
دار عـقـر في المـنـصـورة الطـــائـفـة مـعـالم
الشـام) (بـلد المـؤمـنين

قتادة أبو

)  وعد و ( بشـارة
رـسـول عـنـد جالـسـا قال: " كنت عنه الله رضي الكندي نفيل بن سلمة عن
الخـيـل، الـنـاس أذال الـلـه؛ رـسـول رجل: يا فقال وسلم عليه الله صلى الله

ـل أوزارها، الحرب وضعت قد وقالوا: لجهاد، السلحا، ووضعوا رـسـول فأقـب
وليزال القتال، دور جاء النآ وقال: كذبوا، بوجهه وسلم عليه الله صلى الله
ويرزقـهـم أـقـوام، قـلـوب لـهـم الـلـه ويزيغ الحق، على يقاتلونآ أّمٌة أمتي من

نواـصـيها ـفـي معقود والخيل الله، وعد يأتي وحتى الساعة، تقوم حتى منهم
ّـبـثَّ، غـيـر مقـبـوض أنـي إلـّي يـوحى وهـو القيامـة، يـوم إلى الخير َل وأنتـم م

ًا، تتبعونني ـؤمنين دار وعقر بعض، رقاب بعضكم يضرب أفناد ـام". الـم بالـش
وغيره}  النسائي رواه صحيح {الحديثَّ

الرحـيم الــرحـمـن الله بـسـم
أنفـسـنا ـشـرور ـمـن ـبـالله ونـعـوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده لله الحمد إنّآ

وأـشـهد له، هادي فل يضلل ومن له مضل فل الله يهده من أعمالنا، وسيئات
ـصـلى ورـسـوله عـبـده محمدا أنآ وأشهد له، شريك ل وحده الله إل إله ل أنآ

وسلم.  عليه الله
َتقوا الناس أيها يا{ ـدة نفس من خلقكم الذي ربكم ا ـق واـح وخـل

ً منهما وبث زوجها منها ًء،ً ـكـثيرا رجال اـلـذي الـلـه واتـقـوا ونـسـا
ًا عليكم كان الله إن والرحام به تساءلون ـا{. }رقيب ـذين ياأيـه اـل

ياأيها{. }مسلمون وأنتم إل ولتموتن تقاته حق الله اتقوا آمنوا
ً وقولوا الله اتقوا آمنوا الذين ًا،ً قول أعـمـالكم لـكـم يـصـلح سديد

ًا ـفـاز فـقـد ورـسـوله الـلـه يـطـع وـمـن ذـنـوبكم لـكـم ويغـفـر ـفـوز
ًا . }عظيم

بـــعـد:  أما
عليـه اللـه صـلى محمـد هـدي الهـدي خيـر و اللـه كلم الحديثَّ أحسن فإنآ

ٍة وكل محدثاتها المور وشر وسلم ٍة وكل بدعة محدث ٍة وكل ضللة بدع ـلل ـض
النار:  في
ـمـن فـقـدوا والـعـار؛ اـلـذل عيـشـة المـسـلمونآ؛ يعيـشـه الذي الوقت هذا في

حـبـل علـيـه، جمعـهـم اـلـذي الله حبل وانقطع والرشد، الهدى معالم أنفسهم
وتغـطـرس أـعـدائهم، وأـمـام أنفـسـهم أـمـام فتـصـاغروا والـسـيادة، التمكـيـن

ّدة تيار وصار بلدهم، في الباطل حـبـال وـتـواثقت والعـلـى، الـقـوى ـهـو اـلـر
ّدة بـيـن الشر ـبـاللهو المـسـلمونآ وانـشـغل الـخـارجي، والكـفـر الداخلـيـة اـلـر

ـداعت والعبــثَّ، الرجــال أفكــار ألــى الســلمية والفــرق الجماعــات وـت



ًا واجتهاداتهم ـصـلى رـسـوله وسنة الله - كتاب والنور الهدى مصدر عن بعيد
واـشـتاقت الـهـدي بـهـذا المتمسكين على الغربة - واشتدت وسلم عليه الله

اـلـوقت هـذا - ـفـي الشـهادة أو - النـصـر الـقـادم اللـهـي الوعد إلى نفوسهم
نلـقـي وابتلؤاـهـم، الـحـق أـهـل وغرـبـة مـعـالمه، و الدين غربة قائمة، والغربة

ـا، ـمـن الحق لتبصر المسلم أيها تدعوك هذه؛ رسالتنا المسلمين على خللـه
نـحـن ـبـل الزـمـانآ، في بدعا لسنا أننا واعتقادنا السبيل، سواء إلى وترشدك

ـا الحق (طائفة الطائفة هذه حلقات من حلقة - أنفـسـنا عـلـى والجـهـاد) آليـن
َـفـسَ ينـبـض، عرق فينا مادام بها نتمسك - أنآ وتوفيقه الله بعونآ َن يتلجـلـج، و

نكاـيـة ـثـم الـعـالمين، ـلـرب العبودية خطاب في ندخل أنآ ومقصدنا وابتغاؤانا
كـتـب إل الكـفـار يغـيـظ موطئا يطؤون ول{ والدين، الملة أعداء في

ًا سـعادة أرادوها التي حياتهم لنقلب ،}صالح عمل به لهم ًة ونعيمـ شـقاو
ًا، والظلم.  الكفر من عليه ماهم على ماداموا وعذاب

الـلـه بتوفـيـق وراءـهـا ـمـا وراءـهـا الجـنـاحا، صغيرة إليك المسلم: بطاقتنا أيها
تعالى-: الله شاء -إنآ وراءها ما وأول ومعونته

ـيـذل فل الـسـالك ـبـه يهـتـدي ـسـاطع، دلـيـل فيـهـا ـتـراه ـقـول ـكـل على - 1
.}رـبـانيين كوـنـوا{ إلـيـه الناس ينتسب ما خير إلى نسبة له بل وليخزى،

وضـرورته. وـسـنكونآ لهميتـه الـحـق مـن ماعلمنـا بعض فيها لك عجلنا وقد
بالدـلـة فيـهـا نـمـدك تـعـالى الـلـه ـشـاء إنآ رـسـائل بل قادمة رسالة في معك

الواضحة. الناصعة
ّطنوا لك إخوة - 2 أمـضـاه اـلـذي العـقـد إمـضـاء عـلـى وأـمـوالهم أنفسهم و

ـبـأن وأـمـوالهم أنفـسـهم الـمـؤمنين ـمـن اشترى الله إن{ سلفهم
ّنة لهم َيقتلون الله سبيل في يقاتلون الج ُيقتلون ف ًا و علـيـه وعد
ًا وـجـل عز الله مائدة على . ونحن}والقرآن والنجيل التوراة في حق

ًا والضعف العجز نحمل ّوة اللـه أعـداء وأـمـام الخـيـر، زيـادة فـي طمع ل فـقـ
. }ونصيرا هاديا بربك وكفى{تلين. 

إخواـنـك ـمـع التكلـيـف تحـمـل معـنـا، فـكـن وعلمتـنـا رأيتـنـا المـسـلم: إنآ أيـهـا
لك تكليف ماهو الرسالة هذه ففي وإل} والتقوى البر على وتعاونوا{

الـلـه رضي بصير أبي مثل تكونآ أنآ تعجز لن أنك جهادا- (أي و -علما منفردا
ُه طريقـنـا، ـهـو عنه). هذا َد ّـبـ ّديقونآ النبـيـاء َع والـصـالحونآ، والـشـهداء والـصـ

ِبل ّيتك، الله على فأق ّقها.  نفسك تبخسَ ول بكل ح
. }مؤمنين كنتم إن العلون وأنتم تحزنوا ول تهنوا ول{

هـذه عـقـيـدتـنـا
وتفـصـيل. فنـحـن جمـلـًة الوـلـى القرونآ من الصالح سلفنا عليه ماكانآ نعتقد
المرجـئـة بـيـن وـسـط اليـمـانآ، مـسـمّى في والجماعة السنة أهل قول على

ّنة، ونـيـة وعمل قول اليمانآ أنآ فنقول والخوارج، ـقـول الكـفـر وـكـذلك وـسـ
ـفـي ونستثني متفاوتة درجات على وهي وشعب مراتب اليمانآ وأنّآ وعمل،



العملــي " الكفر بأنآ والقول الصغر، ومنه الكبر منه والكفر اليمانآ، كمال
ًا ًا العتقادي والكفر أصغر، كفر مطلق ـبـدعي. ـقـول أـكـبر" ـهـو كـفـر مطلـقـ
ومـنـه الـكـبر مـنـه العتقادي والكفر الصغر، ومنه الكبر منه العملي فالكفر

" ـقـول قـلـبي بجحـود إل يكفر ل المرء " أنّآ القائل قول في ونعتقد الصغر،
بالقلب، يكونآ كما والقول بالعمل يكونآ فالجحود المرجئة، أقوال من بدعي

الـسـنة أهل عند العمل أنآ إذ الباطن على دليل هو الظاهر العمل أنّآ ونعتقد
الكراه.  حال في إل الرادة كانت العمل كانآ فحيثَّ وإرادة قدرة والجماعة

العناد هو الناس كفر عامة أنآ إعراض. ونؤمن وكفر جهل كفر عندنا والكفر
الـنـاس وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسول قاتل الذي الكفر وهو والعراض

واـلـبراء واـلـولء النـسـك وـهـي العـبـادة في عامته كانآ الطوائف وكفر عليه،
والتشريع.  والحكم
وإنآ السـلم، ديـن وهـو بالعبادة الرب إفراد هو واحد الدين أصل أنآ ونعتقد

دينـنـا النبـيـاء معـشـر إـنـا(وسلم:  عليه الله صلى قال شرائعه، اختلفت
ُفرقة أنآ  ونعتقد.)واحد دونآ والهوى المحكمات، دونآ المتشابهات واتباع ال
مرتـبـة عـلـى ليـسـت الـبـدع أنآ الـبـدع. ونعتـقـد أـهـل علـمـات من هي الهدى

وجعلوا: {تعالى قوله مثل الجاهلية، كبدعة صراحا كفر ماهو فمنها واحدة،
ًا والنعام الحرث من ذرأ مما لله بزعمهـم للـه هـذا فقـالوا نصيب

النـعـام ـهـذه بطون مافي وقالوا{ تعالى:  وقوله.}لشركائنا وهذا
فـيـه فـهـم ميـتـًة يـكـن وإن أزواجـنـا عـلـى ومحرم لذكورنا خالصة
ول لـسـائبٍة و بحـيـرٍة ـمـن الـلـه جـعـل ما {تـعـالى:  وـقـوله}.شركاء
لحفظ ذريعًة الدين اتخذوا حيثَّ المنافقين بدعة  وكذلك.}ولحام وصيلٍة
يختلـف أو بكـفـر ليسـت اـلـتي المعاـصـي من ماهو والموال. ومنها النفوس

ـمـن أـشـبههم وـمـن والمرجـئـة والقدرـيـة الخوارج ل: كبدعة أم كفر هي هل
التبـتـل بكفر: كبدـعـة ليست عليها ويتفق معصية ماهو الضالة. ومنها الفرق

ًا والصيام اهو الجماع. ومنهـا شهوة قطع بقصد والخصا الشمسَ في قائم م
الجمعة. خطبة في السلطين وذكر عرفة، عشية للدعاء مكروه: كالجتماع

وـسـط وـقـولهم الـصـالح السلف عليه ماكانآ وصفاته الله أسماء في ونعتقد
والمشبهة.  المعطلة بين

والوعـيـد. ووـعـده الوـعـد ـبـاب ـفـي الـخـوارج و المرجـئـة بـيـن وـسـط ونـحـن
ًا توبًة يتب ولم عصى إذا والمسلم كله حق ووعيده إـلـى موـكـول فهو نصوح

ـبـه ماـجـاء بـكـل ـلـه. ونعتـقـد غـفـر ـشـاء وإنآ ـعـذبه شاء إنآ تعالى الله رحمة
ن وسـلم عليه الله صلى الله رسول كالجنـة الحقيقـة علـى الغيـب أمـور م
القبر.  وعذاب والمحشر والميزانآ والصراط والعرش والكرسي والنار
مخلوقـتـانآ، ومـشـيئتنا فأفعالـنـا والقدرية الجبرية بين القدر في وسط ونحن

الحقيقة.  على لفعاله فاعل وهو ومشيئة إرادة له مختار فاعل والنسانآ
وز سـنن دار والدنيا شـرك، إليهـا عليهـا. واللتفـات القـدرة مـع تركهـا ليج
زندقة.  اعتبارها وعدم معصية، وتركها



الشيعة وأنآ والدين، الدنيا تفسد وأنها باطلة بدعية نحلة الصوفية أنآ ونعتقد
جـهـة ـمـن الـسـماء أدـيـم تـحـت الخـلـق ـشـر ـمـن وـهـم كفر طائفة الروافض

والمـجـالسَ النتخاـبـات ـتـدخل اـلـتي الـسـلمية الجماـعـات المسلمين. وأنآ
المـجـالسَ وأنآ أفعالـهـا، ـمـن الـلـه إـلـى ـنـبرأ بدعـيـة جماعات هي التشريعية
الكفر.  أعمال من عمل العلمانية البلد في التشريعية

ذلك.  إل يسعه لم لمن منه لبد شر والتقليد
ّدونآ كـفـار ـهـم للشريعة المبدلين وطائفته الحاكم أنآ ونعتقد والـخـروج مرـتـ
ّوة بالسلحا عليهم ّطـــلين وأنآ مـسـلم، ـكـل على عين فرض والق لجـهـاد المع
القدريـة بالحجـج الحتـجـاج أو الـمـام وجـود كعـدم دعـوى؛ أي تحـت هـؤلء
لن {الول: آدم اـبـن بـمـذهب الحتـجـاج أو التـمـايز ـعـدم أو الـنـاس كفساد

ـم} لقتـلـك ألـيـك ـيـدي بباسط أنا ما لتقتلني يدك إلّى بسطت ـه
يعلمونآ.  مال الله على يقولونآ جاهلونآ،
فـي طـاعته ولتجـوز وفـاجر، بـّر كـل تحـت القيامـة يوم إلى ماٍض والجهاد
الله.  معصية
طائـفـة ـهـي الـسـلم غير مبدأ على إجتمعوا الناس من طائفة أي أنآ ونعتقد

ّدة ـالحزاب وكـفـر ر ـة ـك ـة القومـي ـة والـشـيوعية والوطنـي ـة والبعثـي والعلمانـي
دـعـوى تـحـت والـكـافر المـسـلم بين التمايز عدم دعوى والديمقراطية. وأنآ

أـسـاس عـلـى التـمـايز دـعـوى وـكـذلك باطـلـة، جاهلـيـة دـعـوى هي المواطنة
النآ.  الدول حال هو كما الوطن أو العرق
أرـضـكم) عـلـى لـكـم تقم قلوبكم في السلم دولة (أقيموا مقولة أنآ ونعتقد

ّي معني على أصحابها عند هي إرجائي.  جبر
وـسـلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله كتاب في اللهية الوعود أنآ ونعتقد

إدراكها.  في والسعي أسبابها لتحصيل للمسلمين أوامر هي
وإنآ يرـيـد ـمـا بحـسـب يفتيه السلطانآ، هوى على كانآ إذا المفتي أنآ ونعتقد

وينـصـره أفـعـاله، لـه فـيـبرر دار، حـيـثَّ معـه وـيـدور الشرع، خلفا على كانآ
مرتد.  كافر هو والباطل بالحق

ّدة طواـئـف عـنـد المناـصـب تقـلـد من وأما فـهـم والمـشـايخ العلـمـاء ـمـن اـلـر
أقسام:

ّبـسَ - قسـم1 اله، الطـاغوت عليهـم ل قـوم فهـؤلء عليهـم أمـره فخفـي ح
الله. عند معذورونآ

ّنه الطاغوت، حال علم قسم -2 ًا يحـقـق وأنآ شّره، يخفف أنآ أراد ولك خـيـر
مثاب. مأجور فهذا والدين الحق لهل

ّور و عنه، ودافع ونصره، فواله الطاغوت، حال علم قسم -3 الناس على ز
ًا للطـاغوت، خدمـة علـم من الله أتاه ما وكتم دينهم، والرياسـة للـدنيا طلبـ

الحكم إل لنا وليسَ السرائر يعلم والله المر نفسَ في مرتد. هذا كافر فهذا
الحال.  وقرائن بالظاهر
أم الرسـالة بلغتـه سـواء كـافر، هو السلم دين بغير دانآ من كل أنآ ونعتقد

جهل.  كفر كافر فهو تبلغه لم ومن وإعراض، عناد كفر كافر فهو تبلغه، لم



الرـجـل ولـحـوق بيقـيـن، إل منـه ليـخـرج بيقـيـن الـسـلم دخل من أنآ ونعتقد
بالسلم.  لحوقه من أسرع بالكفر
ًا ترك من اليمانآ، شعب هي السلم شرائع أنآ ونعتقد الواجبـات مـن واجبـ

ـمـن بـنـاقض العـبـد أـتـى علـيـه. وإنآ الـسـلم حـكـم بقاء مع اليمانآ من خرج
وجدت.  إنآ الشعب بقية تنفعه لم السلم نواقض

ـمـاهو المعاـصـي ـمـن وهـنـاك والكـبـائر، والذنوب المعاصي بمطلق نكفر ول
دينهم.  وامتهانآ النبياء َكَسّب بواحا كفر

ُنحب مبغضيهم.  ونلعن وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب و
ه ليـسَ الشرعية الحكام إجراء أنآ ونعتقد ّفـر ول الـدين، بأصـل علقـة ل نك

بـيـن تلزم ول الـلـتزام، عـقـد لينـقـض وتأوـيـل باجتـهـاد المـسـلمين من أحدا
المعين.  وكفر النوع كفر بين تلزم ل كما والثم الخطأ
علما وضوحه أو اليمانآ انحسار مناطه وتأخرهم المسلمين تقدم أنّآ ونعتقد

عمل.  و
ـار هي الكفر بأحكام حكمت التي المسلمين ديار وأنّآ للوـصـفين: جامـعـة دـي

بحـسـبه. فالمـسـلم فيـهـا واحد كل السلم. أي دار ووصف الكفر دار وصف
أو المـعـروفا منـهـم ـسـواء الـسـلم أهلـهـا في والصل كافر، والكافر مسلم
الحال.  مستور
ٍم طائفة هي المنصورة الطائفة أنآ ونعتقد وجهاد.  عل

مينلالعا رب لله والحمد

الطائـفة المنصـورة طائـفة مقـاتلة:
وـسـلم: علـيـه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي جابر عن - 1
ـوم إلى ظاهرين الحق على يقاتلون أمتي من طائفة تزال ل( ـة. ـي القياـم

تعال أميرهم فيقول وسلم،ً عليه الله صلى مريم بن عيسى قال: فينزل
1.)المة هذه الله تكرمة أمراء بعض على بعضكم إن لنا. فيقول: ل صِل

الـلـه ـصـلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي الحصين بن عقبة عن - 2
ـه ـلم:  علـي ـزال ل(وـس الـحـق عـلـى يـقـاتلون أـمـتي ـمـن طائـفـة ـت

 2.)الدجال آخرهم يقاتل حتى ناوأهم من على ظاهرين

وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسول فال: سمعت عامر بن عقبة عن - 3
ـه،ً أمر على يقاتلون أمتي من عصابة تزال ل(يقول:  ـقـاهرين الـل

عـلـى وهـم الـسـاعة تـأتي حـتى خالفهم من يضّرهم ل لعدوهم،ً
 3.)ذلك

عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي سمرة بن جابر عن - 4
ـن(وســلم:  ـبرح ـل ـذا ـي ـدين ـه ًا اـل ـ ـل قائـم ـه يقاـت ـمـن عـصـبة علـي

 4.)الساعة تقوم حتي المسلمين
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الـلـه رـسـول ـمـدحها اـلـتي المنـصـورة الطائـفـة أنّآ على تدل الحاديثَّ فهذه
وهي الدين، لظإهار الله سبيل في القتال شرطها من وسلم عليه الله صلى

ًا تنقطع لم قائمة طائفة ـى قائمة ...) وهي طائفة تزال ل(  أبد الـحـق عـل
الـدخيل، ترفـض والسـنة، الكتاب بهدي تهتدي الصالح، السلف اتباع ومعناه
الطائـفـة أنآ الـصـالح الـسـلف من كثير قول وأما الحق، إلى بانتسابها أصيلة

ـى أنها أي هذا قولهم ومعنى حق معنى فهذا الحديثَّ؛ أهل هم المنصورة عـل
والعلم.  السلم هي وعقيدتهم الحديثَّ، أهل عقيدة

فل الحـديثَّ أهل يكونوا لم إنآ"حنبل:  بن أحمد الله: قال رحمه النووي قال
هم".  من أدري
يعتـقـد وـمـن والجماـعـة الـسـنة أـهـل أحـمـد أراد عـيـاض: "إنـمـا القاضي قال

". الحديثَّ أهل بمذهب

المنـصـورة: الطائـفـة ذكر عندما التتار قتال بوجوب فتواه في تيمية ابن قال
ـعـن المـقـاتلونآ اـلـوقت ـهـذا في فهم ونحوهما، ومصر بالشام الطائفة "أما
ذكرـهـا اـلـتي المنـصـورة الطائـفـة ـفـي دـخـول الناس أحق وهم السلم، دين

5وسلم". عليه الله صلى النبي

الـجـهاد؟ لمـاذا
}ليعـبـدون إل والـنـس الـجـن خلـقـت وما{ لعـبـادته الخـلـق الله خلق

ـفـي (فرـيـق كـفـر من ومنهم به آمن من قسمين: منهم إلى الخلق وانقسم
من يدخل ولكن واحدة، أمًة لجعلهم الله شاء السعير. ولو في وفريق الجنة
بعـضـهم نـصـير). وجـعـل ول وـلـي ـمـن ـمـالهم والـظـالمونآ رحمـتـه في يشاء

فـي تعـالى اللـه أتصـبرونآ). قـال فتنـًة لبعـض بعضـكم (وجعلنا فتنة لبعض
ـالمؤمن6)ـبـك أبتلي و لبتليك بعثتك إنما(القدسي:  الحديثَّ ـن . ـف يفـت
ونبلوا والصابرين منكم المجاهدين نعلم حتى ولنبلونكم{ بالكافر

. }أخباركم
أعرض و أبى فمن والحق الهدى إلى الكافرين دعوة المؤمنين الله أمر وقد
لـلـه. ـقـال كـلـه الدين ويكونآ العليا، هي الله كلمة تكونآ حتى بقتاله الله أمر

ل أن يـشـهدوا ـحـتى الـنـاس أقاتل أن أمرت(: وسلم عليه الله صلى
ه ًا وأن اللـه إل إل ن بعثـت( وـقـال: .7)اللـه رسـول محمـد دي بي ي

 .8)له لشريك وحده الله يعبد حتى بالسيف الساعة
ن لتحقيـق ربـاني شـرعي أمـر فالجهاد الفتنـة ولـتزول الرض فـي اللـه دي

الله سلطانآ إل الوجود هذا في سلطانآ ليبقى وحتى الرض، (الشرك) من
. }لله كله الدين ويكون فتنة تكون ل حتى قاتلوهم{

ـه ـصـلى وـجـوده. ـقـال ـفـي المـسـلم هوـيـة ـهـو والجـهـاد وـسـلم: علـيـه الـل
ـه . وـقـال)الـسـلم ـسـنام ذروة والجهاد( الـحـديثَّ ـفـي وـجـل ـعـز الـل
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ًا القدسي ًا مخاطب و لبتلـيـك بعثـتـك إنـمـا(وسلم:  عليه الله صلى محمد
نـغـزك،ً واغزـهـم أخرـجـوك،ً كما استخرجهمقوله-  إلى - بك أبتلي

ًا وابعث عليك،ً فسننفق وأنفق ـه،ً خمسة نبعث جيش ـل مثـل وقاـت
 9).عصاك من أطاعك بمن

الكفر وصف والتوحيد، اليمانآ أهل صف صفوفا؛ إلى الناس يتميز وبالجهاد
ـوم أـصـابكم وما{تعالى:  والنفاق. قال الخذلنآ وصف وأهله، التـقـى ـي

ـنـافقوا اـلـذين وليعـلـم الـمـؤمنين وليعـلـم الـلـه فـبـإذن الجمعان
نعلــم لو قالوا ادفعوا،ً أو الله سبيل في قاتلوا تعالوا لهم وقيل
يقوـلـون لليـمـان،ً منـهـم أقرب يومئذ للكفر هم لتبعناكم،ً قتالً

. }يكتمون بما أعلم والله قلوبهم،ً في ماليس بأفواههم

نقــاتل؟: مــن
ُبعثَّ الله رضي على قال بأربـعـة وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسول عنه: 

أسيافا: 
عاـهـدتم الذين إلى ورسوله الله من براءة{المشركين:  سيف - 1

ـوا أشهر أربعة الرض في المشركين. فسيحوا من ـم واعلـم أنـك
الـلـه ـمـن الـكـافرين. وأذان مـخـزي الـلـه وأن الـلـه معـجـزي غـيـر

ـى ورســوله ـاس إـل ـوم الـن ـج ـي ـبر الـح ـه أن الـك ـن بريــء الـل ـم
ـفـاعلموا توليتم وإن لكم خير فهو تبتم فإن ورسوله المشركين

اـلـذين ألـيـم. إل بعذاب كفروا الذين وبشر الله معجزي غير أنكم
ًا ينقـصـوكم ـلـم ـثـم المـشـركين من عاهدتم يـظـاهروا وـلـم ـشـيئ
ًا عليـكـم يـحـب الـلـه إن ـمـدتهم إـلـى عـهـدهم إليـهـم ـفـأتموا أـحـد

حـيـث المـشـركين ـفـاقتلوا الـحـرم الشهر انسلخ المتقين. فإذا
ـفـإن مرـصـد ـكـل لهم واقعدوا واحصروهم وخذوهم وجدتموهم

غـفـور الـلـه إن ـسـبيلهم فخلوا الزكاة وآتوا الصلة وأقاموا تابوا
. }رحيم

ـبـاليوم ول ـبـالله ليؤمـنـون اـلـذين قاتلوا{الكتاب:  أهل سيف - 2
ـن الحّق دين وليدينون ورسوله الله ماحّرم يحّرمون ول الخر ـم
. }الكتاب أوتوا الذين

. }تبغي التي فقاتلوا الخرى على إحداهما بغت فإنآ{البغاة:  سيف - 3
4 - واغـلـظ والمـنـافقين الكـفـار جاـهـد الـنـبي أيـهـا ـيـا{المـنـافقين:  ـسـيف 

10}.عليهم
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ّدة طوائف لماذا قبل المسلمين بلد تحكم التي الر
غيرها؟

ّدة بعثَّ وسلم عليه الله صلى النبي أنآ ماتقدم مع الجهــاد ومناط أسيافا بع
قـتـال أنآ نعتـقـد أننا  إل}لله كله الدين ويكون فتنة تكون ل حتى{ هو

ّدة طوائف ّدم الر وأـهـل والمـنـافقين المـشـركين ـمـن غيرـهـم قـتـال على مق
ّدة:  لسباب وذلك الكتاب، ع

ّنهم - 1 من يلونكم الذين قاتلوا{: تعالى غيرهم: قال من إلينا أقرب أ
ـة}}غلظة فيكم وليجدوا الكفار ـهـذه تفـسـير ـفـي ـكـثير ابن . قال{التوـب

ً الكـفـار يـقـاتلوا أنآ الـمـؤمنين تـعـالى الـلـه الـيـة: " أـمـر الـقـرب ـفـأولً، أول
وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسول بدأ ولهذا السلم، حوزة إلى فالقرب

مكـة عليهـم اللـه وفتح منهم فرغ فلما العرب، جزيرة في المشركين بقتال
ـن ذلك وغير وحضرموت وخيبر وهجر واليمامة واليمن والطائف والمدينة ـم

الـلـه دـيـن ـفـي الـعـرب أحـيـاء ـسـائر ـمـن الناس ودخل العرب جزيرة أقاليم
ًا، أـقـرب ـهـم اـلـذين اـلـروم لـغـزو فتجـهـز الكـتـاب أهل قتال في شرع أفواج
ـمـن ـقـوم ـكـل قدامة: مسألة: "ويقاتل ابن العرب". قال جزيرة إلى الناس
ًا، أكثر القرب لنآ العدو من يليهم المقابـل عـن ـضـرره دفع قتاله وفي حرز

ّكـنـه عـنـه بالبعـيـد والـشـتغال وراءه، وعـّمـن لـه ـفـي الفرـصـة انتـهـاز مـن يم
 11."عنه لشتغالهم المسلمين

اـبـن اـلـدين تـقـي الصـلي: قـال الـكـافر من بالقتال أولى المرتد لكونآ - 2
الـكـافر عقوـبـة ـمـن أعـظـم المرـتـد عقوـبـة بأنآ السنة استقّرت تيمية: "وقد

علـيـه وليـضـرب ـحـال، بكل يقتل المرتد منها: أنآ متعددة وجوه من الصلي
وإنآ يقتـل المرتـد أنآ ومنهـا الـصـلي، الكـافر بخلفا ذمة، له ولتعقد جزية،

ًا كانآ ًا: "وكـفـر  وقال12.الصلي" الكافر بخلفا القتال، عن عاجز ّدة أيض ـر اـل
ّديق  وقال13الصلي". الكفر من بالجماع أغلظ ًا: "والص عنه الله رضي أيض

فإنآ الكتاب، أهل من الكفار جهاد قبل المرتدين بجهاد بدأوا الصحابة وسائر
ـال رأس قال: "وحفظ المسلمين" ثم بلد من فتح لما حفظ هؤلء جهاد الـم

 14.الربح" على مقدم

الذي الصائل تيمية: "فالعدو ابن الدفع: قال قتال جنسَ من قتالهم أنّآ - 3
ـلـه يـشـترط فل دفـعـه، ـمـن اليـمـانآ بـعـد أوجب شيء ل والدنيا الدين يفسد
بلد ـفـي منـهـا ُيـرى ل الطائـفـة  وـهـذه15.المـكـانآ" بحـسـب يـدفع ـبـل شرط

ًا إل المسلمين الكـفـر، وتزيـيـن الرذيلة، وترويج الفاحشة بنشر للدين إفساد
ًا إل منهـم نـرى ول الدعاة، ومطاردة وبـاعوا الفقـر، فنشـروا للـدنيا إفسـاد
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ّدرات بـمـا الـشـعوب حياة وربطوا أعدائها، إلى فيها الله خيرات من المة مق
الحياة.  شؤونآ من الغرب مفاسد من يستورد

يـصـبح لم أنه نرى فإننا القدري، للمر مطابق الشرعي المر كانآ ولما - 4
ـذي فمن المرتدين، هؤلء بحبل إل سبيل المسلمين على للكافرين ـن اـل ّـك م

ّواتهم فكانت فلسطين، في لليهود ـهـذا حماـيـة إل لـهـا عـمـل ل وـطـوائفهم ق
ًا والـشـرك الكـفـر لـقـوات جـعـل اـلـذي وـمـن المسخ، الكيانآ بلد ـفـي وـجـود

ًا وجنود عساكر شكل على المسلمين ـشـك بل إنـهـم والحـيـاة، للمال وأسياد
ّدة قادة وطوائفهم.  الر

 
المسلمين: بلد في الردة طوائف قتال حكم

ّد إذا - 1 ًا المـسـلمين عـلـى وجب الحاكم ارت الـعـذار ذوي غـيـر ـمـن جميـعـ
أـهـل طواـئـف علـيـه أجمـعـت قد الحكم وهذا عليه، والخروج خلعه الشرعية

الصامت بن عبادة لحديثَّ شرحه عند حجر ابن ُيعلم: قال مخالف بل السنة
ـلم عليه الله صلى الله رسول دعانا"يقول:  حيثَّ عنه الله رضي وـس

والطاـعـة الـسـمع عـلـى بايعـنـا أن علينا أخذ فيما فكان فبايعناه،ً
ـا،ً منـشـطنا ـفـي ـره ويـسـرنا،ً وعـسـرنا ومكرهـن ـا،ً وأـث وأن عليـن

ًا تروا أن قال: إل أهله،ً المر لننازع ًا،ً كفر ـه من عندكم بواح الـل
ّنه حجر: "وملخصه ابن  قال".برهان فيه ًا، ـبـالكفر ينعزل أ فيـجـب إجماـعـ
 16.ذلك" في القيام مسلم كل على

لتنعقــد المامة أنّآ على العلماء عياض: أجمع القاضي النووي: " قال وقال
كـفـر علـيـه ـطـرأ انعزل". وـقـال: " فـلـو الكفر عليه طرأ لو أنه وعلى لكافر
ووجـب طـاعته، وسـقطت الوليـة، حكـم عـن خرج بدعة، أو للشرع وتغيير

ـإنآ ذلك، أمكنهم إنآ عادل إمام ونصب وخلعه عليه القيام المسلمين على ـف
 17.الكافر" بخلع القيام عليهم وجب لطائفة إل ذلك يقع لم

ّـلـوا قد المرتدين هؤلء أنّآ الوجوب هذا يؤيد ومما - 2 المـسـلمين، ـبـديار ح
الكـافر يـحـّل أنآ منها مواطن في إل كفاية فرض الجهاد أنّآ الفقهاء ذكر وقد
عين.  فرض يكونآ فإنه المسلمين ديار في
ـكـل علـى فرضـه فيـصـير غـزو قـتـال وليسَ دفاع قتال الماوردي: "لنه قال

مطيق". 
ـمـن عـلـى عـيـن ـفـرض فالجـهـاد الـسـلم دار الكفار دخل البغوي: " إذا قال

 18."بعد من على كفاية وفرض قرب

ـى دفعه يجب أنه ريب فل المسلمين بلد العدو دخل تيمية: "إذا ابن قال عـل
 19.الواحدة" البلدة بمنزلة كلها السلم بلد إذ فالقرب، القرب
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ـدين فتـسـلط ـى المرـت ـلمين بلد عـل ـو المـس ـن ـه ـول جـنـسَ ـم ـرة دـخ الكـف
يظـهـر "حتى عين فرض فقتالهم مناطه مناطه لنآ المسلمين بلد بشوكتهم

العدو".  ويخزى الحوزة وتحفظ البيضة وتحمى الله، دين
قتال الواحد من المسلمين للكفار جهاد كجهاد طائفة

المسلمين وإن عدم المام:
الواحـد قـتـال أنآ فـيـه أقـوام يزعم أنآ العصر هذا في التحريف مظاهر من 

دـعـوى ـكـذلك بجـهـاد، لـيـسَ المـسـلمين ـمـن والربعين والعشرين والعشرة
ّكن، إمام بوجود إل وشرعيته القتال عدم لـهـا لـيـسَ عريـضـة دعوى وهي ُمَم

ـول والتباب، بالجهل عليها بالحكم كافا تصورها مجرد بل قوائم، ـذه والـق بـه
تعطـيـل إـلـى مآلـهـا الحقيـقـة ـفـي ـهـي ـكـثيرة دـعـاوى من وأمثالها الشروط
واـحـد ـحـديثَّ ـمـن هـنـاك ولـيـسَ الرض، إلى الركونآ دعوى وفيها الشريعة،
ّدعي يستطيع أنّآ العـلـم ـمـع المعـنـى، هذا فيه أنّآ يزعم أو إليه، يستند أنآ الُم

وأـقـوال ـبـل العـلـم، ـطـالب بال على يخطر ما أبعد من هو بالشرطية القول
ـاء فيها النقلية الشرعية والدلة عليه، بالرد طافحة العلم أهل ـرد الغـن ـذا ـل ـه

الغثاء: 
ُيغزى الله رحمه حزم ابن - قال1 فاسق كل مع الكفر أهل تعالى: مسألة: و

الـمـام، ـمـع ُيـغـزى كـمـا والمـحـارب، المتغـلـب وـمـع فاسق وغير المراء من
 20وحده. المرء ويغزهم

ِدَم ): فإنآ8/353( المغني في المقدسي قدامة ابن قال - 2 يؤخر لم المام ُع
عـلـى أهلـهـا قـسـمها غنيمة حصلت فإنآ بتأخيره، تفوت مصلحته لنآ الجهاد،
الشرع.  موجب

ـصـاحب هو بالناس يصلي الذي أنآ السنة كانت تيمية: ولهذا ابن قال- - 3
بـعـد الـمـر تـفـرق أنآ إـلـى الحدـيـد، ـصـاحب هو بالجهاد يقوم والذي الكتاب،

وعقوـبـات الكـفـار جـهـاد ـمـن الـحـرب بأمر قام من كل صار تفرق فإذا ذلك،
 21ذلك. في الله طاعة من به أمر فيما ُيطاع أنآ يجب الفجار

هل ديارهم إلى الكفار غزو في المسلمونآ اختلف الشوكاني: وقد قال  -4
ّق ل؟ا أم العظم المام فيه يشترط مـن ـفـرد ـكـل عـلـى واجب ذلك أنّآ والح

22.مقيدة غير مطلقة النبوية والحاديثَّ القرآنية واليات المسلمين، أفراد

ذلك: على الدلة ومن
ـخـانآ: والـشـرطية حـسـن ـصـديق الشرطية: قال يفيد نص وجود عدم - 1

ـة يصلح ل الصول أهل أقره كما المشروط عدم في عدمها يؤثر التي للدلـل
ـفـي ـصـلى لـمـن ـصـلة ل نـحـو أو القبول نفي مثل ذلك يفيد كانآ ما إل عليها
ـعـن النـهـي لدللـة المتنجسَ المكانآ في الصلة عن النهي أو متنجسَ مكانآ

ـذي النص هذا  فأين23الشروط. لثبات يصلح فل المر مجرد وأما الفساد، اـل
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الله صلى كقوله المعنى هذا يرد ما الحاديثَّ من يوجد بل لشرط؟ا هذا يفيد
آـخـر يقاـتـل أن إـلـى الـلـه بعثني أن منذ ماٍض الجهاد(: وسلم عليه

تـقـدمت  وـقـد24.)ـعـادل ـعـدل ول ـجـائر جور يبطله ل الدجال أمتي
المعنى.  هذا وفيها المنصورة الطائفة أحاديثَّ

وـحـرض تفـسـك إل تكـلـف ل الـلـه ـسـبيل ـفـي ( فقاـتـلتـعـالى:  ـقـوله - 2
وسلم عليه الله صلى للنبي أمر القرطبي: "هي  قال}84{النساء: المؤمنين)
يـسـاعده ـلـم وإنآ الله سبيل في القتال في وبالجد المنافقين عن بالعراض

 25.لوحده" ولو يجاهد أنآ مؤمن لكل قال: " ينبغي ذلك". ثم على أحد

أنه عنه الله رضي قصته من تبين عنه: وقد الله رضي بصير أبي حادثة - 3
الكـفـار المـام عاهد الذي والعهد بالعقد يلتزم لم إذ إمام، راية تحت يكن لم

ًا لوـحـده وقاتلهم عليه، ّـكـن. وحادـثـة إـمـام راـيـة دونآ منـفـرد بـصـير أـبـي ُمَم
اـلـدين تـقـي الـسـلم شيخ فيها احتج بل بعضهم يظن كما عين حادثة ليست

المـسـتفادة الفقهية للفوائد ذكره عند الزاد في القيم ابن ذكر كما تيمية ابن
فخرـجـت الـمـام، عاـهـدوا إذا المعاـهـدين أنآ الحديبية. قال: ومنها صلح من

يـجـب ـلـم الـمـام إـلـى يتحـيـزوا ولم أموالهم، وغنمت فحاربتهم طائفة منهم
ٌء ومنعـهـم عنـهـم، دفعهم المام على الـمـام عـقـد ـفـي دخـلـوا منـهـم. وـسـوا

علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي بـيـن ـكـانآ اـلـذي والعـهـد يدخلوا، لم أو ودينه وعهده
ًا يكن لم المشركين وبين وسلم بينـهـم. وعـلـى وأـصـحابه بصير أبي بين عهد

النـصـارى ـمـن الذـمـة أـهـل وبـعـض المسلمين ملوك بعض بين كانآ فإذا هذا
ويغـنـم يغزوـهـم، أنآ المـسـلمين مـلـوك ـمـن آـخـر لمـلـك ـجـاز عـهـد، وغيرهم
نـصـارى ـفـي السلم شيخ به أفتى كما عهد، وبينهم بينه يكن لم إذا أموالهم
ً وسبيهم، ملطية اللـه قـال  وقـد26المشـركين. مـع بصير أبي بقصة مستدل
 {التوبة} }مرصد كل لهم واقعدوا واحصروهم وخذوهم {تعالى:

4 - إل يـبـق لم لو المرتدين: " والله قتال في عنه الله رضي بكر أبي قول 
وـجـوب ـيـرى كـيـف عـنـه الـلـه رـضـي الصديق إلى به" فانظر لجاهدتهم الذر

قـّسـم ـمـن فـسـبحانآ الـنـاس بقـيـة دونآ وـحـده وـلـو المرـتـدين ـهـؤلء مقاتلة
والعقول. الهداية

 
ّتَهم بماذا ُنـ جهادنا؟ في َس

ًا الله أعداء درج لقد بـشـتى الـمـؤمنين يتهـمـوا أنآ ورياـسـتهم لعقائدهم صون
إـحـدى وهـي الـنـاس، وعلى أنفسهم وعلى وعل جل الله على التهم: كاذبين

وكشف الدعاوى هذه الله فضح وقد تعالى، الله سبيل عن الصد في الطرق
اليـمـانآ ـجـذوة تخبو فل ربهم، من ونور بصيرة على ليكونوا للمؤمنين أمرها

ً شرعه عن ولينصرفوا قلوبهم، في ًا منه، خجل يظـهـروه أنآ ـمـن واـسـتحياء
التهم:  هذه ومن يعلنوه أو
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َهم - 1 ّت ُن ّننا َس أجئتـنـا قالوا{تعالى:  والحكم. قال المناصب إلى نسعى أ
}الرض ـفـي الكبرـيـاء لكـمـا وتكون آباءنا عليه وجدنا عما لتلفتنا

 }.78 {يونسَ:
َهم - 2 ّت ُن ـ فرـعـون قال{ جدـيـد ـبـدين والتـيـانآ الرض ـفـي بالفـسـاد ـَس

أن أو دينـكـم يـبـدل أن أـخـاف إني ربه وليدع موسى أقتل ذروني
}. 26{غافر: }الفساد الرض في ُيظهر

َهم - 3 ّت ُن السياحة (كقطع القتصاد موارد وتعطل الفقر يحصل باتباعنا أننا َس
نتخـطـف مـعـك الـهـدى نتبع إن وقالوا{والفنادق):  الخنا دور وتعطيل

اتبعـتـم لـئـن ـقـومه ـمـن كـفـروا اـلـذين المل وـقـال{ }أرضنا من
ًا ًا إنكم شعيب }. 57{القصص: }لخاسرون إذ

الغلبية. قال طريق عن وليسَ والغلبة بالقوة الرأي بفرض لنا إتهامهم - 4
لشرذمٌة هؤلء إن حاشرين المدائن في فرعون فأرسل{: تعالى

}. 54{الشعراء: }قليلون

ّدوا أنآ كله ذلك وجماع دواو{تـعـالى:  والـهـدى. ـقـال الله دين عن الناس ير
ترضى ولن{   }.89{النساء: }سواء فتكونون كفروا كما تكفرون لو

ـرة: }ملتـهـم تتـبـع حتى النصارى ول اليهود عنك ـقـالو{ }.12{البـق
}ملتنا في لتعودن أو أرضنا من لنخرجنكم لرسلهم كفروا الذين

ـفـي يعـيـدوكم أو يرجموكم عليكم يظهروا إن إنهم{ }.13{إبراهيم:
ًا تفلحوا ولن ملتهم ًا إذ  }.20{الكهف: }أبد

ل اـلـذي الـلـه بحـبـل واعتـصـم يفتـنـوك، أنآ ـمـن حذر على المسلم أخي فكن
وراءك فإنمــا تعجز، ول بالله واستعن الناجين، من تكن به، تمسك من يضل
ّددت قاربت  إنآ}مقتدر مليك عند صدق مقعد في{ الخلد جنانآ أو وس
وتمكين. الله من نصر

.}الـمـؤمنين وبـشـر قرـيـب وفـتـح الله من نصر تحبونها خرىوأ{
الحياة. لك توهب الموت واطلب

الـعـــالـمــيــن رب لله والحــــمــد
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