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ِم ِه ِبْس ِم الّرْحَمِن الل ْي الّرِح

النأبياء أشرف على والسلما والصلةا ، العالمين رب لله الحمد
بعد: أما أجمعين، وصحبه آله وعلى محمد نأبينا ، والمرسلين

ّية الحملة انأطلقت فقد ٍر من تحمل ما تحمل ، اليوما الثالثة الّصليب كف
أمريكا تقودها ، لدينه ومحاربة ، الله لحرمات وانأتهاك ، وعصيان وفسوٍق

ًنا الله لعنها ، بسيفها إّما ، الرض بقاع كل في المسلمين تقاتل ، كبيًرا لع
، طالبان في السلما دولة وأسقطت ، وحلفائاها عملئاها بسيوف وإّما

ّد البعث ونأظاما ّلت ، العراِق في المرت تكن لم التي المسلميَن بلد واحت
وقواعدها. جيوَشها فيها ونأشرت ، لها خاضعًة

ُهم ِة هذه كّل في وَخْصُم ٌةا ُمؤُِمنٌة فئٌة الحمل ِهد للكافرين ، ُمَجا
ّبصٌة ٌةا متر وإن ، محصد كل وحصدتهم ، مرصد كل في رصدتهم ، قاعد

ّنة في : قتلنأا سواء ول ، مثله قرٌح القوما مّس فقد قرٌح يمسسكم الج
ّنار. في وقتلهم ال

، يعلمون ل حيث من الله أعداء ضرب للمجاهدين الله يّسر وقد
، أقدامهم تحت نأاًرا الرض وإيقاد ، يشعرون ل حيث من وإتيانأهم
ّيات ٍة بعمل ّي ٍة جهاد ّي من وغيرها ، والعراق ، أفغانأستان في ، استشهاد

هذا من الول ربيع عشر حادي الّرياض في وقع ما آخرها ومن ، البلد
جيش في الُمقاتلين السلما شباب من مجموعٌة فّجر حيث ، العاما

، الرياض في المريكان للصليبيين مجّمعاٍت (القاعدةا) ، العالمي السلما
ّية فينيل شركة مجّمع أحدها ّية.  العسكر المريك

َلت وقد ِر صيحاُت َع في الكلما وكثر ، الحرميِن بلد في النأكا
ٍم بغير ُيظّن-ُّ كلًما كما– أكثره وكان ، المسألة لمسائال واقتحاًما ، عل
ِبها غير من الّشريعة ُيظّن-ُّ يكن ولم– الخوَض هذا خاَض من أكثر وكان ، با

ُفتيا والمنتصبون ، الّشرعّي العلم إلى المنتسبون رّب عن والتوقيع لل
العالميَن.

ّيات بجواز بالقول ُمطالبتهم بهذا أعني ولسُت ومتابعة ، العمل
َدهم المجاهدين ّيات في وتقلي ّيات العلم ّنأما ، والعمل هذه في المراد وإ

ّية المسائال كسائار المسألة ِة : إعطاء أمران الّشرع ّقها المسأل ، ح
ّقه. الجتهاد موضع في الُمخالف وإعطاء ح

ّد الله أمر وقد ّتنازع عند إليه بالّر والستسلما حكمه عند والنزول ، ال
ٍء في تنازعتم : {فإن وجّل عّز فقال ، له ّدوه شي والرسول الله إلى فر



ّبكِّ {فل الخر} وقال واليوما بالله تؤُمنون كنتم إن ّتى يؤُمنون ل ور ح
ّكموك قضيَت مما حرًجا أنأفسهم في يجدوا ل ثّم بينهم شجر فيما يح
ّلموا ُيس تسليًما}. و

ومشايخنا ، العلم طلبة إخوانأنا من ، للمجاهدين المخالفين وأكثر
ّيى ومن ، العلماء ّيهم تز ِهم نأفسه ونأسب بز ّده إلي ّناس وع ، زمرتهم في ال

ّدون ل ّنزاع مسألة ير على الكلما يأبون بل ، التخاصم عند الدليل إلى ال
ّنزاع محّل إليه. يدعوهم عّمن ويعرضون ، عنه ويتعامون ، ال

ّفُرون المجاهدين أّن يرون فهم ّكاما يك وغيرهم ، العرب جزيرةا ح
ّلين الله أنأزل ما بغير الحاكمين من ّفار المتو ُك محّل إلى ينزلون فل ، لل

ّنزاع ّدون ، عنه بالحديث يرضون ول ، ال طاعة نأصوص بذكر عليهم فير
وجوب في ينازعون ل المجاهدين أّن اليقينّي علمهم مع ، المر ولّي

من المعلوما الصل هذا في نأازعوا ولو ، المسلم المر ولّي طاعة
ّنأما ، لكفروا بالضرورةا النصوص وفي ، المناط تحقيق في نأزاعهم وإ

وعصمة ، المعاهدين حرمة لنصوص ذكرهم وكذا ، الحاكم هذا إسلما
، المعاهد دما إباحة يرون ل المجاهدين أّن ومعرفتهم علمهم مع ، دمائاهم

ّنصوص لجحودهم الحّجة قياما بعد لكفروا بهذا قالوا ولو ّية ال ، القطع
انأتقاضها. وعدما ، العهود هذه صّحة في ينازعونأهم المجاهدين ولكّن

ّكبون نأراهم هذا كّل وفي ّنزاع مسألة عن الحديث يتن وموطن ، ال
ّدثوا فإذا ، الختلف ّيدوها المر ولي طاعة عن تح : ول قالوا ، بالمسلم وق

ّدثون ول ، خمر وشرب وربا زنأا من بالكبائار يكفر ما بغير الحكم عن يتح
ّلي ، الله أنأزل المجاهدين وبأّن ، بوجودها علمهم مع ونأحوها الكافرين وتو
ّنأما ّفرون إ ّدثوا وإذا ، بالكبائار ل بها يك يعرضوا لم المعاهدين حرمة عن تح
ّينوا ، معاهدين سّموهم من فعله لما أما العهد به ينتقض وهل ، حكمه ويب
ل؟ا

ّد عاّما أمًرا أمر والله ّنزاع محّل في رسوله وإلى إليه بالّر ُلُه ، ال وقو
ٍء في تنازعتم : فإن وجّل عّز ٌةا ، شي عاّمٌة فهي الّشرط سياق في نأكر
ّد الحكم أصل في تنوزع فإن ، فيه ُيتنازع ما كّل في ، والرسول الله إلى ُر
ّد مناطه وتحقيق تنزيله في تنوزع وإن تعالى وقوله ، والرسول الله إلى ُر

ّدوه في ُيجزئ فل ، فيه المتنازع الشيء على فيه عائاد الضمير ، : فر
ّنزاع موطن ّ ال ّد أن إل وقوله ، ورسوله الله إلى نأفسه فيه الُمتنازع ُير

ّبكِّ : فل سبحانأه ّتى يؤُمنون ل ور ّكموك ح في : عامّا بينهم شجر فيما يح
ٍر كّل في الخلف بينهم شجر ما كان فإن ، المتنازعين بين يشجر أم

ّكم المر ولي طاعة شجر ما كان وإن ، عليه وعرضت الشرع فيها ُح
ّدت ، المر ولّي إسلما في الخلف كان وإن ، الّشرع إلى المسألة ُر



ّية الطائافة عهود صّحة في أو ، المعاهدين دماء حرمة في الخلف الفلنأ
ّفار من ذلكِّ. كّل في فكذلكِّ تنتقض لم أما انأتقضت كونأها في أو ، الك

ّد من تجد تكد لم المعترضين المخالفين كلما في نأظرت وإذا على ر
ٍم المجاهدين ّنزاع مسائال في نأاظرهم أو ، ودليل شرعّي بعل في ، ال

ّ ، فيه الناس خالفهم ما عاّمة وفي ، الرياض تفجيرات ّنأي إل وجدت أ
ّدىَّ قد اليوما السلما موقع فيه السئلة عن وأجاب ، له وانأبرىَّ لذلكِّ تص

ّية التخّصصات أصحاب من العلم طلبة من مجموعٌة ّوعة الكاديم ، المتن
القضاةا:   وأحد ، الدكاترةا من :  ثلثٌة هم

ًا الشريعة كلية عميد الفنيسان الله عبد بن ) أ.د. سعود1( سابق
الماما بجامعة الحديث أستاذ الشيخ وكيل الله ) د. عبد2(
 الماما بجامعة العقيدةا أستاذ العقل الكريم عبد بن ) أ.د. نأاصر3(
الكبرىَّ بالمحكمة القاضي الجبير الله عبد بن هانأي ) الشيخ4(
بجدةا

ّلى ثم الجابات جمع اليوما السلما بموقع العلمي المكتب تو
أوجه على جامعة) تشتمل (خلصة في عرضها ثم ومن بينها، والتأليف
الختصار. مراعاةا مع كلها الجواب

ّنأهم لهم فحمدت ، أجوبتهم وتأّملُت ّدوا أ ّنزاع مسألة ر الّشرع إلى ال
مخالٍف على أقف لم ما وهذا ، الخلف مسألة في أيديهم ووضعوا ،

ِهم للمجاهديَن ِر َق أو فعله غي ّنأهم ورأيُت ، إليه سب مواضع في أخطؤُوا أ
ّدهم من ّدوا من مع الّصواب وأّن ، ر ٍر جواب عن حادوا كما ، عليه ر كثي
ّودُت ؛ السئلة من على اعتراضاتهم عن الجواب في الورقات هذه فس
المباركة. الغزوةا هذه

ّد ّنأي إلى التنبيه وأو ّيين باسم المجيبين ذكرُت أ ونأسبُت ، السليوم
ّيز لم حيث النسبة بهذه إليهم اعتراضاتهم في ورد ما كّل من كان ما يتم

ووجدت ، العلمي المكتب عمل من كان وما ، منهم واحد كل جواب
ّنأها بينها الجامع ّنسبة هذه فنحّت ، اليوما السلما موقع من أ : إليه ال

ذلكِّ فعلُت وما ، فيه أغلظُت مما المجيبين إلى وأعتذر "ّالسليومّي"ّ ،
ّ ٍد تحريٍف أو غليٍظ غلط من أرىَّ ما غلبني حيُث إل ٍما تجاهٍل أو مقصو وتعا

ّق. عن الح

ّد المسائال في والتنبيهات الفوائاد من كثيًرا أّن إلى أيًضا التنبيه وأو
ٌةا ًء المسائال بعض عن أعرضت وقد ، نأفسها السئلة في موجود اكتفا
ّودت ، السئلة في بتفصيلها ٍز في الرسالة هذه وس ولم ، واستعجاٍل إيجا



في والبحث الحوار مواصلة على حرًصا ، فيها النظر وأطل بها أستأِن
ٌد أو دليٌل المعترضين لدىَّ كان إن المسألة هنا. ذكروه ما غير مستن

ٍة كّل في أوردُت وقد السلما جواب ثّم ، بكامله : الّسؤُال مسأل
ّقبت ثّم ، بتمامه عليه اليوما الجواب. بنقد ع

لنا يغفر وأن ، بإذنأه الحق من فيه اختلف لما يهدينا أن الله أسأل
ّ قلوبنا في يجعل ل وأن ، باليمان سبقونأا الذين ولخوانأنا آمنوا للذين غل

رحيم. رؤوف إنأه

   
  



ّول الّسؤُال ال

ً الجزيرةا في التفجيرات يجعل الذي ما ًا عمل من غيرها وفي إرهابي
ًا المسلمين بلد المدنأيين قتل يكون لماذا استشهادية؟ا وعمليات جهاد

ًا) في المسلمين في المبانأي الجهاد!! وتفجير من الجزيرةا بلد غير (تبع
ًا كلها الجهاد!! أليست من الجزيرةا غير إسلمية؟ا.  بلد

يهود ومخابرات يهود فيها يموت فلسطين في عملية بين الفرق فما
النظر بغض فقهية نأاحية من أعني ؟ا؟ا هنا وعملية الفلسطينيين بعض مع
هل التفجير في المصلحة صارت  سنة20 بعد لو أعني المصلحة؟ا عن

يجوز؟ا!

ّيين جواب   َيوم : السل

  
وجوه: عدةا من الول السؤُال عن يجاب
والعمليات الجزيرةا في التفجيرات بين الول: الفرق الوجه

في الكفار أن هو وأفغانأستان والشيشان فلسطين في الستشهادية
عليهم العتداء ول إيذاؤهم يجوز فل معاهدون، السعودية العربية المملكة

ًا يباشروا لم لعهدهم مقيمين داموا ما يرضون ل هذا. وربما من شيئ
غيرهم، أوزار يحملوا أن ينبغي فل للمسلمين، معاملتها ول دولته بسياسة

قوما شنئآن يجرمنكم أخرىَّ"ّ ويقول:"ّول وزر وازرةا تزر يقول:"ّول والله
للتقوىَّ"ّ. أقرب هو اعدلوا تعدلوا أل على

حربيون فهم وأفغانأستان والشيشان فلسطين في الكفار وأما
هم وإنأما أمان، ول عهد أهلها وبين بينهم ليس محتلون، معتدون

محاربون. 
سبيل في جهاد هو بل مشروع، أمر الممكنة بالوسائال فقتالهم ولذا

على الله وإن ظلموا بأنأهم يقاتلون للذين تعالى: "ّأذن لقوله الله؛
في ورد وسلم-ُّ كما عليه الله صلى –النبي ولقول لقدير.."ّ، نأصرهم
دمه دون قتل ومن شهيد، فهو دينه دون قتل أحمد:"ّمن ومسند السنن

فهو أهله دون قتل ومن شهيد، فهو ماله دون قتل ومن شهيد، فهو
شهيد"ّ.

أقساما: أربعة على فإنأهم الكفار؛ أنأواع بين التفريق من فلبد



. وحربيون ومستأمنون، ومعاهدون، ذميون،
ّبد بأمان دائامة إقامة السلما بدار أقاما من هو فالذمي . مؤُ
ًةا القتال ترك على الحرب وأهل المسلمين بين عقد هو والعهد ّد م

. معلومة
. معهم المتعاقد البلد أهل هم والمعاهدون

ِر ولم الكفر أحكاما عليها غلب التي البلد أهل هم الحرب وأهل يج
. عهد المسلمين وبين بينهم

مؤُقت بأماٍن السلما دار يدخل الذي الحربي فهو المستأمن وأما
ٍر  ,3/313( , المبدع1/290 الهادي عبد لبن النقي يقتضيه. (الدر لم
).3/100( القناع كشاف )،398

المسلمين وبين بينه ليس الحربي أن والمعاهد الحربي بين فالفرق
. المعاهد بخلف صلح ول عهد

بأمان دائامة إقامة يقيم الذمي أن والمستأمن الذمي بين والفرق
خرج انأتهى متى لغرض السلما بلد دخل فحربي المستأمن أما مؤُبد،
لبلده.

يجوز ل الدما معصومو جميعهم والمستأمن والذمي والمعاهد
ِتّموا . قال لهم التعّرض ول عليهم العتداء َأ َف ِهْم تعالى:"ّ ْي َل ُهْم ِإ َد ْه َلى َع ِإ

ِهم"ّ [التوبة:  ِت ّد ]. 4ُم
ًا عمرو بن الله عبد وعن ًا قتل "ّمن مرفوع رائاحة يرح لم معاهد

ًا"ّ أخرجه أربعين مسيرةا من توجد ريحها وإن الجنة ( البخاري عام
3166.(

ًا النبي عاهد وقد النظير، وبني قريظة كبني المشركين من أصناف
ًا وهادن جاء من وأن سنين، عشر القتال ترك على الحديبية في قريش

ًا قريش من السيرةا. كتب في معلوما كله إليهم. وهذا النبي رده مسلم
يجوز من منهم بل الطلق، على ليس قتلهم فجواز الحربيون أما

برأيه. أو بنفسه قاتل إذا إل قتله يجوز ل من ومنهم قتله،
القتال باشر سواء المقاتلة من فهو للقتال صالحة ُبنيته حربي فكل

. القتال يباشر لم أو المسلمين ضد
والشيوخ والصبيان كالنساء للقتال صالحة بنيته ليست من وأما

فإنأه رأي ول بنفس القتال على يعين ل ممن ونأحوهم والمعاقين الفانأيين
والصبيان النساء قتل وسلم-ُّ عن عليه الله صلى –النبي لنهي يقتل؛ ل

عليه. متفق
التمييز يمكن أولم بهم تترسوا أو القتال على الكفار أعانأوا إذا إل

وسلم-ُّ سئل عليه الله صلى –النبي أن جثامة بن الصعب بينهم. لحديث
وذراريهم نأسائاهم من فيصيبون يبيتون المشركين ديار من الديار عن

. عليه . متفق منهم هم فقال



يقتلون ل والمستأمن والمعاهد الذمي أن المسألتين من فتلخص
أهل من يكن لم ومن قتله جاز القتال أهل من كان فمن الحربي وأما

ًا. إل قتله يجوز فل القتال تبع
ينازعون المخالفين نأظن وما –السلما علماء لدىَّ المتقرر من إن

ًا ليس الكفر ذلكِّ-ُّ أن في كثيرةا: لدلة حال بكل للقتل موجب
الدين"ّ.  في إكراه تعالى:"ّل منها: قوله
والقتال. الجزية وبذل السلما بين الكفار تخيير من شرع ومنها: ما

وكبار والصبيان كالنساء بالقتال له شأن ل ما قتل عن ومنها: النهي
الرأي.  أو بالفعل المقاتلين يشاركون ل الذين للعبادةا والمتقطعين السن

كان الله-ُّ:"ّوإذا رحمه –السلما شيخ يقول الصل هذا تقرير وفي
وأن لله، كله الدين يكون أن ومقصوده الجهاد هو المشروع القتال أصل
من وأما المسلمين، باتفاق قوتل هذا منع فمن العليا هي الله كلمة تكون

والشيخ والراهب والصبيان كالنساء والمقاتلة الممانأعة أهل من يكن لم
يقاتل أن إل العلماء جمهور عند يقتل فل ونأحوهم والزمن والعمى الكبير
إل الكفر لمجرد الجميع قتل إباحة يرىَّ بعضهم كان وإن فعله، أو بقوله

قتل من أباح الله أن الصواب-ُّ وذلكِّ هو والول –والصبيان النساء
من أشد تعالى:"ّوالفتنة قال كما الخلق صلح في إليه يحتاج ما النفوس

الشر من الكفار فتنة ففي وفساد شر فيه كان وإن القتل أن القتل"ّ أي
بعدها]. ) وما132( صـ الشرعية أكبر"ّ [السياسة هو ما والفساد

ًء القتل جواز من يلزما ل الثانأي: الثانأي: أنأه الوجه جوازه ابتدا
بإعزاز منوطة القتال مشروعية لن معين مكان أو زمن في بالفعل
الجتهاد أهل لدىَّ ظهر فإذا الكفار وإذلل للمسلمين الغلبة وظهور الدين

القتال يجز لم مصلحته من أعظم مفسدته معينة حالة في القتال أن
عديدةا صور عن الكلما في المر بهذا طافحة العلم أهل ونأصوص حينئذ
( المحتاج مغني في جاء ما ذلكِّ ومن العاما الضابط هذا تحت تندرج

ثبتنا إن ظنناه بأن الظفر وُرجي الضعف على الكفار زادت ):"ّإذا4/226
الفرار علينا وجب نأكاية بل الهلك ظننا على غلب وإن الثبات لنا استحب

استحب فيهم بنكاية التهلكة"ّ أو إلى بأيديكم تلقوا تعالى:"ّول لقوله
الفرار"ّ.

أي –علموا ):"ّإذا4/529( الجرار السيل في الشوكانأي وقال
عليهم مستظهرون لهم غالبون الكفار أن القوية المسلمون-ُّ بالقرائان

ويستصرخوا المجاهدين من ويستكثروا قتالهم عن يتنكبوا أن فعليهم
إلى بأيديكم تلقوا وجل:"ّول عز بقوله ذلكِّ على استدل وقد السلما أهل

وهو أقدما من أن لفظها... ومعلوما بعموما ذلكِّ تقتضي التهلكة"ّ وهي
التهلكة"ّ. إلى بيده ألقى فقد مغلوب أو مأسور أو مقتول أنأه يرىَّ



فإن النزاع؛ موطن خارج السؤُال في ذكروه الثالث: ما الوجه
قد وأنأهم سيما ل البلد، تلكِّ غير في قتالهم هي عنها المتحدث المسألة
نأقض يقتضي ل المسلمين بلدان بعض في حدث أمان. وما بعهود دخلوها

المسلمين بلدان أن تذكرنأا إذا خاصًة المسلمين، بلدان كل في عهد كل
علماؤها ولها مستقلة، بسلطة ولية كل تنفرد متعددةا وليات أصبحت

الحرمين كإماما السلما فقهاء قرره كما فيها، والعقد الحل وأهل
الرشاد (يراجع زهرةا أبو محمد والشيخ خان حسن وصديق والشوكانأي

) الوحدةا2/18( الندية الروضة )،4/512( الجرار السيل )،425( صـ
سواه المسلمين يسع ل الذي الرأي وهو بعدها)، ) وما64( صـ السلمية

أمية، بني عهد من المتعددةا السلما وليات لبطلت بخلفه قيل لو إذ
السلما علماء يزال ول هذا، الناس يوما إلى النأدلس ولية نأشأت حيث

وجوب ويرون عليهم، الخروج ويحرمون الوليات، تلكِّ أهل يبايعون
الله. معصية غير في طاعتهم

في بانأتقاضها السلما بلد كل في العهود انأتقاض عدما تقرر وإذا
والعانأة بالتسبب انأتقاضها عدما أولى باب فمن القتال، بمباشرةا بعضها

وفلسطين. الشيشان في كما
فإنأه العهود، هذه انأتقاض عدما مع أنأه له يفطن أن يجب مما أنأه إل

البلدان في المسلمين نأصرةا عن التخاذل يتضمن بما الوفاء يجوز ل
الوفاء يحل ل بل يلزما ل باطل فهو الشرط هذا وقع فإن عليها، المعتدىَّ

به.
. وسلم وصحبه آله وعلى محمد نأبينا على الله وصلى

: الجواب نأقد

ّية الجزيرةا في المريكان بأّن : القول الجواب تضمن العرب
ّد ول ، معاهدون أربع: مقاماٍت من ذلكِّ لثبات ب

ّول المقاما ِد : إثباُت ال وصيغته. نأفسه في وتصحيُحُه ، العه
ّثانأي المقاما ِة : إثباُت ال ّي عهده ولزوما ، العهد أعطى من أهل
للمسلمين.

َد أّن : إثباُت الثالث المقاما في مسلمين بمحاربة ينتقُض ل العه
أخرىَّ. ولية

َد أّن : إثباُت الرابع المقاما ٍر ينتقْض لم العه َع بأم التي الولية في وق
التفجيرات. فيها كانأت

ّلة أقيمت فإذا َتها ، المقامات هذه أد في فالمريكان ، المنازع وأثب
من على النأكار في ونأقول دماؤهم تحرما ، معاهدوَن العرب جزيرةا



ّد المعاهد : قتل قاتلهم للمسلمين وقتل به وكفر الله سبيل عن كبير. وص
كما ، الله عند = أكبر ديارهم من وإخراجهم ، بهم وغدٌر ، مكان كل في
ّلي أّن ّية القوانأين وتحكيم ، الكافريَن تو ، المحّرمات واستحلل ، الوضع

ّية معاقد على والبراء الولء وعقد من أكبر والفتنة ، الله عند أكبر الجاهل
القتل.
 

ٌد كان وإذا ً الربع المقامات هذه من واح بأّن فالحكم ، باطل
ٍد كّل في فلننظر ، كذلكِّ باطٌل معاهدون المريكان أّن لترىَّ ، منها واح

ثابٌت ، العرب جزيرةا في المريكان عهود بصحة القائال يحتاجه مقاما كل
ّدةا: وجوه من نأقيُضه ع

ّول فإّن ، العصر هذا في الموجودةا العهود حقائاق على : ينبني فال
َد ٌد يعرف يكاد ول ، قبلها أو المتحدةا المم ُأّسست منذ ثابٌت العه من أح
هذا على المجيبين العلم طلبة من أحد ول بل ، وعلمائاهم الناس عامة

ّتفصيل على العهد بنود ، الّسؤُال كاٍف ، البنود من ُيعرُف الذي والقدر ، ال
العهود. تلكِّ إبطال في

ّنظر وينبغي ّدةا جهة من إليها ال والوضع ، العهد ومشّرع ، العهد م
ولوازمه:  للعهد الفقهي

ّدةا ُةا فأّما ، -ُّ الم ّد بقدرها المشركين يهادن أن للماما يجوز التي الم
ّددها ، تحديدها في الفقهاء اختلف فقد ، يزيد ل وبعض الصحاب فح

ّلوا ، تزيد ل ، سنين بعشر الفقهاء وجوب أدلة عموما الصل بأّن واستد
ّفار مقاتلة وسلم عليه الله صلى النبي عن ثبت وقد ، استثناء والعهد ، الك

وما ، النّص موضع على الرخصة في فيقتصر ، سنين عشر على عاهد أنأه
ّتحريم. وهو الصِل على باٍق عداه ال

ٍر على يزيد أن فللماما ، الصواب وهو ، توسيعه بعضهم ورأىَّ عش
ذلكِّ. في المصلحة رأىَّ متى

ٍةا تحديد بل المهادنأة وأّما ّد على ، أجل بل يهادنأهم : أن فصورتها ، م
ِد فسخ له أّن الله صلى النبّي قول ومنه ، سواء على إليهم ينبذ بأن العه

أن للمسلمين فيكون الله"ّ ، أقّركم ما : "ّأقّركم خيبر ليهود وسلم عليه
َد ُينهوا ٍء على إليهم ينبذوا أن على ، شاؤوا متى العه ُيعلموهم ، سوا في و
ٍةا ّدد أن تحديد بل الهدنأة صور ومن ، تكفي مد ّدةا يح ل انأتهائاه من للعهد م
ٍة أعلمكم أن بعد عهدكم أفسخ أن : لي فيقول ، ابتدائاه من نأحو أو ، بسن

ٍد كّل أّن إلى بعضهم وذهب ، ذلكِّ ّدد لم عه ٍةا ُيح ّد ّدته بم ٍر أربعُة ُم أشه



ٍر} لّن أربعة الرض في : {فسيحوا تعالى لقوله ً ضربه الله أشه أجل
ّفار جميع لعهود ُك َيت الذين ال الية. في عهودهم ُأنأه

الحكومة بين وقعت التي غير ، للمهادنأة السابقتين الصورتين وكل
ِتها وأمريكا ، ومثيلتها السعودية ُةا المهادنأة وهي ، وأخوا ّبد ، المؤُ

ِد إلى المشروطة ّدةا ، المبين الضلل من الّصورةا وهذه ، أبد أب عن والّر
بيننا دائاًما سلًما هناك أن زعم : "ّمن أسامة الله عبد أبو قال كما ، الدين
ٍد على أنأزل بما كفر فقد اليهود وبين ووجُه وسلم"ّ ، عليه الله صلى محم
ّنأه ذلكَِّ ّتعاهد من أ ٍم إبطال على ال ّية لله حك ّل ٌء ، منه والتنّصل ، بالك وسوا
ّهد : من الشرعّي الحكم إنأكار جهة من ول رمضان يصوما ل أن حلف أو تع
ّهد ومن ، يموت حتى البيت يحّج ّفار ُيقاتل ل أن تع ّتى منهم قوًما أو الك ح

الصورةا-ُّ هذه في يخالف من المسلمين في كان إن– والمخالف ، يموت
ّفار مع لعهد تركه يجوز واجٌب القتال أّن يزعم أن إّما على ومعاهدتهم الك
ٍد الترك هذا ُبه فيسقط لب ّفار قتال وجوب ينكر أن وإّما ، وجو ، الك

ٍم للتزاما ترك العهد هذا أّن كما ، كفٌر وكلهما الله من واجٍب شرعّي حك
ّلها الله أحكاما التزاما وترك ، ّفظ ، كفٌر بعضها أو ك ثاٍن كفٌر بجحودها والتل
ّيتها واعتبار ، ًعا شرع ّطاغوتّي المشّرع شريعة للتزاما تب ّية لهم ال (الشرع

ّية) كفر الله حكم كما ، رابع كفٌر للكافرين طاعًة ذلكِّ وكون ، ثالث الدول
المر. بعض في سنطيعكم للكفار قالوا الذين بكفر

ما ، العهد تعريفهم في نأقلوا الّسؤُال على المجيبين أّن والعجيب
ّين بما وينقضها ، معاهدين المريكان تسميتهم يبطل شروط في أعله ُب
ّدةا على الحرب وأهل المسلمين بين عقد هو والعهد: "ّ فقالوا العهد م
ًةا القتال ترك ّد ّنون نأقلوه ما معنى يفهمون هل أدري ول "ًّ ،معلومة م ويظ

العهود حال يعلموَن أما معلومة؟ا بمدةا مشروٌط اليوما الواقع العهد أّن
لها؟ا مخالًف نأقلوه ما أن يفهمون ول ، اليوما

فالمسلمون ، العهد مشّرع وأّما ، العهد مدةا في الكلما فهذا
ّفار ُيقاتلوا أن الشرعّي الله بحكم مأمورون ل الله حكم أن ومعلومٌا ، الك

ُه غيره بحكم ُيعاَرض ًعا الواجب القتال ترك للمسلمين فليس ، وهوا شر
، ّ ٍة إل ٍة برخص ّي ٍم ، شرع ّوز قد والله ، بالقتال أمرهم الذي الله من وحك ج

َد لهم ّوزه الذي بالعهد المسلمون أخذ فمتى ، العه كانأوا ، لهم الله ج
ُد يصّح غيره ل الوجه وبهذا ، أمره ممتثلين لله مطيعين أّن ومعلومٌا ، العه

ٍم كّل ّنأما مسل ّنا ، حملها يجب وعليه ، هذا على عهوده ُيمضي إ وجدنأا ولك
ّنأهم ، ُذكر ما غير على هؤُلء عهود ّتفقون فإ ّية على عهودهم في ي شرع
ٌع كلها وعهودهم ، المتحدةا المم ّتحدةا المم لهذه دخولهم على فر ، الم

ّلذي ، الطاغوتّي لحلفها وانأتمائاهم ، متعاهد كل من اختيار على ُيبنى ل ا



ًةا إعطائاها على اصطلحوا التي المتحدةا المم من إلزامٌا هو بل قو
ّيًة ُتجّرما ُتحّرمُا تشريع ّق ، وتأمر وتنهى ، و الدخول أبى من ُمقاتلة لهم ويح

ّية بنودها على والتوقيع ، فيها عدما على اتفاقهم كفًرا أهونأها ومن ، الكفر
ٍة أمور إنأكار وعلى ، وكافر مسلم بين التفريق ِةا الدين من معلوم بالضرور

ّدها بل ، فيه ُيدخلون الذي كالرهاب ، بينهم عليها المتفق الجرائام من وع
ّفار المسلمين قتال ُك دمَا يعصم ل ، هذا فالعهد ؛ وغيره ، دينّي لسبٍب لل

َهد ّفار من الُمعا ُك ّبكِّ يهدر بل ، ال َد من دما ور للسلما المنتسبين من عاه
العهد. دخول قبل بحرمته المعصومين

ّيا يستند فالعهد ّد ، الطاغوت إلى قانأونأ ّيته ويستم ّطاغوت من شرع ال
ُيتحاكم ، ويؤُمن بالطاغوت يكفر فمن ، الطاغوت إلى النزاع عند فيه و

الوثقى. بالعروةا استمسكِّ فقد بالله

: "ّكل وسلم عليه الله صلى النبي قال فقد ، العهد هذا لوازما وأّما
الحديث هذا معنى في والتحقيق باطٌل"ّ ، فهو الله كتاب في ليس شرط
َع ُيخالُف ما بالوضِع استلزما شرٍط كّل : أّن أعلم والله باطٌل شرٌط الّشر

غير في وُحّرر ُقّرر كما الموجودةا بصورته بالتمليكِّ المنتهي التأجير ومنُه ،
.)1( الموضع هذا

ُد وهذه ّلة في ُسطر وفيما ، تأذن فيما تأذُن ، العهو ّتحدةا المم م الم
تحريم على الجماع ومعلومٌا ، المسلمين بلد في الكنائاس : بإقامة
ِثها ّفار تجعُل فيما وتجعل ، المسلمين بلد في إحدا ُك أرض من أرًضا لل

ل أرًضا تجعلها ، الله بحكم محكومًة دخولهم قبل كانأت ، المسلمين
ّية كالمناطق ، بلدهم أحكاما غير عليها يجري وكُمجّمعات ، الدبلوماس

ُد عنها والحديُث ، المريكان هؤُلء إسكان َع بتفصيٍل ير الكلما عند أوس
الله. بإذن الثانأي الّسؤُال جواب في الممتنعة الطائافة مسألة على

ّلق فيما هذا ّول بالمقاما يتع وقد ، نأفسه في العهد صّحة : وهو ال
ّين ّنأه تب ّدةا جهة من باطٌل أ ، اللوازما جهة ومن ، المشّرع جهة ومن ، الم
ٍةا وكّل ّول المقاما في العهد لبطلن تكفي الثلث هذه من واحد ، ال

ّول المقاما في وبطلنأه ِله في كاٍف ال ّ ، إبطا ّنأا إل للمقامات سنتعّرُض أ
ّثلث ّين ، ال تفجيرات في القتلى المريكان تسمية أّن الله رعاك لتتب

ّقا يكون أن عن وأبعده ، الباطل أبطل من معاهدين الرياض ًها أو ح شبي
ّق. بالح

َهَن ، المبيع ُيباع -ُّ أن الرهن لزوما في القبض يشترط ل من -ُّ عند فيه الصحيحة ) والحيلة(1 ُير ًنا ثمنه على و ، مقبوٍض غير ره
الموقعين. أعلما في الصحيحة الحيل عن القيم ابن كلما وراجع



ّثانأي المقاما وأّما ّدعونأه الذي العهد : فإّن ال عقدته ، للمريكان ي
ّيُة الحكومة ّية والحكومة ، الّسعود ّيٌة لها ليس السعود عن المعاهدةا أهل

ّنأها ، أرضها في المسلمين ٌةا حكومٌة فإ ّد ُلها يجُب مرت تعصُم فكيف ، قتا
غيَرها؟ا

ّدةا عن والحديث ّية الحكومة ر ُتُه وقد ، يطوُل حديث السعود فّصل
ً ًيا تفصيل ٍر: ولجملُه ، الموضِع هذا غير في الله بإذن كاف بأمو

ّنأها الول ّكُم : أ ّية المحاكم في ، الطاغوَت ًتح : كمحكمة الوضع
ّية والمحكمة ، التجارية والمحكمة ، والعّمال العمل واللجان ، العلم

ّية ، وغيره المتحدةا المم طاغوت إلى تحتكم كما ، وغيرها المصرف
ّد من بمقاتلة وتتعهد بل ، وترضاه َكَم أو ، الطاغوِت حكَم ر الطاغوُت َح
مقاتلته. بوجوب

ّنأها الثانأي ّلى : أ ، الولية درجات بأعلى لهم وتصّرح ، الكافرين تتو
الولية لهم وتجعل ، أمورهم في وتطيعهم ، المسلمين على وتناصرهم

ٍةا أمور في أرضها داخل المسلمين على لهم. المطلقة بالطاعة كثير

ّنأها الثالث وأهله الدين وتحارب ، صحفها في وآياته بالله تستهزئ : أ
والقوانأين. بالشوكة المستهزئاين وتحمي ،

ّية الحكومة كفر مسألة بسطُت وقد عن الجواب مع السعود
كتاٍب. في ، والموانأع الشروط عن والحديث ، عليها اليرادات

َد أّن على ٍم من كان ولو العه للدين خيانأًة حقيقته في كان إن ، مسل
ّنأه ، الحاكم كفر بعدما ُتنّزل ولو ، للكافرين وموالةا ، ل ، ومعصيٌة باطٌل فإ

إقراُره. ول به العمل يجوز

َد أّن إثباُت : وهو الثالث المقاما وأّما بمحاربة ينتقُض ل العه
ّلون ما فغايُة ؛ أخرىَّ ولية في مسلمين أمران: له به يستد

ّول فعليكم الدين في استنصروكم : {وإن تعالى : قوله منهما ال
ميثاق} . وبينهم بينكم قوما على إل النصر

ّثانأي ّد وال ّنبّي : ر قريش من آمن من وسلم عليه الله صلى ال
ّية صلح بمقتضى ٍر أبي عن وحربه عهده واستقلل ، الحديب كان الذي بصي

وسلم. عليه الله صلى النبي عاهدهم من ُيحارب



ّول فأّما ّنأه ؛ ال ٌع ، للية بتٌر فإ وإطلق ، يوّضحها ما بين من لها وانأتزا
ًدا جاء لما ّي :  الية وإليكِّ ، منها بالنّص مق

سبيل في وأنأفسهم بأموالهم وجاهدوا وهاجروا آمنوا الذين {إن
ولم آمنوا والذين ، بعض أولياء بعضهم أولئكِّ ونأصروا آووا والذين الله

في استنصروكم وإن يهاجروا حتى شيء من وليتهم من لكم ما يهاجروا
ٌق وبينهم بينكم قوما على إل النصر فعليكم الدين تعملون بما والله ميثا

بصير}

ّنصرةا واجب سقوَط فجعلت ًقا ال ّل لم فمن ، الهجرةا ترك بخطيئة مع
َطت ُيهاِجر شيء} ، من وليتهم من لكم {ما للمسلمين وليته سق

ّنصرةا معنى عليها الغلب كان الواو بفتح كانأت متى والولية ، وحده ال
ّنصرةا شملت ُكسرت فإن وليتهم سقوط على الله فّرع وقد ، وغيرها ، ال
ّنأهم ٍما على المؤُمنين استنصروا إن أ لم ميثاق المؤُمنين وبين بينهم قو

يهاجروا. أن ذلكِّ أمد وجعل ، ينصروا

ّفار عهد : إّن ُيقال أن ، الية بهذه الستدلل فمقتضى ينتقض ل الك
، المسلمين بلد إلى الهجرةا فريضة في مفّرطين مسلمين حاربوا لو

على الهجرةا وجوب بنسخ منسوخٌة الية ولكّن ، الكفر دور في مقيمين
كان من على واجبة وعادت ، الفتح بعد هجرةا ل إذ ، المدينة إلى أحد كل
والشعائار الركان من ، دينه شعائار إظهار يستطيع ول ، كفر دار في

فل ، للكافرين العداوةا وإعلن ، الله دون من يعبد مما والبراءةا ، الظاهرةا
التوبة. تنقطع حتى الحال هذه في الهجرةا تنقطع

ٍما بلد في مقيًما كان من وأّما ، الهجرةا عليه تجب فلم ، أخرىَّ إسل
ً ّدون والتي ، الحرمين بلد دخول من الممنوع عن فضل مسلًما حاكمها تع

وعجزه والمجيء الهجرةا على حرصه مع نأصرته واجب يسقط فكيف ،
ً عليه وجوبها عدما أو ، ذلكِّ عن ًعا؟ا بها مطالبته ول أصل شر

ٍة كل من أولى السلما وولية واللتزاما والحياطة بالحفظ ولي
ّدعون القول هذا وأصحاب ، بواجباتها والقياما بلوازمها المسلم أّن ي
أحدهما نأنصر أن يجوز فل ، وجه كل من لنا المعاهدةا الكافرةا كالدولة

الخر. على

خارج الله أرض في مسلم كل وإدخال ، هذا كّل في التنّزل وعلى
في الية فإّن ، معاهدين قاتلوا إذا نأصرتهم واجب يسقط فيمن البلد هذه

ّو على الستنصار دهمه من هو المستغيث أن والفرق ، الستغاثة ل العد
ّو ّو ُيقاتل من فهو المستنصر وأّما ، وبلده أرضه على غلبه أو ، العد العد



ًيا إّما من إلى فيحتاج ، غلبته عن يعجز ثّم ، السواء على وإما له غاز
للغوث طالب والمستغيث ، العدو على النصر طالب فالمستنصر ، ينصره

ّو من والسلمة الصائال. العد

ّنصر ُيطلق وقد ُيراد ، ال ّو من الغاثة به و ٍذ فيه ويقال ، العد : حينئ
ّوه من نأصره ّوه على نأصره ل ، عد أنأجاه بمعنى منه نأصره فيكون ، عد

ّنصر ، عليه أظهره بمعنى عليه ونأصره ، منه ّدىَّ الية في وال بعلى ُمع
على كانأت إن وهذا ميثاق} ، وبينهم بينكم قوما على إل النصر {فعليكم

ّلقًة الية في ّنصر متع ّلقت إذا أّما ، بال بعلى التعدية فإّن ، بالستنصار تع
َيين تشمل الستنصار في ّنأها والظاهر والصل ، المعن ّلقة أ بالنصر. متع

ًدا العدو دخل إذا و ٍة فرُض دفعه فإّن ، المسلمين بلد من بل كفاي
على وجب به يقوموا لم فإن ، البلد أهل على عيٍن فرض وهو ، الّمة على
ّتسع ثّم ، حولهم من ّتى الواجب ي ّفة يأثم ح يكفي من به يقم لم إن الكا
ّو مع التعاهد يجوز فهل ، الكفائاّي الواجب في معروف هو كما على عد

ٍء إلغاء ّينة الواجبة الفرائاض من هو شي ٍد كل على المتع من واح
ّق الله وكتاب ، ساقط باطٌل هذا تضّمن عهد كل بل المسلمين؟ا ، أح

ُق. الله وشرط أوث

ًةا وجد ، الكلما بهذا المتكلم هذا أّن لو أدري وما على مسلمًة امرأ
ٍد في الطريق قارعة ِر بلد من بل ، الّزنأى على أمريكّي يستكرهها ، الكف
المر؟ا يعنيه ول ، يمّر ميثاق) أما وبينه (بينه من على نأصرها وجوب أيعتقد

ِة غير كونأها مع ، نأصرها وجب فإن ّي يجب فهل ، البطاقة سعود
والطفال للشيوخ أما وحدها لها يجب وهل قتلها؟ا ُأريد لو نأصرها

أما فقط أبدانأهم عن الدفاع يجب وهل السلما؟ا بلد في والمستضعفين
ّو من أديانأهم عن الدفاع عليه الفساد لنشر يسعى الذي الصليبّي العد

والعباد؟ا البلد في واللحاد

ّيشت ، الحرمين بلد غزو على عزَمت أمريكا أّن ولو الجيوش وج
ّكة لتحتّل ، قوله لزما المذهب هذا إلى الداعي يلتزما فهل ، والمدينة م
ّية الدول جميع ويفتي بلد في المسلمين مناصرةا بتحريم السلم

ّكة عن الدفاع من ويمنعهم ، الحرمين بالتزاما ويأمرهم ، والمدينة م
 أمريكا؟ا مع عهدهم

ّكة يخّص أما سائار دون حرمتها وحفظ مناصرتها بوجوب والمدينة م
، الحجاز وسائار نأجد في المسلمين مناصرةا يمنع ثّم ، المسلمين حرمات



ّلت إذا السكوت ويوجب ُت يسمونأها التي الدولة وسقطت ، الّرياض اح
السلما؟ا دولة

ّدهم بمن استدللهم وأّما ّنبّي ر من وسلم عليه الله صلى ال
ّول ، المسلمين ّنأه فيه ما فأ أعله. الباطل اللزما منه يلزمهم أ

قال الشرط هذا الصحابة استنكر لّما وسلم عليه الله صلى والنبي
عليه الله صلى به خاّص أمٌر فهو ، ومخرًجا فرًجا لهم جاعٌل الله : إّن لهم

المسلمين عن الدفاع الموجبة النصوص عموما بدليل ، وسلم
المستضعفين.

على ، مخرًجا له جاعٌل الله أّن علمنا بمن خاّص فهو التنّزل وعلى
ّنأه ّد كما أ خارج كانأوا له حلفاء على بإعانأتها قريٍش عهد نأقض ، هؤُلء ر

يدخل أما اليمان؟ا من لها وأوجُب ، للنصرةا أدعى الحلف فهل ، المدينة
ّية المسلم نأصرةا وجوب من أوثق ورابطته ، أقوىَّ السلما فإّن ، بالولو

الحلف.

ّنبّي قال وقد ل ، المسلم أخو : "ّالمسلم وسلم عليه الله صلى ال
َياِت من فهو يخذله"ّ ؛ ول يظلمه ول ُيسلمه ّوةا مقتض ُلخ ّثابتة ا لكل ال
مسلم.

ل لكم : {وما فقال ، للجهاد موجبًة المستضعفين حال جعل والله
الله وحّرض ، موضع غير ..} في والمستضعفين الله سبيل في تقاتلون

سبيلً} ، يهتدون ول حيلًة يستطيعون ل بـ{الذين بتذكيرهم المؤُمنين
ّبنا يقولون و{الذين من لنا واجعل ، أهلها الظالم القرية هذه من أخرجنا ر

ًنأا لدنأكِّ ، العامّا المحكم الحكم فهو نأصيًرا} ؛ لدنأكِّ من لنا واجعل ، سلطا
ّثابت والصل ّية يحتمل والفعل ، ال القول. بخلف الخصوص

) :4/1789 القرآن (أحكاما الله رحمه العربي ابن قال
النبي بعد لحد يجوز فل إليهم أسلم من يرد أن على عقده "ّفأما

، الحكمة من ذلكِّ في علم لما له الله جوزه وإنأما ، وسلم عليه الله صلى
وحميد ، العاقبة حسن من ذلكِّ بعد فيه وأظهر ، المصلحة من فيه وقضى

في والشفاعة ، بإسقاطه الرضا على الكفار حمل ما السلما في الثر
"ّ حطه

ٍما في الحديُث ثّم ٍر دار في مستضعفين قو دخول في وليس ، كف
خارج مسلمين على اعتدائاهم أو ، لها واحتللهم السلما بلد الكفر أهل



من أيديهم في كان ومن ، منهم أسلم من في هو بل ، حكمهم
المسلمين.

، أيديهم خارج هو ممن حلفائاهم أو المسلمين على اعتداؤهم وأّما
ّنبي جعله فقد ، لدمائاهم ومبيًحا لعهدهم نأاقًضا وسلم عليه الله صلى ال

ُهم أعان لّما قريًشا وغزا ّيين بعَض بعُض ِء خزاعَة على البكر َفا ّنبّي حل ال
وسلم. عليه الله صلى

ُأِخذ ، هذا بعد فيه ُتنّزل وإن وعدما الحكم بعموما يقول من بقول و
ُألغَي بالنبي اختصاصه ُق و ل أن فيجب ، الكفر ودار السلما دار بين الفر

ّدىَّ مخالفة في جاء الفعل وهذا ، له عموما ل الفعل لّن ؛ موضعه يع
ّية. عمومات قول

ُعلم ، دولة أو لهم شوكَة ل المسلمين من : بأفراد مختّصا فيكون
ِهم ّنأهم في ُنون ل أ ِت َت ّظّن على وغلب دينهم عن يف لهم جاعٌل الله أّن ال

ّفار وبأيدي الكفر دار في العهد قبل وكانأوا ، مخرًجا ُك ّفار من كانأوا أو ال ُك ال
بعد أسرهم يحدث الذين السرىَّ بهم يلحق فل ، أسلموا ثّم المعاهدين

العهد.

ًةا التنّزل وعلى ٍةا بعد مّر وأّما ، خاّصة للّرجال الله جعله فقد ، مّر
ّفار} فيلزمُا إلى ترجعوهّن : {فل فيهّن الله أنأزل فقد النساء ُك ال

ِه الُمستدّل نأساء يستثني : أن يقول ما على دللته صّحة رأىَّ إن ِب
ّدخول من ُكّن حيُث المسلمين الحكم. هذا في ال

هذه في وقع بأمر ينتقض لم العهد أن : إثبات الرابع المقاما وأّما
نأفسها. البلد

المقاما في ذكرنأا التي السابقة المور بعض ، العهد به ينتقض فمما
ّول ًء معه العهد يصّح ل مما ال ينقض لما استمرار فاستمرارها ، ابتدا
أحد في التفجير نأالها التي كالكنيسة الكنائاس بناؤهم فمنه ، ويبطله العهد

عليهم تقتصر ل التي ، الخمر وحانأات والمراقص البغاء ودور ، المجمعات
وبناتهم. ، المسلمين لبناء يفتحونأها بل

يلي فيما وأنأقل ، المسألة هذه الموضع هذا غير في ذكرُت وقد
منها: الشاهد موطن

يـخـرج ل الـعـرب-ُّ ، جزـيـرةا ـعـدا– عاـّمـة السلما لبلد الكافر "ّدخول
التالية: الحوال عن



أ- المــان

صورتان: وله

ّـتـى المشرك يستجير : أن الولى الصورة ـه الكلما يـسـمع ح ، الـل
ًبا فيجب ّتى المان ويعطى ُيجار أن وجو إبلـغـه ويـجـُب ، الله كلما يسمع ح
مأمنه.
الـغـرض لـهـذا الـكـافر استجار متى ، المسلمين على واجبة الّصورةا وهذه
ٌد {وإن ّتى فأجره استجارك المشركين من أح أبلـغـه ثّم الله كلما يسمع ح
ّنأهم ذلكِّ مأمنه يفقهون}. ل قومٌا بأ

ـب : أن الثانـيـة الـصـورة ـان يطـل ـدخل ، الـم ـلمين بلد لـي ، المـس
ٍر ٍةا أو لمرو حاجته. تتم حتى فيدخل ، يقضيه غرٍض أو ، تجار

الـمـر وـلـي فيـهـا يخـتـار ، للمـسـلمين فيـهـا ـمـأذون ، الـصـورةا وـهـذه
يحـتـاجهم أو ، ـكـدخولهم دـخـوٍل ـفـي للمـسـلمين ـيـأذنأوا ـكـأن ، المـصـلحة

ذلكِّ. نأحو أو ، يحسنونأه عمٍل في المسلمون

ب- العهد

ٍد من كان فإن دخل أن ، والكفار المسلمين بين عه دهم ي ذا واح لك
ّنأه ، وكذا أن في عنه يختلف وإنأما ، السابق المان فيه يجوز فيما يجوز فإ

قومه. عهد يكفيه بل ، بخصوصه أمان إلى يحتاج ل المعاهد

ّذّمة     –     ج ال

الجزـيـة ُيعـطـوا ـبـأن ، المسلمون يفتحها التي البلد لهل هذا ويكون
فيهم. السلما حكم تحت ويدخلوا ، صاغرون وهم يد عن

ْدَوان د- الُع

ٍء بغير ، المسلمين بلد الكافر دخل فإن َق مما شي : حالِن فله ، سب

مباُحُه. الدما مهدور : فهذا منهم عليه المقدور الواحد يدخل -ُّ أن



ـدخل -ُّ أن ـٌة فهــي ، شــوكٌة لهــا منهــم طائافــٌة ـت َـي ـى معتد بلد عـل
ـكـان إذا منـهـم الواـحـد دـخـول وـكـذا ، وـتـدفع ُتقاـتـل أن يـجـب المـسـلمين

ِة ومنعتهم. قومه بشوك

، الـعـرب جزـيـرةا ـفـي القائامة الصليبية القواعد ، الخير القسم ومن
ِه اقتضاء لول ، يخفى أن من أبين وأمرها َب ّبسين ُش ّين أن الُمل ُيقال: ، ُيب ف

ّنأهم ٍةا دخلوا أولً: إ ٍد ، معهم بقو ـيـدخل مـن شـأن هـذا وليـس ، وعتـا
ًعا ، ذّمة أو ، عهد أو ، بأمان المسلمين. لحكم خاض

ًيا: إّن ّوةا وثانأ َق ، بها دخلوا التي الق ـدفعها ، المـسـلمين لدىَّ ما فو ، ـل
َـطـى شأنأه هذا من فهل ، لقوتهم والغلبة والظهور ، لهم فالقوةا ـا ُيع ًنـأ ، أما

ِطي من هو أما المان؟ا! ُيع

ًثا ّنأـهـم وثال ٍم لحـكـم خاـضـعين غـيـر دخـلـوا : إ ـهـم ـبـل ، عليـهـم مـسـل
بأمرهم. الستقلل كل مستقلون

ًعا ّنأهم وراب ُيظهرون يعلنون : إ البـلـد ـمـن ـبـإذن لـيـس دـخـولهم أن ، و
كونأـهـا ـفـوق الدولية والشرعية ، الدولية الشرعية بحكم بل ، دخلوها التي

ًتا ِةا بـنـزِع تقـِضـي ـمـا أوَل تقـضـي ، به الكفر يجب طاغو َد َيا ّلة الـّسـ المـسـتق
ْدُخُل ، للمسلمين َت عليهم. حاكًما و

ّنأهم وخامًسا ، لـهـم مـصـالح تحـصـيل ـفـي الـقـوةا ـهـذه يـسـتعملون : إ
ـيـدعو الذي الكفر من هي وبأمور ، تضّره بأشياء دخلوها التي البلد وإلزاما

متحـكـم ـغـالب فـهـو ، ـشـأنأه ـهـذا ـكـان وـمـن ، الجديد العالمي النظاما إليه
منه؟ا! هذا يكن لم إن الحتلل ما أدري وما ، مسيطر

ّنأهم وسادًسا ـمـن بـلـد كل في لهم محاربون ، للمسلمين ُمقاتلون : إ
ًدا لـهـم أن ـفـرض فـلـو ، الله بلد ًنـأـا عـهـ ّنأه ، وأما ، يفعـلـون بـمـا ينتـقـض ـفـإ

عنهم. والمان العهد حكم فيرتفع

ًعا ُتحارب ، الجزيرةا في جعلوها التي القوةا عين : إن وساب
ُد أو منها وتخرُج ، المسلمين فلو ، ورسوله الله ُتحارب جيوٌش عليها تعتم

ُلهم يكن لم ًبا المسلمين قتا بلد من المسلمين حربهم فإن ، لقتالهم موِج
ِلهم نأفُس يكِف لم ولو ، قلناه فيما كاٍف ، السلما في للمسلمين ِقتا
ّتخاذهم لكان ، مسألتنا ًيا.ا.هـ للحرب قواعد المسلمين بلد ا كاف



ٌد هنا للمريكان أن يدعي من يلزما الربع المقامات وهذه أن ، عه
ٌد انأتقض ولو ، منها واحد كل يصّحح بانأتقاض يحكم أن للزمه منها واح

ّيَن ثبَت وقد ، عهدهم ٍد ُكّل أّن وتب منتقض. باطٌل منها واح

المريكان من العهد ينقض ما وقوع : إّن منهم قائاٌل يقوُل وقد
العهد. نأقض الماما لغير ليس ولكن ، فيه نأزاع ل ظاهٌر

:  فالجواب

ً ّد المعنّي الحاكم : أّن أول ٌق ، دينه عن مرت ّلة من مار نأكث قد ، الم
ّلق فكيف ، إليه عهده الذي الله عهد إل تنتقض فل هؤُلء عهود به ُتع

بنقضه؟ا

ًيا ّنأهم ثانأ ًنا يعلمون : أ ، لدينه خائاٌن الشارةا إليه الذي الحاكم أّن يقي
ّتى عهودهم ينقض أن يستحيل ، الكافرين لهؤُلء متوّل ٍء في ُينازع ح شي

ّدين أّما ، ملكه أمر من ُله ما فأهون ال ُلُه ، يبذ ُنّزل وإن– ومث كفره-ُّ بعدما ُت
ٌء يده في كان لو فكيف ، عليها اؤتمن ما المسلمين أموال من شي

ٍما بمعاهدةا أرض؟ا كل في ورسوله الله يحاربون قو

ًثا ّفار عهود : أّن ثال تفتقر ول بنفسها تنتقض ينقضها ما فعلوا إذا الك
عليه تدّل الذي وهو ، العلم أهل قولي من الّصحيح على ، إماما نأقض إلى

ّنصوص الّصريحة. ال

ّيم ابن قال لله ّحق هو بل للماما اّحق هو ليس الذمة وعقد:"ّ :  الق
ُ يجب: َقيل فقد ، عليهم شرط مما اًشيئ واُفَخال فإذا َمينِالمسل ّةولعام
ارَد من َهويخرج بمأمنه َهقِلحُي أن ُُهوفسخ ْدقَالع َخَيفس أن ِالماما على
َالَق ، فسخه ُيجب بل خالفةُالم دّبمجر خِينفس ل العقد أن اّظن ِلماْالس
ُالعقد َانأفسخ للعاقد ل لله اّحق كانأت إذا َروطّالش ّلن ؛ ٌضعيف وهذا

يجوز ل لله ّحق ّةمّالذ أهل على ُروطّالش . وهذه ٍفسخ ِغير من بفواته
دارِب قاماُالم من ُمنهّويمك َزيةِالج منهم ُذيأخ أن ِهِلغير ول ِلطانّللس

أهل أحكاما"ّ  القرآن ّبنص همُقتال عليه َبَجو ّوإل وهاُمَزَالت إذا ّإل السلما
ّذّمة (3/1355( ال

ّلة للمشركين يكون : {كيف تعالى قال ، هذا في صريحٌة القرآن وأد
ٌد ّ رسوله وعند الله عند عه فما الحراما المسجد عند عاهدتم الذين إل

ّ ، المشركين عهود الله لهم} فأنأكر فاستقيموا لكم استقاموا ما إل
ينقصوكم لم ثم المشركين من عاهدتم الذين إل: { وقال ،  استثنى



ًا عليكم يظاهروا ولم شيئا الله إن مدتهم إلى عهدهم إليهم فأتموا أحد
ينقصوا لم من العهود من البراءةا من الله } فاستثنىالمتقين  يحب

ًئا المسلمين ًدا عليهم ُيظاهروا ولم شي ًئا نأقص من أّن فعلم ، أح أو شي
ًدا ظاهَر عهدهم بعد من أيمانأهم نأكثوا وقال{وإن ، عهده منتقٌض أح

ّنأهم الكفر أئاّمة فقاتلوا دينكم في وطعنوا ّلهم لهم أيماَن ل إ ينتهون} لع
والحكم ، بقتالهم وأمر ، لهم أيمان ل بأن هؤُلء أمثال في الله فحكم

بقتالهم. المر ينافي عهدهم باستمرار

ّلق ما فهذا ِد. على المجيبين باستدلل يتع ّنأهم بالعه تناقضوا أ
ٍه: من فيه وخلطوا وغلطوا وجو

ّول فالوجه ّنأهم ال ّو سّموا : أ ّيا آخر بلد في نأفسه العد ومحّصل ، حرب
، المسلمين من وغيرهم البلد تلكِّ لهل جائاٌز البلد تلكِّ في قتاله أّن هذا

المسلمين من عاهده لمن يجوز ل والمعاهد ، قتالهم على إعانأتهم وكذا
ٍد في ُيقاتله أن ّيا يكون ول ، ما بل ًدا مكان في حرب ٍة مكاٍن في معاه لطائاف

ٍةا ًدا. المسلمين من واحد أب

ّثانأي والوجه ّنأهم ال و ، الحكم في وحكومتهم المريكان بين فّرقوا : أ
ّنأهم ووّجهوا ، لدولهم العهد أّن مع معاهدين سّموهم ّيدون ل قد بأ يؤُ

أرادوا حين لها تابعين جعلوهم حيُث خلٌط وهذا ، دولتهم تصّرفات
ّية عن وأخرجوهم ، بعهدها إلحاقهم بينهم التفريق أرادوا حين لها التبع

نأفسه. العهد انأتقاض في دولهم وبين

ّثالث الوجه ّنأهم ال ّنوا : أ ّهموا أو وأوهموا ظ هنا الكّفار دماء أّن تو
ّيتهم بنفي فأرادوا ، الصل في معصومٌة على يبقوها أن لدولهم تبع
ّفار دماء أّن مع ، العصمة ٌةا الك ذّمة أو عهد من عاصٌم يعصمها حتى مهدور

في ذكروا كما ، ونأحوهم الفانأَي والشيَخ والصبّي المرأةا إل ، أماٍن أو
ِه. الجواب نأفِس

ّنأهم الرابع الوجه ّلقوا : أ ّنأهم هؤُلء قتل تحريم ع يكونأون قد بأ
موافقين كونأهم معرفة اشتراط هذا ومعنى ، دولهم لسياسة معارضين

ٍما كل مقاتلة في دولهم سياسة ّفار من قو ُك إسرائايل في كاليهود ال
ًنا فيهم بل ، فيهم قائاٌم الحتمال لّن وغيرهم معارضون هم من يقي
ّنة من ُيعلم مما الّشرُط وهذا ، دولهم لسياسة أّن اضطراًرا والسيرةا الّس

ّنبّي وأهل والتابعيَن الصحابة من بعده ومن ، وسلم عليه الله صلى ال
عنه يستفصلون ول ، يستبينونأه يكونأوا لم الطوائاف اختلف على السلما

وجوده. من التحقق قبل القتال بدء يجوز ل الّشرط أّن مع ،



ّيد ل الذي في كلمهم : أّن الخامس الوجه دولته سياسة يؤُ
ّدما كما كلمهم فمقتضى ، مضطرب ّنأه تق ّنأه الدما معصوما حربّي أ لم ل

ّيد ولم ُيقاتل ًدا يسّمونأه وهم ، قومه من ُيقاتلنا من يؤُ العهد أّن مع ، معاه
ًةا سّموها التي دولته مع إل يكون ل ، أفغانأستان في محاربًة ، هنا معاهد

تأييد بعدما لختصاصه معنى ول ، رعاياها لكّل كان العهد لدولته كان وإذا
دولته.  سياسة

ّنأهم الّسادس الوجه المان لّن ، والمان العهد بين يخلطون : أ
ّية الدولة أفراد لبعض يكون أن يمكن ِد بخلف ، الحرب يكون الذي العه

. جميعهم رعاياه على وينسحب ، القوما لعظيم

ًبا دولته سياسة تأييد عدما جعلوا : أنأهم الّسابع الوجه لبقاء موج
ِد لنأتقاض موجبٌة دولته سياسة عين أن فمقتضاه ، العهد وهم ، العه

به.  العمل ويوجبون العهد يصّححون

التناقضات. من ذلكِّ غير إلى

ّدما فيما قلنا من وكّل ٌد له : ليس تق بذلكِّ يحّل ل دمُه فإن ، عه
ًدا ٍد شبهُة له يبقى بل ، مجّر ًنأا أعطي من وكذا ، عه ً أما من وعلى ، باطل

ُه بالنأذار تزول العهد وشبهة ، إنأذارهم مقاتلتهم يريد أن يشترط ول ، وحد
ٍما من يكون جهادهم قبل عليه يجب ، يجاهدهم أن له يجوز من بل ، إما

ُينذرهم. أن

ّهم من ذلكِّ : فمحّل ُينذُر أن يجُب قلنا من وكّل ًدا له تو ، والتزَمُه عه
ٌد له من أّما ، العهد صّحة لعدما قتاله وأردنأا ٍد ُشبهُة أو ، صحيٌح عه ثّم ، عه

ّنبّي قاتل فقد ؛ منُه النكُث كان ّلم عليه الله صلى ال الّصورةا هذه في وس
ٍر بل ّكة فتح في حريًصا كان بل إنأذا ابن وذكر ، بقدومه يعلموا ل أن م

إذا المعاهدين مباغتة جواز القّصة هذه : "ّوفي مكة فتح فوائاد في القيم
داموا ما وأّما ، إليهم بمسيره يعلمهم وأل ، عليهم والغارةا العهد نأقضوا
ّتى ذلكِّ يجوز فل بالعهد بالوفاء قائامين ومن سواء"ّ ، على إليهم ينبذ ح

ٍد شبهة له ما غاية بل صحيح عهد له ليس َد ينقض ما فعل ثم عه العه
الحكم. بهذا أولى

ًبا وليس– أنأذروا المجاهدين أّن على ًةا النأذار-ُّ مراًرا عليهم واج كثير
ًعا يستطيعونأها التي العلما وسائال في وأعلنوا ، من الصليبيين وبلغ ، جمي

ًنا النأذاُر وإخوانأهم المريكان ّتخاذ من هذا على أدّل وليس ، يقي ا
ّيين ّ أمثالها تجد ل التي الحصينة السوار  الصليب القواعد على إل
ّية ٍة كّل إّن بل ، العسكر ّي بعدها. لما إنأذاٌر عمل



المجيبين جواب في استغربته الذي البيان سوء أو التلبيس ومن
نأظن وما –السلما علماء لدىَّ المتقرر من إن:  قولهم الّسؤُال هذا على

ًا ليس الكفر ذلكِّ-ُّ أن في ينازعون المخالفين .اهـحال بكل للقتل موجب
ًنا– مخالفيهم أّن يعلم وكّل ّنا-ُّ ل ل يقي ٍر كّل أّن يزعمون ظ في ُيقتل كاف
ُيستثنى ، الصِل في للقتل موجٌب الكفر ولكّن ، حال كل ذلكِّ من و

ُع عن تعميٌة ، حاٍل كل في القتل يوجب ل : الكفر عبارةا وإطلق ، مواض
فيكفي ، أحواٍل في إل القتل يوجب : الكفر وهي الصحيحة العبارةا

ًبا ليكون الكفر وجود إثبات للقتال المستدّل لم ما ، والقتال للقتل موج
المستثناةا. الحوال أحد يكن

جوازه ابتداًء القتل جواز من يلزما ل أنأه:  قولهم إلى التنبيه وبقي
ُيقال ا.هـ معين مكان أو زمن في بالفعل في عبارتهم في قيل ما فيه و

في ابتدائاه جواز والقتال القتل جواز معنى أّن الصل فإّن ، الكافر قتل
ٍد كل غير منّزلة نأقلوها التي والنقول ، بالستثناء يؤُتى حتى ومكاٍن بل

غير ، الدفع جهاد في الكلما فإّن ؛ محاملها غير على محمولٌة ، منازلها
غير ، المسلمين من الجهاد ابتداء في والكلما ، الطلِب جهاد في الكلما
والكلما ، دخولها على وأجبروا المسلمين على ُفرضت حرٍب في الكلما

ّو حرب إنأشاء على ٍة فتح على الكلما غير ، لعد الجهاد جبهات من جبه
معه.

"ّإذا : )4/226( المحتاج مغني في الشربيني الخطيب عن فنقلوا
لنا استحب ثبتنا إن ظنناه بأن الظفر وُرجي الضعف على الكفار زادت
لقوله الفرار علينا وجب نأكاية بل الهلك ظننا على غلب وإن الثبات

.الفرار"ّ استحب فيهم بنكاية التهلكة"ّ أو إلى بأيديكم تلقوا تعالى:"ّول

ّنأُه في ظاهٌر وهذا ّفار غزا لمن أ ُك َد ُيجاهدهم دارهم في ال طلٍب جها
ٌد يجيز فهل ، تختلف فأحكامه المسلمين عن به ُيدفع الذي الجهاد أّما ، أح

ِة ٍد لحامي ّو وجدت متى تنسحب أن المجاهدين من بل من أكثر العد
ُيسلمون ضعفها؟ا أو لقتال يتحّرفوا أن دون ، فيها ومن البلد إليهم ف
ّيزوا فئة؟ا إلى يتح

ّنأه ترىَّ أل ّظفر الظفر"ّ ، : "ّوُرجي يقول أ قاتل من مطلوب وال
ًبا ًبا يخرج أن وأراد ، طال والرض الدين عن ُيدافع قاتل من ل ، غال

َتُه ، الّسلمُة هذا مطلوَب فإّن ؛ والعرض تحصيلها. في ونأظَره فيها وهّم

ّنأه ترىَّ أول ّدث أ لم إن الفرار فيوجب ، الحماية ل النكاية عن يتح
، الجهاد من المقصود انأعداما مع والهلكة النأفس تلف ووجهُه ، نأكايٌة تكن



ّبه هذه في بالفرار الله لذن ، الهلك ظّن مع نأكايٌة وجدت إن ويستح
ّفار زيادةا حال وهي ، الحال  المسلمين؟ا ضعف على الك

ّلوا  –علموا ):"ّإذا4/529( الجرار السيل في الشوكانأي بقول واستد
عليهم مستظهرون لهم غالبون الكفار أن القوية المسلمون-ُّ بالقرائان أي

ويستصرخوا المجاهدين من ويستكثروا قتالهم عن يتنكبوا أن فعليهم
إلى بأيديكم تلقوا وجل:"ّول عز بقوله ذلكِّ على استدل وقد السلما أهل

وهو أقدما من أن لفظها... ومعلوما بعموما ذلكِّ تقتضي التهلكة"ّ وهي
التهلكة"ّ. إلى بيده ألقى فقد مغلوب أو مأسور أو مقتول أنأه يرىَّ

فإّن ؛ أعله الشربيني الخطيب عن نأقلوا فيما كالكلما فيه والكلما
ّكب ّير هو ممن يكون ، المشركين قتال عن التن أّما ، وتركه القتال بين مخ

ٍد في أو ، بلده في المشركون غزاه من يمكن لم المسلمين بلد من بل
ٍم كل على الفرض فتوّسع أهلها على عنهم دفعهم ًنا فصار مسل ّي عليه متع

لو لهم ل عليهم الشوكانأي كلما أّن على ، ينالُه ول الكلما هذا يشمله فل ،
ّكبوا أن : "ّفعليهم يقول فهو ، الحال هذه في نأّزلوه ، قتالهم عن يتن

من يريدون السلما"ّ وهم أهل ويستصرخوا المجاهدين من ويستكثروا
ّكب كلمه واستكثار ، للمسلمين استصراٍخ دون ، وحده القتال عن التن

ّلم ولو ، المجاهدين من غاية كان حالنا في نأازٌل الشوكانأي كلما أّن لهم س
ّنفير وجوُب ، فيه ما ّناس على ال ّلهم ال ل يده بكّف يؤُمر من وأّن ، اليوما ك

ًدا بذلكِّ يؤُمر يأخذوه أن أّما ، القتال على ويحّرض يدعو بُه المر بل مجّر
وإعادةا التحريض من تمامه عن ويعزلوه ، القتال ترك الشوكانأي كلما من

فل. الكفرةا على الكرةا

ّنزاع محّل المسألة عن الحديث وأّما ّيين ابتداء وجواز ، ال الصليب
فتقريره ، ل أما الجائازةا الّصور من هو وهل ، الحرمين بلد في بالقتال

مرتبتين: على

القتال. موجب : وجود الولى المرتبة
ّول فمن الحرما الشهر انأسلخ : {فإذا تعالى قوله ، القتال موجبات أ

كما ، المشركين في عاّمٌة واليُة ثقفتموهم} ، حيث المشركين فاقتلوا
ِد في العموما على نأّصت الجزيرةا. في ُثقفوا وقد ، البل

ّدما ما ، القتال يوجب ومما هذه السلما بلد في وجودهم أّن من تق
ُته يجب ، واحتلٌل عدواٌن ً ، مقاوم ّق في جرائامهم عن فضل السلما ح

بلد. كّل في المسلمين على المصلت وسيفهم
ٌةا المعركة أّن من ، الله بإذن القادمة السئلة في يأتي ما ومنها واحد

المصلحة. من ميدانأها وتوسيع ،



القتال. مانأع : انأتفاء الثانأية المرتبة
ّدما ً العهد عن الحديث فتق ّ غيره مانأع ول ، مفّصل يكون أن إل

الله. بإذن سؤُال آخر في عنها الحديث وسيأتي ، المفسدةا



ّثاني الّسؤُّال ال
من قتلها بعض لكون تحرما ل التفجيرات هذه البعض: إن يقول
لهم.  ذنأب ل الذين البرياء المسلمين
ًا قتلهم يجوز هؤُلء فمثل ًا ل تبع ًا ، قصد المسلمين قتل على قياس

الكفار.  بهم يتترس الذين
تترس إذا الكفار جيش أن على العلماء اتفق تيمية: "ّ وقد ابن قال

لم إذا الضرر المسلمين على وخيف المسلمين أسرىَّ من عنده بمن
تترسوا الذين المسلمين قتل إلى ذلكِّ أفضى وإن يقاتلون فإنأهم يقاتلوا

 ) .. 52 / 20 جـ  ،537 – 546 / 28 بهم"ّ ( الفتاوىَّ
نأخاف أن إل رميهم يجز لم بمسلم تترسوا : وإن النأصاف في وقال

على نأزاع"ّ ( الحاشية بل وهذا ، الكفار ويقصد فيرميهم المسلمين على
 ) 271 / 4 الروض

أشبه فإنأهم مسلمين كانأوا ولو القتلى هؤُلء بأن القول ويمكن
الصحيح وهو والصحابة، بكر أبو بكفرها أفتى وقد الممتنعة، بالطائافة

ممتنعة طائافة فهم قتالهم، على ون والمتأخر المتقدمون العلماء وأجمع
مجمعهم.. داخل الله أحكاما إقامة عن بالشوكة

 الكلما؟ا هذا على تعليقكم فما

ّيين جواب َيوم : السإل
 

قتل على الرياض في التفجير عمليات في المسلمين قتل قياس
وجوه:  عدةا من الفارق مع قياٌس الكفار بهم تتّرس إذا المسلمين

المتترس المسلمين قتل أن من العلم أهل قرره : ما الول الوجه
بترك الضرر الخرين المسلمين على ُيخاف أن بشرط إل يجوز ل بهم

بقي التترس حال في الكفار قتال بترك ضرر يحصل لم فإذا الكفار، قتال
ّترس قتل حكم لجل ـ إذن ـ التحريم. فجوازه وهو الصل على بهم المت

إعمال كله الحكم إذ منه لبد الشرط بإطلق. وهذا وليس الضرورةا،
لبن والنظائار (الشباه خاص ضرر بارتكاب العاما الضرر دفع لقاعدةا

كانأت إذا وذلكِّ الترس قتل يجوز القرطبي:(قد ). قال96ص نأجيم
ّية المصلحة هذه في الترس يقتل ل يقول أن لعاقل يتأتى ول كلية ضرور
والمسلمين) الجامع والسلما الترس ذهاب منه يلزما , لنأه بوجه الصورةا
).16/287( القرآن لحكاما

على ضرر خوف دون بهم المتترس المسلمون قتل لو أما
الحكم عليها بنى التي القاعدةا أبطلنا فإنأنا الكفار ببقاء المسلمين



قتل لمجرد بل عاما ضرر لدفع ل ارتكب ضرر المسلمين بالجواز. فقتل
ّفار. قال دفع يمكن لم متى أنأه على الفقهاء اتفق تيمية:(ولهذا ابن ُك

جاز بهم المتترس أولئكِّ قتل إلى يفضي بما إل المسلمين عن الضرر
).20/52( الفتاوىَّ ذلكِّ) مجموع

النصارىَّ يساكنون الذين المسلمين قتل في الضرورةا هذه فأين
 المستهدفة؟ا؟ا السكنية المجمعات تلكِّ في

ّفة (حال الحرب بحال خاصة التترس مسألة الثانأي: أن الوجه المصا
في لسنا بالتفجير المستهدفون الكفار وهؤُلء العسكرية)، والمواجهة

مجمعاتهم في المسلمين من ساكنهم من يكون بحيث معهم، حرب حال
َتتّرس حكم في مسالمون. معاهدون هم بهم. بل الم

ّين الوجه بهم تترس الذين المسلمين قتل أن العلم أهل الثالث: ب
المستهدفون وحدهم. والكفار الكفار قتل يتأَت لم إذا إل يجوز ل الكفار

وأن ذمة ول لهم عهد ل أنأه فرض (على قتلهم يمكن التفجيرات تلكِّ في
ً المسلمين من أحد أذية مهدرةا) دون دماءهم قتله. عن فضل

يساكنون الذين المسلمين قياس أن الثلثة الوجه هذه من فتبين
فاسد. قياٌس التترس مسألة على السكنية المجمعات في الكفار

شعائار من شيء إقامة عن تمتنع التي الممتنعة: فهي الطائافة أما
بالقتال إل الشعيرةا هذه بإقامة تلزما فل شوكة ولها الظاهرةا السلما
ً الذان ترك على اجتمعت كقرية إلزامهم يمكن ل شوكة لها وكان مثل
يقاتلوا ولم لها شوكة ل جماعة أو أفراد امتنع لو . أما بالقتال إل بالذان

. الشارع بأمر يلزمون بل يقاتلون فل
الله صلى –النبي موت بعد العرب من الزكاةا أداء عن امتنع ومن

قاتلوا وقد بقتال إل إلزامهم يتأتى ل وقوةا شوكة لهم وسلم-ُّ كان عليه
. عنهم الله رضي والصحابة بكر أبو فقاتلهم
الله صلى –النبي فيه حكم فقد شوكة بدون الزكاةا عن الممتنع أما

ماله"ّ.  وشطر آخذوها وسلم-ُّ بقوله:"ّفإنأا عليه
الله أحكاما فيه تقاما ل سكني مجمع في أقاما من اعتبار فإن وعليه

شرع بإقامة ويأمره الماما ينذره حتى الممتنعة الطائافة حكم في يكون ل
يذعن. حتى قتاله جاز قاتل أو شوكة له وكانأت امتنع فإن الله

في كان إذا إل الزكاةا أو الصلةا ترك من يقتل تيمية:(ول ابن قال
الفتاوىَّ البغاةا) مجموع يقاتل كما الحراب لوجود فيقاتلهم ممتنعة طائافة

)20/100.(



:  الجواب نقد
أن أنأوي كنُت وقد ، نأصيبه الفهم سوء أو التلبيس من فيه مقطع كّل

ّنأه لول هذا لمثل أتعّرض ل أكثر في المجيبين ومستند ، الجابات مبنى أ
حكم عن العالم حديث بين خلطهم من ذلكِّ على أدّل وليس ، فتاواهم
ّتفق الموضع عن وحديثه ، المسألة ما الكلما من وبترهم ، منها عليه الم

ّنأه يرون ّد أ ّية ابن كلما تماما وإليكِّ ، عليهم ير : "ّوكذلكِّ نأقلوه الذي تيم
، الكفر فتنة دفع هو الجهاد فإّن الفقهاء ذكرها التي التترس مسألة

ّتفق ولهذا ، دونأها هو ما المضّرةا من فيها فيحصل ّنأه على الفقهاء ا متى أ
ّ المسلمين عن الضرر دفع يمكن لم أولئكِّ قتل إلى يفضي بما إل

بما     إل     الجهاد     يمكن     لم     لكن     الضرر     يخف     لم     وإن   ، ذلكِّ جاز بهم المتترس
ّوغّ     ومن     ،     قولن     ففيه     قتلهم     إلى     يفضي لجل     : قتلهم     يقول     ذلكِّ     يس

(.."ّ      شهداء     يكونأون     المقاتلين     المسلمين     قتل     مثل     الجهاد     مصلحة
20/52ُّ-53(

إذا الكفار جيش أّن على العلماء اتفق وقد":  آخر موضٍع في وقال
الضرر المسلمين على وخيف المسلمين أسرىَّ من عندهم بمن تترسوا

الذين المسلمين قتل إلى ذلكِّ أفضى وان يقاتلون فإنأهم ، يقاتلوا لم إذا
المفضي     القتال     جواز     ففي     المسلمين     على     يخف     لم     وإن ، بهم تترسوا

المسلمون . وهؤُلء   للعلماء     مشهوران     قولن     المسلمين     هؤُلء     قتل     إلى
، ًاشهيد يقتل من لجل الواجب الجهاد يترك ول ، شهداء كانأوا قتلوا إذا

، ًاشهيد يكون المسلمين من قتل فمن الكفار قاتلوا إذا المسلمين فإّن
كان السلما مصلحة -ُّ لجل القتل يستحق ل الباطن فى قتل-ُّ وهو ومن

ّنأه النبي عن الصحيحين في ثبت وقد ، ًاشهيد البيت هذا "ّ يغزو : قال أ
يا فقيل بهم خسف إذ الرض من ببيداء هم فبينما الناس من جيش

العذاب كان نأياتهم"ّ فإذا على يبعثون فقال المكره وفيهم الله رسول
وغير بالمكره ينزله المسلمين يغزو الذي بالجيش الله ينزله الذي

قال المؤُمنين؟ا! كما بأيدي أو به الله يعذبهم الذي بالعذاب فكيف المكره
نأ بكم نأتربص ونأحن الحسنيين إحدىَّ إل بنا تربصون هل :"ّقل تعالى

نأقدر ول المكره نأعلم ل "ّ ونأحن بأيدينا أو عنده من بعذاب الله يصيبكم
، ومعذورين مأجورين ذلكِّ فى كنا الله بأمر قتلناهم فإذا ، التمييز على

يحشر فانأه المتناع يستطيع ل اًمكره كان فمن نأياتهم على هم وكانأوا
بأعظم ذلكِّ يكن لم الدين قياما لجل قتل فإذا القيامة، يوما نأيته على
).28/547( الفتاوىَّ مجموع هـا."ّ.  المسلمين عسكر من يقتل ممن

ّية ابن أّن رأيَت فقد ّدث تيم ّتترس لمسألة صورتين عن تح الولى ، ال
ّية والثانأية ، وفاقية إلى ميٌل كلمه وفي ، مشهوران قولن فيها خلف



ّتترس من فيها المختلف الصورةا في الجواز ترجيح الجهاد يترك "ّول ، ال
ًدا"ّ ، يقتل من لجل الواجب :  هما والصورتان شهي

الكافر ُيقاتل لم إذا ، الضرر المسلمين على ُيخاف : أن الولى
ّية الصورةا فهذه ، بمسلمين المتتّرس ّتفاق كما وغيره السلما شيخ عند ا

ّية ابن كلما من نأقلوه الذي والمقطع ، يأتي ّتفاق حكاية فيه والذي تيم ال
ٍةا على ّدث التترس من صور الصورةا. هذه في هو ، عنها يتح

قتال ترك من الّضرر المسلمين على ُيخاف ل : أن الثانأية
ّ ، المسلمين قتل مفسدةا لجلها تغتفُر مصلحٌة فيه فليس ، المتترسين إل

قولن فيها المسألة فهذه ، به المر وامتثال ، الجهاد استمرار مصلحُة
مشهوراِن.

ّتترس بمسألة المجاهدين فاستدلل محّل يكون أن عن يخرج ل ، ال
يشأ لم ما وهذا ، السلما لهل المشهوَريِن القولين أحد أو ، إجماِع

ّبُسون ُه أن المل ّية ابن كلما في ورأوه ، يذكرو فبتروه. تيم

عن نأقلهم في ما مثُل التلبيس من ففيه ، القرطبي عن نأقلهم وأّما
ّية ابن يجوز : قد : "ّقلُت القرطبي قال ، بنّصه كلمه إليكِّ ولتوضيحه ، تيم
المصلحة كانأت إذا وذلكِّ ، الله شاء إن اختلٌف فيه يكون ول الترس قتل

ّية بهذه المصلحة : وهذه علماؤنأا : قال قال أن .. إلى قطعية كلية ضرور
ّتى : ول قال .. ثم اعتبارها في ُيختلف أن ينبغي ل القيود أن لعاقٍل يتأ
ٍةا عن فحديثُه بوجه"ّ ؛ الصورةا هذه في الترس ُيقتل : ل يقول ل صور
ٌد فيها ُينازع ً فالعاقل ، عنزان تنتطح ول ، اثنان فيها يختلف ول ، أح فضل

أهل من ليس أن هذا معنى وليس ، فيها ُينازع أن يمكن ل العالم عن
ٍةا في الترس بقتل يقول من العلم ّية تكون أخرىَّ صور أّن معناه بل ، خلف

ّتفاق موضع يكون أن ينبغي القرطبي وصفه الذي الموضع خلف وأّن ، ا
الموضِع. هذا في يجري ل خالف من

ّيين جواب من الثانأي والوجه التترس : أن بأمرين عللوه ، السليوم
ّفة حال في يكون ، لهذا قسيًما هذا وجعلوا ، معاهدون هؤُلء وأن ، المصا
ّو فإّن ، غلٌط وهو ّفا يكوُن قد الحربّي العد ٍة حال في مصا ّية مواجه عسكر

ّبًصا يكون وقد ، غير الثلث أحواله في وهو ، مسالًما يكون وقد ، متر
المعاهد.

التترس مسألة إّن نأقول ونأحن ، له وجه ل ذكروه الذي والتفريق
ّو في ّية : مناط مناطان فيها المصاّف غير العد ومناط ، قتاله مشروع

ّيُة فأّما ، معه ُيقتل من مفسدةا الُمصاّف بين فيها فرق فل ، قتاله مشروع



ّية يرون ل المجاهدون كان ولو ، المصاّف وغير ما ، قتاله مشروع
ّترس قتل استباحوا َتّرس ال َت ً معصومٌا والم ّترس قتل مفسدةا وأّما ، أصل ال

ًها ُيقتل من بين فرق فل ، ٍة مواجهة في مكر ّف ًها ُيقتل ومن ، ومصا مكر
ٍة غير في ٍة مواجه ّف ّترس بل ، ومصا ٍر في ال في يكوُن الحيان من كثي

ّفة أعظم منه البريئين الكافر العدو لهذا المقاتلين المجاهدين من الُمصا
غير في وأّما ، ترًسا فاستعملهم أسره في وقعوا ذلكِّ ومع ، البراءةا

ّفة ّنأه فالكثر المصا نأوع لهم مواٍل ، لهم مساكٌن ، للمشركين ُمخالٌط أ
ٍةا ّول أّن كما ، موال ّ ُترًسا يكن لم ال ّثانأي أّما ، ذلكِّ على بإكراهه إل فقد ال

ّثانأي ، باختياره الصليبيين منازل دخل ّول دون وال ّنبّي منه برئ ال صلى ال
والهم بمن وإلحاقه ، ترًسا قتله بجواز أولى فهو ، وسلم عليه الله

وخالطهم.

ّفار قتل أّن من ذكروه ما وأّما ُك ّتى هؤُلء ال ّترس قتل دون يتأ ، ال
ٌء ول نأكايٌة بقتله يحصل ل من قتل أرادوا فإن مع الجهاد مقاصد من شي

ّنفوس تعريض ّيون ، صحيح فهذا ، للخطر ال يمنعون أنأفسهم والسليوم
الجهاد. من الصورةا هذه

ّددت ، المجاهدون فعلها لو ثّم الحراسة الّصليب حامية الحكومة لش
ّيين قتل إلى المجاهدون ولحتاج ، والحماية ُترسهم الصليب ، ذلكَِّ بعد ب

الحال. في يكن لم إن المآل في الترس قتل دون متأّت غير فقتلهم

ّنأهم ولو ًةا الجهاد في نأظروا أ ّية هذه مثل أّن رأوا أعّم نأظر العمل
ّتى ل ، وأخواتها ّ تتأ ٍر مسلمين بقتل إل ّد منع ولو ، كثي الجهاد باب لنأس

ِة ّي ّل َفت ، بالك ّق ّتى صوره جميع ولتو ّلتي ح تفجير بعد إليها يدعون صاروا ا
ّيات ، الّرياض دون تكون أن قّل ، وغيرها والشيشان فلسطين في فالعمل

، الفق ضيق عن الحديث وسيأتي ، المسلمين من قتلى فيها يقع أن
بإذن السئلة آخر في والمفاسد المصالح عن الحديث عند النظرةا وقصر

الله.

ّنأهم ، الممتنعة الطائافة عن كلمهم وأّما ، بها المراد يفهموا لم فل
معنيين: على تطلق الممتنعة والطائافة

ّول لبياِن ُيذكر وهذا ، التزامها ورفض ، الفرائاض عن : المتناع ال
ّتى الفريضة عن الممتنِع حكم ِتل ح قتاله وأّن ، للقتل يصبر أو عليها ُيقا
ّتفاق محّل إجماع وهو ، العلم أهل قولي من الصّح هو وتكفيره ، ا

التحقيق. على الصحابة



ِة من واشتقاقه ، بالّشوكة : المتناع والثانأي فهو ، المنع ل المنع
ّقه في أمرين لبيان ُيذكر وهذا ، المنعة من افتعال :  ح

ّطائافة هذه أفراد بين : التسوية أولهما والحكم ، المنعة ذات ال
ًعا لهم ٍد بحكم جمي ّظاهر في واح ّفاًرا كانأوا فإذا ، رأسها حكم هو ال ُك

ّيين ّتفاق الرأس على والدعوةا الحّجة بإقامة اكتفي أصل لهم وحكم ، بال
ًعا ّدين كانأوا وإن ، بحكمه تب وقتالهم وقتلهم أعيانأهم تكفير في فكذلكِّ مرت

ّدين أصناف في الّصحابة فعل كما ، ّتبعي : من المرت ، مسيلمة م
ّتباعهم عن استفصال دون معه والُمقاتلين ، الّزكاةا مانأعي ومن ، له ا

وغيرهم.

ّين الستفصال : إلغاء وثانأيهما ِةا لعدما حالهم وتب ، فيهم القدر
ّدين في بذلكِّ الّصحابُة حكم كما ّلذين المرت مسيلمة. مع قاتلوا ا

ّيُن وبهذا ًةا طائافًة تكون قد ، الممتنعة الطائافة أّن تتب ّيا كفًرا كافر أصل
ُيحكم ، منعٌة ولها ٍد بحكم لها ف ّدياُر ومنها ، واح ُةا ال ، وشعائاَر حاكًما الكافر

على يجب فل ، والتمييز للستفصال مسقطًة المنعة وتكون ، والحصون
ّبت المجاهدين المجّمع بأّن حكموا أن بعد ، المسلمين وجود عدما من التث

ّفار طائافُة منعٌة. لها ك

ّلذي ّلذي ، بالّشوكة المتناع في هو ، الّسائال أورده وا في يرد ا
ُكّفار ّيين ال ًعا عليهم ُيحكم حين الصل بياتهم ويجوز ، واحدهم بحكم جمي
ّنبّي قال منهم"ّ كما : "ّهم ويقال َد كان وإن ، وسلم عليه الله صلى ال زا

بمنعة امتناعهم إلى زادوا قد المجّمع داخل الموجودون المسلمين أّن
ّيين الكّفار ّفار هؤُلء أّن ، الصل ٍر غير الك بتسليم– السلما حكم عليهم جا

من منعتهم تحميه مجّمعهم داخل كان والمخالف-ُّ فمن الموافق
على زاد بل ، الله أحكاما من امتنعت مسلمة كطائافة كان ، المسلمين

ٍةا طائافة بمنعة امتناعه أّن ذلكِّ ٍة ل كافر َعُة ، مسلم َن الصليبيين هؤُلء وَم
مثل ففي ، كذلكِّ لهم حارًسا المسّخر والجيش ، لديهم الجراء بالحّراس

الصورتان. تجتمع هذا



ّثالث الّسؤُّال ال

ًا ـ القتلى عداد في الكفار من البرياء المدنأيين بعض وجود ل ـ أيض
عن عنه الله رضي جثامة بن الصعب روىَّ فقد العمليات، هذه يحرما
المشركين من الديار أهل عن سئل أنأه وسلم عليه الله صلى النبي

ّيتون .  منهم : هم قال ، وذرياتهم نأسائاهم من فيصاب يب
قتله يجوز ل ومن والصبيان النساء أن على يدل الحديث فهذا

ًا لنأهم التمييز؛ يمكن ولم بغيرهم مختلطين كانأوا إذا قتلهم يجوز منفرد
و ، ليل الهجوما وهو البيات عن وسلم عليه الله صلى الرسول سألوا
استقلل. يجوز ل ما تبعا يجوز لنأه بذلكِّ فأذن التمييز، فيه يمكن ل البيات

أن تخصيص ول تقييد دون من البرياء قتل بمسألة قال لمن ويلزما
قتلة من بأنأهم بعدهم ومن والصحابة وسلم عليه الله صلى الرسول يتهم

في المنجنيق نأصب الرسول لن ، القائالين هؤُلء اصطلح على البرياء
عليه النبي وقتل التمييز، عدما المنجنيق طبيعة ومن الطائاف، قتال

قال بينهم، يفرق ولم قريظة بني يهود من أنأبت من كل والسلما الصلةا
رسول على قريظة يوما حديث: عرضت على تعليقا المحلى في حزما ابن
: وهذا حزما ابن قال ، قتل أنأبت من فكان وسلم عليه الله صلى الله

تاجرا ول عسيفا منهم يستبق لم ، وسلم عليه الله صلى النبي من عموما
 ) . 299 / 7(  . المحلى منه صحيح إجماع وهذا كبيرا شيخا ول فلحا ول

عليه الله صلى هديه : وكان المعاد زاد في الله رحمه القيم ابن قال
الباقون وأقره بعضهم نأقض أو فنقضوا قوما عاهد أو صالح إذا وسلم

قريظة بني في فعل كما نأاقضين كلهم وجعلهم ، الجميع غزا به ورضوا
في سنته فهذه ، مكة أهل في فعل وكما ، قينقاع وبني النظير وبني

نأصارىَّ بغزو تيمية ابن أفتى : وقد أيضا . وقال الناكثين الناقضين
والسلح بالمال فأمدوهم قتالهم على المسلمين عدو أعانأوا لما المشرق

كما ، للعهد نأاقضين بذلكِّ ورآهم يحاربونأا ولم يغزونأا لم كانأوا وإن ،
وائال بن بكر بني بإعانأتهم وسلم عليه الله صلى النبي عهد قريش نأقضت

.  حلفائاه حرب على
الكفار مع حروبهم في يستعملون المسلمون القادةا يزال ول
المقاتل بين يفرق ل ضرب إذا المنجنيق أن ومعلوما بالمنجنيق ضربهم
سنة جرت ذلكِّ ومع ، بالبرياء هؤُلء يسميهم من يصيب وقد ، وغيره

الله: ويجوز رحمه قدامة ابن قال ، الحروب في هذا على المسلمين
أهل على المنجنيق نأصب وسلم عليه الله صلى النبي لن المنجنيق نأصب



. السكندرية أهل على المنجنيق نأصب العاص بن وعمرو الطائاف،
 ) . 503 / 10 والشرح ( المغني

الكفار رمي : ويجوز الحاشية في الله رحمه قاسم ابن وقال
النكاية لجواز ورهبانأا وشيوخا نأساءا و صبيانأا قصد بل قتل ولو بالمنجنيق

بجميع الجماع بطريق جائازةا : النكاية الله رحمه رشد ابن قال ، بالجماع
 ). 270 / 4 الروض على ( الحاشية المشركين أنأواع

 ؟ا بالبرياء تقصدون : ماذا لهؤُلء نأقول ثم
:  التية الحالت من يخلون ل فهؤُلء
ولم دولهم مع يقاتلوا لم الذين من يكونأوا : أن الولى الحال

فهذا ، ذلكِّ غير ول والمشورةا بالرأي ول بالمال ول بالبدن ل يعينوهم
، به مختلط غير ، غيره عن متميزا يكون أن بشرط قتله يجوز ل الصنف

كبار مثل وإلحاقا تبعا قتله فيجوز تميزه يمكن ولم بغيره اختلط إذا أما
المنقطعين.  والرهبان والعاجزين والمرضى والصبيان والنساء السن

وفي البيات في والصبيان النساء قتل : ويجوز قدامة ابن قال
به يتوصل بهائامهم قتل ويجوز منفردين، قتلهم يتعمد لم إذا المطمورةا

 /10 والشرح خلف. ( المغني هذا في وليس ، وهزيمتهم قتلهم إلى
503 .(

، بالبيات بأس ل حنبل بن احمد قال ، العدو تبييت ( ويجوز وقال
( المغني البيات كره أحدا نأعلم ول قال البيات، إل الروما غزو وهل

 ) 503 / 10 والشرح
دولهم مع القتال يباشروا لم الذين من هم : أو الثانأية الحال

بل أبرياء يسمون ل فهؤُلء ، الرأي أو بالمال لها معينون لكنهم المحاربة
) .  والمساعد المعين ( أي الردء أهل ومن محاربين

فيمن العلماء يختلف : لم الستذكار في الله رحمه عبدالبر ابن قال
من القتال على قدر ومن ، قتله مباح أنأه والشيوخ النساء من قاتل

 ) . 74 / 14(  . الستذكار قتل وقاتل الصبيان
النساء قتل إباحة في الله رحمه قدامة ابن أيضا الجماع ونأقل
: الله رحمه عبدالبر ابن , وقال أقوامهم أعانأوا إذا السن وكبار والصبيان
الصمة بن دريد قتل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن على وأجمعوا

من هكذا كان فمن الحرب، في ومكيدةا رأي ذا كان لنأه حنين يوما
 ) . 142 / 16(  . التمهيد الجميع عند قتل الشيوخ

ما قتلهم يجوز ل فهؤُلء ، المسلمين من يكونأوا الثالثة: أن الحال
غيرهم مع قتلهم إل يمكن ولم بغيرهم اختلطوا إذا أما ، مستقلين داموا

.  عنها الكلما وسبق التترس مسألة عليه ويدل ، جاز
 



  



ّيين جواب َيوم : السإل
 

الكفار من البرياء قتل لباحة (التبييت) المشهور بحديث الستدلل
وجهين: من يصح فل موضعه، غير في بالشيء استدلل المحاربين غير

نأساؤهم أصيب -ُّولو تبييتهم  النبي أجاز الذين الول: أن الوجه
الحرب، ديار في يقيمون الذين المحاربون الكفار هم وأطفالهم-ُّ إنأما

ٌق المسلمين وبين بينهم وليس والذراري النساء فيدخل عهد، ول ميثا
ًا. بخلف معاهدون فهم السكنية، المجمعات في المستهدفين هؤُلء تبع
معصومون.

المشركين). من الديار أهل عن (سئل الحديث لفظ في جاء ولذا
في ل السلما ديار في مقيمون التفجيرات في قتلوا الذين البرياء وهؤُلء

المسلمين غلط فرض لو وحتى حرب، حالة في معهم ولسنا الكفر، ديار
واحدةا.  المسلمين وذمة باقية لهم الذمة فإن لهم، المان بعقد

التبييت مسألة فإن ، حربـيون هؤُلء بأن التسليم الثانأي: على الوجه
نأساء قتل تحريم الصل بل الصل، هي وليست للحاجة، جازت إنأما

قتال منهم يظهر إذالم القتال ساعة في حتى وشيوخهم وصبيانأهم الكفار
عليه.  إعانأة أو

ًا التبييت جواز ويبقى الحرب زمن المقاتلة تمييز تعذر إذا بما مقيد
ًا تكن أولم والقتال، أو لتحصنهم أو لقوتهم بالتبييت،: إما إل عليها مقدور

ًا ذلكِّ؛ نأحو بالتبييت. والترخيص والطفال النساء قتل عن النهي بين جمع
حصونأهم في مجتمعون وهم لليهود تبييت  الرسول من يقع لم ولذا
. التبييت بغير عليهم قدر قد لن وقلعهم؛
: : "ّ قوله التبييت لحديث شرحه في الباري فتح في حجر ابن قال

بطريق قتلهم إباحة المراد , وليس الحالة تلكِّ حكم في ) أي منهم ( هم
الذرية، بوطء إل الباء إلى الوصول يمكن لم إذا المراد إليهم, بل القصد

قتله"ّ أهـ. جاز بهم لختلطهم أصيبوا فإذا
كانأت إذا الغارةا من الدار  : "ّ وتمنع7/370 الما في الشافعي وقال

يغير أن لحد يكون ل المسلمون عقده يعقد بعقد أمان دار أو إسلما دار
كان الدار. فلما على غارةا بغير دمه حل من قصد يقصد أن عليها, وله

ول بإسلمهم الدماء ممنوعي قتلهم-ُّ ل عن نأهي -ُّوإن والنساء الطفال
أن على استدللنا ممنوعة الدار بأن الدماء ممنوعي ول آبائاهم، إسلما
عرف إذا بأعيانأهم قتلهم قصد عن نأهى إنأما وسلم عليه الله صلى النبي

مكانأهم"ّ أهـ.



:  الجواب نقد 

ّيين أجوبة في تجده ل ما الفقه من فيه الّسؤُال هذا السليوم
َفًسا تراَخوا تراهم ولذا ، للفتوىَّ المنتصبين وأعرضوا عنه الجواب في نأ

ّ ، استدلٍل من فيه ما أكثر عن الولى الحالة في القول أجمل كاتبه أّن إل
، المستثنين من ونأحوهما والصبي بالمرأةا فيها كلمه تقييد ينبغي وكان ،

ّ دمه يباح ل من هم فهؤُلء قومه. أعان إن إل

ّيون أجاَب وقد ّول فالوجه ، وجوه من هذا عن السليوم ذكروا ال
ّدما وقد العهد ، مسألتين فيه ّول الّسؤُال في عليه الكلما تق ً ال ، مفّصل

وجوه: من إسلما دار الدار بكون استدللهم على والجواب ، السلما ودار

ّول ّد موجٌب هذا : أّن ال ّفار لقتال أش ُك واستخباراتهم جيوشهم ، ال
ٍما دار في كونأهم فإّن ، وأفرادهم ًنأا إسل ّد ُقّرر) من كما (عدوا ما أش

َلهم ُيوجُب ُه قتا ُد ّك دار في المشركين بيات منع على دليل ول ، ويؤُ
السلما.

ّثانأي ّنأهم ال فهذه ، مسلم حاكمها التي الدار السلما بدار أرادوا إن : أ
ّد حاكمها الدار مناطه البيات منع فليس ، بإسلمه التنّزل وعلى ، مرت

ّفار أّن بدليل ، وكفره الحاكم إسلما ُك ديار من دار على استولوا لو ال
ّفار بيات جواز مع ، عنها المسلم الحاكم حكم يسقط لم السلما الك

ّيا جيًشا أّن فلو ، فيها المعتدين ًةا وأقاما ، الحرمين بلد غزا أمريك في قاعد
ٍد ٌد يمنع لم نأج َتها منكم أح ٍما دار الدار أّن مع بيا ّتى إسل عندكم. حاكُمها ح

، أحكامه عليها تجري التي الدار السلما بدار أرادوا : إن الثالث
ّتفاق المجّمعات فهذه من إّن بلى ، السلما أحكاما عليها تجري ل بال

تفجيرها. من البطال فعله ما عليها جرت التي السلما أحكاما

السلما أهلها على يغلب التي الدار السلما بدار أرادوا : إن الرابع
ّتفاق المجّمعات فهذه ّفار فيها من غالُب أيًضا بال قتلى من يذكروا ولم ، ُك

المريكان.  من مئاٍت مقابلة في اثنين غير فيها المسلمين

لهم، المان بعقد المسلمين غلط فرض لو وحتى: "ّ قولهم وأّما
ّلغو فمن "ّواحدةا المسلمين وذمة باقية لهم الذمة فإن فإن ، العجيب ال

ّذّمة أرادوا أرادوا وإن ، العصر هذا في لها وجود فل ، الخاّص معناها بال
ًعا أحكامه تجري ل الباطل فالعقد ، الدماء عصمة عموما ّ شر يكن لم وإل



ٌق الصحيح وبين بينه ّدمت وقد ، والعهد المان شبهة وتبقى ، فر تق
ّول. السؤُال آخر في إليها الشارةا ال

ّثانأي الوجه وأّما ّ التبييت منع الصل جعلوا : فقد ال ولم ، للحاجة إل
ّلوا ، بذلكِّ أحد يسبقهم ، والشيوخ والطفال النساء دماء بتحريم واستد

ّنأهم مع بأحكم به يستدّل الذي الشافعّي كلما نأفسه الوجه في نأقلوا أ
فيه والطفال الشيوخ قتل وجواز ، التبييت جواز على ، يكون استدلل

ّنهي وليس ّ ال هذا أّّن "ّ علىمكانأهم عرف إذا بأعيانأهم قتلهم قصد عن"ّ إل
ّلم لو الّشرط ّنأها المجّمعات هذه في موجود باشتراطه ُس ّية فإ ل محم

يجوز التي المشركين كحصون هي بل ، بالقتل منها الرجال إفراد يمكن
وغيره. بالمنجنيق ضربها

في اليهود وسلم عليه الله صلى النبي تبييت عدما علة في وذكروا
ّنأه وقتالهم حصونأهم ّنون فهل ، التبييت بغير عليهم قدر قد بأ أّن يظ

الله صلى النبي فعل ما بمثل عليهم مقدور المجّمعات هذه في الصليبيين
إل بهذا يريدون ل أما حكمه؟ا على ونأزلوا استسلموا حين ، وسلم عليه

ما قتال كل في يختاروا أن للمجاهدين أّن على والتشغيب؟ا المغالطة
ّو في وأنأكى أوفق يرونأه ّو تبييت رأوا فمتى ، العد ، فعلوه غاّر وهو العد
ّلف أحد ول ، ذلكِّ فعلوا وقتالهم حصارهم رأوا ومتى ُيقاتل أن نأفسه ُيك
ّو ، وسبٍي قتٍل من فيه يحكمه الذي حكمه على ونأزل استسلم وقد العد
اليوما؟ا هذا المريكان يفعل هل ولكن



الرابع الّسؤُّال

 
جزيرةا من المشركين : (أخرجو وسلم عليه الله صلى : قوله

اليهود من المشركين كل أن على الحديث عليه. فدل العرب) متفق
لقضاء وجيزةا لفترةا إل العرب جزيرةا في القامة لهم يجوز ل والنصارىَّ

في ذمة، ول أمان ول عهد لهم ليس وأنأه غيره، أو دين استيفاء أو حاجة
المريكان. وخاصة العرب، جزيرةا

ًا هذا عليهم ينطبق ل السكنية المجمعات في فالمقيمون عليه وبناء
بالقوةا. ولو إخراجهم يجب فلذلكِّ الجواز

: أنأاس هم الذمة أهل بأن نأعرفه ذّمة: فالذي بأهل ليسوا كونأهم أما
ل وهؤُلء ، المسلمين أحكاما عليهم وتجري السلما بلد في يعيشون
جزيرةا باستيطان له يسمح ل الكافر لن العرب جزيرةا في يكونأون
..  العرب

ّلمنا : فنحن هدنأة بأهل ليسوا كونأهم أما حربي هو المهادن بأن تع
أن على معلومة لمدةا وبينه بيننا الحرب وقف على اتفاق معه عقدنأا
.. فالجنود حربهم على ُيعين أو المسلمين يحارب ول ، بلده في يكون

العراق في الن المسلمين يحاربون وهم ، المسلمين بلد في المريكان
هدنأة!  أهل يكونأون فيكف ...إلخ، وأفغانأستان

على نأحن نأبقى فهل ، حين كل في عهدهم المريكان ينقض ألم ثم
 ؟ا نأقضوه هم عهد

ًا عهد هو به دخلوا الذي العهد أن فرضية مجرد فرضنا إذا هذا طبع
للكفار يجيز الذي العقد أن الصحيح لكن ، لعاقده أثره يثبت صحيح
ذلكِّ ذكر كما ، باطل عقد هو طويلة إقامة العرب جزيرةا في القامة
العلماء كبار هيئة وعضو الدائامة اللجنة عضو – زيد أبو بكر العلّمة الشيخ

 .34العرب"ّ صـ جزيرةا "ّخصائاص كتابه في– 
سعد حكم وقد ، بالتفاق محاربون المريكان أن إلى بالضافة هذا

الله رسول من كان فما ، مقاتلتهم تقتل أن قريظة بني في معاذ بن
أرقعة) سبعة فوق من الله حكم (أصبت قال أن إل وسلم عليه الله صلى

وإل ، قتلوه أنأبت كان فإن فينظرون ، بالصبي يأتون الصحابة فكان ،
! تركوه

والمحارب ، للعهد الخائان العدو من البالغ أن على دليل هذا فكان
ً يعتبر والمسلمين ، ورسوله لله . وقتله استهدافه يجوز مقاتل



كل في المسلمين وحاربوا العهد، خانأوا ، محاربون فالمريكان
بالمساعدةا أو ، والعراق ، أفغانأستان في كما بالمباشرةا سواء ، مكان

. هناك واليهود ، للروس بدعمهم وفلسطين ، الشيشان في كما
الضرائاب يدفعون الذين المريكان .. فهل حرب بلد تلكِّ قيل فإن

فإن ؟ا محاربين ليسوا العراق على الحرب في رئايسهم % منهم70 وأيد
بينهم التفريق على القدرةا عدما حالة في فهل محاربا ليس بعضهم قيل

قال قد وسلم عليه الله صلى النبي أليس ؟ا جميعا عنهم نأكف أن يلزمنا
 ) ؟ا منهم ( هم ذراريهم من فيصاب يبيتون الذين عن

لهم يبقى ل المسلمين بلد في لهم عهد ل بأنأهم النأذار بعد إنأهم ثم
عهد.

!! المان أعطاهم : من نأتسائال : فنحن أمان بأهل ليسوا كونأهم أما
اتفق حاكم أما ، الكفار لموالته مثله كفر على العلماء اتفق أحاكم

!  الله شرع غير لتحكيمه مثله كفر على العلماء
 

ّيين جواب  :  السإليوم
 

جزيرةا من المشركين (أخرجوا بحديث الستدلل عن الجواب
وجوه: العرب) من
جزيرةا في َمن قتل جواز على يدل ل الحديث الول: هذا الوجه

ول منطوقه بدللة ل ألبتة، والمشركين والنصارىَّ اليهود من العرب
مفهومه. بدللة

اليهود من العرب جزيرةا دخل من عهد انأتقاض على كذلكِّ يدل ول
العلم. أهل من بذلكِّ قال من نأجد ولم الدخول، لمجرد والنصارىَّ

أمر وهو العرب، جزيرةا من المشركين بإخراج فيه: المر ما وغاية
ًا. كان ولو المسلمين إماما إلى موكول فاجر

قد فهم فيها، بقوا إذا قتلهم إباحة بإخراجهم المر من يلزما ول
بإخراج المر لجل العهد؛ بطلن فرض على حتى وأمان، بعهد دخلوها
بلد دخل لو الحربي الكافر فإن العرب، جزيرةا من والنصارىَّ اليهود

يبلغ حتى قتله يجز لم عهد أو بأماٍن مستأمن أنأه يظن وهو المسلمين
ِلمه أو مأمنه ـ إليه أشير أحمد: "ّإذا له. قال أمان ل بأنأه نأائابه أو الماما ُيع

ًا، فظنه المان، غير بشيء ـ الحربي أي يرىَّ شيء وكل أمان، فهو أمانأ
).4/297قاسم ابن (حاشية أمان"ّ أ.هـ فهو أماٌن أنأه العدو

المقصودةا العرب جزيرةا تحديد في العلم لهل الثانأي: أن الوجه
ًا الحديث في ً كلم ًا طويل ًا وخلف تحريم على اتفاقهم بعد مشهور

مكة.  لحرما استيطانأهم



في والها. قال وما المدينة هي العرب جزيرةا أن إلى أحمد فذهب
وما المدينُة به الكفار سكنى من الممنوع أن : "ّيعني13/243 المغني
والها. وهذا وما ومخاليفها وفدك والينبع وخيبر واليمامة مكة وهو والها،

ابن أي ـ قال اليمن"ّ. ثم من ول تيماء، من ُيجلوا لم لنأهم الشافعي؛ قول
وإنأما الحجاز، بها ُأريد الحاديث تلكِّ في العرب جزيرةا قدامة: "ّفكأن

ًا سمي الحجاز أطراف من يمنعون ونأجد. ول تهامة بين حجز لنأه حجاز
عمر لن ونأحوهما؛ ـ الكوفة من مكة طريق نأصف في بليدةا ـ وفيد كتيماء

ذلكِّ"ّ أهـ.  من يمنعهم لم
ُيحمل العرب جزيرةا من المشركين بإخراج المر : أن الثالث الوجه

ل أو غيرهم، يحسنه ل عمل في إليهم المسلمون يحتج لم إذا ما على
فيها. خبراتهم عن ُيستغنى

القامة على اليهود وسلم عليه الله صلى النبي إقراُر لذلكِّ ويدل
ذلكِّ. عن وانأشغالهم الصحابة لعجز بالفلحة، فيها ليعملوا بخيبر

ًا وعمر حياته طيلة بكر أبو أبقاهم ولذا لحاجة خلفته؛ من صدر
إليهم.  المسلمين
الفلحة بشأن وقاموا عمر عهد آخر في المسلمين عدد كثر ولما
رضي –عمر فأجلهم ذمته بعضهم ونأقض اليهود عن استغنوا والزراعة؛

الشاما. عنه-ُّ إلى الله
ساق ما ) بعد7/189( الثار مشكل شرح في الطحاوي الماما يقول

لهم أن على خيبر وسلم-ُّ ليهود عليه الله صلى –الله رسول مصالحة
عمر زمن كان :"ّفلما يبقيهم أن الله لرسول بدا ما زرع كل من الشطر

ابن ورموا وغشوهم المسلمين في عنه-ُّ غالوا الله رضي –الخطاب بن
عظاما من المفاصل في ميل (والفدع يده ففدعوا بيته فوق من عمر

فليخرص خيبر من سهم له كان عنه-ُّ: من الله -ُّرضي عمر اليد) فقال
أقرنأا كما فيها نأكون ودعنا تخرجنا رئايسهم: ل فقال بينهم، يقسمها حتى

 –الله رسول قول عني سقط لرئايسهم: أتراه عمر فقال الله، رسول
الشاما نأحو راحلتكِّ بكِّ رقصت إذا بكِّ وسلم-ُّ لكِّ:"ّوكيف عليه الله صلى
ًا ًا ثم يوم ًا، ثم يوم شهد كان من عنه-ُّ بين الله رضي –عمر وقسمها يوم
الحديبية"ّ  يوما خيبر

):"ّلما28/88( الفتاوىَّ مجموع في تيمية ابن السلما شيخ وقال
فلحًة؛ يعملونأها لليهود أعطاها وسلم-ُّ خيبر عليه الله صلى –النبي فتح

الذين وكان سكناها، إلى يحتاج ذلكِّ لن فلحتها؛ عن الصحابة لعجز
ألف نأحو وكانأوا الشجرةا، تحت بايعوا الذين الرضوان بيعة أهل فتحوها

 –النبي قسم الذين فهؤُلء جعفر، سفينة أهل إليهم وانأضم وأربعمائاة،
فيها هؤُلء من طائافة أقاما فلو خيبر، أرض وسلم-ُّ بينهم عليه الله صلى

الجهاد-ُّ فلما يعني –غيرهم بها يقوما ل التي الدين مصالح تعطلت لفلحتها



وكثر البلد، عنه-ُّ وفتحت الله رضي –الخطاب بن عمر زمن كان
عليه الله صلى –النبي وكان فأجلوهم اليهود؛ عن واستغنوا المسلمون،
الله"ّ وأمر أقركم :"ّما رواية شئنا"ّ وفي ما فيها قال:"ّنأقركم وسلم-ُّ قد

اليهود وسلم-ُّ فقال:"ّأخرجوا عليه الله صلى –موته عند بإجلئاهم
بن كمحمد العلماء من طائافة ذهب العرب"ّ ولهذا جزيرةا من والنصارىَّ

الجزيرةا-ُّ –المسلمين بلد في يقرون ل الكفار أن إلى الطبري جرير
أجلوهم عنهم استغنوا فإذا إليهم، محتاجين المسلمون كان إذا إل بالجزية

موضعه"ّ أ.هـ. هذا ليس نأزاع المسألة وفي خيبر كأهل
مسلم صحيح شرح ـ الله رحمه عثيمين ابن العلمة وقال

الكتاب أهل من العمال استخداما يجوز سئل: هل عندما (مخطوط): ـ
يسكنوا أن يجوز ل لكن ، ذلكِّ يجوز : "ّنأعم فقال ـ ؟ا والنصارىَّ اليهود من

تجارةا في دخلوا إذا لكن العرب جزيرةا في ممنوع هذا ، مواطنين ويكونأوا
ًا مقيمين غير عمل أو بأس"ّأهـ. فل دائام

ُتحمل ًا ـ الحديث دللة ف المشركين استيطان من المنع على ـ إذ
شأن هو كما التجارةا أو المؤُقت للعمل فيها إقامتهم ل العرب، لجزيرةا
الوافدين. الكفار

ليس الحرب وإعلن العهد مثلً) بنقض (أمريكا العدو إنأذار إن ثم
ً العلماء من المر أولي إلى موكول هو بل ؛ الناس لحاد موكول

مع الجهاد والجماعة السنة أهل عقيدةا للدولة. ومن العلى والسلطان
ًا المر، ولي ًا، أو كان بر في كما بالمعروف والطاعة والسمع فاجر

زبيبة"ّ رأسه كأن حبشي عبد عليكم تأمر وإن وأطيعوا "ّاسمعوا الحديث
النية حسن يكفرها ل عظيمة، مفسدةا تكفيره أو الحاكم على والخروج
بحال. والقصد

الرابع:  الوجه
القامة أهل من وليسوا وفادةا أهل الجملة في البلد في الكفار أن

ّوغّ ل وهذا لكن خر، آ بمناط ُيمنع هذا فإن الكفار، من وافد لكل دخول يس
فيها التي وصيته في النبي قاله , وقد وفوده ساغّ المسلمون احتاجه من
، الصحيح في ) كما أجيزهم كنت ما بنحو الوفد ( وأجيزو إخراجهم ذكر

فإن بينهما. ولهذا تعارض ل الحكمين, وأنأه بين الجمع على تنبيه وكأنأه
أعيان بعض ترك ذلكِّ مع الحديث, لكنه إلى استند اليهود؛ أخرج لما عمر

هذا.  فتأمل يخرجهم لم وغيرهم الرقيق من الكفار
الخامس: الوجه

العرب جزيرةا في إقامته لجل مشرك كل عهد بانأتقاض القول أن
ًةا، والوروبيين المريكيين غير من الكفار دماء تكون أن منه يلزما مهدر

ُلهم ًا الجزيرةا في بالقامة العهد انأتقاض فليس مباحًة؛ وأموا مخصوص
وحدهم! والوربيين المريكان بالنصارىَّ



القوُل والوربيين المريكان نأصارىَّ دماء بإهدار القول من فيلزما
نأصارىَّ جميعهم إذ الخرىَّ، الدول نأصارىَّ أموال وإباحة دماء بإهدار

سواء. الحكم في وهم مشركون،
جزيرةا في إقامته لجل مشرك كل عهد بانأتقاض القول أن شكِّ ول
واضطراب فوضى إلى يفضي ماله وإباحة دمه إهدار ثم ومن العرب،
وظلم.

المر هذا يثر لم السنين عشرات مدار على أنأه له يعجب ومما
ًا ليكون ظهرانأينا.  بين وجودهم مع المان أهل لقتال سبب

أصلية مسألة تكن لم العرب جزيرةا مسألة أن في ظاهر هذا إن
التفجيرات. هذه من الحادث الموقف لتقوية استدعيت وإنأما هؤُلء لدىَّ

بإخراجهم, المقصود في العلماء اختلف شيء: فقد من يكن ومهما
للئامة سابق برأي تمسكِّ معروف, ومن وخلف اجتهاد فيها مسألة وهي

ً الطعن يجوز ل كثير لسقطت وإل آخر، برأي العهد نأقض عن عليه, فضل
من , لوجود أنأفسهم المسلمين بين والعقود المعاملت في العقود من

العقود مسائال أن ومعلوما ذاك، أو العقد هذا فساد أو ببطلن يقول
الفقهاء.  كلما في معروف كثير نأزاع فيها والعهود

وكبيرةا, محرما أنأه العرب جزيرةا المشركين دخول في ما وغاية
المسلمين, ووجب حق في العقد نأفذ لهم السلطان عقد لو أنأه والصواب

شرعية.  مخالفة فيه العقد كان الوفاء, وإن عليهم
لحاد هتكه له, ويسوغّ حرمة ل ولغو فاسد بأنأه القول وأما

يقله منكر, لم قول فهذا واجتهاد؛ برأي منهم اختص من المسلمين, أو
العلماء. في المعتبرين من أحد

يعد واجتهاد, فليس خلف مسائال فيه الحديث هذا أن والمقصود
ًا تاريخ في أحد الفهم هذا يستعمل لم ولهذا العمل هذا بمثل لقاطع موجب

المسلمين.
 

:  الجواب نقد 

ّول الوجه ّدعوا ، السليوميين جواب من ال َيين فيه ا ّنأه دعو يدّل ل : أ
ّّنأه ، المشركين قتل جواز على عهودهم. انأتقاض على يدّل ل وأ

ّذبوا : بل نأقول ونأحن الصل فالمشركون ، بعلمه يحيطوا لم بما ك
دّل فإن ، العهد بغير دماؤهم ُتعصم ول ، وقتالهم وقتلهم دمائاهم هدر

ٌةا. مسألة فهي القتل جواز على دّل العهد انأتقاض على الحديُث واحد



بإخراجهم المر فإّن ، الدللت أظهر من العهد انأتقاض على ودللته
باطلًة لغيًة كانأت الواجَب هذا خالفت إن ومعاهدتهم ، الوجوَب يقتضي
العتبار. فاسدةا

ٍر بمنطوقه داّل الحديث أّن على ّنبّي لّن ، بقتلهم المر على بظهو ال
ّلم عليه الله صلى ، حسٌن بالنأذار كان إن وإخراجهم ، بإخراجهم أمر وس
ّ يكن لم وإن ّ الواجب يكون ل مما فهو بالقتال إل في دخوله مع به إل

ّدعى ومن ، المر إطلق لنفسه جعل فكيف ، هذا يتناول ل المنطوق أّن ا
أمر والحديث نأفسه؟ا الحديث دللة من ويجعله بالنأذار الخراج يفّسر أن

ذلكِّ. لوسيلة يتعّرض ولم بالخراج

ّيين كلما ومقتضى لو عمر أخرجهم الذين اليهود أّن ، السليوم
ُهم له جاز ما ، الخروج عن امتنعوا ُل لم قاتلهم وإن ، إخراجهم لغرض قتا

ُكن ً ذلكِّ ي ل بإخراجهم وسلم عليه الله صلى النبي أمر في داخل
بمفهومه! ول بمنطوقه

أبو بكر قال بذلكِّ"ّ فقد العلم أهل من أحد يقل : "ّولم قولهم وأّما
ٍد في الحاديث فهذه: "ّ العلماء كبار هيئة وعضو الدائامة اللجنة عضو زي

أو دينه كان مهما ـ ٍ كافر ّ أي ُ منع شرعا الصل أن على ٌ نأص الصحاح
من الحكم هذا , وأن العرب جزيرةا في والقرار الستيطان من ـ صفته

َعـهـده آخر .  أمته إلى ـ وسلم عليه الله صلى ـ النبي ُ ما
:  ذلكِّ على ً وبناء

.  بها للستيطان العرب جزيرةا دخول لكافر فليس  ـ1
فإن ، بها لكافر القامة بشرط ، لكافر الذمة عقد للماما وليس  ـ2

.  باطل , فهو عقده

, ٌ كفار بها َ ُوجد , فإن الكفر على وهو ساكن إقرار ليجوز ولنأه  ـ7
ّنقول من كتابه في نأقل "ّ وقدالسيف أو ُ السلما إل منهم ُ فليقبل ما ال

ُد ّيين يفي ّق كان إن السليوم ُهم. الح َب مطلو

جزيرةا من والنصارىَّ اليهود بإخراج المر فيه ما : وغاية قولهم وأّما
ّق ففيه ، فاجًرا كان وإن الماما إلى موكوٌل أمر وهو ، العرب وباطٌل. ح

َقّرين كانأوا أن بعد إخراجهم فأّما غير دخولهم وكان ، بالّشرِع م
ٍما إخراجهم يؤُّخر أن وله ، فاجًرا كان ولو الماما إلى فموكوٌل ، محّر

ًيا ، للدين خيانأًة لهم تركه يكن لم ما ، السلما لمصلحة ّل ، للكافرين وتو
ّنأه فرض ولو طاعَة ول ذلكِّ في له سمع فل ، المسلمين على لهم وإعانأًة أ

يكفر. لم



ّنهي بعد إدخالهم وأّما ٍر لولّي يجوز فل ، الّشرعّي والتحريم ال أم
ٍر ول صالٍح على إزالته يجب أصله من منكٌر هو بل ، بحاٍل يسوغّ ول ، فاج
ٌق ، الفور ًعا كان ما وبين ، وابتدائاه الشيء استدامة بين وفر أصله مشرو

ُفعل محّرًما كان وما ، التحريم عليه طرأ ثّم معصيًة. و

ّتى المان بقاء وأّما ّبسوا فقد ، بطلنأه بعد ح ّلوا بما ل من به استد
حالن: له المان وإعطاؤهم ، أحمد الماما كلما

َع متى منهم صحيًحا ، للمسلمين جائاًزا يكون أن ٍذ ، وق : ُيقال فحينئ
ُيصّحح ، أمان فهو المان فهموا إن ُه. الذي المان و ُأعطو

لو صحيح غير ، المسلمين على محّرًما يكون أن الثانأية والحال
ل دماؤهم كانأت وإن ، حقيقًة المان نأوينا ولو يصّحح ل فهذا ، أوقعوه

بالنأذار. تزول التي المان شبهة لهم تبقى بل تهدر

ّلوا ثّم ّثانأي الوجه في استد ِهم من ال ِب تحديد في العلماء بخلف جوا
ّد ، الجزيرةا ّنزاع في والمر ّنزاع إلى ل الدليل إلى ال أرادوا فإن ، نأفسه ال
ّد الخلَف بذكرهم ، وغيره الحجاز تشمل الجزيرةا إّن قال من على الر

ٌةا فالمسألة وبكر العقل حمود فيها كتب وممن ، آخر موضٍع في مستوفا
ٌق الجزيرةا اسم أّن بيان به ُتقّرر ما وأوجز ، زيد أبو الرض لهذه مطاب

بها يحيط والتي ، والبحرين وهجر واليمن ونأجد الحجاز فيها يدخل التي
ّيها من دجلة ذكر وبعضهم ، العرب وبحر الحمر والبحر الخليج كما ، شمال

ّية في العرب مساكن هي البلد هذه أّن ّتى الجاهل ولم غيرها يسكنوا لم ح
ّ ، غيرهم يسكنها هي البلد فهذه ، والّشاما العراق إلى منهم نأزح من إل

ّنأها فصّح ، العرب بلد وهي الجزيرةا اللغة أهل وأكثر ، العرب جزيرةا أ
ًعا بالحجاز خّصها من وأّما ، هذا على ّلة بين فجم ، المشركين إخراج أد
ُيجاب ، بعضهم وبقاء ، أيًضا الحجاز في كان بقي من بعض بأّن عنه و

أمكن فلّما ، زاحمته أخرىَّ فروٌض عارضته إخراجهم وجوب لّن وبقاؤهم
ٍد. محّل بعد والمسألُة ، يؤُّجلوا لم اجتها

النأكار وعدما ، المسألة في المجتهدين اجتهاد اعتبار قصدوا وإن
ٍم على ّق فكلمهم ، القولين بأحد أخذ حاك يستندون المجاهدون كان لو ح
العرب جزيرةا في اليوما الصليبيين وجود في يكن لم ولو ، وحده هذا إلى
ّ ٍة كل والله لنأكرنأا ، هذا إل ّي ّدهم عمل عدما عندنأا الصحيح كان وإن ض

ِد اعتباًرا ، العهد َةا يجعل من لجتها ُه الحجاَز الجزير وجود ولعدما ،  وحد
ٍما أّن الحال ولكّن ، القولين أحد ترجيح في بحكمه المخالفون ُيلزما إما



ّيين وجود كان المسلمين بلد من غيرها في كان لو الجزيرةا في الصليب
ً ، منكًرا ًبا واحتلل ّدمنا كما وإخراجهم دفعه واج ، الول السؤُال في ق
ّنأهم ، عليهم الجزيرةا تحريم رجحان اعتقادنأا إليه اجتمع وقد فكيف وأ

ّنزاع محّل من خرجوا فيها دخلوا التي الصورةا في بدخولهم وصار ، ال
ًبا جهادهم ّتفاق واج على الدخول محرمة كانأت إن الجزيرةا وأّن ، بال
ّد فهي ، أفرادهم ًنأا وأعظُم حرمًة أش فيها دخلوها التي الصورةا في شأ
ّلين قّط؟ا السلما تاريخ في تقع لم والتي ، محت

والستيطان القامة على الثالث الوجه في الحديث وحملوا
وجوه: من والجواب ، والستئجار العمل دون فيحرمان

ّول يكن لم وإن ، استيطاٍن وجود اليوما الصليبيين وجود : أّن ال
ّدلون والفراد مقيمون مجموعهم فإّن ، لفرادهم ٍم كجيٍش فهم يتب ل مقي

ّتى منه سرية تذهب ّيٌة تخلفها ح عقود بقاءهم اقتضت التي والعقود ، سر
ٌةا. ّبد مؤُ

ّلوا ما : أّن الثانأي ّفار في هو النصوِص من به استد ً موجودين ك أصل
ًء إدخالهم عن يختلف وهذا ، المسلمين لحاجة ُيقّرون ، ٌق ، ابتدا بين وفر

ّية العمل تأجيل ّدها والعمل ، وسلم عليه الله صلى النبي بوص ، بض
ّقته ّد ومشا أمره. ور

لخراجهم وموجباٍت منكراٍت تضّمن الصليبيين دخول : أّن الثالث
ّفار استئجار عموما في ذكروه ما صّح فإن ، دخولهم مجّرد غير الك

ّنأه ، وعملهم ّدما كما المريكان الصليبيين حال في يصّح ل فإ الّسؤُال في ق
ّول. ال

فمن ، للجهاد شرٌط والنأذار ، فباطٌل بالماما النأذار حصرهم وأّما
الجهاد شروط من شرٌط فهو ، ُينذرهم أن عليه وجب ُيجاهدهم أن له جاز

الصليبيين وجود منها التي الصورةا أّن على ، استيفاؤه المجاهدين على
ّدما. كما النأذار فيه ُيشترط مما ليست ، الحرمين أرض في ُق

ٍر بإمارةا يكون أن يلزما ل والجهاد أهل من أحد يشترطه ولم ، أمي
الدفع جهاد في اشتراطه عدما على نأّصوا بل ، البتة الدفع جهاد في العلم

)8/199 (الدرر حسن بن الرحمن عبد الثانأي المجدد قال ما أحسن وما ،
ًا الماما يكون ول: "ّ والحق ، بإماما إل جهاد يكون ل أنأه ل ، بالجهاد إل إمام

.رجل"ّ يا قلته ما عكس



، عظيمة مفسدةا تكفيره أو الحاكم على : والخروج قولهم وأّما
بحاكم خاّص هو وهل يكفر؟ا ولم تكفيره أما ، كفر إذا تكفيره يعنون فهل
ًظا؟ا حسين صداما يشمل أما ، فعل مهما الحرمين بلد وهل وحاف

: {والذين فيه الله أحكاما تعطيل أما الكفر فعل من تكفير المفسدةا
 كبير}؟ا وفساد الرض في فتنة تكن تفعلوه إل بعض أولياء بعضهم كفروا

ٌةا فهو يكفر لم من تكفير يريدون كانأوا إن ّقا مفسد ُينازعهم ول ، ح
والمفسدةا ، فيه الله حكم فهو ، كفر من تكفير أرادوا وإن ، أحد فيه

ّفر من أّن أرادوا وإن ، تنزيله ل تعطيله ّفره الحرمين بلد حاكم اليوما ُيك يك
ّفر بغير ّيد ، مك ُيق ّق يلبس ول ، بذلكِّ الحديث فل ّق ، بالباطل الح أّن والح

ّد اليوما الحرمين بلد حاكم يفتحوا أن شاؤوا وإن ، عدةا بنواقض مرت
مسائال من شيء وما ، ذلكِّ كان الحرمين بلد حاكم تكفير في الحوار
ًعا النزاع الدليل. على العرض من ممنو

فما ، الوفادةا بأهل الّرابع الوجه في اليوما الصليبيين تسميتهم وأّما
ٍما أما عمًى أما بالّشرع أما ، باللغة أجهل أدري في للوفادةا معنى ! وأي تعا

ّظفين ّية قواعد في المو ّية أو عسكر ّي عمٍل في أو ، مدنأ  عمٍل؟ا أ

ٍة في يبعثونأه من القوما ووافد ، الحديث في الذين والوفد ، لهم حاج
ّيون يعلم كما ّنبّي يأتون : الذين السليوم من ثّم ، وسلم عليه الله صلى ال

في الدخول طالبين وإّما ، السلما عن سائالين وإّما ، مسلمين إّما بعده
المريكان؟ا هذا من فأين ، السلما حكم

ذلكِّ وجعلهم ، الوجه هذا آخر في الّرقيق في ذكروه ما منه وأعجب
ّوغّ ، المال سائار من ماٌل والرقيق ، الوفادةا من ّنأه دخوله فُمس مملوك أ

أموال ُيتلفوا أن للمجاهدين فليس كذلكِّ المريكان كان فإْن ، لمسلم
ّد الحال أّن على ، وتدميرها بتفجيرها والعبيد الماء من المسلمين هذا بض

ّق ، الله. والُمستعان ، غيُرهم والُمستَر

المشركين من المريكان غير دماء إهدار من ذكروه الذي واللزما
ّقا كان إذ الله بحمد عندنأا ملتَزمٌا ، العرب جزيرةا في ّنا ، له ُمدافع ل ح ولك

أمور:  لثلثة ذلكِّ عن ونأنهى ، ُنأقاتلهم ل

ّول ّنأه ال ّدما لم : أ عدما مع ، عهدهم لبطلن وبياٌن إنأذاٌر إليهم يتق
ّبسهم ّبس أو تل والوربيين. المريكان بخلف ، للعهد بناقض قومهم تل

لجمعه ، أوجب وقتاله ، بالقتال أولى هو من البلد في : أّن والثانأي
القتال. موجباِت كّل



معه يكفي ل الذي ، العرب جزيرةا تحديد في : الخلُف والثالث
ًبا كان -ُّوإن قتالهم في بإخراجهم المر على العتماد نأفسه-ُّ في موج
كثيٌر موجباٌت فيهم اجتمعت الذين المريكان بخلف ، المعتبر للخلف
ّوز ، للقتال الجزيرةا. في يكونأوا لم ولو قتالهم تج

ّيون قال عشرات مدار على أنأه له يعجب ومما:  هذا بعد السليوم
ًا ليكون المر هذا يثر لم السنين بين وجودهم مع المان أهل لقتال سبب

مسألة تكن لم العرب جزيرةا مسألة أن في ظاهر هذا إن ، ظهرانأينا
هذه من الحادث الموقف لتقوية استدعيت وإنأما هؤُلء لدىَّ أصلية

التفجيرات.

: "ّهؤُلء"ّ: بقولهم المجاهدين من التنّصل أحسنوا وقد

ِه هذا من قولكِّ وليس ُعرب – بضائار والعجُم أنأكرَت من تعرف ال

ّنأه وأّما ًبا يكن لم أ ًبا كان فقد ، السنين عشرات من لقتالهم سب سب
ٍةا من أكثر البلد أدخلهم من لقتال يكن ولم ، هذه السنين عشرات في مّر

ٌد الوقات تلكِّ غيرهم ول للمريكان ّيٌز مستقّل وجو بل ، الناس يعلمه متم
ًدا ُيرون كانأوا ًدا ، السواق في آحا ّوا العزيز عبد الملكِّ جيوش في وق

. ذلكِّ ونأحو ، ومجلسه

لم العرب جزيرةا مسألة أّن دعواهم في المجاهدين على كذبوا وقد
ّيًة تكن ّنأما عندهم أصل بيانأات فإّن ، التفجيرات بعد استدعوها وإ

ٍة ، المجاهدين سنين منذ ، لدن بن أسامة الله عبد أبو شيخهم وبخاّص
ٍةا هذه ذكر من تخل لم ، الجزيرةا في المتعددةا الصلح وبيانأات بل ، كثير

ًةا. هذا المجاهدين عن يعلمون وهم ، عليها والتأكيد المسألة ضرور

ّنأه على ّلم لو أ ًبا كان ما هذا ُس ّد موج ّق لر ٍة من وكم ، الح في مسأل
ّلقنا التي الجوبة هذه ّيًة تكن لم عليها ع ًةا تكن ولم بل ، أصل لدىَّ وارد

ّيين ّنأما ، قبل من السليوم التفجيرات! بعد الموقف لتعزيز استدعوها وإ

ّدما ما فمنه والعهود العقود مسائال من ذلكِّ بعد ذكروه ما وأما ، تق
ّنأه ، الفقهاء بين فيها المختلف العقود ذكرهم وأّما بأحد أخذ لمن ليس وأ

َذ من أّمنهم قوًما ُيقاتل أن الجتهاديين القولين ّق فهو ، آخر بقول َأَخ ح
ّدةا مناطاٍت لوجود ، الّصورةا هذه في موجود غير محل أكثرها لقتالهم ع

ّتفاق في خالف من لّن يضّر ل الختلف ولكن ، فيه مختلف وبعضها ، ا
آخر. في وافق منها مناٍط



الخامس الّسؤُّال
وبين بينهم ليس ـ القاعدةا تنظيم أمريكا تسميه ما أو ـ المجاهدون

المعاهدين : أن القيم: "ّومنها ابن قال ، قتالهم لهم فيجوز عهد، أمريكا
ولم أموالهم وغنمت فحاربتهم طائافة منهم فخرجت الماما عاهدوا إذا

، منهم ومنعهم عنهم دفعهم الماما على يجب لم الماما إلى يتحيزوا
ًء الذي يدخلوا. والعهد لم أو ودينه، وعهده الماما عقد في دخلوا وسوا

ًا يكن لم المشركين وبين وسلم عليه الله صلى النبي بين كان بين عهد
ملوك بعض بين كان فإذا هذا . وعلى وبينهم وأصحابه بصير أبي

آخر لملكِّ جاز عهد وغيرهم النصارىَّ من الذمة أهل وبعض المسلمين
وبينهم بينه يكن لم إذا أموالهم ويغنم يغزوهم أن المسلمين ملوك من
روحه الله قدس تيمية ابن الدين تقي السلما شيخ به أفتى كما عهد

ً وسبيهم ملطية نأصارىَّ المشركين)"ّ. مع بصير أبي بقصة مستدل
 

ّيين جواب َيوم : السإل

بينهم القاعدةا"ّ ليس بـ"ّتنظيم يسمى ما أو المجاهدين أن صحيح
ل ولكن المريكان، الجنود قتال لهم فيجوز ذمة، ول عهد أمريكا وبين
ٍد في المدنأيين المريكان قتال لهم يجوز حتى وأمان عهد فيها لهم بل

منها.  يخرجوا
لم فإنأه قريش، كفار قاتل عنه-ُّ حينما الله -ُّرضي بصير أبو أما
أمان محُل هي التي وسلم عليه الله صلى الله رسول مدينة في يقاتلهم

ّيز لمن مستأمنون.  معصومون فيها لنأهم منهم؛ إليها تح
ٍر أبو يقتل لم بل صلى الله رسول عند رآه حين قريش رسوَل بصي

أبو قتل أن بعد بصير أبي من فّر قد الرسول هذا وكان وسلم، عليه الله
َبه، بصير منعه الرجل. فالذي هذا وبين بينه عهد ثمة يكن لم أنأه مع صاح

ّيز قد الرجل أن هو هذا من . وسلم عليه الله صلى النبي إلى تح
ٌد التقييد وهذا رحمه القيم ابن عن المنقول ذاته، النص من مستفا

المعاهدين : أن بصيرـ أبي قصة فوائاد من أي ـ قال: "ّومنها حيث الله،
ولم أموالهم وغنمت فحاربتهم طائافة منهم فخرجت الماما عاهدوا إذا

منهم، ومنعهم عنهم دفعهم الماما على يجب لم الماما إلى يتحيزوا
ٌء الذي يدخلوا. والعهد لم أو ودينه، وعهده الماما عقد في دخلوا وسوا

ًا يكن لم المشركين وبين وسلم عليه الله صلى النبي بين كان بين عهد
وبينهم"ّ  وأصحابه بصير أبي



ّيد قد القيم ابن أن فنلحظ في تدخل لم التي الطائافة قتِل جواَز ق
) وسلم عليه الله صلى الله رسول مع بصير (كأبي وعهده الماما عقد

ّ للمعاهدين ّيز بأل المعاهدةا مقتضى من إذ الماما؛ إلى الطائافة تتح
في كانأوا متى عليهم اعتداء أي من المعاهدين الماما يحمي أن والمان

سلطانأه.
وعهودها، بذمتها جماعة أو دولة كل استقلل في صريح وهذا

الحقيقة. بهذه يؤُمن نأفسه والغرب
ًا يكن لم ولذا أن عهد المريكان وبين بينهم ليس للذين مشروع

ٍد في عليهم يعتدوا ٌد أهلها مع لهم بل وذمة. عه

:  الجواب نقد

السلما لجيش وليس ، صحيحٌة الجواب في ذكروها التي القاعدةا
ٍما بلد في المريكان من قوًما ُيقاتل أن القاعدةا تنظيم المسّمى لهم إسل

، الحرمين بلد في المريكان عهود صّحت ولو ، المسلمين من ذّمٌة فيها
ّية كانأت محّرمة. العمل

 
لهم يجوز ل ولكن المريكان، الجنود قتال لهم فيجوز: "ّ وقولهم

ٍد في المدنأيين المريكان قتال "ّمنها يخرجوا حتى وأمان عهد فيها لهم بل
ّيين المريكان مقاتلة للمجاهدين أّن منه ُيفهم ّيين دون العسكر في المدنأ
ٌد فيها لهم التي البلد ّلوا لما ومخالفٌة غلٌط وهذا ، وأماٌن عه من به استد
ٍر أبي قّصة البلد في منتقٌض المريكان عهد أّن إّما بل ، المذكورةا بصي

ّيهم قتل فيجوز ّيهم مدنأ ّنأه وإّما ، وعسكر ُكُه للمجاهدين يجوز ل باٍق أ انأتها
ّيين فيعصم ّيين. العسكر والمدنأ

ً تنعقد لم إليها المشار والعهود فهي انأعقادها صّح ولو ، أصل
ّدمت بأمور منتقضٌة الحرمين بلد من حاربوهم المريكان : أّن ومنها ، تق

ّدعي التي ّيون ي ًدا بها للمريكان أّن السليوم يحّرما العهد أفترون ، عه
ٍد في المعاهد قتال المسلم على ُبُه بل للمعاهد ويبيح ، منه المعاهد ُيحار
ٍة بقواعد المسلم قتال ّي المجرمين أفتجعلون نأفسه؟ا البلد في عسكر
تحكمون؟ا كيف لكم ما المسلمين؟ا من خيًرا

ّدما وقد ُبطلنأه العهد عن الحديث تق أّن وبيان ، إعادته عن ُيغني بما و
عهد ول ذّمة ول لهم حرمة ل معتدون الجزيرةا في الموجودين المريكان

العهد صّحة لعدما ، الحكاما وأحكم ، المور أوضح من هذا وأّن ، ميثاق ول
ّدته جهة من نأفسه في ّية ولعدما ، ولوازمه ومشّرعه م ، عقده من أهل

العهود. به تنتقض ما بكّل ذلكِّ بعد ولنقضهموه



السادس الّسؤُّال
للتدخل العذار لهم وتوفر الكفار علينا تستعدي العمال هذه أن

والدعاةا.  الدعوي العمل على وللتضييق الداخلية شؤُونأنا في
ّنا منذ زالوا وما شؤُونأنا في يتدخلون كانأوا الكفار هؤُلء بأن نأظن ك

وقبل ، وواشنطن نأيويورك تفجيرات : قبل يعني ، قرون أربعة من أكثر
، وأفغانأستان والجزيرةا فلسطين احتلل وقبل ، وُخبر الرياض تفجيرات

السلمية المدينة نأواةا وسلم عليه الله صلى الرسول أوجد أن منذ بل
ّير الذي !! فما وسلم عليه الله صلى مدينته في الولى !!  تغ

عن يردونأا حتى يقاتلونأنا يزالون ل الكفار هؤُلء بأن نأظن كنا نأحن
هؤُلء بأن نأظن كنا !! نأحن نأقاتلهم لم أما قاتلناهم ، استطاعوا إن ديننا

ّنا يرضوا ولن لم الكفار ّلتهم نأتبع حتى ع !! نأفّجرهم لم أما فّجرنأاهم ، م
لهم ترصدنأا ، الله سبيل عن ليصدونأا أموالهم ينفقون بأنأهم نأظن كنا نأحن

زالوا وما الشّر لنا يريدون أنأهم نأظن كنا !! نأحن لهم نأترّصد لم أما
!!  نأجاهدهم لم أما جاهدنأاهم ، ديننا يحاربون
قريش قوافل على ُتغير : ل الله رسول الصحابة: يا يقل لم

ًا فتستعدي الجزيرةا في الكفار تقاتل : ل الله رسول !! يا قريش
، قيصر لقتال الجيوش تحشد : ل الله رسول !! يا حربكِّ على فيجتمعوا

، وجنوده بهرقل لنا قبل ل فإنأه ، السلما لستئصال الجيوش حشد وإْن
ّناء والنقاش بالحوار وعليكِّ ل البيان وجهاد ، الشجعان بحوار عليكِّ ، الب
تنفذ ل الله رسول خليفة يا ، أسامة بعث ُتنفذ ل الله رسول !! يا السنان

َبل !! ل الروما علينا تستعدي ل ، أسامة بعث وأين نأحن .. أين بالروما لنا ِق
ّدت لو : وماذا الله رسول خليفة !! يا الروما في !! ابقى العرب ارت

، ضعفاء فنحن واللين بالرفق السلما إلى وادعهم لهم تخرج ول المدينة
ّلون زالوا ما ، الزكاةا دفع تركوا لو وماذا : ل الله رسول خليفة !! يا ُيص
َبل فل ، الكبرىَّ العالمية القوىَّ تقاتل بدعوتهم وعليكِّ ، بهم للمسلمين ِق

الوسائال عبر والحوارات والنقاشات والبيانأات والمحاضرات بالندوات
!!  الُمتاحة العلمية

 

ّيين جواب َيوم : السإل
 

على يغير وسلم عليه الله صلى النبي بدأ نأسألكم: متى ونأحن
ويخرج العرب، قبائال ويغزو والجيوش، السرايا ويبعث قريش، قوافل

وكثر المسلمين شوكة قويت أن بعد إل ذلكِّ يفعل لم ؟ا! إنأه الروما لغزو
وتحميهم. تؤُويهم دولة لهم وصارت عددهم،



في سنة عشرةا ثلث وسلم عليه الله صلى الله رسول يمكث ألم
ًا مكة ًا قريش، كفار قتال من ممنوع اليد، وكف والصفح بالصبر مأمور
بالجهاد ُأمر وشوكة ومنعة قوةا له وصارت المدينة إلى هاجر إذا حتى

العداء. لقتال والنفير
قبل والبنان اللسان بجهاد وسلم عليه الله صلى النبي أخذ لقد

فعله فعل فمن وكاتب، وراسل وحاور بالقرآن وجاهد والسنان، السيف
خوار إنأه بهذا أخذ من يقال أن يصح ول بسنته، واستن بهديه، اهتدىَّ فقد

جبان.
فيها يقتل -ُّوالتي المسلمين بلد في التفجيرات هذه تبلغ ما ثم
فيهم؟ا! والثخان بالعداء النكاية المدنأيين-ُّ من الكفار من عشرات
في للتدخل بالمجان الذريعة العداء تمنح العمال هذه أن نأشكِّ ل
 مآربهم بعض وتحقيق الداخلية البلد شؤُون

بعض ظن حتى المصلحة، عديمة المفسدةا ظاهرةا العمال هذه إن
الستخبارات تدبير من أنأها شرعية مصلحة أي عن لخلوها الخيار

المجاهدين. عمل من وليست والمريكية، الصهيونأية
فيهم والثخان العداء في بالنكاية يفرح وهو أل أحد من منا ما
ًا العمل يكون حيث ولكن وقتلهم، ينفع المصلحة، ظاهر مشروع

يضرهم.  ول المسلمين
في الصليبية العسكرية الثكنات في هذه فعلتهم فعلوا هؤُلء ليت

ً لكان العراق، ًا فعل ٌد يجد ل مشروع ً أح فاعله. وتخطئة لنأكاره مدخل
بلد عن ودفاع الغاشم للمحتل وقتال الله سبيل في جهاد فهو

المسلمين.
قتال أي ):"ّأن95( الحكاما قواعد في السلما عبد بن العز ذكر لقد

بالنفوس المخاطرةا لن تركه؛ يجب فإنأه بالعدو نأكاية به يتحقق ل للكفار
فإذا بالمشركين، والنكاية الدين، إعزاز مصلحة من فيها لما جازت إنأما
وشفاء النفوس فوات من فيه لما القتال ترك وجب ذلكِّ يحصل لم

في ليس محضة مفسدةا صار وبذا السلما، أهل وإرغاما الكفار صدور
مصلحة"ّ. طيها

:  الجواب نقد

ًفا أظّن ما والله ّ ، والجواب السؤُال يقرأ منص الّسؤُال بأّن يحكم إل
ًنأا علًما الجواب من أتّم ّنأه بل ، وبرها الجواب. هو يكون لن أصلح إ

وقد ، المعروفُة والمكي المدنأي العهد مسألة هي المسألة هذه
: تعالى قوله عند جريٌر ابن قال كما ، اليدي كّف آيات نأسخ على ُأجمع



ّياما يرجون ل للذين يغفروا آمنوا للذين {قل الية وهذهالله} : "ّ أ
لجماع منسوخة هي قلنا ،وإنأما المشركين بقتال الله أمرب منسوخة

الذيل طويل المسألة في والكلما "ّ ،كذلكِّ ذلكِّ أن على التأويل أهل
ّدا كفوا فقد ، صّحته يرون ول ، قالوه ما يعتقدون ل المجيبين ولكّن ، ج

الثكنات في هذه فعلتهم فعلوا هؤُلء  ليت: "ّ بقولهم الجواب مؤُنأة
ً لكان العراق، في الصليبية العسكرية ًا فعل ٌد يجد ل مشروع ً أح مدخل

الغاشم للمحتل وقتال الله سبيل في جهاد فاعله. فهو وتخطئة لنأكاره
ن"ّ.المسلمي بلد عن ودفاع

فعل كما يفعلوا أن المسلمين على الواجب أّن يرون كانأوا فإن
ًا"ّ كان حين وسلم عليه الله صلى النبي قريش، كفار قتال من ممنوع

ًا له وصارت المدينة إلى هاجر إذا حتى اليد، وكف والصفح بالصبر مأمور
يأمروا أن فعليهم "ّ ؛العداء لقتال والنفير بالجهاد ُأمر وشوكة ومنعة قوةا

ً"ّ فعلهم يكون ول ، اليد بكّف العراق في المسلمين ًا فعل يجد ل مشروع
ٌد ً أح وقتال الله سبيل في جهاد فاعله. فهو وتخطئة لنأكاره مدخل

اليد كّف وجوب كان وإن ،ن"ّ المسلمي بلد عن ودفاع الغاشم للمحتل
في المنسوخ بالحكم الستدلل لنأفسهم أجازوا فكيف ، منسوًخا
شيء؟ا في المانأة من هذا وهل النسخ؟ا فيه الذي الموضع

تبلغه ما أضعاف تبلغ فهي ، التفجيرات؟ا هذه تبلغ ما قولهم وأّما
ٍةا. لسباٍب وذلكِّ ، المشركيَن جيوش في التفجيرات عد

ّتم عليهم يسهل الجيش قتلى : أّن أولها ّية عليهم التك ّل وإن ، بالك
ّيات هذه بخلف ، تحجيمه استطاعوا الخبر خرج ّيًة لكونأها العمل مرئا

ًةا على خاويًة المبانأي ير لم الناس من فمن ، العلما وسائال تتناقلها ظاهر
ّنأها حشوتها مستخرجًة ، عروشها ، العهد بعد العهد عليها مضى أطلٌل ،كأ

العهد.  سقاها ول الحيا كساها ل

ّدين نأاس في كان متى القتل : أّن وثانأيها له متهيئين للقتل مستع
ًعا وأقّل ضرًرا أخّف كان ، فيهم متوقٍع المباحة المنين في يقع أن من هل

وزجرهم. ردعهم إلى وأدنأى ، إرهابهم في أعظم فهو ، دماؤهم

ّيات هذه تكن لم لو : أن وثالثها من خاف لما ، المباركة العمل
ّ شعبهم ، أرٍض كل وعلى ، وقت كل في يقع وتبييتهم أّما ، الجيوش إل

ّو فإرهاب ٌد يأمنه فل ، منه ُيرجى ما وأعّم أتّم على يقع الله عد منهم أح
ِة من مكاٍن ول الوقات من وقٍت في ّي ، المكن ٍة وأ هذه؟ا من أعظم نأكاي



والحواجز التحصينات من العسكرية القواعد في : أّن ورابعها
ّيات آثار يحّجم ما داخلها ّية المجّمعات بخلف ، العمل تجمع التي الّسكن

ّيين ُيضربوا الصليب ٍد. رجل ضربة ل واح

ُبكِّ ّدللة من وحس ّيات هذه نأكاية عظيم على ال ّيين أّن العمل الّصليب
ّ الجزيرةا من بالخروج رعاياهم أمروا ، وحلفاءهم المريكان لبقائاه من إل

ٌةا ٌةا لبقائاه ممن وكثيٌر ، ضرور ذلكِّ أمكنه ما الخروِج على سيحرص ضرور
ّية هذه من خوفهم وأّن ، من أبلغ مستوياتهم جميع على وأمثالها العمل

ّيات من وأرهبهم أرعبهم ما جميع ّية قواعدهم على العمل في العسكر
ٌد وهذا ، وأفغانأستان العراق ّيات في مشاه الّشيشان في المجاهدين عمل
ّية ؛ كذلكِّ وغيرها ّيين توقع التي فالعمل الناس في وأثًرا نأكايًة أعظم مدنأ

ّيين. توقع التي من عسكر

فقد ، الّسلما عبد بن العّز إلى المنسوب بالكلما استدللهم وأّما
، الشهداء في الله تقبله العييري يوسف الشيخ عليه الجواب مؤُنأة كفى
ّية:  الجبهة بيان على رده في فقال الداخل

عبد بن العز بكلما للجهاد تعويق من أوردوه ما على استدللهم أما"ّ
ً علم طالب من يقبل ل شنيع أمر فهذا ، السلما ممن قبوله عن فضل
كلما فهم سوء على يقتصروا فلم ، العلم في الرسوخ أهل من أنأه يدعي

كلما حرفوا أنأهم وأبشع منه أشنع بل ، بابه غير في وإنأزاله فقط العز
عن إل نأعرفه لم وهذا ، رأيهم ليوافق منه ونأقصوا عليه وأضافوا العز

الصادق وعن عنه الله رضي علي عن الكاذيب يضعون الذين ، الرافضة
هذا يصدر أن دهشنا لقد الحقيقة وفي ، الفاسد معتقدهم ليوافق وغيرهم

بعد صاحب أنأه يزعم أو ، العلم في راسخ أنأه يزعم ممن الشنيع الفعل
عن نأقلهم تستعرض فعندما ، والجهاد العقيدةا مسائال في وتحقيق نأظر
عزوا الذي المصدر نأفس من العز كلما وتستعرض ، السلما عبد بن العز
بيان يديكِّ بين أو الرافضة لحد مقال أماما أنأت هل تشكِّ ، نأقلهم إليه
يخطئ أن نأتصور فقد ، فيه والتحقيق العلم في الرسوخ يزعم لمن

ًا نأتصور ل ولكن ، ويسهو العالم على للكذب ثلثين من أكثر يتواطأ أن أبد
!. أرادوا ما ليوافق السلف

بما عليه نأعقب ثم ، السلما عبد بن العز كلما من نأقلوه ما وإليكِّ
:  الشنيع الكذب حجم لكِّ ليتبين حقيقة العز قاله

أي ):"ّأن95( الحكاما قواعد في قوله السلما عبد بن العز عن نأقلوا
المخاطرةا لن تركه؛ يجب فإنأه بالعدو نأكاية به يتحقق ل للكفار قتال

والنكاية الدين، إعزاز مصلحة من فيها لما جازت إنأما بالنفوس



فوات من فيه لما القتال ترك وجب ذلكِّ يحصل لم فإذا بالمشركين،
مفسدةا صار وبذا السلما، أهل وإرغاما الكفار صدور وشفاء النفوس
مصلحة"ّ. طيها في ليس محضة

دون الراء تدعيم منه يراد الذي للكلما التحريف هذا من بالله ونأعوذ
من لبد السلما عبد بن العز الماما مراد ولتفهم ، تعالى الله من خوف

ً الكلما نأقل التي المسألة لتفهم زيادةا أو نأقص ول تحريف دون كامل
فهو ، قيل ما غير في وإنأزاله ، مراده عن كلمه إخراج يجوز ول ، يقررها

ذلكِّ خلف يفيد آخر سياق في ليوضع نأصه يبتر فكيف خاصة مسألة يقرر
:  كلمه وإليكِّ

1/95 النأاما مصالح في الحكاما قواعد في السلما عبد بن العز قال
علم إذا واجب لكنه كبيرةا مفسدةا الزحف يوما : التولى الربعون "ّ المثال

فيه لما جاز إنأما بالنفوس التغرير لن ، الكفار في نأكاية غير في يقتل انأه
النكاية تحصل لم فإذا المشركين في بالنكاية الدين إعزاز مصلحة من

الكفار صدور شفاء مع النفوس فوات من الثبوت في لما النأهزاما وجب
طيها في ليس محضة مفسدةا ههنا الثبوت صار وقد السلما أهل وإرغاما
"ّ .   مصلحة

جاءوا أين من نأسأل ونأحن ، حرفوه بل قصدوه الذي النص هو هذا
دار طبعة من العز كلما شاء من وليراجع ، العز كلما من العبارات بهذه

. منها نأقلوا التي الصفحة نأفس في المعرفة

بالعدو نأكاية به يتحقق ل للكفار قتال أي ( أن العز قول لهم أين من
)  بالنفوس المخاطرةا لن تركه يجب فإنأه

يحصل لم ( فإذا بالمعنى المخلة المطلقة العبارةا هذه لهم أين ومن
) . القتال ترك وجب ذلكِّ

أرض على الجهاد تجاه منهجهم عن تعبر العبارات هذه أن وتلحظ
لم عبارات يضعون فهنا ، البيان هذا من أرادوه ما بالفعل وهي ، الواقع
ًا لتوافق العز على بها ويكذبون العز يقلها يقول وقد ، نأفوسهم في شيئ
ولكن ، بسهو أو بخطأ العالم يعذر أن يمكن نأقول ، هذا في نأعذرهم قال
ل فهذا ، علم عن النقل في والكذب الئامة على الكلما بتلفيق يعذر أن

هؤُلء ؟ا تعالى الله من الخوف أين ؟ا العلم أمانأة أين ، يكون أن يمكن
ممن ثلثين من أكثر هم بل رجال ثلثة ليسوا البيان هذا على وقعوا الذين
ول جهال أنأهم إما أمرين بين الموقعين فبقية ، فيه والرسوخ العلم يزعم

الطلق يعرفون ول السلف كلما يميزون ول القوال تحقيق يعرفون



بين فهم ، الفاحش والنقل الكذب هذا في متواطئون أنأهم أو ، والتقييد
ً فليسوا شأنأهم هذا كان وإذا ، مر أحلهما أمرين في يوثق بأن أهل

لم فهم ، وسلم عليه الله صلى محمد نأبينا ميراث منهم يؤُخذ أو نأقولهم
إلى يرجع أن لبد العلم أهل من أحد عن لهم نأقل وكل ، العلم يحترموا

، منهم والكذب التحريف وجود وعدما نأقلهم صحة من التأكد ليتم مضانأه
فيجب ، المرحلة لهذه الناقل مع التعامل وصل وإذا ، الرافضة شأن وهذا

يسقط أن إل أبى الذي فهو ، عنه غنية غيره نأقل وفي نأقله يطرح أن
. بالله والعياذ الشائان بالكذب ولو نأفسه

ل النأف العز فكلما ، السلما عبد بن العز عن نأقلهم صدق ولو
كلمه سياق في العز لن ، الدفع جهاد تعويق من أرادوه ما على ينطبق

من أكثر العدو كان إذا الزحف يوما التولي عن يتحدث الصفحة نأفس في
مصالح في الحكاما قواعد في العز قال الية لنص المسلمين ضعف
"ّ فقط بفقرتين وقبله منها نأقلوا التي الصفحة نأفس  في1/95 النأاما

لكنه مفسدةا الكافرين من المسلمين انأهزاما والثلثون السابع المثال
عنهم تخفيفا التقارب مع المسلمين ضعف على الكافرون زاد إذا جائاز
كثرتهم لفرط الكافرين غلبة لمفسدةا ودفعا المشقة من ذلكِّ في لما

أن بنية مقاتلة فئة إلى والتحيز للقتال التحرف وكذلكِّ المسلمين على
القبال من نأوع أنأهما إل الفرار من كانأا وإن لنأهما معهم المتحيز يقاتل
"ّ . القتال على

ً العز كلما قرأ فمن من أرادوا عما يتحدث ل الماما أن علم كامل
عن للكلم وتحريفهم للنص بترهم بل ، تقييده أو الدفع جهاد تعطيل

كلمه سياق ولكن ، العز أراده ما لخلف الكلما أحال الذي هو مواضعه
ًا والتولي ، فقط الزحف يوما التولي مسألة عن يتحدث في يكون أيض

له يشترط ل أنأه قدمنا قد الدفع جهاد لن ، الدفع جهاد في ل الطلب جهاد
ًا شرط السلما شيخ كلما وسيأتي العلماء بين اتفاق موطن وهذا أبد
ًا ، هذا على ضعف العدو بلغ إذا العدو أماما من النأهزاما مسألة أن علم

قال من هناك بل ، العلماء بين عليها متفق مسألة ليست المسلمين
العدو كان إذا الفرار يوجب فالعز ، المسألة هذه في العز قاله ما بخلف

، الفرار أو البقاء يجيز بل ذلكِّ يوجب ل العلماء بعض أن إل ، ضعفهم
المسألة تحقيق بصدد ولسنا ، بالغلبة الظن غلبة مع البقاء يوجب والبعض

ًا ليس المسألة هذه على العز كلما بأن نأقول ولكننا ، الطلق على مسلم
أنأه رغم ، الطلق على به يستدل ول له يستدل المجرد العلماء فكلما ،

إلى به يتعدىَّ ول ، فيه ورد الذي الباب نأفس على العز كلما يقصر أن لبد
تفيد العلماء من النصوص بعض وهذه ، بالمسألة له علقة ل آخر باب



ضعف العدو كان إذا الزحف من الفرار مسألة في العز كلما خلف
. له مسلم غير بابه في العز كلما أن وتبين ، المسلمين

الجهاد  "ّ يتعين4/609 الكبرىَّ الفتاوىَّ في السلما شيخ قال
لنوع لبعضهم الماما أذن لو لكن الماما استنفار وعند فيه بالشروع
دفعه يجب أنأه ريب فل السلما بلد العدو دخل وإذا ، بأس فل مصلحة

وأنأه الواحدةا البلدةا بمنزلة كلها السلما بلد إذ فالقرب القرب على
لكن ، بهذا صريحة أحمد ونأصوص غريم ول والد إذن بل إليه النفير يجب

فيه أحمد كلما الكفاية إليه نأفر إذا النفير المكان أهل جميع على يجب هل
لكن به للمسلمين طاقة ل كثيرا العدو يكون أن مثل الدفع وقتال مختلف
من يخلفون من على العدو عطف عدوهم عن انأصرفوا إن يخاف

من ومهج مهجهم يبذلوا أن يجب بأنأه أصحابنا صرح قد فهنا المسلمين
بلد على العدو يهجم أن ونأظيرها ، يسلموا حتى الدفع في عليهم يخاف

على استولوا انأصرفوا فإن النصف من أقل المقاتلة وتكون المسلمين
بحال فيه النأصراف يجوز ل طلب قتال ل دفع قتال وأمثاله فهذا الحريم

.ّ"

بجهاد معلقة التولي مسألة أن على هنا السلما شيخ كلما فدل
يجوز ل قال فقد دفع جهاد الجهاد كان فإن ، الدفع وليس الطلب

. الباب هذا في العلماء كلما جميع عليه ويحمل ، بحال النأصراف

ضعف من أكثر العدو كان  : وإذا9/309 المغني في قدامه ابن قال
في لما الثبات فالولى ، الظفر المسلمين ظن على فغلب المسلمين

والحكم ، العطب يأمنون ل لنأهم جاز انأصرفوا وإن ، المصلحة من ذلكِّ
لزمهم ولذلكِّ ، عدوهم نأصف من أقل كونأهم وهو ، مظنته على علق

، فيه الهلك ظنهم على غلب وإن ، النصف من أكثر كانأوا إذا الثبات
من فيه لما الظفر ظنهم على غلب إن الثبات يلزمهم أن ويحتمل

في والنجاةا القامة في الهلك ظنهم على غلب وإن ، المصلحة
ًا لهم لن جاز ثبتوا وإن ، النأصراف لهم فالولى النأصراف في غرض

ًا يغلبوا أن ويجوز الشهادةا في الهلك ظنهم على غلب وإن ، أيض
المقبلين الشهداء درجة لينالوا الثبات لهم فالولى ، والقامة النأصراف

ِلبوا أن يجوز ولنأه المولين من أفضل فيكونأون محتسبين القتال على يغ
ًا "ّ . أيض

حديثه عن الشربيني الخطيب  قول4/219 المحتاج مغني في وجاء
البلدةا أهل يمكن لم بأن : …وإل بغتة مسلم بلد على الكفار هجوما عن

ولو المكلفين من ُقصد فمن ، بغتة عليهم الكفار هجم بأن لقتال التأهب
ًا ًةا أو عبد ًا أو امرأ إن له بالممكن الكفار نأفسه عن دفع ، نأحوه أو مريض



ّوز وإن ، ُقتل ُأخذ إن أنأه علم يحتمل المر كان السر لنفسه المكلف ج
عليه امتنع وإل ُقتل الستسلما من امتنع إن أنأه علم إن هذا ، الخلف

. الستسلما

إذا بالنأهزاما بأس  : ل1/125 الكبير السير شرح في السيوطي قال
ًا بالصبر بأس ول ، ليطيقه ما العدو من المسلم أتى يقوله ما بخلف أيض

بذل تحقيق هذا في بل ، التهلكة إلى بالنفس إلقاء إنأه الناس بعض
الله رضي الصحابة من واحد غير فعله فقد ، تعالى الله سبيل في النفس

حمته الذي أي – الدبر حمي عنه الله رضي ثابت بن عاصم منهم ، عنهم
فعلمنا ، بذلكِّ وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه وأثنى -ُّ ، الدبابير

بحروفه. "ّ اهـبه بأس ل أنأه
 



السابع الّسؤُّال

المترتبة المفسدةا تقدير في النظر وجهة إبداء على اقتصرتم لو
ًا عليها الحكم من أخير لكان العمال، هذه على وأمر ، بالتحريم شرع
السابقة النقاط ملمحه تشكل الذي الطار عن يخرج ل العمليات هذه

المصالح عن الحديث يقتصر ولم وجرمتم حرمتم . لكنكم المذكورةا
ًا والمفاسد وجود عدما ظل وفي ، نأسبي أمر المصالح تقدير بأن . علم

ً فإن ، المسائال هذه في الفصل تتولى معتبرةا مسلمة حكومة سيبقى كل
.  ليله على يغني

فإن ، المجاهدين من العمليات بتلكِّ قاما من أن صدق فإن
يقسمون ول مكان كل في مستهدفة أمريكا يعتبرون المجاهدين
الله غفر –مشايخنا ونأظرةا الحكومات مصالح وفق المريكية السياسات

امريكا مع الحكومات بتحالفات يعتدون ل المجاهدين أن كما لهم-ُّ ،
أنأها على الحكومات لتلكِّ وينظرون ، والمسلمين للسلما المحاربة

الشريعة. لحكاما معطلة
  

ّيين جواب َيوم : السإل

هذه إنأكار هو عنه السكوت يسعنا ل أنأه ونأرىَّ به، الله نأدين الذي
البريئة للدماء سفكِّ فيه عظيم، منكر فهو السلما، بلد في التفجيرات

هو كما ـ منه والبراءةا إنأكاره يجب لذا الرض، في وإفساد للمنين وترويع
ِطئة ، ـ المنكرات سائار في الواجب يجب التي فالمنكرات فاعله، وتخ

وأكل الفرائاض، وتضييع بالفواحش، مختصًة ليست إنأكاُرها المسلم على
التدين. ولكنه في التفريط قبيل من هو مما ذلكِّ ونأحو الحراما، المال
ًا يطال ًا أشد هي التي والعنف كالغلو الفراط، مظاهر أيض وأعظم فتك

ًا. خطر
ٍة مجرد ليست فالمسألة يقول حتى والمفاسد المصالح بين موازنأ

ُتدينوا! ول وتعذروا تثّربوا، ول تسكتوا أن يسعكم أحد: إنأه لنا
نأتورع ول نأنهى ول فعلها، لمجرد فعلها من نأكفر ل فنحن ذلكِّ ومع

عليه. والصلةا له والستغفار عليه الترحم من
بأن والقول بالحرمة والحكم المصلحي النظر بين التفريق إن
بل المصلحة هذه تقدير عن مسؤُولة جهة ل وأنأه نأسبي، للمصالح التقدير

التية: للعتبارات فقه عن يصدر ل أمر فهذا يشاء، ما ويقدر يجتهد كل



وذلكِّ القتال، فيها يحرما حالت على نأصوا قد العلم أهل الول: أن
نأتاج الضرر هذا تقدير أن ومعلوما بالمسلمين، بليغ ضرر إلى أدىَّ إذا

المصلحي. النظر
هم والتحريم المصلحي النظر بين للربط النافين هؤُلء الثانأي: أن

هذه مثل فيوجبون والوجوب، المصلحي النظر بين بالفعل يربطون
المصلحة تكون فكيف المصلحة، من ارتأوه ما على بناء التصرفات

آخر. لفعل محرمة المفسدةا تكون ول للفعل، موجبة
حاجتها عدما يعني ل النسبية المور من المصلحة كون الثالث: أن

ذلكِّ ومع النسبية المور من الشرعي الجتهاد فإن الشرعية، للضوابط
أهل عليها نأص التي الدوات يستكمل حتى يجتهد أن أحد لكل يجز لم

هذا إلى أحوج العامة الشرعية السياسة أمور أن المعلوما ومن العلم،
معرفة إلى العلم مع تحتاج فإنأها الخاصة، الفقهية المور من الضبط

أهل بين وتشاور للمور تقدير وحسن واسعة وتجربة الناس بواقع
الختصاص.

الكتاب إلى التنازع حين الرجوع يجب أنأه العلم أهل لدىَّ المقرر من
والنظر العلم أهل ينازع يكاد ول والنظر، الجتهاد أهل خلل من والسنة

التفجيرات. هذه من حدث ما مفسدةا في
وسلم. وصحبه آله وعلى محمد نأبينا على الله وصلى أعلم والله

:  الجواب نقد
    

ُع به جاء مما تكون أن يجب ، الحكاما بها ُتناط التي السماء أو الّشر
ٍة غير له مطابقًة ّدما وقد ، مخالف على التنبيه السئلة بعض في تق

ًةا أحكاًما تقتضي مصطلحات ّية للحكاما مغاير ِبيَن ولكّن ، الشرع َط المخا
ُيفتوا جاؤوا ّق إلى يرجعوا فلم ، ل ّلموا ولم ، لهم قيل ما ح ٍء ُيس ، منه بشي

ّبهوا أخطاء على ُيصّرون بل بعض في ولننظر ، يجيبوا أن دون إليها ُنأ
: استعملوها التي المصطلحات

صلى النبّي أغار وقد ، دماءهم يعصم ل آمنين : وكونأهم المنون
ّلم عليه الله في الّصحابة وأغار ، غاّرون وهم المصطلق بني على وس

ُةا تكون ول ، وبعده حياته ّ الغار ُق ل والمن ، آمنين على إل ّل من حكٌم به ُيع
ٍما عصمة ّنأما ، الشرع في هدره أو د الحضارةا مصطلحات من هو وإ

ًطا تجعل أن يجوز ل التي ، الحديثة أباحه ما به ُيحّرما ، شرعّي لحكم منا
الله. حّرما ما به يباح أو ، الله

ًئا بنفسه يفعل لم من بالبريء أريد : إن البرياء الكفر-ُّ غير– شي
أنأبت من كّل بقتل قريظَة بني في وسلم عليه الله صلى النبي حكم فقد



ًئا قوُمه يفعل لم من أريد وإن ، منهم ٍء فأبعد شي البراءةا عن شي
المريكّي.

ّفار سّمى والله ُك ذكر يرد لم بل ، البرياء ل بالمجرمين كتابه في ال
ّ القرآن في المجرمين ًدا إل الكافرون. به مرا

ُأوهم ، استعماله كثر : مما التفجير ، الطلق على ذّمه الناس و
وتستعمل ، متفّجراٌت لديها العالم جيوش كل فإّن البالغ الجهل من وهذا

طلقة من ، النأفجار على تعتمد ، اليوما السلحة أكثُر بل ، التفجير
ّدس وحكم ، وغيرها والصواريخ والدبابات الطائارات قذائاف إلى ، المس

ًدا كان فإن ، الجهاد من فيه استعمل ما حكم التفجير ًعا جها فهو مشرو
ًدا كان وإن ، مشروعٌة وسيلٌة ًعا جها وسائال من به يقع ما فكّل ممنو

ٌع. ممنو

ّدثوا وقد بزعمهم الرياض تفجيرات عن الناشئة المفاسد عن هنا تح
عدا المصالح في المهّمة القواعد بعض ذكروا فيما الدخول قبل فلنذكر ،

ِة. أثناء يأتي ما المناقش

:  والمصالح المفاسد في القواعد فمن

ً أو نأّص (من بدليٍل وجودها مع الحكم ثبت التي المفسدةا : أّن    أول
ٍر معتبرةا. قياٍس) غير أو إجماع أو تقري
ًيا ِغي التي المفسدةا : أّن  ثانأـ ِله في المعتاد عن الخارجة هي ، الحكم ُتل مث

لصله. اللزمة المفسدةا عن الزائادةا ،
ًثا ٍةا تعطيل إلى اعتبارها ُيفضي التي المفسدةا : أّن  ثالـ شعائار من شعير

لغيٌة. الدين
ًعا العاما. الضرر لدفع يحتمل الخاص الضرر : أّن رابـ

ّناظر : أّن خامًسا لكل فيه نأظره يكون أمر في والمفاسد المصالح في ال
المسلمين. من المر هذا يناله من

ّدين أصول ترك : أّن سادًسا على المفاسد أعظم الّشرك ووقوع ال
الطلق.

ًعا ٍر في المفسدةا تقدير : أّن  ساب الّشرعّي العلم لهل يكون ، أم
ّية والمعرفة به. الدنأيو

ًنا ًةا يكن لم ما والمفاسد المصالح تقدير في المير اجتهاد : أّن ثامـ مفسد
ّدمٌا ، محضًة غيره. على مق
ًعا ّناظر : أّن  تاس أماراته كانأت ما على ُيحاسب والمفاسد المصالح في ال

ًةا ِر نأفِس في وقع ما على ل ، نأظره وقت ظاهر ّ الغيَب يعلم ل إذ ، الم إل



ّدر وقد ، الله ّنبي ق من وكذا الجهاد أمر من أموًرا وسلم عليه الله صلى ال
ّدر. ظّن ما غير على فوقعت ، المجاهدين من بعده وق

ً (من     بدليٍل     وجودها     مع     الحكم     ثبت     التي     المفسدة     : أّن     أول
معتبرة.     قياٍس) غير     أو     إجماع     أو     تقريٍر     أو     نّص

ُةا فأّما ُتخرج ، الولى القاعد َد ف ٍةا وجود ُيورد من إيرا مع الجهاد في مفسد
ًةا كانأت بعينها المفسدةا هذه بأّن العلم ّنبّي زمن موجود عليه الله صلى ال
ُد من كإيراد ، وسلم ِر ّطاقات ذهاب ُيو ّية ال : لو ويقول ونأحوه ، الدعو
ّنبّي كان وقد ، قتلوا وما ماتوا ما عندنأا كانأوا وسلم عليه الله صلى ال
ٍد كّل الجهاد في ُيخرج ّتى الّصحابة وكذا ، تفريٍق دون أح حرب في ُقتل ح

ُقّراء من مئاٌت مسيلمة المذكورةا المفسدةا بوجود باطلٌة الُحّجة وهذه ، ال
ّنبي زمن ّطل أن دون وسلم عليه الله صلى ال ّنّص ، لها الحكم ُيع على وبال

الموت"ّ ، أنأفسكم عن فادرؤوا : "ّقل اليات في عليها والرد ، بطلنأها
مضاجعهم. إلى القتُل عليهم كتب الذين لبرز بيوتكم في كنتم لو "ّقل

َد ُتخرج كما ّو جّر ُيورد من إيرا زمن ذلكِّ لوجود ، المسلمين بلد إلى العد
ّنبّي للمدينة وجاؤوا ، بالقتال قريًشا بادأ حين ، وسلم عليه الله صلى ال

ٍر غزوةا في ٍد. ، بد وأح

ُتخرج ٍر أبا فإّن ، البلد وزعزعة ، المِن ذهاب ُيورد : من أيًضا و ّديق بك الّص
صلى النبي أزواج أرجل الكلب جّرت لو : والله وقال ، الجيوش أخرج

، عنه الله رضي قال كما أو ، الجيوش إخراج تركت ما وسلم عليه الله
ّنأه مع ّنّص أسامة جيش بإخراج ملزًما كان إن أ ّدين قتال فإّن ، بال المرت

ِة حول العراب بعض بأّن علمه مع ، كذلكِّ ليسوا ّبصون. كانأوا المدين يتر

ًيا عان     الخارجة     هي     ،     الحكم     ُتلِغي     التي     المفسدة     : أّن     ثان
ِله     في     المعتاد لصله.     اللزامة     المفسدة     عان     الزائدة     ،     مث

ّية القاعدةا وأّما ٍر نأوِع على ُبني ما الحكاما من فلّن ، الثانأ فالموُت ، ضر
ّتب إن ضرًرا كان ، المنكر عن والنهي المعروف المر واجب على تر

ّتب إن أّما ، الوجوب به يسقط على مبناه القتال لّن ، فل القتال على تر
والموال. النأفس تلف

ّد منه يلزمُا القتال أّن كما ّو ر من النيل ومحاولة ، وانأتقامه ، العد
ٍء وحصول ، المسلمين سبى وقد ، محالة ول له هذه مآربه من شي

ٍد في المشركون ّطل ل المفاسد فهذه ، المسلمين من امرأةا أح الجهاد ُيع
ّنأها ، لها ٍد. قتال لكل ملزمٌة وهي ، مثله في المعتاد عن تخرج لم ل وجها



ٌد وهذا ّطر تكون ول ، الكثيُر المال فيها ُيدفع فالّزكاةا ، الحكاما سائار في م
ُته ً أّن ولو ، لها مسقطًة كثر ّيا رجل فلم ، الّصلةا لطهارةا الماء احتاج ثر

ّ له يحصل له وجاز يشتريه أن عليه يجب لم ، المثل ثمن من بأكثر إل
وهكذا. ، المال ثمن أضعاِف أضعاف الّزكاةا في يدفع كان وإن ، التيّمم

ًثا شعيرٍة     تعطيل     إلى     اعاتبارها     ُيفضي     التي     المفسدة     : أّن      ثالـ
لغيٌة.     الدين     شعائر     من

ٍم إلغاء على بالمفسدةا الستدلل : فإّن الثالثة القاعدةا وأّما من حك
ٍةا إلغاؤه به أريد إن ، الحكاما ٍة لمد ، صّح ، مكاٍن دون مكاٍن في أو ، قليل
تعطيل يريد من يفعل كما ، الحكم أصل تعطيل به ُأريد إذا ما بخلف
ٍء فيستدّل ، الجهاد ّلتهم من بشي لغلق ُطردت لو والتي ، المعروفة أد

ّية. الجهاد شعيرةا باب ّل بالك

العاما.     الضرر     لدفع     يحتمل     الخاص     الضرر     : أّن     رابـًعا

ّترس قتل ضرر احتمال : تفيد الرابعُة والقاعدةا ً ال عن الضرر لدفع مثل
ٍء وقوع احتمال تفيد كما ، المسلمين عموما والجوع الخوف من شي
ٍء في والثمراِت والنأفس الموال من ونأقٍص لدفع ، السلما بلد من شي
المسلمين. بلد عاّمة عن الضرر

ّناظر     : أّن     خامًسا يكون     أمر     في     والمفاسإد     المصالح     في     ال
المسلمين.     من     المر     هذا     يناله     من     لكل     فيه     نظره

ّد الخامسُة والقاعدةا ٍد في والمفاسد المصالح يقيس من على : تر من بل
ِةا بترجيح ويجزما ، السلما بلد ِره في يكون أن دون ، المفسد ً نأظ ، أصل
ّفار فجهاد ، الخرىَّ المسلمين بلد في مصالح من تحّصله ما ُك ّقق ال ُيح

ّلما ، السلما بلد عن دفعهم إلى السبيل هي التي النكاية مصلحة وّسع وك
ًفا النكاية ازدادت القتال ميدان ًةا أضعا ، والرعب الخوف جهة من ، كثير

ّقعهم جهة ومن ، لقتصادهم المرهقة المن تكاليف جهة ومن تو
ّيات ٍد كّل في للعمل ّطل جهة ومن ، يخشونأه مسلٌم فيه بل مصالحهم تع

بلد. كل في ورسوله لله حرٌب هي التي

ُع ٌع القاعدةا ومشرو ّي مشرو ، المة لمجموع محّصله ، عالمّي جهاد
ّية للجبهة ينظرون وهؤُلء ُيغفلون ، وحدها الداخل بلد النظر عند و

يسعون هم ول ، ذكرها يوردون ول ، إليها يلتفتون ول ، الخرىَّ المسلمين
ذلكِّ. على يحّرضون ول ، بمثله يندفع بما عنها العدوان دفع في



ّدين     أصول     ترك     : أّن     سإادسًإا المفاسإد     أعاظم     الّشرك     ووقوع     ال
الطإلقا.     عالى

ّد في : مهّمٌة السادسة والقاعدةا ّفار والى من على الّر ُك ّوغّ أو ، ال ذلكِّ س
ّنأهم ، المصلحة بحّجة فعله لمن اعتذر أو ، أعظم مصلحًة يحّصلوا لن فإ

ّوتوه مما ّتقوا ولن ، التوحيد من ف ًةا ي من فيه وقعوا مما أعظم مفسد
الّشرك.

ٍر كل قتال لزومُا هذا على ُيورد ول كّل على والخروج ، الفور على كاف
ٍم ّد حاك ّوةا كانأت مهما مرت فعل بين الموازنأة عن حديثنا فإّن ، والقدرةا الق

وتحصيله للتوحيد حفظه وبين ، المفسدةا وركوبه للشرك الرجل
المشركون. يفعله الذي الّشرك إزالة تأخير عن ل ، المصلحة

العلم     لهل     يكون     ،     أمٍر     في     المفسدة     تقدير     : أّن      سإابًعا
ّية     والمعرفة     الّشرعاّي به.     الدنيو

في الواقعة المصالح جنس يعرف ل من أّن تعلم السابعة القاعدةا ومن
ٍة من به له بصر ول ، الجهاد ٍة أو تجرب ٍة دراس = التجربة مقاما تقوما ومعرف

ل الذي الجهاد في المعتاد من هي هل المفسدةا عين في النظر يمكنه ل
ٌد يكون ّطاقة عن وخارجٌة طارئاة هي أما بدونأه جها ذلكِّ. ونأحو ، ال

عرف وإن يمكنه ل ، صحيح ونأظٌر شرعّي علٌم له ليس من أّن كما
ّية المفاسد بين ُيوازن أن ، المفسدةا ّية والضرار تقع التي الدنأيو ، الدين

ّية من له الجانأبين من وكّل ، ذلكِّ ونأحو الحديث جاهله على ُيحّرما ما الهّم
المسألة. في

ًنا لم     ما     والمفاسإد     المصالح     تقدير     في     المير     اجتهاد     : أّن     ثامـ
ًة     يكن ّدمٌا     ،     محضًة     مفسد غيره.     عالى     مق

ّثامنة والقاعدةا ُيقدما القاعدةا كتنظيم ، جيٍش كّل في تكون ، ال على : 
ّي عمٍل ِد للمصالح تقديرهم يختلف قد الجيش آحاد فإّن ، جهاد ، والمفاس

ُه منهم الواحد ُيخالف أن يمكن ول فنظر ، به أمر ما المير فعل وقد أمير
ِة في صحيًحا نأظًرا به. أمرهم ما واختار ، المسأل

، أميرهم بأمر ائاتمروا ، المبارك العمل بهذا قاموا الذين والمجاهدون
ِةا في أسامة عليهم أّمره من أو ، أسامة كان سواء عنه وصدروا ، الجزير

ٍر الجهاد يتركوا أن لهم وليس ، ّدره لتقدي ُدهم. ُيق أح



ٍة مجرد ليست فالمسألة:  قولهم فإّن ، هذا علمت إذا بين موازنأ
تثّربوا، ول تسكتوا أن يسعكم أحد: إنأه لنا يقول حتى والمفاسد المصالح
:  وجهين من باطٌل  ،ُتدينوا! ول وتعذروا

ّول عنه أجيب قد والمفاسد المصالح في النظر عدا ما كّل : أّن ال
ّ لهم يبق فلم ، استدللهم من ، والمفاسد المصالح في النظر مجّرد إل

ُيقال ّتى ، تسكتوا أن يسعكم لهم ف ّدث المصالح في ُينظر ح ُيتح ، عنها و
ُيقال ل بل تسكتوا أن يسعكم المصالح-ُّ ل في الكلما تحرير -ُّبعد  لهم ل

ّ يسعكم ّيدوا أن إل ّتفجيرات تؤُ عليها. وتحّرُضوا ، ال

ّثانأي والوجه التي المسائال  على ينحصر ل التثريب ترك : أّن ال
ّتى بل ، والمفاسد المصالح في النظر على القول فيها يتوقف ّلتي ح ا
ّلة بعض في فيها ُيختلف ُع الد ُيتناز داما ما ، تأويلها أو ، تصحيحها في و
ّيا الخلف الدليل فيها مخالفيهم مع المسألة وهذه ، صحيٌح مأخذ له قو
ّي ّظاهر الّصحيُح القو ً له معارٌض معهم ليس الذي ال أحواله فأقّل أصل

بمستمسكِّ أخذوا مجتهدون مخالفيكم : إّن ُيقال أن التنّزل أكثر على
ّي عليهم. التثريب يجوز فل قو

ّتقدير أّن إنأكارهم وأّما هو ما أرادوا فإن ، نأسبّي أمر للمصالح ال
ِةا متمّحض ظاهره مصلحته ما وأّما ، فنعم ، فيه مصلحة ل المفسد

ّدعاةا والمفاسدةا ٍةا غير لغيٌة فيه الم فيما الّرياض كتفجيرات ، معتبر
كونأه ألغينا وإن ، معهم التنّزِل على نأسبّي أمٌر فهو ، الله بإذن سترىَّ
ّيا َةا أظهُر فيه المصلحة فلّن نأسب َةا والمفسد ُيحكم أن = من أقّل المعتبر

ًء العمل بحرمة عليها. بنا

ذكروها: التي العتبارات وأّما

ّول القتال، فيها يحرما حالت على نأصوا قد العلم أهل أن"ّ : وهو فال
ّنزاع محّل من فليس "ّ ،بالمسلمين بليغ ضرر إلى أدىَّ إذا وذلكِّ في ال
ٍء ًئا يحّرموا أن لهم يجوز ل العلماء إّن يقول ل المخالف إذ ، شي من شي
ّنأما ، لمفسدته القتال صور ّنأهم ، يقول وإ يكن لم ، للمفسدةا حّرموه إذا إ
ل حيُث ، والمفسدةا المصلحة تقدير في خالفهم من على يثّربوا أن لهم
ّين محضة مفسدةا ول ، نأّص ٍر تتب ٍر لكّل قاطٍع بظهو لها معارٍض بل ، نأاظ
المصالح. من

ّثانأي وأّما ّنأهم أقبح جهٌل عينّي يقتحم : فلم ال ّهمون منه! فإ أّن يتو
ٍة يستدّل لفعل مستدّل كّل ٍةا يستدّل لمنٍع مستدّل وكّل ، بمصلح ، لمفسد

ّية الحكاما إذ المآل في صحيًحا كان وإن وهذا على أمارات الّشرع



ّية المصالح ّية الدين ّنأه ؛ والدنأيو فيه المراد إذ ، الموضع هذا في يصّح ل فإ
ّدرها التي والمفسدةا بالمصلحة الستدلل ّناظر ُيق إليها يرشد التي ل ال

ّنّص الصطلح. هذا على مصلحًة تسّمى ل فتلكِّ ال

ّنأهم كما ّهموا أ ً أّن تو ّدليل مطالٌب المختلفين من كل الّسواء على بال
ّتفق ، عليه يرجع أصٌل فيها ليس المسائال وكأّن ، ُيطالب ، عليه وي و

ّناقل ِه بإقامة عنه ال ، بالصل المتمّسكِّ بين عندهم فرق فل ، دليل
ّدعي ّنقَل والم عنُه. ال

َهَمين ّيات يفعل مخالفهم أّن : زعموا المذكوَريِن فللو ّ العمل مستدل
ٍة ٍةا إلى مستندين يمنعونأها هم كما ، بمصلح ّنأهم ورأوا ، مفسد ُه أ ّيا على وإ
الستدلل. في الّسواء

ّنأهم والحاُل ّلة له المستدّل ، الحكم على اعترض من هم أ بالد
ٍة عن البحث عن بها الُمكتفى ٍة مصلح بذكر عليه اعترضوا ، مستنبط
ٍةا ٍِة على دليله يبن لم فالمخالف ، مفسد ٍةا مصلح ِة قاما مجّرد ّي بالعمل
لجلها.

ّق الثالث العتبار وأّما ، خالفه من وهم ، الجمال على : فح
ّلوا ّتحريم على اعتبارها الشرع ألغى بمفاسد فاستد نأظرهم وقصروا ، ال

الخائاض خاض كما ، المجالت من ومجالٍت ، المسلمين من نأاٍس على
ٍر غير عن الجهاد في والمفاسد المصالح تقدير في منهم ٍة بص به ومعرف

ٍةا أو ٍة خبر المفسدةا ضوابط من أعله رأيَت ما كّل وخالفوا ،  وممارس
ًةا ضوابط كونأها في ُينازعون أحسبهم ل التي المعتبرةا ًعا. معتبر شر

ٌد ُينازع يكاد : ول قولهم وأّما ِةا في العلم أهل من أح حدَث ما مفسد
:  أوجه ثلثة من عنه فالجواب ،

ّول للقياما مستقّل وسبٌب ، صحيٌح موِجٌب بالجهاد المر : أّن ال
ّتفجيرات ًةا المنازعون يذكر ولم ، بال ًةا مفسد ّتة معتبر ِوما الب المر هذا ُتقا

ًعا اعتباره فساد وبيان عنه الجواب سبق أوردوا ما وكّل ، وتدفعه ، شر
حيث المشركين فاقتلوا الحرما الشهر انأسلخ : {فإذا تعالى الله قال وقد

ٍد} ، كّل لهم واقعدوا واحصروهم وخذوهم ثقفتموهم {قاتلوا مرص
ّفة المشركين ّفة}. يقاتلونأكم كما كا كا

ّية هذه : أّن الثانأي الوجه في حلقٌة هي بل ، ديكِّ بيضة ليست العمل
ٌةا ، سلسلة ٍة في وغار على ُفرضت المعركُة وهذه ، مستمّرةا معرك

ّقنٌة ومصلحتها ، المسلميَن ّقن ، متي ّنأها لتي المسلمين على شرعّي فرٌض أ



الغارةا مصلحة عن والحديث ، الشرع أحكاما امتثال في كلها والمَصالح ،
ّينة ٍة فرّب ؛ مجملها في الحرب مصلحة عن يفصل ل أن يجب المع مصلح

ّ ُتظهرها ل ، الولى الغارةا رحم في الثانأية. الغارةا إل

يحسن وما ميادينها عن الحديُث ، الحرب عن الحديث فروع من ثّم
يحُسن. ل وما إليه المعركة نأقل

ِة المصالح من التفجيرات في : أّن الثالث الوجه مما كثيًرا العظيم
عنه الحديث يشاؤوا لم

ٍد خروج-1ُّ ٍر عد ذكرت كما ، العربية الجزيرةا من ، الصليبيين من كبي
ّنأه ذكروا بل ، وقتها العلما وسائال جميع ّ يبق لم أ ّد ل من إل له ب

والعمل ، النأجاس هؤُلء من العرب جزيرةا وتطهير ، البقاء من
ّية ٍد بوص ، المقاصد أعظم من وإنأفاذها عليه الله صلى محم

ٍما بلد هي حيُث من عليها المعتدين من وتخليصها وهم إسل
ّيون عظيمٌة. مصلحٌة حرب

ِةا قلوب في وقع الذي والرهاب الرعب-2ُّ مقاصد من وهذا ، الكفر
ّلة الجهاد ّدوا المستق ّوةا من استطعتم ما لهم : {وأع رباط ومن ق
ّو به ترهبون الخيل ّوكم الله عد ل دونأهم من وآخرين وعد

يعلمهم}. الله تعلمونأهم

ّلت حيُث ، العرب جزيرةا في الصليبي الوجود حجم ظهور-3ُّ د
ّثفة الحراسات في هم فإذا ، المريكان سكنى مواطن على المك

ّدثنا كما مكاٍن كّل ّثقات ح بعض وذكرت الرياض أهل من ال
ًفا أربعون عددهم أن الصليبيين أنأباء وكالت الّرياض في أل
وحدها.

ّيين مع الحرب دائارةا توسيع-4ُّ ٍد كّل عن وإشغالهم الصليب فيه لهم بل
ٍد مصلحٌة ّقعون آخر ببل هجمًة. فيه يتو

ّتخاذه آمنوا الذين الله تمحيص-5ُّ من والشهادةا ، شهداء منهم وا
خير : "ّمن وسلم عليه الله صلى النبي قال كما ، الجهاد مقاصد
هيعًة سمع كلما ، فرسه على : مؤُمن وذكر ، لهم الناس معاش

ّنأه"ّ. الموت يطلب إليها طار مظا

ٍما صدور شفاء-6ُّ {قاتلوهم قلوبهم غيظ وإذهاب ، مؤُمنين قو
ّذبهم صدور ويشف عليهم وينصركم ويخزهم ، بأيديكم الله يع

ٍما مؤُمنين}. قو



ّنة جريان-7ُّ ّية الله س واستبانأة ، الطيب من الخبيث بتمييز ، الكونأ
ٍر حرص أّن الناس المشتغلين العلم إلى المنتسبين من كثي
ُفتيا أعظُم ، الرخّي والعيش والرفاه ، بلدهم في المن على بال
يحصل فلم ، وأعراضهم المسلمين دماء على حرصهم من وأكبر
ّلمهم في حصل ما المسلمين مآسي من لشيء منهم وقع لما تأ

ّيين ّلموا إذا فهم ، والتوحيد الدين أصول وكذا ، بالصليب عن ك
ّلي الطواغيت تحكيم من بالدين والمستهزئاين ، الكافرين وتو

من تخرج ل بكلمات اكتفوا وأمثالهم والعلمانأيين الصحفيين
ّغم ولّما ، فيه ُيخاطبون الذي المجلس أمريكا أنأف الله ر
أنأوٌف. منهم احمّرت وأوليائاها

الموقعين (إعلما في الله رحمه القيم ابن قال كما والمر
2/121 : (

ٍر وأي ، ديٍن (وأي وحدوده ، تنتهكِّ الله محارما يرىَّ فيمن ، خي
وسلم عليه الله صلى الله رسول وسنة ، يترك ودينه ، تضاع

, أخرس شيطان ، اللسان ساكت ، القلب بارد وهو ، عنها يرغب
إل الدين بلية ؟ا! , وهل نأاطق شيطان بالباطل المتكلم أن كما
بما مبالةا فل ورياساتهم مآكلهم لهم سلمت إذا الذين هؤُلء من

في نأوزع , ولو المتلمظ المتحزن , وخيارهم ؟ا الدين على جرىَّ
وجد ، وتبذل بذل ماله أو جاهه في عليه غضاضة فيه ما بعض

وهؤُلء ، وسعه بحسب الثلثة النأكار مراتب , واستعمل واجتهد
الدنأيا في بلوا -ُّ قد لهم الله ومقت الله عين من سقوطهم -ُّ مع

; فإنأه القلوب موت , وهو يشعرون ل وهم تكون بلية بأعظم
, أقوىَّ ورسوله لله غضبه كان أتم حياته كانأت كلما القلب

أكمل) للدين وانأتصاره

ّلمون الذين الّسوء علماء حقيقة الناس معرفة-8ُّ صغير في يتك
وافق متى يعلموه لم وما منها حقيقته علموا ما ، وكبيرها المور

فلم ، الولةا سكت متى نأظائارها عن ويسكتون ، الولةا هوىَّ هذا
ّية فعله ما ينكروا لّن ، وأعظُم أكبر وهو ، نأجران في الباطن
ٍر من البريطانأيون فعله ما ول ، عنه السكوت شاؤوا الولةا ، تفجي

الّرياض. في الصليبيين مجّمعات تفجير بإنأكار وبادروا

ّية والثوابت القيم حقائاق ظهور-9ُّ للعلم المنتسبين عند الّشرع
ّدق ، الصل هذا بالتثبت ينادي كان من فأسقط ، والدين وص

الساقطة عشر التسعة كتهمة ، بالكذب نأفسها على تشهد تهمًة



ّنأها مع ، وزاد ، أحواله أحسن على فاسٍق بخبر إل جاءته ما أ
ّتب أما هم الموات أفي يدري ما غائابين أنأاس على الحكاما فر

ّدعى من يسمع ولم ، الحياء في ًفا عليه الم ّينة. اشترط ول حر ب

ّلذي والغرض الجيش حقيقة معرفة-10ُّ ّد ا فلم ، أجله من ُأع
ّنأما ، عرٍض عن للدفاع أو ، مسلم بلد لستنقاذ قّط يتحّرك وإ
المريكان. مصالح خدمة في تحّرك حين تحّرك

والله تعلمونأه ل ما منها وأكثر ، العظيمة المصالح من ذلكِّ وغير
ّنأما ، والخرةا الدنأيا ومصلحة ، الدارين سعادةا فإّن ، يعلمُه ّدخرت إ ا

ّية الحكاما في ُتم وما ، فيها وجمعت ، عليها ووقفت ، الّشرع أوتي
ّ العلم من ً إل .قليل

:  خاتمة

الناس اختلف ذا: "ّإ المبارك بن الله وعبد ، أحمد الماما قال
الله لن ؛ معهم الحق فإن الثغور أهل عليه ماذا فانأظروا شيء في

شيخ فتاوىَّ مجموعسبلنا}"ّ  لنهدينهم فينا جاهدوا الذين{و يقول
ّية ابن السلما ).28/442( تيم

رميهم سدد ، مكان كل في سبيلكِّ في المجاهدين انأصر اللهم
ّفهم ووّحد ، ّق على واجمع ، ص ُهدىَّ الح َتهم وال ّفق ، كلم اللهم وو

على وأظهرهم ، المنكر عن والناهين بالمعروف والمرين الدعاةا
وعاداهم. كادهم من

وبادر تولّهم ومن الصهاينة اليهود من ، الدين أعداء دّمر اللهم
ّيين ومن ، إليهم ّطواغيِت ومن ، وأحلفهم المريكان الصليب ال

ّدين ّدين. من المنسلخين المرت ال

ّنأي اللهم ُهم ، فيكِّ المجاهدين أولياءك أحببُت إ ُت في  ونأصر
ّق ّدنأيا في بهم فألحقني اللهم ، مرضاتكِّ ابتغاء قدرتي بقليِل الح ال

ً سبيلكِّ في الّشهادةا وارزقني ، والخرةا ٍر غير مقبل أّمن ومن ، مدب
العالمين. رّب يا هذا دعائاي على

ّتى دمي من خذ اللهم ّتى دمي من خذ اللهم ، ترضى ح ح
ّتى دمي من خذ اللهم ، ترضى ترضى. ح



ّي لي اغفر رّب وللمؤُمنين مسلًما بيتي دخل ولمن ، ولوالد
ّنأكِّ ، والمؤُمنات الدعاء. سميع إ



المجاهدين:      إلى     رسإالة

ّيها راية وحملة ، والعرض الدين حماةا ، الشاوس البطال أ
ٍد ّلم عليه الله صلى محم ّيها ، تنكس أن الله أبى التي وس ّطائافة أ ال

ُةا ..  المنصور

ّتى ، خالفكم من ول خذلكم من يضّركم فلن ، سيروا ُيقاتل ح
.. الدّجال آخركم

ّوكم ، طويلة حربكم فإّن ، الدين أعداء كيد .. على اصبروا وعد
في أو ، الشيشان في أو ، أفغانأستان في كان سواء ، واحد

ّلة والكفر ، أمريكا في أو ، فلسطين كفروا والذين ، واحدةا م
..  بعض أولياء بعضهم

أّن واعلموا ، فيكم .. وطعنهم عليكم كذبهم على اصبروا
ّيه بعد منكم الواحد في طعنهم ّدنأيا من وخروجه مض والله له خير ال

 ..

صلى النبي أزواج حسنات ُيجري أن الله شاء كيف ترون أل
موته؟ا بعد وأصحابه وسلم عليه الله

ّبون أل ُيجري ، لكم الله يغفر أن تح موتكم؟ا بعد عملكم و

لسان   :          على ، قال حين ، عامر بن محمد الشاعر دّر :البطال ولله

السجونأا     ***    منا واملؤُوا وطيشوا، أرونأا ، ّـا هي بطشكم  َأرونأا
  *** صابرونأا    فإنأـا وزيدونأا لديكم قوىًَّ بكل وآذونأا

لنا    الجهاد درب المؤُمنينا***    على ُمنجي الله بحمد ثباٌت
 *** اللُه     يـمـيَز حتى الحال ضيق رغم الصادقينا  سنمضي منا
  *** الجزيرةا      أرض على ؟ا طغاةا  عنـا ْبـلٌغ ُم َمْن حاكمينا أل

   *** يرتويَن   حتى ُيغمدَن ولن متعطشاٌت سيوفنا بأّن
كففناها   قد سنينا***    وكنا دمائاكمو عن فصامت بحلم

  *** ولكْن     لها فنحن جهٍل غيَر أبيتم إذ عاقلينا فأما
 *** جاهزينا    وإصرار فكونأوا واقتدار بعزما  لها ونأحن

جاهزين  ***   فكونأوا ُمستأصلينا  نأجتاحكم به يوما  لكرِب
 *** عنادنأا    بأّن ٍد عني جبار  كّل متونأا  ليعلَم أوفى

   *** ظاهرينا     القيامة يوما إلى ماض الله في جهادنأا وأن
يّصدنأا  الركونأا  ***     وليس يهوىَّ َمْن إرجاُف ول ِغـّر خذلُن



    ، الغث الحوالي فكر المستسلمينا***   ول أنأصاره ول كل
 *** ِمْن    ّـُب ُيَخي رميا الطاغوت دولة الظنونأا  سنرمي ُمَرّجيها

 *** نأـحوسيا     َسلوليا  عرشا الكفر عروش من َخـؤُونأا وينسُف
متمكنينا     ***   قوةا  وكانأوا قبل  الروس قصدنأا قد وكنا

ْدنأاهم ***   فكـ متهالكينا   قلة  فصاروا كيدا الله بحول
 *** الشيشان    وفي شرذمات منهم الله البائاسينا  وأبقى ُع رد

المنونأا   ***     نأخشى ل بالعزما لها فقمنا بأمريكا ّـينا وثـن
للغابرينا     ***    لنا ما مثل ُع مصار يوما  كّل في جندها من

ًا   مرار كرامتها الطعونأا   ***ومّرغنا نأـصليها وبالمرصاد
 ***   { وكنا { طردنأاها عانأدتنا لما الصومال الظافرينا ففي

  ***   { نأاشئينا { ّـم تـعل ٍة لتجرب مجال اتخذنأاها الخبر وفي
كول { {  وفي  {  } كينا}    *** بأرض و تنزانأيا وفي نأارا البحر جعلنا ٍ{

 { دسنا { منهاتن والحصونأا***   وفي المعاقل ودكـينا ُعلها
***   { وأحكمنا { المآسي سـْمناها الفغان كمينا}   {وفي لها العراق

 ***{ }  { العذاب{  أذقناها العليا وفي الرياض شرق مكررينا وفي
   *** فحينا    ِحـينا  َحيـنها نأعالج سجال نأقارعها زلنا وما

القصى  واثقينا   ***    وفي ًا حق الله بنصر قريٌب يومٌا لنا
في   ***  تّحرك واليتامى الرامل الشجونأا  فصرخات جوانأحنا

الحاكمينا    ***   لخلع يحّرضنا البرايا في الشريعة وتعطيل
***     ولن  { نأسينا  { فما الزمان نأسي ولو كل البتار دما نأنسى

{   } تبقى  الجوفي المسجد في الحنينا    **ومن تغذينا الذكرىَّ *له
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