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اَلرحيم اَلرحمن اَلله بسم

المقدمة
نبينششا المرسششلين، أشششرف على والسلم والصلةا العالمين، رب لله الحمد

بعد: أّما أجمعين، وصحابته آله وعلى محمد
َنعَ مّما فإّن للّمششة اللششه َصشش ِد علششم قايششاَم الزمششان، هششذا فششي ل وانتشششار الجهششا

ِته ِه، ساحا ِن لة وميادي ٍر ويقظ ِهم، من المسلمين من كثي ِت للجهششاد ونفيرهششم غفل
أعدائه. منازلة من عليهم الله افترضه ما وأداء الله سبيل في

ّلتي المجالِت ومن َلتَ ا لل فيها جا لس وصالتَ الحرِب، خي ّطعششان الفششوار بال
ّوعة، ومصالحه النفِط مجال والّضرب، والنششابيِب والمنشششآِت البار من المتن

ّيات، ِبها في المجاهدون فاجتهد والشخص ِرها، ضششر للهششم واسششتبقتَ وتششدمي خي
ِقاها إلى َها، إحرا ِر أسششاس النفط فإّن الثأر؛ عظيم الله بفضل لها وكان وتفجي

ِة ِة، الصناع لد الحديث ِد وعما ّدول اقاتصا ِةا ال ّية، الكافر اسششتطاعتَ وبششه الصششناع
ّلششتَ أن بعششد العالم على سيطرتها تفرَض أن أمريكا شششرقاّي فششي منششابعه احت

وغيرها. العراق وفي الجزيرةا
ًدا مؤّخًرا المجاهدون استهدف وقاد كمششا وكششانتَ النفطية، المصالح من عد

ّقاعَ هو ّد من متو ّو نال ما أش ٍة، من العد َد وضربتَ نكاي ّدوِل اقاتصا الصششليبية الشش
ّيات تلك من وكان الكافرةا، بني من منفذوها استشهد التي ينبعَ عمليتا العمل
فششي الصششليبيين اسششتهدفتَ التي القدس سرية وعملية الله، رحمهم النصار
َبر. لخ ال
جميششعَ فششي فرًضششا بأحكامهششا واللششتزام الشششريعة إلششى التحششاكم كششان ولّما

ّنازلششة: "اسششتهداف المسششألة هششذه فششي الّرجششوع وَجششَب المششور، المنشششآت ال
مشن عمشٌل الجهششاد فشإّن فيهششا، اللشه حكششم ومعرفششة الشششريعة، النفطية" إلى

لل العمال، ٍم يكن لم إذا والعم العمششل فششارقاه إذا العلششم أّن كمششا ضششلٍل، بعلشش
ووبال. وسخٌط الله من غضٌب

لق، اللششه داعششي إجابششة دون تعقهم لم الذين المجاهدون والشباب ل العوائشش
ٍء عن يعجزون ّوه، فششي نكايششًة فيه ويجدون به، أمرهم الله أّن يرون شي عششد

وتحّملششوا المصششاعب المجاهششدون اقاتحششم قاششد بششل لهششم، وتششوفيقه الله بإعانة
والشيشششان وأفغانسششتان العششراق فششي الحششروب غمششار وخاضششوا المتششاعب
البلد.  من وغيرها الحرمين وبلد واليمن والفلبين والجزائر والبوسنة
لكها التي الثروات أعظم من والنفط أّن وحسبك الوقاتَ، هذا في المة تمل

فششي المعششروف النفششط أكثر وهو والعراق العرب جزيرةا في الموجود النفط
ٌء الرض ّلط مششا أعظششم النفششط أّن كما السلمية، الثروةا هذه من جز بششه تسشش
ّكمششوا المسلمين، على العداء ّلششذي والنفششط العششالمين، رقاششاب فششي بششه وتح ا

ّلششذي هششو الجزيششرةا فششي المسششلمين أرض عنششه تفّجششرت بلد بششه لفّجششرت ا
الششثروةا هششذه مشن أعظششَم ول وغيرهشا، والعشراق أفغانسشتان فششي المسششلمين

ّ بأيديهم، كانتَ لو للمسلمين العظيمة الواقاعَ في المسلمين على ضررها إل
فيهم. ونكايتها اليوم
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ٌةا الششثروةا هششذه اسششتهداف أّن المجاهششدين بعض رأى هنا فمن ّد ل ضششرور بش
لم المسلميَن على ضررها وأّن منها، ّلششذي النفششعَ من أعظ لجششون ا ليششدرى ول ير
ٌةا النفط أّن آخرون قاوٌم ورأى يكون، متى ٍد ومصدر للمة ثأرو غنششى ل اقاتصششا
لن فل عنه، بها لس له يح لف له. استهدا لر وإهدا

ّيا بحثها إلى النازلة هذه واحتاجتَ ّلقششة المدارك في والنظر فقه بهششا، المتع
لتَ ِة في الله فاستعن ٍز فقهّي بحٍث كتاب ّين المسشألة فششي موج مشن موقاعهشا ليشب

لمستنبط والفقه والحاديث اليات منها. ال
لت ّلقًة المسألة ووجد ٍة بمباحَث متع ّي ٍةا فقه ٍة، كثير لكششّل والستطراد متفّرقا

ٍة ليطيل المجتمعة، مباحثه ليفّرق البحِث من موضعها في مسأل بيششن الفصل و
لت الفائششدةا، وتنعدم ذلك بين فيما المقصود ويضيعَ المتشابهة، فصوله فعمششد

لف التي المسائل إلى ّقا لتهششا عليهششا المسششألة في الكلم يتو فصششوٍل فششي فحّرر
ٍة، ّل المصششالح عششن للحششديث الجششزء هششذا مششن الخيششر البششاب وأفششردت مسششتق
ًيا النفطية، ّدم ما إلى بالشارةا مكتف المسائل. من تفصيله تق

ّتٌب الجزء هذا في والكلم أربعة:  أبواٍب على مر
القاتصادي. الجهاد لحكام الشرعي : التأصيلاَلّولَّ اَلباَب
النفطية؟ المصالح يملك : مناَلثاَني اَلباَب
الحرب. في الكفار أموال إتلف : حكماَلثاَلث اَلباَب
النفطية. المصالح استهداف : حكماَلراَبع اَلباَب

لتَ التي والنتيجة فيما ملخصٌة البحث هذا في إليه الله هدى مما إليها خلص
يلي:
ً المشروع، القاتصادي الجهاد من النفطية المصالح استهداف : أّنأول

الكفار. في النكاية وجوه أكبر من العصر هذا في القاتصادي والجهاد
ًياَ وجد وإذا الناس، لحاد الشريعة في تملكه يصّح ل مما النفط آبار : أّنثاَن
ّلكه أن يجز لم مملوكة غير أرض في مملوكة، أرض في لوجد وإذا أحد، يتم
ّق الرض صاحب كان ّتى به أح ّق ل ثأّم كفايته منه يأخذ ح ٍد منعَ في له ح أح
الناس آحاد يملكه ما فمنها المتنوعة النفطية المصالح أما منه، الناس من
ّلقتَ ما أّن فيها والضابط ليملك، ل وما يصح لم المسلمين عموم حاجة به تع

تملكه.
ًثاَ ً يبقى بل المسلمين، من عليه يستولون ما يملكون ل الكفار : أّنثاَل مال

المسلمين. من لمالكه
ٌع الحرب في الكفار أموال إتلف : أّنراَبًعاَ مصلحة رجحتَ متى مشرو
إتلفه. مفسدةا على العدو في نكايته

لخشي أو الكفار عليها استولى إذا المسلمين أموال إتلف : أنخاَمًساَ
المرتقبة المصلحة على به، العدو انتفاع مفسدةا رجحتَ إذا جائز استيلؤاهم

المسلمين. إلى عودته من
أنواع: أربعة إلى منقسمة النفطية المصالح : أّنساَدًساَ

)4(



النكاية إلى الوصول أمكن ما استهدافها يجوز ل وهذه النفط، : آباراَلولَّ
مصلحته، على استهدافها مفسدةا لرجحان غيرها، باستهداف المطلوبة

إلى الوصول يمكن ولم الدفعَ جهاد في بالكفار النكاية وجوه ضاقاتَ وإذا
ٌعَ اجتهادي أمر ذلك مصلحة وتقدير بأس، فل باستهدافها إل المقصود راج

المسألة. في والواقاعَ بالشرع العلم أهل إلى
ّيا، الهداف أسهل من وهذه النفط، : أنابيباَلثاَني ومصلحة عسكر

أعلم. والله راجحٌة استهدافها
كان ما استهداف يجوز ول كسابقتها وهي النفطية، : المنشآتاَلثاَلث

ًكا منها. لمسلم خاّصا مل
غير ومصلحتها الهداف أسهل من وهي النفطية، : الشخصياتاَلراَبع

ٍةا بمفسدةا معارضة من أما دمه، ليباح من استهداف عند وذلك أصلً، معتبر
يكون ل حين إل ليستهدف فل النفطية بالمصالح علقاة له ممن دمه يحرم

ّد ً فيكون قاتله؛ من مناص ول المصلحة، استهداف من ب مسألة في داخل
المعروفة. التترس

لتَ وقاد الله بإذن الشهيد أخي على الخير تحريره قابل البحث هذا َعَرض
ٍد أبي ّي معجب سع ّيمًة، ملحوظاٍت فيه وأفادني الدوسر على منه وأجزاء قا
ٍر أبي ملّخصه عرض معَ ورحمه له الله غفر المقرن العزيز عبد هاج

ّيا فيه ومناقاشته ّدةا، مجالس في شفو َد ع َد وأفا لق فيما فوائ ّل بالمصلحة يتع
َق النفط آبار استهداف من ّدر فيه، ما على وواف الكتاب إخراج تأخير الله وقا
ِتهما في تمامه معَ لهما شكًرا هنا ذلك أذكر وأنا ذلك، اقاتضتَ لمصالح حيا

َو الله أسأل مكاٍن، كّل وفي العرب جزيرةا في الشهداء ولخواننا لهما وليدع
ّبلهم أن ًعا يتق جوده بواسعَ ويرحمهم لهم يغفر وأن الشهداء، في جمي

ّنه وكرمه ٌد إ ّددنا يهدينا وأن كريٌم، جوا ّبتنا ويس ّق القول على ويث ونصرته بالح
ً علًما ًدا، وعمل الفردوَس ويرزقانا سبيله في بالشهادةا لنا يختم وأن وجها

ّنة، من العلى التوفيق. ولّي والله الج
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القاتصادي الجهاد لحكام الشرعي الول: التأصيل الباب
اَلقاتصاَدي     اَلجهاَد     : حكم     فصل

لد ِد، من افتعاٌل اللغة في القاتصا له القص ِر على القاتصار ومعنا ِة، قاد الكفاي
لعَ اسٌم الحادث الصطلح في وهو َد يجم يتعلق وما ومصادَرها، المواِل موار
ِةا. الدارةا من بها والتجار

لل اعتنتَ وقاد ًء اليوم به الدو ًدا، اعتنا لد هو إذ مزي ّنظم عما ّية ال الرأسمال
ّية ّية النظمة عليها لبنيتَ التي الغرب لد وهو العالم، لدول المال عبيد معبو
ِر ّتخذت وبه والخميلة، والقطيفة والدرهم الدينا أنظمة الكافرةا الدول ا
ّيا، العالم َها الناس أكثر وألزمتَ ِسخر َت مناهيها؛ واجتناب أوامرها في طاع

لب فبه لر عملءها وتشتري أعداءها لتحار لص َءها، وتن له أوليا لد ول َدها تحش حشو
لعَ َدها وتجم َد وتحتّل جنو ِد، الرض في وتنشر البل بهذه وللمسلمين الفسا
لد الكافرين من العدوان وهذا الحرب ّفار فإّن اختصاٍص، مزي ّدمون ل الك ليق

ًئا المؤمنين الله أولياء وعداوةا ورسوله الله حرب على ّوا، ول شي بل عد
ّتىَّ ُيقاَتلونكم يزاَلوَن ول﴿ ّدوكم ح .﴾اَستطاَعواَ إن دينكم عن ير

ِنه القاتصاد على اليوم الكفر دول ولعتماد ّوتهم جمعهم أكثر وكو َنتَ وقا كا
ًةا الحروب لبها عليه، دائر لخططها وأسبا لب إليه، راجعًة و ِد فضر في القاتصا
ِله، ِت له مقا لف ِله، في واستهدا ّد مفاِص ِم حروب في وأنكى أش تدمير من اليو

ِر الجيوش ِة وكس ّد الشوك المس. حروب في والح
ِعهم المشركين بقتال أمر وجّل عز والله فقال أحوالهم، جميعَ وفي جمي

ُيقاَتلونكم كماَ كاَّفًة اَلمشركين وقااَتلواَ﴿التنزيل:  محكم في
ّفًة ،﴾كاَّفة للمشركين، القتال أحوال جميعَ ليشمل الِقتال، من حاٌل وكا
لأمرنا ّنهم كما لمجتمعون ونحن بمقاتلتهم ف أن وأمرنا لمجتمعين، ليقاتلوننا أ

في اليات وسياق الحوال، جميعَ في ليقاتلوننا كما الحوال جميعَ في لنقاتلهم
لرم، الشهر في القتال لح الحوال جميعَ في قااتلوهم المراد أّن فظاهرها ال

ّتى فيها، ليقاتلونكم كما قاال فيه، فقاتلوهم الحرام الشهر في قااتلوكم لو ح
يكون لناَ واَجتماَعهم قاتاَلهم فبحسبالية:  تفسير في القرطبي

.لهم اَجتماَعناَ فرض
لهم كافًة، المشركين قاتال في يدخل ومما لل يسّمى ما وهو أموالهم، في قاتا

لمقاتلتهم خاّصًة الباب هذا في لنقاتلهم أن فعلينا بالقاتصاد، ّيانا ل معَ فيه، إ
ِم في دخوله لمقاتلة وجّل عّز الله أمر عمو ّفًة؛ المشركين ب الحكم إذ كا
كافة. ليقاتلوننا بكونهم ذلك على والتحريض كافة بقتالهم للمر شامل

لمقاتلتهم ٍء في تنحصر ل الباب هذا في منهم والنيل و ما كّل بل بعينه، شي
ّو ينكأ ما ومعرفة المر، في داخٌل فهو فيهم نكايٌة فيه كان منهم وينال العد
ّير العصار باختلف يختلف مما هو ما الحادثأة المور في فيكون الزمان، وتغ
ّد للمور من كان ما كّل من عليهم ونكايًة ضرًرا أش في والواجب الماضية، ا
ّفار قاتال ّد أن الك ٍةا، من استطعنا ما لنع ّو ّوةا من استطعنا فمهما قا التي الق
ّده أن علينا كان منهم بها ننال لهم. لنع
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ّي الجهاد ووسائل ّنة الكتاب في عليه منصوٌص هو ما منها القاتصاد والّس
قاتالهم في أصحابه وِسير وسلم عليه الله صلى الله رسول وسيرةا

ِدهم، ِرد لم ما ومنه وجها ٌء فيه ي لتعرف شي لته و نوازل من العداء في نكاي
السابقة. العصور في كان مما أو الحديث العصر

ّي وللجهاد ّفار، من للغنيمة منها: القتال صوٌر القاتصاد والقتال الك
ًعا والقتال منهم، المسلمين أموال لسترداد الكافر يريد الذي المال عن دفا

في كلها الصور فهذه المشهورةا، الصائل دفعَ مسألة في أخذه المسلم أو
عليه. والمحافظة المسلمين: تحصيله مال

ّفار، اقاتصاد في هو ما الصور ومن وقاد الموال، باب في منهم والنيل الك
ّي، كالحصار بالفعل ذلك يكون ّية. كالمقاطعة بالترك أو القاتصاد القاتصاد

ِر ومن ِد صو ّي الجها لف القاتصاد ِة المنشآِت استهدا ّي ّلذي النفط لب ا يضر
َد ّدول اقاتصا ٍه من ال ٍةا، وجو ِر كارتفاِع كثير وهروب التأميِن، أسعا

العموم، وجه على بالنفط علقاٌة له ما واستهداف ذلك، وغير الستثمارات
الرسالة. فيها لكتبتَ التي المسألة هي وهذه

لر لك ّلق ما الله بإذن وسنذ ّي الجهاد من الباب بهذا يتع وأحكامه القاتصاد
لنتبعه مسائله، وتأصيل لن بفصوٍل و مسألة في إليها ليحتاج لأخرى مسائَل تتضّم

الخير الباب في المسألة عن الكلم يأتي ثأّم النفطية، المصالح استهداف
الله. بإذن

ّي والجهاد مسائل:  ثألث يشمل القاتصاد
ّية العمليات اَقاتصاَد     علىَّ     اَلمحاَفظة بها ليقصد التي العسكر

بالغنيمة. له     اَلكتساَب أو اَلمسلمين
ّية والعمليات ،اَلعدّو     اَقاتصاَد     من     اَلنيل بها ليقصد التي العسكر

ل. أم القاتصاد مصادر استهدفتَ سواء
َكالمقاطعة اَلعملياَت     بغير     اَلعدّو     اَقاتصاَد     يستهدف     ما

ونحوها. والدعاية
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اَلعباَداَت     وساَئل     في     قااَعدة
لل تكون ل أن وإّما نفِسها، في محضًة عباداٍت تكون أن إّما العباداِت وسائ

لن بل كذلك، لمباحاِت العاداِت من تكو ّلتي وال لل ا ّطاعات. إلى بها ليتوّص ال
ٍذ تكون فقد محضًة عباَداٍَت تكون اَلولىَّ: أن فاَلحاَلَّ وسائَل حينئ

ٍر ٍة للمو ّي ّبد ِة غير تع ِة، معقول ّل له الحدِث كرفعَ الع لت لء، وسيل فهذه الوضو
ّيٌة الوسيلة لز ل توقايف ّننا النّص، فيها ليتجاو ّي المعنى حصول نعلم ل ل ّبد التع

ِد ِةا من المقصو ّ العباد الوسيلة كانتَ هذا مثل ففي المنصوصة، بالوسيلة إل
ّيًة ِة من توقايف ّي الحدث زوال معنى أّن جه ّبد ِة وسيلة أّن ل تع الحدث إزال
ّية. توقايف
ٍر وسائَل تكون وقاد ِة للمو ِة معقول ّل ِة الع ِد الَمعنى، معلوم وسيلة كالجها

ِتل﴾ وجّل عّز الله قاال كما كفروا الذين بأس كّف ل اَللِه سبيِل في فقاَ
ّلُف ّ ُتك ّد واَلله كفرواَ اَلذين بأَس يكّف أن اَللُه عسىَّ نفَسَك إل أش
ّد بأًساَ ً وأش ًنى الذين بأس (كّف المعنى وهذا ،﴾تنكيل معقوٌل، كفروا) مع
ٌع، فهو المعنى هذا به حصل ما فكّل ٌء مشرو ّنة به جاءت ما سوا الس

كالمقاطعة نّص فيه يرد لم ما أو ونحوه، ماٍل على الكافرين كمصالحة
ّية ّ شابهها، وما القاتصاد لك فيه يجز لم الباب هذا من كان ما أّن إل تر

ِة ّية الوسيل ِة، الصل الكافرين بأس كّف في الجهاد عن ليستغنى فل المنصوص
ليعلم بحاٍل، ّفا الكافرين بأس كّف أّن و ّ يكون ل تاّما ك وأّما بالقتال، إل

للخرى الوسائل بذلك. تستقّل ل كانتَ وإن المقصود حصول في أثأٌر فلها ا
ًة اَلعباَدِة وسيلُة تكون ل اَلثاَنية: أن واَلحاَلَّ محضًة عباَد
ًة ِتهاَ مقصود لنها ،لذاَ التوسيعَِ جهة من العبادات ل العادات شأن فشأ

له، وجه ل فاحٌش غلٌط الحال هذه في بالتوقايف والقول التوقايف، وعدم
لل يجعل وما للصلةا، المسجد إلى يركبه أو به يسير الوسائِل: ما هذه ومثا

َءه فيه لوضوء، َوضو له وما لل لب به ليحصي وما للطواِف، المراكب من يرك
لل مقامها، يقوم وما كالّسبحة وأذكاره تسبيحه ِةا ووسائ ّدعو كالّشريِط ال

لم ل فهذه ذلك، وغير فيها بما والنترنتَ المسّجل إن بل الوجه هذا من تحر
ِم قايل ٍة صورها بعض أو بعِضها بتحري .لأخرى فلعل

للها وهذه لن ل وأمثا ّ عباداٍت تكو ِة، إل ّي ٍة بغير فعلها فإذا بالن بها ينوي أو ني
ِةا إلى التوّصَل ّبد ل العباد ِتها التع ّبد بنية فعلها وإذا مباٌح، ففعله بذا بذاتها التع

ِة، في بذلك دخَل ّنه البدع َد ل ّب ًةا ليس بما الله تع قاارنتها إذا فهي له، عباد
لة ًةا وصارت الني ّية من تجّردت وإذا العبادات، أحكام أخذت عباد ّبد ن التع

ًةا كانتَ بها الخاّص العاداِت. من عاد
ّلوا العباداِت وسائل في بالتوقايِف والقائلون ِةا وسيلَة بأّن استد العباد

ٌةا، لةا عباد ّد ل والعباد فإّن للعبادةا، وجهين بين خلٌط وهذا التوقايف، من فيها ب
َةا ًةا تكون قاد العباد ًةا تكون وقاد بالصِل عباد ِد، عباد فيه يدخل فالثاني بالقص
لعَ لمباحاِت العاداِت جمي ٍة لفعلتَ إذا وال ّي ٍة، بن لةا صالح اَلعباَدة وسيلة" وقااعد

ٌة ٌةا الوسيلة أّن بها ليراد "،عباَد ّنها الثاني بالمعنى عباد ًقا صارت ل طري
ِة لأثأيَب إليها ووسيلًة للطاع ّيٌة اَلعباَداَُت" وقااعدةا عليها، ف ليرادتوقايف بها " 
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لةا ّول بالمعنى العباد ٍم تختّص التي المحضة العبادةا وهي ال ٍةا بأحكا عن كثير
ِد؛ العبادةا ّدمتين بناء هذه على القاعدةا هذه لتبنى أن يصّح فل بالقص المق

العبادةا معنى لختلف العبادات، وسائل في التوقايف نتيجة إلى للوصول
العبادةا عن المحضة العبادةا فيها تختلف التي المسائل ومن القاعدتين، في

ٍة بل فعلها يجوز ل المحضة العبادةا بالقصد: أّن ّي لم ن لد فعلها من ويأثأ بها ليري
ّدنيا، ِةا بخلف ال ِد العباد ّنها بالقص لد منها انتفى إذا فإ صارت الصالح القص
لمباحات، من مباًحا َلها هذا كان للدنيا لفعلتَ وإذا ال ّتجر لو كما وشأنها سبي ا

لد الّرجل ِغنى بتجارته يري ِرَب أو واليسار، ال ّظمأ إذهاب ليريد الماء ش ال
البارد. بالماء واللتذاذ

ّلذي بين والستدلل النزع في فرق ول وسائل في للتوقايف يستدّل ا
ّية، والعبادةا عبادةا للعبادةا الوسيلة الستدلل: أّن بهذا العباداِت توقايف

لم يقول: من من وبين بينه فرق ل استدلله، في العبادةا معنيي بين ويخلط
ّقاف من على الحكم هذا ليجري ثأّم كافٌر، فهو الكافر يكّفر كفًرا الكافر في تو

ّفر لم كمن ملتبًسا ِر فيحكم الصلةا، تارك يك تكفير عدم إلى ذهب من بكف
ذلك. ونحو العلم أهل من الصلةا تارك

لم لد من ويلز عباداٍت ويجعلها العباداِت وسائل في بالتوقايف القول يطر
ِة كالعباداِت ّي ّيًة الوسائل تلك وسائَل يجعل أن الصل ّنها أيًضا، توقايف لل ل وسائ

ٍةا، وسيلٌة هي التي للعبادةا لل وهذا لعباد ّتى يتسلس ٍء كّل يشمل ح يفعله شي
له النسان، لم ِم أكَل أّن ويلز ّطعا النسان عادات وسائر الشراِب، وشرب ال

عباداٌت ينحصر ل مما ذلك وغير والمجيء والذهاب والحركة المنام من
ّيٌة لل توقايف لعَ، فيها الص لز ول المن ّبد. نية بغير فعلها يجو التع

لمه بل لز ًئا فعل من أّن يل لمباحاِت هذه من شي من فلٍن وجَه به ليريد ال
لب الناس ِه به ويتقّر ّنه إلي ّنه مشرٌك، أ ًةا صرَف ل ول تعالى، الله لغير عباد
َق والحّج. والزكاةا والصيام الصلةا له صرف من وبين بينه فر

اختلطتَ وأحكاَمه عبادةا العادةا به تكون الذي القصد معنى ليحّرر لم ومن
ِه لم لدي ِفها العباداِت أحكا ِر وصر ِء بين التفريق ليحسن ولم الله لغي الريا

ِر، والشرِك َء فإّن الكب لف فيه الّريا ِد صر أّما الله، لغير الصِل دون القص
لك لف ففيه الّشر لد يكون قاد ثأّم الله لغير الصِل صر ًفا القص يعبده لمن مصرو

ًفا يكون وقاد الله، دون من والقبور الصنام يعبد كمن غيره، إلى مصرو
لق المشركين هؤلء من وكثيٌر لزلفى، الله إلى لتقّربه والولياء في يصد

ِده ليريد الشرك، بهذا الله وجه قاص حين فقصده الله، إلى التقّرب به و
لغير يصرفه حين المرائي كقصد لغيره، الصل صرفه معَ الله إلى يصرفه

ّول لله، الصل صرف معَ الله من يخرج ل والثاني الّشرك من يخرج ل فال
ًدا ذكرناه مختصٌر أصٌل وهذا التوحيد، ِد أصول أعظم من وهو استطرا العتقا

ّلتي لط بها ليعرف ا ِة المرجئة غل ّي ّباد عن والمجادلين والجهم ِر ع القبو
ِة، ّد وبه والضرح ٍة على لير ٍةا لشبه لد وهي شبهاتهم، أشهر من مشهور إيرا

في في يجعلها واللقمة أخيه وجه في كالتبسم العاداِت فعل من تكفير
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ّفر من على الله، لغير ونحوها امرأته ٍة الله، لغير العباداِت صرف من يك بحّج
لن هي ِة عي العباداِت. وسائل في بالتوقايف يقول من حّج

العباداِت وسائل في بالتوقايف القائلون بها طرد التي المسائل ومن
َتهم: قاولهم لمظاهراِت بتحريم قااعد ّية، المنكر إنكار وسيلة لّن ال ّبد تع

ٍة اجتماِع بتحريم وقاولهم ِةا على الناِس من طائف ِر أو الدعو بعض إنكا
ّ الله سبيل في الجهاد أو المنكراِت ِر ذلك يكون أن إل ٍر بأم على وليٌة له أمي

ٍء ّية المقاطعة بتحريم وقاولهم المسلمين، بلد من شي النبّي لّن القاتصاد
ٍر في بهذا وأخذهم يزعمون، فيما يفعلها لم وسلم عليه الله صلى من كثي

ِته الجهاد وسائل الحديثة. وآل
في الخاّص الدليل عن البحث إلى ليحتج لم القاعدةا هذه تقّررت فإذا
من ذلك غير أو العموم، جهة على الكافرين في النكاية أو الجهاد مسائل
الخاصة الصور بعض عن حديٍث من البحث هذا في وما العبادات، وسائل
ّلتها ّي الجهاد من وأد يقّرر بما والستدلل التأكيد باب من فهو القاتصاد
وللستطراد المشروعية، وعدم البتداِع غير للحكم مناٍط لورود أو الصل،

ّية قاال من على الرد في كالمقاطعة. الوسائل تلك بعض ببدع
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اَقاتصاَدهم     في     اَلعداَء     من     للنيل     مسألة: اَلقتاَلَّ
لل لجلها يقوم التي والسباب الجهاد مقاصد من ّفار، من القتال: الني الك

أن اَلعراَب من حولهم ومن اَلمدينة لهل كاَن ماَ﴿تعالى:  قاال كما
ذلك نفسه عن بأنفسهم يرغبواَ ول اَلله رسولَّ عن يتخلفواَ

ّنهم ٌأ يصيبهم ل بأ ول اَلله سبيل في مخمصٌة ول نصٌب ول ظم
ًئاَ يطئون ً عدّو من يناَلون ول اَلكّفاَر يغيظ موط ّ نيل لهم ُكتب إل

.﴿اَلمحسنين أجر يضيُع ل اَلله إّن صاَلٌح عمٌل به
ّلذي والنيل ً يكون الكافرين من لينال ا ومن بالقتل، أنفسهم من نيل
والسترقااق، بالسبي وأموالهم وأنفسهم أعراضهم ومن بالغنائم، أموالهم

صالٌح. عمٌل به للمسلمين ليكتب مما ذلك وكّل
ِة فرض أموالهم في الكافرين من النيل ومن صغاٌر وهي عليهم، الجزي

باَليوم ول باَلله ُيؤمنون ل اَلذين قااَتلواَ﴿تعالى:  قاال كما وذلة، لهم
من اَلحّق دين يدينون ول ورسوله اَلله حّرم ماَ ُيحّرمون ول اَلخر
ّتىَّ اَلكتاَب أوتواَ اَلذين .﴿صاَغرون وهم يٍد عن اَلجزية ُيعطواَ ح
لة فهذه ّل ّلٌة ونحوها الد ّية على دا أّما لكفرهم، الكافرين من النيل مشروع

لر الحرِب ونشوِب القتال حال في منهم النيل ليستَ إذ حكًما، هذا من فأظه
ّ الحرب لشرع لنا، لأبيح ما بكّل إليهم الضرر إيصال إل الحصار الحرب في ف

َفعَ لم ولو الموال وأخذ القاتصادي بالكافرين. الضرار لمجّرد بها لينت
ِر إلى وأصحابه سلم عليه الله صلى النبي خروج الباب هذا ومن عي
تّم فلو فيها، ويرزؤاوهم أموالهم من ينالوا أن به ليريدون كانوا فقد قاريٍش

ًةا كانتَ المر ذلك لهم ّ فيها ليس غزو وغنيمة الكافرين، اقاتصاد من النيل إل
ِلهم، كافر كل من ذلك لمكن فحسب الموال غنيمة المراد كان ولو أموا

ِر لقاريٍش. غي
يزيد الحكم بن ومروان مخرمة بن المسور حديث من البخاري وفي
جمعَ بلغه لما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن صاحبه على أحدهما
ًدا خرج حين له والحابيش قاريٍش اَلناَس أيهاَ أشيرواَقاال: " العمرةا قااص
يريدون اَلذين هؤلء وذراَري عياَلهم إلىَّ أميل أن أترون علي،

ًناَ قاطع قاد وجل عز اَلله كاَن يأتوناَ فإن اَلبيت، عن يصدوناَ أن عي
ًدا المر طرفي فجعل "،محروبين تركناَهم وإل اَلمشركين من مقصو

ًبا: أن له ًنا منهم يقطعَ ومطلو ما منهم نال وقاد أتوه أتوه فإن منهم وينال عي
ِهم وِمن يأتوه، لم إن محروبيَن يتركهم وأن نال، ِك ليتركوا أن محروبين َتْر

أموالهم. في محروبين
تركتموهاَ أو لينٍة من قاطعتم ماَ﴿الحشر:  سورةا في تعالى وقاال
ُيخزي اَلله فبإذن أصولهاَ علىَّ قااَئمًة ومحّل ،﴿اَلفاَسقين ول
إتلف من وهو الكافرين، خزي من النخل قاطعَ في الله جعل ما منه الشاهد
ّلذي الموال ٍة المسلمين على يعود ل ا ّنما بمنفع الضرر إلحاق فيه ما كّل وإ
ّفار. بالك
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واَلمقاَطعة     اَلقاتصاَدي     مسألة: اَلحصاَر
ّي الجهاد ألوان من ّي، الحصار وأنواعه القاتصاد وجوه من وهو القاتصاد
ّفار مقاتلة ّفار محاصرةا في ليس إذ منهم، للنيل الك لد الك للمسلمين ازديا

ّنما الصل، في المال من أموالهم. من للكفار ورزء نقص هي وإ
ّد ّي الحصار يكون ما وأش ما أهّم هما إذ والّشراب، الطعام في القاتصاد
ِد، ليقصد ما ورأس بالموال، ليشترى لل وهما بالقاتصا ّو ّثأر ما أ بالقاتصاد يتأ
ّدةا الحتياج لسرعة ّي الحصار أثأر يكون ول إليهما، الضرورةا وش القاتصاد
َع له أسر لق حين من ّطعام موارد تضي والّشراب. ال
ل لقريٍش: والله قاال عنه، الله رضي الحنفي أثأال بن ثأمامة أسلم ولّما
عليه الله صلى الله رسول فيها يأذن حتى حنطة حبة اليمامة من يأتيكم
في أصٌل وهو عنه، الله رضي هريرةا أبي حديث من مسلٌم أخرجه وسلم،
ّي الحصار لينكر ولم وسلم عليه الله صلى النبي زمن كان وقاد القاتصاد

َي ما يصّح ولم عليه، ّنه رو لهم ليرسل أن أمره وسلم عليه الله صلى أ
ّنك ذلك في قاريش كاتبته لّما الميرةا إلى فكتب الرحم، بصلة تأمر وقاالوا: إ
ٍد، بغير هشام ابن ذكره بل إليهم، الحمل وبين بينهم ليخلي أن ثأمامة إسنا

ل ونحوه السير على المّن جنس من يكون بل الستدلل يمنعَ لم صّح ولو
الوجوب. على

صلته في يدعو كان وسلم عليه الله صلى النبي أّن الصحيحين وفي
ُدد اَللهمفيقول: " عليهم اَجعلهاَ اَللهّم مضر، علىَّ وطأتك اَش

ِني سنيَن ٌء وهو "،ُيوسف كِس القاتصادي، الحصار أثأر بوقاوع عليهم دعا
ّدةا من الّشداد. الّسبعَِ ليوسَف كِسنْي سنيَن ومن عليهم، الوطأةا ش

عليه الله صلى الله رسول عن هريرةا أبي حديث من مسلم وأخرج
ٍم يدُع لم ماَ للعبِد ُيستجاَب يزاَلَّ لوسلم: " ماَ رحم قاطيعة أو بإث

لعلم "،يستعجل لم مضر على وسلم عليه الله صلى النبي به دعا ما أّن ف
ِه ليس يوسَف كسني سنين من جائٌز ففعله إثأٌم فيه يكن لم وما إثأٌم، في

ّلة مما نفسه في إثأًما يكون فيما وهذا كذلك، به والدعاء ٌةا تحريمه ع موجود
ٍر محّرًما كان ما أما عنه، المنهّي الفعِل عيِن في ٍر كهلِك خارٍج لم في كاف

ِم ٍد، موت أو الحر الفتن، أزمان في الله من الموت بطلب وكالدعاء معاه
الفعل صورةا في التحريم علة لوجود فعله، يجوز ول به الدعاء يجوز فهذا
أعلم. والله الدعاء، دون

لل الحديثين هذين ففي ّي الحصار مشروعية على الخاّص الدلي القاتصاد
ّي، حصاٌر ليرافقه لم وإن وحده من العاّم للصل موافقتهما معَ عسكر

ّية ِة أسباب جميعَ مشروع ّو في النكاي ّدم. كما العد تق
ّطائَف، حاصَر حيَن وسلم عليه الله صلى النبي فعل أيًضا عليه ويدّل ول ال

ّي الحصار بين مؤثأًرا فارق ّي والحصار المجّرد القاتصاد ّفار العسكر ّلذي للك ا
ّي. الحصار يتضّمن القاتصاد
له قاال حين بدر، يوم عنه لذكر فيما وسلم عليه الله صلى فعله ومثله
ماء أدنى نأتي حتى بالناس فامض بمنزل، ليس هذا المنذر: فإن بن الحباب
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للب، من وراءه ما نغور ثأم فننزله، القوم من لق فنملؤه حوًضا عليه نبني ثأم ال
عليه الله صلى الله رسول فقال يشربون، ول فنشرب القوم نقاتل ثأم ماء

ّدثأتَ إسحاق ابن قاال "،باَلرأي أشرت لقدوسلم: " لح بني من رجاٍل عن ف
ّنهم سلمة ٌةا وهي القصة فذكر المنذر بن الحباب أّن ذكروا أ مشهور

ِةا في ليمّشى كان وإن الحديث جهة من ضعيٌف والسناد ونحوها، السير
لروي ًدا و فيه لكن الحباب، بتأييد ملٍك نزول وفيه عباٍس ابن حديث من مسن

ّذاب. الكلبّي الك
ّي الحصار صور ومن ِة القاتصاد لة الحادثأ لة المقاطع ّي ليترك التي القاتصاد

ّو منتجات شراء فيها ّد العداء من عد لبه اشت َل في ويكون المسلمين، على ك
ّو لقاتصاد ضرٌب الترك ذلك والمقاطعة الباب، هذا في منه ونيٌل العد

ّي، كالحصار ّ القاتصاد ّترِك. والمقاطعة بالفعل، يكون الحصار أّن إل بال
ٍء وأشبه ًكا، كونها جهة من بالمقاطعة شي عليه الله صلى النبي ترك تر

ّيين وسلم ول يستسقون فتركهم عينيه، وسملوا راعيه قاتلوا الذين العرن
ّتى ليسقوَن ّترِك من وهذا هلكوا، ح ّلذي ال ّ قاتلهم، إلى أفضى ا قاّصة أّن إل

ّيين لعرن لكن ولم بالمثل المعاملة جهة على جاءت ال ًء. ت ابتدا
لمقاطعة وبالجملة ّي كالحصار فال في اختلفتَ وإن الغرض في القاتصاد

ّية غير والوسيلة الوسيلة لمقاطعة إّن ثأّم ذكرنا، كما توقايف والحصار ترٌك ال
ّفار من النيل جاز فإذا فعٌل، ّيق ما بفعل الك جاز اقاتصادهم، في عليهم ليض
بالجواز، وأولى الفعل من أهون الترَك فإّن فيه، ينفعهم ما بترك منهم النيل
بالجواز. وأولى الضرر من أهون النفعَ وعدم
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اَلمواَلَّ     لغنيمة     مسألة: اَلقتاَلَّ
لق ّول أّن سابقه وبين هذا بين والفر لل به ليراد ال على الضرر إدخا
ّثاني أّما الكافرين، ليراد ال ّلتَ وقاد المسلمين، إلى المنفعة إيصال به ف د
ٍه من الموال لغنيمة القتال على النصوص ّددةا: وجو متع
ّنهم المؤمنين عن فيه الله أثأبتَ ما فمنها عز الله كقول الغنيمة يريدون أ

ُكم وإذ﴿وجل:  ُد ّنهاَ اَلطاَئفتيِن إحدى اَلله يع ُكم أ ّدون ل غير أّن وتو
لر ،﴾لكم تكوُن اَلشوكِة ذاَِت ّد التي الشوكة ذاِت وغي تكون أن الصحابة و
لة هي لهم ّلفون سيقولَّ﴿تعالى:  وقاال العير، معَ الغنيم إذاَ اَلمخ

ّتبعكم ذروناَ لتأخذوهاَ مغاَنم إلىَّ اَنطلقتم ّلل ﴾ن بأخذ النطلق فع
ًناَ لست اَلسلم إليكم ألقىَّ لمن تقولواَ ول﴿وقاال:  ،المغانم مؤم
عليهم فأنكر ؛﴾كثيرة مغاَنم اَلله فعند اَلدنياَ اَلحياَة عرض تبتغون

ّنهم ل الغنيمة، لجل السلم ألقى من قاتلهم أخبرهم ولذا الغنيمة، أرادوا أ
عليه الله صلى الله رسول عن وجاء عنده، الكثيرةا المغانم وهو بالبدل
ٍه من وسلم ّدةا وجو ّنه ع ّغب حين أ قاال: اغزوا تبوك غزوةا في المسلمين ر
الصفر. بني بناِت تغنموا

الخروج وسلم عليه الله صلى النبي عن الصحابّي فيه أثأبتَ ما ومنها 
ّلفه قاّصة سياق في مالٍك بن كعب قاال للغنيمة، صلى الله رسول عن تخ

ّني العسرةا: "غير غزوةا في وسلم عليه الله لتَ أ ّلف ِةا عن تخ ٍر، غزو ولم بد
َتب ٌد ليعا ّلف أح ّنما عنها، تخ لد وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج إ ليري

قاريٍش". عيَر
ّغب ما ومنها لله الله ر لد هو والترغيب بالغنيمة، فيه المؤمنين ورسو إيجا
له، الفعل في الترغيب من والمقصود الّرغبة، لل إليها يقصد التي فالرغبة حصو

ّغب من تعالى: فقال الِقتال، إلى تدفعه التي الغنيمة في الرغبة هي لير
ًة مغاَنَم اَلله وعدكم﴿ لد ﴾هذه لكم فعّجل تأخذونهاَ كثير والوع

ُكم وإذ﴿وجّل:  عّز وقاال فيها، ترغيٌب بالمغانم ُد إحدى اَلله يع
ّنهاَ اَلطاَئفتيِن ُكم أ ّدون ل ﴾لكم تكوُن اَلشوكِة ذاَِت غير أّن وتو

ّنه فذكر لر وإحداهما الطائفتين إحدى وعدهم أ وقاال: الغنائم، وفيها العي
ًة مغاَنَم اَلله وعدكم﴿ ول﴿وقاال:  ،﴾هذه لكم فعّجل تأخذونهاَ كثير

ًناَ لست اَلسلم إليكم ألقىَّ لمن تقولواَ عرض تبتغون مؤم
.﴿كثيرة مغاَنم اَلله فعند اَلدنياَ اَلحياَة

وجهين: على يكون القتال في الموال غنيمة وقاصد
لبيتَ الغنائم بحصول والمسلمين السلم منفعة يقصد : أناَلّولَّ

ّوي الماِل ّيته في خلف ل فهذا بذلك، المسلمين وتق فيه، لمنازع ول مشروع
لذلك. شبهٌة ول النية على َدَخٌل فيه فليس

له الله أباح مما ومنافعها، الدنيا من الله أباحه ما يقصد : أناَلثاَني
ّتخاذه أكله ً غنمتم مماَ فكلواَ﴿بقوله:  وا ًباَ حلل جائٌز فهذا ،﴿طي

ٌع، ّ فيه وليس مشرو ّق إلى الوصول إل ّغبه فيه، له الله أذن شرعّي ح ور
ّيها الّمة هذه به وخّص عليه، الحصول في وسلم، عليه الله صلى ونب
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القيم، وابن القرطبي قاال كما لنبيه الله اختاره ما المكاسب وأشرف
ّ رزقاي وُجعلعمر: " ابن حديث في وسلم عليه الله صلى بقوله واستدل

ٍد داود أبو " أخرجهرمحي ظّل تحت هذه خصائص من وهو حسن، بإسنا
لم خمًساَ ُأعطيُتالله: " عبد بن جابر حديث من الشيخين عند كما المة

ّلتقاال: " أن إلى " الحديثقابلي نبّي ُيعطهّن ُأح ".اَلغناَئم لي و
ليريد الله، سبيل في ليقاتل فهو الله، له أباحه ما ويطلب الله، وجه بذلك و
ِر ً طلبه معَ الله، وجه به وينوي الحّج ليريد من كسف ّبه من فضل بالتجارةا ر

ّلي فمن ؛﴾واَلّصلِة باَلّصبر واَستعينواَ﴿تعالى:  وقاال ونحوها، إذا ليص
ّلذي العون لتحصيل أمٌر حزبه الخلص من منتقًصا ليس إليه الله أرشده ا
ًئا، ًئا ويطلب يدعو ومن شي ٌعَ الدنيا أمر من شي ٌد مطي عليه داخٍل غير لله عاب

ٌء، نيته في ٍء، في الّرياء من هذا وليس شي لمرائي بل شي وجه غير يقصد ال
ٌد الله لوجه قاصده من ينقص أو الله، ِد، لهذا مزاحٌم قاص ٌد ل القص قاص

له. معارٍض غير عنه مستقّل
كان وإن وشهوده القصد هذا عن ليعرض أن وهي أعلى، مرتبٌة هذا وفوق

ً جهاد مرتبة هي المرتبة وهذه الجهاد، من يحصل ما ضمن بالتبعَ حاصل
الجديرةا (الحكم كتابه في رجٍب ابن الزين قاال وسلم، عليه الله صلى النبي

لبعثتَ عليه الله صلى النبي قاول من بالذاعة يدي بين بالسيف وسلم: 
الله كلمة لتكون يجاهد كان إنما وسلم عليه الله صلى كان الساعة): "أنه

ًعا الرزق له فيحصل الغنيمة، لجل ل الظاهر، هو ودينه العليا هي لعبادته تب
ًتا فرغ يكون فل الله، في وجهاده وإنما محًضا، الرزق لطلب أوقااته من وقا

ًا رزقاه له الله فجعل له، وأخلص فيها وحده أوقااته جميعَ في الله عبد ميسر
جميعَ في الله عبد وإنما إليه، يسعى ول يقصده أن غير من ذلك ضمن في

من ذلك ضمن في ميسًرا رزقاه له الله فجعل له، وأخلص فيها وحده أوقااته
إليه". يسعى ول يقصده أن غير

في يسير من بين كالفرق السابقة والمرتبة المرتبة هذه بين والفرق
إلى التقرب إل الرزق طلبه في يشهد ل ومن المباح، الرزق يطلب الرض

أمور الله يسأل من دعوةا بين وكالفرق مراضيه، في والسعي وحده الله
لقربة الله يسأل ومن دنياه، لديه. والّزلفى إليه ال
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اَلماَلَّ     لستعاَدة     مسألة: اَلقتاَلَّ
ٍم واللفظ ومسلم البخاري أخرج الكوع بن سلمة حديث في لمسل

بظهره وسلم عليه الله صلى الله رسول فبعث المدينة قادمنا الطويل: ثأم
معه وخرجتَ معه، وأنا وسلم عليه الله صلى الله رسول غلم رباح معَ

ْهر معَ أنديه طلحة بفرس ّظ ّي الرحمن عبد إذا أصبحنا فلما ال قاد الفزار
أجمع فاَستاَقاه وسلم عليه اَلله صلىَّ اَلله رسولَّ ظهر علىَّ أغاَر
الله، عبيد بن طلحة فأبلغه الفرس هذا خذ رباح فقلتَ: يا قاال راعيه، وقاتل
على أغاروا قاد المشركين أن وسلم عليه الله صلى الله رسول وأخبر

صباحاه، يا ثألثأا فناديتَ المدينة فاستقبلتَ أكمة على قامتَ قاال: ثأم سرحه،
واليوم الكوع، ابن أقاول: أنا وأرتجز بالنبل أرميهم القوم آثأار في خرجتَ ثأم

نصل خلص حتى رحله في سهًما فأصك منهم رجل فألحق الرضعَ، يوم
قاال الرضعَ، يوم واليوم الكوع، ابن وأنا قالتَ: خذها قاال كتفه، إلى السهم
شجرةا أتيتَ فارس إلي رجعَ فإذا بهم، وأعقر أرميهم زلتَ ما فوالله

في فدخلوا الجبل تضايق إذا حتى به، فعقرت رميته ثأم أصلها في فجلستَ
كذلك زلت فماَقاال:  بالحجارةا، أرديهم فجعلتَ الجبل علوت تضايقه

اَلله صلىَّ اَلله رسولَّ ظهر من بعير من اَلله خلق ماَ حتىَّ أتبعهم
اتبعتهم ثأم ،وبينه بيني وخلواَ ظهري وراَء خلفته إل وسلم عليه

ول يستخفون، رمًحا وثألثأين بردةا ثألثأين من أكثر ألقوا حتى أرميهم
ًئا يطرحون صلى الله رسول يعرفها الحجارةا من آراما عليه جعلتَ إل شي

بطوله. الحديَث ذكر وأصحابه. ثأّم وسلم عليه الله
ومقاتلته عنه الله رضي الكوع بن سلمة خروج من القّصة، هذه في فما
ّتى ما المشركين من وغنم وسلم عليه الله صلى الله رسول إبل استعاد ح
سلمة نداء سمعوا لما وأصحابه وسلم عليه الله صلى النبي وخروج غنم،

انتهبها التي البل استعادةا كله أصله كان الصريخ، وجاءهم الكوع بن
المشركون.

اَلماَلَّ     دون     مسألة: اَلقتاَلَّ
ِة هذه بين والفرق المال دون القتال في هذه أّن سابقتها وبين المسأل

ومن صاحبه، يد من يخرج أن بعد المال استعادةا في والسابقة أخذه، قابل
ِم لمقاتلة أّن بينهما الفرق ًنا، كان ولو مشروعٌة الثانية في المسل أّما سلطا

السلطان المال أخذ من كان إن مشروعة فغير المال لستعادةا مقاتلته
ّق في جوازها وفي بظهور، نظٌر. المسلمين آحاد ح
عبد حديث من الصحيحين في كما وسلم عليه الله صلى الله رسول قاال

ِله دون قُاتل منعنه: " الله رضي عمرو بن الله ٌد فهو ماَ وفي "،شهي
إلى رجٌل قاال: جاء عنه الله رضي هريرةا أبي حديث من مسلم صحيح
رجٌل جاء إن أرأيتََ الله، رسول فقال: يا وسلم عليه الله صلى الله رسول

َتلني؟ إن قاال: أرأيتََ "،ُتعطه فلقاال: " مالي؟ أخذ ليريد قاال: قاا
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ِتله" إن أرأيتََ قاال "،شهيد فأنَتقاال: " قاتلني؟ إن قاال: أرأيتََ "،قااَ
لته؟ ّناَر في هوقاال: " قاتل ".اَل
لتَ وقاد الجهاد صوت مجلة من والتاسعَ السادس العددين في مقالين كتب

ِة عن لتَ الصائل، الّسلطان قاتال مسأل دون القتال لمسألة فيهما وتعّرض
ٍء المال ّتفصيِل من بشي لل مما ال لخ ليرجعَ المسألة، هذه في يد في إليه فل

موضعه.
ّلة وهذه أولى الكافر فقتال اعتدى، إذا المال دون المسلم قاتال في الد
وأظهر.
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اَلنفطية؟     اَلمصاَلح     يملك     : من     اَلثاَني     اَلباَب
ّد ل المالك معرفة من ومصالحه النفط استهداف حكم معرفة في ب

ٌع حفظه وجوب أو وإهداره المال في الكلم لّن له، الحقيقّي على متفر
لر ماله المحترم غير فإّن مالكه، معرفة ٍم غي كان وإن الوجه، هذا من محتر
لد قاد المال احترام ٍه من ير لسلمه، المسلم المملوك العبد كحرمة آخر وج

البهائم وكحرمة المشرك، العبد في للدمية الحترام من يثبتَ ولما
ّية لمعنى المملوكة ذلك. ونحو فيها الحيوان

ٌد يملكه ل ما ومنها الناس، آحاد يملكه ما منها الشريعة في والموال أح
من له مالك ل بل المسلمون يملكه ل ما ومنها المسلمين، لعموم هو بل

وحده. لله ملك كغيره وهو البشر،
ّلكه قايل ما ثأّم ّلك مسألة فيه مجموعهم، أو الناس لحاد بتم ّفار، تم الك
ٍد، مملوكة ليستَ أم وأرضهم أموالهم يملكون وهل القوِل وعلى لح

َلهم المسلمين أرض يملكون فهل وأموالهم لرضهم بملكهم إذا وأموا
المسلمين؟ من مالكها عن ملكها ينتقل ل أم عليها استولوا

ّفار بملك قايل ما ثأم في إتلفه يجوز فهل تملكهم، صحة بعدم أو له الك
فيما ذلك يجوز وهل ل؟ أم منه الستفادةا من منعهم أو بهم للضرار الحرب

ما في أو فواته في الضرر كان سواء الموال من المسلمين على ضرٌر فيه
يجوز؟ ل أم إتلفه عن ينتج

ّد ل المسائل هذه وكّل ِة في الفصل قابل تحريرها من ب الكتاب: مسأل
ّية)، المصالح استهداف (حكم ّلق النفط ٍة كّل لتع المسائل هذه من مسأل
ٍء إتلفه. حكم وفي النفط أحكام في التفاصيل من بشي

فصلين: في الباب هذا على والكلم
لراَلّولَّ اَلفصل ّلكه يصّح ل ما : ذك الناس. لحاد تم
لهم الكافرين ملك صّحة : بحثاَلثاَني اَلفصل وأموالهم. أرَض
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ّلكه     يصّح     ل     ماَ     اَلّولَّ: ذكُر     اَلفصل اَلناَس     لحاَد     تم
ٌةا أبواب الفصل هذا في هذه في استيعابها ليمكن ل الفقه، أبواب من كثير
لره يحتمل بل المختصرةا، النبذةا لد ذك ّلته مسائله وسر فيه والخلف وأد
ًفا ّن ّنما كاملً، مص ًةا لنشير وإ ًةا إشار الجامعة، والقواعد الصول إلى لمختصر

القاوال من ونذكر المسائل، فروع عليها تجتمعَ التي المشتركة والمناطات
ّلكه يصّح ل فما الله، شاء إن وأصّحها أقاواها ّلك ل مما يكون أن إّما تم ُيتم

ّية حقوق ومنه شابهها وما والعلوم كالفكار جنسه ّية، الملك والهواء الفكر
ّفسه ما بمعنى ّلك مما يكون أن وإّما النسان، يتن يكون : وهذاجنسه ُيتم

القسمين هذين أمثلة وسنذكر منهاَ يخرج مّماَ ويكون ،اَلرض من
ّلقهما غير الرض فوق الفراغ بمعنى كالهواء ذلك غير ويكون بمسألتنا، لتع

ل أو له قايمة ل وما والتفصيل، الخلف بعض وفيه المملوكة أو المملوكة،
لنعرض ذلك، ونحو به النتفاع ينقصه اختصاًرا. الثالث القسم تفصيل عن وس

ّفار وأرض الموقاوفة، : فالرضُتملك ل اَلتي اَلرض فأّماَ التي الك
ّية؛ والمنافعَ الصلح، أرض من بها ليلحق وما عنوةا لتفتح المشتركة: الدين

ّية؛ المناسك، وأرض ومنًى كالمساجد ّطرق والدنيو ِر كال والمرعى. والمقاب
والكل والنفط : فكالماءاَلرِض من يخرج مماَ ُيملك ل ماَ وأّماَ

ذلك. بعض في واختلٍف تفصيٍل على والمعادن،
ثلثُة وهي، - اَلمسألة اَلولىَّ: اَلرض اَلتي ل تملك1

أنواَع:
آحاد رقابته يملك ل والوقاف ،اَلنوع اَلّولَّ: اَلرض اَلموقاوفة

ِهم الموقاوِف لعموم مملوٌك إّما هو بل الناس ممن آحادهم به وينتفعَ علي
ِه مملوٌك وإّما الوقاف، شرط في يدخل ٍد ليس لل ِملك فيه الناس من لح

له لت َقولين على كالمساجد، للمسلمين ملك ومنفع الوقاِف، في المشهوَريِن ال
ٌء الموقاوِف في والكلم ٌد، ذلك غير أو أرًضا كان سوا ّنما واح لأفردت وإ

ّلق الرض بها. البحث لتع
ُتفتح من بلد اَلكّفاَر ُد اَلتي  لفتح فما ؛اَلنوع اَلثاَني: اَلبل

عنهم، سقط أسلموا فإذا الخراج عليهم ويجب لهله ملٌك فهو صلًحا، منها
ّ الله أقاّرهم ما عليها ونقّرهم للمسلمين الرَض أّن على لصولحوا إن إل

العنوةا. كأرض فتكون بالخراج
ًةا لفتَح وما ّيٌر فالمام عنو ٍة تخيير فيه مخ الغانمين بين ليقسم أن بين مصلح

ًكا ويكون لتحبس المسلمين على ليوقاف وأن لهم، مل لبيتَ وتكون أصوله و
وبكّل هذا، على وبعضها هذا على بعضها يجعل أن أو المسلمين، مال

قاريظة أرض وسلم: فقسم عليه الله صلى الله رسول عمل الوجوه
بعًضا. وترك خيبر أرض بعض وقاسم مكة، أرض وترك والنضير،

لأقاّر الغانمين بين ليقسم لم فإذا يسقط ول بالخراج، ذلك كان عليه أهله و
لها، مالكون الصلح أرض أهل لّن الصلح، أرض بخلف أسلموا، وإن عنهم

ّق والخراج بإسلمهم فسقط أبدانهم في كالجزية أرضهم في للسلم ح
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ّلذي للمسلمين ملك فهي العنوةا أرض أّما كالجزية، لها مستغّل بيده هي وا
بها. وانتفاعه استغلله مقابل والخراج

ّنها يسلموا لم ولو منهم أرضهم انتزاع يجوز ل الصلح أرض وأصحاب ل
ّنهم منهم الرض أخذ فيجوز العنوةا أرض أصحاب أّما لهم، مملوكة لأجراء ل

ٌد والجارةا لزم. غير جائٌز عق
لة ّنها بها، الملحقة الصلح وأرض العنوةا أرض وحقيق على موقاوفٌة أرٌض أ

ّير جائٌز وقاٌف وهو الوقاف، أحكام فأحكامها المسلمين، عموم المام فيه ليخ
َقاَف المصلحة رأى فمتى المسلمين مصلحة من يرى فيما وإن الرض، و
لفقهاء من كان ّنه يرى من ال ًةا المفتوحة الرِض في مستقّل لزٌم حكٌم أ عنو

لره. التالي الثالث كالنوع فتكون ذك
أو الدنيوية المنافعَ سواء ،اَلنوع اَلثاَلث: اَلمناَفع اَلمشتركة

ّنها الدينية، ّق فإ ّتفاق المسلمين لعموم ح ّلكها ل بال ٌد، يتم ّلة أح في واَلع
ّلق اَلمناَفع هذه اَلضرر ولحوق بهاَ، اَلمسلمين عموم حاَجة تع
لق فيحصل ،منهاَ غيرِه منع واَستحّق بعُضهم ملكهاَ إذاَ بهم التضيي
ِتهم في الناس على لق عبادا لج بهم ويلح ّلكتَ إذا الحر ّية المنافعَ لتم الدين

إذا ومعاملتهم معايشهم في الناس على التضييق ويحصل المشتركة،
ّلكتَ ّية المنافعَ لتم ّية: الطرق المنافعَ ومن المشتركة، الدنيو والمقابر، الدنيو
ٍد فليس ّلكها أن لح ٍء يتم ّلق ما لسبِق بغيره، ول بإحيا ّق من تع عموم ح

ّق بذلك واشتغالها بها المسلمين ّلك عن الح الحادث. التم
ّية اَلمناَفع ومن لد،اَلدين وأماكن خاّصة، الحرام والمسجد : المساج

ومزدلفة. وعرفة المناسك: كمنًى
اَلله مع تدعواَ فل لله اَلمساَجد وأّن﴿تعالى:  فقال المساجد فأّما
ًداَ في القولين أحد وهو المعروفة الصلةا مواضعَ المساجد في ويدخل ،﴾أح

َع ول الية، تفسير ٍد مملوكًة ليستَ المساجد أّن في نزا بل الناس من لح
ّق لله، هي المسلمين. لعموم بها النتفاع وح

كفرواَ اَلذين إّن﴿فيه:  تعالى الله قاال فقد خاّصة الحرام المسجد وأّما
ّدون ّناَس جعلناَه اَلذي اَلحراَم واَلمسجد اَلله سبيل عن ويص لل

ًء ّنه وجّل عّز فأخبر ﴾واَلباَِد فيه اَلعاَكف سواَ ّوى أ والبادي العاكف بين س
ّق هذا يجعل فلم الحرام، المسجد في ّتفق ومن فيه، هذا من أح عليه الم

لتلف وإن الية، في المعروف المسجد دخول ّية دخول في اخ الحرم. بق
ِة المنكرات ومن ّية الحكومة ترتكبها التي الحادثأ ّدةا: السعود المرت

البطاقاة يحمل كان فمن الحرام، المسجد في والبادي الحاضر بين التفريق
ّية لمكث الحرام المسجد ودخول شاء، متى بمكة السكنى له جاز السعود وال

ّ يدخل لم البطاقاة تلك يحمل يكن لم ومن فيه، في كان دخل وإذا بإذٍن، إل
ّدةا فوق أقاام وإذا وعنتٍَ، وضيٍق حرٍج لأوذي. طورد بها له يأذنون التي الم و

لف رواه "،سبق من مناَخ منىَّحديث: " فيها جاء فقد منى وأّما بن يوس
ّنه عليه الله صلى النبي عن عائشة عن لمسيكة أّمه عن ماهك قايل وسلم: أ

ّتخذ بمنًى: أل له ًئا لك ن قاال ،سبق" من مناَخ منىَّقاال: " به؟ تستظّل شي
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ّني الخبر؛ صّح الحديث: إن هذا على تبويبه في خزيمة ابن لتَ فإ أعرف لس
ٍة لمسيكَة لتَ جرٍح ول بعدال ًيا لها أحفظ ولس ّ راو لتَ: قاد ابنها، إل عليها أثأنى قال

بن إبراهيم فقال راهويه بن إسحاق ومسند الدارمي سنن في كما ابنها
وليس خيًرا، ابنها- عليها -يعني السناد: وأثأنى في مسيكة ذكر لّما مهاجر

ّتهمة النساء في ّية وهي معدوداٍت، راوياٍت حاشا الذهبي ذكر كما م تابع
ٌةا فهي المعاني، شرح في الطحاوي عند كما عائشة تخدم كانتَ كبير

ٌةا الله. شاء إن به بأس ل التابعين كبار من الصنف هذا وحديث مستور
بهذا المختلفة العصور في الفقهاء جماهير عمل لمسيكة رواية ويعضد
ًنى في عليه المسلمين عمل وجريان الحديث، ّلك جاز فلو م ما فيها التم

ٍم موطئ اليوَم فيها وجدنا ّ قاد ٌء وفيه إل قاديٌم. بنا
لث ٌعَ هذا معَ والحدي ًقا، المذكور الصل إلى راج ّلكه أّن من ساب يفضي تم

ِتهم، في الناس على التضييق إلى ٌد وهذا عبادا َه منًى من فكثيٌر اليوم لمشا
ّيق الحديث الثابتَ البناء فيه لبني لض ّتى مناسكهم في المسلمين على و ح
ّنهار. منها ويخرج بالليل يأتيها أو منًى خارج يبيتَ الناس من كثيٌر صار بال

لل لحكم في منًى ومث ّلق مكاٍن كّل ال ٌةا به تتع لعموم العبادات من عباد
ّنه القول على والمسعى ومزدلفة كعرفة المسلمين، المسجد، من ليس بأ

ّنما ذلك، ونحو القديم في والّضيق المشاحة لّن الحديث في منى لذكرت وإ
قابل يقدم من خاّصًة بها، الحجيج مقام لطول فيها، تكون ما أكثر والحديث

التروية. يوم

َلك مماَ يخرج من اَلرض2 ُيم ،- اَلمسألة اَلثاَنية: ماَ ل 
أشياَء ثلثة وهو

شاَبههاَ وماَ اَلّولَّ: اَلمعاَدن
ّي أخرج وابن المسند في وأحمد ماجه وابن والنسائّي داود وأبو الترمذ

استقطعَ أنه عنه الله رضي حمال بن أبيض حديث من صحيحه في حبان
ّلذي الملح وسلم عليه الله صلى الله رسول ّلى فلّما بمأرب ا يا قايل و
ّنما له؟ أقاطعتَ ما وسلم: أتدري عليه الله صلى الله رسول الماء أقاطعتََ إ

ّد، ِع له ال له، فَرَجع ماَ" قاال الراِك؟ من ليحمى ما الله، رسول قاال: قالتَ: يا ِمن
".اَلبل أخفاَُف تنلُه لم

لروي ٍه: من حّمال بن أبيض عن الحديث و وجو
شراحيل بن ثأمامة عن أبيه عن المأربي قايس بن يحيى بن محمد فرواه

حمال. بن أبيض عن المدان عبد بن لشمير عن قايس بن سمي عن
وسمي مقّل، شيٌخ به بأس الدارقاطني: ل فيه قاال شراحيل بن وثأمامة

فيه والسناد جهالٌة، فيهما مستوران المدان عبد بن وشمير قايس بن
ضعٌف.

ّياش بن إسماعيل ورواه أبيض عن أبيه عن المأربي قايس بن عمرو عن ع
ّتى الشام أهل غير عن يرويه ما منكٌر عياش بن وإسماعيل به، حمال بن ح

ّنه قايل ّون لكن الشاميين، عن يروي الذي قايس بن إسماعيل غير إ ه
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من رجل عن معمر عن سفيان عن الشافعي رواية السناد هذا من الوحشة
ّنه حمال، بن أبيض عن أبيه عن مأرب أهل في المذكور قايس بن عمرو فكأ

أعلم. والله عياش ابن رواية
ّطرق بهذه والحديث إن الّشواهد في به بأس ول التحسين، من قاريٌب ال

والله شيء منها يصّح ل أحاديث المعادن إقاطاع في لروي وقاد الله، شاء
أعلم.
ّلك امتناع على دليٌل وهو ًنا كان ما تم عاّمة بانتفاع العادةا جرت كثيًرا معد
ّلذي الصِل معَ لكثرته، به الناس ّدمناه ا ّلِك منعَ من قا ٍد تم لما الناس من أح
ّلق للنبي الصحابة وقاول عنهم، بمنعه الضرر ويلحقهم العموم، حاجة به تتع
ّنما عليه الله صلى ّد، الماء أقاطعته وسلم: إ هذا استقرار على دليٌل الع

ّلكه لم شأنه هذا كان ما وأّن الصل، ٌد يتم رسول ارتجعه ولذا الناس، من أح
الحديث، ظاهر هو الماء بكثرةا والتعليل منه، وسلم عليه الله صلى الله

ّلذي ّلق المراد أّن المعنى من يظهر وا بسبب له الناس وقاصد به الحاجة تع
كثرته.

ّية بعَض المام ليقطعه أن يصّح وما المعادن في والكلم داخٌل منها الرع
ِه بعض في ِه ِة في وجو المواِت إحياء أّن بينهما والجامعَ الموات، إحياء مسأل

ّ يكون ل ٍةا لرٍض إل وإحياء الغالب، في الناس بها ينتفعَ ل العمران عن بعيد
والزرع المعادن تشمل الرض ومنافعَ بها، النتفاع لجل يكون الرض

ًعا المعادن مسألة فتكون ذلك، وغير والّسكنى المواِت إحياء فروع من فر
ّ أن جهة من الموات إحياء لمسألة ونظيًرا الوجه، هذا من ليقصد منهما كل

ّ به. للنتفاع مستقل
تتعطل لئل به، لينتفعَ ل مما بالنتفاع الذن الموات، إحياء حكمة كانتَ وإذا
قاصر من الحكمة: المنعَ هذه مقتضى فإّن إليها، يحتاج من وجود معَ منفعته

إليه، الحاجة في استوائهم معَ المنتفعين بعض على العموم به ينتفعَ ما
ٌةا، الحكميِن هذين من والغاية لهم، الله خلقه بما الناس انتفاع وهي واحد

لء ِر ودر عليهم.  المنافعَِ هذه تفويتَِ من الناشئ الضر
لد لق بما المعادن اقاتطاِع في والتقيي ّل ليقصد به، الناس عموم حاجة تتع من و

ّفر لكثرته الناس ّدته، وتو من الحديث آخر معنى في القولين أصّح هو ما
سؤاله فيكون البل، أخفاف تناله ل قاال: ما الراك؟ من ليحمى قاوله: ما

لمراد فيها، هو التي الرض بإحياء الراك من يحميه أن له يجوز عّما فال
ِة الشرعّي المعنى عن المأخوذ بالصطلح الحياء الموطن، هذا في بالحماي

ٌغ وهو وما حمًى، أحياه ما يكون أن الغالِب في ليصاحبه الحياء لّن لغًة سائ
الناس يرعى بل العادةا في البل إليه تصل ل ما هو البل أخفاف تناله ل

أّن يوّضحه به، انتفاعهم وعدم عنه الناس حاجة وانقطاع لبعده دونه، فيما
ًعا يكون أن إّما المرعى وعن لبعِضهم حمًى يكون أن وإّما للناس، مشا

حّمال. بن أبيض سأل الثاني
ّلذي المعدن بأّن الفقهاء بعض وقاول ّلكه يجوز ا ل ما هو واقاتطاعه تم
ّ إليه ليتوّصل ّد إل ّقة، بك ِم ببعِض للحكم تقييد ومش ّلة لواز يظهر، فيما الع
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المعادن في والنتفاع النتفاِع، بشرِط الحياء به يحصل ما هو فالمناط
ّ يحصل ل خاّصًة ّد إل ّد النتفاع كون لكّن العّم، الغالب في بك ٍة بك ّق ومش

لر بين التفريق ويكون الحياء، مسائل سائر في ليشترط ل كما لمشترط غي
لعها يجوز التي المعادن ّلتي إقاطا ّلة، الكثرةا بحسب فيها ذلك يجوز ل وا والق

لثر فما ّلق بحيث ك من الواحد لمنعَ وانتفاعهم الناس عموم حاجة به تتع
له اقاتطاعه جاز قاّل وما اقاتطاعه، َلك أعلم. والله صاحبه، وَم

اَلثاَني: اَلكل
من رجٍل عن خداٍش أبي حديث من المسند في وأحمد داود أبو أخرج
ّنه وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب في شركاَء اَلُمسلمونقاال: " أ

ّبان هو خداٍش وأبو "،واَلناَر واَلكل اَلماَء ثلٍث: في ٍد بن َح الّشرعبّي زي
من سماعه يذكر ولم الحديث، طريقي أحد في داود أبي عند لسّمي كما

مرسٌل. فهو فيه الصحابّي
ٍد عباس ابن حديث من ماجه ابن معناه وأخرج عن وأخرج ضعيٍف، بسن

ُيمنعن: ل ثلٌثقاال: " وسلم عليه الله صلى الله رسول أن هريرةا أبي
أبي عن العرج عن الزناد أبي عن سفيان حديث " منواَلناَر واَلكل اَلماَء
الله عبد بن محمد فيه شيخه أو الله رحمه ماجه ابن من غلٌط وهو هريرةا

لحديث: " السناد بهذا والصواب أقارب، ماجه ابن إلى وهو يزيد بن
ّلذي "،اَلكل به لتمنعواَ اَلماَء فضل تمنعواَ الزناد أبي عن جماعٌة رواه ا

لر ورواه هريرةا، أبي عن العرج عن ٍد غي أما الزناد، أبي عن سفيان عن واح
ماجه ابن بها تفرد فقد السناد بهذا ثألث في شركاء حديث: الناس رواية

ًدا حجر ابن وصححه سفيان، عن شيخه عن فغلط، إسناده ظاهر على اعتما
أعلم. والله

َنى هذا على دّل وقاد لث المع الشيخان أخرج ما فمنها صحيحٌة، أخرى أحادي
وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي هريرةا أبي حديث من

فضل منعَ عن فنهى "،اَلكل به لتمنعواَ اَلماَء فضل تمنعواَ لقاال: "
ّلذي الماء لعَ به ليقصد ا ماء ل مكاٍن في يرعون ل الرعاةا لّن الكل، فضِل من
ّنما فيه، يرعوا لم مكان في الماء لمنعوا فإذا رعيهم، في المياه يقصدون وإ

لث فيه، أنعامهم بالمنعَ فكيف الكل، منعَ إلى التوّسل عن نهٌي والحدي
الصريح؟

لد َعَ أّن الحديِث، بهذا الستدلل على وير ٌع الماء فضل من ًعا ممنو من
لل الله، بإذن يأتي كما مستقلّ، لي فيحتم ًيا يكون أن النه إلى التوّسل عن نه

تترك يقول: ل كمن المحرمة، الوسيلة المباح) بهذه أو (المحرم المقصود
ًظا الجهاد ٌع، المن على الحفاظ أّن فيه فليس المن، على حفا فيه بل ممنو

عنه. لينهى لمنكر لجله الجهاد ترك أّن
لح له وأصر عنه الله رضي جثامة بن الصعب حديث من البخاري رواه ما من

"،ورسوله لله إل حمىَّ لقاال: " وسلم عليه الله صلى الله رسول أّن
لمراد فإّن لث الكل به ال له كان وإن الوقاتَ ذلك في ليحمى ما أظهَر كان حي لر غي
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ًعا، يدخل لل وحمى تب فالنهي الصدقاة، إبل وسلم عليه الله صلى الله رسو
ّتخاذ عن لف الِحمى ا ّول ينصر لف ما أ ِه. الكل إلى ينصر ومراعي

اَلثاَلث: اَلماَء
الله رضي هريرةا أبي حديث من صحيحيهما في ومسلم البخاري أخرج

اَلماَء فضل تمنعواَ لقاال: " وسلم عليه الله صلى الله رسول أّن
قاال من بقوله: باب صحيحه في البخاري عليه وبوب "،اَلكل به لتمنعواَ

ّق الماء صاحب إّن ّتى بالماء أح لوسلم: " عليه الله صلى لقوله يروي ح
ّنه به فثبتَ الماء، فضل بيعَ منعَ على داّل والحديث "،اَلماَء فضل ُيمنع ل أ
لد ليملك، عدم في به الستدلل على ورد ما بالحديث الستدلل على وير
ّلك ّدم. كما الكل تم تق

لح جابر عن الزبير أبي حديث من صحيحه في مسلم أخرج ما منه وأصر
ّلم عليه الله صلى الله رسول أّن الله رضي الماء، فضِل بيعَِ عن نهى وس
عبد. بن إياس حديث من داود لبي ومثله

أبي حديث من البخاري في كما وسلم عليه الله صلى النبي وقاول
ّلمهم ل ثلثٌةهريرةا: " ول إليهم ينظر ول اَلقياَمة يوم اَلله يك
ّكيهم َنُعُه باَلفلِة ماٍَء فضِل علىَّ رجٌل أليم؛ عذاٌَب ولهم يز اَبَن يم
"اَلّسبيل

ليشكل الصِل، بيعَِ عن ل الفضِل بيعَِ عن الحديِث في النهي قايل: إّن فإن ف
ِم القول على ّلكه، بعد ّلك ل مما كان فلو تم الماء بيعَ عن النهي كان ليتم
ِله ِره، قالي ٍم صحيح في وما وكثي ٍر حديِث من مسل صلى الله رسول أّن جاب
ٌد الماء، بيعَ عن نهى وسلم عليه الله ّي في كما حاجته عن الزائد بالماء لمق
الحديث. هذا

لب: أّن ّلك دون مرتبًة الشرع في فالجوا بالختصاص، الفقهاء يسّميها التم
ثّم مجلسه من أحدكم قااَم إذاَوسلم: " عليه الله صلى قاوله ومنها
ّية " فهذهبه أحّق فهو إليه رجع ّق دون وغيره المسجد في تكون الح
ّلك ّقان هما بل للمكان، تم ّق وأحدهما مستِح ّدم الخر من أح لق ّق ف وإن الح

ًكا، يكن لم ّدم الوقاف في الناس يتفاوت كما مال ليق ّق ف أحد وليس منهم الح
ًكا. منهم مال

تنقص ل التي المنفعة منزلَة منّزلٌة ونحوها الكثير والمعدن الكثير والماء
ّق كان المنافعَ من إليه سبق فما منها، بالخذ غيره، من منفعته باستيفاء أح

ّدًما منه حاجته أخذه كان الماء من إليه سبق وما ِره أخذ على مق َته، غي حاَج
ّلق فلذا لعَ تع ًكا كان ولو الماء، بفضل المن الماء فضل بمنعَ الذّم لحقه ما مال
ّ المضطر. من يمنعه أن إل

ً أّن عنه الله رضي الزبير بن الله عبد حديث من البخاري وفي رجل
اَسقوسلم: " عليه الله صلى الله رسول له فقال الماء، في الزبير خاصم

أّن منه الشاهد ومحّل " الحديث،جاَرك إلىَّ اَلماَء أرسل ثّم ُزبير ياَ
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ّدمه وسلم عليه الله صلى النبّي ّوب ولذا الستحقاق، في قا البخاري: عليه ب
السفل. قابل العلى شرب باب

ليخّص التفريق، عدم الحديث فظاهر القليل الماء أّما جواز بعدم الماء ف
ّدةا منه، الفضل منعَ ليلحق عنه أحد استغناء وعدم إليه الضرورةا لش قاليله ف

أعلم. والله المسلمين عموم حاجة به تتعلق بما وكثيره
ّلك في اَلشرع  خمس:ومراَتب اَلتم

ّلذي وجّل عّز الله ملك وهو المطلق، التاّم : الملكاَلولىَّ يلحقه ل ا
ِلك فهو نقٌص، ِلكيَن يم فيه له فليس وعل جّل ملكه وما ملكوا، وما الما

لك وهو مشارٌك، ِل ٍء كّل َم له. شي لك ِل وما
ِعها، للعيِن المخلوق : ملكاَلثاَنية ِف الملك مراتب أتّم وهي ومنا
للمخلوق.
ّلتي منافعها، بعِض دون للعيِن المخلوق : ملكاَلثاَلثة لعَ يستثنيها كا البائ

ِد في ّيد وكملك البيعَِ، عق ِد. الس للعب
ما فيملك المستأجر، كملك أصلها، دون العيِن منافعَ بعض : ملكاَلراَبعة

مدةا استأجرها التي العين كإجارةا عليه المعاوضة له ويحق استأجر،
ٌع فهو الصل يملك ول استئجاره، عن يخرج بما فيه والتصرف بيعه من ممنو

الجارةا. عقد
ّلذي الستحقاق وهو النتفاع، حق : ملكاَلخاَمسة لمن الماء في يكون ا

َق من وملك عليه، لوقاف لمن الوقاف وفي إليه، سبق مشاٍع مكاٍن إلى سب
ّتى فيه فجلَس ً نزل ومن عنه، يقوم ح ّتى والمشاعر منًى من منزل يخرج ح

ّق فمالك ذلك؛ ونحو منه، أن يملك بل نفسها، المنفعة يملك ل النتفاع ح
َعَ بها. ينتف
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ّلكه     يصّح     ل     ماَ     اَلثاَني: ضاَبط     اَلفصل تم
ّلكه يصّح ل ما قاسمان: تم

ّلك ل ما جنسه. ليتم
ّلك وما ّلقتَ ما كّل وذلك الجنس، من مستثنى وهو جنسه ليتم حاجة به تع
سلف كما القسم وهذا بينهم، المشتركة المنافعَ من المسلمين، عموم

نوعان.
اَلولَّ: اَلرض     اَلنوع

ّلكها يصّح ل التي الرض َق التي الرض هي تم لق سب ّل ّق تع لعموم ح
ّلق سبق فالموقاوفة بها؛ المسلمين ّق تع والمفتوحة بها، عليهم الموقاوف ح

ًةا، ًقا وصلًحا عنو َق بالعنوةا، ملح ّلق سب ّق تع من وهي بها، المسلمين عموم ح
ّدم، كما الوقاف أنواع ّلقتَ وما تق فلهم والدنيوية، الدينية الناس منافعَ به تع
ّق فيها منافعهم. استيفاء ح

ّله، ذلك في الحكم ومدار ّلك أّن ك ّ يكون ل التم ِر إل ّلك، لغي ما أّما لمتم
وحده لله أو لجميعهم، مملوكٌة فعينه منافعه، المسلمين عموم ملك

ِعهم ّق ولجمي ّلك ليمنعَ وعليهما المنافعَ، استيفاء ح ّوت التم للحقوق. المف
اَلرض     من     يخرج     اَلثاَني: ماَ     اَلنوع

ّق لتعلق ملكه عدم في الول كالنوع وهو ّ به، الناس عموم ح الخارج أّن إل
تفصيل: فيه الرض من

ً كان فما فإّن والعادةا، العرف باعتبار به العموم حاجة تتعلق لم قاليل
ّق لتملك، أرضه ماء، أو كل أو معدٍن من مادته أما فيها، التصرف لمالكه ويح

ّق فهو َعَ يملك ول يملكه ل ولكنه غيره، من بها أح لمعاوضَة ول منها المن ال
عليها.
ّلق العادةا جرت كثيًرا كان وما لعرف لوجد فإن به، العموم حاجة بتع في و

ّلكها قابل الرض ّلكها أن بعد لوجد وإن أحد، يملكها أن يصّح لم تم ّير تم بين لخ
ًدا يمنعَ ول يده في تبقى أن المال بيتَ من ثأمنها ليعطى وأن منفعتها، أح

من ضرٌر المسلمين عموم على كان فإن المسلمين، مال بيتَ في وتكون
المثِل ثأمن بإعطائه يده من إخراجها وجب إزالته، ليمكن ولم عليها يده بقاء

المسلمين. عموم لمصلحة
لتخرج فما الرض، من ليستخرج ما وأما ملكه، فهو مستخرجه وحازه اس

ٌعَ فهو ليستخرج لم وما ٍد، مملوٍك غير لصله تاب لمستخرج لح منزلة منّزٌل وال
ِة ّتصل ما حكم لحكمه ليستخرج لم وما المنفع بالصل. ا
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ّلك     صّحة     اَلثاَلث: بحث     اَلفصل أرَضهم     اَلكفاَر     تم
وأمواَلهم

ّلق ّية المصالح مسائل تتع النفطية المصالح لوقاوع المسألة بهذه النفط
ّفار أرض في لث من المسلمين أرض في تقعَ كما الك إلى إضافًة الصل، حي

ّلذي القائم الواقاعَ بأيدي اليوم العالم في النفطية المصالح جميعَ جعل ا
َفرةا، ّكام الصليون، الكفار سواء َك ّدون، والح هذه في البحث فيكون المرت

ًدا المسألة ٍة كل في وار ٍة مصلح ّي لتستهدف. نفط
لله اَلرَض إّن﴿تعالى:  قاال ورسوله، لله الرض أّن الشرعية والقاعدةا

ُء من ُيورثهاَ الله رسول أّن صحيحه في مسلم وأخرج ،﴾ِعباَده من يشاَ
ّنماَ واَعلمواَلليهود: " قاال وسلم عليه الله صلى ورسوله، لله اَلرض أ
ّني بماَله منكم وجد فمن اَلرض، هذه من ُأجليكم أن أريد وإ
ًئاَ ّ فليبعه، شي ّنماَ فاَعلمواَ وإل ّلق "،ورسوله لله اَلرض أ إجلء فع
لله الرض بكون استدّل أو ورسوله، لله الرض بكون الرض من اليهود

هذا ومقتضى ،اليهود إجلء من وسلم عليه الله صلى أراده ما على ورسوله
ّنهم ٌغ منهم انتزاعها أّن أو أرضهم، يملكون ل أ .لها مالكيَن يكونوا أن بعد سائ

ّفار: منهم والمستأمن، والمعاهد الذمي وهو والمال الدم المعصوم والك
لمباح وهو كالمعصوم، يكون أن دون وماله دمه يحرم ومن والمال، الدم وال
ّلذي الكافر وهم واسترقااقاه، ماله دون دمه يحرم ومن الدعوةا، تبلغه لم ا
ِتل ل ومن والطفال النساء لله. ليقا مث
ملك وأرضهم فأموالهم والمستأمنون، والذميون المعاهدون الكفار فأّما

ّ عنها ملكهم يزول ول لهم بعد بلدهم وفتح أموالهم كغنيمة صحيٍح بسبٍب إل
العهد. نقضهم عند أو الجل انتهاء

وأرضهم     اَلحربيين     اَلكفاَر     مسألة: أمواَلَّ
ّنما والمال الدم عصمة صلى الله رسول قاال بالسلم، الصل في تكون إ

إل إله ل أن يشهدواَ حتىَّ اَلناَس ُأقااَتل أن أمرتوسلم: " عليه الله
ّني عصمواَ قااَلوهاَ فإذاَ اَلله، رسولَّ وأني اَلله دماَءهم م

ّ وأمواَلهم الله، إل إله ل أن شهادةا لقتالهم الغاية فجعل "،بحّقهاَ إل
له. عصمة فل يقلها لم فمن الكلمة، هذه يقولوا بأن العصمة وعلق

لحكم ٍد والمستأمن، والذمي للمعاهد بالعصمة الشرع في و ّقاتة بعقو مؤ
ّبدةا والمستأمن، للمعاهد للذّمي. ومؤ

لمقتضى ّتفقتَ ما وهو وأموالهم، الكفار دماء إباحة هذا و في الّمة عليه ا
ّ الجملة، ِهم دمائهم إباحة أّن إل ِل الصل، في ملكهم صّحة عدم تعني ل وأموا
ٌق فهناك ّتى مالكيه يكونوا وأن بأيديهم، ما يملكوا ل أن بين فر إليه يصل ح

المسلمون. الله جند
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ٌد ﴾وأمواَلهم ودياَرهم أرضهم وأورثكم﴿تعالى:  قاوله وفي تأكي
ّولها الله ولكّن وأموالهم، لهم دياٌر فهي المعنى، لهذا وإن المسلمين، ن

الملك. احتمال معَ الختصاص احتمال عليها يرد الضافة كانتَ
ّيد الختصاص احتمال وينفي لل تملكهم، صّحة من لقاّرر ما ويؤ ِم تفاصي أحكا

أو بعهد ودماؤاهم أموالهم عصمتَ أو أسلموا فإذا لهم، تثبتَ التي الملك
ّنها الموال هذه على عاملناهم ذمة، أو أمان ما الموال من لهم وكان لهم، أ

من بعضهم أخذ فيما إلينا تحاكموا ولو أيديهم، تحتَ وهو لعصموا أو أسلموا
ً ملكها يعتقدون التي الموال وجعلنا الشرع، بحكم بينهم حكمنا بعض أموال
الحقوق أداء عليهم وأوجبنا مظلومهم، من ظالمهم أخذ ما ورددنا لهم،

أموالهم. من ذلك وغير الديون وقاضاء
ٌد والفدية أموالهم، من أخذناها الفدية منهم أخذنا وإذا به يشتري عق

الشروط وموافقته العقد صّحة والصل المسلمين، من نفسه المشرك
ّنه ل لنفسه، ثأمن منه المبذول المال وأّن ظاهًرا، في منهم ماٍل اغتنام أ
بيعَ. صورةا
ًعا، منه استعار أو مالً، الحربّي الكافر من المسلم اقاترض وإذا وجب متا
لمماطلة له يجز ولم الرد عليه لم ولو الداء، عن المتناع ول الجحود ول ال
ًكا المال يكن لكن لم له مل الوعد. إخلف إل الداء عن المتناع في ي

ًدا المسلمون فتح وإذا ّفار بلد من بل على ملكهم بقاء فالصل صلًحا، الك
فمن لهم أرضهم وتكون عنها، ملكهم زوال على الصلح يكن لم ما بلدهم
كما المسلمين يعطيه بقي يسلم لم ومن الخراج، عنه سقط عليها أسلم
ّدم. تق

باَلحياَء؟     اَلمسلمين     أرض     اَلكّفاَر     يملك     مسألة: هل
ّ وعرضه، كدمه للمسلمين مباٌح ماله الحربّي الكافر ّيا كان إن إل حرب

ًنا بنفسه لمباح كان وإذا نفسه، دون أماٌن لماله فيكون بالتجارةا له مأذو
ّلكه فإّن المال، ّلكه ويجوز يصّح أو يصّح، ل المسلمين بلد في تم عليه تم
ّلكه يكون فل الحربي، مال كسائر ٌةا، لتم ً يكون ول ثأمر المسألة. في داخل
ّفار من يحكمها ومن الصليين، الكفار من المسلمين بلد يحتّل ومن الك

ّدين، ّنهم بالتفاق، ملك لهم يصّح فل المرت ّيين ليسوا ل لب، حرب بل فحس
ّيون ٍء وإحياؤاهم للمسلمين، مقاتلون معتدون حرب أرض من لشي

لهم أو المسلمين، لر ٍء احتفا ًكا يكون ل النفط آبار من لشي هي بل له، مل
المسلمين. من لمالكها باقايٌة
الغاصب تصّرفات من فهو فيه، عملوا أو عليه بنوا أو منها، حفروا وما

ّقون ل الباطلة، ًئا، منها يستح ّكنون ول شي عندما فيها صنعوه ما إتلف من يم
المسلمين ولّن عموًما، الغصب في الصحيح هو هذا لّن المسلمون، يملكها

ّكن فل بالغنيمة يملكونها ّفار ليم له مما الك لك ِل المسلمون. يم
ّلكه في الفقهاء اختلف فقد الذّمّي، الكافر وأّما المسلمين لرض تم

لة أصّحهما قاولين، على بالحياء ّلك أنواع كسائر منه ذلك صّح دليل ول التم
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ملك لينافي ل إسلم أرض بكونها للرض المسلمين عموم وملك المنعَ، على
لمشتراةا، كالرض لبعضها غيرهم من الواحد ذلك في الرض ومثل ال

ّنفط آبار أو الماء وآبار المعادن الذّمّي. ملكه منها يملكه المسلم كان فما ال

باَلستيلء؟     اَلمسلمين     أمواَلَّ     اَلكفاَر     يملك     مسألة: هل
هل قاهًرا، الكفار عليه استولى إذا المسلمين مال في الفقهاء اختلف
قاولين: على ل؟ أم بذلك يملكونه

ّنهماَلولَّ اَلقولَّ التابعين، من جماعة قاول وهو بذلك، يملكونه : أ
ّية ومذهب َد، عن وروايٌة المالك ليعتبر ل لكن الحنفية، مذهب وهو أْحَم
ّفار استيلء ًكا عندهم الك ّل ّ تم تعليق في أصلهم على دارهم إلى بحيازته إل
بالدار. الحكام
له على الكفار استيلء في فصّح للملك سبب الستيلء أّن القوِل هذا ووج

فيه ضمان ل الكفار أتلفه ما ولّن العكس، في يصح كما المسلمين مال
بالجماع.

ِدّل لت ّنه وسلم عليه الله صلى عنه صح بما القول لهذا واس وهلقاال: " أ
الله صلى النبي دور باع عقيٌل وكان "،دور؟ أو رباَع من لناَ عقيٌل ترك
بمكة. التي وسلم عليه

ّنهماَلثاَني:  اَلقولَّ ًكا يملكونه أ ًدا، مل ّي ّنه وذكر تيمية ابن اختيار وهو مق أ
لق عدمه، على ول الملك على ينص لم أحَمد وقاال: إّن أحمد، مذهب تحقي

ّنما ٍم على نّص وإ ّنهم والصواب ذلك منها لأِخذ أحكا ًكا يملكونها أ ًدا مل ًي ل مق
وجه. انتهى. كّل من المسلمين ملك ليساوي

ّنهماَلثاَلث اَلقولَّ مذهب في وروايٌة الشافعّي قاول وهو يملكونه، ل : أ
ّطاب أبو لها انتصر أحمد ّنه أحمد عن طالٍب أبو ونقل الكلوذاني، الخ قاال: أ
ّ يزول ل الملك لّن القياس؛ " هو ٍة إل ٍة، أو بهب ّق قاال: ل لعَمَر ولكّن صدقا ح

ّنها الملك، بعدم القول تقوية في صريحٌة الرواية وهذه فيه"، له صريحٌة ولك
َي ما إلى ويذهب به يقول ل أحمد أّن في أيًضا عمر. عن لرو

التي وسلم عليه الله صلى النبي بناقاة القول هذا أصحاب واستدّل
المشركون كان النصار من جارية بها وجاءت المشركون، عليها استولى
عليه الله صلى الله رسول فأتوا لتنحرنها عليها الله نجاها إن ونذرت سبوها
لله نذرت جزتهاَ؛ بئسماَ اَلله، سبحاَنفقال: " له ذلك فذكروا وسلم

فيماَ ول معصية، في لنذر وفاَء ل لتنحرنهاَ، عليهاَ اَلله نجاَهاَ إن
أّن على فدّل حصين، بن عمران حديث من مسلم " أخرجهاَلعبد يملك ل

لزل لم وسلم عليه الله صلى النبي ملك ّ عنها، ي لمها غنيمًة كانتَ وإل حكم لحك
الستدلل. هذا في ما بيان ويأتي الغنائم،
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ّي وفي ّنه عمر بن الله عبد عن البخار العدو، فأخذه له فرس ذهب أ
ّله رسول زمن في عليه فرد المسلمون عليهم فظهر ّله صلى ال عليه ال

فرده المسلمون عليهم وظهر الروم، بأرض فلحق له عبد وأبق وسلم،
ّله صلى النبي بعد الوليد بن خالد وسلم. عليه ال

ّفار ضمان عدم وأّما إسقاط اقاتضى فلو والمال، النفس فيه فسواء الك
ّنهم المواِل ضمان ّنهم النفس ضمان إسقاط من لزم الموال يملكون أ أ

ّفار وإتلف به، قاائل ول النفس يملكون فعل بغير حصل ما منزلة منّزل الك
انتهبوه، ما عوض ول قاتلوه من دية لتؤخذ لذالم الوجه، هذا من آدمّي

وجّل. عّز الله عند أجره فيه وللمسلم
من لناَ عقيٌل ترك وهلوسلم: " عليه الله صلى النبي قاول وأّما
ّنه على بعضهم فحمله "،رباَع ًبا لعقيٍل تركها أ لأجيب لنفسه، تطيي أبا بأّن و

ّنه المطلب عبد ورث طالب يرث فلم الجاهلية، مواريث على بنيه أكبر ل
ًئا. وسلم عليه الله صلى النبي شي

لل وهذا وجهين: من غلط التأوي
ّنهاَلّولَّ عقيل مسلم: وكان صحيح في الحديث سياق في جاء قاد : أ

ّنهما علّي ول جعفر يرثأه ولم وطالٌب، هو طالٍب أبا ورث مسلمين، كانا ل
ًعا. وطالٌب عقيٌل لوّرث ولذلك الكبر غير توريثهم على فدّل م

ًثأا ليس وسلم عليه الله صلى النبي : أّناَلثاَني المطلب لعبد وار
الله صلى يحجبونه المطلب عبد بني وسائر طالٍب أبا فإّن السلم بمواريث

ليس إذ الجاهلية مواريث إلى ذلك لنسبة معنى فل عّمه، وبني وسلم عليه
ّق وسلم عليه الله صلى النبي ّقه حيث الجاهلية بمواريث لها بمستح يستح

حيث السلم بمواريث ول الجواب، هذا أجاب من بزعم دونه طالب أبو
بنيهم. بني دون المطلب عبد بني بين يكون

ّنه أن الجواب في هذا من وأقاوى ّفار بيوع تصحيح من ليقال: إ في الك
قابل الجاهلية في بمكة وهو الدور باع وعقيٌل أنكحتهم، تصحح كما الجاهلية،

حكمها لنتقال لها وسلم عليه الله صلى النبي ملك امتناع فيكون ليسلم، أن
الجاهلّي. بالبيعَ

ٍم ابن واستدّل ٍم حز ّي بكل ّلك القول نقض على قاو أموال الكافرين بتم
على فيه أغلظ كان وإن بالقسمة، مالكها ملك بزوال والقول المسلمين

فقال: الحد؛ وجاوز عادته
ً عمل منالسلم: " عليه "وقاال ّد فهو أمرناَ عليه ليس عمل "؛ر
ّق الحرب، أهل منا أخذه عّما فأخبرونا أموالنا وهل بباطل؟ أم أخذوه أبح

أو ذلك في ظالمون هم وهل عليهم؟ حرمه مما أو لهم تعالى الله أحله مما
ً ذلك من عملوا وهل ظالمين؟ غير ًقا عمل نبيه وأمر تعالى الله لمر مواف

ً أو السلم عليه ًفا عمل عليه الله صلى رسوله وأمر تعالى لمره مخال
ول ل؟ أم له لخلفهم النار في ويخلدون السلم دين يلزمهم وهل وسلم؟

ّد أحدها. من ب
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ّنهم فالقول ّنه أخذوه بأ ّق: أ ّنهم لهم تعالى الله أحله مما بح غير وأ
ّنهم ذلك، في ظالمين ً ذلك يعملوا لم وأ ًفا عمل وأمر تعالى الله لمر مخال
ّنه السلم، عليه رسوله مرية ل بواح صراح السلم: كفر دين يلزمهم ل وأ

َق فلم سقط قاد وإذ القول، هذا فسقط فيه، ّ يب اليقين الحق وهو الخر إل
ّنهم من ّنما أ أظلم ذلك في وهم عليهم، حراًما وأخذوا بالباطل أخذوه إ

ّنهم الظالمين، ً بذلك عملوا وأ رسوله وأمر تعالى الله أمر عليه ليس عمل
عليهم. فرض السلم دين التزام وأّن وسلم، عليه الله صلى
ول مفسوخ، وظلم مردود، باطل أخذوه لما فأخذهم هذا في شّك ل فإذ

ّق ًدا. مالكه ملك على فهو فيه؛ يشبههم لحد ول لهم ح أب
من الحاضرون أجمعَ أحد! وقاد على يخفى كيف ندري ما أمر وهذا

ّنهم على المخالفين ّنهم أصلً، أحرارنا يملكون ل أ القسمة قابل مسرحون وأ
ّلك بين فرٍق فأي ثأمن، تكليف بل وبعدها بالظلم المال تملك وبين الحر، تم

على يملك ل المسلم أّن على اتفقوا وقاد أنفسهم، أنصفوا لو والباطل
عظيم معَ ذلك في بالكفار العناية هذه لهم وقاعتَ فكيف بالغصب، المسلم
قاال. ما آخر إلى علينا"، يملكون / ل علينا أنهم: يملكون في تناقاضهم

ّلك ولمسألة ّفار تم ٌع المسلمين أموال الك ٌةا، فرو مال مسألة أشهرها كثير
ّفار عليه استولى إذا المسلم ِنمه ثأّم الك من المسألة وهذه المسلمون، َغ
ّلك مسائل ّفار تم ّلتي هي المسلمين أموال الك َدت ا ّلة فيها وَر الظاهرةا الد

ّلم المسألة في العلم. أهل أكثر فيها وتك
حالن:  المسألة فلهذه

َلف السلف جماهير فذهب القسمة، قابل صاحبه ليعَرف : أناَلولىَّ والخ
ّنه إلى ٍء، بل لمالكه أ ّلتي الجارية حديث ودليله شي صلى النبي ناقاة أخذت ا
ًبا منه الدللة وجه بيان ويأتي وسلم عليه الله خلٌف وفيه الله، بإذن قاري

ضعيٌف.
مذاهب: ثألثأة ففيه القسمة، بعد صاحبه ليعَرف : أناَلثاَنية
ّنه المذهب ّق ل الول: أ يملكون القسمة بعد والغانمون فيه، لصاحبه ح

ًكا ّي وهو بها، صحيًحا تاّما مل في الروايات وإحدى السلف، بعض عن مرو
أحمد. مذهب

َبه الثاني: أّن المذهب ّثمن، به أولى صاِح السلف جمهور مذهب وهو بال
ّية وقاول الحنابلة، مذهب من والصحيح ّية، الحنف ّوي التفصيل وهذا والمالك ليق

ّدمنا ما َد مذهب إّن تيمية ابن قاول من قا ّفار أّن هو أحم مالنا يملكون الك
ًكا ًدا مل ّي ً ليَس وهذا المسلمين، كملك ليس مق المسألة هذه في خاّصا قاول
ّية لبن ّنه الِملك حقيقة في أصله هو بل تيم ّ ليَس أ من الشارع به يأذن ما إل

ّنه وعّرفه وغيره، كالّضمان ذلك يتبعَ وما التصّرفاِت لقدَرةا بأ ّية، ال وقاد الّشرع
ّين31/243( الفتاوى مجموع في قاّرره ّلك أّن ) وب مختلفة، مراتب التم
لر الوارث فملك وهكذا. المبتاع ملك غي

ّظاهر لكن الجملة، في صحيٌح أصٌل وهذا قاريٌب قاوٌل المسألة هذه في ال
ّفار عليه استولى إذا المسلم مال أّن وهو القول هذا من ملك عن خرج الك
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ً ويكون المسلمين َباًحا مال َد ل لم َلَم فإن عليه، َي لر عليه أس ِف وإن له، كان الكا
لب الكافر يد في وقاوعه قابل لمالكه كان المسلمون أخذه ٍم سب فيه تقدي
ّدم لق ِبِق غيره، على ف ّدًما ويكون لمباٍح، إلى كالّسا ِنِميَن على مق الغا

لقاِسَم وإن الملك، ل الختصاص نوع من الستحقاق وهذا القديم، لستحقاقاه
ِنِمين المال ّقه مسقطًة صاحبه لمطالبة قابَل له قاسمتهم كانتَ للغا في لح
ّلكه ّق ول تم ّنه المال قايَمَة يستح ّق ل ّلكه مستح لر لتم ِلٍك غي ّنما له، ما وإ

ّق له يستح َن ّثَمن عي ّقهم الغانمين لّن بال ّقه والمالك المال، قايمة في ح في ح
ِه ِن ّكن تعارَضا فلّما قايَمته، دوَن عي لهم يبذل أن على المال عيِن أخذ من لم

له َت ّق، ما كّل فيأخذ قايَم ّية لبن الصل فهذا استح لن هو تيم به ليقّرر ما أحس
الجمهور. قاول

ليخّرج ّول القول الصل هذا على و لم القسمة بعد ماله وجد من بأّن ال
ّقه ّنما استحقاقاه ليقال: إّن بأن بغيره ول بالثمن يستح ّدم إ ّق على ليق ح
لث الغانمين َباح، بمنزلة المال كان حي لم فالقسمة القسمة وقاوع بعد فأّما ال

استحقاقاه. ليزيل للِملك سبٌب
ّثمن ماله المال صاحب وأخذ التفصيل في القول بهذا قااَل وقاد أبو بال

ّطاب ِله معَ الكلوذاني، الخ ّفار بأّن قاو ملك وجعل أموالنا، يملكون ل الك
ِة يزول المسلم ّفار. باستيلء ل بالقسم الك

ًقا، به أولى صاحبه : أّناَلثاَلث اَلمذهب يزل لم الملك لّن مطل
ًعا تقعَ لم والقسمة ّفار، بغنيمة ول بالقسمة الملك يزول فل صحيًحا، موقا الك

ٍد، الشافعي مذهب وهو ّلوا ومجاه يكون أن من يخلو ل المقسوم بأّن واستد
ّلكه ّفار تم ّق يكون فل عليه ملكهم وصح الك ّنه الثمن، بغير ول بالثمن به أح ل
ّفار، من المسلمون يغنمها التي الموال كسائر ًيا يكون أو الك ملك باقا
ّنها القسمة لتبيحه فل عليه، صاحبه مال على ل مسلم مال على وقاعتَ ل
بينه فرق ول يغنموه، ولم المسلم أخيهم مال استعادوا والمسلمون كافر،
لقسم الغنيمة من لظّن ما وبين ّنه لعلم ثأّم ف الجيش. بعض متاع من أ

ّلذي القياس غير –القول هذا دليل ومن ّدم ا إليه- قاّصة أحمد إشارةا تق
لث وسلم عليه الله صلى النبي ناقاة على نجتَ التي النصارية الجارية وحي

ِركها لم ٌد ليشا لث أموالهم، الغانمين حيازةا بمنزلة المال حيازتها فإّن أح فحي
ّدت ّد أن لزم إليه، وسلم عليه الله صلى النبي ناقاة لر المال صاحب مال نر
له. الغانمين وحيازةا القسمة بعد إليه

منها الخمس إخراج عدم الجارية: أّن بحديث استدللهم عن والجواب
ّول الخمس إخراج إّن بل القسمة، عدم بمنزلة قاسمٌة فهو القسمة أ
ّق هو ما بين للغنيمة بين الغنيمة قاسمة يتلوه لهم، ليس وما للغانمين ح

ّ غنيمته من يملك ل والغانم الغانمين، لث أخماٍس، أربعة إل ّيز لم وحي فيه يم
ّق ّيز ولم ذلك فيه ميز مما أولى فهو غيرهم من الغانمين ح ّق فيه ليم كّل ح

ٍم، ّنما الغنيمة من نصيبها حازت تكون فل غان ّلها، الغنيمة حازت وإ فيكون ك
من مذهب على وهذا القسمة، قابل أدركها وسلم عليه الله صلى النبي
ّفار أرض دخل من إّن يقول َده الك ًئا فأخذ وح الصحيح وهو غانًما، يكون شي
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ًئا أخذ من وأّن الخر بالمذهب قالنا فإن المسألة، في ّفار من شي بل ملكه الك
لد فهو إباحة، موضعَ من لخذه تخميس ليَس إذ المسألة في الدللة عن أبع

لد لل مما ونحوه الصائد صي ِزي هذا، من المرأةا فعل فيكون المستقّر الملك لي
أعلم. والله فيه دللة ل الوجهين فعلى

ِة على الجماع وحكَي َلف ًذا الحنابلة حكاه الشافعي، قاول لمخا قاول من أخ
ّنما بن أحمد الله عبد أبي َء فل لقاِسم قاولين: إذا فيها الناس قاال حنبل: إ شي
ّثمن، له فهو لقاِسم إذا قاوٌم وقاال له، بغير القسمة بعد له يكون أن فأّما بال

ْله فلم ذلك لق لكّن المسألة، في فصٌل فهو الجماع صّح فإن أحد. انتهى، ي
لح قاد لكن يجري مما مجاهد عن لنقل وما الشافعّي خلف الجماِع في يقد
ّ المسلمين ملك زوال عدم من الصل على صحيٍح. بسبٍب إل

باَلستيلء؟     اَلمسلمين     أرض     اَلكفاَر     يملك     مسألة: هل
ّفار ملك عدم في الرجح القول على استولوا إذا المسلمين لموال الك
ّنها الرض، في إشكال ل عليها، لما بملكهم القول وعلى المال، من أولى فإ

لعَ الثابتَ لّن الثابتَِ، دون بالمنقول مختّص فهو عليه، يستولون كونه يجم
ًكا كونه معَ المسلمين، بلد من ّق فسقوط لصاحبه، مملو لألحق لو المالك ح

والرض، البلد على ووليته السلم علو سقوط منه يلزم ل بالمنقول
ملك عموم لينافي ل الذمي تملك لّن الرض الذمي تملك كمسألة وليستَ

بالستيلء. الحربيين تملك بخلف المسلمين
وجوب وعلى المسلمين، بلد عن الدفاع وجوب على العلماء اتفق وقاد

ل بّرا أو شبًرا كان ولو المسلمين، أرض من العدو عليه يستولي ما استرداد
ّفار كان ولو له، ساكن ّلكون الك كسائر فتكون عليها باستيلئهم الرض يتم

ّ للدفاع الجهاد وجب لما أرضهم، يستولي التي البلد في المسلمين عن إل
يملكها لم التي كالبلد تكون بل عنها الدفاع يجب فل البلد أما الكفار، عليها

فيه ويسوغ التراخي، على الطلب جهاد فيه يجب مما قاّط المسلمون
عليه. البلد من غيره وتقديم لمصلحة والتأخير المهادنة
ّلة من بطلنه ليعلم مما اللزم وهذا ومن وقاواعدها، وأصولها الشريعة أد

أعلم. والله الدفعَ، جهاد مسألة في واتفاقاهم الفقهاء كلم
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اَلحرب     في     اَلمواَلَّ     إتلف     اَلثاَلث: حكم     اَلباَب
لمسلم قاتل جواز على الدلة المشهورةا التترس مسألة وعلى نفسه، ال

ّلٌة الفقهاء، عند كانتَ إذا ذلك دون هو ما إتلف جواز على الولى بدللة دا
ّلة نصوص وردت وقاد الكافرين، في والنكاية المسلمين مصلحة فيه وأد

سيرد ونحوها، وزروعهم الكافرين بلد في التخريب من مسائل في خاصة
ّول الفصل في ذكرها أربعة: الباب وفصول الباب، هذا فصول من ال

الرض. في الفساد : حكمالفصل الول
إتلفه. بمشروعية النص جاء : ماالفصل الثاني
لملحقة النوازل بعض : فيالفصل الثالث بالمنصوص. ال
المسلمين. أموال إتلف : حكمالفصل الرابعَ

التلف. جواز لمواضعَ : الضابطالفصل الخامس
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اَلرض     في     اَلفساَد     اَلولَّ: حكم     اَلفصل
ّني جاَعل في اَلرض﴿تعالى:  الله قاال ّبك للملئكة إ وإذ قااَلَّ ر

ُيفسد فيهاَ ويسفك اَلدماَء ونحن خليفة قااَلواَ أتجعل فيهاَ من 
ّني أعلم ماَ ل تعلمون وقاال: ،﴿نسبح بحمدك ونقدس لك قااَلَّ إ

ُيهلك اَلحرث﴿ ُيفسد فيهاَ و ّلىَّ سعىَّ في اَلرض ل وإذاَ تو
ّني أعلم ماَ ل تعلمون ّنسل قااَلَّ إ .﴾واَل

الرض في والفساد الدماء سفك بتحريم الشرعي الصل هو وهذا
ّق، بغير والتخريب ّ ح ّق قاتل من أّن إل ّفار قاتل كمن بح أو لكفرهم الك
الموال من له الله أباحه ما إلى للوصول أو المسلمين، على عدوانهم
ّنه أيديهم، تحتَ الله جعله مما والسبي لتل فإ ّق يق في بهذا أمره والله بح
ٍةا، نصوٍص ٍةا مواضعَ في ذلك سّن وسلم عليه الله صلى محمد ونبيه كثير كثير

وأحاديثه. سيرته من
ًدا معصية كان النبي، وبعثة الدعوةا قابل الكفار قاتل من كان وما في وفسا

ّد ولذا نفسه، في حق له ليس الكافر كان وإن تعالى، الله لحق الرض ع
فقال الشيطان عمل من القبطي قاتل حين فعله السلم عليه موسى
فوكزه موسىَّ فقضىَّ عليه قااَلَّ هذاَ من عمل﴿تعالى: 

ّنه عدّو ُمضّل ُمبين ًيا تعالى وقاال، ﴿اَلشيطاَن إ فرعون: عن حاك
ّبك فيناَ وليًداَ ولبثت فيناَ من عمرك سنين ﴿  قااَلَّ ألم نر


   

َعلتك              

   


    ﴿،

ّنا سبحانه وقاال وقاتلت نفًساَ فنّجيناَك من اَلغّم﴿موسى:  على ما
ًناَ ُتو ّناَك ُف .﴿وفت

لمرين: منكًرا كان للقبطي موسى وقاتل
ّنهالول ولم قاتلهم يجوز ل والكفار والبعثة، الدعوةا قابل للكافر قاتل : أ
وجل. عز الله لحق محّرم وهذا الدعوةا، تبلغهم

القبطي، قاتله وقاتَ بالجهاد له ليؤذن ولم ليؤمر لم موسى : أّنالثاني
النبي كان حين الجهاد فرض قابل وصحابته وسلم عليه الله صلى كالنبي
".اصبروالصحابه: " يقول وسلم عليه الله صلى

ّق الحالين هذين في الكافر قاتل في فليس ذلك ومعَ عليه فموسى له، ح
يلتزم ولم مدين، إلى بلده من الفرار إل القبطي قاتل حين يفعل لم السلم

ّقا ول دية وجل عز الله لحق محرًما قاتله يكون من كل وكذلك الدم، لولي ح
ِةا ّنه المشركين، من الكبير والشيخ والطفل كالمرأ فيه. دية ل فإ

في الفساد من النصوص في المذموم أّن بيان والمقصود بهذا الفصل
ّق ليس فيما هو النفوس قاتل ومن والتخريب الرض كان سواء منه، بح
ّق ّقا كان أو الدميين، حقوق من ونحوه بالمثل ومعاملًة قاصاًصا الح لله ح

لعدوانهم وأهدرها لكفرهم، الكافرين دماء سبحانه الله أهدر كما وجل عز
ذلك. ونحو المسلمين على

والتخريب الفساد تحريم في العامة النصوص في يكن لم هذا لعلم فإذا
من الكافرين أملك في والتدمير التخريب تحريم على دللة الرض في
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التدمير تحريم إلى يرمي لمن لمستدّل فيها يكن ولم والموال، الرض
ّفار بلد في والتخريب ًقا. الك مطل
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إتلفه     بمشروعية     اَلنص     جاَء     اَلثاَني: ماَ     اَلفصل
ّلة جاءت بلد في والتلف التخريب لتبيح المسائل بعض في خاصة أد

ّو، ّلة إلى إضافًة العد على يدّل دليٍل وكّل والقياس، النظر من العامة الد
َتتّرس المسلمين قاتل على أو البيات، في المشركين ذراري قاتل جواز لم ال
نفَسه المسلم قاتل جواز على أو المشهورةا، التترس مسألة في بهم

ٍة بالولى يدّل ذلك كّل وغيرها، الستشهادية العمليات في أعظم لمصلح
ّنما التخريب، من المسائل هذه جواز على ّلة نذكر وإ كل على الخاصة الد

مسألة.
اَلزروع     مسألة: إتلف

ماَ قاطعتم من لينٍة أو تركتموهاَ قااَئمة علىَّ﴿تعالى:  قاال
.﴿أصولهاَ فبإذن اَلله وليخزي اَلفاَسقين

فيه للمسلمين مأذوٌن لترك أو النخل من لقاطعَ ما أّن وجل عز الله فأخبر
ٍر غير ٌي هو بل مذموم، ول فعلهم من منك وتعالى سبحانه منه خز

ّلتَ وقاد للفاسقين، ّية على الية د وجوه: من النخيل قاطعَ مشروع
كان ولو للمؤمنين، والمتداح القارار جهة على النخيل قاطعَ : ذكراَلولَّ

ّ ليذكر لم المسلمين فعل من منكًرا التحريم. وبيان النكار معَ إل
الشرعية، المقاصد حصول في والترك القطعَ بين : التسويةاَلثاَني

الفعل. فكذلك جوازه، في نزاع ل والترك
ذّم من على الرد أو التحريم، توهم لدفعَ جاءت الية : أّناَلثاَلث
والرد النزول، سبب في القولين على بزعمه، الفساد من لنه به المسلمين

ّية. الجواز يقتضي بالتحريم يقول من على والمشروع
ًيا ذلك جعل الله : أّناَلراَبع الفعال به لتمتدح ل مما وهذا للكافرين، خز
ّ يكون ل بل المحّرمة، ٌع هو فيما إل َغٌب مشرو به. مأموٌر فيه لمر

لمراد والذن بإذنه، فهو لقاطعَ ما أّن ذكر سبحانه الله : أّناَلخاَمس هو ال
ًنا الذن كان لو إذ الكوني، ل الشرعي الذن ّيا إذ من على الرد سياق في كون
ّلم الله لكان بالتحريم يقول فكل بالمعاصي، الذنب على الحتجاج عباده يع

باطٌل المعاصي على بالقدر والحتجاج الله، بإذن قاال: ذلك ذنب له لذكر من
ّنة الله كتاب في مذموٌم للشريعة، مخالٌف عليه الله صلى رسوله وس
وسلم.

ًيا وكونه النخيل لقطعَ تعالى ذكره ومعنى الترك أّما ظاهٌر، للفاسقين خز
ًدا يكون ل الترك إذ إيضاح، إلى فيحتاج ّد ل بل لذاته، محمو تضّمنه من ب
ّيا معنًى ّلق وجود لد يتع والترك المرين: القطعَ الله وصف وقاد به، الحم
ّنهما ًيا فيهما وبأّن بإذنه، بأ للفاسقين. خز

ٍر ابن ذكره ما المعنى هذا في والظهر بعض قاال: نهى مجاهد عن كثي
فنزل المسلمين مغانم هي إنما وقاالوا النخل قاطعَ عن بعًضا المهاجرين

قاطعه وإنما الثأم من قاطعه من وتحليل قاطعه عن نهى من بتصديق القرآن
بإذنه. وتركه
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حكم على نزولهم وتعجيل بهم القطعَ: النكاية في الفاسقين خزي فيكون
ويكون وإجلئهم، هزيمتهم في والسراع وسلم عليه الله صلى الله رسول
به. وانتفاعهم تركوا لما المسلمين الترك: غنيمة في الفاسقين خزي

لث ويبقى َذيِن الوجهيِن هذين بين الترجيح في البح ّل فيهما، الله أذن ال
ليذكر الباب. هذا آخر في الله بإذن وس
الله عبد حديث من ومسلم البخاري أخرج النضير، بني نخل قاطعَ وفي

في قاطعَ وسلم عليه الله صلى الله رسول أّن عنهما الله رضي عمر بن
وبالتحريق. بالقطعَ إتلفها جواز على هذا دّل وقاد وحرق، النضير بني نخل

البيهقي أخرج الطائف، أعناب وسلم عليه الله صلى الله رسول وقاطعَ
ٍد ً الزبير بن عروةا عن ضعيف بإسنا عليه الله صلى الله رسول أّن مرسل

ًفا حاصروا حين المسلمين وسلم: أمر المسلمين من رجٍل كّل يقطعَ أن ثأقي
كرومهم.  من حبلت أو نخلت خمس

وغيرهم الطبقات في سعد وابن إسحاق وابن عقبة بن موسى ذلك وذكر
والمغازي. السير علماء من

واَلخيل     اَلدواَب     مسألة: عقر
ّفار، في نكاية قاتلها في وكان المعركة الدواّب تحضر لم إذا لك فقد ال

قاولين:  على قاتلها في الفقهاء اختلف
الدواب لحرمة والشافعية، الحنابلة مذهب وهو : التحريم،اَلقولَّ اَلّولَّ

النبي عن ليروى ولما قاتلها، عن وسلم عليه الله صلى النبي ونهي والبهائم
في قاتلها عن النهي من الصديق بكر أبي وعن وسلم، عليه الله صلى

خاّصة. الحرب
نكايًة فيه لّن والمالكية، الحنفية مذهب وهو : الجواز،اَلثاَني اَلقولَّ

ّفار في لتباح الك ّبهم قاتل ليباح كما ذلك لجل ف عليها. ليقاتلون التي دوا
عليه الله صلى النبي عن الخاصة الحاديث أما أرجح، الثاني والقول

منها يصّح فلم المسألة في عليه الله رضوان الصديق عن لروي وما وسلم
تحريم في الخاصة والنصوص البهائم، قاتل تحريم في والعمومات شيء،

ًقاا مخصوصٌة الحرب في ذلك َتل ما قاتل بجواز اتفا المعركة ويحضر عليه ليقا
ّفار، في النكاية من قاتله في لما في مثله فهو النكاية في مثله كان فما الك

الجواز.
ِتل مما وكانتَ المعركة الدواّب حضرت إذا وأّما ّفار، عليه ليقا خلف فل الك

ونحوها. قااتلتَ إذا المرأةا لتقتل كما قاتلها، جواز في
ّتباعه قاّصة في الطويل الكوع بن سلمة حديث الشيخان أخرج وقاد ا

ًدا عقره خبر منه مسلم وعند غطفان، من المشركين خيل من عد
لر أرميهم زلتَ قاوله: "فما القصة وفي المشركين، َعَ فإذا بهم، وأعق إلّي رَج

ًةا أتيتَ فارٌس لتَ شجر ذكر ثأم به"، فعقرت رميته ثأّم أصلها في فجلس
ومقتل الفزاري الرحمن وعبد عنه الله رضي السدي الخرم اقاتتال

الرحمن عبد ومقتل الفزاري الرحمن وعبد قاتادةا أبي واقاتتال الخرم،
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لر وفيها المشرك، الفزاري ِم عق وكل الفزاري، الرحمن عبد فرَس الخر
َعهم. عاب ول عليهم لينكر ولم بإثأرهم وسلم عليه الله صلى والنبي ذلك صني

بن الرحمن عبد عن قاتادةا بن عمر بن عاصم إسحاق: حدثأني ابن وقاال
قاّصة فذكر لحنين، وادي استقبلنا قاال: لّما الله عبد بن جابر أبيه عن جابر

سوداء راية بيده أحمر له جمل على َهوازن من وفيها: ورجل لحنين غزوةا
ِزَن، أماَم طويل لرمح رأس فى لن َهوا برمحه، طعن أدرك إذا خلفه، وهواز
لس فاته وإذا عليه أهوى إذ كذلك هو فبينا فاتبعوه، وراءه لمن رمحه رفعَ النا
ِمن علّي فأتىَّقاال:  ليريدانه، النصار من ورجشل طالب، أبى بن علّي

ّي ووثأب ،عجزه علىَّ فوقاع اَلجـمل عرقاوبىَّ فضرب خلِفِه، النصار
َدمه أطن ضربًة فضربه الرجل، على رحله. عن فانجعَف ساقاه، بنصف قا

ٌد وهذا َعَ قاتادةا بن عمر بن عاصم جيد، إسنا فأحرى الله عبد بن جابَر سم
وابن ثأقات وكلهم أباه، سمعَ الرحمن وعبد الرحمن، عبد ابنه يسمعَ أن

منه بسماعه صّرح وقاد عمر بن عاصم عن مكثٌر وهو الحديث جيد إسحاق
السناد. هذا في

اَلبلد     مسألة: تخريب
ّلذي هو﴿تعالى:  قاال من اَلكتاَب أهل من كفرواَ اَلذين أخرج اَ

ُتم ماَ اَلحشر لّولَّ دياَرهم ّنواَ يخرجواَ أن ظنن ّنهم وظ ماَنعتهم أ
في وقاذف يحتسبواَ لم حيث من اَلله فأتاَهم اَلله من ُحصونهم
اَلُمؤمنين وأيدي بأيديهم بيوتهم ُيخربون اَلرعب قالوبهم

    اَلبصاَر أولي ياَ فاَعتبرواَ        


 

            


  



        



 

 



   
ّلتَ فأخبر لمؤمنين وأّن بأيديهم، بيوتهم يخربون كانوا اليهود أّن قادرته ج ال

فعلهم، وتحسين القارار وجه على سبحانه وذكره أيًضا، ليخربونها كانوا
َكر ولم وسلم عليه الله صلى الله رسول معهم وكان الوحي في عليهم لين

التخريب. وقاتَ في ول
قاولن: أصحها أقاوال الية من الموضعَ هذا معنى في قايل وقاد

ما رأوا فإذا بيوتهم في ينظرون كانوا اليهود : أّناَلقولَّ اَلولَّ
من يتلفون والمسلمون المسلمون، منه يستفيد لئل أتلفوه يستحسنون

قاتادةا. قاول وهذا الحصون، خارج
واليهود خارجه، من الحصن ليتلفون كانوا المؤمنين : أّناَلقولَّ اَلثاَني

الحصن، من المسلمون يهدمه مما ينثلم ما به ليسدوا بيوتهم من يهدمون
رسول قاال: إن من قاول وأما ضعيف، بإسناد عباس ابن عن مروي وهذا
مكان ليتسعَ هدمها دار على ظهر كلما كان وسلم عليه الله صلى الله

ّنهم القتال، من وأخذوا وخرجوا دبرها من نقبوها دار من خرجوا كلما وأ
في تعالى لقوله مخالف فهو البيوت، ويحصنوا الدروب به ليسدوا حجارتها

فيها يكن فلم ،﴿فماَ أوجفتم عليه من خيٍل ول ركاٍَب﴿السورةا: 
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ورجوع والقتال الحصار ذلك كان فمتى القتال، في ركاب ول خيل إيجاف
حصونهم؟ من بيتٍَ بيتٍَ عن اليهود

المؤمنين من التخريب لوقاوع قاائم الستدلل فإّن القولين كل وعلى
المفسرين: إّن بعض به وقاال الزهري عن لروي ولكن الكافرين، لديار

كان وإن وهذا بإجلئهم، المؤمنين وتخريب العهد، بنقضهم البيوت تخريبهم
ّقا ً ح ّ لفظها، إطلق يتناوله وقاد الية معنى عموم في داخل ما حصر أّن إل
بينة. مخالفة الية لظاهر مخالٌف به كان

عليه الله صلى الله رسول أّن أسامة حديث من سننه في داود أبو وأخرج
َوَحّرق"فقال: " إليه عهد كان وسلم َنى صباًحا  ْب لأ وإسناده ،أِغر على 

الزهري. عن الخضر أبي بن صالح به تفّرد ضعيف،
لز الدلة هذه وفي ّفار بلد تخريب جوا بهم، نكايٌة ذلك في كان إذا الك
وما النضير، غزوةا في والمسلمون وسلم عليه الله صلى الله رسول وفعله
ّنه وسلم عليه الله صلى عنه لروي بفلسطين بلد على بالغارةا أسامة أَمَر أ
ًنا وجاء الصل هذا على جرى مما فيها، والتحريق فتحها قابل ّي ًدا لمب ّك لمؤ له. و
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باَلمساَئل     اَلُملحقة     اَلنواَزلَّ     بعض     اَلثاَلث: في     اَلفصل
اَلمنصوصة

ِة المسائل هذه ذكر جاء والتلف والتخريب التدمير مسائل من المنصوص
ّفار أموال في النفطية، المصالح استهداف نازلة على بها للستدلل الك

لل وهناك ٌةا وهي المنصوصة، المسائل بتلك أيًضا ملحقٌة لأخرى نواز ّيد مق
ِدها ِطها. مضبوطٌة بقيو ِب بضوا

من كانتَ وإن حقيقتها، في النوازل من ليستَ المسائل هذه وبعض
ِتها، حجمها في النوازل ّلذي السدود، كتدمير وصور آلف به يغرق قاد ا
ّلذي الغابات وتحريق الضخمة، السدود بعض في اللف ّدي ا خسائر إلى يؤ
ٍة أمريكا. في يقعَ كما البلد بعض أهل ليجلي وقاد القاتصاد، في ضخم
لل المسائل هذه ومن ما كاستعمال وحقيقتها، صورتها في نازلٌة مسائ
ِة ليسّمى ّدمار بأسلح ّي، السلح تشمل التي الّشامل، ال والسلح النوو

وحصروا عليه اصطلحوا هكذا الكيميائّي، والسلَح الجرثأومّي، البيولوجّي
النواِع. هذه في الشامل الدمار أسلحة
حكم في حسنًة رسالًة أسره الله فّك الفهد حمد بن ناصر كتب وقاد

ّدمار أسلحة استعمال ّلة فيها جمعَ الّشامل، ال ِد وبعض الد المهّمة، القواع
ّ ّنه إل ّفقه أ ٍة في غلط وعمله علمه في وبارك الله و مسائل من مسأل

لتَ السلحة، هذه استعمال ٍةا من الكتاب لأخلي ل أن فأحبب إليها. إشار
منها واستنبط ،الصل في القتِل الحسانقااعدةا:  الرسالة في ذكر فقد

ّ الشامل الدمار أسلحة استعمال منعَ له وهذا الحاجة، عند إل لم ل كما يلز
للكافرين. قاتٍل كّل في يخفى

ّ عليها، مأخذ ل صحيحٌة والقاعدةا ّنها إل ٌةا أ ّيد ٍةا مق إليها أشار لأخرى بقاعد
ًةا كونها على ونّص نفِسها الرسالة في بين التفريق وهي منها، مستثنا

أما الحسان، عليه المقدور قاتل في فالصل عليه، والمقدور الممتنعَ
َد وقاد فل، الممتنعَ الممتنعَ بين التفريق الثانية: وهي القاعدةا في عا

ما القتال في المجاهدين على الحسان وجوب على فنّص عليه، والمقدور
النساء وقاتل والحراق والتدمير أمثلًة: بالقصف لذلك وضرب استطاعوا،
ً والطفال، ٍة ومثال ٍةا لأخرى بمسأل التترس. مسألة هي لذلك مغاير

في واَلصل اَلحساَن، اَلقتل في اَلصلليقال:  أن والصواب
لل للممتنعَِ والقتال ،اَلثخاَن اَلِقتاَلَّ ِر والقت لق عليه، للمقدو بين والتفري

ٌةا والِقتال القتِل ٌةا قااعد ّلتها مشهور ٌةا، أد لز ل ما القتال في فيجوز كثير يجو
ُتم فإذاَ﴿فقال:  بالثأخان القتال في أمر والله القتل، في اَلذين لقي

ّتىَّ اَلّرقااَِب فضرَب كفرواَ ّدواَ أثخنتموهم إذاَ ح وقاال: ﴿اَلوثاَق فُش
ّنهم فإّماَ﴿ ماَ﴿وقاال:  ،﴿خلفهم من بهم فشّرد اَلحرب في تثقف

ّتىَّ أسرى لُه يكوَن أن لنبّي كاَن لسئل ولّما ،﴿اَلرِض في ُيثخَن ح
ّيتون الدار أهل عن وسلم عليه الله صلى الله رسول ليصاب ليب نسائهم من ف

ٌةا فيه منهم هم وقاوله "،منهم ُهمقاال: " وذراريهم ِة على زياد فهو الباح
ّيد ولم الحال، تلك في المقاتلة وبين بينهم التسوية يقتضي صلى ذلك ليق
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ّنهم ظاهره بل بالستطاعة وسلم عليه الله كقتلهم، قاتلهم وأّن منهم أ
ّيتوا أن فللمجاهدين ّو على قادروا وإن ليب التبييتَ. بغير العد

ّيد ولم ّلم عليه الله صلى النبي ليق وترك الضطرار، بحال البيات حكم وس
ِرض في البياِن ِة مع لعَ وهذا بياٌن، البياِن إلى الحاج ِنه موض ّينه كان فلو بيا لب
ّلم. عليه الله صلى وس

ّلذي النقل وفي عليه الله صلى النووي: وقاوله كلم من به استشهد ا
قاصاًصا والقتل الذبائح من قاتيٍل كل في " عاّمفأحسنوا القتلة: " وسلم
المقصود. في ظاهٌر وهو ذلك.ا.هش ونحو حد وفى
ّنه فمختلٌف بالمسلمين التترس أّما ٍةا حكم ل ّدر ضرور ليق بقدره، ف

ٌع والثأخان لثما المسلمون أما الكافرين، في مشرو ليشرع لم لقاوتلوا فحي
ًةا أو ليقصدون ل ترًسا كانوا سواء فيهم، الثأخان بالقتال. ليقصدون بغا

لن ّنما المقصود والثأخا لن إ ِد يكو ّلذي بالقي أن وهو التخريب، مسائل في يأتي ا
لته ترجح التي المصالح بعض فوت أو للمسلمين ضرره على الكافرين في نكاي

ٌةا بالمسلمين يكون أن ليشترط ول بها، ينتفعون أنفعَ كونه مجّرد بل إليه ضرور
ّده من قاتل أّما المسلمون، به ينتفعَ وما الموال تخريب في وهذا كاٍف، ض

ذكرنا. كما الثأخان فيه فالحكم الرجال
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في     اَلمسلمين     أمواَلَّ     إتلف     اَلراَبع: حكم     اَلفصل
اَلحرب

لد موضعين: في المسلمين أموال إتلف مسألة تر
لله يجوز من : قاتالاَلموضع اَلولَّ لبغاةا كقتال المسلمين، من قاتا ال

لق البحث، خارج مسألٌة وهذه ونحوهم، والخوارج أّن أعلم والله فيها والتحقي
ِلهم إتلف ّنهم الحرِب، في محّرٌم أموا للهم دماؤاهم لتحفظ مسلمون ل وأموا

كّل المسلم علىوسلم: " عليه الله صلى الله رسول قاال وأعراضهم،
لمه وماله وعرضه بقدر الباغي دفعَ منه لخّص عموٌم وهذا "،المسلم حراٌم، د

ّدر الضرورةا بقدرها. فتق
ّنه قايَل فقد أموالهم، من الحرب حضر ما أّما لمه، يجوز إ هذا فعلى اغتنا
أعلم. والله آخر، وجه من ضرٌر فيه يكن لم ما إتلفه يجوز

ِتها لتفويتَ المسلمين أموال : إتلفاَلموضع اَلثاَني ّفار، على منفع الك
لد هو وهذا البحث. موضوع في الوار

ابن قاال: حدثأني إسحاق بن محمد حديث من سننه في داود أبو فأخرج
ّباد ّباد أبيه عن ع عباد- بن يحيى داود: وهو أبو -قاال الّزبير بن الله عبد بن ع
الغزاةا في وكان عوف، بن مرةا بني أحد وهو أرضعني الذي أبي حدثأني قاال

له فرٍس عن اقاتحم حين جعفر إلى أنظر لكأني قاال: والله مؤتة، غزاةا
ليس الحديث داود: هذا أبو لقاتل. قاال حتى القوم قااتل ثأم فعقرها، شقراء

ّي. بالقو
ٍد ليروى ل كان وإن الّسيرةا، في مشتهٌر الخبر وهذا ٍر وهو صحيٍح، بإسنا جا

لر دار فإذا القواعد، على ّفار انتفاع بين الم معَ انتفاعهم وعدم بالشيء، الك
ّفار على تفويته أن شّك فل الحالين، في به المسلمين انتفاع عدم الك

ٌد ٌةا مفسدةا فيه ليس عظيٌم مقصو تركه. في التي عن زائد
لعَ السلمي التأريخ في وقاعَ وقاد ٌةا وقاائ ّدد مصالح بعض فيها لأتلفتَ متع

كثيرةا: وهي متقصيها غير بعضها أذكر الكافرين، على لتفويتها المسلمين
إليهم لأرسلتَ وخمسمائة وثأمانين سبعة عام عكا حوصرت فعندما

لمؤن، السفن بها فأحاط والسلحة، بالمتعة مشحونة سفينة منها وكان بال
ولم وغرقاتَ، جوانبها فخرقاوا القتل أو الغرق المسلمون وتحقق النكليز،

ّنهم السلحة، من ول الميرةا من ل منها، شيء أخذ من الفرنج يتمكن وكأ
معَ المركب يغرقاوا أن فاختاروا منه، مخرج ل القتل أّن رأوا أعلم والله
ّوتوا قاتلهم ليف ّنهم ل المؤن، من معهم ما النصارى على ل تفويتَ عدلوا أ
أنفسهم. قاتل بمفسدةا العدو، على المؤن
عسقلن، اليوبي الدين صلح الملقب السلطان خّرب ذلك العام وفي
ّق السلم، في العظيمة المدن من وكانتَ المسلمين، على تخريبها وش
حجر تخريب من على أهون أولدي جميعَ لموت السلطان: والله وقاال
به. بأس فل للمسلمين مصلحة فيه خرابها كان إذا ولكن منها، واحد

ّقب الملك خّرب عشر وخمسة ستمائة عام وفي ّظم المل الملك ابن بالمع
وخرب عليها، استولوا إذا الصليبيون بها ينتفعَ لئل الطور، بالعادل الملقب
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عليه يستولي أن خشية المقدس بيتَ سور وستمائة عشر ستة عام
ّكنوا الصليبيون الشام. بلد بقية من به فيتم

ّلها المواضعَ فهذه منفعته لقطعَ المسلمين أيدي في هو ما إتلف فيها ك
وهم الكافرين أيدي في هو ما إتلف أّما عليه، استولوا إذا الكافرين عن

الحكم. هذا في وآكد بالجواز أولى فهو به ينتفعون
لة ّل ٌةا المسألة وأد ِة في مقّرر وجوه: ثألثأ

لزاَلّولَّ عنده كان إن الموال من حرمًة أعظم وهي النفس إتلف : جوا
يستطيعون ما الوسائل من المشركين عند وكان للمسلمين، عظيمة أسرار

البحر في نفسه ليلقي أن ليونس جاز كما السرار، تلك على الحصول به
لة ليستنقذ ّي على الملك يدّل أن للغلم جاز وكما السفينة، في من بق
لله التي الطريقة لت فكان السلم على الخدود أصحاب دللة لمصلحة بها يق

الله وعبد إبراهيم بن محمد المعاصرين من المسألة بهذه أفتى وقاد ذلك،
حميد. بن

خيف إذا المشركون بهم يتترس الذين المسلمين قاتل : جوازاَلثاَني
على الترس بقتل إل جهادهم سبيل انقطعَ وإذا منهم، المسلمين على

الثانية. المسألة في خلف
لد عليه تدّل : مااَلثاَلث ّية القواع ّية، المصالح في والنظر الفقه من الشرع

ّنه َق ولم الظن غالب في المسلمين عن منفعته انقطعتَ ماٌل أ ِه يب ّ في إل
ّفار، منفعٌة لعها للك بها. انتفاعهم من أولى فقط
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اَلتلف     جواَز     لمواَضع     اَلخاَمس: اَلضاَبط     اَلفصل
ّول بأّن الشجار قاطعَ عن الصديق بكر أبي نهي الله رحمه الشافعي تأ

أن فأراد الشام بفتح الصحابة وعد وسلم عليه الله صلى النبي لّن كان ذلك
ّي، ومذهب وجيه وجه وهذا المسلمين، على خسارتها فتكون تتلف ل قاو

ّيده ّدمنا ما يؤ النضير. بني نخيل إتلف في قا
ّدمنا نخل تحريق يوم اختلفوا الصحابة أّن لروي ما الشجار إتلف في وقا

لنتفاع تركها رأى ومن اليهود، في نكايًة قاطعها رأى من فمنهم النضير، نبي
ّين المريِن، بكل إذنه عن أخبر وجّل عّز الله وأّن المسلمين، في أّن وب

ًيا كليهما للفاسقين. خز
ّلة هذه وتحتمل دليل ل جائٌز والقطعَ والتخريب التحريق ليقال: إّن أن الد

ّنه وأن تحريمه، على يصّح ّ يجوز ل ليقال: إ للمسلمين، الراجحة للمصلحة إل
الكافرين. من يخشونها التي المفسدةا ودرء

لعَ الصَل لّن الثاني، القول هو أعلم والله والصّح ِد من بالنّص، الفسا
فبإذن اَلله﴿فقال:  عنه، تعالى الله أخبر ما منه ليستثنى عاّم والمنعَ

ُيخزي اَلفاَسقين لز ﴿ول ّلذي القدر منه فيجو للفاسقين. الخزي فيه ا
والترك، الفعل من المرين في الفاسقين خزي جعل وجّل عّز الله أّن يوّضحه

ًقا، والترك الفعل يستوي أن ويمتنعَ ّد ل بل مطل ٌعَ منهما لكّل يكون أن ب موض
لعَ ،فيه ويصّح به يختّص لعَ دام ما فيقط الموضعَ بلغ فإذا للكافرين أخزى القط
ّلذي كان وإذا يقطعَ، لم للمسلمين وأنفعَ للفاسقين أخزى الترك فيه يكون ا

ليكون يقطعَ ل أن عليه كان للفاسقين أخزى يقطعَ أن قابل من الترك
التلف. أنواع سائر وهكذا النخيل، ببقاء الله أعداء على الخزي
ّلل وقاد ٍة، بعلٍل والطفال النساء قاتل عن النهي الفقهاء ع أّن منها مختلف
قاتلهم ففي فيها، قاتال ل كونها معَ للمسلمين، أمواٌل والطفال النساء
ٌعَ لة وهذه المسلمين، لموال تضيي ّل ٌةا بعينها الع من ونحوها الزروع في موجود

ّفار مصالح ًعا فيها فإّن التلف، ينالها التي الك التي المسلمين لموال تضيي
الروم لقتال أرسلهم من الصديق نهي الشافعي حمل هذا وعلى يغنمونها،

ّنه الشجار، قاطعَ عن ّنها لعلمه ذلك عن نهى وأ بوعد للمسلمين غنيمة أ
ِم ويلحق وسلم، عليه الله صلى المين النبي لة بالعل الظّن. غلب
ل التخيير فإّن والترك، القطعَ بين الطرفين المستوي بالتخيير قايل ولو
وكّل المجاهدين، وأمراء المسلمين، أئمة تصّرفات بل تشّه، تخيير يكون

ّق في يتصّرف من ّق في أو المة، عموم ح كولّي المسلمين من غيره ح
ّير فمتى بالمصلحة، منوطٌة الوقاف، وناظر اليتيم هو ما اختيار عليه وجب لخ
لح بين الختيار في المصلحة تحري وجوب بذلك فثبتََ للمفاسد، وأدرأ أصل

َذيِن المرين ّل ّيرنا ال وتركها. الكافرين أموال إتلف من فيهما وجّل عّز الله خ
لث ّققتَ فحي ّفار، على المنفعة كتفويتَ التلف، في مصلحٌة تح أو الك

انتفاع مصلحة من وأولى أرجح المصلحة هذه وكانتَ بهم، الضرر إلحاق
ّوةا، المسلمين مرّجٌح. فالتلف المرج
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لث المنفعة وكانتَ وأرجح، أرجى وانتفاعهم المسلمين مصلحة كانتَ وحي
ًةا أو لها، خطر ل قاليلًة الكفار تفوت التي المسلمين مصالح ولكّن كبير

والكافرين. للفاسقين الخزى وهو مرّجح، فالترك أرجح،
ّفار وعلى ضرٌر، التلف من المسلمين على كان وإذا ضرر، أيًضا الك
لينظر ّلذي الضرر هل ف ّفار يلحق ا لث أكبر بالك المسلمين ينال ما ليحتمل بحي

فالترك. وإل مرجح فالتلف كذلك كان فإن ل؟ أم لجله الضرر من
إيهان في تكون فقد منحصرةا، غير التلف في تكون التي والمصالح

وتقوية المسلمين همم رفعَ في تكون وقاد أقادامهم، وزلزلة الكافرين
واقاتصادهم، أموالهم في بالكفار الخسائر إلحاق في تكون وقاد نفوسهم،

في تكون وقاد عليهم، يحتاجونها التي السلعَ أسعار رفعَ في تكون وقاد
بذلك وتكليفهم وخرب، انهدم ما وبناء أمرهم، من فسد ما بإصلح إشغالهم
ذلك. وغير الطائلة، الموال
ًعا ليقاتلون اضطرار حاِل في المسلمون كان إذا وأّما الدين عن دف

لرمات، والنفس لح ّد لهم يكن ولم وال ٍذ فالتلف العدو، دفعَ من ب ّدٌم حينئ مق
في نكايٌة فيه ما وكّل الكافرين، في نكايٌة فيه دام ما الحوال جميعَ في

الباب في يأتي تفصيٍل على به، مأمورون وهم منهم مطلوٌب فهو الكافرين
الله. شاء إن الرابعَ
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النفطية المصالح استهداف الرابعَ: حكم الباب
ّدم ّول الباب في تق ّلذي الجهاد أحكام عن الكلم ال القاتصاد، يستهدف ا

دونه، بالقتال عليه المحافظة أو المال، على الحصول يستهدف كان سواء
ّفار، من استعادته أو ّفار الضرر إلحاق يستهدف كان أو الك أموالهم في بالك

ّلٌة منفعٌة للمسلمين يكن لم وإن واقاتصادهم ذلك. في مستق
ٍه: كالقتال من هذا، في داخٌل النفط في والكلم عليه، للحصول وجو

ّفار، من لستعادته والقتال دونه، والقتال وهذا فيه، بهم للضرار والقتال الك
ّله ٌةا ك له موجود ً الكفار بأيدي نفطية ومصالح آبار وجود من اليوم أسباب أصل

ليقاتلون عليها استولى المسلمين بلد في ومصالح عليها، للحصول ف
ّلون والكفار المرتدون الطواغيتَ َتلون المحت ليقا بأيدي ومصالح لستعادتها، ف

ليقاتلون المسلمين أموال من عليه استولوا مما وإما ملكهم من إما الكفار ف
فيها. بهم للضرار

ّنه دونه الِقتال أّما ِم اليوم يكون ل فإ ِد لعد ٍء وجو المصالح من شي
ّلها بل المسلمين، أيدي في النفطية في لهم ملٌك هو ما الكافرين، بأيدي ك
ّدين أصليين من الكفار عليه استولى وما الصل، أموال من ومرت

دونه. ل عليه ليقاتل مما وكلها المسلمين،
النفط آبار استهداف عن الحديث عند لتذكر التي النفطية والمصالح

ٌةا، ليذكر ما ورأس أهّمها ولكّن الباب، هذا في الله بإذن ذكرها وسيأتي متعدد
لر عنها الحديث عند النفط. آبا

ّدم وقاد استهداف حكم معرفة في إليها ليحتاج التي المسائل تحرير لقا
موضوِع المسألة على تطبيقها الباب هذا في ويأتي النفطية، المصالح
النفطية. المصالح استهداف وهي البحث،

فيه. المؤثأرةا والعوامل النفطي تمهيد: القاتصاد
النفطية. المصالح : مالكالفصل الول
النفطية. المصالح استهداف في بالعدو النكاية : وجوهالفصل الثاني
النفطية. المصالح باستهداف المسلمين تضرر : وجوهالفصل الثالث
النفطية. المصالح استهداف أحكام : تفصيلالفصل الرابعَ

البحث. لموضوع المماثألة النوازل : بعضالفصل الخامس
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فيه     اَلمؤثرة     واَلعواَمل     اَلنفطي     تمهيد: اَلقاتصاَد
ٍر ومدار ومعدنه ثأروته وهو العصر، تجارةا هو النفط فششي المعششارك من كثي

ّلة البلد من وكثيٌر الحديث، التاريخ ّلٌة المحت النفط. لجل محت
لة اقاتضتَ وقاد َعل جّل الله ِحكَم ّكَز أن َو ّثششروةا تششتر منطقششة فششي النفطيششة ال
وهششذه النفششط، مششن العششالمي الحتيششاطي أكثر ففيها والعراق، العرب جزيرةا

ّية السباب بعض معَ مجتمعًة لبلد المريكششان احتلل فششي السششبب هششي الدين
ّية الحرب في للعراق واحتللها عقود، منذ الحرمين عليه. الخيرةا المريك
ّية، التدخلت من النفط تجارةا خالط ولما الكبرى الدول ومصالح السياس
ّلة لثششرت النفط؛ لمنابعَ المحت تششدور الششتي التجاريششة العمليششة فششي التعقيششدات ك

ًعا وكانتَ النفط، أسواق عليها إلششى بالقيششاِس ليششدرك ل التجششارةا من خاّصا نو
للخرى التجارات المعروفة. ا

ًعا النفط أسعار في المؤثأرةا والعوامل ل منها وكثيٌر منحصرةا غير لذلك تب
ًعا يكون ّقا ّتى متو َد ح سششتة إلششى ترجعَ العوامل تلك أصول ولكّن تأثأيره، ليشاه

عوامل:
السششواق جميششعَ فششي عامششٌل وهششذا والطلششب، : العششرضاَلّولَّ اَلعاَـمـل
ّلمششا والتجارات، الطلششب ازداد وإذا النفششط، سششعر انخفششض العششرض ازداد فك

سعره. ارتفعَ
ٌةا النفط : أّناَلثاَني اَلعاَمل قارابشة منشه المعلومششة والكميششة ناضشبٌة، ثأرو

ّدر الكميشة وهشذه العربيشة، الدول في  مليار500 منها برميل،  مليار797 ليقش
ٍة بعد تنتهي أن لها النفششط أسششعار بقاء يقتضي العامل وهذا عاًما، وستين ثألثأ

ّتى مرتفعًة علشى النفشط أسشعار ارتفشاع يقتضشي كمشا الطلشب، ازديشاد مشعَ ح
ٍةا البعيد المدى ٍة بصور ّي ٍةا، تدريج إنتششاج فششي القاتصششاد أّن هششذا ومعنى لمستمّر
ًئا يملششك من كّل لدى البعيد المدى على النواحي جميعَ من أفضل النفط شششي

ًعششا سششتعمل للنفششط المنتجششة الدول وأّن خاّصًة النفط، من خفششض علششى جمي
الموعششد اقاششترب كلمششا الطلششب كميششة مششن سششيزيدون والمسششتهلكين النتاج،
العششرض انخفششاض يعني مما المعروفة، النفطية المستودعات لنفاد المتوقاعَ
باستمرار. الطلب وزيادةا

وجششه علششى النفطيششة الششثروةا لها تتعرض التي : المخاطراَلثاَلث اَلعاَمل
ّلمششا والتخششوف، الحششذر على قاائمٌة والتجارةا الخصوص، المخششاطر ازدادت وك

المششدى علششى المششدادات انقطششاع مششن الخوف بسبب النفط، أسعار ارتفعتَ
ّيات واقاعَ إلى نظرنا وإذا البعيد، المدى أو القريب ّيششة، العمل واشششتعال الجهاد

ٍر في الجهاد جذوةا ّية البلد وخاصششة البلد، من كثي النفششط إنتششاج فششي الساسشش
ّكششدت الحرمين، وبلد كالعراق ّيششة الحركششات لّن المخششاطر هششذه تأ مششا الجهاد

ٍر بين النفطية فالمصالح موجودةا دامتَ ّقاعٍَ خط ٍر متو واقاعَ. وضر
النفششط، سششوق تششدخل ل الششتي النفطيششة : الحتياطيششاتاَلراَبـع اَلعاَمـل

ّيششا تملششك الششتي والدول والحكومششة العششراق، وهششي محششدودةا، لتنتجششه ل احتياط
وأكششثر الّشششأن، أهل كلم بحسب والكويتَ، وفنزويل، والمارات، السعودية،

ّيا الدول هذه الحرميشن، بلد علشى المتسلطة السعودية الحكومة هي احتياط
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ّطل بسبب والعراق ّقافها مصالحها تع الماضششية، الفششترات فششي النتاج عن وتو
علششى الحششرص للعششراق، أمريكششا احتلل سششّرعتَ الششتي العوامششل أهششّم ومششن

فششي ينحششتَ الششذي السششعار تزايششد لتخفيششف النفطيششة ثأرواتششه مششن السششتفادةا
رفششعَ عششن المتنششاع مششعَ سششبتمبر، مششن عشششر الحششادي بعد المتهالك اقاتصادها
العراق. عن الحصار
لذ مضتَ، التي العقود وفي ّلتَ من ّي، النفششط بششإدارةا أرامكو استق السششعود

ّفض السعودية كانتَ ّلما النفط أسعار تخ ّيهششا إلششى بالسششتناد ارتفششعَ، ك احتياط
ّلمششا إنتاجه لتضاعف الذي الكبير ليمكششن النفششط، أسششعار اهششتّزت ك إّن القششول و
ّي النفط ٍر التحكششم لمكشن العملء أيشدي فششي يقشعَ لششم لشو السششعود مشن بكششثي

ِة أهششّم مششن زمششام مششالكه بيششد ولكششان طريقششه، عششن العالمية السياسات أزّمشش
ّكششن التي الكبيرةا لكميته العالم، اقاتصاد ّية المنششاورةا مششن مششالكه لتم القاتصششاد

والكميششة الموجششودةا، النتششاج كميششة طريششق عششن والسششواق، السششعار فششي
إليها. الحاجة عند تصديرها ليمكن التي الحتياطية
والششدول أمريكششا فششي المخزنششة النفطية : الحتياطياتاَلخاَمس اَلعاَمل

كميششات تخزيششن إلششى الدول تلك عمدت فقد الخرى، الدول وبعض الوروبية
ٍة شراء إلى تضطر لئل الزمات عند عليها العتماد تستطيعَ النفط من ضخم
ّقاف عندما اقاتصادها يختنق ولئل أسعاره، ارتفاع أوقاات في النفط إمششداد يتو
ٍةا النفط ٍة لفتر مستمرةا. أو مؤقات

ّنما المستودعات واتخاذ ّي، التكتيك في إجراء هو إ أن يمكششن ول القاتصاد
ّثأر ّيات علششى يششؤ ً يكششون أن ليمكششن ولششذا اقاتصششادية، اسششتراتيج ًتششا، عششامل مؤقا

السششباب تكششون عنششدما النفششط شراء عن بسببه للمخازن المالكون ويتوقاف
النفششط شراء يتوقاف أن ليمكن فل والمستمّرةا الخطرةا السباب أّما عارضة،
ٍر أفضل أسعاره ارتفاع عند شراءه لّن عندها، علششى القششدرةا عششدم مششن بكثي
بالسششقف التنبششؤ ليمكششن ل مسششتويات إلششى أسششعاره ارتفششاع أو أصششلً، الشراء
لها. العلى

أسششواقاه وتششداخل الحششديث، العالمي القاتصاد : ترابطاَلساَدس اَلعاَمل
ّعب وميادينه، ّية الثأار وتش وتسشتفيد النفششط سششعر يششترفعَ فعندما فيه، العكس

ٍر عليها سيعود السعار ارتفاع فإّن المنتجة، البلد ترتفعَ عندما آجٍل غير بضر
الوروبيششة كالسششلعَ المسششتهلكة الششدول مششن تخششرج الششتي السششلعَ أسششعار

الضششخمة القاتصششادية الفائششدةا جنششب في ينغمر الضرر هذا ولكّن والمريكية،
ٍد في السعار، ارتفاع من ٍةا اقاتصاده يعتمد بل ٍة شششبه بصور ّيش النفشط، علششى كل

ّنه كما مغالطٌة، العامل بهذا فالمجادلة ّلششص تخفيفششه ليمكن أ ٍر مششن والتخ كششثي
لتمدت إذا أضراره من ٌةا مصادر اع ّد ٍد فششي تنحصششر ل المسششتوردةا للسلعَ ع بلشش

محدد.
أسششعار لرتفششاع المنتجششة، البلد علششى ضششرًرا النفششط سعر ارتفاع كان ولو
النفششط سششعر ارتفششاع يكششون أن للششزم المستهلكة، الدول من القادمة السلعَ

المنتجششة الششدول علششى ليخشششى الششذي الضششرر لّن المسششتهلكة للدول مصلحًة
مششن لهششا حصششل الششذي النفششعَ مقابششل ضششررها فيذهب مصلحتها، في سيصّب
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ينتفششعَ الششذي النفششط إنتششاج لّن باطلششٌة؛ معادلششٌة وهششذه المنتجششة، الدول تضرر
ٍةا بأضششعاٍف أكششثر ثأمنششه، بارتفششاع المنتششج ينتفششعَ الششذي السششتيراد مششن كششثير

أعلم. والله ثأمنه، بارتفاع المستهلك
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اَلنفطية     اَلمصاَلح     اَلولَّ: ماَلك     اَلفصل
أشياء: أربعة إليه ترجعَ ما وأصول متنوعة، النفطية المصالح

النفط. - آبار1
ّية - الموانئ2 ّدر التي البحر النفط. منها ليص
ّية. - المنشآت3 النفط
النفطية. بالمصالح علقاة لهم الذين - الشخاص4

اَلنفط     أولً: آباَر
ّلكها، يصّح ل أرٍض في يكون ما منها النفط آبار ول للرض تابعة فهي تم

ّلكها يصّح ٍة، أرٍض في تكون كالتي وهذه أيًضا، تم ٍة أرٍض أو موقاوف مفتوح
ًةا ّفار، من عنو ّلق التي للمسلمين، العامة المنافعَ من أرٍض أو الك بها تتع
دنياهم. أو دينهم أمر في عموِمهم حاجة

لعَ ما ومنها أيًضا يسبق ولم عليها، أحد ملك جريان يسبق لم أرٍض في يق
ّلق ٍء تع ٍة ول موقاوفة، أرض في وجدت فما بها، العموم حق من شي مفتوح

لل، المسلمين منافعَ من شيء بها تعلق ول عنوةا، حالن: لها فهذه قاب
يصّح فل المسلمين عموم حاجة به تتعلق كثيًرا النفط يكون : أنالولى

ّلك إقاطاع عن وسلم عليه الله صلى النبي لرجوع النفط، ول الرض تم
ّنه له قايل لما بمأرب الملح حمال بن أبيض ّدمتَ وقاد العد، الماء إ تق

المعادن. عن الكلم عند الثاني الباب في المسألة
ً النفط يكون : أنالثانية ّلك فيصّح قاليل ّلك الرض تم ّلذي النفط وتم ا

فيها.
ّدمنا فقد البار، من المستخرج النفط من ليملك ما وأّما لتخرج ما أّن قا اس

لمستوفاةا المنافعَ منزلة منّزٌل منه الناس، آحاد يملكها ل التي العين من ال
بئره حكم فحكمه ليستخرج لم ما أّما ونحوها، والمشاعر والمسجد كالوقاف

ٌد، يملكه ل ّق الرض صاحب ويكون أح ّتى غيره من به أح حاجته يأخذ ح
ّق ل ثأّم بالمعروف، ّتى فيه له ح إليه. يحتاج ح

ّله وهذا ّفار مسلمين، بأيدي كانتَ ما ك حالن: فلها أّما إذا كانتَ بأيدي ك
ل فهذه المسلمين، أرض من عليه استولوا مما تكون : أنالولى
هي بل أخذوا، أو منها استخرجوا ما يملكون ول الحوال، من بحاٍل يملكونها

الكافرين. أيدي من استعادته عليهم واجٌب للمسلمين ملٌك
ً لهم مملوكٌة وهي بأيديهم تكون : أنالثانية من ينتزعوها لم بلد في أصل

ٍة أقاسام على فهذه المسلمين، أم حربيون هم هل الكفار بحسب ثألثأ
ذميون. أم معاهدون

ّيين كانوا فإن ّلكها يجوز التي أملكهم من فهي حرب عليهم وأخذها تم
ًئا وتكون هو وما منها استخرجوه ما ذلك في سواء للمسلمين، غنيمة أو في

البئر. أصل في
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الواجِب المحترمة، أموالهم من فهي أرضهم؛ في معاهدين كانوا وإن
لظها لتها، حف ّ منهم لتؤخذ ول وصيان أو تجارةا، في يكون أن إّما بالتراضي إل
ٍء في يكون العهد. شروط من شي

لينظر ذّمة أهل كانوا إن وأّما ّنفط، فيها التي أرضهم إلى ف من أهي ال
من هي أم بها؟ الملَحقة الّصلح أرض من أو عنوةا لفتحتَ التي العنوةا أرض
لضهم تكون أن ليمكن ول عليها؟ لأقاّروا التي الّصلِح أرض ٍر، أرض أر لّن كف
ّ يكونون ل الذّمة أهل السلم. بلد في إل

َد فإّن الصلح، أرض من كانتَ فإن لك منهم الواح المسلم، يملك ما يمل
لك ل فيما الستحقاق من له ويكون َل منها ليملك ل ما وأصول للمسلم، ما ليم

ًعا، للمسلمين للمسلمين. ملٌك السلم أرض لّن جمي
التي وهي بها، الملحقة الصلح أرض أو العنوةا، أرض من كانتَ وإن

ّنها على لصولحوا لء فيها فهم للمسلمين، أ ًئا يملكون ل لأجرا ما ولهم منها، شي
ٍةا من لهم ليجعل للجرةا تلك كانتَ سواء الرض، في أجر أو بالّسهمان ا

ّين. بعوٍض مع

ًياَ: اَلمواَنئ اَلبحرية     ثاَن
لفها فيصّح كالرض، البحرية الموانئ وما الوقاف، أحكام لها ويكون وقا

ًةا لفتحتَ أرض في منها كان ًقا صلًحا أو عنو تلك أحكام فلها بالعنوةا ملح
ّلقتَ وما الرض، لعَ به تع ّية المسلمين عموم مناف أو كالتجارات، الدنيو
فحكمه البحرية، الثغور على والمرابطة الغزاةا خروج من كالجهاد الدينية

الرض. من نظيره حكم
ّفار يملكه ما وأحكام ّدم كما منها الك النفط آبار يملك من أحكام في تق

البار. فيها التي والرض
ًثاَ: اَلمنشآت اَلنفطية     ثاَل

تجارةا في المستخدمة والمصانعَ والدوات اللت هي النفطية، المنشآت
على تعمل التي النفط؛ مصانعَ تشمل بذلك وهي ونقله، وتصنيعه النفط

التي والمصانعَ التكرير، بعملية يسمى فيما منه المختلفة المواد استخلص
والتجار للتصدير النفط من المستخرجة النفطية المواد تجهيز على تعمل

ّدر التي والمصانعَ بها، شابهه. وما كالبلستيك النفطية المصنوعات تص
برية، شاحنات النفط: من نقل النفطية: وسائل المنشآت في يدخل كما

وأنابيب النفط، لتصدير المخصصة الموانئ وتجهيزات بحرية، نفط وناقالت
ّدر التي الماكن إلى النفط ضخ إليها. أو منها ليص

لعَ ّلكه، يصّح مما المنشآت هذه وجمي تملك ما فمنه متنوع، ومالكه تم
التي الدول تملكه ما ومنه للنفط، المصدرةا البلد تحكم التي الحكومات

من يكونون وقاد المصانعَ، كملّك أصحابه يملكه ما ومنه النفط، تشتري
يكونون. ل أو للنفط المصدرين
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ًدا أو مسلًما كان إن هذه كل ومالك به ينقل لم ما معصوم، فماله معاه
ًئا َتل التي الكفار أموال من شي ٍذ فهي المسلمون، بها ليقا معصومة، غير حينئ

الخمر. آنية من بالهدر أولى وهي فيه، لجعلتَ ما حكم حكمها بل
ّيا، مالكها كان وإن ِة في الحربيين أموال حكم فحكمها حرب وجواز الباح

مفسدته. على مصلحته ترجح متى التلف مسألة إلى وترجعَ التلف،

ّية     باَلمصاَلح     علقاٌة     لهم     راَبًعاَ: من اَلنفط
قاسمان: وهم

لط : مناَلّولَّ ّثأر به، النفط يرتب النفط على وغيابه ووجوده كلمه ويؤ
وتجار للنفط، المستهلكة أو المنتجة الدول في النفط كوزراء وأسعاره،

ٍة بسبب تأثأيره يكون من ومنهم الكبار، النفط دون استهدافه عليها يدّل دلل
وجود على استهدافهم يدل النفطية الشركات كموظفي نفسه، في له تأثأير
ٍد ووجود النفط، لستهداف نية ّددها، تهدي الصليبيين وكالغربيين يه

وجود على دليٌل استهدافهم لّن العرب كجزيرةا البلد بعض في والمريكان
لر وهم جهادهم، في واستمرارهم المجاهدين ٍد مصد للطواغيتَِ تهدي
خصوًصا. والمريكية عموًما، والغربية الصليبية وللمصالح

ّلكه، ول استرقااقاه يجوز ل الحّر فالمسلم هؤلء، رقااب ملك وأّما فهو تم
ٍد، مملوٍك غير وللمسلم لصاحبه مملوٌك المشرك أو المسلم والرقايق لح
لوجدت. إن والمان والذمة العهد حرمة وللكافر السلم، حرمة ذاته في

ّلكه يجوز الحّر، الحربّي والمشرك الشرعّي، سببه بفعل ذلك ويصّح تم
ّنه ّلك لم ما ولك لحد. مملوٍك غير ليتم

يجوز ل وأسعاره النفط على استهدافهم يؤثأر الذين والشخاص
ًقا استهدافهم ّد ل بل النفط، أسعار على تأثأيرهم بمجرد مطل وجود من ب

لمبيح ِر للقتِل، الشرعي ال ِةا، كالكف ّد المعتبر، الشرعي المانعَ وامتناع والّر
ما فهو النفط أسعار على للتأثأير المسلمين استهداف أّما والمان، كالعهد

ول تُقولواَ لَمن ألقىَّ إليكم اَلّسلم لْسَت﴿فقال:  تعالى الله عابه
ّدنياَ ًناَ تبتغون عرض اَلحياَة اَل شأنه: هذا لمن الله ويقول ﴿ُمؤم

وبفضله حرامه، عن بحلله أغنى قاد فالله ،﴿فعند اَلله مغاَنُم كثيرة﴾
لتهدف عمليًة اليوم قابل أعلم ولم سواه، عمن على للتأثأير مسلمون فيها اس

ّنما النفط أسعار لت وإ ًها وقاوعه من تحذيًرا هذا ذكر خطورته. على وتنبي
ّثاَني ّية المنشآت : حّراساَل ّظفون النفط لث وسيأتي فيها، والمو الحدي

الله. بإذن القسم هذا حكم عن
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اَستهداَف     في     باَلعدو     اَلنكاَية     اَلثاَني: وجوه     اَلفصل
اَلنفطية     اَلمصاَلح
ّيٌة مصالح هي النفطية المصالح الوجه هذا ومن الولى، بالدرجة اقاتصاد

ّية، النكاية فيها النكاية أعظم كان ّد ول القاتصاد استهداف حكم لمعرفة ب
الفصل في تقدم ما وهو المصالح تلك مالك معرفة من النفطية المصالح

يكون وذلك الترك، مصلحة على التخريب مصلحة رجحان ومعرفة الول،
معرفة ثأّم بالعدو، الضرر وإلحاق النكاية من التخريب في ما بمعرفة
في ليذكران ما وهذان فواتها، ليخشى التي والمصالح لذلك المقابلة الضرار

الله. بإذن يليه والذي الفصل هذا
ّفار تلحق التي الضرار ذكر يلي وفيما النفطية: المصالح استهداف من بالك

من المتضررين وأكبر ،اَلضرر اَلّولَّ: اَرتفاَع أسعاَر اَلنفط
العالم في للنفط المستهلكة الدول وأكثر الكبرى، الصناعية الدول الرتفاع

الجهادية العمليات إثأر النفط أسعار ولرتفاع بزوالها؛ الله عّجل أمريكا هي
منها: أسباب

لف من انقطاع إمداد النفط- 1 ّيات، بسبب الخو العملية وقاوع لّن العمل
النفط، إمداد انقطاع من والدول التجار خاف فإذا مثلها، إمكان على دليٌل

سعره. فازداد منه الشراء من أكثروا
ّيا- 2 ّطل بسبب إّما ،نقص إمداد النفط فعل من النقل وسائل بعض تع

ّطل أو وناقالت، أنابيب بسبب وإّما كالبار، النفط مصادر بعض تع
ّددةا المنية الحتياطات النفطّي، والعمل التصدير سرعة لتعيق التي المش

النفط في العاملة الكوادر اختيار في التأني بين تتنوع المنية والحتياطات
ًةا ّكد لحين الكوادر بعض وتوقايف مواقاعهم، تعطل تسبب أنا ولئهم من التأ

مواقاعَ يدخل ما لكل الدقايق والتفّحص المجاهدين، معَ تعاونهم وعدم
ّددةا والحراسات النفط، النفطية المصالح لترافق أن يجب التي المش

ّوعها، ّول وفي ،انخفاض العرض بسبب تكون هنا السعر وزيادةا بتن بسبب ال
.ازدياد الطلب
من الول فالسبب والرهاب، النكاية تتضّمن الجهادية والعمليات

النكاية صور من والرهاب الحسية، النكاية من الثاني والسبب الرهاب،
المعنوية.

لذ التأمين شركات فإن ،ارتفاع أسعار التأمين- 3 َغ تأخ ًةا مبال في تضمن كبير
ومن الميسر من -وهذا كثر أو قاّل الضرر من عليه بالمؤّمن يلحق ما مقابلها

ّلما في كان إن الربا ّي- وك لر ازداد ربو َد الخط في المطلوب المبلغ ازدا
ّنهم مقابله، َغ القليل، الخطر لقاء قاليلًة مبالغ يطلبون فإ ًةا ومبال لقاء كبير
ّتأمين مبالغ ازدادت فإذا الكبير، الخطر للنفط. النهائي السعر ازداد ال
ّلما الشراء عن يحجموا أن النفط، تّجار عادةا جرت وقاد سعر ارتفعَ ك
ّ سعره، لينخفض النفط ٍد غير هذا أّن إل لّن الجهادية، العمليات في وار
لتسارع النقطاع، من الخوف بسبب فيها السعر ارتفاع والتجار الشركات ف
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ًفا ثأمنه، ارتفاع معَ النفط شراء إلى النقطاع أو الرتفاع، من مزيد من خو
الجهادية. العمليات نتيجة الكامل

في النفط سعر ارتفاع فإّن للنفط؛ المصدرةا العميلة الحكومات أما
ّنها لول الصل، في صالحها ًةا فيه ترى أ أمريكا، عند وحظوتها لمكانتها خسار

ّنها كما استقرار لضمان النتاج زيادةا إلى النفط سعر ارتفعَ كلما لتسارع أ
ما وأّما فائدةا، بغير السعر ارتفاع من فتخرج المستهلكين، ليريح بما السعر
ٍر من العميلة الحكومات يلحق ّثأر بسبب ضر عموًما العالمّي بالقاتصاد التأ
المرتفعَ. بسعره بيعه عند النفط أرباح جنب في يسيٌر ضرٌر فهو

اَلضرر اَلثاَني: اَلمباَلغ اَلمبذولة في اَلحتياَطاَت
ّدم وقاد ،اَلمنية للنفط إمداد نقص في سبٌب المنية الحتياطات أّن تق

ّدي مما النفط تحتاج ذاتها المنية الحتياطات أّن ويبقى ثأمنه، ارتفاع إلى يؤ
ٍةا، مبالغ إلى لل أمواٌل فهي كبير ّدي النفط، لحفظ لتبذ إمداده لنقص وتؤ

كليهما. الوجهين من وضررها أسعاره، فارتفاع
مصانعَ من النفطية المنشآت حفظ في تكون المنية، والحتياطات

مسافاٍت الممتدةا النفطية كالنابيب وتصدير نقل ووسائل ومصاٍف، متنوعة
ٍة ّذر طويل ّلف حفظها يتع ناقالت حفظ وكوسائل ضخمة، احتياطات ويك
بالحتياط النفط، آبار حفظ في الحتياطات وتكون والبحرية، البرية النفط

الشخصيات حفظ في وتكون وآلٍت، عاملين من منها ويخرج يدخل فيما
النفط. آبار على فتؤثأر لتستهدف أن ليخشى التي النفطية

ّناَتج اَلقومي في ثمن اَلضرر اَلثاَلث: صرف مباَلَغ من اَل
ًنا الناس عامة يدفعه ما سواء ،اَلنفط الحكومات تدفعه وما للنفط، ثأم

ًنا الرأسمالية الدول سياسة على المؤثأرةا الكبرى والشركات لحتياجاتها ثأم
ّلما منه، الضخمة َعَ وك أّن ومعلوم شرائه، في يبذل ما زاد النفط ثأمن ارتف

الخصوص. وجه على وأمريكا الغربية الدول في هم المستهلكين أكثر
اَلضرر اَلراَبع: مضاَعفة اَلمباَلغ اَلمبذولة في اَلمشاَريع

ّية ّية لتوفير بداَئل عمل ّد فحين ،اَلبحث تزداد النفط على الخطر يشت
ّلذي البديل إلى الحاجة ّد ا ّده يس ًبا أو مس ٍة منه قاري ٍة. بتكلف معتدل

اَلضرر اَلخاَمس: هروب رؤوس اَلمواَلَّ اَلمحلية، وفراَر
التي للمنطقة المستثمرين وتحاشي ،رؤوس اَلمواَلَّ اَلجنبية

القاتصادية السمعة تتزعزع حينما النفطية، المصالح فيها استهدفتَ
النفطية. المصالح فيها التي للمنطقة

وهذا ،اَلضرر اَلساَدس: تأثر اَلسمعة اَلقاتصاَدية لمريكاَ
العلم معَ تهديدات، إلى النفطية المناطق في مصالحها تتعرض حينما يحدث

ًدا باعتمادها ّيا اعتما ّول ذلك عن وينتج اقاتصادها، في النفط على كل تح
ّذهب، إلى أو أخرى عملٍت إلى الرساميل أمريكا. من الستثمارات وفرار ال

الكافرين. في النكاية وجوه من ذلك غير إلى
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اَستهداَف     في     اَلمسلمين     تضرر     اَلثاَلث: وجوه     اَلفصل
اَلنفطية     اَلمنشآت

ُكتب عليكم اَلِقتاَلَّ وهو كره لكم وعسىَّ﴿وجّل:  عّز الله قاال
ًئاَ وهو شّر ّبواَ شي ُتح ًئاَ وهو خير لكم وعسىَّ أن  أن تكرهواَ شي

ّنه وجّل عّز الله فأخبر ،﴿لكم واَلله يعلم وأنتم ل تعلمون كتب أ
ًها كونه معَ الجهاد والحكم المصالح من وعّز جل علمه لما للمؤمنين، كر

واللواء اللم من يصيبهم عما المؤمنين عباده وعزى الجهاد، في العظيمة
ّوهم يلقايه بما الجهاد في ّنهم﴿فقال:  عد إن تكونواَ تألمون فإ

إن﴿وقاال: ، ﴿يألمون كماَ تألمون وترجون من اَلله ماَ ل يرجون
ُنداَولهاَ يمسسكم قارٌح فقد مّس اَلقوَم قارٌح مثله وتلك اَلياَم 

.﴿بين اَلناَس
ٍر، بغير يكون ل فالجهاد ٍر من المنافعَ وجوه من وجه يخلو ل بل ضر ضر

بما فكيف المور، من به ويتعلق ليلزمه فيما أو إليه، الوصول سبيل في
والصبر تحّمله واجٌب الضرر وهذا والدنيا؟ الدين منافعَ أعظم فيه الله جعل
ّلذي الطلب جهاد في عليه ٍر قاتال هو ا فكيف الدين، في وزيادةا وتوّسعَ اختيا

ّلذي الدفعَ بجهاد والنفس والعرض الدين عن ودفعٍَ اضطرار قاتال هو ا
والحرمات؟

ّد ل ما الضرر من فيه النفطية المصالح باستهداف والجهاد كل في منه ب
ٍه لت وفيه الجهاد، وجوه من وج ّد ل المسلمين على المصالِح بعض فو من ب

ّدمنا ولّما فوتها، ّنما الحرب في الكافرين أموال تخريب أّن قا لث يكون إ حي
باستهداف الجهاد في ما نذكر أن لزم ضرره، على مصلحته رجحتَ

ليمكن المضاّر، من النفطية المنشآت كما بالمصالح وموازنتها فيها النظر ل
تعالى. الله بإذن التالي الباب في يرد

ليمكن عند للمسلمين الضرر بها يكون التي الوجوه أصول تلّخص أن و
وجوه: خمسة في النفطية المصالح استهداف
ّو بتدّخل وذلك العسكري، : الضرراَلولَّ منابعَ واحتلله الصليبّي العد

ِة النفط ِتها عليها للمحافظ الجهادية. العمليات من وحماي
لد ذكره ما هو الضرر وهذا منعنا قاال: لو حين ذكرهم، عن ليرغب من أح
ّوات فإّن النفَط وتحتّل النفط لحماية ستتدّخل المريكية السريعَ التدّخل قا

منابعه.
أنواع: السم هذا تحتَ ويدخل القاتصادي، : الضرراَلثاَني

الكافر كان سواء العدو، تضرر عن ينشأ ما القاتصادي، الضرر فمن
ّد أو كأمريكا الصلّي للجراء فيتضّرر السعودية، كالحكومة الحاكم المرت ا

ّظفون عليهم. ليجريها التي الرواتب الوظائف من ينقطعَ بما عنده، والمو
ّلذي البلد في والتجارةا الستثمار تأثأر القاتصادي، الضرر ومن فيه ا

أطماع وانقطاع الموال، رؤاوس فرار بسبب المستهدفة، النفطية المصلحة
البلد. ذلك داخل التجارةا في الخارج من المستثمرين
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تحمل التي الناقالت بغرق يكون وهذا والبيئي، الصحي : الضرراَلثاَني
البر، في التي النفط آبار وبإحراق البحرية، النفط آبار وبتدمير النفط،
ذلك كان وإذا والنسان، الحيوان من فيهما وما والبّر، البحر بذلك ويتضرر

ودوامها. ببقائها الضرر ذلك ازداد المسلمين بلد في
ّوةا، المصالح : فوتاَلثاَلث المصالح بتلك المسلمين انتفاع من المرج
ً وكونها النفطية، ّدين، الطواغيتَ دول لأزيلتَ إذا السلم لدولة مال معَ المرت

أن بعد بنائها إعادةا أو المصالح تلك صيانة في الموال بذل من إليه ليحتاج ما
لتغنم، البلد لتفتح لت و ّتب ما وفو ٍةا من المصالح تلك على يتر ّو ٍة. قا ّي سياس

تلك إعلمهم ووسائل الطواغيتَ باستغلل العلمي : الضرراَلراَبع
يدعون ومما منهم والتحذير وذّمهم المجاهدين، صورةا تشويه في العمليات

ّق من إليه لهدى الح والجهاد. والتوحيد وال
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اَلنفطية     اَلمصاَلح     اَستهداَف     اَلراَبع: حكم     اَلفصل
ّلذي هو الفصل هذا ّدمتَِ ا لت لقا ّدما لمق فيه، الكلم لتحرير السابقة ال

ّلة الله بإذن فيه وسنذكر مسائله، إلى والوصول ورؤاوس مقتضبة، الد
ّدم ما على بالحالة مكتفين المسائل ّ فيها، التفصيل من تق إلى احتيج ما إل

ذكره. يسبق لم أو تكراره
والمنشآت النفط آبار فاستهداف متنوعة؛ المستهدفة النفطية والمصالح

مسائل في داخٌل النفط، تصدير في المستعملة البحرية والموانئ النفطية
في يدخل علقاة بالنفط لهم الذين الشخاص واستهداف والتلف، التخريب
الدماء. وأحكام القتل مسائل
لل فأّما ّثأر من قات ٍء يزيد فل بقتله، النفط يتأ لي قاتله عن الحكام من بشي
من بد ل بل النفط، أسعار في التأثأير لمجرد قاتله يجوز ل إذ آخر، غرٍض
مستقٍل. مبيٍح سبٍب

مالكها: بحسب فيختلف النفطية، المنشآت استهداف وأّما
لعَفالصل ّية المصالح استهداف : من بالتلف مسلمون يملكها التي النفط
لعَ المال حرمة لّن كافرين، بأيدي كانتَ وإن والتدمير، غاصبه، ل مالكه تتب
إتلفها. ل الكافرين من استخلصها الموال هذه في والواجب

بها، المسلمين انتفاع من الظاهرةا السباب بحسب الرجاء انقطعَ إذا أّما
انتفاع من المرجوةا المصلحة على بها، العدو انتفاع مفسدةا رجحتَ أو

ِة مصلحة ورجحتَ بها، المسلمين ِةا على الكافرين في النكاي تضّرر مفسد
إذا بالجواز أولى وهو المسلمين، أيدي في وهي جائز فإتلفها المسلمين؛

ّدم لما الكافرين، أيدي في كانتَ ّبة عقر في تق المسلمين بلد وتخريب الدا
بها. وانتفاعه العدو يد في وقاوعها الظّن على غلب إذا

في الموجودةا النفط آبار المسلمون، يملكها التي النفطية المصالح ومن
العراق، وفي العرب جزيرةا في كالموجودةا اليوم، المسلمين بلد

النفط وأنابيب السعودية، للحكومة المملوكة النفطية والمصانعَ والمصافي
ّلها الرافدين، بلد وفي الحرمين بلد في الموجودةا الكافرين. بأيدي وك

بعض بأيدي هو ما المسلمون يملكها التي النفطية المصالح ومن
يجوز فل النفط، تصنيعَ على القائمة الخاصة المصانعَ كبعض المسلمين
ٍةا مصالح وجود معَ خاّصة استهدافها، ّفار يملكها كثير بأيديهم. هي أو الك
لزوالصل ّية المصالح استهداف : جوا متى الكافرون، يملكها التي النفط

ٌي فيهم نكايٌة استهدافها في كان ّدم لما لهم، وخز ّلة من تق قاطعَ على الد
ّدور وتخريب النخيل الدواّب. وعقر ال

المريكية النفط ناقالت الكافرون، يملكها التي النفطية المصالح ومن
والغربية.

أنواٍع: ثألثأة على فهو بالمسلمين، اللحق الضرر وأّما
ٍراَلولَّ ّلذي كالضرر ،: ضرر غير معتب تضّرر من المسلمين بعض يلحق ا

ّتجارهم بسبب الكافرين، اقاتصاد لديهم، أجراء كونهم أو بلدهم، في ا
ّظفين ّدةا الحكومات عند كالمو لٍغ، فهذا للنفط، المنتجة البلد في المرت
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ّو باقاتصاد والضرر ّد ل العد ّ الحرب تكون ل بل منه ب الناس كان وإذا به، إل
ل بمن فكيف العدو، في النكاية سبيل في وأموالهم نفوسهم ببذل ليؤمرون
ّ يضّحي الدنيا. الحياةا ومتاع المال من بشيء إل

ّلذي الضرر وهو مرجوح، : ضرراَلثاَني ّد ل أعماٍل في يكون ا فششي منهششا ب
ّو، في النكاية ٍر دفششعٍَ جهششاد الجهششاد يكون حين العد الحششال هششو كمششا واضششطرا
الّضرر. من بالكافرين يلحق ما مقابل في يسيًرا ضرًرا يكون أو اليوم،

ّلذي الضرر وهو راجح، : ضرراَلثاَلث غيرهششا عنها ليغني أعمال في يكون ا
ٍر أو ضرر بغير ممششا أكششثر منششه المسلمين ينال ما يكون أو ضررها، دون بضر
لتذكر. الكافرين في نكايٌة له يكون ول الكافرين، ينال

اَلنفطية:     اَلمصاَلح     اَستهداَف     أحكاَم     تفصيل
اَلنفط: آباَر - اَستهداَف1

العدو، في النكاية وجوه من ذكرنا ما جميعَ النفط آبار استهداف في
ًتا تبقى فيها النكاية بأّن النفط آبار وتتميز البار لطبيعة غيرها، من أطوَل وقا

ٍة أوقاات إلى والحاجة فيها، الحرائق وإطفاء وإعادتها إصلحها في طويل
النفط: آبار استهداف في النكاية وجوه أهم ومن

ٍء في يكون ل وهذا ،رفعَ أسعار النفط-1 أكثَر المصالح من شي
ّدم وقاد النفط، آبار استهداف في منه السعار. زيادةا عن الحديث تق

ّثأر سبق كما وهذا ،تقليل إنتاج النفط-2 وجهين: ارتفاع من مؤ
له. المنتجة الحكومات اقاتصاد وتأثأر النفط، أسعار

ّثأر القاتصاد المريكي-3 ّية والّسمعة تأ ولغيرها لمريكا، القاتصاد
ّفار من ّفار وعملئهم الغرِب ك البار استهداف بسبب الشرق، وك

الدول وسائر خصوًصا، أمريكا اقاتصاد ركائز أهم من هي التي
الكافرةا.

لر وأّما لمعتبر الّضر ّلذي ال ففيه النفط، آبار استهداف من المسلمين ينال ا
المصالح باستهداف المسلمين تضرر وجوه في المذكورةا الربعة الضرار

صحية أضراٌر وفيه البلد، في والتجارةا السوق على مؤثأر فهو النفطية،
بها النتفاع مصلحة فوت وفيه البّر، في منها أكثر البحر في وهي بيئية،
لث أملكها، المسلمة الّمة تستعيد عندما ّ منها الستفادةا يمكن ل بحي إل

ٍةا مبالغ بصرف ّبه ما هو وهذا عليه، كانتَ ما إلى وإعادتها إصلحها في كبير ن
رسالته في لدن بن أسامة الله بإذن المنصور السلم جيش أمير إليه

آبار عن حديثه الحرمين) أثأناء لبلد المحتلين المريكيين على الجهاد (إعلن
لمخاطر البترول يعرض الماكن تلك في القتال انتشار وإنالنفط: 

بأن المجاهدين الشعب أبناء بإخواننا ونهيب وقافة، هنا ونقف ...، الحتراق،
ثأروةا لكونها المعركة في يقحموها ل وبأن الثروةا، هذه على يحافظوا
بإذن القادمة السلم لدولة هامة كبرى اقاتصادية وقاوةا عظمى إسلمية

ِر، بعيِن الرسالة تلك تأريخ أخذ معَ .ا.هشالله ّنها العتبا اشتعال قابل كانتَ فإ
ّير الجهاد جذوةا ٍر وتغ عليه كانتَ عّما الصراع على المؤثأرةا المور من كثي
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لث الفترةا، تلك في ّية دون النفط آبار عن والحدي بعد وقاعَ وقاد المصالح، بق
ّية مصالح على هجماٌت الرسالة هذه ّناها نفط كالناقالة القاعدةا تنظيم تب

الفرنسية.
لب العلمي، الضرر وأّما عن أعماله في يصدر ل المسلم أّن ليعلم أن فيج
ٍء ِر شي بهم يأتي الذين المجاهدين المؤمنين الله امتدح وقاد الله، شرع غي

ّدين وجود عند ّنهم المرت ُيجاَهدون في سبيل اَلله ول يخاَفون﴿ بأ
سيلومونه وهل اللئمين، مراعاةا المسلم شأِن من فليس ﴿لومَة لئم

ل؟ أم الله شرع من يفعله ما على
ّنما أسباب من هو ما العلمي، الضرر عن الحديث عند المقصود وإ
ّلذي الشعبي والتعاطف التأييد وهو القتال، ووسائل الحرب من أساٌس هو ا

ّلذي العصابات حرب المسمى الحربّي الفّن أسس أهّم اعتمده ا
وقالة الضعف حالة لملءمته جبهاتهم جميعَ في العصر هذا في المجاهدون

والعدةا. العدد
حرب في للمجاهدين الستراتيجي العمق هي المسلمة والّمة

في يحتاجه مما ذلك وغير والتمويه والمأوى الّسكن فهي العصاباِت،
المعلومات جمعَ في المجاهدين مصادر هم المسلم الشعب وأفراد القتال،
َده ومقاتلوه رجاله أيًضا وهم والستطلع، والرصد َد ّلذي وم بحول ينقطعَ ل ا

وقاوته. الله
وموقافهم الناس بنظرةا الهتمام المجاهدين على وجب الوجه هذا فمن

التأييد لمجرد ل الحرب، في المؤثأرةا العوامل من عامٌل لهم حيث من
الذائم.  وذّم اللئم لومة من والسلمة والتعاطف،

من العامل هذا أّن فيها وجدوا مرحلًة الحرب من المجاهدون بلغ فإذا
لم الحرب عوامل ّتأثأير، عدي تتضّرر التي المرحلة تجاوزت المعركة أّن أو ال

ّنه العامل، بهذا فيها ّثأًرا يكون ل فإ ِم، في مؤ ٍذ: للمجاهدين ليقال بل الحك حينئ
اللئمين. لومة تخافوا ل

عامة عند النفط آبار استهداف في العلمي الضرر فإّن هذا، لعلم إذا
ّد من وهو وراجٌح، معتبٌر ضرٌر الناس لما البار، استهداف في الضرار أش
ّتب ٍر ضلل من عليه يتر وتصديقهم الفتنة في ووقاوعهم الناس من كثي

لغ وقاد للطواغيتَ، الطواغيتَ إلى الركون إلى الله يفتنه من ببعِض ذلك يبل
ّليهم بالله. والعياذ المسلمين على ومظاهرتهم وتو

اَستهداَف آباَر اَلنفط في بلد اَلمسلمين : أّنواَلخلصة
والبيئية، الصحية الضرار جهة من ،اَليوم ضرُره أكبُر من مصلحته

والتمكين، النصر الله يكتب عندما المسلمين على منفعتها تفويتَ جهة ومن
صورةا تشويه في العمليات تلك المرتدةا الحكومات استغلل جهة ومن

التوحيد. ودعوةا الحق من الناس وتنفير والمجاهدين، الجهاد
ليمكن النفط آبار استهداف في المصالح أّما باستهداف إليها الوصول ف

الله، بإذن عنها الحديث عند يأتي كما الخرى النفطية والمصالح المنشآت
إمكان معَ النفط آبار لستهداف مرّجحًة المصالح تكون أن ليمكن فل
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ٍر من السلمة معَ المصلحة في منها قاريٌب هو ما استهداف من كثي
واَلّزماَن،     اَلبلد     بحسب     تختلف     اَلباَب     هذاَ     في     واَلمصاَلح المفاسد،

واَلحكم     اَلواَقاع     معرفة     من     شرطيه     جمَع     لمن     اَجتهاٍَد     محّل     وهي
.فيه     اَلشرعّي
آباَر     تدمير     بغير     اَلعداَء     في     اَلنكاَية     إلىَّ     اَلوصولَّ     أمكن     إن     وهذاَ
يكن ولم بالكافرين، اَلنكاَية وجوه ضاَقات أو اَنقطعت إن أّماَ ،اَلنفط

ّ البواب من للمجاهدين لد ذلك، إل لد فالجها لل للصائل، دفعٍَ جها قاتاٌل والقتا
لرمات والنفس الدين دون لح لن المفاسد تلك وجميعَ والعراض، وال من أهو

ّلط مفسدةا ّو تس ّو بقاء أو الصائل، العد العميلة الحكومات من الكافر العد
ّدةا ّد ِمن اَلَقتِل﴿ وغيرها، المرت النفط آبار تدمير ومن ،﴿واَلفتنُة أش
لس الله دين بل العظيمة، الثروات وخسارةا ونفيٍس، نفٍس كّل من أنف

وثأمين. غاٍل كّل من والحفظ بالحياطة وأولى
إذا بالتبعَ استهدافها في داخلٌة النفط آبار في المستعملة والمنشآت

ّية المنشآت استهداف مسألة في وداخلٌة الستهداف، مصلحة رجحتَ النفط
لتهدفتَ إن تأتي التي نفِسها. البار استهداف تحاشي معَ اس

ُتُه في اَلكّفاَِر ُتُه ونكاَي أّماَ ماَ عداَ آباَر اَلنفط، فمصلح
بإذن ذلك تفصيل وسيأتي ،أكبُر من اَلمفسدِة اَلموجودِة فيه

الله.

اَلبحرية: اَلمواَنئ - اَستهداَف2
المينششاء، عليهششا ليقششام الششتي والبحششر قاسششمين: الرض تنقسششم المششوانئ
والبحششر الرض أّمششا عنهششا، الكلم يششأتي والمنشششآت المسششتخدمة، والمنشآت

ٍة فغير ّدم، كما مملوك ٍر إل ممكن غير واستهدافها تق ٍد، بيئششّي بضر وهششو مجششّر
ٌةا إلششى فيرجششعَ الناس، من الموانئ بتلك يمّر من به لأريد إن إل محضٌة مفسد
النفطية. بالمصالح علقاة لهم من استهداف مسألة

اَلنفطية: اَلمنشآت - اَستهداَف3
اَلنفطية     أولً: اَلناَبيب

لعَ النفطية النابيب استهداف في ّدم ما جمي ّفار، في النكاية من تق ّ الك إل
ّنه ٌق الثأار، تلك كل في النفط آبار استهداف دون أ الصِل استهداف بين وفر

ًةا أسهل النابيب فإّن الفرِع، واستهداف وقايمًة، تكلفة وأقاّل وإصلًحا، إعاد
ًةا وسيلًة وليستَ البحرية بالناقالت النفط لينقل بل النفط، لنقل وحيد

بالنابيب. يمّر أن دون مباشرةا استخراجه أماكن من البرية والناقالت
ليذكر ل بل صحية، أضراًرا أقاّل النفط أنابيب استهداف فإّن الضرار، وأّما
ّنه كما عنه، ينتج الذي الصحي الضرر ّوت ل أ على بالنفط النتفاع مصلحة ليف

ّثأر، ل باقايٌة النفط أصول بل المسلمين يصيب وما متنوعة النقل ووسائل تتأ
إصلحه. يسهل الضرر من النابيب
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ٌد فهو العلمي الضرر أّما ّ النفطية النابيب استهداف في موجو ّنه إل أ
ٍر أهون ليمكن النفط، آبار استهداف في منه بكثي ّور و الناس، لدى الدافعَ تص
لتهدفتَ إذا خاّصة ّتجه التي النفطية النابيب اس في سواء إسرائيل إلى ت

السعودية. الحكومة تحكمها التي الحرمين بلد أو العراق
ّتى ّنه المسلمين، لبعض وتأثأٌر للمجاهدين تشويٌه كان لو وح في هيٌن فإ

ِة جنِب ِة المصلح باستهداف تحصل التي الله، أعداء في النكاية من العظيم
المنشآت. من ونحوها النابيب

ّيا، سهٌل هدٌف ذلك إلى إضافًة والنابيب لتها عسكر ًبا مستحيلٌة فحماي تقري
ٌةا فهي طولها، لفرط ّد حمايًة حمايتها ليمكن ول الكيلومترات، آلف ممت

ّددةا ً شاملًة حمايًة حمايتها ليمكن ل بل أماكنها، جميعَ في مش ولو أصل
لمسيطرةا الحكومات أّن لفرض ولو قاليلين، بأفراد أرادت النفط منابعَ على ال

ّتى تستطيعَ ل وما تستطيعَ ما وبذلتَ حمايتها ّواتها كّل جمعتَ ح عند قا
للخرى الماكن وأخلتَ النابيب ّية؛ والهداف ا يبقى استهدافها فإّن الحيو

ٍر أسهل المجاهدون استطاع التي المحّصنة المجّمعات استهداف من بكثي
ّوته الله بحول بها والتفجير اقاتحامها ّوات انتشار بسبب وحده، وفضله وقا الق

ّوتهم وتوّزع متباعدةا، مسافات على النابيب. امتداد على قا
ّية     اَلناَبيب     اَستهداَف     في     واَلمصلحة ّنفط عظيمٌة     مصلحٌة     اَل

ُد     ل     اَلعداَء     في     نكاَيٌة     لهاَ ِد كون معَ ،بغيرهاَ     تحّصل     تكاَ فيها المفاس
ًةا ًةا يسير ِة، مصلحة جنب في مغتفر ميدان هي النابيب تكون قاد بل النكاي
ومصالحه. النفط في المد طويلة الستنزاف حرب

ًياَ: اَلمصاَفي اَلنفطية     واَلمصاَنع     ثاَن
استهداف عن كثيًرا النفطية والمصانعَ المصافي استهداف يختلف ل

ّ النفط، أنابيب أقاّل وضّخه النفط إمدادات نقص على استهدافها تأثأير أّن إل
ٍر، ّد ول بكثي ّكد من ب ِة تابعًة كونها من التأ ٍر أو للدول ول استهدافه، ليباح لكاف
ذلك. في والعشوائية الستعجال يجوز

َنت متىَّ اَستهداَِفهاَ في واَلمصلحة أكبُر اَلستهداَِف، مباَحَة كاَ
معَ العداء، في النكاية من فيها لما فيه، اَليسيرة اَلمفاَسد من بكثيٍر

ّلة للمسلمين. المادية الخسائر قا

اَلنفطية: باَلمصاَلح علقاة لهم من - اَستهداَف4
لعَ ليباح فل وإباحتها، الدماء أحكام إلى هؤلء استهداف حكم في والمرج

وتأثأير مباٌح، دٌم ليمنعَ ول معصوٌم، محّرٌم دٌم النفط على التأثأير لجل
ّنما وإنتاجه، النفط كمية على يكون ل النفطية الشخصيات على تأثأير هو وإ

ّية والسمعة السواق، استقرار ّنه كما المستقبل، من والتخوف القاتصاد قاد أ
ّثأًرا يكون النفط في الفاعلة الشخصيات بعض استهداف عند النتاج في مؤ

وأسواقاه.
لل يجوز ول ٍد قات ٍة في عمله لمجّرد أح ٍة أو النفط شركات من شرك مصلح

ّ مصالحه، من ًنا يكون أن إل إعانًة بعمله المسلمين على للكافرين معي
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ًةا، يحرس أو العراق، في المريكي للجيش الوقاود ينقل كمن ظاهر
أو جهاًزا يحرس أو النفطية، المنشآت في العاملين للصليبيين مجّمعاٍت

الجزيرةا. أو العراق في عملئه أو المريكي المحتّل مراكز من مركًزا
له ليباح ل من لوجد وإذا لم ٍة في د ّد يكن ولم النفطية، المصالح من مصلح ب

له تحاشيه، ليمكن ولم استهدافها، من لل لم إن وهو جائٌز، الكبر للمصلحة فقت
ًيا يكن ٌد بفعله عاص ّباس أبو ذكر كما الله شاء إن شهي رحمه تيمية ابن الع
لب تعالى، الله أعلم. والله أمكن، ما دمه إراقاة اجتناب والواج

ّلة معَ ،اَلمصاَلِح     أرجح     اَلنوع     هذاَ     في     واَلمصلحة ِةا قا المفسد
ًبا وانعداِمها ّفار. استهداف حال في تقري الك
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اَستهداَف     عند     اَلبلد     باَحتللَّ     اَلعسكرّي     مسألة: اَلضرر
اَلنفطية     اَلمصاَلح

ّلتي الضرار جملة من ّدي قاد ا ّية، المصالح استهداِف عملية إليها لتؤ النفط
ّببها ّي الحتلل في تس لح تتعّرض حين المسلمين، لبلد العسكر ّو مصال العد

ليعارض من ليوردها التي والشكالت الشبهات أكبر من وهذا الخطر، إلى
ّية المصالح استهداف المسلمين. بلد في النفط

ّد ل النوع هذا عن وللجواب ّية بقواعد التذكير من ب الواقاعَ فهم في أساس
فيه: الله حكم ومعرفة

الوطنّي. والكافر الجنبّي الكافر بين فرق : لاَلولىَّ اَلقاَعدة
ّية القاعدةا وهذه ّية، ومعاقاده والبراء الولء فهم على مبن فإّن الشرع

لد له والبراء الولء ٌةا، معاقا ّد على والبراء الولء يعقد من الناس فمن ع
الولء يعقد من ومنهم الوطن، على والبراء الولء يعقد من ومنهم النسب،
ّية، المصلحة على والبراء المعاقاد هذه بإلغاء جاءت والشريعة الدنيو
والبراء. الولء معقد وحده السلم وجعلتَ

هو كما لها، الجنبي حكم يعني ل البلد احتلل أّن القاعدةا، هذه وثأمرةا
ّنما للحتلل، والقبلي والقاليمي القومي المفهوم لل وإ يحكم َأن الحتل

ّيا الكافر كان سواء المسلمين بلد الكافر ّيا. أو أجنب وطن
ًفا ليس المذكور فالخوف ّور كما المسلمين، بلد احتلل من خو من يتص

ّ يعلم ل ّدل من خوف هو بل الدنيا، الحياةا من ظاهًرا إل أّما المحتّل، تب
ٌةا فهي الحتلل مفسدةا ّتبة المفاسد في وليس وواقاعٌة، موجود على المتر
لر الحتلل ِر من أكب ٌعَ وهو الكف الطواغيتَ. الحكام حالة في واقا
الله أنزل ما بغير الحكم مثلً، الحرمين لبلد اليوم الطواغيتَ احتلل ففي

ّكم ل بل وغيرها، والعلمية والمصرفية والعمالية التجارية المور في لتح
ّيا الشريعة والجنايات والحدود الشخصية الحوال قاضايا في إل اسم

الشخصية. والمنازعات
لكل وهم الزمان، هذا في الكفار أولياء أكبر من الحرمين بلد وحكومة

ٍر على حرب كل في ولهم المسلمين، على وظهير وولي ونصير عون كاف
الرافضة من والمشركين والنصارى اليهود حماةا وهم السد، نصيب السلم
ّلذي وركنهم ظهرهم وهم القبور وعبدةا مجال المجال وليس إليه، يلجؤون ا
الدولة. هذه كفريات تعداد

لترعي الذئِب عن تسل فل المسلمة، المرأةا عرض وأما الغنم، على اس
محّل والسفور والمجون والفسوق الرذيلة إحلل إلى جاهدين يسعون فهم

أعراض يحفظ أن الله نسأل والديانة، والشرف والصيانة العفاف
ودنياهم. ودينهم المسلمين

والوكيل. الصيل بين فرق : لاَلثاَنية اَلقاَعدة
ًفا الحتلل من الخوف كان إذا ّددين أشخاٍص من خو البلد، يحكمون مح

ّين، عرٍق أبناء عليها ويستولي البلد يحكم أن من أو معنى ل خوٌف فهو مع
له.
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ًفا الحتلل كان إن أّما بها يقوم التي والعمال والثمرات الثأار من خو
ٌعَ المخوَف ولكّن حقيقّي، خوٌف فهو المحتّل، المريكان فإّن اليوم، واقا

ّلون احتللهم، ليخشى الذين ّنهم العمليات، هذه قابل للبلد محت ل ولك
ًنا، المحتّل بدور يقومون للون بل عل ِك ِهم إلى ذلك َي ِئ البلد، في ووكلئهم عمل

منه. ليريدون ما كّل على حصولهم معَ الحتلل تهمة من بذلك فيخرجون
ّقاف لنطالب أن العبث فمن ً العراق في الجهادي العمل بتو عندما مثل

التي العراقاية الحكومة وتبقى الرسمية، بصفتها المريكية القوات تخرج
ّلفها الحكومات سائر -ومثلها العراقاية الحكومة فإّن وراءه، الحتلل ليخ

ًئا العميلة- ليستَ ًفا آخر شي ترى آلٌة هي بل المريكي الجيش عن مختل
لث استخدامها أمريكا ليبصروا ولم دينهم عن غفلوا من خداع إلى تحتاج حي

واقاعهم.
ّية. بوسائل يكون أن الحتلل في يشترط : لاَلثاَلثة اَلقاَعدة عسكر

ّوات كون إّن ًةا السريعَ التدّخل قا تتعرض حالما البلد لحتلل جاهز
تجري النفطية مصالحها أّن على واضٌح لدليٌل للخطر، النفطية مصالحها

ّلة فهي به، وتأمر لتريد ما على لث بالتخويف محت الحتلل إلى تحتج لم حي
ّية. والمعارك بالقتال العسكر
مقاومة عند يكون القتال بل بالقتال يكون أن الحتلل في ليشترط ول

لث أّما الحتلل لر فالحتلل لمقاومٌة تكون ل حي اللة استخدام إلى محتاٍج غي
ّية، ليطاع يأمر أن ويكفيه الحرب ليعطى ويطلب ل ٍء دون ل أموال أو لتهراق دما

لتنفق.
ّ الكافرين بأس ليكّف : لاَلراَبعة اَلقاَعدة بالقتال. إل

ّدم وقاد ّ يكون ل الكافرين لبأس الكامل الكّف أّن هذا من تق بالقتال إل
ّية، والقوةا ببعٍض بعَضهم اَلناََس اَلله دفُع ولول﴿تعالى:  قاال العسكر

ّو احتلل لخشي فإذا ﴿اَلرض لفسدت في الحّل فإّن النفط لمنابعَ العد
ِه ِل ِتل﴿تعالى:  قاال يشاء، ما يفعل تركه في ل قاتا ل اَلله سبيل في فقاَ

ّلُف ّ ُتك بأس يكّف أن اَللُه عسىَّ اَلُمؤمنين وحّرض نفَسَك إل
ّد واَلله كفرواَ اَلذين ّد بأًساَ أش ً وأش ، أّما المداهنة لهم﴿تنكيل

لطغيانهم وصولتهم ّلطهم و والركون إليهم وترك جهادهم فهو سبب تس
.على المسلمين

ّوف من يتخّوف من بأس الكافرين واحتللهم بلد المسلمين، ينبغي فتخ
أن يدفعَ إلى جهادهم وقاتالهم، ل أن يمنعَ من جهادهم وقاتالهم.

ّي الحتلل بين فرق : لاَلخاَمسة اَلقاَعدة العلنّي. والحتلل السر
لت كانتَ فإذا ّوا ًةا، الق ّكمًة، حاكمًة موجود لد ل العلنّي الحتلل فإّن متح يزي

ّ ّو انكشاف فائدةا إل العلني الحتلل فإّن للمسلمين، وبروزه وظهوره العد
فحكمهم به، والمجاهرةا ذلك وإعلن فيهم، والتحكم المسلمين حكم يشمل

ّين به ومجاهرتهم ذلك وإعلنهم وقاعَ، وقاد القتال يوجب للمسلمين ليب
المسلمين. بلد الكافرين احتلل من للخوف معنًى فل المر هذا للمسلمين
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ّدث ممن كثيٌر إليه ذهب ما هو المعنى فهذا القاعدةا هذه لعرفتَ وإذا تح
دخول أّن يرى ممن الحرمين، بلد في الصليبي العسكري الوجود عن

ًنا الصليبية القوات لل المسلمين، مصلحة من النفط منابعَ لحماية عل ّو من وأ
له لت كتابه في ناجي بكر أبو نقل الحوالي، الرحمن عبد بن سفر به صّرح علم
لمعاصرةا) عن السلمية الحركات تأريخ في صفقة أخس (الخونة الماتعَ ال
ٍة لمجاهد مجلة في لنشرت للحوالي دراس العسكري التدخل إنفيها:  قاوله ال
-بإذن السلم مصلحة في سيكون المسلمين ديار في المباشر الغربي

والكفر، السلم بين وأنها المعركة حقيقة الشعوب ستعلم وقاتها الله- لن
ً قاال: وضرب لسنوات واستمرت بدأت أنها كيف الفغانية بالحرب مثال

روسيا تدخل بعد أنه إل السبعينات في والنظام الجماعات بين ضعيفة
المعركة. حقيقة وعلموا دينهم عن للدفاع المسلمون انتفض بجيوشها
لغية. وجودها معَ الحكم ثأبتَ التي المفسدةا : أّناَلساَدسة اَلقاَعدة
عن الخارجة هي الحكم لتلغي التي المفسدةا : أناَلساَبعة اَلقاَعدة

لصله. اللزمة المفسدةا عن الزائدةا مثله، في المعتاد
شعيرةا تعطيل إلى اعتبارها ليفضي التي المفسدةا : أّناَلثاَمنة اَلقاَعدة

لغية. الدين شعائر من
لتها الثلث القواعد وهذه معَ التراجعات هشيم وفي النتقاض في ذكر

ٍء لها. الشرح من شي
العالمين. رب لله والحمد المسألة، على الكلم من المقصود تّم وبهذا
وعشرين خمسة عام الثاني ربيعَ من والعشرين السادس الثأنين ليلة

وألف. وأربعمائة
التاسعَ الحد ليلة آخرها متباعدةا مجالس في ومراجعته تحريره تّم ثأّم

َقعدةا. ذي من والعشرين ال
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