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ناجي بكر بوأ بقلم؛

وعلللى الللله رسللول علللى والسلما والصلةا لله الحمد
. والها ومن وصحبه آله

بعد: أما

ّيٌة،ٌ حركة تعالى الله سبيل في الجهاد (إّن وحركة بشر
]. منهجين بين[والُملك...)  الّسلطان أجل من

- ل وهللو ذلللك،ٌ - فللي أسللرها الللله - فللك شيخنا صدق
الملللك يطلبللون وأفرادا قادةا المجاهدين أن يقصد - ل شك

ل الدنيا أجل من قتال ذلك كان وإل الدنيا أجل من لنفسهم
فللإذا يتفاوت الحالة هذها في عليه القائمين ومصير فيه،ٌ أجر
كللان وإذا للمقللاتلين،ٌ أجللر فل مرتللدين أو كفللارا العللدو كان

فللي والمقتللول - فالقاتللل النيللة نفس - لهم مسلمين العدو
أهللداف أن عبللارته مللن قصد الشيخ لكن مخلدين،ٌ غير النار

وتحصلليل التمكيللن هللي المقاتلللة المجموعللة عنللد القتللال
السلللطة صللورةا فللي الللدنيا أجللل من ول لنفسها ل الملك،ٌ
اليمللان لهللل التمكيللن يحصللل حللتى ولكن والمال والنفوذ

وإيتللاء الصلللةا وإقامة والخير للحق السيادةا تتحقق ثم ومن
الخيللر،ٌ ونشللر المنكللر عللن والنهي بالمعروف والمر الزكاةا

تكللون بللأن القتللال مللن الغاية تتحقق الهداف تلك وبتحقق
صورها.  بأفضل العليا هي الله كلمة

أحلد أن والتاريلخ الجتملاع عللوما فلي البلاحثون ذكلر
فللترةا فللي الصلحية الجهادية الحركات بعض فشل أسباب
الحركللات تلللك اتقللاء هللو العباسية والخلفة الموية الخلفة
أحلد كلان حيلن فلي ،ٌ"الرخلاوةا" بكلثرةا علدوها دماء لراقة

الخلفللة إزاحللة فللي العباسلليين كحركللة حركة نجاح أسباب
وسللفكها الحركة شدةا كان العباسية الخلفة وإقامة الموية
للسلمة طلبا جندها يخضع حتى رحمة بدون المويين لدماء

يتمتعللون والللذين والمال والنفوذ بالسلطة تشبثهم ويضعف
السلطة.  طريق عن بهما
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بللن الللله عبللد بللن محمللد-  الزكيللة النفللس أن حللتى
قللدر الللدماء اتقلاء جيشلله قللادةا مللن يطلللب  كللان- الحسن

 –إبراهيللم أخللوها - وأحللدهم جيشلله قللادةا وكللان المكللان،ٌ
كانوا وما الدماء،ٌ يتقي وهو الملك يطلب كيف منه يتعجبون

القضللاء أسللباب أحللد ذلللك وكللان أمرها،ٌ مخالفة يستطيعون
أن والمفارقللة النصللر،ٌ مللن قريبللا كان كونه مع حركته على

تللم قللد أنلله روي حتى بشعة بطريقة تم حركته على القضاء
صلبه. 

فللي المصلللحين مللن وأمثاله الزكية النفس أن شك ل
لراقللة اتقللائهم فللي ما بقدر صواب على كانوا العصور تلك

مسلللمين،ٌ يقللاتلون كللانوا أنهللم خاصللة المكللان قدر الدماء
قتللال أحكللاما عللن تختلللف بغللى إذا المسلللم قتللال وأحكللاما

الصللليب أهللل نللواجه لله والحمد أننا إل الردةا،ٌ وأهل الكفار
إراقللة مللن لللدينا مللانع فل وجنللدهم المرتدين من وأعوانهم

يتوبلوا للم ملا الواجبللات أوجللب ملن ذللك نللرى بلل دمائهم
لله..  كله الدين ويكون الزكاةا ويؤتوا الصلةا ويقيموا

وهم الشدةا،ٌ أمر عنهم الله رضي الصحابة فهم وهكذا
بللن وعلي الصديق أن حتى النبياء،ٌ بعد السنن فهم من خير
علللى بالنللار التحريللق مارسللا عنهمللا الللله رضي طالب أبي

في المغلظة الشدةا بأثر لمعرفتهم كراهة من فيه ما الرغم
قللادتهم وينفللذها بللذلك يقومللا لم الحاجة،ٌ عند الوقات بعض

والللله كل غلظا قللوما وأنهللم القتللل شللهوةا باب من وجندهم
النبيللاء بعللد بللالخلق الخلللق أرحللم وهللم قلللوبهم،ٌ أرق فمللا

وأهللله الكفللر لطبيعللة فهمهم هو المر ولكن السلما عليهم
لنللا نقللل لللذلك واللين،ٌ الشدةا من موقف كل حاجة وطبيعة

ذلللك: (... وعللاد يللبين مللا الردةا حروب فترةا عن العلم أهل
مللن فتحللللوا الجاهليللة أمللر مللن عليلله كللانوا مللا إلى الناس
أنكللر مللن ومنهم جميعا،ٌ تركها من فمنهم الشريعة،ٌ فروض
وسلللم عليلله الللله صلللى للرسللول تجللب أنها وزعم الزكاةا،ٌ
أنله أعللن ملن ومنهلم فيهللا،ٌ حللق بكلر لبللي وليللس فقلط،ٌ

وظللن الصللديق،ٌ بكللر أبللي إلللى يؤديها ولن بنفسه،ٌ سيؤديها
بوفللاةا شللفرته نبللت قللد السلللما سلليف أن اليمللان ضعاف
الفرصللة فللاغتنموا وسلللم،ٌ عليلله الللله صلللى الللله رسللول
العربيلة،ٌ الجزيرةا على الردةا وغلبت الدين،ٌ هذا من للخروج

بللالبحرين وجللواثى والطللائف مكة إل السلما على يبق ولم
فقللاما والتجمعللات،ٌ والقللرى القبائل الردةا فعمت والمدينة،ٌ

القيلاما،ٌ حلق وسلللم عليلله اللله صلللى الرسللول أصحاب لها
والجهللاد،ٌ الجد رأس لها ورفعوا ومنعها،ٌ صدها في ونشطوا

مللن فيلله تعهللد لللم صلبة عنه الله رضي بكر أبي من ورؤي
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يرهب التي السيئة بالخبار تأتيه كانت الرسل أن حتى قبل،ٌ
الحللرب مللن بالمزيللد يللأمر أن إل منلله كان فما الرجال منها

ليللس أحللدا رأيللت الزور: فمللا بللن ضللرار قللال حتى والنار،ٌ
مللن شللعواء بحللرب أمل وسلللم عليلله الله صلى الله رسول

وعظمهللا الردةا عن الشر أخبار - أي نخبرها فجعلنا بكر،ٌ أبي
تلدور للجنللد وصلاياها وكللانت عليه،ٌ ل له بما نخبرها - ولكأنما

عنه الله رضي أنه حتى تباطؤ،ٌ أو هوادةا بل الرقاب جز حول
ويلقللب ليللل يللا عبد بن الله عبد بن إياس يسمى رجل حرق

المرتللدين... لجهللاد أمللوال أخللذ فللي خللدعه لملا بالفجللاءةا،ٌ
من أحد يجزع ولم الجزيرةا،ٌ كل شاملة الحرب رحى ودارت

حللتى وأهلهللا،ٌ رجالهللا كللانوا بللل منهللا،ٌ الللله رسول أصحاب
وسلطانه...).  السلما حكم إلى الجزيرةا عادت

- حفظلله محمللود بللن حسللين الحبيب أخونا ذهب وقد
فللي المنللافقين على سلول آل جند قياس - إلى ورعاها الله
أحللدهم فللي قال وقد وسلم عيه الله صلى الله رسول عهد

أصللحابه..) ولقللد يقتللل محمللدا أن يقللال ل حللتى (... دعوها
القيللاس أن وأعتقللد للسف القياس هذا في الصواب جانبه

الزكللاةا مانعي جند على قياسهم هو سلول آل لجند الصحيح
الللله رضللي الصللديق بكللر أبو عاملهم والذين مسيلمة وجند
ولللو المخزيللة)،ٌ السلللم أو المجليللة (الحللرب بسياسللة عنلله

كللل المنافقون قاما لو فهل المنافقين مثل أنهم جدل فرضنا
الطريق على حاجز في المؤمنة الجماعة من فرد بقتل يوما

الللله صلللى الرسللول ُيغيللر ل أن يتوقللع كللان هل مداهمة أو
تجاههم...!! سياسته وسلم عليه

بللن حسللين الشيخ أخطأ أخرى أمور إلى بالضافة هذا
النقاط...  بعض إيضاح بعد إليها سنعود فيها محمود

الرسول وفاةا بعد بالوضاع شبيهة أوضاع في الن إننا
عليلله كللان مللا مثللل أو الردةا وحدوث وسلم عليه الله صلى

لعملال ونحتلاج للثخلان فنحتاج الجهاد بداية في المؤمنون
مكنللا إذا أما وغيرهم،ٌ قريظة بني تجاها بها القياما تم ما مثل
أهللل أرق فمللا العللدل ونشللر السلليطرةا مللن واقتربنللا الللله

للنللاس: اذهبللوا اليمللان أهللل يقللول ووقتهللا وقتهللا،ٌ اليمان
الطلقاء...  فأنتم

مللن جللرد قللد زمللن منللذ أمتنللا فللي الشللباب للسللف
الجهللاد مارس ومن الحروب،ٌ طبيعة يعرف يعد ولم السلح

وإرهللاب وغلظللة شللدةا إل هللو مللا الجهللاد أن علللم قبل من
السلللما عن ل والقتال الجهاد عن - أتحدث وإثخان وتشريد
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أن يمكللن ل  وأنلله- القللارئ علللى المللر طيختللل أل أرجوفلل
كللانت إذا إل أخللرى إلللى مرحلللة مللن وينتقل القتال يستمر
بللل بلله،ٌ وتشللريد العدو في إثخان مرحلة فيه البداية مرحلة
مللن كللثير فللي الخللرى المراحللل فللي الشللدةا لهللذها يحتللاج

سللواء الرخللاوةا،ٌ ظل في جهاد يستمر أن يمكن ول الحيان،ٌ
اتخللاذ فللي الرخللاوةا أو إليلله الللدعوةا أسلللوب فللي الرخللاوةا
الرخللاوةا عنصر أن حيث العمليات،ٌ أسلوب في أو المواقف

نيللة عنللدهم مللن وإن جهللادى،ٌ عمل لي الفشل عناصر أحد
الرخللاوةا تلللك عنللدهم وكللانت جهللادى عمللل فللي البللدء

مصلليرهم سيكون فالفشل وإل أفضل بيوتهم في فليجلسوا
مللا ويفهللم يتثبت أن أراد ومن الهوال،ٌ بعدها من وسيلقون

عللى ملر فيملا والنظلر والتواريخ السير بكتب فعليه أقصد،ٌ
الليللن أو الشللدةا استعملنا وسواء الحديثة،ٌ الجهادية الحركة

نجعلهللم أن بنللا فأجللدر منللا،ٌ تمكنللوا إذا أعللدائنا يرحمنا فلن
يحاربونا.  أن قبل مرةا ألف يفكرون

كللان عليهللم مللرت الللتي المسلمين تدجين مرحلة إن
بيللن التوضيح من حقه يأخذ أن يجب المر هذا إن أثرها،ٌ لها

العللرب عللن يفللترقون فهللم يجاهللد،ٌ أن يريللد الذي الشباب
طبيعللة ويعرفللون محللاربين كللانوا فللالعرب البعثللة،ٌ وقللت

الحروب. 

الرخللاوةا وتملكتنللا جهادنللا فللي أشللداء نكن لم إن إننا
هللو الللذي البللأس عنصللر فقللدان في ارئيسي اعامل ذلك كان
المللة هللي البللأس ذات المللة فان الرسالة،ٌ أمة أعمدةا من

وهللي مواقللع،ٌ مللن تكتسبه ما على تحافظ أن تستطيع التي
وهللذها الجبللال ثبللات ثابتللة وهللي الهللوال تخوض التي المة

الزمن.  هذا في فقدناها المعاني

ّ له وليس الولدان،ٌ له تشيب أمر فهذا" الّرجللال.... إل
ّناس من فالكثير أعجزك فإن الّسلللمة سللبيل سلللكوا قللد ال

يللأكلون أعشاشللهم،ٌ فللي أبنللائهم مللع كالعصللافير وجلسللوا
فللي هللذا بيللوتهم،ٌ زجاج وراء من الحياةا ويرقبون ويشربون

بمللواعظهم علينللا سلليخرجون سللكنت فللإذا المللدافع،ٌ وقت
ّقعنا... وقد قلنا... وقد لقد ؛لنا ليقولوا العظيمة أنللذرنا... تو

...قّصللها تعللالى الللله نسللأل طويلللة  وقللد... ألسللنة.وقللد..
مللن الكللثير إّن }،ٌالخير على أشّحة حداد بألسنة سلقوكم{

َعدين ّنهللم القللدما،ٌ كللرةا لعبي نقد ُيتقنون الُمق أصللحاب ولك
ّنظارةا،ٌ كرسي على المعركة قيادةا في عالية أصوات وهم ال

ّببون يعرقللون الله شهد ًا ويتصلل ُتبللّح عرقلل ّنهللم أصللواتهم و لك
". بأيديهم القدما كرةا يلعبون
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تتعللدى أل يجللب والغلظللة الشللدةا أن أيضللا ننبلله لكننا
الللتي والمفاسللد المصللالح فيهللا يراعللى وأن الشللرع حللدود

أبللواب أهللم مللن كبللاب الجهاد أحكاما في الشريعة اعتبرتها
ذللك لمثللل نبله وقللد أبوابهلا،ٌ أهللم يكلن لم إن الخلق هداية
الله.  أكرمه محمود بن حسين الشيخ

بعللض وغلظللة شللدةا يؤيللدون الجهاد علماء كان لذلك
مللن قلللة تعدت عندما ولكن الجزائر في المجاهدةا الفصائل

الشللعب تكفيللر تللم بللأن الشللرع،ٌ حللدود الشللدةا بهذها هؤلء
كللانت المذابح من كثير أن ثبوت مع-  لفرادها مذابح وإقامة

حللدود تعللدوا عنللدما ؛أقللول–  الطللاغوت عسللكر عمللل من
عللن الرجللوع رفضوا عندما ثم أفعالهم من التبرؤ تم الشرع

اسللتمرت لله والحمد وكيان،ٌ كأفراد منهم التبرؤ تم أفعالهم
ل الصلليل الجهاد طريق على الجزائر في المنضبطة الكثرةا

خذلهم...  من ول خالفهم من يضرهم

فللي البعض من حدث لما الفعل ردةا تدفعنا أل وينبغي
أعمللال نستنكر بأن الخر،ٌ التجاها في التطرف إلى الجزائر
وأصللحابه وسلم عليه الله صلى الرسول بمثلها قاما وأفعال

عنه..  يقل ل بجرما الجرما عالجنا قد فنكون بعدها،ٌ من

من أطال قد الجزائر في الشدةا في التجاوز كان وإذا
والتجللاوز الرخللاوةا فللإن عللادةا الجهاد تصاحب التي المعاناةا

فيهللا قللاما حالللة مللن أكللثر فللي المعانللاةا أطال قد اللين في
نفسللها الجزائللر فيها بما الحالي العصر في بلدنا في الجهاد

تللأثير مللن أشللد وبتأثير بالجزائر المعاصر الجهاد فيه بما بل
شرحها...  يطول بلد من أكثر في والمثلة الشدةا

علممى     وطبممع     الخوالممف     مممع     يكونوا     بأن     {رضوا
:  يفقهون}     ل     فهم     قلوبهم

للعلللم،ٌ المنتسللب الفريللق ذلللك جهللل إلللى نشللير هنا
الفهلم بعلدما وعوقبللوا أبصلارهم عللى الللله طملس والذين

خللاض مواقللف خللوض عللن والتخلللف بالقعود رضاهم جراء
فقللاموا وأصللحابه وسلللم عليلله الللله صلى الله رسول مثلها

فيه: جاء اليوما السلما موقع على بيان بإصدار

ومللرأى بقربنلا الجزائر في المأساةا مشاهد ... وهذها(
إلللى فتللدحرجت المللر بهللا آل كيف ثم بدأْت،ٌ كيف رأينا منا

ومللن والثللم،ٌ الللبريء بللأكمله،ٌ شعٌب فيه هوى سحيق درٍك
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الللذي الجانللح الفكر طبيعة اعتزلها. وهذها ومن الفتنة خاض
. الغثاء) آخر وسيلًة... إلى العنف يتخذ

الريللاض في حدث ما أن جدل فرضنا لهؤلء: لو نقول
جزيللرةا فللي الجهاد حركة في انشطارات هناك وأن غلو فيه

يكللون ل ذلللك فللإن المنحرفيللن أو الغلةا بعللض ُتفرز العرب
هللذا لهللؤلء نقول دياركم في الواجب القتال ليقاف مدعاةا
والسبئية الخوارج صفه من خرج عنه الله رضي علي جيش

النصللارى بعللض جعللل أن الفتللن مللن حروبلله فللي وحللدث
ُننا وقالوا: والله إسلمهم بعد يرتدون منلله خرجنللا الللذي لدي

عللن دينهللم ينهللاهم مللا ،ٌعليلله هللم الذين هؤلء دين من خيٌر
ّدماء سفك - علللّي وقللاتلهم الموال،ٌ وأخذ الّسبيل وإخافة ال
ونراجللع القتللال نوقف يقل ولم – الردةا على عنه الله رضي

وقاتللل قللاتلهم بلل الصللف،ٌ في انشطارات لوجود المسيرةا
سبيل في القتال يوقف أن وحاشاها السبئية،ٌ وقاتل الخوارج

المللة ويسلللم الكونيللة الشلرعية السللنة يخلالف فكيف الله
اأمللوال منلله ويطلللب الفجللاءةا يللأتيه الصللديق وهذا ،ٌلعدائها

مجموعللة على وأمرها المال فأعطاها المرتدين لقتال اورجال
المرتللدين يقتللل طريللق قللاطع بهللم فأصللبح الرجللال مللن

بصلليرةا فللي ذلللك يطعللن ول أمللوالهم،ٌ ويأخللذ والمسلللمين
بهللذا وحركتلله جهللادها فللي ثلمة ذلك كان ول الصديق وعقل
اعترضللوا الللذين الصللحابة ملن أحللد وقتها يخرج ولم الدين،ٌ

فعللل ماذا أنظروا وقال الزكاةا مانعي قتال على البداية في
علللى وقتها عنه الله رضي الصديق يعمل ولم الجانح،ٌ الفكر
مللن مع الجزيرةا في الواجب الجهاد مسيرةا يوقف أن طلب

الصلف،ٌ فللي انشللطارات وجود بحجة الستئصال يستحقون
القللرى فتللح وسلللم عليلله الللله صلللى الللله رسللول وهذا بل

(والفكللر والجهللاد بالقتال السلما في الناس وأدخل بالقتال
ذلللك وأفللرز تعللبيركم حللد العنللف) علللى ووسلليلة الجانللح
ضللعيفة نوعيللات معها وأفرز البشر خيرةا من جيدةا نوعيات
ارتللدوا أن وهؤلء هؤلء لبث ما الكفر تبطن وأخرى اليمان

قللومهم وجللروا وسلللم عليلله الللله صلللى الرسللول وفاةا بعد
الللردةا علللى شللعوبهم مللن قتللل مللن وقتل الردةا إلى معهم

ومنهللم الصللحابة خيللرةا مللن جمللع مقتللل فللي ذلللك وتسبب
الفكللر غيللر وسلليلة يتخللذ أن الرسول على كان فهل القراء
حفيظللا بعللدها من أحد أو هو كان وهل تزعمون الذي الجانح

البشر.  على

البشللرية النفللس طبيعللة هللي تلللك أن نعلملله الللذي
ليرى عبادها وتعالى سبحانه الله به يبتلي الذي البلء وطبيعة

ل: أما بالجهاد سيقومون هل منهم
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فسللوف دينلله عللن منكم يرتد من آمنوا الذين أيها {يا
أعللزةا المللؤمنين علللى أذلللة ويحبللونه يحبهم بقوما الله يأتي
لومللة يخللافون ول الللله سللبيل في يجاهدون الكافرين على
عليم}.  واسع والله يشاء من يؤتيه الله فضل ذلك لئم

هللؤلء أن تعتقللدون كنتللم إذا منكللم مطلللوب لللذلك
بللن علي عامل كما تعاملوهم أن تزعمون كما غلةا الشباب

أو ضللعف المر في وليس الغلةا،ٌ عنه الله رضي طالب أبي
فللولي القتللال،ٌ لللترك بهللا تتحججون التي استضعاف مرحلة
أبواق ولستم رجال كنتم فإذا والرجال،ٌ السلح يملك أمركم

إنهللا ووالللله النللزال،ٌ أرض إلللى فللانزلوا فقللط وصراخ كلما
منللا،ٌ تسللتريحون أو منكللم نسللتريح لن الوحيللدةا الفرصللة

أخرنللا يقتللل حللتى بللاقون فنحللن ذلللك يحدث لن الله وبإذن
هللذا فللي أمركللم وولللي دجالكم رجالنا يقتل أن بعد الدجال
الله. بإذن العصر

أو عقللل مللن شلليء عنللدكم بقي لو الشباها أيها والله
قللال: عنللدما الكبر حاخامكم فتوى في لتأملتم حياء أو فهم

ًا: أن مسللم رجلل قتلل تسلهيل أو الشارةا أو العانة (سابع
ًا وهؤلء قتله في اشتراك كلها يكبهللم بلأن متوعلدون جميعل
والرض السللماء أهل ذلك في اشترك لو حتى النار في الله

المسلم).  دما حرمة لعظم

وهللو الحبللة الخوةا أحد قاله ما هو ذلك على والتعليق
حيللث تحملللون الللتي السللفار يحمللل ول مثلكم بعالم ليس
وفي قطر وفي الكويت في الحكاما الله: (هؤلء حفظه قال

منهللا تنطلللق غيرهللا وفي الردن وفي مصر وفي السعودية
فعلللوا غيرها.. كمللا وفي العراق في إخواننا لقتل الطائرات

بأفغانسللتان قتللل مللن أفغانسللتان... فهللل فللي ذلللك قبللل
ًا والعراق – بتصرف مسلمون؟!) – أيض

سهل ومن وأعوانهم الطوائف هذها حكاما من حكم ما
العلللراق فلللي إخواننلللا قتلللل فلللي معهلللم واشلللترك لهلللم

وأفغانستان؟! 

اتمقللال فللي جللاء مللا بعض سنتناول الثاني الجزء في
أن الللله أسللأل الللله،ٌ حفظه محمود بن حسين الحبيب أخينا

بإذنه. الحق من فيه أختلف لما يهدينا

العالمين رب لله والحمد
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المادةا هذها تنلزيل تم
من

والجهاد التوحيد منبر

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info

وتفجير الزكية النفس
الرياض

[ المخزية السلم أو المجلية الحرب
2/2[

ناجي بكر بوأ بقلم؛
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وعلللى الللله رسللول علللى والسلما والصلةا لله الحمد
والها.  ومن وصحبه آله

بعد:  أما

والثانيلة الوللى المقاللة بعد الجزء لهذا مسودةا كتبت
أن حللدث ثللم الللله حفظلله  محمللود بن حسين الفاضل للخ
للسللف اللبس) والللتي بعنوان: (إزالة ثالثة مقالة الخ أنزل

سللمة وإيللاها ورزقنللي وللله لنلا الللله غفللر اللبس بها زاد قد
-،ٌ والسلللما الصلللةا عليلله – ورسلللوله الللله عللن الفهللم

حللتى الجللزء لهللذا المواضللع بعللض لزيللادةا فاضللطررت
الفاضللل للخ تتضللح وحللتى النقللاط،ٌ بعللض القراء يستوعب

علللى فيلله اعللترض فيمللا الخلللل جللوانب محمود بن حسين
الرياض.  تفجير عملية

مقدمة:

فهللم على قائم المقال اهذ في الستدلل  منهجأول:
ذلللك وتطللبيقهم والسللنة،ٌ الكتللاب أدلللة لمجموع العلم أهل

والسللنة الكتللاب بأدلللة أتيللت إن لنللي وذلللك الواقللع،ٌ علللى
مجملللة أدلة عندي هي التي بأدلته المعترض سيأتي مجردةا

- ذلللك مثللل أدلللتي هللو يرى حين في وعمومات،ٌ واطلقات
علمللاء أقللوال الللى نرجللع أن هنللا الحللل - ولكللن ننتهي ولن

أنهللا على بل أدلة أقوالهم أن على ل للدلة وفهمهم السلف
لدلللة نرجللع أن أمرنللا الللله إن نعللم للدلللة الصللحيح الفهللم

أمللرا والسللنة الكتللاب لكللن الختلف عنللد والسللنة الكتللاب
ذياللل اتبعهللم ومللن السلللف لمنهاج الدلة فهم في بالرجوع

لملا العملي التطبيق تعتبر والتي وأفعالهم أقوالهم عنه يعبر
مليئللة أقللوالهم أن علللى فضللل الدلللة مجمللوع مللن فهمللوها
النصللوص اجتزاء أما سيأتي،ٌ كما والسنة الكتاب من بالدلة

البدع.  أهل منهج معالم أبرز من فهو

مختصللرةا نصللوص نقل على الله بإذن  سأعملثانيا:
كافيللة سللتكون أنها وأعتقد مسألة،ٌ كل على للستدلل جدا
- الللله - بإذن سنناقشها التي المسائل في الحق طلب لمن
مراجللع إلللى المناقشللة أثنللاء سللأحيل ذلللك إلى إضافة لكن

القللارئ وعلللى والجهاد،ٌ التوحيد علماء مؤلفات من موسعة
المقال في ما كان وإذا بالدليل،ٌ إل حكم أو قول أي يقبل أل

المراجللع فللي إليلله أحلللت لمللا بللالرجوع فعليلله افكلل غيللر
بللدون نقطللة أي علللى معترض يعترض أل وأرجو الموسعة،ٌ
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الجابة توجد رد أي سأهمل أني حيث إليه أحلت لما الرجوع
إليه.  أحلت فيما أو هنا عليه

السأممئلة     علممى     الجإابممة     المقممال     هذا     ثالثا: في
التية:

ورجللال سللعود آل مللن الحكللم في المتنفذون ) هل1
أصللناف بللاقي حكللم ومللا الللردةا؟ طائفة هم فقط المباحث

والمطللافئ والمللرور الطللوارئ قللوات مللن سللعود آل جنللد
والجيش... الخ؟

دفعللا ُيقاتللل هللؤلء مللن الردةا حكم لحقه من ) وهل2
وابتداء؟ دفعا أما فقط

فللي الجزيللرةا أرض فللي قتلهللم إلللى المبللادرةا وهللل
قتللال - مللن النفللس عللن الللدفاع غيللر - في عملهم مقرات

الطلب؟!  قتال من أما الدفع

حتميللة ودفعللا ابتللداء ذلللك وجوب أو جواز معنى وهل
 الن؟ ذلك في البدء

المبللاحث رجال أو سعود آل من كان من حكم ) وما3
أو جللاهل أو متللأول وكان المطافئ أو المرور أو الطوارئ أو

 مكرها؟

وهللو جهاديللة عمليللة فللي بينهم مات من حكم ) وما4
وللله العامللة مللن كللان أو المجاهللدين مللع السللر فللي يعمللل

البريللاء مللن ُيقتل من حكم ما أي أمنهم؟ مقار في مصلحة
 عامة؟ بصفة

هنللاك سللتكون – الللله بإذن – السئلة على الجابة بعد
مللع ُيقللدرها،ٌ ومللن والمفاسللد المصللالح عللن تتحدث خاتمة
العامة.  النصائح بعض

نسممرد السأممئلة علممى نجيممب أن قبممل
الطوائممف قتممال وجإمموب لدلممة امختصممر

العلممم لهممل تفصيل من وهل الممتنعة،
فيها؟
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َها َيا{تعالى:  قال ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُقللوا آَم ّت ّلللَه ا َذُروا ال َمللا َو

ِقَي َبللا ِمللْن َب ُتللْم ِإْن الّر ِنين ُكن ْؤِم ِإْن ُملل َفلل ُلللوا َلللْم َ*  َع ْف ُنوا َت َذ ْأ َفلل
ِه ِمْن ِبَحْرٍب ّل ِه} ال ِل . َوَرُسو

اليللة: علللى معلقللا المللالكي العربي ابن القاضي قال
فعللله وفيمللن نعللم قلنللا الربا،ٌ يستحل فيمن ذلك قيل (فإن
لو كما يحارب المعصية يفعل من أن على المة اتفقت فقد

الجمعللة تللرك وعلللى بالربللا العمللل علللى بلللد أهللل اتفللق
. ]596 ص/2  ج:القرآن أحكاما[والجماعة) 

مللن امتنعت طائفة (فأيما تيمية ابن السلما شيخ قال
عللن أو الحللج أو الصللياما أو المفروضللات الصلللوات بعللض
أو والميسللر والزنللا والخمللر والمللوال الللدماء تحريم التزاما

ضرب أو الكفار جهاد إلتزاما عن أو المحارما ذوات نكاح عن
الللدين واجبللات مللن ذلللك وغيللر الكتللاب أهللل علللى الجزية

يكفللر الللتي وتركها جحودها في لحد عذر ل التي ومحرماته
وإن عليهلا تقاتلل الممتنعللة الطائفلة فلإن لوجوبهلا الجاحلد

العلماء.  بين خلفا فيه أعلم ل مما وهذا بها مقرةا كانت

أصللرت إذا الممتنعة الطائفة في الفقهاء اختلف وإنما
عنلد والقامة والذان الفجر كركعتي السنن بعض ترك على
تقاتللل هللل الشللعائر مللن ذلللك ونحللو بوجوبهللا يقللول ل من

الواجبلللات فأملللا ل أما تركهلللا عللللى الممتنعلللة الطائفلللة
عليهللا) القتللال في خلف فل ونحوها المذكورةا والمحرمات

مقللرةا كللانت  (وإن:قوله تأمل ]،503ٌ ص/28  ج:الفتاوى[
العلماء).  بين خلفا فيه أعلم ل مما  (هذا:وقوله ،ٌبها)

ُأمللرت حللديث شرح في النووي قول كذلك راجع أن (
الصللديق بيللن حللدثت الللتي والمنللاظرةا ،ٌالنللاس...) أقاتللل

النقطللة تفسلليرها. ولهللذها حللول عنهما الله رضي والفاروق
سنشللير موسللعة حديثللة مراجع نقاط من بعدها سيأتي وما

المقال.  خاتمة في إليها

جإنممس مممن أم مرتممدة الممتنعممة الطائفممة هل
 البغاة؟ جإنس من أم الطرق وقطاع الخوارج

راجللح بيللن معتللبران اثنللان أقللوال،ٌ ثلثللة فيها للعلماء
اختلف هناك ثم ومن معتبر،ٌ وغير ضعيف والثالث ومرجوح

امشللترك اقللدر هنللاك أن إل منهم،ٌ كل عند قتالها أحكاما في
فللي الممتنعللة الطوائللف أن سللنبين كذلك سنوضحه،ٌ بينهم
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الخلف وإنمللا السلللف علمللاء عنللد واحد فيها القول عصرنا
للطاغوت. التحاكم عن امجرد اامتناع الممتنعة الطائفة في

هامممة اأمممور نممبين أن نحب النقطة هذه وفي
منها:

العلمللاء أبللرز ويعتللبر يعللد وهللو – تيميللة ابللن ذكللر
هللذها وفللي بللل والراء المذاهب بين الترجيح في المحققين

لهللا وممارسة جوانبها تناول في أكثرهم لنه خاصة المسألة
مللن الممتنعة الطائفة أن القول أن  ذكر:أقول – الواقع في

أنله وقللال أنكللرها أنه إل العلماء أقوال من قول البغاةا جنس
قصللد لو حتى بل بعيدا،ٌ ضلل ضل قائله وأن معتبر غير قول

أنها البعض يظن أن يفضي قد لنه عليه ُينكر فقط اللفظ به
يتبع ول جريحها على يجهز فل بسواء سواء البغاةا جنس من

طائفللة بأنها القول أما قتالها،ٌ اعتزال بجواز ُيظن أو ُمدبرها
فهما الطرق وقطاع الخوارج جنس من أنها القول أو مرتدةا
جنس من أنها لديه الراجح القول أن إل لديه معتبران قولن

خاصة بردتها القول إنكارها عدما مع الطرق وقطاع الخوارج
أحكللاما هنللاك أن ورجللح الصللحابة،ٌ مللن بكللر أبللي قللول أنلله

وقطللاع الخللوارج قتللال وبيللن المرتللدين قتللال بين مشتركة
كالتالي: وذلك افتراق هناك وكذلك الطرق

اعتبرها من عند سواء الحالتين في جائز المدبر إتباع
وقطللاع الخللوارج جنللس مللن اعتبرهللا مللن عنللد أو مرتللدةا

الطرق. 
هللو كمللا جللائز كغنيمة الممتنعين معسكر أموال أخذ

المرتدين.  مع
جائز السرى (التزفيف) وقتل الجرحى على الجهاز

للم أو الطائفلة هلذها إفنلاء يتلم للم إذا خاصلة الحلالتين في
بالكلية.  شوكتها تستسلم

عللن زائلد حكللم لها الممتنعة الطائفة أن إلى ذهب بل
لللم إذا الخللوارج تركُللي كما حالها على تركُت ل بأن الخوارج،ٌ

اعتقادهم.  على بناء اعملي اموقف يتخذوا

فهي: الخاتلفات أما

وإذا ُيقتللل المرتللدةا الطائفة في عليه المقدور أن) 1
بينمللا اسللتبقائه،ٌ أو قتللله فللي الخيللار للمير القدرةا بعد تاب

الللذي القللول كللان إذا الممتنعللة الطائفللة في عليه المقدور
أنلله الطللرق وقطللاع الخللوارج جنللس مللن أنهللا المير يتبناها
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أو منهم يقتل فقد جرائم من ارتكبه ما على بالحدود ُيعاقب
أخللص هنللا عليه والمقدور ذلك،ٌ ونحو يرجم أو أيديهم يقطع

الطائفللة هللذها علللى القضللاء بعللد السللير فهللو السللير،ٌ من
أسلليرهم أن معنللا مللر وقللد استسلللمها،ٌ أو وإفنائهللا بالكلية

أن طالما بسواء سواء المرتدين قتال أحكاما مثل قتله يجوز
بالكلية.  تنته لم الحرب

اء سلبي يجوز) 2 وز ل بينملا المرتلدين نس سلبي يج
الطرق.  قطاع نساء

السابق:      التقسيم     في     قاله     ما

قتلال أن يبلن مملا كلله السللما: (... وهللذا شيخ قال
مثللل ليللس للخللوارج علللى وقتللال الزكللاةا لمللانعي الصديق

الخللوارج فللي وغيرها على فكلما وصفين الجمل يوما القتال
وهذا السلما أصل عن كالمرتدين كفارا ليسوا أنهم يقتضى

ذلللك مللع وليسللوا وغيللرها كأحمللد الئمللة عن المنصوص هو
وهللذا ثللالث نللوع هللم بل وصفين الجمل أهل كحكم حكمهم

]،518ٌ ص/28  ج:الفتللاوى[فيهللم)  الثلثللة القللوال أصللح
نفيس.   فهو]509 ص[ من ابتداء قبلها ما وراجع

تقاتللل كمللا يقللاتلون أنهللم زعللم مللن  (.. لكن:ويقول
بعيللدا...) ضلل وضل قبيحا خطأ أخطأ فقد المتأولون البغاةا

]. 541 ص/28 ج[

البغللاةا جنللس من أنهم قال ممن هناك أن ملحظة مع
يطول.  ذلك وتفصيل ما بقدر لفظي معه والخلف

شللاذ ضللعيف قول البغاةا مثل بأنهم  القول:الخلصاة
قطللاع جنللس مللن أو المرتللدين جنس من بأنهم القولن أما

الميللر علللى ُينكللر ل معتبران قولن فهما والخوارج الطرق
ترجللح مللا ذلللك داما مللا منهمللا أي تبني السابقة العصور في

من أي تبني عند كبير حد إلى القتال أحكاما تتشابه بل لديه،ٌ
القولين.  هذين

شلليخ ترجيللح  أنجإممدا: جإممدا هامممة ملحاظممة مممع
تللأثرا يكللن لللم مرتللدةا غيللر الممتنعللة الطائفللة أن السلللما
أو بللالجحود إل تكفيللر عللدما فللي الرجللاء أهللل بطريقللة

لحكللم مجللرد تصللور إلى راجع وإنما المتناع عند الستحلل
يفعللل كمللا محرمللات ترتكللب حللتى تقاتللل وكونهللا الطائفة

إل الراجللح هللو اختيللارها أن وأعتقد المحاربون الطرق قطاع
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تكللن لللم التتللار مثل طائفة على إل يتخرج ل الحكم ذلك أن
فامتنللاع الياسق،ٌ إلى بالتحاكم الناس كل أو جندها كل تلزما
امقترنلل اامتناع يكن لم ،ٌامجرد اامتناع كان أفرادها من كثير

السلللما شلليخ أقللوال تتبع من لذلك للياسق،ٌ التحاكم بلزوما
أنلله إل واحللدا،ٌ قللول الشللرع لغيللر يتحللاكم من يكفر أنه يجد

يكفرهلم ل وأحيانلا والتتلار الممتنعلة الطوائلف يكفلر أحيانا
الطوائللف فللي قللولن له كان أنه البعض فيظن يظهر،ٌ فيما

فللي يتحدث كان أحيانا أنه الصحيح أن أعتقد ولكن الممتنعة
جللانب فللي يتحللدث كللان وأحيانللا المجللرد المتنللاع جللانب

فللالطوائف لللذلك للياسللق،ٌ بالتحللاكم المقللترن المتنللاع
طوائللف هللي والجيللوش الشللرطة من عصرنا في الممتنعة

لهللا أن تيميللة ابللن يللذكر أن يمكللن كللان ومللا بالجماع،ٌ ردةا
بشلليء امتلبسلل أو امرجئلل ليللس لنه السنة،ٌ أهل عند لينقو
تفترق عصرنا في الممتنعة الطوائف لن وذلك الرجاء،ٌ من
وتجتمللع اليميللن تحلللف أنهللا فللي تيميللة ابن قصدهم ما عن

مللع عقللدها طبيعللة هللو وهللذا الوضعية الدساتير حماية على
من المكفرات من ذلك غير إلى بالضافة هذا الردةا،ٌ أنظمة
وعلى ذلك على والتعاضد والتعاون والنصارى اليهود موالةا
المكفللرات مللن ذلك وغير والنصارى اليهود يجاهد من قتال

الصللحف وحراسللة وتللأمين والعلمللانيين المرتدين كحراسة
وتحللاربهم وأهللله الدين من تسخر التي والهيئات والمجلت

أنهللا الطوائللف هللذها حكم ليكون المور تلك من بأمر وكفى
ردةا.  طوائف

المتنللاع بللأن القللول أن سللبق ممللا نخلللص أن نريللد
لنلك مرجلوح ولكنه السنة أهل عند معتبر قول ردةا المجرد

ومللع ممتنعيللن تجللدهم المحللاربين الطللرق قطاع تأملت لو
ا- امتناعلل الممتنللع كفللر وإنمللا القرآن،ٌ بنص يكفرون ل ذلك

فللي زائللد أمللر لعتبللار السللنة أهللل مللن كفرها - من امجرد
أمللا الطللرق،ٌ قطللاع عللن الممتنعة بالطوائف يلتحق تصورها
حتى السنة أهل كل عند ردةا فهو بالتحاكم المقترن المتناع

أهللل السللتحلل يشللترط وإنمللا اسللتحلل،ٌ هنللاك يكللن ولم
علللى منعقللد الجمللاع أن لدي شك ل ذلك كل ومن الرجاء،ٌ

قلتله وملا عصلرنا،ٌ فلي الممتنعة الطوائف مثل هم من ردةا
فللي الممتنعللة الطوائف حكم تناول من إليه تطرق قلما هنا

ابللن رجحلله ما ويضعفوا الردةا إلى ينسبوهم إما فهم عصرنا
الطوائللف عللن يتحللدث كللان تيميللة ابللن كللون مللع تيميللة،ٌ

القادر عبد الشيخ إليه ذهب ما وهو ،ٌامجرد اامتناع الممتنعة
كتللابه فللي-  أسللرها الللله وفللك الللله حفظه-  العزيز عبد بن
الطوائللف أن إلللى ذهب أنالشريف"  العلم لطلب الجامع"

ذهب كذلك تيمية،ٌ لبن ذلك ونسب بإطلق مرتدةا الممتنعة
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لقلد بلل ،ٌالرجلاء علن القلديم كتلابه في الحوالي سفر إليه
ردةا بعللدما يقللول من بأن القول أطلق حيث المر في غالى

يمكللن كان وهو بإرجاء متلبس أو مرجئ الممتنعة الطوائف
المتنللاع علللى ذلك يقول من قصد لو صواب على يكون أن

.بالتحاكم المقترن

الجماعللة فللي المتمثللل الخللر الفريللق ذهب حين في
القللول" – تبللدل أن - قبل القديم بحثها في بمصر السلمية

ابللن ترجيللح أن الظن  إلى"الشرائع عن امتنع فيمن القاطع
فقللالت عصللرنا فللي الممتنعللة الطوائللف على ينطبق تيمية

تيميللة ابللن أن تتنبلله ولم بردتها تقل لم ولكن قتالها بوجوب
.المجرد المتناع عن يتحدث كان

يتهللم كللان الحللوالي سللفر الشلليخ أن هنللا المفارقللة
أقلواله أن حيللن فلي والتشلدد بلالغلو المصللرية الجماعللات

منها!!  تشددا أكثر كانت

تضيق أخرى مسائل المتناع حكم في التفصيل وحول
محمللد السلللما شيخ إليه ذهب ما حقيقة منها المقالة،ٌ عنها
المسألة.  تلك في الجماع نقله من الله رحمه الوهاب بن

مللن عصرنا في الممتنعة الطوائف أن جدل سنفترض
ردةا طوائللف ليسللت وأنهللا والخللوارج الطللرق قطللاع جنس
يختلللف هللل ولكن كثيرا،ٌ تختلف لن القتال أحكاما أن سنجد
طائفلة أو محكوملة طائفلة أو حاكمة طائفة كونها في المر

وهللل السلللمية؟ الدولللة عللن منعزلللة أرض فللي مسللتقلة
ول إمللاما يقاتلهللا أن ردتهللا بعللدما جللدل قلنا لو المر يستلزما

أن أميللر لهللا مسللتقلة مؤمنللة مجموعللة أو فللرد لي يحللل
 تقاتلها؟

بللردةا نعتقللد لننللا حاصللل تحصيل السؤال هذا بالطبع
احاكملل كللان لللو والمرتد العصر،ٌ هذا في الممتنعة الطوائف

ُيقاتل ُيقتل المرتللدين،ٌ قتللال منفردا ولو مجاهد لي ويجوز و
اجدلي افرض نفرض نحن ولكن مجادل،ٌ ذلك في يجادلنا ولن
أو مرجللئ مجادل أي على الطريق لنقطع مرتدين غير أنهم

وصللف عللن مجللادل أو الرجللاء أهللل أقللوال ببعللض متلبس
حالهم. 

أقول:  السابقة الفقرة أسأئلة على للجإابة
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يحكمللون كللانوا التتللار قتللال تيميللة ابللن أوجللب عندما
- طللاعتهم فللي يللدخلوا أن طلللب مللن وصم إنه بل العراق،ٌ

بالنفاق. -  العراق أهل دخل كما

تكلللم ممللن كثير له يتنبه لم قول في الله رحمه يقول
مللن كللان العللدو هللذا قللدما لمللا القضللية: (وهكللذا هللذها في

فينبغللي تقللوما السلمية الدولة بقيت ما قال من المنافقين
أرض بقيللت مللا الخاصللة بعض وقال التتار دولة في الدخول
وإمللا واليمللن الحجللاز الللى إمللا عنها ننتقل بل ُتسكن الشاما

كمللا لهؤلء الستسلما المصلحة بل بعضهم وقال مصر إلى
ج[حكمهللم)  تحللت والللدخول العللراق أهل لهم استسلم قد
]. 450 ص/28

هللذا حكاما حكم تحت ندخل بأن القائل نظلم لم لذلك
نقللول عندما نظلمه لم أمر ولةا أنهم أو ننازعهم ول الزمان

كعائض-  البعض ذهب لقد بل المنافقين،ٌ جنس من أنه عنه
يللدخل أن طللالب بللأن هللذا،ٌ مللن  لخبللث- وغيللرها القرنللي

يجبر الذي الحكم مجلس إمرةا تحت العراق في المسلمون
ومللا الياسللق،ٌ مللن أثللرا أخبللث لدستور التحاكم على الناس
تيميللة ابن نسبهم من إليه ذهب مما أخبث عائض إليه ذهب

لمرين: للنفاق

الناس تحاكم لو ليتدخلوا يكونوا لم التتار  أنأولهما:
إذا للياسق التحاكم على أحد يجبروا ولن بالشرع بينهم فيما

مشتكيا.  إليهم يذهب لم

يتلقللى العراقللي الحكللم مجلللس  أنالثاني: والمر
الصليب.  أهل من صراحة أوامرها

أن أيضللا يتللبين تيميللة لبللن النللص هللذا  مللنالقصد:
بلللد أو البلد بعض تحكم كانت ولو قاتلُت الممتنعة الطوائف

عللن وامتنعللت أميللر إمللرةا تحللت تكللون أن ُيشللترط ول ما،ٌ
يللدعي كمللا قتالهللا منللاط ليتحقق وليته تحت وهي الشرائع

تيميللة ابللن نللص وهللذا الجهللال مللن وغيرهللم الجاميللة بعض
هذا.  في واضح

ردتهللا بعدما جدلي فرض - على الطوائف هذها هل أما
ُيعلللن أخللرى أرض فللي آخللر إماما ُيشترط–  عليهللا القتللال ل

 لقتالها؟ ويخرج
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السلما: لشيخ القول هذا معي تأمل ذلك على للجابة
ُكتب لمللا وجنللودها قللازان رحيللل بعللد الكتللاب هللذا أول (... 

يبللق لللم أنلله وأشللاعوا الخللرةا جمادى في مصر من رجعت
ا ثلم أحلد منهلم بالهتملاما اشلتغلنا الطائفلة تللك بقيلت لم

المراء وتحريض بحماةا إخواننا إلى الذهاب وقصد بجهادهم
. ]467 ص/28 ج[الخبر..)  جاءنا حتى ذلك على

يشللهد إمللاما لهللا كللان الممتنعة الطوائف فتأمل: هذها
ُيعظم الشهادتين علللى متغلللب المسلللمين مللن الصالحين و

تيميللة وابللن أهلهللا مقاومللة مللع الشللاما مللن وأجزاء العراق
النللاس،ٌ علللى ذلللك ويللوجب حوله رجال مجموعة مع يقاتله

علللى الشاما أجزاء وباقي مصر في المراء ليحرض ويذهب
. قتالهم

التللالي النللص نقللرأ عنللدما أكللثر تتضللح النقطللة وهذها
ببلدهللم مقيميللن كللانوا إذا هؤلء يقول: (فإن السلما لشيخ
يقصللدوهم أن المسلللمين علللى يجب فإنه عليه هم ما على
ص/28 ج[لللله)  كللله الللدين يكللون حتى لقتالهم بلدهم في

551 .[

القللوما هللؤلء أن - حال قتالهم يجعل تيمية فابن لذلك
أرض فللي الشللرع بأحكللاما بينهم فيما يتحاكموا ولم أسلموا

قللدومهم حللال أمللا طلب - قتال قبل من بالسلما ُتحكم لم
دفللع جهاد فجهادهم بلدنا على وتغلبهم وحكمهم أرضنا إلى

و الحلاكم ومثلل الكفلار تغللب مثلل ذللك في مثلهم ارتلد ل
ممتنعة طائفة تحكم أن قدرا يمتنع أنه مع هذا بسواء،ٌ سواء

محكي لم إذا لنه وذلك مرتدا القل على رأسها يكون ول بلد
يتحللاكم مللن وكللل هللو فيرتد ضرورةا،ٌ غيرها محكسي الشرع

كل معه فيرتد للجميع ملزما شرعه كان لو أما الشرع،ٌ لغير
النللاس إلزاما على يعينه من وكل اختيارا ذلك في يدخل من

بذلك. 

طوائللف قتللال أن كللذلك يتللبين السللابقة الفقرةا ومن
لللو كللدأويت الللدفع،ٌ قتللال مللن هللو بلدنللا تحكللم الللتي الللردةا

بيوتنللا فللي ُيللداهمونا لللم لللو حللتى ولكن بيوتنا،ٌ في داهمونا
وقواعللد وشللرطتهم أمنهللم مقللرات فللي وقصدهم فقتالهم

يكون قتالهم كون وإنما أيضا،ٌ الدفع قتال من يظل جيوشهم
ُتحكللم لللم أرض فللي يكونللوا عنللدما فذلك الطلب قتال من

. الخوةا بعض إليها يتنبه ل النقطة وتلك قبل،ٌ من بالسلما
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للكفللار الللواجب الجهاد  (... وأبلغ:السلما شيخ يقول
والخللوارج الزكللاةا كمللانعي الشللرائع بعللض عن والممتنعين

علللى فرض فهو ابتداء كان فإذا ودفعا،ٌ ابتداء يجب ونحوهم
وكللان البللاقين عللن الفرض سقط البعض به قاما إذا الكفاية
]. 358 ص/28 ج[به..)  قاما لمن الفضل

يشللترط ل ودفعا ابتداء يكون الذي الجهاد أن ومعلوما
للجهللاد تضللييعه أو بلله التصللال تعذر أو انعدامه عند أمير له

مقيللدةا غيللر عامللة بالقتال النصوص الشوكاني قال كما لنه
ذلللك علللى نللص وقللد ابللدعي الشللرط هذا كون ومع بشرط،ٌ
والجللويني قدامللة وابللن تيميللة وابللن كالشللوكاني العلمللاء
لعللداد العمللدةا كتللاب في المارةا فصل  راجع- نجد وعلماء

 –العدةا

أنلله إل الشللرط هللذا بدعيللة مللن الرغللم  علللى:أقللول
ويسلليطرون موجللودون الن الجهللاد فللأمراء أيضللا،ٌ متحقق

وغيرهللا،ٌ العرب وجزيرةا أفغانستان في وجبال أراضي على
السلليطرةا تلللك تكللون أن البعللض اشللترط إذا إل اللهللم

المتحدةا!!  المم باعتراف

فللي ) الللتي2( رقللم أسئلة على أجبنا قد نكون وبذلك
كالتالي:  كاملة الجابة وتكون الجزء،ٌ هذا مقدمة

جإزيممرة فممي الممتنعممة الطوائممف مقاتلممة أن
قتلهم إلى المبادرة بمعنى الدفع، قتال من العرب

الممدفع قتممال مممن وتحصمميناتهم أمنهممم مقممار فممي
فممي المجاهممدين سأياسأممة مممن كممان إذا وأنممه ،أيضا

عممن دفاعا إل بالقتال مبادأتهم عدم العرب جإزيرة
ذلك يعني (تكتيكية) فل خاططية لعتبارات النفس

قتممال مممن أمنهممم مقممار فمي قتممالهم في البدء أن
ُتحكممم لممم الجزيممرة كممانت إذا يكون ذلك بل الطلب

بالسألم. قبل من

حللتى الدفع قتال من الرياض تفجير ذلك: أن وخلصة
ول تسللجن ول تعتقللل ول تعللذب ل الرياض حكومة كانت لو

 فللي- المسلمين أراضي محتلة لنها وذلك المجاهدين تقتل
المجاهللدين لللدى المعتمللدةا للمراجللع سللأحيل المقال ختاما

 - المقال في ما كل تؤيد والتي

يقول: ) والذي1( رقم السؤال على بعد نرد لم ونحن
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سأممعود آل من الحكم في المتنفذون هل
الردة؟ طائفة هم فقط المباحاث ورجإال

من سأعود آل جإند أصاناف باقي حاكم وما
والمطممافئ والمممرور الطمموارئ قمموات

والجيش... الخ؟

التوفيق:  وبالله أقول

أي – إليهللم قفللز مللن السلللما: (... وكللل شلليخ يقول
المللراء وغيللر العسللكر أمللراء - مللن الممتنعللة الطوائللف

]. 530 ص/28 ج[حكمهم...)  فحكمه

أن يسللجل تجللدها قللواته بإحصاء نظاما أي يقوما عندما
فللي جنللدها مجمللوع هللو الرقللم هذا معينا،ٌ رقما تشمل قوته

والمللن الرئاسللي أو الملكللي الحللرس المختلفللة الفللروع
مللن المللداد فللروع جنود أو المرور أو الطوارئ أو المركزي

ل الحكللم أن ومع المطافئ... الخ،ٌ جنود أو ذلك ونحو تغذية
النظاما من جزءكليهما أن في والشرطة الجيش بين يختلف
أن إل السلللف،ٌ علمللاء وأقللوال بالدلللة سللنبين كمللا المرتللد

لقتال ليس ُتعد أنها واضح العربية منطقتنا جيوش في المر
احتيللاطي أنهللا الساسللية مهمتهلا وإنمللا والنصللارى،ٌ اليهللود

المقللاومين مواجهللة فللي الشللرطة فشلللت فللإذا للشرطة،ٌ
الشوارع.  إلى الجيش نزل المرتد للحكم

علللى مسللجلة والشللرطة الجيش فروع جميع أن قلنا
الللذي العملي والواقع نفسه،ٌ النظاما أوراق في النظاما قوةا

في مداهمة هناك كان إذا فمثل أكثر،ٌ ذلك يثبت هنا سنذكرها
مصللحوبة تللذهب والمبللاحث الطوارئ فقوات معينة منطقة
المداهمة،ٌ منطقة حول المارةا الطرق لتغلق المرور بقوات
قد حرائق أي لخماد مطافئ بقوات مصحوبة كذلك وتذهب

أو مشللتعلة نار خلف حوصرت قوات لنقاذ أو بالقوات تضر
مللا،ٌ لغللراض الميللاها خراطيللم اسللتخداما وأحيانا هدما،ٌ تحت
يزرعهللا اللتي القنابلل لبطلال المطافئ في فرق توجد كما

المبللاحث... جند أو الصليبي سواء بالعدو للفتك المجاهدون
يقتصللر ل فالمر القوات،ٌ فروع لكل الستخدامات تلك ،ٌالخ
منهم.  والتعذيب والقتل القتال يباشر من على الحكم في

الحراميللة المحللاربون كللان وإذا(السلللما:  شيخ يقول
أعوان له والباقون بنفسه القتل باشر منهم فالواحد جماعة

علللى والجمهللور فقللط،ٌ المباشر يقتل إنه قيل فقد له وردء
والمباشللر الللردء وأن مائللة،ٌ كللانوا ولللو يقتلللون الجميللع أن
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بن عمر فإن الراشدين،ٌ الخلفاء عن المأثور هو وهذا سواء،ٌ
هللو والربيئللة المحللاربين،ٌ ربيئة قتل عنه الله رضي الخطاب

مللن لهللم منلله ينظللر عللال مكللان علللى يجلس الذي الناظر
الللردء بقللوةا قتللله مللن تمكللن إنمللا المباشللر ولن يجللئ،ٌ

صللاروا حللتى ببعللض بعضللها انتصللر إذا والطائفللة ومعللونته،ٌ
كالمجاهللدين،ٌ والعقاب الثواب في مشتركون فهم ممتنعين

بذمتهم ويسعى دماؤهم تتكافأ المسلمون"قال:  النبي فان
علللى متسللريهم ويللرد سللواهم مللن علللى يللد وهللم أدنللاهم
سللرية منلله تسللرت إذا المسلللمين جيش إن يعنى "،ٌقعدهم
بظهللرها لنهللا غنمللت فيما يشاركها الجيش فان مال فغنمت
منهللا وأنصللارها الممتنعللة الطائفة تمكنت... فأعوان وقوته
]. 311 ص/28 ج) [وعليهم لهم فيما

ذلللك،ٌ مللن  لوسللع- للدلة تبعا-  الفقهاء ذهب لقد بل
كللثر  فقللط- للقتللال المباشللرين الجنللد سللواد رّللكث مللن أن

الجنلللد حكلللم حكمللله-  يعلللاون أو يقاتلللل أن دون السلللواد
ارتداء السواد تكثير حالت من أن أحد يجادل ول المقاتلين،ٌ

. الجنود زي

عللن مسلللم صللحيح في الذي الحديث في ذلك ودليل
عليلله الللله صلللى الللله رسللول عنهللا: أن الللله رضي عائشة
شلليئا صللنعت الللله رسللول يا: (فقلنا منامه في عبث وسلم

مللن ناسللا أن العجللب: (فقال ؟!)،ٌتفعله تكن لم منامك في
البيت إلى لجأ وقد قريش من برجل البيت هذا يؤمون أمتي
أن الله رسول يا: (فقلنا )،ٌبهم خسف بالبيداء كانوا إذا حتى

المستنصلر  فيهلم!نعلم: (قلال !)،ٌالنلاس يجمع قد الطريق
ويصللدرون واحللدا مهلكللا فيهلكون ،ٌالسبيل وابن والمجنون

).نياتهم على وجل عز الله يبعثهم ،ٌشتى مصادر

رسلول  قلال:قللالت ،ٌعائشللة علن للبخاري لفظ وفى
الرض مللن ببيللداء كللانوا فللإذا الكعبللة جيللش يغللزو: (الللله

كيلف رسلول يلا: ( قللت:قللالت )،ٌوآخرهللم بلأولهم يخسف
ليللس ومللن أسللواقهم وفيهللم وآخرهللم بللأولهم يخسللف

علللى يبعثللون ثللم وآخرهللم بللأولهم يخسف: (قال ؟!)،ٌمنهم
. نياتهم)

وفللي(النللووي:  المللاما يقول الحديث ذلك شرح وفي
مللن ونحللوهم الظلم أهل من التباعد الفقه من الحديث هذا

سللواد كثر من أن وفيه به،ٌ يعاقبون ما يناله ل لئل المبطلين
انتهللى ،ٌالللدنيا) عقوبللات ظللاهر في حكمهم عليه جرى قوما
الله.  رحمه النووي الماما كلما
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يكفللي،ٌ والنللووي تيميللة ابللن عللن نقلتلله ما أن وأعتقد
. )الدنيا عقوبات ظاهر( :قوله وتأمل

المشللايخ أقوال أنقل فلن نيالمعاصر العلماء عن أما
عبللد القللادر عبللد أو بصللير أبللي أو محمللد أبللي أو قتادةا أبي

بقللول سللأكتفي بللل جميعللا الللله حفظهللم وغيرهللم العزيللز
فلي بيلانه فلي يقلول-  المفللتي  –سلول لل الكبر الحاخاما
أو العانللة (... إن الله: أنطقه وكأنما الوشم تفجير استنكار
قتلله،ٌ فلي اشتراك كلها مسلم رجل قتل تسهيل أو الشارةا
ًا وهؤلء لللو حللتى النللار فللي الللله يكبهم بأن متوعدون جميع

دما حرمللة لعظللم والرض السللماء أهللل ذلللك فللي اشللترك
. المسلم...)

الطائفللة،ٌ فئات كل على الحجة أقاما كيف قوله فتأمل
فقللط يشللترك ل بلللدها في وجنودها الحاكم النظاما أن خاصة

قتللل فللي يشللترك بللل الجزيللرةا فللي الموحللدين قتللل فللي
وعللواما بللل والعللراق أفغانسللتان في المجاهدين الموحدين
لهلل وطاعلة عونللا ذلللك كللل ويفعللل بلل هناك،ٌ المسلمين

صراح.  ردةا وهذها الصليب

فيه: جاء ) والذي3( رقم السؤال على للجابة ننتقل

رجإممال أو سأممعود آل مممن كان من حاكم ما
أو الممممرور أو الطممموارئ أو المبممماحاث
أو جإممماهل أو متمممأول وكمممان المطمممافئ

مكرها؟

فقرات من سبق ما بعض في أكثرت أقول: لقد بداية
فللي الممتنعللة الطوائللف ردةا بعللدما الجللدلي الفللرض مللن

الطائفللة أعيللان علللى الحكللم أن أكللثر يتضللح حللتى عصللرنا
حتى قتالها من مانع ول قتالها،ٌ وجوب على مؤثر غير بالكفر

السلللما شلليخ ذهللب فقللد جنللدها،ٌ أعيان أحكاما نتبين لم لو
التوقللف دون الممتنعللة الطوائللف من أصناف قتال لوجوب

والخللوارج الطللرق قطللاع حكللم فللي كانت بل التكفير على
السلللف لعلمللاء كللثيرةا نصللوص يللأتي فيمللا وسللأنقل عندها،ٌ

المرتللدةا طائفة أن على والسنة الكتاب من بأدلتهم مدعمة
مللن للتأكللد الحاجللة دون قاتلللُت سللوادها كللثر ومن وأعوانها

العللاما بللالحكم جنللدها كللل علللى ُيحكللم بللل المعيللن،ٌ حكللم
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أحكاما في وذلك وتستسلم،ٌ سلحها تضع لم طالما للطائفة
الدنيا. 

أنلله أعتقللد مللا العلللم أهللل وأقللوال الدلللة من سأنقل
لو أعتقد لني محمود،ٌ بن حسين الفاضل أخونا له سيتعجب

قال.  ما قال لما قبل من قرأها كان

الجميللع مللع أتفللق أنللي على أؤكد الدلة أسرد أن قبل
النظمللة جنللد فللي مكللرها أو متللأول أو جاهل وجود باحتمال

التجسللس نيتهللم جنللد وجللود لحتمللال إضللافة الطاغوتيللة،ٌ
فللي الللردةا قللوات ضللد بأعمللال القياما أو المجاهدين لصالح

بالمسللتحيل يللأمر الشرع أن أحد يقول هل لكن المستقبل،ٌ
الشللريعة قواعللد والمجاهللدين،ٌ المللة علللى الحللرج ويضللع

.ذلك تأبى وحكمتها المحكمة

حكللم مللن التأكد عدما أن على دليل أول أن نجد لذلك
أن هللو القتال أحكاما على مؤثر غير الخرةا في الجند أعيان

جنللدي بعللد اجنللدي الللردةا جيللوش يسللتوقفوا لللم الصللحابة
راجللح احتمال مع امتأول أو اجاهل أو مكرها غير كونه ليتأكدوا

أو الجهللل أو الكراها-  الحال هذا مثل لهم الجند بعض وجود
مللن كللانوا فمللا العقللول،ٌ عليلله تتفللق الحتمال  هذا- التأول

أن ونجللد بللذلك،ٌ تفكيرهم ليشغلوا أو ذلك ليفعلوا السذاجة
ُيلللزما الللوحي توقف رغمو – عنه الله رضي الصديق قللادةا - 

يكللف حللتى النللار فللي قتلهم أن ويقروا يتوبوا أن المرتدين
قتلهللم فللي يوجد أن المحتمل من أنه أدرى كونه مع عنهم،ٌ

أن حللتى القتللال،ٌ علللى مكرهللا أو متللأول أو جللاهل تلللُق من
كللانوا أنهللم يللوحي النللار فللي قتلهللم أن يقللروا أن إلزامهم
ول أصللنافهم،ٌ بعض عند التأويل يشبه بما ذلك غير يعتقدون

الللدنيا أحكللاما ظللاهر بلله قصد قد هذا الصديق حكم أن شك
ل ذللك ونحلو القتللى وأملوال الكفلار مقلابر في الدفن من

الللوحي أن حيث حتما النار في قتلهم أن الجزما سبيل على
ذكرنا.  كما المعينين في موانع وجود احتمال مع انقطع

وأثرهللا القتاليللة بالمعركللة تتعلق أخرى جوانب وللمر
مسللاحة يضلليق ممللا والعقللول النفللوس علللى حرارتها وأثر

بحيلث وباطلل حلق حقيقتهلا التي القضايا في خاصة العذر،ٌ
وللصللحابة الللله،ٌ حجللة هللي نفسللها فللي المعركللة تكللون

والنفللس السلللوك علمللاء كللذلك ذلللك،ٌ في أقوال والسلف
يطول.  ذلك وشرح
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أن نظللن أن السللذاجة مللن أنلله عليلله نؤكد أن نريد ما
يحمللل ضللابط أو لجنللدي نذهب بأن تأمر المحكمة الشريعة
لكللي كفللر تفعللله مللا أن نعلمللك تعللالى للله ونقللول السلللح
السللذاجة ومللن وتتوب،ٌ ترجع لم إن ذلك بعد قتلك نستطيع

إذا وسللؤاله معلله بللالحوار تأمرنللا الشريعة أن نظن أن أيضا
يغلللب المريللن أحللد نفعل أن بمجرد فإنه ل،ٌ أما مكرها كان

لللم إن القل على السجن في الليل سنقضي أننا على المر
 الغيللر- المحللارب المرتللد أن الفقهللاء ذهللب لللذلك قتللل،ٌُن

ُيقتل- عليه مقدور . استتابة بدون  

يلحللق بللأن امتنللع لللو (... المرتللد السلما: شيخ يقول
يمتنعللون شللوكة ذوي المرتللدون يكللون بأن أو الحرب،ٌ بدار
تللردد...) بل السللتتابة قبللل يقتل فإنه السلما،ٌ حكم عن بها

]. 322  ص:المسلول الصارما[

اسللتيفاء تللبين تشللمل تيميللة ابللن عنللد والسللتتابة
الجللامع صللاحب لللذلك أشللار كمللا الموانللع وانتفاء الشروط

تقللم لللم مللن (وأمللا تيمية: ابن يقول ذلك وفي ،ٌالله حفظه
ببادية نشأ أو بالسلما عهد حديث يكون أن مثل الحجة عليه

فظللن غلط أو ذلك ونحو السلما شرائع فيها تبلغه لم بعيدةا
تحريللم مللن يسللتثنون الصللالحات وعملللوا آمنللوا الللذين أن

ذلللك،ٌ وأمثال عمر استتابهم الذين ذلك في غلط كما الخمر
كفللروا أصللروا فللإن عليهللم الحجللة وتقللاما يسللتتابون فإنهم
الصللحابة يحكللم لللم كمللا ذلك قبل بكفرهم يحكم ول حينئذ،ٌ
غلطللوا فيمللا غلطللوا لملا وأصللحابه مظعون بن قدامة بكفر
]. 610 ص/7  ج:الفتاوى[التأويل)  من فيه

موانللع وجود احتمال مع قتالهم جواز إثبات في ويقول
أنهللم علللى قبللل مللن نص قد وكان كالكراها أعيانهم لتكفير
عنلدها: وقتلهلم لقتللالهم امانعلل ذللك كان وما التأويل يدعون

من السلما شريعة عن خروجا أعظم وأشباههم ... والتتار(
امتنعوا الذين الطائف أهل منو-   –والخوارج الزكاةا مانعي

بللدين النللاس أجهل فهو قتالهم في شك فمن الربا ترك عن
المكللرها فيهللم كللان وان قوتلوا قتالهم وجب وحيث السلما
يللا بللدر يلوما أسللر لمللا العبللاس قللال كمللا المسلمين باتفاق
ظللاهرك أمللا النللبى فقللال مكرهللا خرجللت إنللي الله رسول
 ج:الفتللاوى [الللله....) فللإلى سللريرتك وأمللا علينللا فكللان

]. 546 ص/28

قتللل فمللن الكفللار قللاتلوا إذا المسلمين فان: (ويقول
ل البللاطن فللي وهللو قتللل ومللن شهيدا يكون المسلمين من
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ثبلت وقلد شلهيدا،ٌ كان السلما مصلحة لجل القتل يستحق
مللن جيش البيت هذا يغزو قال انه النبي عن الصحيحين في

يللا فقيللل بهللم خسللف إذ الرض من ببيداء هم فبينما الناس
فللإذا نيللاتهم علللى يبعثللون فقللال المكرها وفيهم الله رسول

المسلللمين يغزو الذي بالجيش الله ينزله الذي العذاب كان
يعللذبهم الللذي بالعللذاب فكيللف المكللرها وغير بالمكرها ينزله
هللل قللل{ تعللالى قللال كمللا ،ٌالمللؤمنين بأيللدي أو بلله الللله

أن بكللم نللتربص ونحللن الحسللنيين إحللدى إل بنللا تربصللون
نعلللم ل ونحللن }،ٌبأيللدينا أو عنللدها مللن بعللذاب الللله يصيبكم
فللي كنلا الله بأمر قتلناهم فإذا التمييز على نقدر ول المكرها

كللان فمللن نيللاتهم على هم وكانوا ومعذورين مأجورين ذلك
القيامللة يوما نيته على يحشر فانه المتناع يستطيع ل مكرها

مللن قتل من بأعظم ذلك يكن لم الدين قياما لجل قتل فإذا
]. 547 ص/28 ج [المسلمين...) عسكر من يقتل

أعللدائه بلله الللله يصيب الذي العذاب بين جمعه وتأمل
المللؤمنين بأيدي العذاب وبين ذلك ونحو والزلزل بالخسف

هللذها مللع الكعبللة يغللزو الذي الجيش حديث مع الية وجمعه
نفيس.  فإنه المسألة

القتللال علللى المكللرها كان إذا أنه  (والمقصود:ويقول
وأن سلللحه إفسللاد عليلله بللل يقاتللل أن للله ليس الفتنة في

قتللال علللى بللالمكرها فكيللف مظلومللا يقتللل حللتى يصللبر
كمللانعي السلما شرائع عن الخارجة الطائفة مع المسلمين

إذا عليلله يجللب هللذا أن ريللب فل ونحوهم والمرتدين الزكاةا
لو كما المسلمون،ٌ قتله وإن يقاتل ل أن الحضور على أكرها

لللو وكما المسلمين ليقاتل صفهم حضور على الكفار أكرهه
وز ل فلإنه معصلوما مسللم قتل على رجل رجل أكرها لله يج
حفللظ ليللس فإنه بالقتل،ٌ أكرهه وإن المسلمين باتفاق قتله

أن للله فليللس العكللس من أولى المعصوما ذلك بقتل نفسه
القللود كان ذلك فعل إذا بل هو،ٌ ُيقتل لئل فيقتله غيرها يظلم
ص/28  ج:الفتللاوى[جميعللا...)  والمكللرها المكللرها علللى
539 .[

وضوح يؤكد بما عمليا ذلك في توسع تيمية ابن إن بل
كللانوا حيللث القتللال علللى ليشللجعهم للناس فقال المر هذا

لكللونهم التتللار جنللد دمللاء حرمللة احتمللال مللن متخللوفين
مللن رأيتمللوني إذا للناس يقول  (وكان:الشهادتين يشهدون

النللاس فتشجع فاقتلوني مصحف رأسي وعلى الجانب ذلك
].24 ص/14  ج:كثير لبن والنهاية البداية[التتار)  قتال في
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متللأول كللان ولو هو،ٌ من وهو قتله منهم يطلب ؛فتأمل
فليقتلللوها،ٌ رأسلله فوق المصحف زال وما بالسلما متمسكا
و عصلرهم فلي علالم أكبر بقتل يأمرهم ف فلي وقلف ل ص
الممتنعة.  الطائفة

الجهاد وفتنة الفتنة قتال بين

فيه:  جاء ) والذي4( رقم السؤال على للجابة ننتقل

فممي الطمماغوت جإند بين مات من حاكم ما
مممع السممر فممي يعمل وهو جإهادية عملية

ولمممه العاممممة ممممن كمممان أو المجاهمممدين
مممارا كممان أو أمنهممم مقممار فممي مصمملحة

مممن ُيقتممل مممن حاكممم ممما أي بجوارهمما؟
 عامة؟ بصفة البرياء

شلليخ وضللحهما نللللتيا الصللورتين ينهللات أخللي تأمللل
اء بيلن عليهلا متفلق الوللى أن وبين السلما والثلاني العلم
الجهلاد جماعلات تختلارها اللذي القول فيها رجح وقد خلفية

قتللال حللول فتللواها سياق في كان ذلك أن وتنبه عصرنا،ٌ في
وقللد( عليها هنا: المتفق الصورتان أيضا،ٌ الممتنعة الطوائف

عنللدهم بمللن تترسوا إذا الكفار جيش أن على العلماء اتفق
لللم إذا الضرر المسلمين على وخيف المسلمين أسرى من

المسلللمين قتل الى ذلك أفضى وإن يقاتلون،ٌ فإنهم يقاتلوا
فيقللول يرجحلله ومللا فيهللا المختلف أما )،ٌبهم تترسوا الذين
جللواز ففللي المسلللمين علللى يخللف لللم وإن(كلمه:  مكمل
مشهوران قولن المسلمين هؤلء قتل إلى المفضي القتال

يللترك ول شللهداء كانوا قتلوا إذا المسلمون وهؤلء للعلماء،ٌ
إذا المسلللمين فللإن شللهيدا،ٌ يقتللل من لجل الواجب الجهاد
ومللن شللهيدا،ٌ يكللون المسلمين من قتل فمن الكفار قاتلوا

السلما مصلحة لجل القتل يستحق ل الباطن في وهو قتل
يغزو قال انه النبي عن الصحيحين في ثبت وقد شهيدا،ٌ كان
إذ الرض مللن ببيللداء هللم فبينما الناس من جيش البيت هذا

فقللال المكللرها،ٌ وفيهللم الللله رسللول يللا فقيللل بهللم،ٌ خسف
الللله ينزللله الللذي العللذاب كللان فللإذا نيللاتهم علللى يبعثللون
المكللرها وغيللر بالمكرها ينزله المسلمين يغزو الذي بالجيش

كملا الملؤمنين بأيدي أو به الله يعذبهم الذي بالعذاب فكيف
ونحللن الحسللنيين إحدى إل بنا تربصون هل قل{ تعالى قال

}،ٌبأيلدينا أو عنللدها ملن بعللذاب الللله يصيبكم أن بكم نتربص
قتلنللاهم فللإذا التمييللز علللى نقللدر ول المكللرها نعلم ل ونحن
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علللى هللم وكانوا ومعذورين مأجورين ذلك في كنا الله بأمر
]. 546 ص/28  ج:الفتاوى) [نياتهم

أسللرى عن ذلك يقول أنه كيف فتأمل هذا تأملت فإذا
بمن فكيف المسلمين خيرةا من مجاهدين مؤمنين مكرهين

نللداء سمع أن بعد اختيارها بمحض الممتنعة الطوائف يخالط
إن وتجمعاتهم،ٌ أمنهم مقار في مخالطتهم بعدما المجاهدين

يللبرأ بخيللارهم المسللتهدف العللدو بجللوار يعيشللون الللذين
دماء ذنب من براءتهم من أكثر دمائهم ذنب من المجاهدون

فللي هللم الذين المكرهين السرى من بهم العدو تترس من
أقللر فمللن لللذلك المجاهللدين،ٌ التقيللاء المؤمنين من الصل

ولللو العللدو قصللف بجللواز بالضللرورةا يقللر التللترس بمسألة
.هؤلء بهم اختلط

مللن القللتراب مللن علنية مرارا المجاهدون حذر وقد
النللذار بوصللول ُيلللزما ل الشللرع كون مع هذا الهداف،ٌ تلك
يقللرأ مللن لذلك بالمستحيل،ٌ يأمر الشرع لكان وإل أحد لكل

تيميللة ابللن وتعليللق الكعبللة يغللزو الذي الجيش عن الحديث
تخفللى الللتي الشللرعية الحكللم من راكثي يعلم عليه والنووي

أو لكراهلله هللؤلء من قتل ومن الولى،ٌ للوهلة العقول عن
ول شللهيد فهلو ذلللك ونحلو بالتحللذير جهلله أو وتلأويله جهله
شلليخ يقللول كمللا شهيدا قتل من لجل الواجب الجهاد ُيترك

-  الواجب - الجهاد قوله السلما.. لحظ

وكلل وأبيلك أبلي وعلللي وعليلك علللي واجللب الجهلاد
القيللاما هللؤلء كللل علللى ووجللب عاقللل،ٌ بللالغ ذكللر مسلللم

وطللبيعي الللله شللرع عطل من وضد النصارى ضد بعمليات
فللإذا والمشللقة والسللر والذى القتللل سلليواجهون أنهللم

وقللاموا بلل عليهلم وجلب بملا يقوملوا وللم هلؤلء تقلاعس
شرع عطل ومن النصارى من اليومية حياته العدو بمشاركة

الللى والللذهاب الللله شرع عطل لمن الولء وإعطاء بل الله
المقصللر فهل نسفها من بدل فيها والتعامل شرطته أقساما
بلله يقللوما بمللا بل بالقتال،ٌ الله أمر تضييع في الحق له يكون

مللن بللدل حياته العدو مشاركة من التقصير درجات أبلغ من
القعللدةا علينللا وسلليفرض بيوتنللا فللي فلنجلللس إذن حربلله،ٌ

بتخلفهم..  الشرعي الواجب عن التخلي نووالمخلف

عبللد للشلليخ ذلللك حول جدا هاما لكلما القارئ وليرجع
]. 46 ص" [مسلم شعب" جهاد كتابه في عزاما الله
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العمليلللات فلللي يشلللاركوا أن يجلللب  هلللؤلءأكممرر:
فيهللا يعيللش التي والجبال الصحاري الى ويهاجروا بأنفسهم

يعللتزلوا أن شيء فأقل تقاعسوا أو عجزوا فان المجاهدون
فللي بللالمكوث إل ذلللك من يتمكنوا لم فان ويقاطعوها العدو

أنفسللهم،ٌ إل يلومون فل وإل بيوتهم أحلس وليكونوا بيوتهم
لضللرورةا أو ذلللك ونحللو كجهل لعذر معذورا منهم كان ومن
تسللبب ومن مأجور فهو إيذاء عليه ووقع هؤلء مخالطة في
كذلك.  مأجور فهو المجاهدين من أذيته في

وغيرها تيمية كابن النابهين العلماء حساسية كانت لقد
وذهللن ذهنلله فللي المصللطلحات وكللانت محلهللا،ٌ في للدماء
فريللق فريقيللن،ٌ بيللن فللالمر عصللرنا فللي أما واضحة أمثاله

يتلاجر وفريللق والقضللايا،ٌ المصللطلحات ذهنلله في تشوشت
ترويللج فللي والريللالت الللدنانير ويقبللض المصللطلحات،ٌ في

فتأمللل والمللال،ٌ السلللطة أصحاب تخدما التي المصطلحات
فهمه  كيف"الفتنة قتال"  أو"الفتنة" مصطلح مثل مصطلح

يلي: ما معي تأمل تيمية،ٌ ابن

التتار قتال أن الناس بعض ظن على السلما شيخ يرد
فيقول - فتنة العراق ويحكمون الشهادتين يشهدون - الذين

الممتنعللة الطوائف قتال وأن آخر شيء الفتنة قتال أن لهم
:قللال ،ٌالشللرع بلله يللأمر قتللال هللو بللل الفتنة قتال من ليس

ون اللتي الحلروب مثلل (فالفتن ن تك المسللمين مللوك بي
الطللائفتين مللن واحللدةا كللل أن مللع المسلللمين وطوائللف

وصللفين الجمللل أهللل كللان مللا مثل السلما لشرائع ملتزمة
ص/28  ج:الفتللاوى[عرضللت)  وأمللور لشللبه اقتتلللوا وإنمللا
551 .[

ملن أن ؛يقلول ملن أملا ،ٌالفتلن هي هذها والله وصدق
لليهللود المواليللة المرتللدةا الممتنعللة الطوائللف قتللال الفتنللة

هللو فإنمللا ،ٌالبللواح الكفللر أبللواب كل في الوالجة والنصارى
يخشللى السلليوف ببارقللة مفتللون أو أهللله،ٌ حمللار مللن أضل

نسللأل الللدنيا براحللة وأخرتلله دينه فباع وفتنته الجهاد خوض
والخرةا.  والدنيا الدين في والعافية العفو الله

"المؤمن دما" مصطلح أو لقضية فهمه ذلك بعد وتأمل
 (... ففللي:يقللول ونطيحللة مترديللة كللل الن بلله يتاجر الذي
قللولن المسلللمين هللؤلء قتللل إلللى المفضللي القتللال جواز

شهداء كانوا قتلوا إذا المسلمون وهؤلء للعلماء،ٌ مشهوران
فللان ،ٌشللهيدا يقتللل مللن لجللل الللواجب الجهللاد يللترك ول

يكللون المسلللمين من قتل فمن الكفار قاتلوا إذا المسلمين
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لجللل القتللل يسللتحق ل البللاطن فللي وهو قتل ومن شهيدا،ٌ
].547 ص/28  ج:الفتاوى[شهيدا...)  كان السلما مصلحة

لجللل الواجب الجهاد يترك  (ول:قوله ذلك في وتأمل
أن مللن عنلله ذلللك قبللل نقلنللاها مللا وتأمل ،ٌشهيدا) يقتل من

وحللالهم طبعللا وابتداء،ٌ دفعا واجب الممتنعة الطوائف قتال
أرضنا.  وحكموا أتوا لنهم دفعا الن

عليلله تتفللق أيضللا،ٌ وقللدري شللرعي حكم الحكم وهذا
مللن أمللر وهللو جميعهللا،ٌ والكللافرةا المؤمنة البشرية العقول

عصللر أو النبللوةا عصللر فللي حتى ذلك يتخلف لم الزل قديم
فللي السلما ديار في إل استنكارها تجد ول الراشدةا،ٌ الخلفة
الحركللات وجهللال للعلللم المنسللوبين قعللدةا مللن عصللرنا

والعمليللات الكللبرى الحللروب أن حيللث الراكنللة،ٌ السلللمية
وكللافرها مسلمه كله العالم في المبررةا الصغرى العسكرية

اعتبللارات تحللت ذلللك تللبرير ويتم أبرياء،ٌ ضحايا فيها يسقط
النيللران" مصللطلح ومللا ،ٌسللائغ غيللر وبعضللها سللائغ بعضللها

ببعيد.   عنا"الصديقة

ممارسللة مللن يجبللن من ويا والدينار الدرهم عبدةا فيا
عللن غفلللة فللي ويعيللش والللدنيا الللدين يجهل من ويا القتال
دمللاء علللى أحرص الله بفضل فنحن أذاكم،ٌ عنا كفوا الحياةا

الللدنيا فللي الخيللر ينللالهم أن على وأحرص منكم،ٌ المؤمنين
منكم.  والخرةا

ففلللي سلللابقتين،ٌ حلللادثتين هلللؤلء عللللى ونسلللجل
- الشتراكي الحزب إخراج وعند كابول فتح عند التسعينات

اليمن في عدن  من- الشهادتين وأعضاؤها قادته يشهد الذي
الخللوان حللتى بللل والسلللفيون الجهللاديون المشللايخ أفللتى

بالمللدافع اعشللوائي اقصللف وكللابول عللدن قصللف بجللواز
امهرجانلل  وكللان- اليمللن فللي الخللوان وخللرج والطللائرات

خللرج ؛أقول – الن وصفهم حد على البرياء دماء لستحلل
وخللرج اليمنللي التلفللاز في نيالمسلم الخوان وقادةا علماء

جللواز لتبرير الدراج من التترس فتاوى وأخرجوا السلفيون
تبعلا الريلاض ملن أشرف واليمن عدن كون مع عدن قصف

الللله عبد  علي- القصف متزعم كون ومع النبوية،ٌ للنصوص
ن فهلم ملن عليهلا يقرهم ل للسلما  نسبته- صالح اللله،ٌ دي

السلللفيين وبعض الجهاديين وبعض الخوان معه تحالف نعم
إسلللمية تكلن لللم الرايلة  ولكللن- قلت كما امهرجان  وكان-

صللالح الللله عبللد علللي خلف ذلك أفيجوز أنوف،ٌ رغمت وإن
مللن غيرهللم أو المقللرن أو لدن بللن خلللف ذلللك يجللوز ول
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أضللرار أن حيللن - فللي الله - حفظهم الموحدين المجاهدين
أرواح علللى أخطللر والطللائرات بالمدافع العشوائي القصف

مفخخللة سلليارةا مللن بالقتللال لهللم شأن ل الذين المسلمين
لللم ولللذلك ضللررها،ٌ يقللل أو فينعللدما محدد مكان في ُتوضع

البريء،ٌ المؤمن دما ليس هؤلء عند المر أن قلنا إذا نخطئ
حسللابات أو أخللرى أحيانللا وشللعارات أحيانللا متاجرات وإنما
 –به العب به تغلب  الذي- قاعدةا تحت

- أن اللللله - بلللإذن المجاهلللدين نبشلللر نحلللن للللذلك
والمرتللدين الصللليب أهللل وقصللف التقدما في باستمرارهم

وسللتخرج الموجللة هؤلء سيركب لصالحهم الموازين وتغير
وتاريللخ الخطللاء،ٌ حللتى شلليء أي للمجاهللدين تبرر الفتاوى
عريللق،ٌ للموجللة السلللمية الحركات وقادةا المشايخ ركوب
سلليقول ووقتهللا شللهر،ٌ منللذ الفلوجللة فللي حللدث ما وأقربه
عللن الن يقولللون كما المسلمين أمر ولةا أنكم هؤلء عنكم

أنكللم مع للمسلمين،ٌ أمر ولي أنه القوةا يملك أثيم كافر كل
المسلللمين أمللر ولةا عليكللم يطلللق بللأن النللاس أحللق الن

الحديد.  أصحاب لنكم

الللله: رحملله تيميللة ابللن السلما شيخ يقول ذلك وفي
صللاحب بالنللاس يصلللى الللذي أن السللنة كللانت (... ولهللذا

تفللرق أن إلللى الحديد،ٌ صاحب بالجهاد يقوما والذي الكتاب،ٌ
من الحرب بأمر قاما من كل صار تفرق فإذا ذلك،ٌ بعد المر
بلله يللأمر فيمللا يطللاع أن يجب الفجار وعقوبات الكفار جهاد
المللوال بجمللع قللاما مللن وكللذلك ذلللك،ٌ فللي الله طاعة من

ذلك في الله طاعة من به يأمر فيما يطاع أن يجب وقسمها
يجللب وبيانهللا وأوامرها أخبارها بتبليغ بالكتاب قاما من وكذلك

فيمللا ذلللك فللي الصللدق مللن به أخبر فيما ويطاع يصدق أن
]. 158 ص/18 ج[ذلك...)  في الله طاعة من به يأمر

يوجللد ول ،ٌالمسلللمين مللن الحديد صاحب يقصد طبعا
الللذين الكتاب بصاحب ويقصد بذلك،ٌ يتصف المجاهدين غير

الله.  إل أحدا يخشون ول ويخشونه الله رسالت يبلغون

حللدث مللا ليللس حازمللة وقفة يستدعي الذي المر إن
الحركللات قللادةا يفعلهلا الللتي المخللازي وإنمللا الريلاض فللي

وسللوط عصللا يحملللون الللذين الجلللد ومشللايخ السلللمية
ولللو بلهللة،ٌ فللي أمللامهم يجلس اغبي اجاهل اشباب به يجلدون

لهللم: نحللن لقللال ومشللايخه نفسلله مللع الشللباب هذا صدق
نطلللق أن دون ونمللوت كاملللة حياتنا وسنعيش قاعد شباب
لنلا تسلوغوا كلي بكلم ورضلينا الللله سبيل في واحدةا طلقة
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أيللدي فللي أيللدينا نضللع ل أن تأمرونللا كيللف ولكللن ذلللك،ٌ
البريللاء دمللاء يسفكون أنهم أجل من الموحدين المجاهدين

مكأيللدي لوضع استعداد على أنكم حين - في تزعمون كما– 
الشللعوب،ٌ لللدماء سللفكا المجرميللن الحكللاما أشد أيدي في

هللو هللذا وهل عدل؟ الموقف هذا وهل منطقي؟ المر فهل
- سللماوات؟ سللبع فللوق مللن العللزةا رب أنزللله الللذي الدين

وشللبابهم القللادةا لهللؤلء سللحقا  أل- ذلللك عللن الللله الىتعلل
عليهم.  سكوتهم في استمروا إذا الغبياء

الخللوان جماعللة فهللذها ،ٌهللؤلء مللع الكيللل طفللح لقللد
البشللر للف قاتللل سللفاح مجرما كل يد في أيديهم يضعون

أيللدي فللي أيديهم يضعون ول التبريرية الفتاوى له ويدبجون
.والجزائر مصر في ذلك حدث ،ٌالموحدين المجاهدين

أيللدي فللي أيللديهم وضللعوا أنهللم الكللبرى الطاملة أمللا
قتلة أيدي في أيديهم يضعون ل فهم نعم وبريمر،ٌ المريكان

المريكللان أن ويبللدو المجاهللدين،ٌ - مللن بزعمهللم – البرياء
ذلللك من وأشد الشياطين،ٌ ودباباتهم بطائرتهم يقتلون كانوا
خللارج ملن قللادمون لنهللم المجاهللدين ضللد يحرضلون أنهم

مواليللد ومللن بابليللة أصولهم المريكان جدود العراق! وكأن
وراء من الصليبي المريكي يأتي أن يقبلون فأصبحوا بغداد،ٌ
ذلللك عن يتغاضوا أن ويمكن البرياء،ٌ في ويذبح يقتل البحار

الموحللد المجاهللد المسلللم بينمللا أيللديه،ٌ في أيديهم ويضعوا
أو الردن أو الخليللج أو الجزيللرةا مللن جوارهم من أتى الذي

وأعللوانهم الصليب أهل ويقتل المسلم العراق ليحرر الشاما
علللى ودخيلل غريللب هللو شلرعهم وفللي لبريللاء،ٌا تللةق من

المريكللان علللى الللله لعنللة أل العراقللي،ٌ الللوطني الللتراب
ذكللر عضللوا لهللم نقلول أن هلؤلء مع شيء وأقل والخوان،ٌ

ملن كلل مللع وسللم عليه الله صلى نبينا أمرنا وهكذا أبيكم،ٌ
فسيأتي أفعالهم أما وغيرها،ٌ كالوطنية جاهلية بدعوى تعزى

عليهللا... المسلللمون ويحاسللبهم - يحاكمهم الله - بإذن يوما
الوكيل.  ونعم الله وحسبنا

مشللايخ بللدعم إل ارتكبللوها مللا الخللوان ارتكللب ومللا
فكمللا الللدعم بهللذا إل ذلللك علللى يجرؤون كانوا وما السوء،ٌ

الجهاديللة السلللفية الجماعللات لول أنه العلماء أحد عن ُنقل
لتزنللدق السلللف منهللج أصللول ببعللض يتمسك ممن وغيرها
حسللابا يعملللون لنهللم وذلك سنين منذ المسلمون الخوان

يحللترما شللبابهم لن السلللفية خاصللة الخللرى للجماعللات
أن وجللدوا فلما ما،ٌ بقدر السلف لمنهج المنتسبين المشايخ
تخللدما الللتي الفتللاوى يللدبجون للسلللفية منسللوبين مشللايخ
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فحللق السلللما بأمة والفتك الجامحة الردةا وتبرر المريكان
يفعلللون ل وكيللف وجلل،ٌ أو خوف دون رجلهم يمدوا أن لهم

عللن يللدافع الكللويت فللي الصلللحي السلللفي والتيللار ذلللك
العلللي حامللد الشلليخ مقللالت  راجللع- المريكللان مشللروع

يفعلللون ل  كيللف- خبيثال التيار ذلك كشف في الله حفظه
ليلدافع المقلالت يدبلج العلالمي الصللحي السلفي والتيار

حسن خالد المنحرف مقال  راجع- العراق في موقفهم عن
الللذي شبابهم أن من مأمن في  فأصبحوا- العصر مجلة في

احللتراما مللن ضللئيل قللدر لوجللود نفسللي صللراع فللي يعيش
السلفي.  المنهج

التفجير يتم أن السابق كلمي من أقصد  لملحاظة:
 ودون- فللترةا كل  يتكرر- مسبق تحذير دون المن لمقرات

لهللم مخالط مسلم قتل لعدما المكان بقدر الحتياطات أخذ
منهم.  قريبا يسكن أو مصلحة في

   :  ونصائح     خااتمة

مقالتك للسف ؛محمود بن حاسين الحبيب أخاي
شللرعيا تأصلليل تؤصللل لم فهي واضح اضطراب فيها الثلث

التناقضللات مللن فيهللا إن بللل شرعية،ٌ أحكاما تناولت أنها مع
جلللوع ملللن يغنلللي ول يسلللمن ل اللللذي النشلللائي والكلما

هللل القللارئ يللدري ل كللذلك الكللثير،ٌ الباطلللة والقياسللات
أمللر أنه أما استراتيجي خطأ أما شرعي خطأ على اعتراضك
تكلفللت أنللك كمللا المواضع،ٌ بعض في صرحت كما اجتهادي

الملر بلك وصلل حلتى جهلادي تيلار أي علن الملر نفي في
العلميللة الصللدارات أن مللع الحرميللن كتائب في لتشكيك

قبللل مللرةا مللن أكثر بوجودها اعترفت للمجاهدين المعتمدةا
المجموعللة ملن كللانوا إملا أمريلن بيلن الكتللائب فهذها ذلك،ٌ

مللن القل على أو وأعمالهم بأهدافهم انفصلوا ثم الرئيسية
المجاهدين.  قيادةا لدى المعروفين

قارئ يفهم أن يمكن كما ااجتهادي لديك المر كان وإذا
بللك الجدر من كان فقد المواضع بعض من الثلث المقالت

 –الفاعلين هوية من جيدا تتثبت أن بعد – بالنصيحة تسر أن
صللفوف فللي البلبلللة تللثير قللد التي العلنية النصيحة من بدل

القاعدةا أن تنس ول القل،ٌ على المجاهدين مع المتعاطفين
(أّن – صللحيحة قاعللدةا وهللي – المجاهللدين لللدى المعتمللدةا

يكللن لللم مللا والمفاسللد المصللالح تقللدير فللي الميللر اجتهاد
ًةا ّدمٌا محضًة،ٌ مفسد العتراض انتقاض راجع ،ٌغيرها) على مق
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الرشلليد ناصللر بللن الللله عبللد للشيخ الرياض تفجيرات على
الله.  حفظه

مللا كللّل  أّنشرحاها: في قاله ما مثل لك وأقول
مللن عنلله أجيللب قللد والمفاسللد المصللالح فللي النظللر عللدا

ّ إل يسلعك فل استدللتك ّيلد أن إل ّتفجيلرات،ٌ تؤ وتحلّرُض ال
تقللدير فللي شلليء نفسللك فللي كللان وإن العلللن فللي عليهللا

إذا أنلله أؤيللدك أنللا نعللم إليهم،ٌ به فلتسر والمفاسد المصالح
أن تللرى والسللنة الكتللاب مللن واضللح دليللل لللديك كللان

أن فيمكنللك خلفللي المللر كللان لو حتى خالفوها المجاهدين
دمللت وما الله إلى به تدين ما هذا داما ما علنا ذلك على ترد

أهللل لصللول اعللتب الدلللة بهللذها سللليم اسللتدللك أن متيقن
وليللس اجتهللادي بللأنه مواضللع فللي صللرحت ولكنللك العلللم،ٌ

أنللك منهللا يفهم قد التي المضطربة المواضع في بل ،ٌاخلفي
،ٌاواضللح ادليل فيها تسوق لم المر شرعية عدما إلى توصلت

ل المسلللمين علماء أن مرةا من أكثر كررت لقد للسف بل
العللثيمين ابللن الشلليخ عللن تنقل وأخذت العمل ذلك يقرون
توصلللت بمللا للله علقة ل ولكنه صواب قاله وما ،ٌالله رحمه
علمللاء كللذكر العللاما الكلما أن أقللوله أن أريللد مللا للله،ٌ أنللت

ابللن الشلليخ كاسللم اسللم وإدخللال ،ٌتحديللد دون المسلللمين
 –منللك خطللأ المسللألة في استدلل دون الله رحمه عثيمين

 – متعمد غير كونه أعلم وأنا

سعود آل مفتي به يقوما ما هذا أن أنبه أن أحب ولكن
مللن  الموقعللة"اليللوما السلللما" موقللع بيانللات بلله تقوما وما

بالسللماء بيانللاتهم يشللحنوا بللأن الجنائزيللة،ٌ المناحللة فرقللة
يخللالفه المللر (هللذا ؛تقللول التي المفخمة واللفاظا الكبيرةا
الشللباب،ٌ مللن الغللرار بهللم لينخللدع ،ٌالمسلللمين) علمللاء
السلوب.  هذا تستخدما أن وأعيذك

للمجاهللدين تأييللدك كللان  إذاأذنممك: فممي وكلمممة
فخللذها المشايخ من معينة أسماء فتاوى على امبني سيكون

افلنلل لن المللر،ٌ هللذا فللي السللتمرار تتحمللل لن فإنك مني
بللل الللدخن مللن كللثير فيه المجاهدين منهج في رأيهم اوفلن

المقابللل وفللي الللله،ٌ حفظه أسامة الشيخ في طعن أحدهم
مللن إل العلللم يتعلمللون ول فتللاواهم يأخللذون ل المجاهدون

لللذلك لللديك،ٌ معروفون أنهم وأعتقد والجهاد التوحيد علماء
منهللج مللن ليللس هللذا أن تقللول أن قبللل بللك الجللدر كللان

علمللاء مللن المعتمللدةا الصللدارات تراجللع أن المجاهللدين
المجاهدين. 
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معتمللدةا موسللعة كتلب إللى القراء وأحيل أحيلك وهنا
فللي ناقشللناها الللتي للقضللايا بالدلة تؤصل المجاهدين لدى
المقال: هذا

حفظلله الرشللود الللله عبللد سعود/للشيخ وآل التتار
الله. 

الريللاض/للشلليخ تفجيللرات على العتراض انتقاض
الله.  حفظه الرشيد ناصر بن الله عبد

فللي الللله حفظه الرشيد الناصر عبد الشيخ مقالت
الجهاد.  صوت مجلة

عبللد القللادر عبللد العمدةا/للشلليخ إعداد في العمدةا
أسرها.  وفك الله حفظه العزيز

أنصللار فصللل/الشللريف العلللم طلللب فللي الجللامع
وفللك الللله حفظلله العزيز عبد القادر عبد الطواغيت/للشيخ

أسرها. 
الظللواهري أيمللن المللؤمنين/للشلليخ صللدور شللفاء
أعللوان لسللتهداف فيلله يؤصللل ل رائللع كتللاب ،ٌالللله حفظلله

لعوان بل فقط السلح يحملون الذين الجنود من طواغيت
العميلة المصرية السفارةا في الدبلوماسيين من الطواغيت
مفخخة.  بسيارةا تفجيرها تم التي بباكستان

أسللرها وفللك الللله حفظلله المقدسللي الشلليخ كتللب
الطواغيت.  أعوان تناولت التي خاصة

علللم وطلب لعلمللاء أخللرى ودراسللات رسائل وتوجد
. "والجهاد التوحيد" موقع على تجدها المجاهدون يتبناها

فهل المجاهللدين مراجللع هللي  هللذها:الحممبيب أخاممي
ولك.  لي الله غفر كتبت ما تكتب أن قبل إليها رجعت

الممتي     الجهاديممة     للسأممتراتيجية     بالنسممبة     أممما
التحللرك منهللج يتللابع  فالللذي:  العممل     هذا     منفذو     اتبعها

أن يعللم الخيلرةا عاملا الثلثيلن في الجهادية الحركات لدى
مللن مسللارها اختلللف عليهللا،ٌ تسللير أساسية استراتيجية لها

مواجهة اختاروا قد المرحلة هذها وفي لخرى،ٌ زمنية مرحلة
أهلهللا أكللثر الللتي الللديار بعللض فللي فقط واليهود الصليبيين
سياسللات توجد أساسية استراتيجية كل مع أن إل مسلمون

من لكل الثمن ودفع الردع سياسة منها عنها،ٌ غنى ل فرعية
شللرحه أمللر وهذا المجاهد،ٌ الشباب ظهور في سهامه يوجه

يطول. 
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المجاهممدين أن أعتقممد عليممه أنبممه آخاممر أمممر
؛القممراء يسممتوعبه حاممتى عليممه وأنبه جإيدا، يعلمونه

اسللتهدافها يجب أو يجوز-  فئات نستهدف ل كنا إذا أنه وهو
كلفللت الللتي الفادحللة الخطللاء فمللن العمللل خطة - بسبب

بل الماضي- الكثير في اجهاد خاضت - التي الحركات بعض
الفئللات هللذها أن ترويللج كان بالجملة انهيارها إلى المر أدى
حللتى اسللتهدافها شرعا يجوز ل "،ٌسياسيا" تأجيلها يتم التي

يجللوز نحللن نعم مواجهاتها،ٌ في التفكير عن الشباب تصرف
مللا،ٌ فترةا في شرعية كسياسة العدو من فئات نؤجل أن لنا

إذا فكيللف دليللل،ٌ بللدون حرمللة لهللا جعل في الخطورةا لكن
فيهللا تستأصللل الللله بللإذن ستأتي قادمة مرحلة هناك كانت
غيهللم،ٌ عللن يرجعوا لم إذا رحمة أو شفقة بدون الفئات هذها
تهيللئ الريللاض آخللر: عمليللة جللانب وفللي جللانب،ٌ فللي هللذا

الللردةا لجنللود فعليللة مواجهللة بللدء سيأتي،ٌفعند لما الشباب
مللن كل هوادةا بدون سنستأصل أننا الشباب يتفهم أن يجب

والشللدةا الللردةا،ٌ أنظمة وشرطة جيوش في يعمل أو يعاون
الجللزء  راجللع- المللر هللذا فللي السلف منهج كانت والغلظة

 – الول

اسللتراتيجيتان العمليللة لهللذها المنفذين مرجع ثم ومن
:أساسيتان

.الثمن ودفع الردع الولى؛

فللي يحللدث أن يمكللن لمللا الشللباب تهيئللة ؛والثانيللة
لم إذا النظمة هذها مع شاملة مواجهة تبدأ عندما المستقبل

.وتستسلم غيها عن وترجع تتوب

سللتأتي المخزيللة السلللم أو المجليللة الحللرب فمرحلة
شللرعية فللي شللك عقولنللا وفللي دخلناهللا وإذا الللله،ٌ بللإذن

السلللم العللدو نحللن نعطللي لن بدايللة فهي العدو استهداف
كملا جهادنلا ثملرةا الرعاع السفلة من حفنة ويأخذ المخزية،ٌ

السابق.  القرن في الستعمار جاهدوا لمن حدث

ثم السلح حمل أفرادها من تطلب التي الجماعة إن"
تتبنللى لللن أو أفرادهللا،ٌ تقنللع ولم المشروع،ٌ هذا نتائج تحّمل

سينتهي المشروع وأن كافر،ٌ هو تقاتله الذي الخصم أن هي
فللي تعللالى قللال يسلللمون- كمللا أو تقاتلونهم – أمرين بأحد

بأنصللاف النهايللة فللي سللتقنع جماعللة هللي الفتللح،ٌ سللورةا
الهزيلللة،ٌ المفاوضللات موائللد علللى الجلللوس ثللم الحلللول،ٌ
الحلللول أنصللاف طريللق عللن "،ٌ الهزيمللة تحصللل وحينهللا
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نقبللله أن يمكللن سلمي حل يوجد نعم والمصالحة،ٌ السلمية
واستسلمهم.  الطاغوت جند توبة فقط هو ولكن

هللي ما بقدر النصر لتحقيق مصالح ليست والمسألة"
والعتقللاد فهمهللا مللن - لبللد وقدريللة - شللرعية إلهية أوامر

". بها

مللن  كللثير:محمممود بممن حاسممين الحممبيب أخاممي
ترتيبهللا،ٌ أحسللن لللم المقللال ذلللك فللي كتبتها التي الفقرات

فئللات علللى الرد مع مقالتك على التعليق يختلط قد فأحيانا
شللديد لفللظ أي مللن المعذرةا فأرجو العملية،ٌ انتقدت أخرى

يعلمهللا قلللبي في منزلة لك وإن لك،ٌ موجه غير بالتأكيد فهو
يعلم قارئ فكل النصار خيرةا من أنك لقول أحتاج ول الله،ٌ
الجهللاد علللى منك كبيرةا شفقة كان المر أن أعلم وأنا هذا،ٌ

شلليء صللدرك في يكون ل أن منك فأرجو كتبت،ٌ لم دفعتك
الجهللاد سللاحات وإيللاك تجمعنللي أن الللله وأسأل أخيك،ٌ من
والقللادر ذلللك ولللي هللو ،ٌالخللرةا في الخلد وجنان الدنيا في

عليه. 

الله.  ورحمة عليكم والسلما

العالمين رب لله والحمد

المادةا هذها تنلزيل تم
من

والجهاد التوحيد منبر

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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