه ٌه َقَو ُكْم ُكْر َقَعسممى َقَل َقَأْن َقَو
ُهوا َقَر ْك ًئا َقَت ْي َقَو َقَش ُه ْيٌر َقَو ُكْم َقَخ .}ٌَقَل

شممرح (المجممموع ) و10/505( الكممبير والشممرح المغنممي انأظممر 33
).19/297( المهذب

).288 - 16/282( القرطبي تفسير 34

)23(والجهاد التوحيد منبر



الساري هداية

تسمملط مممن بالمسمملمين النممازل الضممرر أن شممك ول
،العظيمممة الفتنممة من ذلك في وما ،عليهم المرتدين الحكاما

المسمملمين بعممض قتممل مضماعفة أضممعافا يفموق الضرر هذا
قصممد غيممر عممن له المخالطين أو العدو صف في المكرهين

.القتال حال

الردةا طريق في تسير المسلمين بلدان من ًكثيرا ّإن 
فتنة هذه ،هذا من أعظم فتنة فأي ،هؤلء جراء من الشاملة

أو سمجن أو قتمل ممن بالجهماد المسملمين يصميب مما تفوق
َقَنممُة{تعالى:  قال ،تشريد أو تعذيب ْت ِف ْل ّد َقَوا َقَشمم ْتممِل ِمممْن َقَأ َقَق ْل }ٌ،ا
َقَنممُة{تعممالى:  وقممال ْت ِف ْل َقَبممُر َقَوا ْك ْتممِل ِمممْن َقَأ َقَق ْل دفممع  فيجممب}ٌا

المفسممدةا والممردةا) بتحمممل الكفممر (فتنة العظمى المفسدةا
 وهممذا- وغيممره قتممل من الجهاد على يترتب ما وهو-  الخف

،الضممرر بممدفع الخاصممة الفقهيممة القواعممد فممي المقممرر هممو
ُيتحمممل: وقاعممدةا)المحظورات تبيح الضرورات( :كقاعدةا ) 
الشمد  (الضمرر:العاما) وقاعمدةا الضرر لدفع الخاص الضرر

روعي مفسدتان تعارض  (إذا:الخف) وقاعدةا بالضرر ُيزال
ُيختممار:ضررا) وقاعدةا أعظمهما الشممرين) وغيرهمما أهممون  (

]35[.

تعممالى الله أن وذلك(: ]36[ الله رحمه تيمية ابن وقال
كممما ،الخلممق صمملح في إليه ُيحتاج ما النفوس قتل من أباح
َقَنُة{تعالى: قال ْت ِف ْل َقَبُر َقَوا ْك ْتِل ِمْن َقَأ َقَق ْل كممان وإن القتل أن  أي}ٌا
هممو ممما والفسمماد الشر من الكفار فتنة ففي وفساد شر فيه
.)منه أكبر

مممن كممثير فممي للمسمملمين يجممري ممما إلممى تممرون أل
مممع ،الكفممر بأحكمماما وأممموالهم دممماؤهم تسممتباح ؟البلممدان
بالممدين المعتمممد والتجهيممل والفممواحش الفجممور إشمماعة

باهتممة صمملة على النشئ ليشب ،وأهله بالسلما والستهزاء
قممال للمسمملمين؟ بقي وماذا ،هذا من أعظم فتنة أي ،بدينه

َقَل{ تعالى:  َقَقا َقَن َقَو ِذي ّل ُفوا ا ِع ُتْض َقَن اْس ِذي ّل َقَبُروا ِل ْك َقَت ْكممُر َقَبممْل اْسمم َقَم
ْيِل ّل ِر ال َقَهمما ّن ْذ َقَوال َقَنمما ِإ َقَنأ ْأُمُرو َقَر َقَأْن َقَت ُفمم ْك ِه َقَنأ ّل َقَل ِبممال َقَعمم َقَنأْج ًدا َقَلممُه َقَو َقَدا َقَأنأمم

َقَسّروا َقَأ َقَة َقَو َقَم َقَدا ّن ْوا َقَلّما ال َقَأ َقَب َقَر َقَذا َقَع ْل َقَنمما ا ْل َقَع َقَج َقَل َقَو ْغل َقَل َقَنمماِق ِفممي ا ْع َقَأ
َقَن ِذي ّل َقَفُروا ا َقَن َقَهْل َقَك ْو َقَز ُنأوا َقَما ِإل ُيْج َقَن َقَكا ُلو َقَم ْع }ٌ).أ.همَقَي
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