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باكستان "مشرف"... 
المشكلة والحل

الرحيم الرحمن الله بسم

َوَضييَرَب ،الرجيييم الشيطان من بالله أعوذ ّلييُه { ً ال َثلَ َم
َيًة َنْت َقْر َنًة َكا ّنًة آِم ِئ ْطَم َها ُم ِتي أ

ْ َها َي ُق ًا ِرْز َغييدَ َكيياٍن ُكييّل ِمييْن َر َم
َفَرْت َك ِم َف ُع ْن َأ ِه ِب ّل َها ال َق َذا َأ ّلُه َف َبيياَس ال ْلُجييوِع ِل ْوِف ا ْلَخيي ِبَمييا َوا

ُنوا ُعوَن}َ [النحل:  َكا َن .]112َيْص

ن الليه عبدَ حدَيث من أحمدَ المام روى عين جريير، ب
قييوم ميين مييا قال: (ثييم وسلم عليه الله صلى النبي أن أبيه

لييم يعملييه، مميين وأكييثر أعييز وهييم بالمعاصييي فيهييم يعمل
.بعقاب) الله عمهم إل يغيروه

وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول أن داود أبي وعندَ
بالمعاصييي فيهييم يعمييل قييوم فييي يكون رجل من قال: (ما
بعقيياب الله أصابهم إل ،يغيرون ول ،عليه يغيروا أن يقدَرون

يموتوا). أن قبل

صييلى اللييه صييلى اللييه رسول عن أحمدَ المام وروى
بعمييل العاميية يعييذب ل اللييه قييال: (إن أنييه وسلم عليه الله

علييى قادرون وهم ظهرانيهم بين المنكر يروا حتى الخاصة،
والعامة). الخاصة الله عذب ذلك، فعلوا ينكروه. فإذا أن

إهداء
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إخواننيييا مييين البطيييال، المجاهيييدَين أولئيييك إليييى
فييي القتييال خطييوط فييي عرفنيياهم الباكسييتانيين. الييذين

والثبيييات للخلَصا مثيييال فكيييانوا وكشيييمير، أفغانسيييتان
صييورة فيهييم والخلَقا... فرأينا والعبادة واليمان والتضحية

مييا صييدَقوا رجييال المييؤمنين تعييالى: {ميين اللييه قييال ممييا
ينتظيير ميين ومنهييم نحبه قضى من فمنهم عليه الله عاهدَوا

حسيبهم...  والله ،تبدَيلَ...}َ بدَلوا وما

الفاضييل. الييذين السييلَم ودعاة الكرام العلماء إلى 
الطيب البلدَ هذا في والمسلمين للسلَم متينا حصنا يقفون

باكستان... 

بدَينهم. ميين الفارين المهاجرين آووا الذين أولئك إلى
فييآووهم وغيرهييم آسيييا وسييط ومجاهييدَي العييرب الفغييان

الولياء...  نعم لهم وكانوا ونصروهم

والجنيييود الضيييباط مييين المسيييلمين إخواننيييا إليييى
الميين، وقوى والشرطة الجيش في العاملين الباكستانيين،

الييذين المنييافقين أسيييادهم لواميير يسييتجيبوا لييم الييذين
على للكافرين. بل وتسليمهم المجاهدَين بمطاردة أمروهم

عنهييم الطييرف وغضييوا المييؤمنين سيياعدَوا فقييدَ العكييس،
للمؤمنين.  أولياء بذلك وآزروهم... فكانوا

للكارثيية بالتصدَي المل عليهم ينعقدَ الذين أولئك إلى
راييية وإقاميية وشريعته الله دين بنصرة باكستان في النازلة
باكستان.  في للجهاد

فييي اليمييان بنييور المنييورة الطيبة النسمات هذه إلى
الرسالة.  هذه أهدَي باكستان
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هامة لفتة
الرسييالة هييذه علييى يطلييع الباكسييتان ميين قارئا لعل

أمور العيرب هيؤلء شيأن فيقول: (وما الباكسيتان؟! وميا ب
إلييى ويرحلون وشأننا يتركوننا ل أمورنا؟! ولماذا في دخلهم
بلَدهم؟!).  شؤون

...أقول القائل هذا فلمثل

أول:ا 

وأنييا واحييدَة أميية أمتكم هذه قال: {إن تعالى الله لن
].92فاعبدَون}َ [النبياء:  ربكم

قييال: (مثييل وسييلم عليييه اللييه صييلى الرسييول ولن
الجسييدَ مثييل وتراحمهييم وتعيياطفهم تييوادهم فييي المؤمنين

بالسييهر الجسدَ سائر له تدَاعى عضو منه اشتكى إذا الواحدَ
أحمدَ].  المام والحمى) [رواه

بعضهم والمؤمنات قال: {والمؤمنون تعالى الله ولن
بعضييهم كفروا وقال: {والذين ]،71بعض}َ [التوبة:  أولياء

وقيييال: {والمنيييافقون ،]73بعيييض}َ [النفيييال:  أوليييياء
.]67بعض}َ [التوبة:  من بعضهم والمنافقات

قال: (المؤمن وسلم عليه الله صلى الله رسول ولن
البخاري]. بعضا) [رواه بعضه يشدَ كالبنيان للمؤمن

قلعيية الباكسييتان نييرى أن قلوبنييا، ويدَمي يؤلمنا ولنه
ورسييوله للييه خائنيية ثليية بسييبب تصييير المتينيية، السييلَم

ورسوله الله لحرب أمريكية قلعة وليلة، يوم بين والمؤمنين
وغيرهم الباكستانيين من والمؤمنين، وسلم عليه الله صلى
السييلَم عن الدَفاع في مكانها تأخذ أن بدَل سواء، حدَ على

والمسلمين. 

اختلطييت أن بعييدَ حزنييا، قلوبنييا ويييدَمي يؤلمنييا ولنييه
اللييه دييين عيين دفاعا الباكستانيين، المجاهدَين بدَماء دماؤنا

وفلسييطين وكشييمير، أفغانسييتان كييثيرة. فييي مواقييع فييي
ميير علييى وغيرهييا آسيييا، ووسييط والشيشييان والبوسيينة،
اعت أن بعيدَ فيها، تحكمت قليلة ثلة نجدَ التاريخ. ثم ا ب دينه

الجيش رصاصا توجه والنصارى، اليهود من لسيادها بدَنياها
سييبيل فييي والمجاهييدَين المييؤمنين صييدَور إلى الباكستاني
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العييرب الفغييان وميين أنفسييهم الباكسييتانيين اللييه. ميين
تحرييير فييي الباكسييتاني الجيييش يستخدَم أن بدَل وغيرهم،
القصييى المسييجدَ تحرير معركة في مكانه يأخذ أو كشمير،

ميين العييرب وجزيييرة الحرمييين تحرير معركة أو اليهود، من
والصليبيين.  المريكان

فييي المسييلمين إخواننييا إلييى الرسييالة هييذه كتبييت
المخلصييين، وقادتهييا الكييرام علمائها إلى وخاصة باكستان،

نصييابها إلييى المييور معييا نعيييدَ كييي البطييال ومجاهييدَيها
عربييا المؤمنييون المجاهييدَون بييالله. وليقييف مسييتعينين

هييذه مواجهة في واحدَا صفا كانوا، البلَد أي وعجما... ومن
أقييوى وتدَور أمريكا، تقودها التي اليهودية، الصليبية الحملة

وما أفغانستان وفي حولها، وما فلسطين في اليوم معاركها
باكستان.  ولسيما حولها،

أوليائنييا عيين باكسييتان فييي أخيييرا... نبحييث ولننييا
ميين الكفييار بحييث كمييا معنا، ويقفوا معهم لنقف المؤمنين،

أوليييائهم عيين والهنييدَوس، والمريكييان والصييليبيين اليهييود
قيال كميا معهيم... تماميا ووقفيوا باكسيتان، في المنافقين

بييأموالهم وجاهييدَوا وهيياجروا آمنييوا الييذين تعييالى: {إن
أولييياء بعضهم ونصروا آووا والذين الله سبيل في وأنفسهم

بعضهم كفروا تعالى: {والذين وقال ]،72بعض}َ [النفال: 
كييبير}َ وفسيياد الرض فييي فتنيية تكن تفعلوه إل بعض أولياء

].73[النفال: 

بسيبب الييوم، باكسيتان فييي يحصيل الييذي هيذا وهل
الكييافرين ميين والييبراء للمييؤمنين الييولء مييوازين اختلَل

الكبير؟!  الفساد أعظم من والمنافقين... إل

ثانيا:ا 

باكسييتان إلييى موجهييا الكتيياب هييذا كتبييت أني صحيح
تصييح الكتيياب أن إلييى النظيير ألفييت فيها... ولكني والكارثة
الصييليبي فالعييدَو السييلَمي، العييالم بلَد كافيية على أفكاره

هييم هييم المرتييدَون بلَدنا... وحكامنا كل في هو هو اليهودي
للكافرين ووليتهم الله أنزل ما بغير وحكمهم بلَدنا، كل في
الييذين يقتلييون الييذين أعييوانهم ميين هي... والمجرمون هي

كييل فييي سلوكهم هو سلوكهم الناس، من بالقسط يأمرون
المنكوبة.  بلَدنا
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اليميين أو السعودية ب باكستان اسم نبدَل أن ويكفي
البلَد ميين غيرهييا أو اندَونيسيييا أو تركيا أو مصر أو سوريا أو

السلَمية... 

أو صييالح أو "مشييرف" بفهييدَ اسييم نبييدَل أن ويكفييي
أو ميغيياواتي أو أجاويييدَ أو السادس محمدَ أو مبارك أو بشار

المسلمين...  بلَد فراعنة من فرعون أي

وأعييدَاء وإسييرائيل الوروبييية والصييليبية أمريكييا أمييا
حالة.  كل في ذاتهم فهم كالهندَ السلَم

مكان...  كل في كأشباههم فهم الفراعنة أعوان أما

كييل فييي هييو فهييو وتيههم المسلمين عوام ضياع وأما
واحدَ...  المسلمين . فمصاب..مكان

عالمنييا بلَد بيياقي علييى يصح الكتاب هذا في قلته وما
خصوصيييات بعييض فييي طفيف تغير مع المنكوب السلَمي

بصييدَد هنييا لنييي باكسييتان يخص فيما هنا راعيتها مكان، كل
إليها.  موجه الكتاب الباكستان! وهذا كارثة
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الرحيم الرحمن الله بسم

علييى والسييلَم الصييالحين. والصييلَة ولييي للييه الحمدَ
عليييه اللييه صييلى محمييدَ والمرسلين. سيييدَنا النبياء أشرف
الطيبين، الكرام وأصحابه آله وعلى المجاهدَين، قائدَ وسلم
فييي مجاهييدَا هييدَيهم علييى وسييار بإحسان تبعهم من وعلى
الدَين.  يوم إلى المؤمنين عباده عن والدَفاع الله سبيل

وبعدَ... 

ميييراث علييى المستأمنين الكرام العلماء السادة إلى
..المرسلين. سيدَ

الجماعييات وقيييادات أمييراء الفاضييل السييادة إلييى
السلَمية... 

وأعضييياء الجهاديييية، الجماعيييات فيييي الخيييوة إليييى
فييي الدَينييية والمدَارس العلم وطلَب السلَمية، الجماعات
باكستان...
الجيييش فييي العيياملين ميين المسييلمين إخواننييا إلييى

والجنود... الضباط من المن وقوات
الشخصيييات مختلييف ميين المسييلمين إخواننييا إلييى
والعلمية...  والعلَمية السياسية

باكستان...  في المسلمين عموم وإلى

وبركاته...  الله ورحمة عليكم السلَم

يسييتمعون الييذين ميين وإياكم يجعلنا أن تعالى ونسأله
أحسنه...  فيتبعون القول

وهييي هييذه، والبيييان التييذكرة رسييالة إليكم نكتب فإنا
إلييى باكسييتان. وخاصيية فييي المسييلمين عموم إلى موجهة

يقييول: تعييالى اللييه لن ومجاهييدَيهم، وقييادتهم علمييائهم،
]،55المييؤمنين}َ [الييذاريات:  تنفييع الييذكرى فييإن {فييذكر

لتييبيننه الكتيياب أوتييوا الييذين ميثيياقا اللييه أخييذ ويقول: {وإذ
بلييغ قييدَ الشر  ولن]187عمران:  تكتمونه}َ [آل ول للناس

بعمييوم تحيييق أصييبحت المخيياطر ولن باكسييتان، فييي حدَه
والمهيياجرين المسييلمين، أهلهييا ميين فيهييا وميين الباكسييتان

وبخلَصيية والمسييلمين، العييرب ميين بييدَينهم الفييارين إليهم
يتهييدَدنا الرهيييب والمصييير فيهييا. فييالخطر والييدَعاة العلماء
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للعمييل والتحييرك التعاون يوجب مما ،سواء حدَ على جميعا
الجميع.  قبل من

النازل البلَء واقع الموجزة، الرسالة هذه في وسأذكر
وحلفاؤها أمريكا تنفذها التي المؤامرة ووقائع باكستان، في

ويخييدَمهم فصييولها، على يشرف واليهود. والتي الصليبيون
والمييؤمنين، ورسييوله للييه الخائنيية الحكوميية هييذه فيهييا

"برويز برئاسة حاليا الباكستان في المور على والمستولية
والساسيييات المفيياهيم بعييض فيهييا أبييين مشييرف". ثييم

فييي الحييال إليييه وصييل الييذي بييالواقع المتعلقيية الشييرعية
والحكييام الشييرعية الحقييائق بعييض أستخلص باكستان. ثم

والعقدَييية... الشييرعية القواعدَ تلك ضوء في بيانها، الواجب
علييى والتعيياون النصح سبيل على القتراحات بعض أضع ثم

فييي المسييلمون إخواننييا يتييدَارك لكييي والتقوى. وذلك البر
يريييدَ كمييا فصييولها، تسييتكمل أن قبل الكارثة هذه باكستان

الله. ثم سمح ل تنتهي أن لها والصليبيون واليهود المريكان
النخبة، طبقات لبعض موجهة موجزة بكلمات الرسالة أختم
البلييدَ، هييذا فييي المسييلمين ومجاهييدَي وقييادة علميياء ميين

أن وجييل عييز المييولى سييائلَ الشييرعي، بييواجبهم لتذكيرهم
ول ويخشونه الله رسالت يبلغون {الذين من وإياكم يجعلنا

].39حسيبا}َ [الحزاب:  بالله وكفى الله إل أحدَا يخشون

- الييتي الرسييالة لهييذه يقيض أن تعالى الله أسأل كما
ترجمتهييا علييى يقييوم - ميين تعالى الله من الجر فيها أبتغي
الوردييية خاصيية-  باكسييتان فييي الموجييودة اللغييات إلييى

أوسييع علييى ونشرها - والبلوشية... والبشتونية والنجليزية
السياسيييين والقييادة والييدَعاة العلميياء ميين ممكيين قطيياع

عليى الييوم أهليه يرابيط اليذي البليدَ، هذا في والعسكريين
علييى وهييم والمسييلمين، السييلَم حفظ ثغور أهم من ثغرة

يكونييوا  أو"للمييؤمنين أولييياء" يكونييوا لن الطريييق مفييترقا
يحييدَد الييذي المفييترقا الله. هييذا سمح  ل"للكافرين أولياء"

فييي الخاسييرين أو الفائزين من يكون أن مسلم، كل مصير
والخرة.  الدَنيا

الرسييالة هييذه تكييون أن وأسييعى بييالله وسأسييتعين
فييي صريحة واضحة أسلوبها، في وسهلة نصها، في موجزة

بنييا نييزل الييذي البلَء وحجييم المقييام، هييذا مضييمونها... لن
هييذا فييي وبإخواننييا بنييا يحدَقا الذي الخطير والمصير وبكم،
اللييف يحتمييل ل المسييلمين، بلَد ميين حييوله ومييا البلييدَ

والصييراحة الصييدَقا والتورية... وإنمييا التلميح ول والدَوران،
وحدَه.  الله إل يرقب ل الذي الواضح والبيان
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الفهرس
 الهداء- 
 هامة لفتة- 
 المقدمة- 
 الفهرس- 

الصصتي     الكارثصصة     وقصصائع     الول:ا مصصن     الفصصصل  - 
   وبالمسلمين     بشعبها     الباكستان     حكومة     أنزلتها

 الباكستان صعيدَ على- 
 أفغانستان صعيدَ - على
 والمسلمين العرب المجاهدَين صعيدَ - على
الكارثصصة     أبعصصاد     مصصن     الثصصاني:ا فصصصول     - الفصل

   باكستان     في     وجذورها
مقتضصصيات     مصصن     الثصصالث:ا حقصصائق     - الفصصصل   

   الشريعة
 الحياة شؤون لكافة السلَم أحكام - شمولية

الحاكم الحاكمية. وكفر اللوهية. توحيدَ - توحيدَ
 الله أنزل ما بغير للشرائع. الحاكم المبدَل

الكييافرين. موالة والبراء. وحكم الولء - عقيدَة
 المرتدَين الكفار جانب إلى المسلمين وقتال

للمسلمين الحاكم كفر على شرعا يترتب - ماذا
 السلَم عن وردته

ليييدَى العييياملين والعيييوان الجنيييود - مسيييألة
 والمحاربين السلَم لعدَاء الموالين الطواغيت

قتييال قتييالهم. وأحكييام حكييم مييا - للمسييلمين
 المسلم الصائل

القصييدَ، وعييدَم والتأويل والكراه الجهل - أعذار
 السنة أهل عندَ الكفر، أعمال في للواقع
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دمييائهم وعصييمة المسييلمين حرمييات - تعظيييم
وأمييوال دميياء وحل تحل؟ ومتى وأعراضهم وأموالهم
 تحرم؟ ومتى الكافرين

للمييراء المحرمة والطاعة المشروعة - الطاعة
 والكبراء والعلماء

يكيون ومييتى عييين؟ فييرض الجهيياد يكون - متى
 الشيطان؟ سبيل في يكون ومتى الله؟ سبيل في

شصصرعية     سياسصصية     الرابصصع:ا أحكصصام     - الفصصصل   
   باكستان     في     الوضاع     حول

الحالييية "مشييرف" وحكييومته برويييز - الجنرال
 مرتدَون كفار

الخييروج باكسييتان فييي المسييلمين على - يجب
 حكومته "مشرف" وإسقاط على بالسلَحا

قبييل ميين أجنييبي احتلَل حاليية فييي - الباكستان
 عين فرض ضدَهم والجهاد المريكان،

باكسييتان فييي الصييليبي التواجييدَ أشييكال - كييل
 والمال الدَم حلَل

حال في الباكستانية الحكومة جنود قتال - يجب
 الكافرين مع المسلمين على عدَوانهم

أمير نصرة باكستان في المسلمين على - يجب
 وللطالبان عمر محمدَ ملَ المؤمنين

بهم لذ من إيواء باكستان في المسلمين - على
 وغيرهم العرب المجاهدَين من

السييلَمية ا والقيييادات العلميياء علييى - يحييب
 والحتلَل الحكومة جهاد على التعاون

العمييل باكسييتان فييي المسييلمين علييى - يجييب
 العدَاء أيدَي من المجاهدَين أسر فك على

نصييرة باكسييتان فييي المسييلمين علييى - يجييب
والمدَارس المساجدَ عن والدَفاع والمجاهدَين العلماء

الكارثة     مواجهة     أجل     الخامس:ا من     - الفصل   
   باكستان     في

فييي الجهاد قضية على وأثرها الهندَ مع - الحرب
 باكستان

مواجهيية فييي الشييامل للحييل عاميية - ملَمييح
 الكارثة

تعييذر إن باكستان في الجهاد من يجب ما - أقل
 الشامل الحل

إحذروا     الباكستان     أهل     السادس:ا يا     - الفصل   
   قائمة     فأسبابها     الكارثة

انتخابصصات     ونتائج     السابع:ا باكستان     - الفصل   
   م2002     أكتوبر
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   - الخاتمة   

-1425/شييعبان/15 النشيير قبييل مييا - ملحييق   
 م29/9/2004

 والوثائق الصور - ملحق 

الول الفصل
 المصيبة وقائع من

الباكستان حكومة أنزلتها التي
وبالمسلمين بشعبها

ْذ ؛الرجيم الشيطان من بالله أعوذ ِإ َو َنا { ْذ ُكْم َأَخ َق َثييا ِمي
ُكوَن ل ِف ُكْم َتْس َء ِرُجييوَن َول ِدَما ُكْم ُتْخ ُفَسيي ْن ُكْم ِمييْن َأ ِر َيييا ُثييّم ِد

ُتْم ْقَرْر ُتْم َأ ْن َأ ُدَوَن َو َه ُثييّم َتْشيي ُتييْم *  ْن ِء َأ ُؤل ُلييوَن َهيي ُت ْق ُكْم َت ُفَسيي ْن َأ
ِرُجوَن ُتْخ ًا َو ِريق ُكْم َف ْن ِهْم ِمْن ِم ِر َيا َهُروَن ِد َظيا ِهيْم َت ْي َل ِم َع ْث ِْل ا ِب
َواِن ْدَ ُع ْل ِإْن َوا ُكْم َو ُتو ْأ ُهْم ُأَسياَرى َي ُدو َفيا َو ُت ُهي ُكيْم ُمَحيّرٌم َو ْي َل َع
ُهْم ُنوَن ِإْخَراُج ْؤِم ُت َف ْعِض َأ َب َتاِب ِب ِك ْل ُفُروَن ا ْك َت ْعٍض َو َب ُء َفَما ِب َجَزا

َعُل َمْن ْف ِلَك َي ُكْم َذ ْن ٌي ِإّل ِم ِة ِفي ِخْز َيا ْلَح َيا ا ْن ّدَ ْوَم ال َي ِة َو َياَميي ِق ْل ا
ّدوَن َليى ُيَر ّدَ ِإ َذاِب َأَشي َعي ْل ّليُه َوَميا ا ِفيٍل ال َغا ُلييوَن َعّميا ِب ْعَم * َت
ِئَك َل ِذيَن ُأو ّل ُوا ا َتَر َة اْش َيا ْلَح َيا ا ْن ّدَ ِة ال ّفييُف َفلَ ِبيياْلِخَر ُهييُم ُيَخ ْن َع

َذاُب َع ْل ْنَصُروَن}َ [البقرة:  ُهْم َول ا ].86 - 84ُي

متعلقييا المقتييول وسلم: ( يجيييء عليه الله صلى قال
رب فيقييول: يييا الخرى، بيدَه رأسه آخذا القيامة يوم بقاتله

لييك. العييزة لتكييون فيقول: قتلته قال قتلني؟ فيما هذا سل
فيقييول: بقياتله متعلييق آخيير ويجيييء لي. قال فيقول: فإنها

العييزة لتكييون فيقول: قتلتييه قال قتلني؟ فيما هذا سل رب
النييار في بإثمه. قال: فيهوي بؤ له، ليست فإنها لفلَن. قال

النسائي].  خريفا) [رواه سبعين

*      *      *
حكوميية أوجييدَته الييذي المرييير الواقييع أن الحقيقيية

كان ما فاقا يوم. وقدَ كل يتعاظم زال ما الحالية، الباكستان
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لكيييل ومفاجيييأة صيييدَمة الجمييييع. وشيييكل مييين متصيييورا
العيييالم وسيييائر وأفغانسيييتان باكسيييتان فيييي المسيييلمين
السلَمي. 

فييي الحييق أهييل أن الصييدَمة، هييذه فييي مييا وأعظييم
حييتى يهبوا الكثيرة. لم القوى من غفير جمع وهم باكستان،

لهييم نييرى اللَزمة. ول بالجدَية الخطر هذا زحف لوقف الن
قلة!  من ول ضعف من عذرا

ذاتها:ا      الباكستان     صعيد     على     أول:ا الكارثة   

وخاصيية الباكسييتانيون، إخواننييا يعلمييه مييا أن فأعتقييدَ
وشخصييياتهم والعسييكرية، السياسييية وقييياداتهم علميياؤهم

أنييه بهم. لشييك النازلة الكارثة حجم عن والثقافية، العلمية
إشييارة إليه نشير ما ذلك ومن نحن، نعلمه مما بكثير أعظم
الحصر:  وليس للتذكير المثال سبيل على عابرة

رسييخت قدَ مشرف"، "برويز برئاسة الحكومة ) أن1
وتفصيييلَ، جمليية للسييلَم المحاربة العلمانية مبادئ وأعلنت

أول وفيي علنيا، عياتقه "مشيرف" عليى أخيذ وقيدَ ل كييف
تحييت كلييبين يحمييل وهييو السييلطة تسييلمه إثيير لييه خطيياب
هييو أثييره، سيييقتفي الييذي العلييى مثلييه فقييال: أن إبطيييه،

السييلَمية الخلَفة أسقط تورك". الذي أتا كمال "مصطفى
والصييليبية لليهييود الدَولييية للمخططييات تنفيييذا العثمانييية،
بالشريعة، الحكم واستبدَل السلَم، حارب والذي الوروبية،

مظيياهر وحييارب الدَينييية، المييدَارس ودميير العلميياء، وقتييل
السييلَمي، العييالم تمزيييق وكييرس وكبيرهييا، صغيرها الدَين
والرذيلية. حييتى والفسيياد الكفيير دروب علييى بتركييا وسيار
واللحيياد، الكفيير استعلَء من اليوم، عليه هي ما إلى صارت

صوت فيها وانقمع إسرائيل، مع والحلف للمريكان والتبعية
عليهييا تسييير الييتي الخطييى نفييس مخلص. وهي مسلم كل

والمييؤمنين. ورسييوله لله المحارب هذا تولها منذ باكستان
اليهييودي ذلييك خطييى علييى يسييير أن نفسييه على نذر الذي

النتائج.  لنفس اليوم ويهدَف المنافق، الماسوني

أن نحييو بسييرعة عهييدَه فييي تسييير الباكسييتان ) أن2
الرأسييمالية والحتكييارات الخيياصا، القطيياع شركات تمتلك
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القييروض عييبر الساسييية. وترتبييط ثرواتهييا معظييم الدَولية
لتسييير والغربييية، اليهودييية الدَولييية بييالبنوك الهائلة الربوية

جعلها الهائلة. مما والمدَيونية الفلَس حافة إلى بالباكستان
كافيية علييى الغييرب قبل من السياسي للبتزاز سائغة لقمة

نعلييم أن والمنييية. ويكفييي والقتصادية العسكرية الصعدَة
باكسييتان ومدَيونييية الحكييم علييى استولى "مشرف" قدَ أن

36[ تبلييغ الفاسييدَة، الحكومييات ميين عليهييا تعاقب ما بفعل
حكميييه مييين سييينين ثلَث خلَل  فأوصيييلها]دولر بلييييون

فوائييدَها  ترهيق]دولر  بلييون40[ إلييى الفاسييدَ، الفرعوني
سنويا... الدَولرات ملَيين بمئات الباكستان اقتصاد الربوية

والقييوات للجيييش رئيسييا "مشييرف" ولكييونه ) أن3
ميين المسييلمين الضييباط إبعيياد بمخطييط يسييير المسييلحة،

الميين لجهييزة الحساسيية المواقييع ميين وكييذلك الجيييش،
مخططييه في يماشيه من مكانهم البلدَ. ليعين في الرئيسية
تفكيييك إلييى استمر إن سيؤدي الذي المخطط هذا الخبيث،

وإسييرائيل الغرب يخشاها التي الباكستانية السلَمية القوة
"الهندَ".  الستراتيجية وحليفتهم

بإشييراف نفسييه أعطييى الييذي الرئيييس هييذا ) إن4
رئيسييا "بييوش" لييه المريكييي الرئيييس وتعيييين أمريكييا،
لمريكييا زيييارته خلَل سنوات. وذلك خمس لمدَة لباكستان

لنفسييه، أجييراه الييذي المضييحك الشييكلي السييتفتاء قبييل
الباكستاني. هذا الشعب ربع إل فيه يشارك لم بأنه واعترف

برنامييج فييي يسييير الرئيييس والتزوير. هييذا الكذب بعدَ حتى
باكسييتان، فييي والوطنية السياسية الفعاليات كافة لتعطيل

البرلمانييية الحييياة شييلل خلَل ميين العلمانييية أكثريتهييا رغم
فييي المييؤثرة السييلَمية القييوى يبعييدَ والدَسييتورية. وبهييذا

الباكستاني.  الشارع

الوطنييية القييوى بعض وصول فرصا إعدَام يضمن كما
أعييدَائها، مصلحة على الباكستان مصلحة تقدَم التي الحرة،

أيضييا. لن بالغرب أكثرها وارتباط القوى، هذه علمانية رغم
العييالم وخاصيية الثييالث العالم في تقبل تعدَ لم اليوم أمريكا

تريييدَ فهييي بلَده، صييالح مييع لصييالحها يعمل من السلَمي،
بصييورة بلَدهييم صييالح ضييدَ لصييالحها يعملييون خييدَما اليييوم

إلييى تحويلنييا خطيية فييي صييراحة تسييير مكشييوفة. لنهييا
أشييكال ميين نميياذج يييدَيرها لهييا، تابعة أمريكية مستعمرات

 وأشباههم. "العرب جزيرة أمراء" "كرزاي" و"مشرف" و
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وبخطيى برئاسيته، تسيير الباكسيتان حكومية ) إن5 
التخلييي ونحييو كشييمير، في المسلمين قضية بيع نحو حثيثة
التفاقييات خلَل ميين فيهييا. وذلييك المسييلمين نصييرة عيين

أسيييادهم بييأوامر الهنييدَ مييع يجرونهييا الييتي والعلنية السرية
خلَل ميين مكشييوفا هييذا أصييبح والصليبيين. وقدَ المريكان

العامليية الجهادييية والتنظيمييات الجماعييات وتفكيييك حصييار
المسيياعدَات شييريان قطييع خلَل كشييمير. وميين لتحرييير
المحتييل القطيياع فييي الكشييميريين المجاهدَين عن والدَعم

كشمير.  من

"مشييرف"، برئاسة لباكستان الحالية الحكومة ) إن6
الييتي الرهيياب مكافحيية لشييعارات السييتجابة سييتار وتحت

والمسلمين السلَم على الحرب أعلنت قدَ أمريكا، أطلقتها
بالعييدَاء خطابيياته "مشييرف" فييي جيياهر باكستان. فقدَ في

ووصييفهم باكسييتان، في وطلَبه ومدَارسه وعلمائه للسلَم
بهييم، بالستهزاء علنا وقام والتطرف، الرهاب مصدَر بأنهم

المييدَارس، بتصييفية لسييياده السلَم. وتعهدَ شعائر وببعض
الجهادييية. التنظيمييات وتفكيييك السييلَمية، الجماعات وحل

آلف واسييييتجواب باعتقييييال المنييييية أجهزتييييه وقييييامت
والعلميياء السييلَمية الجماعييات أعضيياء ميين الباكسييتانيين،

السيلَم ورمييوز العلمياء كبيار باعتقيال قام وتلَميذهم. كما
الجبرييية القامييات أو السجون، في باكستان. ووضعهم في

الجماعييات بتصييفية قييام وعلنا. كما سرا وتوعدَهم وهدَدهم
السييياج وهييي وباكسييتان، كشييمير فييي العامليية الجهادييية

الهندَ. فاشتمل مع مواجهة أي في لباكستان الواقي والدَرع
اطها تجمييدَ عليى مخططه رموزهيا وملَحقية وأموالهيا نش

وضييعها علييى والعمييل المييدَارس حصييار وعناصرها. وعلييى
والمناهييج الدارة مسييتوى علييى الحكوميية رقابيية تحييت

السييلَم حفظييت الييتي الساسية البنية يهدَم مما والتمويل،
ومييا وأفغانسييتان الهندَييية القييارة شييبه فييي الييدَين وعلييوم

وسيييدَته أمريكييا سيييدَته لرغبييات استجابة ذلك جاورها. كل
إسرائيل. 

الخييبيث الشييعار نفييس وتحييت الحكوميية، هذه ) إن7
سييمحت لمريكييا. قييدَ وطاعيية وسييمعا ،"الرهاب مكافحة"

"FBI" الييي مثل المختلفة المن وأجهزة المريكية للمخابرات
الميين أجهييزة بكافيية والتحكييم بالتغلغييل  وغيرها،"CIA" والي

ووثائقهييا أسييرارها علييى بالطلَع لها الباكستانية. وسمحت
العميييل وجماعيييات المسيييلم الشيييباب حيييول وأرشييييفها،
بارتييياد لهييا والعلميياء. وسييمحت والمييدَارس السييلَمي

الموقييوفين ميين تريدَ من واستجواب الباكستانية، السجون

)13(والجهاد التوحيدَ منبر



باكستان "مشرف"... 
المشكلة والحل

باعتقالهم لها سمحت كما المسلم، الباكستاني الشباب من
فييي العسييكرية قواعدَها إلى ونقلهم منهم تريدَ من وخطف

فييي المخييزي التيياريخي سييجنها أو أفغانسييتان، أو باكستان
حسيياب أي دون ذلييك كوبييا. كييل "غوانتانييامو" فييي قاعييدَة

الوطنية.  والسيادة للكرامة

اCIA" " واليFBI" الييي افتتحييت وقييدَ كييثيرة مكيياتب " له
عنهيا. مسييتقلة أو الباكسييتاني، المن مقرات داخل وفروعا

الFBI" الييي وضييعت كمييا الشييرطة مراكييز فييي أمنهييا " رج
والمييوانئ المطييارات كافة في مراقبين ووضعت الرئيسية،
علييى الباكسييتانيين، مييع مشتركة دوريات وسيرت البحرية،
الكامليية للرقابيية شييبكات وركبييت الهاميية، الطييرقا مفييارقا

التصالت.  على والتصنت

سييمحت المزعييوم، الرهيياب مكافحيية أجل ) ومن8 
حيييث العسكرية القواعدَ بافتتاحا المريكية للقوات باكستان

بكييل وجييوا وبحييرا بييرا قواتهييا باكستان. وبتنقل في شاءت
الخييدَمات بتقييدَيم الباكسييتاني الجيييش يقييوم حرييية. حيييث

والقاعييدَة. طالبييان مطيياردة دعييوى لهم. تحييت اللوجستية
دقييائق علييى الطلَع من المريكية القوات هذه تمكنت وقدَ

النووييية. كمييا قوته ذلك في بما الباكستاني الجيش وأسرار
تجنيييدَ وإمكانييية الضييباط، وكبار بصغار التصال من مكنتهم
الخائنة.  المتعفنة الضمائر أصحاب من شبكة

إلى وجهارا صراحة، وقفوا المريكان أن رغم هذا كل
مييع لباكستان. وأجروا المستمرة تهدَيدَاتها في الهندَ، جانب
العسكري التوتر قمة أثناء مشتركة عسكرية مناورات الهندَ

للهنيدَ والغربيي المريكيي للنحيياز واضيحة كإشيارة معهيا،
ودونمييا علنييا بييوش المسييلمة. وصييرحا باكستان ضدَ الوثنية

المييؤتمر فييي لمريكييا، زيييارته "مشييرف" أثنيياء أمييام حياء
حتى ول دعم، أي لباكستان يقدَم ل أنه المشترك، الصحفي
ناطقييا جعييل الهنييدَ! ممييا مييع صييراعها في محايدَة واسطة
أمريكييا بييأن يقول الباكستاني، الجيش باسم كبيرا عسكريا
المسييتمرة الصييفعات عيين ناهيييك الخلف. هذا من طعنتهم

الطييائرات تسييليم منييع رأسييها وعلييى لباكستان أمريكا من
كبييار أحييدَ لمريكييا. وتصييريح ثمنهييا وسييدَدت اشييترتها التي

وكيف كانسي بخطف افتخاره لدَى المريكية الدارة أعضاء
روبية) بألف أمه يبيع الباكستاني بقوله: (أن ذلك من تمكنوا

باكسييتان، مع التعامل في المريكية العقلية إلى إشارة في
التصييريح هذا على الباكستانية بالحتجاجات أمريكا تعبأ ولم

تعتذر!  ولم الوقح
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"مشييرف" موقييف صييار فقدَ تعالى، قال كما وتماما 
يحصل لم الذي إرضائها، لجل المسلمين وتدَمير أمريكا مع

إنييي قييال كفيير فلما اكفر للنسان قال إذ الشيطان {كمثل
 ].16منك}َ [الحشر:  بريء

المريكييية، للقييوات "مشييرف" الجييازة أعطييى كمييا
داخييل حييتى لهييا معادييية اعتبرتهييا الييتي الهييدَاف بضييرب

القيييوات الحيييدَود. وقيييامت عليييى الباكسيييتانية الراضيييي
الباكسييتاني الجيييش ميين ومرافقيية غطاء وتحت المريكية،
ولية داخل القبائل، منطقة في والمدَارس البيوت بمدَاهمة

بييين الصييريحة التفاقات الباكستانية. رغم الحدَودية سرحدَ
[ منييذ المبرميية أباد، إسلَم في المركزية والحكومة القبائل
بالقيييام الباكسييتاني، للجيييش حييتى تسمح ل  والتي]1947

مفوضيية محتليية أجنبية قوات عن فضلَ المهمات، هذه بمثل
عليهم.  والعتدَاء الباكستانيين بقتل الحكومة قبل من

تصييريحات "مشييرف" ميين عن صدَر ما أخطر ) من9
الصييراع فتيييل نييزع شييعار تحييت العلَم، وسييائل تناقلتهييا
القييوة نييزع يتييم بييأن إقييتراحه وباكسييتان، الهندَ بين النووي
يمهييدَ نووييية! وهييذا لحييرب تفاديا كلها المنطقة من النووية

الوحيييدَة النووييية القييوة علييى المريكييان لسييتيلَء صييراحة
النييووي! لسييلَحها الهنييدَ نزع زعم تحت للمسلمين. ونزعها

الهندَ شركاء وأوروبا، أمريكا إل رقيب عليه ليس عمل وهذا
اختلَل يعنييي فهييذا صييدَقوا لييو باكسييتان! وحييتى عييدَاء في

السييلَحا صييعيدَ علييى وعييدَة عييدَدا الهنييدَ لصييالح الميييزان
للجميع.  معلوم وهذا الكلَسيكي

اختصار...  وبكل يبدَو وهكذا

به جاء "مشرف" الذي عهدَ في أصبحت باكستان بأن
علييى المخطييط هييذا لتنفيييذ أمريكيييا المييدَعوم النقلَب

مسييتعمرة أصييبحت والقليمييي. قييدَ الباكسييتاني المستوى
الصييعيدَ علييى وأوامرهييا، المريكية للدارة مرهونة أمريكية

ذلييك يتبييع ومييا والمنييي والعسييكري والقتصادي السياسي
بييدَعم المريكييان تهدَيييدَ تحييت واجتماعيييا. وأصييبحت ثقافيا
"مشييرف" عميلهييا تستعمل لوامرها، تستجب لم إن الهندَ،
الجيييش حييراب بحراسيية الحكييم سييدَة علييى إبقييائه مقابل

الباكسييتان صييدَر فييوقا الرازحيية المنييية وفرقييه المريكي،
تسييير المييور أن واضييحا المسلمين. وأصييبح من فيها ومن
له والتصدَي تفاديه يمكن يوم... وما كل أسوأ إلى سيئ من

الخطبييوط أذرع تشييعب مييع غييدَا تفيياديه سيصييعب اليييوم،
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بعيدَ يوميا يتكاثرون باكستان. والذين في وعملَئه المريكي
مواقييع يييوم كييل فيييه وتجتث تحاصر الذي البلدَ هذا في يوم

العلمانييية جييذور وتنمييو وترسييخ عنييه، والمييدَافعين السلَم
باكستان.  في عليها والقائمين والخيانة

*      *      *
أفغانستان:ا      صعيد     على     ثانيا:ا الكارثة

السييلَمية القضييية لهييذه متييابع لكييل معلييوم هييو كما
بهييذا أفغانسييتان، فييي تقع أن للكارثة يكن لم الكبرى. فإنه

أنجزته، ما تنجز أن لها يكن أمريكا. ولم فعلته الذي الشكل
وجيشها باكستان حكومة قدَمتها التي الكبرى الخدَمات لول

حكوميية أنزلتهييا الييتي الكارثيية إيجيياز للمريكييان. ويمكيين
يلي:  بما بأفغانستان الباكستان

النطلَقا قاعييدَة باكسييتان حكوميية وفييرت ) لقييد1َ
برا أفغانستان في السلَمية المارة على للهجوم الساسية

الجوييية الغييارات كييل يكن لم إن معظم، انطلقت فقدَ وجوا
طالبييان. بييل حكوميية ومواقييع القتييال، خطييوط دكييت التي

اللف فقتلت أصحابها، رؤوس فوقا المنازل مئات وهدَمت
بعييض ذكييرت وقييدَ-  الفغييان المسييلمين ميين المييدَنيين

 مييدَني]8000[ جيياوز قييدَ الرقييم أن الوروبييية الحصائيات
هييذه-  المريكييي الجييوي القصييف ضييحايا كييانوا أفغيياني،

القريبيية مطاراتهييا من باكستان. إما من انطلقت الطائرات
الراسييية الطييائرات حاملَت من أجوائها عبر أو الحدَود، من

البحريييية القواعيييدَ مييين أو الباكسيييتانية، الشيييواطئ فيييي
الهندَ.  بحر في المريكية

كييذلك انطلقييت الطييائرات أو السييفن هييذه وميين
في للمسلمين الموت لتحمل "الكروز"، الموجهة الصواريخ

الحدَودييية، الباكسييتانية القواعييدَ في أنزلت أفغانستان. كما
الجنييود وآلف اللوجسييتية والخييدَمات العتيياد أنييواع كييل

الغربيييين. وميين وحلفييائهم والنجليييز المريكييان والخييبراء
تاميية بمسيياعدَة القييوات تلييك تحركت الباكستانية الراضي

 الييذي"رغييال أبييي" بدَور قام الذي الباكستاني، الجيش من
الكعبيية. فكييان لهييدَم تييوجه لمييا الحبشي أبرهة جيش خدَم
إسييمه، العييرب. وصييار صييحراء متاهييات فييي العربي دليله

رغييال أبييو قييام العييرب... لقييدَ تاريييخ فييي للخيانيية رمييزا
وجه.  أكمل على الدَور مشرف" بهذا "الجنرال الباكستاني
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الكامليية الرضييية الباكسييتان، حكوميية وفييرت ) لقد2َ
المخييالفين قييوات زعميياء ميين أمريكييا لعملَء والحماييية

الفغييان، العملَء ميين وغيرهييم الشمال تحالف من الفغان،
أنصييارهم ويحركوا والعلَمية، السياسية مؤامرتهم ليعقدَوا

- أفغانستان شرقا نحو الباكستانية الراضي من وعناصرهم
المخييالفين قييوات وتحركت طاجيكستان بذلك سمحت كما
العملَء قييوات غييزت وهكييذا-  منهييا أفغانسييتان شمال نحو

وكنيير أبيياد وجلَل ،الجنييوب فييي قندَهار مقاطعات ؛الفغان
كافيية تلقييوا الشرقي. وهكذا والشمال الشرقا من ولغمان،

إميارة باكسيتان. ليحياربوا عيبر المريكية والخدَمات الدَعم
أحكييام وليقيمييوا رايتهييا، وليسييقطوا السييلَمية، الشييريعة

فييي المريكييي الوجييود جييذور ويرسييخوا والعلمانييية، الكفر
فييي السييلَمية المييارة-  اليييوم ونييواته السييلَم دار عقيير

-  أفغانستان

عمليييات فييي الباكستانية، الستخبارات ) ساعدَت3 
خلَل طالبان. من قتال خطوط في والنهيارات النسحابات

العسييكرية القيييادات قبييل ميين البيييض، النقلَب يشييبه مييا
دينييه وبيياع بعضييهم اسييتجاب الييذين لطالبييان، والسياسييية

الصنع.  الباكستانية المريكية للمؤامرة

وانسييحاباتهم طالبييان قتييال خطييوط انهيييارات فقبيل
ميين تلَهييا ومييا وقندَهار، كابل من بدَءا المدَن وتسليم منها،

كابيييل فيييي الباكسيييتانية السيييفارة النهييييارات. شيييهدَت
التهدَيييدَ أوصل دؤوبا نشاطا وسواها، قندَهار في وقنصلياتها

أمير عن بالتخلي وأقنعهم القيادات، لتلك المريكي والوعيدَ
لهييم قييال - فقدَ الله - ثبته النهاية إلى صمدَ الذي المؤمنين

يبييايع رجل إل علي يدَخل (ل: الستسلَم بعروض جاؤوه لما
أمريكييا بضييرب الوعيييدَ لحييدَ التهدَيييدَ ووصييل الموت)، على

صييفقات والكيماوية. وحصييلت النووية بالقنابل لفغانستان
لقنيياعهم مطيياردتهم وعييدَم البعييض مسييتقبل لضييمان

بالتسليم. 

في شهر من لكثر مستمرا الجوي القصف كان وفيما
تسييياعدَ الباكسيييتانية السيييتخبارات كيييانت أفغانسيييتان،

المييؤمنين أمييير علييى المييؤامرة حبييال نسييج في المريكان
آسيييا، وسييط ومجاهييدَي العييرب ميين المجاهييدَين وحلفييائه

ضراوة.  بكل الرض على تجري

المييارة تسييليم تييم أسييبوع ميين أقييل مييدَى وعلييى
خطييوط ميين طالبان قوات قتال! وانسحبت دون لخصومها
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والجنييوب الوسييط ووليييات وقنييدَهار كابييل فييي القتييال
لتصييفيها للمرتييدَين الشمال في طالبان قوات واستسلمت

ميييدَانيا، هذا شهدَنا السرى. ولقدَ إعدَام عمليات أبشع عبر
لتكشييف بعييدَ الييوقت يييأت ولييم واضييحة، مؤشييراته وكانت
الله.  شاء إن آٍت المؤامرات. وهو تلك وتفاصيل حقيقة

بمطييياردة الباكسيييتانية، السيييتخبارات ) قيييامت4
طالبان، مسؤولي من والشخصيات، الكوادر مئات واعتقال
عليهم وجنودها. وقبضت وقادتها السلَمية المارة وحكومة

إلييى ولجييوئهم إليها فرارهم بعيدَ الباكستانية، الراضي فوقا
للقيييوات الجيييوار. وسيييلمتهم فيييي المسيييلمين إخيييوانهم

إلييى شيياءت ميين منهييم لتخطييف المريكييية، والستخبارات
أمريكييية سييجون فييي تشيياء من ولتعتقل كوبا، في سجونها

فييي أمريكييية سييجون فييي الباكسييتانية! أو الراضييي فييي
أسيير ميين الباكسييتانية الحكوميية تسييتح أفغانسييتان! ولييم

لمريكييا وسييلمته طالبييان، لحكوميية الدَبلوماسييي السييفير
كييونه خطيييرة، دبلوماسييية سييابقة حييرب! وهييي كأسييير

عيين نيابيية أسييرته الييتي هييي الباكسييتان وكييون دبلوماسيييا
ومخابراتها!  أمريكا

لتكييون بأكملهييا، سجونا باكستان حكومة قدَمت ولقدَ
مثييل الكلييي، المريكييي والشييراف والحراسة الدارة تحت

قواعييدَهم تحويهييا الييتي السجون غير . هذا"كوهات" سجن
تلييك فييي لتتييم باكسييتان، أنحيياء فييي المتنيياثرة العسييكرية
بلَ والتعييذيب، والتحقيييق السييتجواب عمليييات السييجون

القضييائية المراجييع قبييل ميين ول حييتى رقيييب، ول حسيييب
فييإذا المريكية، الراضي على تتم ل أعمال المريكية! لنها

فيهييا ليس باكستان أن المريكي. وباعتبار للقانون تخضع ل
الراضي على الجرامية العمال تلك تمت عدَالة، ول قانون

رقيب.  ول حسيب بلَ الباكستانية

فيييورا "مشيييرف" بيييالعتراف حكومييية ) قيييامت5
كييرزاي) (حامييدَ المريكييي للعميييل المؤقتيية بالحكوميية

"مشييرف" لهييا. وتبييادل الييدَعم المارقة. وقدَمت وحكومته
والميييؤامرات "كيييرزاي" الزييييارات الفغييياني ونظييييره

ومييا كييانت ،"الكييرزاي" هييذا حكوميية أن والتفاقيات. رغييم
ات تحتجيز زالت بإعيدَام وقيامت الباكسيتانيين السيرى مئ

هييؤلء مشيياركة أن شاءت. رغييم من وغيبت منهم الكثيرين
تمت قدَ كشمير، في كما أفغانستان، في الجهاد في الخوة

وكييان الباكسييتانية السييتخبارات ميين وترتيييب بإشييراف
"مشييرف" وميين عهدَ في معلنة رسمية مكاتب للمجاهدَين
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السياسيية أمريكيا تقليب أن قبيل وذليك باكستان، في قبله
تجيياه بييل أفغانسييتان، تجيياه عقييب علييى رأسييا الباكستانية

باكستان!  في شعبها

الحكومصصصة     جرائصصصم     تلخيصصصص     يمكصصصن     وهكصصصذا
يلي:ا      بما     وأنصارها     أفغانستان     بحق     الباكستانية

حكوميية أول "مشرف" بإسقاط حكومة قامت لقدَ- 
الخلَفيية سييقوط منييذ المسييلمين، بلَد فييي تقييوم إسييلَمية

الحكييم بعييودة الوحيييدَ المييل بإعييدَام العثمانييية. وقييامت
بجيير ذلييك، سييبيل فييي تبييال للمسييلمين! ولييم بالشييريعة

راحييوا الييذين والضحايا، الشهدَاء آلف إلى والموت الويلَت
"مشييرف" حكوميية تسببت المريكي. حيث القصف ضحية
فييي الطييرقا بأبشييع منهييم، اللف عشييرات واغتيييال بقتييل

ميين السييابق، الشيييوعي النظييام أذنيياب ومعتقلَت سييجون
أفغانستان.  شمال في" فهيم"  و"دوستم" أتباع

مجاهييدَ ومئييتي ألييف ميين أكييثر ؛السييرى بييين وكييان
فييي أعييدَموا عربي مجاهدَ وخمسين مئتين ونحو باكستاني،
أكثرهم. أعدَم آسيا وسط من مجاهدَ ثلَثمئة ونحو الشمال،

لمريكييا، باكسييتان سييلمتهم الييذين السييرى مئات عدَا هذا
مين محييدَد غيير وعدَد عربي، وخمسين أربعمائة نحو وفيهم

ميين الخييرى الجنسيييات وعشرات والطالبان، الباكستانيين
"غونتانييامو" المريكييي سييجن إلى نقلوا الذين المجاهدَين،

كوبا.  في

الراضييي علييى المريكييية السييجون فييي السرى عدَا
يزيييدَ فهييو أيضييا، محدَد غير وعدَدهم والفغانية، الباكستانية

المريكية.  القيادة تهوى ما بحسب وينقص

قرابيية العييرب الشييهدَاء: ميين عييدَد كييان حييين فييي
مجاهييدَي  وميين- أسييرى أعييدَموا نصفهم-  مجاهدَ سبعمائة

التقريبييية، الحصيلة مجاهدَ. وهذه ثلَثمائة قرابة آسيا وسط
أمريكييا، مييع المواجهيية اسييتمرار مييع ازدييياد فييي تييزال مييا

المرتييدَين وأعوانهييا باكسييتان حكوميية المارقيية وحليفتهييا
المجرمين. 

الميية أمييل العميليية، باكسييتان حكوميية قتلت لقدَ-  
مييدَى علييى لييه جاهييدَت الييذي وهدَفها والسلَمية، الفغانية
فييي شييرعية إسييلَمية حكوميية إقاميية بغرض عاما، عشرين

عملييوا الذي القدَيم العدَاء هدَف بذلك وحققت أفغانستان،
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تضييم موسييعة حكوميية إقاميية وهييو اليروس هزيميية منييذ له
والجهييال، والمنتفعييين والشيييوعيين، المرتييدَين ميين خليطا
المييرة وحيياولت الدَولييية، والقوى أمريكا برمجت كما تماما

الروس.  هزيمة  بعد1989َ عام منذ المرة تلو

حييق في جريمة بهذا الباكستان حكومة ترتكب لم-  
حق في ارتكبت فحسب. بل السلَم وأمة الفغاني الشعب

حكوميية بإيجيياد عظمييى خيانية المسييلم، وشعبها الباكستان
وروسيييا للهنييدَ وحليفيية للباكسييتان، عييدَوة أفغانسييتان فييي

الصييعيدَ علييى الباكستان صعيدَ على الباكستان. هذا وأعدَاء
القييارة وشييبه آسيييا وسييط منطقيية فييي والييدَولي القليمي

العييرب والمجاهييدَون طالبييان نظييام كييان الهندَييية! فلقييدَ
فييي لباكسييتان وطبيعيييا اسييتراتيجيا حليفييا والمسييلمون

سيصييبح تحريرهييا كييان الييتي كشمير على الهندَ مع الصراع
أفغانسييتان شييرقا علييى الطالبييان سيطرة بعدَ سهولة أكثر

وغربا.  شمال بكشمير تحيط وشمالها. لنها

الباكسييتانيين أشييقاء الباكسييتان حكوميية قتلييت لقييدَ
لتسييتبدَلهم والعقيدَة، الدَين في كشمير وأنصار المسلمين،

تفعييل الباكستان. ولييم أعدَاء الفغان من المرتدَين بالخونة
يظيين كمييا اضييطرارا، أو جهلَ أو حمقا هذا باكستان حكومة

"مشييرف" وأعييوانه عمييدَا. لن فعلتها المغفلين. لقدَ بعض
كفييار لنهييم الكفييار، ميين والنصييارى اليهود ولية اختاروا قدَ

أولييياء بعضييهم كفروا يقول: {والذين تعالى مرتدَون. والله
لنهييم أفغانسييتان فييي المنييافقين ولية اختاروا كما بعض}َ،

والمنيييافقون{يقيييول:  تعيييالى مثلهيييم. والليييه منيييافقون
عيين وينهييون بالمنكر يأمرون بعض من بعضهم والمنافقات

عذر إل يجدَوا لم فعلتهم، يبرروا أن أرادوا ولما }َ،المعروف
يبتغون  وأنهم}َدائرة تصيبنا أن نخشى: {المنافقين. فقالوا

العزة!  المريكان عندَ

*      *      *
العصصصرب     المجاهصصصدين     صصصصعيد     ثالثصصصا:ا علصصصى

:ا   أفغانستان     في     والمسلمين

المجاهييدَين ميين المؤمنيية العصييبة لهييذه ميياجرى إن
مين معهييم وميين الشيرقيين والتركستان والوزبك، العرب،

مآسييي أكييبر ميين مأساة لهو وغيرهم، آسيا وسط مجاهدَي
كييانت الحدَيث. فقدَ العصر في والعربية السلَمية الصحوة
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يييدَ علييى فيهييا السييلَمية المييارة قيييام بعييدَ أفغانسييتان
والصييحوة الجهاد شباب لنخبة مهجرا أصبحت قدَ الطالبان،
المسلمين. وذلك بلَد من وغيرها العرب بلَد من السلَمية،

الشييباب لهييا يتعييرض الييتي والمطيياردات الضييطهاد بسبب
الحكومييات يييدَ علي والسلَمي، العربي العالم في المسلم

ميين أفغانسييتان فييي تييوفر مييا المرتييدَة. وبفضييل الظالميية
أولئييك ميين غفيييرة جمييوع أمها فقدَ والجهاد، العدَاد فرصة

فييي الحياة بنية المسلمين من كثير إليها هاجر الشباب. كما
المريكييية الهجميية بالشييريعة. وبعييدَ تحكييم حكوميية ظلَل

يكيين لييم السييلَمية، المييارة وتدَمير المرتدَين، مع بالتعاون
- والمهيياجرين المجاهييدَين ميين الجمييوع تلييك أمام مفر من

آسيييا وسييط وبلَد العربييية، والبلَد باكسييتان، ميين وأكييثرهم
صييبته الييذي المييوت جحيييم ميين مفر من يكن  لم- وسواها

مين وأوليائهيا عملَئهيا مطاردات المريكية. ومن الطائرات
إلييى منها لينتشروا لباكستان، الخروج إل الفغان، المرتدَين

باكسيتان فييي ليختفييوا يسيتطيعون. أو حيث إلى أو بلَدهم،
فرجييا المشييردة ولسييرهم لهييم اللييه يهيييأ حييتى لجئييين

"مشييرف" وزبييانيته، حكوميية ميين كييان ومخرجييا. فمييا
الفصييل تولييوا أن المريكييان. إل عباد من معه، المتواطئين

المذبحة.  من الثاني

يييزال  ومييا]م2002[ عييام مطلييع منييذ جرى الذي إن
- م2002 أكتييوبر-  السييطور هييذه كتابيية وقييت حتى يجرى
إلييى ملجييأ ميين والفييرار المخييابئ رهيين وإخواننا بقينا حيث
أو القتييل أو العتقييال تهدَيييدَ باكسييتان. تحييت داخييل ملجييأ

ميين الباكسييتانيين بمسيياعدَة المريكييان، قبييل من الخطف
أفغانسييتان إلييى البعييض فعيياد منها خرجنا أن عملَئهم. إلى

الخارج.  إلى نجى من غالب وغادر

هييو باكستان في الن إلى يجري يزال وما جرى ما إن
الصيحوة شيباب لنخبية الكلمية معنيى بكيل حقيقيية مذبحة

وكوادرها.  وقياداتها والعربية. شيوخها السلَمية

ميين المجاهييدَون خاضييها الييتي البطولية الملَحم فإن
النفس، عن دفاعا وحلفائها أمريكا ضدَ آسيا، ووسط العرب

فيهييا سييقط ومييا خسييائرها تكن الشرعية. لم المارة وعن
تكبييدَنها الييتي الخسييائر ميين بأعظم والسرى، الشهدَاء من
ومؤلم هام باكستان... بفارقا دخولنا بعدَ المذبحة، هذه في

ترفييع قييوات مييع تمييت المعركيية تلييك أن وهييو ومحييزن،
!"للسييلَم" ينتمييي جيييش فيها يقتلنا مذبحة وهذه الصليب،

سييبيل فييي (إيمييان/تقييوى/جهيياد: يقييول عجيبا شعار ويرفع
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إل يقولييون إن أفييواههم ميين تخييرج كلميية كييبرت{ الله)! و
والتقييوى بهييا، واليمان أمريكا سبيل يجعلون ... حيث}َكذبا
كتييب أن بعدَ التاريخ، الله. وسيسجل سبيل مقتضى هو لها،
وميين "مشرف" وأعوانه، الخونة المجرمين هؤلء على الله

حربهييم بسييبب وآخرتهم دنياهم يوبق ما العذار، له يلتمس
يييأمرون للييذين وقتلهييم وسلم، عليه الله صلى ورسوله لله

الناس.  من بالقسط

والمانة...  للتاريخ هنا نسجل أن ويجب

بعيييض بهيييا قيييام اليييتي المشيييرفة المواقيييف أن
المن أجهزة وبعض الجيش، في العاملين من الباكستانيين،

الجماعيات مين العدَييدَ وأعضيياء المجاهييدَين، الخييوة ومين
أنقذت قدَ الباكستانيين، والطلَب العلماء وبعض السلَمية،

ونسائهم والمسلمين العرب المجاهدَين من الكثيرين أرواحا
بتقييدَيم والجنييود الضييباط ميين العدَيييدَ قييام وأطفالهم. فقدَ

بدَينها الفارة المؤمنة، الثلة هذه على سترت جليلة، خدَمات
أفغانسييتان فييي المرتييدَين وحلفائهييا أمريكييا، بطييش ميين

والمخييابئ، النقييل وسييائل بعييض لنييا وفييروا فقدَ وباكستان
خارج إلى والعبور الختفاء على ساعدَتنا التي والمعلومات،

الباكسييتانيين الخييوة ميين الكييثيرون قييدَم باكسييتان. كمييا
والمعنييوي، المييادي والييدَعم المرحلييية، المنيية الملَجييئ

الزميية وطييأة من كثيرا هذا خفف وقدَ وأسرهم للمهاجرين
كييان إن لنييه المييؤمنين، صييدَور وأثلييج الخسييائر، وخفييف

اليهود، رايات تحت حاربونا قدَ وأعوانه، "مشرف" وزبانيته،
تعالى: {والييذين لقوله مصدَاقا ،بوش بقيادة الصليب وأهل
إخواننييا فييإن ]،73بعييض}َ [النفييال:  أولييياء بعضهم كفروا
تعييالى: لقييوله مصييدَاقا المجاهييدَين، ونصييروا آووا قدَ هؤلء
فيي وأنفسيهم بيأموالهم وجاهدَوا وهاجروا آمنوا الذين {إن

بعييض}َ أولياء بعضهم أولئك ونصروا آووا والذين الله سبيل
].72[النفال: 

ونسييأل هييؤلء لخواننا ننساه ولن هذا، حصل لقدَ نعم
أجرهم.  يكتب أن الله

ميين كييثيرا أن ؛أيضييا والتاريييخ للمانيية هنييا نسجل كما
قييدَ والشيرطة، الميين، وقييوات الباكسييتاني، الجيش مفارز

وقيمهييا الحنيف، السلَمي دينها وباعت للمريكان، أخلصت
جليلييية خيييدَمات وأدت الباكسيييتاني، اليييوطني وشيييرفها

للمريكان. 
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- م4/10/2002-  الن إليييى ذليييك ضيييحية راحا وقيييدَ
اشييتباكات فييي استشهدَوا العرب، من المجاهدَين عشرات
بالضييافة أمريكييية، بييإدارة الباكسييتانية القوات مع متفرقة

بحسييب-  عربيييا أسيييرا وعشييرون وأربييع أربعمائة نحو إلى
أن ونعتقييدَ الن  حييتى- الباكسييتانية الرسييمية الحصييائيات

الباكسييتانية القييوات عليهييم قبضييت ذلييك، ميين أكييبر العدَد
ميين المريكييان. هييذا إلييى والتعذيب التحقيق بعدَ وسلمتهم

وسييلموا وأسييروا قتلييوا ميين فقط. عييدَا العرب المجاهدَين
أنفسييهم! الباكستانيين والمجاهدَين الطالبان من للمريكان

لسييان علييى الباكسييتانية الحكوميية بييذلك اعييترفت وقييدَ
،"حيييدَر معين الجنرال" الدَاخلية وزير مثل الكبار مسؤوليها
وغيرهمييا ،"قريشييي الجنييرال" للحكومة الرسمي والناطق

هييذه بتنفيييذ "مشييرف". وتفيياخروا لتصييريحات بالضييافة
وإدارته بوش من الشكر تلقوا كما لمريكا، إرضاء المجزرة

مرة. من أكثر

الرسمي  الناطق"قريشي رشيدَ" الجنرال صرحا فقدَ
في جاء صحفي. كما مؤتمر في الباكستانية الحكومة باسم

أخزاه قال  حيث]23/9/2002[  بتاريخ"THE NATION" صحيفة
محطم القاعدَة باكستان. وتنظيمه في ليس لدن الله: (بن

باكسييتان. وميين في يكون أن يمكن ل باكستان. أسامة في
أفغانسييتان فييي البقيياء بالقاعييدَة علَقة له أحدَ لي الضمن

باكستان).  وليس

[ مجمييوعه مييا أمريكييا سلمت باكستان وأضاف: (إن
قريشييي (رفييض: الصييحيفة وأضييافت ،القاعدَة)  من]422

تعيييدَ تكييون أن يمكيين القاعييدَة أن تقييول الييتي التوقعييات
الفقييري عمودهييا كسرنا وقال: (لقدَ ،باكستان) في تجمعها

[ علييى الهزيمة. قبضيينا مرحلة في الن باكستان. وهي في
 فييي]35[ القبائييل. وعلييى منطقيية فييي القاعدَة  من]380

كراتشييي. وسييلمناهم  فييي]7[ ولهييور. وعلييى أبيياد فيصل
".FBI" سياعدَتنا أبياد وفيصيل لهيور للمريكيان. فيي جميعا

وحيدَنا عملنيا كراتشيي فيي استخباراتنا. ولكن مع وتعاونت
القبائييل رجال(وأصدَقائه). وأضاف:  شيبة ابن على للقبض

في مشاكل، لنا يعملون ل باكستان غرب شمال سرحدَ في
سيياعدَونا لقييدَ العكييس علييى القاعييدَة. بييل لرجييال تصيييدَنا

نهضييية فيييي الحكومييية بمشييياريع سيييعدَاء عليهيييم. وهيييم
منطقتهم). 

DAILY" صييحيفة نشييرت التاريخ نفس وفي  TIMES"َنقل 
أمريكيا إليى ذهيب (مشيرف: وأضيافت ،الكلَم نفيس عنيه
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أفغانسييتان منهييا عدَيييدَة مواضيع في المريكان مع وتباحث
.1إقتصادية) وأمورا وكشمير والقاعدَة

THE" نشرت كما  NATION"خ نقلَ ،]17/9/2002[  بتاري
تسييمه: (بييوش لييم الباكسييتانية الحكوميية في مسؤول عن

الرهيياب. ضييدَ حربهييا في أمريكا لمساعدَتها باكستان شكر
فيهيم بمين فيهيم، مشيتبه خمسة أباد إسلَم سلمت أن بعدَ

قال:  للمريكان. بوش"شيبة بن رمزي" الرئيسي المشتبه
القاعييدَة رجييال تصيييدَ عمليييات فييي تقييدَما نحقييق أننييا

الباكسييتانية الحكوميية يشييكر أنييه آخرين. وقييال ومشتبهين
إلييى شيييبة ابيين لتسييليم المريكييان الرجييال لمسيياعدَتها
الطييائرات مختطفييي  ميين]20[ رقييم المتهييم العدَالة. وهو

هييذا إن بييوش بالعمليييات. وقييال قاموا الذين عشر التسعة
.2عليه) قبضنا قدَ آخر مجرم هو الرجل

العييرب ميين السييرى مئات أن هي الكبرى، والمصيبة
بلييدَان إلى ينتمون الباكستانية، القوات عليهم قبضت الذين
وهييم كييثيرة وإسييلَمية جهادييية ولتنظيمييات متعدَدة، عربية
والجماعييات والمجاهييدَين الييدَعاة ميين بكييثير اتصييال علييى

منهييم حصلت لمريكا، الباكستان أسلمتهم السلَمية. فلما
مييع بالتعيياون والتعذيب الضغط تحت المريكية، المخابرات
ذلييك. كل عن بثمن تقدَر ل معلومات على بلَدهم مخابرات

العييالم. أنحيياء مختلييف فييي كثير خلق على الويلَت جر مما
وتجميييدَ ومطيياردتهم اعتقييالهم علييى أمريكييا تشييرف حيث
مكافحيية"الزائييف:  الجرامييي الشعار تحت أموالهم، ونهب

. "الرهاب

المجصصزرة     "مشصصرف" بهصصذه     حكومة     قامت     وقد
للعتقصصال     طبقتهصصا     شصصتى     وسصصائل     عصصبر     التاريخيصصة،

ذلك:ا      والقتل. ومن     والحصار

والشيييرطة الجييييش مييين كيييبيرة كمييييات ) نشييير1
المتوقييع والمعييابر الحييدَود طييول علييى الحدَود، ومليشيات

ضييباط بييإدارة الكمييائن لهم فنصبوا منها، المجاهدَين خروج
والمجاهدَين.  للسلَم وعدَائهم لمشرف، بولئهم معروفين

الوثائق لفم ،1 وثيقة أنظر 1
الوثائق ملف ،2 رقم وثيقة أنظر 2
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ميين المقدَميية الييدَولرات ملَيييين الحكوميية ) دفعت2
الحدَودييية، القبائييل رجال لبعض رشاوي شكل على أمريكا،

المجاهدَين.  ضدَ المريكان ومع معها ليتعاونوا

بييين السفر طرقا على والدَوريات الكمائن ) نشرت3
للحدَود.  الموصلة ولسيما الكبرى المدَن

السيتخبارات، مين هائلية شيبكة الحكومية ) أقامت4
العييرب المجاهييدَين إختفيياء المتوقييع والمنيياطق المدَن في

فيها.  والمسلمين

دوريييات بمصاحبة الباكستانية، المن قوات ) قامت5
ة،CIA" " واليFBI" والي الكماندَوز من خاصة وفرقا " المريكي

من المجاهدَين. وأسرت عن بحثا البيوت عشرات بمدَاهمة
رعاييية دون وأطفييالهم أسرهم بين من واختطفتهم وجدَتهم
رقابة.  أو إنسانية حقوقا أو لقانون

"كوهييات سييجن" الباكسييتانية الحكوميية ) وضييعت6
ميين أكثر هناك يحتجز المريكية. حيث الدارة تحت بالكامل
وغيرهييم، والباكستانيين والفغان العرب من سجين ثلَثمئة
ثيم والتعيذيب، للتحقييق الوليي للحتجياز يتعرضيون حييث

كوبا.  "غوانتانامو" في إلى منهم تشاء من أمريكا تخطف

المييين بتسيييليم الباكسيييتانية، الحكومييية ) تقيييوم7
العييرب كافيية وأسييماء بعنيياوين كامليية كشييوفا المريكييي
ميين جالييية طويلة. وهم سنوات منذ باكستان في المقيمين
بصورة باكستان في المقيمين الطلَب أو والتجار المغتربين

وبييين بينهييم صييلة شييبهة أي عيين للتفييتيش مشييروعة،
خطر.  في ومستقبلهم حياتهم وضع مما المجاهدَين،

- الباكسييييييييتانية العلَم أجهييييييييزة ) تقييييييييوم8
المجاهييدَين صييورة لتشييويه  بحملة- تلفزيون/إذاعة/صحف

ميين طالبيية بالمفسييدَين، إياهم واصفة والمسلمين، العرب
أعلنييوا وقييدَ عليهم، القبض في التعاون الباكستاني الشعب

عنهم.  معلومات يقدَم لمن مغرية مالية جوائز عن

تمشيييط بحملَت الباكسييتانية، السييتخبارات ) تقوم9
مكييان كييل فييي المخبرين وتزرع المدَن مختلف في واسعة

ف أرقيام وضيعت كميا العيرب، المجاهيدَين عين بحثيا هوات
المعلومات.  لعطاء المن بأجهزة للتصال مجانية،
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وجييوا، بييرا المحموليية المريكييية القييوات  تقييوم)10
الباكسييتانية والشييرطة الجيش من ضخمة بمفارز مصحوبة
عيين بحثييا الباكسييتان، غرب شمال القبائل مناطق بتمشيط
المسييلمين. ميين معهييم وميين العرب والمجاهدَين الطالبان

المجاهييدَين مييع مييرة مين أكييثر القييوات هييذه اشتبكت وقدَ
وأسر واستشهدَ القوات، تلك من القتلى من العدَيدَ وسقط

والمنفييذ أمريكيييا المعدَ البرنامج المجاهدَين. وبهذا من عدَد
المذبحيية هييذه تمييت "مشييرف"، حكومة بإشراف باكستانيا

مقابل.  ودون أمريكا لصالح بالمؤمنين

أي يرتكبييوا لييم المجاهييدَين، هؤلء أن بالذكر والجدَير
مكروه، بأي يستهدَفوها ولم وحكومتها، الباكستان ضدَ جرم

الباكسييتانية للقييوات الحيييان غييالب في أنفسهم سلموا بل
إل المجرمييين هييؤلء يييزد لم هذا ولكن معهم، للقتال تفاديا
اعترفت والخيانة. وقدَ العدَوان في وتماديا واستكبارا، عتوا

السييفاحا داخليتهييا وزييير لسييان علييى الباكسييتانية الحكوميية
يسييتهدَفوا لييم العييرب المجاهدَين بأن ،"حيدَر الدَين معين"

ميين بأنفسهم والنجاة العبور قصدَوا وأنهم باكستان في أحدَ
بالنجيياة لهييم تسمح لم الباكستانية الحكومة وأن أفغانستان
اسييتهدَفت الييتي القليليية الجهادييية العمييال وأن بأنفسييهم،

باكستانيين.  قبل من تمت قدَ باكستان، في الجانب بعض

]22/9/2002[  تاريخ"DAILY TIMES" جريدَة نشرت فقدَ
الدَاخلييية حيييدَر" وزييير الييدَين "معييين للجنييرال تصييريحا

باكسييتان. فييي الهجمييات إلييى فيه: (نعود قالت الباكستاني
للقاعييدَة علَقيية علييى مؤكييدَ دليييل لييدَينا قييال: ليييس معين

العييام. وأشييار هذا الغربية الهدَاف على الدَموية بالهجمات
مولها. قدَ يكون أن الممكن - من - الهندَ المر العدَو أن إلى

الشييهر هييذا اعتقلوا الذين القاعدَة من المتهمين قال معين
هجمات. نحيين لعمل وليس هاربين بصفتهم باكستان جاؤوا
القنصييلية علييى وضعت التى بالقنبلة محليين مسلحين نتهم

مايو. في فرنسيا عشر أحدَ مقتل يونيو. وفي في المريكية
تنشييط القاعييدَة أن علييى دليل إيجاد نستطع قال: لم معين
هنييا كييانوا ولكيين باكسييتان فييي الباكسييتان. وجييدَناهم ضييدَ

فييي الهييدَف هييذا يحققوا أن يستطيعوا حياتهم. ولم لينقذوا
 اهي. 3باكستان)

بمطيياردتهم بالسييتمرار المجييرم هييذا تعهييدَ ذلك ومع
بتاريخ " أيضاDAILY TIMES" نشرته تصريح في عليهم والقضاء

)4( وثيقة أنظر 3
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تطلييق لن قال: الحكومة فيه: (معين  قالت]24/9/2002[
مطياردتهم تتيابع القاعيدَة. وسييوف مين المعتقليين سيراحا

قييال: الرهابية. ثييم الشبكة من نهائيا ننتهي حتى وتصفيتهم
القاعدَة.  من400 من أكثر على قبضت الباكستانية العدَالة

الوطنيييية المصيييالح ليخيييدَمون كهيييؤلء وقيييال: أنييياس
مييع سيجلسون أنهم معين قال السلَم. ثم الباكستانية. ول

الحمليية فييي التعاون عن للحدَيث القادم الربعاء المريكان
. 4الرهاب) ضدَ

أنهييا رغييم الباكسييتانية الحكوميية من العدَوان هذا كل
أيييام منييذ لراضيييها، العرب المجاهدَين عبور خلَل من تعلم

عييبر طالبييان، أيييام وإلييى الييروس، ضييدَ الفغيياني الجهيياد
للسييلطات دائمييا مسييالمين كييانوا سيينة. أنهييم عشييرين

البييتزاز حييوادث مئييات عيين تجيياوزوا وأنهييم الباكسييتانية،
بها تقوم الباكستانية والقوات الشرطة كانت التي والعدَوان
حييواجز علييى أو المطييارات فييي أو الحييدَود علييى ضييدَهم،

حل المال. وقدَ ونهب الرشاوى أخذ بغرض الطرقا... وذلك
لتيسييير ذلييك واعتييبروا ماليييا، الشكاليات تلك دائما العرب

علييى الباكسييتانية السلطات قبضت ما الجهاد. وكثيرا سبل
رشيياوى مقابل عنهم وأفرجت السجن، وأودعتهم مجاهدَين

الدَولرات! وآلف الروبيات مئات بين تتراوحا

وتعليماتهييا كلهييا، العربييية التنظيمييات سياسيية وكانت
مييع الشييتباك عييدَم العشييرين السنوات هذه طوال لشبابها

عييدَم حييتى بييل إسييتهدَافها، وعييدَم الباكسييتانية السييلطات
هييذه أن العييرب ظيين أراضيها! وقييدَ فوقا أعدَائنا إستهدَاف

العبييور خطييأ فييي أوقعهييم ممييا كسييابقاتها، سييتكون المرة
السييلطات تتصييرف بييأن سييلَحا! أملَ بغييير خفييية والقاميية

الحنيف ودينها الوطنية مصلحتها عليها تملية بما الباكستانية
الباكسييتانية الحكوميية ممارسييات القومي. ولكن شرفها أو

مما التوقعات، كل عن بعيدَا المرة هذه جاء لمريكا، وولئها
هييذه فييي المسييلمين وإخييوانهم العييرب المجاهييدَين أوقييع

الشييارع خنييوع تماديهييا فييي زاد الييتي المروعيية، المذبحيية
المختلفيية وجماعيياته قياداته وركون باكستان في السلَمي

ل قبييل، ميين توعييدَوا قييدَ كييانوا كمييا مييواجهتهم وعييدَم
فييوقا تعربيدَ اليتي المريكيية للقييوات حيتى ول لحكيومتهم،

المسييلمين ميين تشيياء ميين وتعييذب وتأسيير فتقتل أراضيهم
أنفسهم.  والباكستانيين بل وغيرهم العرب

الوثاقا ملف ) في5( وثيقة أنظر 4
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في والقامة بالعبور فادحا خطأ ارتكبنا قدَ أننا وأعتقدَ 
المريكييان يييدَفع أن الممكن من سلَحا. وكان بغير باكستان

المنييافقين، ميين صليبهم وتحت وبقياداتهم معهم قاتل ومن
بييدَون الخسييائر هذه نتكبدَ ل كي لنا ضروريا كان فادحا ثمنا

علييى مواجهتنييا ميين فروا الذين للمريكان مقابل. وضروريا
ويييدَفعوا لهم مفيدَا درسا يأخذوا كي أفغانستان، في الرض
والمنييافقين الباكسييتانية، للسييلطات ضييروريا وكييان ثمنييه
ضروريا أمرهم. وكان وبال ليذوقوا أمريكا، مع وقفوا الذين

تحرك كان فربما باكستان، في وجماعاته السلَمي للشارع
أعلييم. حصييلت. واللييه كانت لو المواجهات تلك حرارة على
علييى للصييائل المسلم دفع في الحنيف الدَين يوجبه ما وهو
وعرضه.  وماله دمه

فهييو عييذر من كان فعل. وإن شاء وما الله قدَر ولكن
من للمريكان المطلق الولء هذا يتوقعوا لم المجاهدَين أن

قبييل ميين العجيييب السييكون هييذا الباكستانية. ول الحكومة
ظهورنييا لنسييلم نكن لم الباكستاني! وإل السلَمي الشارع
دون وأعييدَائهم لعييدَائنا باعونا "المسلمين"! الذين لخواننا
مقابل! 

بهييم غييدَروا المريكييان ثميين! لن بلَ باعونييا نعم. لقدَ
الهندَ. مع الحرب طبول قرعت عندَما عليهم الهنود وحالفوا

الهندَ موقف دعم من المريكان المسؤولين كبار يستح ولم
كبييار لسييان باكسييتان. علييى على بالعدَوان الحق وإعطائها

المريكيين.  المسؤولين

ويل" الذي "بلَك الهندَ في أمريكا سفير آخرهم وكان
بتاريخ  الباكستانية"تيمز ديلي" صحيفة عنه نقلت كما صرحا

ويييل" يقييول: النتخابييات "بلَك( فقييالت: ]12/10/2002[
للحييدَيث دعييى أمريكييا معقوليية. سييفير كشمير في الهندَية

قييرار بيييدَها وقييال: الهنييدَ كشييمير عيين والهندَ باكستان بين
علييى كشييمير. وأثنييي فييي الرهيياب ضييدَ عسييكري عمييل

تهدَيييدَ رغييم للنتخابييات الييذهاب فييي الكشييميريين شجاعة
المراقبيية ولجييان نزيهة، بقتلهم. قال: النتخابات الرهابيين

الهنييدَ جييانب إلييى تقف أمريكا وجه. وأن أكمل على عملت
يسييمون الرهييابيين أن الرهيياب. وأضيياف ضدَ صراعها في

- مقيياتلين أنفسييهم يسييمون أحيانا مختلفة بأسماء أنفسهم
فهييو مييدَني يقتييل شييخص - وقييال: أي الحرييية أجييل ميين

الجهييود أقصييى عملنا الهندَ، ضدَ الرهاب إرهابي. سنحارب
إلييى الحييدَود مين الرهييابيين عبييور ينتهي حتى الدَبلوماسية

هييو الرهيياب لنهيياء عسييكري عمييل بشييأن كشمير. القرار
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أفغانسييتان فييي والقاعييدَة طالبييان الهنييدَ. مراكييز بيييدَ قرار
3000 كشييمير. تقريبييا فييي يعملييون إرهييابيين تدَرب كانت
11 منييذ إعتقلنيياهم معهييم المتعيياطفين أو القاعييدَة ميين

علَقة له من باكستان. ومنهم من كانوا منهم سبتمبر. آلف
يسييتهدَفون الرهييابيين ذاتهييا. هييؤلء الباكسييتانية بالحكومة

. 5أمريكا) يستهدَفون كما الهندَ

وأمنهيا الهنيدَ مصيالح عين تتكليم أمريكيا بدَأت وهكذا
ملَميح إسيرائيل. لتتضيح عين بهيا تكليم التي اللهجة بنفس

بهجييوم - السييرائيلي. منييذرة - الهنييدَي المريكييي الحلييف
ميين ذبحنييا علييى حكومتها عملت التي باكستان على وشيك

أجلهم. 

الييي أيدَي في والسرى الشهدَاء مئات لنا سقط وهكذا
"CIAوالي " "FBI،" قادتنييا وقدَماء إخواننا خيرة بينهم من كان

الييذين الباكسييتان، عسيياكر بفضييل ذلييك ومجاهييدَينا. كييل
سبيل في (إيمان/تقوى/جهاد يعدَ لم شعارهم وكأن واجهونا
سيييبيل فيييي (كفيييران/رشيييوة/جهييياد صيييار وإنميييا ،الليييه)

. 6المريكان)

الصييحوة أنتجته ما خلَصة ذبح تم قسوة، وبكل وهكذا
أفغانسييتان بييين مييا العصيير، هييذا فييي والعربييية السييلَمية

باكسييتان لحكوميية الخيانيية هييذه التاريخ وباكستان. وسجل
يحصييل. وتحقييق وليين يحصييل، لييم الييذي أمريكا، رضا بغية

وسييلم: (ميين عليييه اللييه صييلى اللييه رسول قول لباكستان
مييا أن عليييه)... ونعتقييدَ الله سلطه ظلمه على ظالما أعان

مسييلم ميين وسلم: (وما عليه الله صلى قوله من ينتظرونه
فييي الله خذله إل نصرته فيه يحب موطن في مسلما يخذل

وحلفييائهم المريكييان يييدَ علييى نصييرته)، فيييه يحييب موطن
المييؤمنين يحفييظ أن اللييه ونسييأل وأميير، أدهييى الهنييود

نصييرنا ميين وينصيير وأشياعهم، الكافرين ويهلك وأعراضهم
اللييه علينييا. {إن وأعييان خييذلنا من ويخذل آوانا من ويحفظ

].3قدَرا}َ [الطلَقا:  شيء لكل الله جعل قدَ أمره بالغ

6 وثيقة أنظر 5
7 وثيقة انظر 6
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الثاني الفصل
الكارثة أبعاد من فصول

باكستان في وجذورها
قبلييك ميين أمييم إلييى أرسييلنا تعييالى: {ولقييدَ قييال
إذ * فلييول يتضييرعون لعلهييم والضييراء بالبأسيياء فأخييذناهم

لهييم وزييين قلييوبهم قسييت ولكيين تضييرعوا بأسيينا جيياءهم
فتحنييا بييه ذكييروا ما نسوا * فلما يعملون كانوا ما الشيطان

أخييذناهم أوتييوا بمييا فرحييوا إذا حتى شيء كل أبواب عليهم
ظلمييوا الييذين القييوم دابيير * فقطييع مبلسييون هم فإذا بغتة

سييمعكم اللييه أخذ إن أرأيتم * قل العالمين رب لله والحمدَ
بييه يييأتيكم اللييه غييير إلييه ميين قلوبكم على وختم وأبصاركم

إن يتييم أرأ * قييل يصدَفون هم ثم اليات نصرف كيف انظر
القييوم إل يهلييك هييل جهييرة أو بغتيية اللييه عييذاب كييم أتييا

ومنييذرين مبشييرين إل المرسييلين نرسييل * ومييا الظالمون
* والذين يحزنون ولهم عليهم خوف فلَ وأصلح ءامن فمن
يفسييقون}َ [النعييام: كييانوا بما العذاب يمسهم بآياتنا كذبوا

43  –49.[

*      *      *
النصيييحة تمييام وميين اللييه، دييين فييي المانيية ميين إن
باكستان. وميين في المسلمين لخواننا نقدَمه الذي والبيان،
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كان وإن أيدَيهم بين كاملة الحقيقة نضع أن التذكرة، إخلَصا
بإيجاز... فنقول: 

فييي القييائم الحييال أن يتصييورون النيياس من كثيرا إن
وأن شييرعية، مسييلمة حكوميية الحكوميية أن هييو باكسييتان،

المظييالم ببعييض متلبييس مسييلم حيياكم "مشييرف" مجييرد
مصييالح علييى حفاظييا مجييبرا اضييطر والجهييالت. وأنييه

في ارتكب ما يرتكب أن المريكان تهدَيدَ وتحت الباكستان،
وعلمائها باكستان أبناء من المسلمين حق وفي أفغانستان،

حييق فييي يفعلييه مييا فيهييا. وكييذلك العلييم وطلَب ودعاتهييا
فييي والمسييلمين... وأنييه العييرب والمجاهييدَين المهيياجرين

والنكييار عليه، والصبر طاعته تجب شرعي أمر ولي النهاية
قصاصييات عبر أو الكلَمية، الخطب عبر الحالت أقصى في

بعييض فييي الجييوف الصييياحا عييبر أو الصييحفية، الييورقا
الجيييش هؤلء تقدَير. وأن أكثر على المعترضة المظاهرات
خدَميية فييي بييأمره العيياملين، الميين ورجييال والشييرطة
وميين أيييدَيهم بييين ميين سييبيلهم، فييي يقيياتلون المريكييان،

عليهييم، مسييؤولية ل مجبورون المر واقع في خلفهم... هم
أخطيياء، يرتكبييون وربمييا إخواننا وهم العليا، الوامر ينفذون

الحاليية المسييلمين... وأن وأمام ربهم أمام معذورون وأنهم
عامرة، ُمرضية. فالمساجدَ باكستان في والمعيشية الدَينية

الدَينييية والمدَارس معقودة، العلم وحلقات قائمة، والدَعوة
فيييي مزدهيييرة الدَينيييية والمناسيييبات والحفلَت مفتوحييية،

رمضييان... أوقاتهييا... وتصييوم تصييلي موعييدَها... والنيياس
النيياس أداهييا. وأن الزكيياة أداء أراد وتعتميير... وميين وتحييج
أمييان فييي حياتهييا وتعيييش المختلفيية، معايشييها فييي تسعى
أرزاقها.  وتكسب ورخاء،

تعمييل... وتييزرع... وتتيياجر... وتييدَرس... النيياس فإن
ُتحصل والمنشآت... تتزوج، المصانع الشهادات... وتنشئ و
وتعيييش الرياضيات، وأنواع الكريكت وتلعب الذرية، وتخلف
يسيياعدَ الحييدَود، علييى مرابييط واطمئنييان. فييالجيش بأمان

عمييم... والرخياء مسيتتب والمين بواجبياته ويقوم كشمير
المريكييي الوجييود وأن خييير، بييألف فالحييال وبالجمال إلخ،

والقاعييدَة طالبييان بقايييا علييى بالقضيياء ومرهييون مييؤقت،
إلييى المييور وتعود وسيرتحلون يقولون كما الرهاب وجذور

نصابها... 

وعلى بيانها، العلم أهل على يجب التي الحقيقة ولكن
ومستقبلهم حياتهم تفاصيل تمس لنها معرفتها، المسلمين

عنييه، ونهيياهم بيه اللييه أمرهم وما دينهم تمس كما ودنياهم،
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عرضييها جنيية إلييى آخرتهييم، فييي مصيييرهم تحكييم وبالتييالي
تييذر. ول تبقييي ل سييقر جهنييم إلى والرض... أو السماوات

ذلك.  غير هي

بفطرتهم ويحسونها الناس، يعيشها التي الحقيقة هذه
عليها.  المسلم الله فطر التي

المييور. لوقييائع المراقبييون يييدَركها التي الحقيقة هذه
الميين وأجهييزة العسييكريين وكبييار السياسيية أهييل ميين

مييا غييير تقييرر باكستان، في والثقافية العلمية والشخصيات
المصييالح وأصييحاب وجهلتهييم النيياس ميين البسييطاء يعتقييدَ

قلييوبهم علييى وران بصييائرهم اللييه طمس الذين الشخصية
العلَم أجهييزة تقييدَمه مييا غييير يكسييبون. وهييي كييانوا بمييا

ومسييخ بييه، النيياس إقنيياع وتحاول ودجلها بزيفها الحكومية،
مييا غير والجن. وهي النس شياطين بجهود وعقولهم دينهم
المنافقين! من السلطان علماء بعض للناس يزوره

السييلَمية الشريعة أحكام تقول: أن الحقيقة هذه إن
ميين الحييياة شييؤون كييل تشييمل التي أحكامها معطلة. وأن

ذلييك بسبب تعيش الناس ومباحا... ملغاة. وأن وحرام حلَل
العيش.  ضنك

*      *      *

أمصصورا     تقصصرر     باكسصصتان     في     المرة     الحقيقة     إن
يلي:ا      ما     منها

أول:ا 

باكسييتان جمهورييية" يسييمى الييذي البلييدَ هييذا أن
الييتي الوضييعية العلمانييية التشييريعات ! تسييودها"السلَمية

النجليزييية بييالقوانين ُتحكييم وأنهييا البشيير، وسيينها قررهييا
والقتصيييادية السياسيييية مناحيهيييا كافييية فيييي والغربيييية،

شييرع ميين يبييق لم والثقافية... وأنه والقضائية والجتماعية
وبعييض الشخصييية، الحييوال أحكييام ميين نتفييا إل فيهييا، الله

ُيحكم الفرعية، المور كييل فييي بعييدَها اللييه أنييزل مييا بغير و
الصييول ذي الباكسييتان دسييتور تصييفح شيييء. ويكفييي
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حجيييم لييييدَرك الوضيييعية وقيييوانينه والغربيييية، النكليزيييية
المصيبة!

ثانيا:ا 

وتصييدَر والقوانين، التشريعات تسن الحكومة هذه أن
اللييه، أحييل مييا وتحييرم اللييه، حييرم مييا تحل التي المراسيم

جهييارا تبياع المعييروف. فييالخمور عن وتنهى بالمنكر، وتأمر
مختصيية، وزارات عيين تصييدَر رسييمية إجييازات وفييق نهييارا

والعييري الرقييص وأميياكن السييياحة ومرافييق والملَهييي
بميييوجب تفتتيييح كيييذلك واليييدَعارة، والحفلَت والختلَط
ّوج حكومية، تراخيص والمجييون. والزنييا والفسيياد للخنييا فتر

المحرميية. واللعيياب والميسيير القمييار محلَت ذلييك ومثييل
ميين فيهييا بمييا الفيييدَيو، بيييع ومحلَت السييينما صالت كذلك
"كيبييل" الييي قنييوات ذلييك ميين وأنكييى للرذيلة وترويج فساد

كل في الفاضحة الجنس أفلَم حتى تعرض التي والدَشوش
البنييوك مئيات عيين ذلييك مثل حياء... وقل ول وجل بلَ وقت

آلف وتنتشيير رسييمي حكييومي بترخيص تعمل التي الربوية
ميين نميياذج وعرضييها... وهييذه البلَد طييول فييي مكاتبهييا
القييانون! وهييي بنييص لييه والييترخيص الله حرم ما استحلَل

لكييانت المسييلمين أفراد مارسها لو وأمور وموبقات معاصا
الييتي الحكومية حيق فييي ولكنهيا وكبائرا، معصية حقهم في

لهيييذه واليييتراخيص الجيييازات وتعطيييي القيييوانين، تسييين
أنييزل ما بغير وحكم الله، حرم لما استحلَل المحرمات. هو

طييواغيت وشييرائع الكفر بأحكام الله لشرع واستبدَال الله،
البشر. 

ثالثا:ا 

فيييي والمقيييروءة المسيييموعة العلَم وسيييائل أن
عليى والتشيجيع والفسياد الكفير لنشير بيؤر هيي باكستان،

الباكسييتان لشييعب الدَينييية الهوييية مسييخت وقدَ المعاصي،
والختلَط. والنحييراف للعلمانييية فيييه وروجييت المسييلم،

وطييرقا الغربييية الحييياة وجعلييت المحرمييات أنييواع وكافيية
وفسيياد ودعارتهييا ولباسييها، وشييرابها وطعامهييا معيشييتها،

به. والمطلييع يقتدَون والكبار والصغار للشباب مثال أخلَقها
تشيييع أن يحبييون الييذين هييؤلء وجييدَ كيييف يعجييب عليهييا

حييتى باكسييتان، فييي الحرييية هذه آمنوا الذين في الفاحشة
ميين وكأنهييا واللييواط الزوجييية والخيانيية للزنييا يدَعون بدَؤوا

وخشييية الحييياء النيياس! ولييول وصييفوة القييوم علية صفات
ميين أيدَينا تحت وثائق لنقلنا الموضوع عن والخروج الطالة
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خجلَ الجييبين لها يندَى ما إعلَمها ووسائل الباكستان صحف
وحياء! 

رابعا:ا 

جعلهيا ميا والمكوس، الضرائب من تسن الحكومة أن
تجييبي ل النيياس. فهييي أمييوال على المتسلط الكبر، اللص
بيل الفقيراء حاجيات في لتضعها الغني من الشرعية الزكاة

فقييراء ترهييق التي والمكوس الضرائب تسن العكس، على
بها يلتزم ل من وتعاقب شرعي، وجه بغير وأغنياءهم الناس
القانون.  وسطوة السلَحا بقوة

خامسا:ا 

تسييرحا الغربييية، والفسيياد التنصييير مؤسسييات أن
وتسيياهم باكسييتان، في الحكومة من وحماية بإجازة وتمرحا

أوسيياط فييي سييواء ومسييخا، تبييدَيلَ الناس، دين إفساد في
الفغييان. وميين المهيياجرين أوسيياط فييي أو الباكسييتانيين،

%.98 ميين أكييثر باكستان في المسلمين نسبة أن المعلوم
تزيييدَ ل السيييوية الوثنية الدَيانات من أقليات إل فيها وليس

أفغانسييتان. في المر السكان. وكذلك مجموع %من2 عن
الحتلَل منييذ باكستان في العاملة التنصير مؤسسات ولكن

- السييييتقلَل حكومييييات ميييين تلَه ومييييا النجليييييزي،
بيييين مسييييحية أقليييية أوجيييدَت- النجليزيييية/المريكيييية! 

باكسييتان، في الفغان المهاجرين بين الباكستانيين! وكذلك
بوسييائل وتضييخم بحقييوقهم، تطالب الغربية الدَول وصارت
أبنيياء ميين مئات بضعة إل هم اليوم. وما حجمهم من العلَم
إلييى السييلَم دييين عيين ارتييدَوا الييذين الباكسييتانيين وأحفاد

زالييت مييا التي التنصير مؤسسات نشاط بسبب النصرانية،
الحكومة.  بحماية ناشطة

سادسا:ا 

المنكيير، عيين والنهييي بييالمعروف الميير فريضيية أن
وكبييار بالحكوميية يختييص فيمييا لسيما باكستان، في معطلة

ميين وأن فيهييا، والخارجية الدَاخلية وبسياساتهم المجرمين،
واليييدَعاة والخطبييياء العلمييياء مييين الميييور، هيييذه يميييس

بالعييدَل يييأمر أو اللييه، شريعة بتحكيم يطالب أو المسلمين،
فييي يوضييع أو ويسييجن، عليييه يقبييض والقسييط، والحسان

صيار حيتى أسيلفنا كما المور تطورت وقدَ الجبرية، القامة
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وعلمييائه ومؤسسيياته بالدَين يهزؤون وكبارها، الدَولة رئيس
العلَم.  بوسائل ويهاجمونها علنا

سابعا: 

الناس. هييو يعيشه فالذي ؛القتصادي الصعيدَ على أما
ار الشيعب واليذل. فأكثريية والميرض والفقير الجيوع انتش

بعييض نشييرت وقييدَ الفقيير، خييط تحت يعيشون الباكستاني
الشييعب ثلييث بييأن تفيييدَ تقيياريًرا القتصييادية المؤسسييات
ل بمييا يعيشييون إنسييان مليون خمسين نحو أي الباكستاني،

اليوم تبلغ الباكستان ديون اليوم! وأن في واحدَ دولر يجاوز
[ دولر! نعييم بليييون أربعييين الربوييية الدَولييية للمؤسسييات

تييدَفعها الييتي الربوييية فوائييدَها  تجاوز]4.000.000.000$
الييدَولرات ملَيين مئات والصليبيين اليهود لبنوك الباكستان

الغنييياء جعل قدَ الوطنية، الثروة توزيع سوء أن سنويا. كما
والشيرطة الحكوميية رجيال مين والمرتشيين، التجييار وكبار

الشعب طبقات باقي وأما يوم، كل ثراء يزدادون وأشباههم
فييي يييوم. فالدَوليية بعييدَ يوما الفقر في فينغمسون المسلم
يكفيييه ل النيياس ومعظييم منهار، والقتصاد للفلَس طريقها

الباكسييتان أصبحت حتى قوته، عن فضلَ لسكنه أجرة دخله
العالم. حيث في الرخيصة للعمالة المصدَرة الدَول أكبر من

أهلهييم عيين والبعييدَ الغربيية، في شبابهم زهرة الرجال يضيع
فييي يجييدَونها ل الييتي العيييش لقميية عيين بحثييا وأطفييالهم

وغصييب والرشييوة والفسيياد الفقيير فيها فشا التي باكستان
الموال. 

ثامنا:ا 

الجتماعييية فالمفاسييدَ الجتميياعي، الصييعيدَ علييى أما
الطريييق وقطييع والسييلب للعيييان... فييالنهب بادييية ظاهرة
متابعيية ويكفييي السييريعة، الدَولية الطرقا على حتى منتشر
إليييه وصييل ميا ليعلم الباكستانية الصحف في الجرائم أخبار

ميين الدَوليية دوائيير تطبييع والفسيياد فالرشييوة البلَء. كييذلك
أو سييير، شرطي أصغر إلى وزرائها، أكبر لدناها. من أعلَها
فيها.  حكومي موظف أو أمن، رجل أو جمارك، ضابط

والخمييور المخييدَرات فتنيياول أخييرى، ناحييية وميين
فييي متفييش الجتميياعي والفساد والزنا والختلَط بأنواعها،

يناسييبها ما لنفسها طبقة كل اتخذت بحيث الناس، من كثير
الغربييية الحياة وغناها. وأصبحت فقرها بحسب الفساد، من

التلفزيونييات انتشييار بسييبب يحتذي مثال الماجنة، وتقاليدَها
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الفاسييدَة النييترنت ومواقييع الفضييائية والقنوات والدَشوش
المطربييون والغنياء. وصار والمثقفين الطلَب شرائح لدَى

بسييبب للمجتمييع رمييوزا التلفزيون وشخصيات والرياضيون
والجامعي.  المدَرسي والتعليم العلَم سياسة

تاسعا:ا 

ميين العاميية. ظلييم للحياة بارزة سمة فهو الظلم وأما
لصييغارهم، المييوظفين كبييار ميين وظلييم للشعب، الحكومة

ميين وظلييم للناس، الشرطة وأنواع المن أجهزة من وظلم
ذمييم، وشييراء رشييوة ميين فيهييا ومييا للمتحاكمين، المحاكم

للضييعفاء القوييياء ميين وظلييم للفقييراء، الغنييياء من وظلم
وهكذا... 

والضيينك. ومييا العنيياء الباكسييتانيون يعيش فبالجمال
أنييزل بمييا الشرعي الحكم عن للبتعاد طبيعية نتيجة إل هذا

تعياليم عليى بنياء حياتهم الشعب وأكثر الحكومة الله. وبناء
أعييرض تعييالى: {وميين قال كما السلَم. تماما دين تخالف

].124ضنكا}َ [طه:  معيشة له فإن ذكري عن

عاشرا:ا 

باكستان. فالذي في السياسية الحياة صعيدَ على وأما
منييذ باكسييتان فييي وأتبيياعهم السياسيييين أكييثر عليييه دأب

السياسية، الحياة عن الدَين استبعاد اليوم. هو وإلى نشأتها
اللييه. والتشييريع أنييزل مييا غييير علييى أساسييا الحكييم وبنيياء

الحكومييات دأبييت الغيرب... وقيدَ قوانين على بناء والتقيين
بالقسييط يأمرون والذين وأهله الدَين محاربة على المتتابعة

باكسييتان فييي السياسييية للحييياة فإن الناس. وبالعموم من
دائمييا السياسييي سييلوكهم طبعييت أساسية سمات وروادها

ذلك:  ومن

والهوييية السياسييي الفكيير صييعيدَ علييى ) العلمانييية1
ومعتقييدَاته الغييرب ثقافييات على والتربية الحزبية. والنشوء

والفكرية.  السياسية

كييل السياسييية، والشخصيييات الحييزاب هييذه ) أن2
تحسيبهم شيدَيدَ، بينهيم وبأسيهم فرحيون، ليدَيهم بما حزب
يؤفكون.  أنى الله قاتلهم شتى وقلوبهم جميعا
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الغييرب، رضييا علييى هييو السياسييي سييباقهم ) أن3
اللَحييق  والسيييدَ"بريطانيييا" السييابق المحتييل خصوصييا

منهما.  الشرعية يستمدَ الحكم في طامع كل  لن"أمريكا"

ميين اتخييذوا قييدَ كلهييم، يكيين لييم إن معظمهييم ) أن4
والثراء الرض، في للعلو ووسيلة للكسب، حرفة السياسة

المناصييب مستغلين والسلب للنهب وطريقا المشروع، غير
السياسية. 

قييائم الدَيمقراطي وزيفهم السياسية دعاياتهم ) أن5
حملَتهييم فييي وخييدَاعهم الشييعب، علييى الكييذب علييى

تسييلمهم بعييدَ يلحسونها ثم الوعود يغدَقون حيث النتخابية،
السلطة. 

السييلَمية، والشخصيييات الجماعييات بعييض وباستثناء
بعييض لتحقيييق السياسييي الهامش على اللعب تتوخى التي

فييإن وبرامجهييا، لجماعاتهييا أو للييدَعوة، الشييرعية المصالح
هو السلَمي، غير الحزبي الطيف لباقي السياسي السمت

الخمسة.  النقاط في ذكرنا ما

ون مضطر لضعفهم، فهم السلَميون السياسيون أما
والشخصيييات الحييزاب تلييك مييع تحالفييات فييي للييدَخول
المتصارعة.  السياسة

"مشييرف" المريكييي. فقييدَ عهييدَ بدَأ فقدَ اليوم، وأما
،"مشييرف برويييز الجنييرال" الجدَيييدَ الفرعييون هييذا قييام

الحكيييم نظيييام ويعييييدَ جميعيييا وبيييأحزابهم بهيييم ليخسيييف
لكييم علمييت {مييا ،نظييام على القائم الفرعوني الدَكتاتوري

ميا إل أريكييم {ما ؛وقاعدَة ]،38غيري}َ [القصص:  إله من
ولسييان ]،29الرشيياد}َ [غييافر:  سييبيل إل أهدَيكم وما أرى
نسف فقدَ ،]24العلى}َ [النازعات:  ربكم {أنا: يقول حاله

لبعييض يتيييح الييذي الييدَيمقراطي الهييامش من قائما كان ما
لصييالح العمييل الوطنييية، وهويتهييا لباكسييتان المخلصييين

كييان الييذي الهامش نسف وكذلك علمانيتهم، رغم باكستان
بيياللعب بييه يييأملون والمصلحين، والعلماء السلَميين بعض
لتحقيييق أتبيياعهم، لصوات وحاجتها الحزاب تناقضات على
"مشرف" يدَ على لدَيهم. وانتهى المظنونة المكاسب بعض

ومييا الدَيمقراطييية عبر بالحق والصدَع الصلَحا من أملوه ما
هييواه علييى يفصلها انتخابات عبر لهم يعيدَ أن يترجونه زالوا
الدَستورية.  حياتهم من فقدَوا ما بعض
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حضيييض "مشرف" إلى مع الباكستانيون وصل وهكذا
باكستان. نشأت منذ السياسي وضعهم

محصصصلة     كصصانت     حكمصصه     مصصن     سنين     ثلثا     وخلل
إنتاجه:ا 

للباكستان.  والدَستورية السياسية الحياة ) تدَمير1

حافيية إلييى لباكسييتان القتصييادية بالحالة ) الوصول2
الفلَس. 

والشييرفاء والييوطنيين السلَميين من الكثير ) إبعاد3
الميين وقييوى والشييرطة والجيييش السييلطة مراكييز عيين

المريكان.  وعملَء والمرتشين بالخونة واستبدَالهم

فييي للسييلَم الساسييية القاعييدَة تييدَمير ) محاوليية4
وحصييار الجهادييية الجماعييات علييى بالقضاء وذلك باكستان

والتضييييق الدَينييية المييدَارس وتجميييدَ السلَمية التنظيمات
الشييباب خلَصيية وخطييف وتعييذيب وسييجن العلميياء علييى

باكستان.  في المسلم

أفغانسييتان فييي لباكسييتان السلَمي الظهر ) تدَمير5
الوحييدَ الحكييم بييذلك مزيلَ السلَمية، وإمارتها طالبان وهم

العالم.  في السلَمية للشريعة

والناتجيية والعربييية السييلَمية الصحوة خلَصة ) ذبح6
القرن.  هذا في آسيا وسط في

علييى كشييمير قضييية لييبيع جييادة بخطييوات ) السير7
لها.  العاملة الجماعات بتصفية والتعهدَ السياسة، موائدَ

وشييعبها وثرواتها وعرضها بطولها الباكستان ) وضع8
فيهييا تتغلغييل حيدَيث، طيراز على أمريكية مستعمرة لتصبح

فيهييا وتسييرحا وجييوا، وبحرا برا المريكية العسكرية القوات
تشياء، كميا وتميرحا المريكيية والسيتخبارات المين أجهزة

الجيييش رجييال ميين الباكسييتان أبنيياء خييدَمتها فييي ويعمييل
والسياسة.  والمن والشرطة

الكييبرى الكارثيية نحييو اليييوم، الباكسييتان تسير وهكذا
حتى أعلم، والله قلَئل خطوات إل نتيجتها على يبق لم التي

الهندَ. مييا وخادمتها إسرائيل وسيدَتها أمريكا أهدَاف تتحقق
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هييذه يحبييط ميين اللييه وأولييياء الحق أهل من الله يقيض لم
المؤامرات. 

العلمييياء عليييى القضييياء إل أميييامهم يبيييق ليييم فيييإنه
ميياتم فييإذا والجهادييية، السييلَمية والجماعييات والمييدَارس

- اللييه سييمح - ل "مشرف" وأعوانه يدَ على ذلك للمريكان
أن هي التالية الخطوة الطريق. فإن هذا على سائرون وهم
وتفكييك الباكسييتانية، النووييية القييوة علييى يدَها أمريكا تضع

الباكستان...  تقسم ثم الباكستاني الجيش

البنييية داخييل تغلغلت أن بعدَ كثيرة، أمامها والخيارات
تقييوم أن لباكسييتان... فإمييا والمنييية والعسكرية السياسية

"مشييرف" ويلقييي يعييرض بييدَأ كمييا سياسية بمؤامرة بذلك
عسييكرية بمغييامرة خطابيياته... وإمييا عييبر الختبييار بالونات

مها - هندَيية، أمريكيية وينفيذها ويقودونهيا، المريكيان يرس
باكستان...  في وعملَؤهم الهنود

الباكسييتان، علييى الهنييدَ بهييا تقييوم شاملة بحرب وإما
غفلية اليدَولي. وفيي الغطياء وبريطانييا أمريكيا لهيا وتؤمن

المراكز على يدَهم المريكان يضع الحرب وزحمة الحدَاث،
بسييبب المعلومييات من يكفي ما عنها يجمعون التي النووية

ميين وبفضييل باكسييتان، على والمنية العسكرية سيطرتهم
أمثييال ميين الباكسييتانية الحكوميية رجييال كبار من اشتروهم

قيييام منع وهي جاهزة حجتهم "مشرف" وأعوانه. وستكون
وضييع يييبرر ممييا النييووي، السييلَحا باسييتخدَام إنسانية كارثة
والباكستانية. فيسيييطرون الهندَية النووية القوة على يدَهم
 شكليا؟ الهندَية وعلى فعليا الباكستانية على

الجيييش بين الدَاخلية الحروب افتعال خيارات ولدَيهم
جهيية ميين والميين الجيييش بييين سييرحدَ. أو فييي والقبائييل

أخييرى. جهيية ميين العلميياء ومييدَارس السلَمية والجماعات
ويجزؤها...  باكستان يفكك قدَ مما

تحييت الحييزاب لصييراعات العييودة خيييارات ولييدَيهم
 ليسييتمر- الن يفعلييون كمييا-  الدَيمقراطييية عييودة دعييوى
وإما... وإما...  السلَميين بتصفية والمن الجيش

النووييية القييوة تييدَمير هييو والهييدَف كييثيرة والخيارات
القييوة لزاليية المعليين إسييرائيل هييدَف هييو الوحيييدَة. وهييذا

الشييرقا فييي القييوى خارطيية ميين الباكسييتانية السييلَمية
تلييو واحييدَة الفاعليية العربييية القييوى أزالوا أن الوسط. بعدَ
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دمرت  والتي"المريكية المشرفة البراويز" يدَ على الخرى
العربييي. العييالم أرجيياء كافيية فييي للمسلمين الذاتية القوى
الباكستان.  دور جاء أنه ويبدَو

عشر:ا      أحد

؛باكسييتان فييي للنيياس الدَينييية الحياة صعيدَ على وأما
ل فييإنهم المسلمين، عوام وهم العظمى، الناس أغلبية فأما

وطييرقا ونظييم وعيياداتهم ومعقدَاتهم وفكرهم حياتهم يبنون
أغلييب السييلَم... وأمييا تعاليم أساس على معايشهم كسب

عنييدَهم يقتصيير التييدَين مفهييوم فييإن متييدَينين، يسمون من
الشييعائر بعيض وأداء رمضيان وصيوم الصيلوات، أداء عليى

الجتماعييية والتقاليييدَ العييراف لبعض والمناسك. بالضافة
والخرافييات الخلييط ميين كييبير كييم مع الدَينية، الصول ذات

ادئ ميع المتنافيية والعادات والبدَع، ن مب انتشيار اليدَين. م
غييير المشييوه والختلَط. والحجيياب والملَهييي المفاسييدَ

أييين ميين الكييثرين اكييتراث عييدَم النسيياء. مييع لييدَى الساتر
حرام!  أو حلَل من معاشهم اكتسبوا

والييبراء، الييولء أسييس وأميا الصحيحة، العقيدَة وأما 
لييدَى الحييياة... فالجهييل مرافييق لكافيية الدَين شمولية وأما

ذلك.  في الصل هو العامة

عييبر للسييلَم العيياملين جمييوع الخييواصا! وهييم وأمييا
لهييا ومييدَارس مييذاهب أو منظميية، أحييزاب أو جماعييات
زعاماتهييا لهييا مشيييخة وتجمعييات دينييية طييرقا أو قياداتهييا،

العلميياء أكييابر بعييض باسييتثناء القول: أنه وأفكارها. فيمكن
الييذين الييواعين، والملييتزمين المخلصين، والدَعاة العاملين
النيياس وتبصييير المتكامليية، الييدَين دعوة نشر على يعملون

المسيياجدَ. وإنشيياء ودنييياهم... وبعمييارة دينهييم بشييؤون
وطباعيية الدَروس، وعقدَ الطلَب، وتخريج الدَينية المدَارس

الييدَين، لنشيير الهادفيية والمناسبات الحفلَت وإقامة الكتب،
وإذكيياء المنكيير، عيين والنهييي بالمعروف المر إلى والدَعوة

أنفسييهم نزهييوا الييذين العلماء أولئك الجهاد... وخاصة روحا
والتسييابق السييلَطين أبييواب وارتييياد الخلَف تفاهييات عيين
وبرلمانهم... - وجييزى وكراسيهم لمؤسساتهم النتماء على
فييإن هؤلء - فباستثناء فيهم وبارك خير كل الرهط هذا الله

تعتريهييا السييلَمي والعمييل الييدَعوة مجييالت ميين العدَيييدَ
ذلك:  إليها... ومن النتباه العلَقة بأصحاب يجدَر ملَحظات
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وأحكامهييا الحاكمييية عقيييدَة توحيييدَ توضيييح ) عييدَم1
خاصييتهم المسييلمين عمييوم لييدَى اندَرسييت للنيياس. حييتى

يعييدَ السيياس. ولييم هييي فيهييا الجهاليية وعامتهم. وأصبحت
عقيييدَة وقضييايا اللييه أنييزل بمييا الحكييم أن يعرفييون الغالبية

التوحيدَ. وعقيدَة الدَين أساسيات أهم من هي والبراء الولء

أبييواب ارتييياد ألفوا قدَ والدَعاة، المشايخ بعض ) أن2
ُؤوليين الحكام بأنهييا النيياس أعلييم وهييم الحكييوميين، والمس
والحكييم الشييرائع وتبدَيل والفساد الظلم على قائمة أبواب

مجييالس فييي العلميياء بعييض وجود الله! وصار أنزل ما بغير
منافاته وعدَم الحال بحسن عليهم شهادة بمثابة السلَطين،

ومعيياداة مناهضيية فييي النيياس يفكيير الدَين. فكيييف لتعاليم
تطييبيق علييى لحملهييا بجهادهييا التفكييير عيين فضلَ الحكومة

الدَين؟! شرائع

الفكرييية والمييدَارس المييذاهب بيين الخلَف ) كييثرة3
عليهيييا، واليييردود واليييردود الجيييدَليات وكيييثرة والعقدَيييية،
والعلميياء... بييل والمشييايخ والمعقييدَات للفكييار والتعصييب

الواحييدَ، المييذهب رمييوز بعييض بين يكون لن الخلَف وصل
حشييدَ علييى صييراعا الواحييدَة، والعقدَية الفكرية والمدَرسة

ميين كييثير انشييغل والمنافع... حييتى التباع وتجاذب النصار
الرئيسيييين وأعييدَائهم الكييبرى، قضيياياهم عيين الكابر هؤلء
الييدَين لحرب خلَفاتهم جميعا. ويوظفون لهم يكيدَون الذين

السييلَم وقضييايا الشييريعة وتهميييش عنييه، النيياس وإبعيياد
الكبرى... 

ميين النازليية الحتلَل حاليية ضييدَ الكلميية اجتماع فبدَل
الهييدَاف مييع ورئيسييها الحكوميية وتحييالف المريكييان، قبل

اتحيياد الميية... وبييدَل لنخبيية ومحاربتها المريكية والمصالح
جميعييا، بهييم للبطييش الحكوميية مشيياريع وجييه فييي الكلمة

المييير عليييى الجتمييياع ومدَارسيييهم. وبيييدَل وبيييأحزابهم
الييتي الشيينيعة المنيياكير بييل المنكر، عن والنهي بالمعروف

إنشغل هذا، والعامة... بدَل الخاصة حياة مفاصل جميع تعم
والصييلَحا المييان صييمام وهم بأنفسهم الفضلَء هؤلء بعض

مؤسسيية المريكان ويلتهمها إربا، المرتدَون يمزقها وبلدَهم
أخرى.  إثر

الحكوميية. ميين خوفييا الحق من كثير عن ) السكوت4
مختلييف فييي العلييم أهل أكثر أخذ كبرى... فقدَ طامة وهذه

رحييم ميين إل المصيييبة هييذه من الحظ بأوفر المسلمين بلَد
الله. 
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البلَء أشييكال من لفتات المسلمون، الخوة أيها فهذه
- باكسييتان فييي المسييلمين حييياة تطبييع الييتي والمصييائب

الحصر... ل الذكر سبيل على ردتها - أو أسلفت كما وغيرها
ُيعلم الطيييب، البلدَ بهذا والبلَء الخطب يحيط مدَى أي إلى ل

أن قبييل الخطيير لتلَفييي فيييه والريييادة الييدَين أهييل ولينتبييه
اللهييي العقيياب يقييع أن وقبييل أبعادهييا. النكبييات تسييتكمل

وقصييروا أيييدَيهم قدَمت ما على وفاقا جزاء بالناس القدَري
الله.  جنب في

تسييلط ميين للكارثيية، النهائية الصورة فإن يتضح فكما
خيييارهم وقتييل فيهييم، وتحكمهييم المسييلمين علييى العييدَاء

الحكييام عييامتهم... وولء أقوات في والتحكم شبابهم وأسر
وطمييت. عمييت لمفاسييدَ نتيجيية إل هييي مييا لهييم، المحلييين

الخييير أهييل بصلَحا البلدَ هذا الله رحمة تتدَارك لم إن والتي
قدَر.  ول الله سمح ل وأكبر أعظم فيه

المترتبيية الشييرعية الحكييام بعييض ليضيياحا وسييننتقل
البلَء هذا من والمخارج الحلول واقتراحا الحوال، هذه على

باكستان.  في النازل

العقدَييية الساسيييات ميين كييثيرا أن لحظييت ولكنييي
هييذه علييى الحكييم عليهييا يرتكييز الييتي الدَينييية والبييدَيهيات

لهييا... يصييطدَم الحلييول ووصييف اللييه شييرع وفق الحوال،
الكثيرين.  لدَى عظيمة بجهالة

بتلييك للتييذكير مسييتقل بفصييل لييذلك أقدَم أن فآثرت
وضييع عيين النظيير العاميية. بصييرف الشييرعية الحقييائق
يمكيين ل الييتي الييدَين أصييول من غيرها... لنه أو الباكستان

أمييير ول الشيييريعة، ضيييوء فيييي للخلَصا تصيييور يقيييوم أن
اللييه سبيل في الجهاد عن فضلَ منكر، عن نهي أو بمعروف

واعتقادها.  فهمها بدَون

قييدَر مختصيير فصييل فييي سنجمعها الساسيات هذه 
بييه نييذكر مييا خلَصيية التييالي. وفيييه الفصييل هييو المكييان

خصوصا.  باكستان وفي عموما المسلمين

الثالث الفصل
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مقتضيات من هامة حقائق
السلمية الشريعة

باكستان في إخواننا بها نذكر
سييبيل ولتسييتبين اليييات نفصييل تعالى: {وكذلك قال
دون مين تيدَعون الييذين أعبدَ أن نهيت إني * قل المجرمين

* المهتدَين من أنا وما إذا ضللت قدَ أهواءكم أتبع ل قل الله
مييا عنييدَي مييا بييه وكييذبتم ربييي ميين بينيية علييى إنييي قييل

خييير وهييو الحييق يقييص للييه إل الحكييم إن بييه تسييتعجلون
].57 – 55الفاصلين}َ [النعام: 

*      *      *
المييوجزة، الرسييالة هييذه ميين الهييام الفصييل هييذا إن
قييدَ فقراتييه بعييض إن بل مادته، لهمية فيه التوسع يستأهل

ِتَب السلَمية. المكتبة في والمجلدَات الكتب عشرات فيه ُك
جميياهير عيين فصييولها أكييثر ُغيبييت حقييائق ذلك رغم ولكنها

السييلَم، بلَد ميين غيرهييا فييي كما باكستان في المسلمين،
للييه المحيياربين والحكييام الملييوك ِقبييل ميين ومكر عمدَ عن

تمكيين لمييا واعتقييدَوها، فهموهييا لييو الشييعوب ودينييه... لن
للييدَين ومحياربتهم وكفرهيم ظلمهيم مين المجرمون أولئك

للتييذكرة الرسالة لن اليجاز، سبيل على وأهله. وسنوردها
ميين سأورد الفقهية. وفيما المطولت لنقل وليست والبيان

الله.  شاء إن كفاية الشرعية والثار الشواهدَ بعض

بمييا البلدَ، هذا في الفاضل الدَين علماء إخواننا وأذكر
علييوم فييي الطويييل والبيياع العلييم ميين تعييالى اللييه حبيياهم

الييدَين أصييول ميين الهاميية البييواب هذه يخصوا أن السلَم،
الحييال. مسييتعينين واقييع تناسييب الييتي بالهمييية والعقيدَة،

واجييب لئييم. فهييذا لوميية اللييه ذات فييي خييائفين غييير بالله
جمييوع بييه وسييتطالبهم القياميية يييوم عنييه اللييه سيسييألهم
فييي منهييم كييثير فوقييع فهميه ميين حرمييوا الذين المسلمين
الضلَلة... 

يعلمييون فإنهم الحق مقالة منزلة نحو العزم فليشدَوا
صييلى ورسييوله اللييه رضييي وفيها والخرة الدَنيا شرف أنها
صييلى اللييه رسييول عن الترمذي روى وسلم. فقدَ عليه الله
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عنييدَ عييدَل كلميية الجهيياد أعظييم ميين وسييلم: (إن عليه الله
جائر).  سلطان

التالية:ا     العناوين     على     الفصل     هذا     وسيشتمل

الحياة.  شؤون لكافة السلَم أحكام ) شمولية1

يكيون الحاكميية. وميتى اللوهيية. وتوحييدَ ) توحييد2َ
بغييير للشرائع. الحيياكم المبدَل الحاكم لله. وكفر كله الدَين

الله.  أنزل ما

الكييافرين مييوالة والييبراء. وحكييم الييولء ) عقيييدَة3
ضييدَ معهييم والقتييال للكفييار النصيييحة وأنواعهييا. وحكييم

والمرتدَين.  الكفار جانب المسلمين. إلى

أو للمسييلمين الحيياكم كفر على شرعا يترتب ) ماذا4
ّدته السلَم.  عن ر

الحكييام لييدَى العيياملين والعييوان الجنييود ) مسييألة5
للمسييلمين المحيياربين السييلَم لعدَاء الموالين الطواغيت

قتالهم؟ حكم وما

القصييدَ. وعييدَم والتأويييل، والكييراه، الجهل، ) أعذار6
والجماعة.  السنة أهل عندَ الكفر أعمال في للواقع

دمييائهم، وعصييمة المسييلمين حرمييات ) تعظيييم7
الكييافرين دميياء وحييل تحييل؟ وأعراضييهم. ومييتى وأموالهم
تحرم؟ ومتى وأموالهم

للمييراء المحرميية والطاعيية المشييروعة ) الطاعيية8
الطاعيية من المسلم على يتوجب والعلماء. والكبراء. وماذا

عليه.  يحرم وماذا

فييرض يكييون ومتى عين؟ فرض الجهاد يكون ) متى9
سييبيل فييي يكيون ومييتى الله سبيل في يكون ومتى كفاية؟

الشيطان؟

*      *      *
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شصصؤون     لكافصصة     السصصلم     أحكصصام     ) شصصمولية1
:ا   والدنيوية     الدينية     المسلمين

الييدَين قواعييدَ أن تفيييدَ العقدَييية، الحقيقيية هييذه إن
وجييود ومسييتلزمات الحييياة، منيياحي كافة تشمل وأحكامه،
أو كإنسييان، الفييرد صييعيدَ علييى الرض. سييواء في النسان

الدَوليية إلييى المجتمييع إلييى السرة من الجتماعية تشكيلَته
العبييادات تفصيييلَت ميين ذلييك يتبييع ومييا بغيييره، وعلَقيياته

ذلك.  وغير والمعاملَت

عيين المنبثق الدَين هذا أن العقدَية الحقيقة هذه وتفيدَ
الصييالح الميية هييذه سلف عليه أجمع ما ثم والسنة، القرآن

والعلميياء الئميية اسييتنبطه مييا القييرون. ثييم خييير ميين
كافيية الواسعة دائرتها في تشتمل الحكام هذه المجتهدَون،

النسانية...  والعلَقات الحياتية، المرافق تلك

الييذي قال: {هو الذي تعالى الله كتاب في ثابت وهذا
ويزكيهييم آييياته عليهييم يتلييو منهييم رسييول الميييين في بعث

ضييلَل لفييي قبييل ميين كييانوا وإن والحكمة الكتاب ويعلمهم
عليييك اللييه وجييل: {وأنييزل عز وقال ]،2مبين}َ [الجمعة: 

]،113تعلم}َ [النسيياء:  تكن لم ما وعلمك والحكمة الكتاب
النيياس ليقييوم والميزان الكتاب معهم تعالى: {وأنزل وقال

 ].25بالقسط}َ [الحدَيدَ: 

سيينة هييي الحكميية أن علييى المسييلمون أجمييع وقييدَ
والمفصييلة المفسييرة وسييلم، عليييه اللييه صييلى الله رسول

نبعييث تعالى: {ويييوم الدَين. قال لقواعدَ والمتممة للكتاب،
على شهيدَا بك وجئنا أنفسهم من عليهم شهيدَا أمة كل في

ورحميية وهييدَى شيييء لكل تبيانا الكتاب عليكم ونزلنا هؤلء
].89للمسلمين}َ [النحل:  وبشرى

فهمييوا كيييف الميية علميياء إلييى الله رحمكم فانظروا
هذا.  الله كلَم

عليييك ونزلنييا{ ؛الية لهذه تفسيره في كثير ابن يقول
هذا لنا بين مسعود: قدَ ابن قال}َ: (شيء لكل تبيانا الكتاب
كل على مشتمل القرآن شيء... فإن وكل علم كل القرآن

حلَل وكييل سيييأتي، مييا وعلييم سييبق، ما خبر من نافع، علم
ودينهييم دنييياهم أميير فييي محتاجون، إليه الناس وما وحرام،

ومعادهم) اهي.  ومعاشهم
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العلييم، أبييواب علييى إطلَع أدنى عندَه الذي نعم! فإن
الشييريعة. يجييدَها علييوم وفييروع والفقييه السيينة، كتييب في

صييغيرة وكييل بيياب، كييل فييي التفاصيييل أدقا علييى مشتملة
وأوجييه البشييري، المخلييوقا احتياجييات أوجييه ميين وكييبيرة
تفاصيييل حييتى الطهييارة أحكييام أدقا النساني. ميين نشاطه
الخلَء... ودخييول الحاجيية وقضيياء والنظافيية التطهيير كيفييية
والحييرب، السلم وقضايا الدَولية العلَقات قوانين أكبر وإلى

والمييوال الييدَماء فييي والحكييم القضاء تفاصيل بأدقا مرورا
والمزارعات... وغير والمتاجرات المعاملَت إلى والعراض
سييدَى. ولكيين يتركنييا ولييم عبثييا يخلقنا لم تعالى ذلك. فالله

اليمييان، أسييس ميين وكونهييا بييدَاهتها، علييى الحقيقيية هييذه
لهييذه المنتسييبين أكثر عندَ اندَرست قدَ الدَين، فهم وقواعدَ

هييذا أعييدَاء مخططييات أن نعتقييدَه السلَمية. والييذي الملة
تندَرس لكي كبيرا، وثقافيا فكريا دورا لعبت قدَ وأهله الدَين
صييارت ضالة، خاطئة فكرة منها بدَل الحقيقة. ليزرعوا هذه

ّلمة الييدَين شييؤون بييين الفصييل الناس. وهييي أكثر عندَ مس
فييي ولسيييما والمعاملَتييية، السياسييية وشييؤونه العبادييية،

والحكيام الملييوك لعييب العامية. وقيدَ والدارة الحكم جانب
بييه واشييتروا اللييه أنييزل مييا كتموا الذين السلَطين، وعلماء

كييبيرا دورا المعاصيير، ولسيما السلَم، تاريخ عبر قليلَ ثمنا
اليهييودي الصييليبي الفكييري الغييزو جيياء أن هييذا... إلييى في

؛قييولهم مثل كافرة ضالة مقولت تحت ليرسخها المعاصر،
(دع ؛وقييولهم ،السياسيية) في دين ول الدَين في سياسة (ل
ومقييولت ،- لقيصيير) الحيياكم - يعنييي لقيصر وما لله لله ما

... وهكييذا"الدَوليية عن الدَين فصل" في الغربية الفلسفات
مييا إلى المسلمين، من بها اقتنع بمن المقولت هذه أفضت

الكتاب ببعض أفتؤمنون{بقوله:  وتعالى سبحانه به وصفهم
فيي خزي إل منكم ذلك يفعل من جزاء فما ببعض وتكفرون

}َ العييذاب أشييدَ إلييى يييردون القياميية ويييوم الييدَنيا الحييياة
].85[البقرة: 

أن المسييلم علييى - بييأن آمنييوا إن - هييذا آمنييوا فلقييدَ
والسياسة الحكم أمور ويحج... ولكن ويزكي ويصلي يصوم

أهييل شؤون هي والقوانين، والنظمة والمعاملَت، والقضاء
مين بجيزء باليدَين. فييآمنوا لهييا علَقة ول والسياسة، الحكم
وإمييا عمليييا وإمييا اعتقييادا إمييا أجزائييه، بباقي وكفروا الدَين

معا.  بالثنين

الشييطر الن حييتى الميية من الكبر القسط نال وبهذا
فهييو الييدَنيا}َ، الحييياة فييي {خييزي اللهييي الوعيدَ من الول
الكلة تدَاعي علينا وتدَاعت استضعفتنا التي المم بين خزي
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والمذليية والفقيير الضيينك حييياة فييي وخييزي قصييعتها، إلييى
لييه فييإن ذكييري عن أعرض تعالى: {ومن قال كما ،والهوان
]،124}َ [طييه:  أعمييى القياميية يوم ونحشره ضنكا معيشة

تتييدَاركهم لييم إن وأميير أدهييى القياميية يوم هؤلء ينتظر وما
الله.  رحمة

سيينتعرض لننييا الفقييرة، بهييذه الفصل هذا ابتدَأنا وقدَ
مين كلهيا عدَيييدَة، شيرعية أحكام إلى القادمة الفقرات في

والمييواطن بييالمحكوم، الحيياكم وعلَقيية السياسيية شييؤون
لنييذكر وحكييم أميين ورجييال وعساكر قضاة بالسلطات. من

الكامليية، الشريعة في أحكام لها العلَقات، هذه بأن القارئ
فعلهييا. يجييب وأوامر واجبات عنها ويتفرع بها، العتقاد يلزم

عنييدَ ذلييك على قطعيا. ويترتب وجوبا اجتنابها يجب ونواهي
العلم أهل على بأن هنا للتذكير والعقاب. وأعود الثواب الله

بهييذه قييومهم تبصرة يتولوا باكستان. أن في السلَم ودعاة
أنييزل بما اليمان مدَعى على يستنكر تعالى الحقائق. فالله

اليمان أساس على يقوم حياته ونظام ذلك، يدَعي أن الله،
إلييى تيير تعالى: {ألم الله قال فقدَ إليه والتحاكم بالطاغوت

قبلييك من أنزل وما إليك أنزل بما آمنوا أنهم يزعمون الذين
بييه يكفروا أن أمروا وقدَ الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدَون

. ]60بعيدَا}َ [النساء:  ضلَل يضلهم أن الشيطان ويريدَ

- ومنهصصم     مكصصان     أي     فصصي     مسصصلم     كصصل     فعلصصى
-     باكسصصتان     فصصي     إخواننصصا     الكتصصاب     بهذا     المقصودون

يعلم:ا      أن

ن عين مارقية شرذمة تستولي عندَما أنه-   الليه، دي
بشرائع وتحكم أحكامه وتنبذ ظهرهما وراء تنبذه له، محاربة
رقيياب علييى وتفرضييها وسييواهم، والنصارى واليهود الغرب

لقوانينها.  وتخضعهم المسلمين

عسيياكرها بنييادقا رصاصييات تنطلييق وعنييدَما-  
الكييافرين. مصييالح عيين دفاعييا المسلمين لتقتل وشرطتها،

خييول، اللييه وعبيياد دول، اللييه مييال الحكوميية تتخييذ وعنييدَما
والخنيوع، اليذل وينتشير الفقير ويفشيو الظلم، يعم وعندَما
وعنييدَما المسيياجدَ، وتقفييل الدَينية المدَارس تعطل وعندَما
يصييول وعنييدَما النيياس، ميين بالقسط يأمرون الذين يسجن

بأبنيياء ويسييتعينون المسييلمين، علييى والهنييدَوس المريكان
وإخييوانهم... أهلهييم لقتييل وشرطتهم وجيوشهم المسلمين

مثييل فيي اللييه ليدَين سييبق. فييإن فيما منه طرفا ذكرنا مما
وعلييى بيانها العلماء على يجب وأحكاما مقال، الحوال هذه
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أيضا والزكاة... لنها الصلَة كما تماما بها، العمل المسلمين
التوحيدَ.  مقتضيات من

موجهة التذكرة هذه لن هنا، منها أطرافا أوردنا وقدَ 
والشييرطة والجنود السياسة ورجال والقادة للعلماء أساسا
لهم لنقول باكستان، في المسلمين عموم ثم المن ورجال

يقييول: تعييالى واللييه واختيار، هوى قضية ليست القضية أن
أن أمييرا ورسوله الله قضى إذا مؤمنة ول لمؤمن كان {وما
].36أمرهم}َ [الحزاب:  من الخيرة لهم يكون

*      *      *
كلصصه     الصصدين     يكصصون     ومصصتى     ،  اللوهيصصة     ) توحيد2

بغيصصر     الحصصاكم     للشصصرائع،     المبدل     الحاكم     وكفر     ؟  لله
:ا   الله     أنزل     ما

:قييائلَ بقلبييه معتقييدَا بلسييانه، مسلم كل يشهدَ عندَما
فهييو اللييه)، رسييول محمييدَا وأن اللييه إل إلييه ل أن (أشييهدَ
وأنييه الله، إل بحق يعبدَ إله ل أن يعتقدَ باختصار: بأنه يعترف

محمييدَ نبيه على الله أنزل ما بمقتضى الوحدَ الله هذا يعبدَ
وسلم.  عليه الله صلى الله رسول

قول جحودها يعتبر مقتضيات الخطيرة الشهادة ولهذه
مليية ميين والخييروج بييالله، الكفيير مقتضيييات ميين عملَ أو

المقتضيييات هييذه مين كثير ُغيبت بالله. وقدَ والعياذ السلَم
ميين كييثيرا أن فالحقيقيية الكييثيرون، جهلهييا حتى الناس عن

ًا لهم أن يعلمون الناس قلييوبهم، قرارة في به ويعتقدَون رب
هييذا يعبدَ منهم القل بلسانهم. ولكن أحيانا أنكروه ولو حتى

هييذه محتييوى ميين شيييئا نتنيياول الفقييرة هييذه اللييه. وفييي
الييتي للكتييب يعييود أن التفصيل شاء بإيجاز. ولمن الشهادة
.التوحيدَ عقائدَ فصلت

مشركون إلها به المؤمنين أكثر أن سبحانه أخبرنا لقدَ
ربييوبيته... وقييدَ ينكرون ل إلها به الكافرين أكثر ربا. وأن به

لييم إن صيياحبه ينفييع ل ربييا، بييه اليمان أن على سبحانه دلنا
وصييف كميين حيياله شيييئا. فيكييون بييه يشييرك ول إلها يعبدَه

بييه وهييم إل بييالله أكييثرهم يييؤمن وتعييالى: {ومييا سييبحانه
].106مشركون}َ [يوسف: 
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قييدَ ربييا الكييون ولهييذا لهييم بأن البشر معظم آمن لقدَ
ميين حفنيية وينعييم... وباسييتثناء يييدَبر وهييو ورزقا خلييق

ّكين الملحدَين، - الضيييق وقت في - ولسيما بإلحادهم الشا
اليرب. بهييذا آمنيوا العصييور مير علييى آدم بنيي معظيم فإن

يعبييدَ، إلهييا بييه وكفرهييم شييركهم مييذاهب اختلفييت ولكيين
آمنييوا وسييواهم واليهييود والهنييدَوس والمجييوس فالنصييارى

مين غيييره وعبييدَوا وأشييركوا عبييادة، بيه كفروا ثم ربا، بالله
ربييا بييه اليمييان هييذا للكفييار القران أثبت وقدَ معه، أو دونه

ميين يرزقكييم ميين قييائلَ: {قييل فخيياطبهم إلهييا به والشرك
يخييرج وميين والبصييار السيمع يملك من أم والرض السماء

الميير يييدَبر وميين الحييي من الميت ويخرج الميت من الحي
أفلَ أي ]،31تعقلييون}َ [يييونس:  أفلَ فقل الله فسيقولون

تفعلييون؟! كمييا بييه تشييركوا ول فتعبييدَونه الرب، هذا تتقون
الرض لميين {قييل: قييوله فييي والنكييار السييؤال هذا وتكرر
تييذكرون أفلَ قل لله  سيقولون* تعلمون كنتم إن فيها ومن

* العظيييم العيرش ورب السيبع السيماوات رب مين  قيل*
كييل ملكييوت بيييدَه ميين تتقييون. قييل أفلَ قييل لله سيقولون

 سيييقولون* تعلمييون كنتم إن عليه يجار ول يجير وهو شيء
].89 – 84تسحرون}َ [المؤمنون: :  فأنى قل لله

تسييحرون}َ؟ {فأنى تتقون}َ؟ {أفلَ تذكرون}َ؟ {أفلَ
تشركون؟! ثم تؤمنون كيف أي

دونييه، من غيره بعبادة بالله، الشرك من النوع هذا إن
أحكييامهم، وطاعيية غيييره طاعة مع أحكامه وإنكار ومعصيته

إلييى سييرى قييدَ أوليييائه، دون من أعدَائه وولية وليته وترك
التعيسيية الزمنة هذه في وخاصة اليوم المسلمين من كثير

بييأن اليمييان ويييدَعى ويعييترف يعتقدَ مسلم المتأخرة. فكل
هييو المحيي. وأنييه هو الرزاقا. وأنه هو الخالق. وأنه هو الله

وأنيه الرافيع، الخافض وأنه النافع، وأنه الضار المميت. وأنه
من كثيرا وصفاته. ولكن الله أسماء آخر إلى العدَل، الحكم

ودفييع النفييع جلييب فييي يتوجهييون واقعهييم فييي المسييلمين
والتحييياكم والرجييياء، والخيييوف اليييرزقا، الضييير. وطليييب

إلى به، الله أمر ما غير على والتحريم، والتحليل والتشريع،
والحبييار والكييبراء، الحكييام من أمثالهم. وخاصة من البشر

ميين فيهييم يعتقييدَون وميين والمشييايخ، والعلميياء والرهبييان
الييتي الطاعيية، وحقيقيية العبييادة حقيقيية هي الرجال! وهذه

الييذي يزعمون. الرب كما الخالق بالرب اليمان ذلك تنقض
ل وحييدَه وطيياعته إلهييا، عبييادته بملَزمة إل به اليمان يتم ل

رازقا.  خالقا ربا به واليمان له شريك
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أحكييامه الييتزام وطاعته، الله عبادة وجوه أعظم ومن
تكييذيب ثميية بدَيهي... فهل وهذا وشرائعه ونواهيه وأوامره

تشييريعاته ينكيير بييالله. ثييم اليمييان رجل يدَعي أن من أكبر
تخلف سبب للعصر! وأنها صلَحيتها عدَم ويتنقصها! ويدَعي
عمليييا! عليهييا البشيير شييرائع ميين غيرها المسلمين! ويقدَم

هييذه بييالقوة! إن قوانينهييا علييى ويقهرهم بها الناس ويحكم
- خييادمه ول ولييدَه، ول زوجتييه، من أحدَهم يتقبلها ل الطاعة

ادعيياء زوجتييه من البيت رب يقبل - فهل العلى المثل ولله
بيتييه؟! وهييل فييي غيييره أواميير وتنفييذ غيره تطيع وهي حبه

وهييل ويعصيييه؟ جيياره يطيع ثم طاعته ادعاء ولدَه من يقبل
يييدَعي أن رزقييه، ميين يأكييل الييذي وعييامله خادمه من يقبل

ذلك يقبلون ل غيره! فهم توجيهات وفق يتحرك ثم سيادته،
أفلَ الخطاب جاءهم العلى. ولهذا المثل ولله أنفسهم على

منكر.  وعمل باطل ادعاء تذكرون؟! فهذا تتقون؟! أفلَ

وحييدَه. منه التشريع وحدَه. وأن لله الحاكمية كون إن
الحييرام وأن الله، أحله ما الحلَل وأن وحدَه، له الطاعة وأن

ُيييترك. هييي عنييه نهى ما وأن نافذ، به أمر ما وأن حرمه، ما
أثبت وحدَه. وقدَ الله وعبادة اللوهية توحيدَ صميم من أمور

واسييتقر السنة أثبتته لمنكره. كما الكفر وأثبت هذا، القرآن
عييبر وفقهائهييا علمائهييا وسييادة الميية، هييذه إجميياع عليييه

إل الحقيقيية فييي للييه كله الدَين يكون والعصور. ول الزمان
متعاضييدَة. وميين المعيياني هذه على متواترة واليات هكذا،
إييياه إل تعبييدَوا أل أميير للييه إل الحكم تعالى: {إن قوله ذلك
يقييص لله إل الحكم {إن ]،40القيم}َ [يوسف:  الدَين ذلك

إليييك أنزلنييا {إنا ]،57الفاصلين}َ [النعام:  خير وهو الحق
اللييه}َ [النسيياء: أراك بمييا النيياس بين لتحكم بالحق الكتاب

{ثم ]،41لحكمه}َ [الرعدَ:  معقب ل يحكم {والله ]،105
{أم ]،18فاتبعها}َ [الجاثية:  المر من شريعة على جعلناك

اللييه}َ بييه يييأذن لييم مييا الييدَين ميين لهم شرعوا شركاء لهم
تتبييع ول اللييه أنييزل بمييا بينهم احكم {وأن ]،21[الشورى: 

إليييك اللييه أنييزل ما بعض عن يفتنوك أن واحذرهم أهواءهم
ذنييوبهم ببعييض يصيييبهم أن اللييه يريييدَ أنما فاعلم تولوا فإن
يبغييون الجاهلييية لفاسييقون. أفحكييم النيياس ميين كثيرا وأن
–49يؤمنون}َ [المائييدَة:  لقوم حكما الله من أحسن ومن  
النييف تعييالى قييوله فييي العلميياء قرره ما إلى وانظر ]،50

.الذكر

أنييزل بما بينهم احكم وأن{الله: ( رحمه كثير ابن قال
النيياس بييين محمييدَ، يييا فيياحكم أي }َ؛أهييواءهم تتبع ول الله

في إليك الله أنزل بما وكتابيهم، وأميهم، وعجمهم، عربهم،
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: أي}َأهييواءهم تتبييع {ول: (قييال ثييم )،العظيييم الكتاب هذا
اللييه أنييزل مييا بسييببها وتركييوا عليها اصطلحوا التي آراءهم

ل أي }َ؛أهييواءهم تتبييع ول{تعييالى:  قييال رسله. ولهذا على
الجهليية هييؤلء بييأهواء به الله أمرك الذي الحق عن تنصرف

الشقياء). 

ابيين - قال الهام العظيم الثر هذا إلى - وانتبه قال ثم
يبغييون الجاهلييية {أفحكييم تعييالى اللييه: (وقييوله رحمه كثير
على تعالى ينكر }َ؛يوقنون لقوم حكما الله من أحسن ومن
خييير، كييل عليى المشييتمل المحكم، الله حكم عن خرج من

والهواء، الراء من سواه ما إلى وعدَل شر، كل عن الناهي
شييريعة ميين مسييتندَ بلَ الرجييال وضعها التي والصطلَحات

الضييلَلت ميين بييه يحكمييون الجاهلييية أهييل كييان الله. كمييا
بهييا يحكييم وكمييا وأهوائهم بآرائهم يضعونها مما والجهالت،

جينكيييز" ملكهم من المأخوذة الملكية السياسات من التتار
كتياب عين عبيارة "الياسييق" وهيو لهييم وضيع  اليذي"خيان

اليهودية من شتى شرائع من اقتبسها قدَ أحكام من مجموع
ميين كييثير وغيرهييا. ومنهييا السييلَمية والمليية والنصييرانية

بنيييه فييي فصييارت وهييواه، نظييره مجرد من أخذها الحكام
رسيول وسينة الليه بكتاب الحكم على يقدَمونه متبعا شرعا

كييافر فهييو منهم ذلك فعل وسلم. فمن عليه الله صلى الله
يحكييم فلَ ورسييوله اللييه حكييم إلييى يرجييع حييتى قتاله يجب

الجاهلييية تعييالى: {أفحكييم كييثير. قييال ول قليل في بسواه
يعييدَلون؟ اللييه حكييم وعيين ويريييدَون، يبتغييون أي }َ؛يبغييون
}َ؛يوقنييون لقييوم حكما الله من أحسن تعالى: {ومن وقوله

اللييه عيين عقييل لميين حكمييه فييي اللييه ميين أعدَل أي: ومن
وأرحم الحاكمين أحكم الله أن وعلم وأيقن به وآمن شرعه
شييئ بكييل العييالم هييو تعالى فإنه بولدَها، الوالدَة من بخلقه
شئ) اهي.  كل في شيء. العادل كل على القادر

"البدَاييية تاريخه "الياسق" في عن كثير ابن قاله ومما
ميين ،"الياسييا" ميين نتفييا الجييويني ذكيير قال: (ثم والنهاية"،
وكييذلك محصن، غير أو كان محصنا قتل، زنى منه ذلك: أنه

قتييل، تجسييس وميين قتييل، الكذب تعمدَ ومن لط. قتل من
قتييل... فيييه انغمييس وميين قتل، الواقف الماء في بال ومن
عبياده علييى المنزلية الليه لشيرائع مخالفية كلييه ذليك وفي

المحكييم الشييرع تييرك فميين والسييلَم الصلَة عليهم النبياء
إلييى وتحيياكم النبييياء، خاتم الله عبدَ بن محمدَ على المنزل

إلييى تحيياكم بميين كفر. فكيف المنسوخة الشرائع من غيره
المسييلمين) بإجماع كفر ذلك فعل عليه. من وقدَمها الياسا
اهي. 
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قييوانين، ومجموعيية دسييتور  هييو"الياسييا" قلييت: و
المشيرقا، اجتياحا  لميا- التيتري المليك-  خان جنكيز وضعها
المشرعين بمشاورة فوضع والفلسفات، الديان تعدَد ورأى
وحيي وميين بعقيولهم استحسيينوه مميا الدَسييتور، هذا عندَه

وأديانهم والنصرانية السلَم من بأحكام وخلطوها تجاربهم،
الوثنية. 

المسلمين حكام اليوم به يقوم الذي الفعل نفس وهو
علييى أساسييا بنوها حيث وبرلماناتهم، مشرعيهم بمساعدَة
الروميياني، الصييل ذات والنجليزييية، الفرنسييية القييوانين

عليهييم أملته وما السلَمية، الشريعة من شيئا فيها وخلطوا
السلَمية: البلَد بعض في كما أعلَها في كتبوا أهواؤهم! ثم

للتشييريع الساسييي المصييدَر هييي السييلَمية (الشييريعة
العبييارة بهييذه حييتى بخلييوا البلَد بعييض والتقنيييين!) وفييي

الكاذبة.  الشركية

كفيير على المسلمين إجماع نقل قدَ كثير ابن كان فإذا
بميين فكيييف البشيير، جهييالت من سواه أو بالياسا حكم من

عليهييا وأجبرهم المسلمين في الوضعية الشرائع بهذه حكم
السلَحا! وقهر بقوة

الكفيير حجييم علييى يطلييع أن أراد ميين لكييل ويكفييي
هييزوا، اللييه آيات واتخاذ الشرائع، وتبدَيل والظلم، والفسق

المعمييول والقييوانين بلَده، دستور من نسخة على يطلع أن
عيين تصييدَر الييتي التشييريعية والمراسيييم المحيياكم، في بها

وكافيية باكستان في الحالة هي يوم. وهذه كل بلَده حكومة
فيمييا وسييلم عليه الله صلى أخبر كما المسلمين. تماما بلَد

عييروة عروة السلَم عرى أحمدَ: (لينقضن المام عنه روى
تليهييا. وأولهيين بييالتي النيياس تشييبث عييروة انتقضت فكلما
ّكييم ميين أن شييك الصلَة). فلَ وآخرهن الحكم نقضا هييذه ح

المسلمين.  بإجماع قتاله يجب كافر القوانين

أنهييم يزعمييون الييذين إلييى تر تعالى: {ألم قوله وفي
يتحاكموا أن يريدَون قبلك من أنزل وما إليك أنزل بما آمنوا
أن الشيييطان ويريييدَ به يكفروا أن أمروا وقدَ الطاغوت إلى

رحمييه كييثير ابيين يقول ]،60بعيدَا}َ [النساء:  ضلَل يضلهم
اليمييان يييدَعي ميين على وجل، عز الله من إنكار هذا(الله: 

مييع القدَمين. وهييو النبياء وعلى رسوله على الله أنزل بما
كتيياب غييير إلييى الخصييومات فصل في يتحاكم أن يريدَ ذلك
لكييل - ذاميية الييية - أي قال: (فانهييا ثم )،رسوله وسنة الله
من سواهما ما إلى وتحاكموا والسنة الكتاب عن عدَلوا من
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أن يريييدَون{ قييال بالطاغوت. ولهذا هنا المراد وهو الباطل
سييورة نفييس فييي قييال كمييا أي- الطاغوت}َ  إلى يتحاكموا

يؤمنون ل وربك {فلَ تعالى قوله في آيات بضع بعدَ ،النساء
أنفسييهم فييي يجييدَوا ل ثييم بينهييم شييجر فيما يحكموك حتى

حكمييوك إذا  أي -تسييليما}َ ويسييلموا قضيييت ممييا حرجييا
ممييا حرجييا أنفسييهم فييي يجدَون فلَ بواطنهم في يطيعونك

فيسييلمون والبيياطن الظيياهر فييي لييه وينقييادون بييه حكمت
منازعيية. ول مدَافعيية ول ممانعيية غييير من كليا تسليما لذلك
أحييدَكم يييؤمن ل بيييدَه نفسي والذي"الحدَيث:  في ورد كما

. ياه )"به جئت لما تبعا هواه يكون حتى

:]36 الييية[ الحييزاب سييورة ميين تعييالى قييوله وفييي
أن أمييرا ورسوله الله قضى إذا مؤمنة ول لمؤمن كان وما{

فقييدَ ورسييوله اللييه يعص ومن أمرهم من الخيرة لهم يكون
الييية اللييه: (فهييذه رحمييه كييثير ابيين الق ،مبينا}َ ضلَل ضل

ورسيوله اللييه حكيم إذا أنيه الميور. وذلييك جمييع في عامة
ول رأي ول هنييا لحييدَ اختيييار ول مخالفته لحدَ فليس بشيء

اللييه يعييص ومن{فقال:  ذلك خلَف في َشدَد قول... ولهذا
{فليحييذر: تعييالى وكقييوله؛مبينييا}َ ضييلَل ضل فقدَ ورسوله

عييذاب يصيييبهم أو فتنة تصيبهم أن أمره عن يخالفون الذين
) اهي. }َأليم

المييذهب أئمة من - وهو الجصاصا بكر أبو المام قال
يؤمنون... }َ ل وربك تعالى: {فلَ قوله تفسير - في الحنفي

شيييئا رد ميين أن علييى دلليية الية هذه السابقة: (وفي الية
فهييو وسييلم، عليه الله صلى رسوله أو تعالى الله أوامر من

أو فيييه، الشييك جهيية ميين رده سواء السلَم، ملة من خارج
التسليم. وذلييك عن والمتناع والنقياد القبول ترك جهة من

ميين بارتييدَاد حكمهم في الصحابة إليه ذهب ما صحة يوجب
].212صا/2ج: القرآن أحكام[الزكاة)  أداء عن امتنع

كييان إنمييا{تعييالى:  اللييه رحمه تيمية ابن المام وقال
أن بينهييم ليحكييم ورسييوله الله إلى دعوا إذا المؤمنين قول

]،51المفلحيون}َ [النيور:  هم وأولئك وأطعنا سمعنا يقولوا
الرسييول طاعيية عيين تييولى ميين أن سييبحانه قييال: (فييبين

بمييؤمن. وأن وليييس المنافقين من فهو حكمه عن وأعرض
ول اليذي هو المؤمن معنا يق النفياقا كيان وأطعنيا. فيإذا س

الرسييول حكييم عيين العييراض بمجييرد اليمان ويزول يثبت
يكييون وقدَ محض، ترك هذا أن مع غيره إلى التحاكم وإرادة
الصييارم[ونحييوه) اهييي.  بييالتنقص فكيييف الشهوة قوة سببه

. ]38 صا: المسلول
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فقييال: الفقهيياء اتفيياقا السييلَم شيييخ نقييل كييذلك
حييرم - أو عليييه - المجمييع الحييرام حلييل مييتى (والنسييان

- كييان عليييه - المجمع الشرع بدَل - أو عليه المجمع الحلَل
].267/صا3ج: الفتاوى[الفقهاء)  باتفاقا مرتدَا كافرا

: (ومن]406/صا35ج[ الفتاوى في الله رحمه وقال
ميين فهييو ذلك يعلم وهو ورسوله الله شرع يخالف بما حكم

اللييه حكييم علييى الياسييق حكييم يقييدَمون الذين التتار جنس
ورسوله). 

: (فمن]22/صا3ج[السنة"  "منهاج في أيضا ويقول
لمييا اتباع غير من عدَل يراه بما الناس بين يحكم أن استحل

كافر).  فهو الله أنزل

: (ومعلييوم]515/صا4ج" [الكييبرى الفتيياوى" وفييي
أن المسييلمين جميع وباتفاقا المسلمين دين من بالضطرار

محميدَ شيريعة غييير اتباع أو السلَم دين غير اتباع سوغ من
كافر).  فهو وسلم عليه الله صلى

تعييالى: قييوله الله: عندَ رحمه القيم ابن المام ويقول
كنتييم إن والرسييول اللييه إلى فردوه شئ في تنازعتم {فإن

تييأويلَ}َ وأحسيين خييير ذلييك الخيير واليييوم بييالله تؤمنييون
رد يجييب أنييه علييى قيياطع دليل قال: (وهذا ]،59[النساء: 

كلييه، الييدَين ميين النيياس، فيه تنازع ما كل في النزاع موارد
الله غير أحدَ إلى وسلم. ل عليه الله صلى ورسوله الله إلى

إلييى الييرد أحييال فميين وسييلم، عليييه اللييه صييلى ورسييوله
حكييم إلييى النييزاع عندَ دعا ومن الله، أمر ضاد فقدَ غيرهما،

العبدَ يدَخل فلَ الجاهلية، بدَعوى دعا فقدَ ورسوله، الله غير
اللييه إلييى المتنازعون فيه تنازع ما كل يرد حتى اليمان في

واليييوم بييالله تؤمنون كنتم تعالى: {إن قال ولهذا ورسوله،
المشييروط ينفييي شييرط أنييه آنفييا، ذكيير ممييا وهذا ،الخر}َ

ّكم من أن على فدَل بانتفائه، موارد في ورسوله الله غير ح
الخيير. واليييوم بييالله اليمان مقتضى عن خارجا كان النزاع

وشييفاء. فإنهييا بيانييا القاصييمة العاصييمة الية بهذه وحسبك
بهييا، للمستمسييكين عاصييمة لها، المخالفين لظهور قاصمة

. ]التبوكية الرسالة[به) اهي.  أمرت ما المتمثلين

كييثير ابيين  قييال]59: النسيياء[ الييية هييذه نفييس وفي
النييزاع محييل فييي يتحاكم لم من أن على الله: (فدَل رحمه

مؤمنييا فليييس ذلك في إليهما يرجع ولم والسنة الكتاب إلى
. ]كثير ابن تفسير[الخر) اهي.  باليوم ول بالله
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من أن سبحانه أخبر الله: (ثم رحمه القيم ابن ويقول
الطيياغوت حكييم فقييدَ الرسييول بييه جيياء مييا غير إلى تحاكم

ميين حييدَه العبييدَ بييه يتجيياوز ما كل إليه. والطاغوت وتحاكم
يتحيياكمون من قوم كل فطاغوت مطاع، أو متبوع أو معبود

يتبعييونه أو اللييه دون ميين يعبييدَونه أو ورسييوله الله غير إليه
].5/صا1ج: الموقعين إعلَم [الله) من بصيرة غير على

صا/1 [جالسييالكين" "مييدَارج فييي اللييه رحمييه وقال
وأنييه واجييب غير الله أنزل بما الحكم أن اعتقدَ إن(:يي ]337
أكبر).  كفر فهذا الله حكم تيقنه مع فيه مخير

صا" [الييدَين أصييول" فييي يعلييي أبييو القاضييي يقييول
أو الصييريح، بييالنص اللييه ماحرم تحليل اعتقدَ : (ومن]271
كييافر، فهييو تحريمييه، علييى المسييلمون أجمع أو رسوله من

والزكيياة. والصيييام الصييلَة ومنييع الخميير شييرب أبيياحا كميين
ن وكيذلك ه شييء تحرييم اعتقيدَ م النص أبياحه الليه حلل ب
ذلييك فييي أن فيييه وجييل. والييوجه عييز الله أباحه أو الصريح
للمسييلمين وتكييذيب خييبره، في ولرسوله تعالى لله تكذيب

المسلمين).  بإجماع كفر ذلك فعل خبرهم. ومن في

تعيالى: قيوله عنيدَ تفسييره فيي القرطبي المام قال
ن أيميانهم نكثيوا {وإن دينكيم فيي وطعنيوا عهيدَهم بعيدَ م

ينتهييون}َ لعلهييم لهييم أيمييان ل إنهييم الكفيير أئميية فقيياتلوا
علييى الييية بهذه العلماء بعض قال: (استدَل ]،12[التوبة: 

أن والطعيين كييافر، هييو إذ الييدَين فييي طعن من قتل وجوب
هو ما على بالستخفاف يعترض أو به، يليق ل ما إليه ينسب

أصييوله صييحة علييى القطعييي الدَليل من ثبت لما الدَين من
].82/صا8ج [فروعه) واستقامة

هييؤلء وتصييريحات خطابييات فييي اليييوم فييانظروا
واسييتخفاف بالييدَين طعيين من فيها وما وأعوانهم، الرؤساء

بشعائره. 

ميين أنه من على عندَه بما حكم الله: (إن رحمه وقال
 ].191/صا6ج[الكفر)  يوجب له تبدَيل فهو الله عندَ

بييه يييرض لم حيث من الله حكم غير طلب وقال: (إن
. ]القرطبي تفسير[كافر)  فهو

أقييوال ميين جدَا، كثيرة الثار. والشواهدَ بهذه ونكتفي
اليييات والسيينة. فهييذه الكتيياب ونصييوصا والعلميياء الئميية
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القضية أن على نصاعة بكل تدَل الواضحات، والثار البينات
والمحكوم.  هما: الحاكم الناس من طبقتين َتُمّس

:ا   المحكوم     فأما

بييه. الحكييم اللييه. واختيييار لشييرع النقييياد فييواجبه
أي نفسه في يجدَ ل عليه. وأن أم له سواء بنتيجته والرضى

إيمييان الله... وأن لحكم مطلقا تسليما يسلم غضاضة. وأن
الظيياهر فييي السييلَم حكم بقاء مع-  ويجرحا ينقص المسلم

غضاضيية، أو كراهيية ميين الحكم هذا في يجدَ ما  بقدَر- عليه
تسييليمه عييدَم بقييدَر يكييبر قييدَ اليمييان فييي النقص هذا وأن

أن المحكييوم في بلغ ما إذا حتى له، رفضه ونوع الله لشرع
عييدَم أو لييه، انتقاصييا أو بييه، اليمييان لعدَم الله حكم يرفض
فهييذا عليه، البشر أحكام وتفضيل وتقدَيم بصلَحيته، قناعته
والعييياذ بصيياحبه الكفيير إلييى ويفضي بالكلية، اليمان ينقض
بالله. 

الحاكم:ا      وأما

حكمييه. فييي اللييه وأشييركه النيياس، رقاب تولى الذي
بوجود الجهل. وخاصة وعدَم العلم فيه يفترض شخص فإنه

يفيترض والييدَين. كميا العلم أهل من والرشاد والنهي المر
قييدَ مكرهاكمييا ليس السلطان. فهو صاحب لنه القدَرة فيه

يسييتمدَ للمسييلمين الحيياكم الرعييية. وهييذا آحيياد حال يكون
في الله شرع تطبيق على المين كونه من أصلَ مشروعيته

أن علييى متييواترة والثييار والسيينة المسييلمين. واليييات
عنهييا، والراغييب البشيير بأحكييام اللييه لشييرع المسييتبدَل

إلييى يرجييع حييتى قتاله يجب كافر فإنه غيرها، بها مستعيضا
معنييا ميير كثير. كمييا ول قليل في سواه يحكم فلَ الله شرع

في ذلك لفاعل الله جمع الله. وقدَ رحمه كثير ابن قول في
سييورة فييي تعييالى فقييال ،بييه الكفيير صييفات كييل القييران

هييم فأولئييك اللييه أنييزل بمييا يحكييم لييم المائييدَة: {وميين
اللييه أنييزل بما يحكم لم {ومن ]،44الكافرون}َ [المائدَة: 

بما يحكم لم {ومن ]،45الفاسقون}َ [المائدَة:  هم فأولئك
 ].47الظالمون}َ [المائدَة:  هم فأولئك الله أنزل

كفيير ؛وهييي الهاميية العقدَييية الحقيقيية هييذه نالت وقدَ
التلييبيس ميين اللييه، لشرع المبدَل الله أنزل ما بغير الحاكم

مضييمونها، عيين وإخراجهييا اللييه، بآيييات والتلَعييب والجحود
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اللييه، شرع عن الناكبين والملوك السلَطين لرغبات إرضاء
يطييرأ بييدَأ منييذ والحكام. وذلك اليات من غيرها تنله لم ما

اللييه. تمامييا أنييزل بمييا الحكييم شعيرة على والنقص النقض
والسييلَطين الملييوك وسلم. فبييدَأ عليه الله صلى أخبر كما

الحكيام، بعيض تطيبيق مين يتهربيون الله بشرع الحاكمون
أو نفسييية، لهييواء منهييم المقربييين وعلييى أنفسييهم علييى

وصييل أن إلييى ويكبر يكبر النقص هذا شخصية. وبدَأ محاباة
اللييه. لشييرع كلييي اسييتبدَال إلى السلَمية الخلَفة بسقوط
حق استلَب العظيم. إلى الله سلطان على العدَوان ووصل

يشييرعون المسلمين حكام للبشر. فصار وإعطائه التشريع
تقنينييا ويحرفييونه الشييرع ويبييدَلون أصييالة، اللييه دون ميين

يشاؤون.  ما ويدَعون يشاؤون ما ويأخذون وتشريعا،

الجييور ذلييك ميين الكفيير، إلييى جدَيييدَة قفييزة وهييذه
بالشييريعة حكمهم مع الوائل، الملوك ارتكبه الذي والضلَل

هنييا نتنيياوله ل طويييل تفصيييل الموضييوع عمومييا. ولهييذا
والكتييياب المعاصيييرون العلمييياء تنييياوله بتفصييييله. وقيييدَ

الشييرعية الحقيقيية عيين وردوا فيييه وفصييلوا المسييلمون
علميياء بعييض ميين المبطلييين وتلبيسييات الجهال، مماحكات
الرسييمية، الدَينييية والمؤسسييات النفاقا وأجهزة السلَطين

وإلباسييهم المعاصييرين حكامهم كفر يرقعوا أن أرادوا الذين
السلَم.  سربال وبهتانا زورا

مين بمزيييدَ الكتيياب، هذا يحكم الذي اليجاز يسمح ول
المسييلم، القييارئ نظيير ألفييت أنييي إل والتفاصيل، الشواهدَ
فييي إخواننييا ميين الكتيياب هييذا إليهييم يتييوجه ميين وخاصيية

الييدَقائق هييذه يييدَركون الييذين علماءهم سيما ول باكستان،
إلييى النظيير ألفت العلم، من الله أتاهم ما بفضل ويعرفونها

اليييوم المسييلمين بلَد حكييام كفيير حقيقيية لفهم مهمة نقاط
وردتهم: 

أول:ا 

أنييزل ما بغير الحاكم كان فيقول: إذا سائل، يسأل قدَ
}َالفاسقون{ لفظة الكريم القرآن أطلق فلماذا كافرا، الله

}َالكييافرون{ قييوله علييى يقتصيير ولم  عليه}َالظالمون{ و
هييم...}َ؟ فأولئييك اللييه أنزل بما يحكم لم ومن{قوله:  عندَ

أعلم:  وتعالى تبارك والله وجهين من هذا وجواب

وقييدَ فسييقا، يكون قدَ الله، أنزل ما بغير الحكم ) أن1
وقيدَ الكفير إليى السلَم ملة من مخرجين غير ظلما، يكون
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بعييض أمثيال من الوائل حكامهم في السلف بعض هذا قال
الحكييم واقعة كانت إذا العباس. وذلك وبني أمية بني خلفاء
أو الهوى أسبابها محدَودة، حالت في هي الله، أنزل ما بغير

أفضييليته واعتقيياد ومعرفته، الله بحكم التسليم مع المحاباة
دون ميين مقصيير، مييذنب بأنه الفاعل ذلك واعتقاد ووجوبه،

باسييتبدَاله أو الله، أنزل ما بغير بالحكم منهم أحدَ يصرحا أن
ليه لييس اليييوم يحصيل الييذي فهييذا التشيريع، سييبيل عليى

الييتي الزمنيية هييذه في إل كله، المسلمين تاريخ في سابقة
أحكييام أن علييى وقييوانينهم الحكييام دسيياتير فيهييا نصييت

ن سيواها والقتل والزنا السرقة والميوال اليدَماء أحكيام م
والقضيياء والحييرب السييلم فييي الدارة وقوانين والعراض،

الشييريعة فييي عليييه المنصييوصا والسياسات... إلخ. ليست
قييوانين مين واقتسبوها هم وضعوها أحكام السلَمية. وإنما

الكفار. 

دون مين وتشييريع اللييه، لشييرع تبييدَيل هو الحال فهذا
واقعيية فييي اللييه أنييزل مييا بغييير حكييم فقييط وليييس اللييه،

محدَودة. 

هييذا وأمييا وظلييم فسييق السييلف عنييدَ ذاك كييان فقييدَ
ابيين نقييل بالجمياع. كمييا كفر عندَهم فهو والتشريع التبدَيل

ويوجب الملة عن صاحبه ينقل ذكرنا. كفر ممن وغيره كثير
والتفسييير الفقه وأئمة والخلف السلف عندَ خلَف، بلَ قتاله
دساتيرهم اليوم. لن بلَدنا حكام حالة الحدَيث... وهو وأهل

واسييتبعاده. اللييه شرع بتبدَيل مواربة بلَ مصرحة وقوانينهم
قييدَ الشييرعية الحييدَود معظييم أن اليييوم المعلييوم وميين

فييي المالييية والغرامييات السييجن ميين بأحكييام اسييتبدَلت
ميين أحييل مييا غير هذا المسلمين، بلَد في الوضعي القانون

وتراخيييص بإجييازات والخميير، والربييا كالزنييا المحرمييات،
والخارجييية الدَاخلييية السياسيية بنيياء إلييى بالضيافة حكومية

على القضائية السلطة وبناء الله، أنزل ما تضاد أحكام على
الرومانيييية، أوروبيييا فلسيييفات مييين مسيييتمدَة دسييياتير

دون ميين التشريع حق أساس على التشريعية وبناءالسلطة
هييو كمييا وسياسيياتها الباكسييتان دسييتور حال هو وهذا الله،
السلَمية.  الدَول باقي حال

فعلييه مييا إل القييدَيم التاريييخ فييي سابقة له ليس وهذا
المسييلمين، بلَد حكمييوا لمييا المغييول وأحفيياده خييان جنكيز

بالياسييا حكمييوا وأذنييوا. ولكنهييم وصييلوا السييلَم، وزعمييوا
وقاتلوهم.  المسلمين علماء فكفرهم
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المسلمين علماء من جمع المسألة هذه في تكلم وقدَ
العصير، هييذا في حكامنا كفر واقع عاشوا الذين المعاصرين

اللييه لشييرع وتبييدَيل تشييريع ميين عنهييم يصييدَر ما أن وبينوا
من طائفة ههنا أكبر. وننقل كفر هو الله أنزل ما بغير وحكم

أقوالهم: 

قييوله تفسييير عنييدَ الله رحمه رضا محمدَ الشيخ يقول
الرسول وإلى الله أنزل ما إلى تعالوا لهم قيل تعالى: {وإذا

:]69صييدَودا}َ [النسيياء:  عنييك يصييدَون المنييافقين رأيييت
ورسييوله اللييه حكييم عن وأعرض صدَ من بأن ناطقة (والية
منافقا. يكون فإنه به وتذكيره إليه دعوته بعدَ سيما ول عمدَا

السييلَم) ميين يييدَعيه ومييا اليمييان ميين يزعمييه فيما يعتدَ ل
].227صا/5ج: المنار تفسير[

روحا" تفسيييره فييي اللوسييي محمييود الشيييخ قييال
ويفضييله القييانون يستسحن من كفر في شك : (ل"المعاني

للميية، وأصييلح بالحكميية، أوفييق هييو ويقييول الشييرع، علييى
ًا ويتميز فييه الشيرع أمر في له قيل إذا غضبا ويتعصب غيظ

فأصييمهم اللييه خييذلهم مين بعييض فييي ذلك شهدَنا كذا. كما
ميين تكفييير فييي التوقييف ينبغييي أبصييارهم. فلَ وأعمييى

علييى ويقييدَمه منهييا، للشييرع المخالفة بين هو ما يستحسن
صا/28ج: المعيياني روحا[للحييق)  منتقصا الشرعية الحكام

20[ .

اللييه: رحمييه الشيينقيطي أمييين محمييدَ الشيييخ وقييال
وإبطييال للرسييل معارضيية اللييه أنييزل بمييا يحكييم لييم (ومن

المليية) ميين مخييرج كلييه وكفره وفسقه فظلمه الله لحكام
].104صا/2ج: أضواءالبيان[

وقييول حيياتم بيين عييدَي حييدَيث علييى تعليقه في وقال
أحييل مييا عليكييم يحرمييوا وسلم: (ألم عليه الله صلى النبي
قييال بلييى، فتبعتمييوهم؟قييال اللييه حييرم ما لكم ويحلوا الله

النبييوي: أن التفسير الله: (وهذا رحمه قال ،عبادتهم) فتلك
أنييه اللييه لتشريع مخالفا وحرم أحل بما مشرعا يتبع من كل

صحيح تفسير بالله. هو كافر به مشرك ربا، متخذه له، عابدَ
بييالله الشييراك أن الخييوان أيها واعلموا صحته، في شك ل

ول واحييدَ بمعنييى كلهييا عبييادته في به والشراك حكمه، في
وتشريعا الله، نظام غير نظاما يتبع فالذي البتة، بينهما فرقا
البشر. صنع من الله، لشرع مخالفا وقانونا الله، تشريع غير

رسييوله لسييان على الله أنزله الذي السماء نور عن معرضا
يعبييدَ كييان ومن هو هذا يفعل كان من وسلم عليه الله صلى
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الوجييوه ميين بييوجه البته بينهم فرقا ل للوثن، ويسجدَ الصنم
عبييادته، فييي أشييرك هييذا بييالله، مشرك كلَهما واحدَ، فهما
. ]البيان أضواء [حكمه) في أشرك وهذا

السماوية النصوصا التفسير: (وبهذه نفس في ويقول
القييوانين يتبعييون الييذين أن الظهييور غاييية يظهر ذكرنا التي

مخالفية أولييائه لسان على الشيطان شرعها التي الوضعية
فييي يشك ل أنه رسله، ألسنة على وعلَ جل الله شرعه لما

نييور عيين وأعميياه بصيييرته علييى اللييه طمس من إل كفرهم
مثلهم).  الوحي

المخييالف الوضييعي النظييام (وأمييا: الله رحمه ويقول
بخييالق كفيير فتحكيمييه والرض السييماوات خييالق لتشييريع

النييثى علييى الييذكر تفضيل أن والرض. كدَعوى السماوات
فييى اسييتواؤهما يلييزم وأنهمييا بإنصيياف، ليييس الميراث في

ظلييم الطلَقا وأن ظلم الزوجات تعدَد أن ودعوى الميراث،
ل وحشييية أعمييال ونحوهمييا، والقطييع الرجييم وأن للمييرأة،

ميين النييوع هييذا فتحكيييم ذلييك، ونحييو بالنسان فعلها يسوغ
وعقييودهم وأنسييابهم وأمييوالهم المجتمع أنفس في النظام

ج: البيان أضواء [والرض) السماوات بخالق كفر وأديانهم،
 ].84صا/4

محييدَث إمييام وهو الله، رحمه شاكر أحمدَ الشيخ قال
لمسندَ وتحقيقه تعليقه في قال ،1958 سنة توفى معاصر
ما بغير حكم : (ومن]7747[ رقم الحدَيث عندَ أحمدَ المام
ذلييك عيين رضييي كييافر. وميين فهييو عارفييا عامييدَا الله أنزل

أهييل شييريعة يسييميه بمييا أحكييم سييواء كييافر، فهييو وأقييره
ميين وخروج كفر وضعيا. فكله تشريعا يسميه بما أم الكتاب
ذلك).  من الله أعاذنا الملة،

شييرع فييي هييذا مع الله: (أفيجوز رحمه عنه جاء ومما
عيين مقتبييس بتشييريع بلَدهييم في المسلمون يحكم أن الله

الراء تيدَخله بتشيريع بيل الملحيدَة، الوثنيية أروبا تشريعات
يبييالي يشيياءون. ول كمييا ويبلييونه الباطلة. يغيرونه والهواء
لييم المسييلمين إن خييالفه، أم السييلَم شييرع أوافق واضعه
أظين (ميا: قيال أن إليى ،التتيار) عهدَ في إل قط بهذا يبتلوا
أظنييه وتفصيييلَ... مييا جمليية بييه ويييؤمن دينييه يعييرف رجلَ

القضاء ولية بأن متأول، ول متردد غير يجزم أن إل يستطيع
ول التصييحيح يلحقييه ل أصييليا بطلَنييا باطليية الحالة هذه في

وضييوحا واضييح الوضعية القوانين هذه في المر الجازة. إن
لحييدَ عذر ول مدَاراة ول فيه خفاء ل بواحا كفر هي الشمس
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أو بهييا العمييل فييي كييان ميين كائنييا السييلَم لهييل ينتسييب
].171صا/4ج: التفاسير عمدَة [إقرارها)

القييرآن لغيية  فييي"الظلييم"  و"الفسييق" لفظة ) ان2
الصييريح، الكفيير عن المواضع من كثير في بها يعبر الكريم،

وميين كييثيرة، القييرآن فييي هييذا للَيمان. وشييواهدَ المناقض
ذلك: 

قييوله مثييل الكفيير، صييريح علييى الفسييق لفظ إطلَقا
للملَئكيية قلنييا وإذ{:يي ]28 الييية[ الكهييف سييورة في تعالى

عيين ففسييق الجن من كان إبليس إل فسجدَوا لدم اسجدَوا
واسييتحق هييذا بفسييقه كفيير إبليييس أن ومعلييوم ،ربه}َ أمر

. "فسقا" كفره فسمى والطرد اللعنة

إل المرسييلين نرسييل تعييالى: {ومييا قييوله ومثلييه
هم ول عليهم خوف فلَ وأصلح آمن فمن ومنذرين مبشرين
كييانوا بمييا العييذاب يمسييهم بآياتنييا كييذبوا والييذين يحزنييون

الله بآيات كذب الذي أن وواضح ]،49يفسقون}َ [النعام: 
. }َيفسقون: {عنهم فقال كفر، قدَ

إليييك أنزلنييا ولقييدَ{:يي ]99: الييية[ البقرة سورة وفي
الييى يحتاج ل . وهذا}َالفاسقون إل بها يكفر وما بينات آيات

شرحا. 

تعييالى والكفيير: قييال الشرك على الظلم لفظ إطلَقا
لظلييم الشرك إن بالله تشرك ل بنى يا{لقمان:  سورة في

ٍم}َ [لقمان:  ظلمييا الشييرك فسمى واضح، وهذا ]،13عظي
الكفر.  أصرحا وهو

ظلمييا أنفسهم واستيقنتها بها تعالى: {وجحدَوا وقوله
ظلما.  فسماه كفر والجحود ]،14وعلوا}َ [النمل: 

الكفيير مييع والفسييق الظلييم صييفات اللييه جمييع كمييا
وظلموا كفروا الذين منها: {إن موضع من أكثر في والنفاقا

بها يكفر {وما ]،168لهم... }َ [النساء:  ليغفر الله يكن لم
قييول ظلمييوا الييذين {فبييدَل ]،99الفاسقون}َ [البقرة:  إل

مين رجيزا ظلميوا الييذين عليى فأنزلنييا لهييم قيييل الذي غير
 ].59يفسقون}َ [البقرة:  كانوا بما السماء

المنييافقين علييى بييالكفر حكمه بعدَ التوبة سورة وفي
:]67: الييية[ في قال ]،66: الية[ في بالدَين المستهزئين
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المنييافقين اللييه * وعييدَ الفاسييقون هييم المنييافقين إن{
وشييواهدَ }َ،فيهييا خالييدَين جهنييم نييار والكفييار والمنافقييات

هييو الحيياليين الحكام كفر أن من زعموه وما كثيرة، القرآن
كييافرون، ؛أنهييم مييردود. والصييواب ظلييم أو فسييق مجييرد

أعلم.  تعالى واحدَ. والله آن في فاسقون ظالمون

ثانيا:ا 

من كفر على والسنة، القرآن في الناصعة الدلة ومن
وتبييدَيل والتحريييم، التحليييل ميين التشريع حق نفسه أعطى

ربييا بذلك نفسه وجعل الله، حاكمية على والعدَوان الشرائع
فييي والنصييارى، اليهييود كفيير عيين سييبحانه به أخبر ما يعبدَ،

اللييه}َ دون ميين أربابييا ورهبييانهم أحبييارهم إتخييذوا{قييوله: 
جرييير وابيين والترمذي أحمدَ المام روى فقدَ ]،31[التوبة: 

ابن ذلك نقل كما عنه، الله رضي حاتم ابن عدَي طريق عن
اللييه صييلى اللييه رسييول جاء لما عدَيا أن ؛نفسيره في كثير
الييية. هييذه يقييرأ وجييدَه نصييرانيا، وكان ليسلم وسلم، عليه

لييم إنهييم(وسييلم:  عليييه اللييه صييلى اللييه لرسييول فقييال
حرمييوا إنهييم وسلم: (بلى عليه الله صلى . فقال!)يعبدَوهم

عبادتهم الحرام. فاتبعوهم. فذلك لهم وأحلوا الحلَل عليهم
.إياهم)

أصيح مين هو الثابتة بالسنة القرآن تفسير أن ومعلوم
أن علييى تدَل تماما، واضحة والحدَيث الية التفاسير. ودللة

ربييا. نفسييه جعييل فقدَ الله، دون من وحرم فحلل شرع من
قييوم عبييادة هييي وهييذه عبييدَه، فقييدَ أطيياعه ميين أن وعلييى

إلييه من لكم علمت {ما لهم قال لما لفرعون. فهو فرعون
العلييى}َ ربكييم أنييا {فقييال ]،38غيييري}َ [القصييص: 

الييذي هييو أنييه يعتقدَوا أن منهم يطلب لم ]،24[النازعات: 
للمصييريين كييان فقييدَ ودبييره، الكون وخلق ورزقهم خلقهم

إلهييا عبييدَوه وإنمييا الصييفة، بهييذه يعبييدَونها آلهيية عهييدَه في
حكييام بييه يقييوم الييذي الييدَور نفييس بالطاعة. وهييو مشرعا

الظالميية الكافرة وبرلماناتها ومشرعوهم، اليوم المسلمين
إنهييم فأطاعوه قومه تعالى: {فاستخف قال الفاسقة. وقدَ

].54فاسقين}َ [الزخرف:  قوما كانوا

يحلييون وبرلمانيياتهم مراسيييمهم فييي وهييم ل كيييف
الرسييوم عليهييا ويقبضييون وترخيصيا، وبيعييا تصنيعا الخمور،

حق في ويساوون الربا، وبنوك الزنا دور وكذلك والمكوس،
الييبر وبييين والكييافر، المييؤمن بييين التشريع، على التصويت
والجاهيل... العيالم وبييين والميرأة، الرجيل وبييين والفياجر،
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الباطليية، المعاهييدَات ويبرمون المحرمة، الحلَف ويعقدَون
فييي ويسييعون اسييمه، فيهييا يييذكر أن الله مساجدَ ويمنعون
أحلييوا. الميير ممييا ذلييك مقابييل فييي ويحرمييون خرابهييا،

والحتسيياب، والجهيياد، المنكيير، عيين والنهييي بييالمعروف،
تبيييح الييتي القييوانين عيين الحلَل... ناهيييك البيع من وأنواعا

ظلما الناس وتشريدَ وسجن لقتل وتقنن الظالمة، المكوس
وحرمييوا، وأحلييوا وقننييوا شييرعوا مييا آخيير وعييدَوانا... إلييى

يؤفكون.  أنا الله قاتلهم

ثالثا:ا 

رسوم بقاء أن هام. وهو أمر إلى النظر لفت بنا يجدَر
القيوانين سيجلَت طي أحكامها من الشريعة. ونتفا أثار من

والييزواج الشخصييية، الحييوال أحكييام كبعييض الوضييعية،
يجعييل ل السييلَمية، البلَد بعييض فييي والميييراث، والطلَقا

والضييحك التزوير أن الشريعة. كما حكم بأنه يوصف الحكم
الفارغيية بالكلميية الدَسييتور بعنونيية البسييطاء عقييول علييى

مصييدَر هييي السييلَمية (الشييريعة: قييولهم وهييي الخادعيية،
المصييدَر هييي السييلَمية (الشييريعة أو ،والتقنيييين) التشريع

بالمبالغيية حييتى أو البلَد، بعض في كما ،للتشريع) الساسي
الوحيييدَ المصييدَر هييي السييلَمية (الشريعة: بالقول بالدَجل

اللييه دون ميين والتقنيييين التشييريع والتقنيين). ثييم للتشريع
كالسييعودية البلَد بعييض فييي العنييوان. كمييا هييذا تحييت

وللييه شييرعيا، الحكييم يجعييل ل واليميين... فهييذا والسييودان
بعييض باسييتخدَام شييعوبهم، بعقول يستخفون كم المشتكى

قييارورة يشتري أن يقبل السلطان. فمن عملَء من العلماء
يطهيير حليييب! وهييل أنهييا  علييى"حليييب" عليهييا كتب خمر،
فييإن أخييرى، جهة جهة. ومن من علية؟! هذا بالكتابة الخمر

واللييه الطهييارة، تلغييى النجاسيية أن ديننييا فييي المعلييوم من
عيين جلَله جل أخبر كما ،"الشرك عن الغنياء أغنى" تعالى

ل مسييلم. واللييه رواه الييذي القدَسييي الحييدَيث فييي نفسه،
عملَ عمل من(تعالى:  قال لله، كله الدَين يكون أن إل يقبل

ل حييتى {وقيياتلوهم )،وشييركه تركته غيري معي فيه أشرك
وقييال ]،39للييه}َ [النفييال:  كلييه الييدَين ويكون فتنة تكون

لييه مخلصييا الله فاعبدَ بالحق الكتاب إليك أنزلنا تعالى: {إنا
 ].3الخالص}َ [الزمر:  الدَين لله * أل الدَين
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بالتشييريع، الشرك هذا وعظم كبر في ليست والعبرة
باسييتحلَل الله. وإنما أنزل ما بغير بالحكم خلط ما بحجم أو

الييذي الله حاكمية على والعدَوان عليه، والقدَام الفعل هذا
إييياه}َ [يوسييف: إل تعبييدَوا أل أميير للييه إل الحكم إن{قال: 

يعييدَ لم بلَدنا في الدَين أن هي فيها نحن التي والفتنة ]،67
ل حييتى تعالى: {وقيياتلوهم قوله في كثير ابن لله. قال كله

ابيين عيين ]،39لله}َ [النفال:  كله الدَين ويكون فتنة تكون
ميين وغيييره عييروة وعيين ،)شييرك يكييون ل يعنييي(عبيياس: 

عيين مسييلم يفتيين ل فتنيية}َ: حييتى تكون ل حتى: ({علمائنا
للييه خالصييا التوحيييدَ ويكييون(اسحق:  بن محمدَ وعن ،)دينه

الندَاد).  من دونه ما شرك. ويخلع فيه ليس

قلييت وإن بدَعة الله: (كل رحمه الشاطبي المام قال
قييدَ ذلييك كل الصحيح، للصل تغيير أو ناقص أو زائدَ بتشريع

المشييروع. فييي قادحييا فيكون مشروع، هو بما ملحقا يكون
لكفيير. إذ عامييدَا الشييريعة نفييس فييي هذا مثل أحدَ فعل لو

فييرقا فلَ كفيير كييثر أو قييل التغيييير أو فيها والنقصان الزيادة
. ]العتصام[كثر)  أو قل ما بين

للييه الييدَين بعييض كييان تيمييية: (فييإذا ابن المام وقال
للييه. كلييه الييدَين يكييون حييتى القتال وجب الله لغير وبعضه
مييا وذروا اللييه اتقييوا آمنييوا الذين أيها {يا: تعالى قال ولهذا
بحيرب فييأذنوا تفعلوا لم فإن مؤمنين كنتم إن الربا من بقي
لمييا الطييائف أهييل في نزلت الية وهذه ،ورسوله}َ الله من

ولكنهييم والصيييام، الصييلَة والييتزموا السييلَم، فييي دخلييوا
لييه محيياربون أنهييم تعييالى اللييه وبييين الربا ترك عن امتنعوا

يجييب ورسييوله للييه محيياربين هييؤلء كييان ولرسييوله. فييإذا
وأكثرها السلَم شرائع من كثيرا يترك بمن فكيف جهادهم،

الطائفيية أن علييى السييلَم علميياء اتفييق كالتتييار؟! وقييدَ
فييإنه السييلَمية، الواجبييات بعييض عن امتنعت إذا الممتنعة،

الصييلَة عيين وامتنعييوا بالشييهادتين تكلمييوا إذا قتالهم، يجب
الحكم عن أو العتيق البيت حج أو رمضان صيام أو والزكاة،

أو الخميير أو الفييواحش تحريم عن أو والسنة بالكتاب بينهم
والمييوال النفييوس ذوات اسييتحلَل أو المحارم، ذوات نكاحا
عيين أو للكفييار، الجهيياد أو الميسيير، أو الربييا أو الحييق، بغير

شييرائع ميين ذلييك الكتاب... ونحييو أهل على الجزية ضربهم
ج [للييه) كلييه الدَين يكون حتى عليها يقاتلون بأنهم السلَم،

].217 /مسألة28

فالخلصة:ا 
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وتشييريعه غيييره، بييدَين اللييه دييين اختلييط مييا إذا أنييه
دييين عيين الفتنيية كييانت غيييره، بحكم وحكمه غيره، بتشريع

الحاصييل هييو فتنيية. وهييذا تكييون ل حتى القتال ووجب الله،
الدَاخل. وعدَوان في فساد من علينا حكامنا جناه وما اليوم

العدَاء.  يدَ على العامة. وذل الحياة في وضنك الخارج من

الحكييام هييؤلء أمثييال وتعالى سبحانه ربنا سمى ولقدَ
عملَء من فجاء ،}َالظالمون{ ،}َالفاسقون{ ،}َالكافرون{

صييالحون، مسييلمون الحكييام هييؤلء يسييمى من السلَطين
كتبييوا بهييم خاصا قرآنا عندَهم شرعيون. وكأن أمور وأولياء

المسييلمون هييم فأولئييك اللييه أنييزل بما يحكم لم فيه: ومن
الصالحون!  المؤمنون

أمرنييا الييذي للييه الشييهادة وبحييق ووضييوحا، فبصراحة
]،187عمييران:  تكتمييونه}َ [آل ول للنيياس لتييبيننه{بقوله: 

نقول:  أن علينا يجب فإنه

بعييض مقوليية العلميياء بعييض إنييزال الخطييأ، ميين إن 
الذين الوائل المسلمين وسلَطين خلفاء بعض عن السلف

اللييه، سييبيل فييي ويجاهييدَون اللييه، أنييزل بما يحكمون كانوا
فيهييم كييان ولكيين المنكيير عن وينهون بالمعروف، ويأمرون

فقييالوا العبيياس، وبنييي أمييية بنييي ملوك كبعض وظلم، جور
دون كفيير" أنهييا الله، أنزل ما بغير حكمهم حالت بعض عن

هييذا إنييزال الغلييط أعظييم ميين . إن"أصييغر كفيير"  أو"كفيير
سبق فيما وصفنا الذين اليوم، المسلمين حكام على القول
التشريعية! وسلطاتهم قوانينهم، وحال حالهم

بالقييانون مختصييين أوجييدَوا وقييدَ اللييه! كيييف سبحان
الغييرب، فييي الكييافرة الصييليب بلَد فييي درسييوا الوضييعي،

الصييريح... ناهيييك بيياللفظ  هكذا"مشرع" واحدَهم وأسموا
سيين ميين والمييراء والرؤسيياء الملييوك هييؤلء يفعله ما عن

أجهييزة حييل ذلييك فييي بمييا المراسيييم، وتشييريع القييوانين
تارة ذلك! فالحاكم لهم خطر  إذا- البرلمان  –ذاتها التشريع

وإذا يسييجنه، وتارة عبادته، الناس من ويطلب المشرع يعبدَ
إلها واحدَهم يصنع الصنام عباد كان قتله! كما يقتله أن أراد
عليييه! ليطبخ يحرقه ثم خشب من إلها يأكله! أو ثم تمر من

ولء ميين بهييا تلبسييوا الييتي الخييرى الكفيير وجوه عن ناهيك
ميين اليمييان نييواقض وأوجييه المييؤمنين، وقتييل الكييافرين،

والفعال.  القوال
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قييوم فيهييا اشييتط هاميية مسييألة علينييا تطييرحا والن
حييتى آخييرون المسييلمين. وفييّرط كفييروا حييتى وأفرطييوا

بالسييلَم. هييذه المرتييدَين علييى وشييهدَوا الكافرين أسلموا
...هي المسألة

*      *      *
الحصصاكم     حكومصصة     في     الكفار     المرتدون     هم     من

   المرتد؟     أو     الكافر

اللييه أنييزل بمييا يحكييم لييم تعييالى: {وميين اللييه يقييول
العييرب، لغيية ميين معلييوم هييو وكما }َ،الكافرون هم فأولئك

ميين وهييي ،"الييذي" بمعنييى موصول  اسم"من" لفظة فإن
الذي تعني }َ؛يحكم لم من{ والشمول. فقوله العموم صيغ

يحكم.  لم من كل وتشمل يحكم، لم

بييدَون مطلقييا، فييرد حكييم على قائما النظام كان فإذا
هييو وكمييا الفرعييون، حكييم كان كما معه، حاكمة مؤسسات

ولفظيية وحييدَه الحاكم هو المستبدَين. فالكافر الحكام حكم
فهيم المنفذون أعوانه وحدَه. وأما  تخصه"الذي" أي ؛"من"

مشياركتهم بقيدَر عام. ييأثمون  بشكل"ردة أو كفر طائفة"
إثما.  تكون وقدَ للكفر تصل قدَ التي

الحكييم تباشيير مؤسسييات، عييبر الحكييم كييان إذا وأما
الييوم، العيالم حكومات معظم حال هو كما جماعي، بشكل

كفييار عليهييا والقييائمون للحكييم المباشييرة فالمؤسسييات
مرتدَون. 

الدَستورية، فالحكومات اليوم، المعروفة الحالة وفي 
الدَساتير:  بنص ثلَثة سلطات على تقوم

ونوابه. والييوزراء الرئيس التنفيذية: وهم ) السلطة1
ونوابهم. 

ميين أو البرلمييان، نييواب التشريعية: وهم ) السلطة2
القييوانيين وسيين المراسيييم بتشريع المختصين من يعادلهم

الله.  أنزل ما غير على

النيابيية أو العييام الدعيياء القضييائية: وهييم ) السلطة3
المختلفيية: العاميية، والمحيياكم القضيياة، وأنييواع العاميية،

العليا... الخ.  المحكمة التمييز الستئناف،
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أو عسييكرية،-  دكتاتورييية الحكوميية، كييانت إذا وأمييا
واحييدَة مؤسسة على تقوم  فالحكومة -حزبية... أو أسرية،
للحكييم المباشييرين وأعييوانه الييدَيكتاتور الحيياكم من مؤلفة

والقضاء.  والتشريع والسلطة

ليم ومين{ذاتهيا:  هيي الحيالتين. فالقاعيدَة كلتا وفي
. }َالكافرون هم فأولئك الله أنزل بما يحكم

اللفصصظ     عموم     وبحكم     الدستورية،     الحالة     ففي
هم:ا      المرتدون     فالكفار     ،  "من"

والييوزراء ونييوابه، التنفيذييية: الرئيييس ) السييلطة1
ونوابهم. 

وأعضيياء البرلمييان، التشييريعية: نييواب ) السييلطة2
أو الدَسيياتير، مييواد يشييرعون الييذين-  الشييورى مجلييس
يقرونهييا. أو اللييه. أو أنييزل مييا غييير علييى القوانين، نصوصا

- عليها يصادقون

مييا بغير يحكمون الذين القضائية: القضاة ) السلطة3
الله.  أنزل

نفصصس     وبحسصصب     الدكتاتوريصصة،     الحالصصة     وفصصي
هم:ا      المرتدون     فالكفار     القاعدة،

ونوابه.  الدَكتاتور ) الحاكم1

أو إدارتييه أو حكييومته وأعضيياء المباشييرين ) أعوانه2
وقضاء.  وتشريع حكم من للسلطة، المباشرين وزرائه

حكومات على العسكرية النقلَبات بسبب نشأت وقدَ
دكتاتوريات"تسميتها:  يمكن جدَيدَة، حكم دستورية. أنظمة

– الفكاهيية سييبيل على ليس نطلقه اسم وهذا-  "دستورية!
حيييث ميين الحقيقيية. ودسييتورية وجييه علييى دكتاتورية فهي

الحالية هييي وهييذه-  الشييعوب عقول على والضحك الدعاء
 - والسلَمي العربي العالم بلدَان ومعظم باكستان، في

لييم {ميين ذاتهييا هييي القاعييدَة تبقييى الحالة هذه وفي
فالكفييار }َ،الكييافرون هييم فأولئييك اللييه أنييزل بمييا يحكييم

المباشييرون وأعييوانه الييدَكتاتور، هييم: الحيياكم المرتييدَون
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أنييزل مييا بغييير وللقضيياء وللتشريع بالكفر والحكم للسلطة
الله. 

*      *      *
مصصوالة     وحكصصم     ،  والصصصبراء     الصصصولء     ) عقيصصصدة3

إلصصى     المسصصلمين     قتصصال     وحكصصم     ،  وأنواعها     الكافرين
:ا   والمرتدين     الكفرة     جانب

واختلَف وألييوانهم، البشيير أجنيياس عن النظر بصرف
آخيير. فقييدَ اعتبار أي أو وفقرهم، وغناهم وشعوبهم، لغاتهم

(كافر). هما: (مؤمن) و فقط نسبتان لهم الشريعة اعتبرت
أهييل أن والسيينة، الكتاب من الواضحات بالنصوصا وقررت
تعالى: {إنمييا قال واحدَة. فقدَ أمة ويشكلون إخوة، اليمان

وجييل: {وإن عييز وقال ]،10إخوة}َ [الحجرات:  المؤمنون
بينهييم وقييررت ]،52واحدَة}َ [المؤمنييون:  أمة أمتكم هذه

علييى بينهييم التفاضييل أن وواجباتهييا. وقييررت الييولء رابطة
التقوى.  أساس

ميين يخرجهييم آمنييوا الييذين ولييي وقييررت: {اللييه
الكفار أن قررت كما ]،257النور}َ [البقرة:  إلى الظلمات

وشيييعوبهم، وأجناسيييهم، كفرهيييم، مييذاهب اختلَف عليييى
التكليييف أهل أن تقرر الوضوحا واحدَة). وبهذا (ملة ولغاتهم
(أهييل اليمان) و (أهل أمتان الرض هذه في وجنهم إنسهم

الكفر). 

الى سيبحانه الله أمر وقدَ الميؤمنين وضيوحا بكيل وتع
هييذا وعلييى الكييافرين، ميين والييبراءة بعضا، بعضهم بموالة

قضييية القضييية، هييذه والبراء). وليست الولء (عقيدَة بنيت
مرتبطية أساسيية، قضيية هي اليمان. بل قضايا من فرعية

ونسييبة الكفيير، أو اليمييان عليهييا يبنييى إذ التوحيييدَ، بأساس
المتين.  هاتين لحدَى النسان

أي تعتييبر ولييم والييبراء الييولء عقيييدَة أمييام تقييم ولييم
اللييه قطع القربى. فقدَ أواصر أشدَ ول أخرى... حتى رابطة

سييدَنا بيين الربطة الكفرة. فقطع أصحابها مع الواصر تلك
لييه تييبين منه: {فلما فتبرأ الكافر وأبيه السلَم عليه إبراهيم

بييين الرابطيية وقطع ]،114منه}َ [التوبة:  تبرأ لله عدَو أنه
إنيه فقييال: {ييانوحا وابنييه وسييلم عليه الله صلى نوحا سيدَنا
المؤمنة آسية بين قطعها كما ]،46أهلك}َ [هود:  من ليس
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آمنييوا للييذين مثلَ اللييه الكييافر: {وضييرب فرعييون وزوجهييا
الجنيية فييي بيتييا عنييدَك لييي ابيين رب قالت إذ فرعون امرأة

الظييالمين}َ القييوم ميين ونجنييي وعملييه فرعون من ونجني
عليهمييا وليوط نيوحا سيييدَنا بين قطعها كما ]،11[التحريم: 

كفروا للذين مثلَ الله الكافرتين: {ضرب وزوجتيهما السلَم
صالحين عبادنا من عبدَين تحت كانتا لوط وامرأة نوحا امرأة

مع النار ادخلَ وقيل شيئا الله من عنهما يغنيا فلم فخانتاهما
ميين فئيية كييل بييين قطعهييا كما ]،10الدَاخلين}َ [التحريم: 

بييالله يؤمنييون قومييا تجدَ الكافرين: {ل وأقوامهم المؤمنين
آبييائهم كييانوا ولو ورسوله الله حاد من يوادون الخر واليوم

قلييوبهم فييي كتب أولئك عشيرتهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو
بقييوله: {والمؤمنييون وأخييبر ]،22اليمييان}َ [المجادليية: 

{والييذين ]،81بعييض}َ [التوبيية:  أولياء بعضهم والمؤمنات
{والمنييافقون ]،73بعض}َ [النفييال:  أولياء بعضهم كفروا

تعالى: وقال ]،67بعض}َ [التوبة:  من بعضهم والمنافقات
نسيييبتان فهميييا ،بعيييض}َ أوليييياء بعضيييهم الظيييالمين {إن

يييوالي (مسييلم فقييط، ورابطتييان وآصييرتان وجنسيييتان،
بعضا).  بعضهم يوالون ومنافق (كافر مسلما)... و

لييم إن أننييا وأخييبر العقيييدَة، هذه باعتقاد الله أمر وقدَ
]،73كيبير}َ [النفيال:  وفساد الرض في فتنة {تكن نفعلها

مسييألة غطييت أنهييا يجييدَ الكريييم، القرآن آيات في والناظر
ولييية عيين والنهييي عليهييا، يترتب وما المؤمنين بولية المر

بكييل عليهييا، يييترتب ومييا منهييم بييالبراءة والميير الكييافرين
باليجيياز ذلييك ميين طرفا نورد أن والوضوحا. ويمكن التركيز

يلي:  كما القرآنية والتقرارات الحكام استخلَصا خلَل من

تعييييالى: قييييالالمصصصؤمن:ا      ولصصصي     ) المصصصؤمن1
يييأمرون بعييض أولييياء بعضييهم والمؤمنييات {والمؤمنييون

ويؤتييون الصييلَة ويقيمييون المنكيير عيين وينهييون بالمعروف
].71الزكاة}َ [التوبة: 

تعييالى: {والييذين قييالالكصصافر:ا      ولصصي     ) الكصصافر2
{المنييافقون ]،72بعييض}َ [النفييال:  أولييياء بعضهم كفروا

عيين وينهييون بالمنكر يأمرون بعض من بعضهم والمنافقات
].67المعروف}َ [التوبة: 

ل{تعييالى:  قييالالكافرين:ا      ولية     عن     ) النهي3
وميين المييؤمنين دون ميين أولييياء الكييافرين المؤمنييون يتخذ
،]28عمييران:  شيييء}َ [آل فييي اللييه من فليس ذلك يفعل
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أولييياء الكييافرين تتخذوا ل آمنوا الذين أيها يا{تعالى:  وقال
 ].144: النساء}َ [المؤمنين دون من

للصصه     وليصصة     هصصي     للمصصؤمن     المصصؤمن     ) وليصصة4
وليكييم تعييالى: {إنمييا قييالوغلبة:ا      نصر     وهي     ورسوله

يتييول {وميين ]،55آمنييوا}َ [المائييدَة:  والذين ورسوله الله
الغييالبون}َ هييم اللييه حييزب فييإن آمنوا والذين ورسوله الله

].56[المائدَة: 

وليصصصة     هصصصي     للكصصصافرين     المسصصصلم     ) وليصصصة5
وسييخط خسييارة وهيييحزبه:ا      في     ودخول     للشيطان،

تيير تعالى: {ألم النار: قال في الخلود يوجب تعالى الله من
ول منكييم هييم مييا عليهييم اللييه غضييب قوما تولوا الذين إلى

عذابا لهم الله أعدَ يعلمون وهم الكذب على ويحلفون منهم
تعييالى: قييوله إلييى ،يعملييون}َ كييانوا مييا سيياء إنهييم شييدَيدَا

حييزب أولئييك اللييه ذكر فأنساهم الشيطان عليهم {إستحوذ
الخاسيييرون}َ هيييم الشييييطان حيييزب إن أل الشييييطان

منهم كثيرا تعالى: {ترى قال كما ]،19–  14: [المجادلة
سخط أن أنفسهم لهم قدَمت ما لبئس كفروا الذين يتولون

يؤمنييون كييانوا * ولييو خالييدَون هييم العذاب وفي عليهم الله
كييثيرا ولكيين أولييياء اتخييذوهم مييا إليه أنزل وما والنبي بالله
تعالى: {ومن وقال ]،81 – 80فاسقون}َ [المائدَة:  منهم
خسييرانا خسيير فقييدَ المييؤمنين دون من وليا الشيطان يتخذ

 ].119مبينا}َ [النساء: 

وسصصيتبرأ     واهيصصة     للكصصافرين     المسصصلم     ) ولية6
الكفصصر:ا     فصصي     ورطهم     أن     بعد     وليتهم     من     الشيطان

كمثييل أولييياء اللييه دون من اتخذوا الذين تعالى: {مثل قال
لييو العنكبييوت لييبيت البيوت أوهن وإن بيتا اتخذت العنكبوت

إنما تعالى: {وقال وقال ]،41يعلمون}َ [العنكبوت: :  كانوا
ثييم الييدَنيا الحياة في بينكم مودة أوثانا الله دون من اتخذتم

بعضييا بعضييكم ويلعيين ببعييض بعضييكم يكفيير القياميية يييوم
أواكم ]،25: العنكبيوت [ناصيرين}َ مين لكيم وميا النيار وم

فلمييا اكفيير للنسييان قييال إذ الشيطان تعالى: {كمثل وقال
العييالمين}َ رب اللييه أخيياف إنييي منييك بريييء إنييي قال كفر

 ].16[الحشر: 

منهصصم     تجعلصصه     للكصصافرين     المسصصلم     ) وليصصة7
فييي تعييالى قييالالردة:ا      إلى     به     وتفضي     عمله     وتحبط
اليهييود تتخييذوا ل آمنييوا الييذين أيهييا يييا{المائييدَة:  سييورة

فإنه منكم يتولهم ومن بعض أولياء بعضهم أولياء والنصارى
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بعييدَها: قييال ثييم ،الظييالمين}َ القييوم يهييدَي ل الله إن منهم
أيمييانهم جهدَ بالله أقسموا الذين أهؤلء آمنوا الذين (ويقول

أيهييا * يييا خاسييرين فأصييبحوا أعمييالهم حبطت لمعكم إنهم
بقييوم الله يأتي فسوف دينه عن منكم يرتدَ من آمنوا الذين
قال: {يييا أن وبعدَ ]،51–يي  54ويحبونه}َ [المائدَة:  يحبهم

المؤمنين دون من أولياء الكافرين تتخذوا ل آمنوا الذين أيها
بعيدَها: قييال ،مبينييا}َ سييلطانا عليكم لله تجعلوا أن أتريدَون

النييار}َ [النسيياء: ميين السييفل الييدَرك فييي المنييافقين إن{
145.[

والقصصصوم     القربصصصاء     إتخصصصاذ     عصصصن     ) النهصصصي8
مصصع     ودهصصم     كافرين:ا وأن     كانوا     إن     أولياء     والعشيرة

تعييالى: قاللليمان:ا      مناقض     القرابة     بسبب     كفرهم
إن أولييياء وإخييوانكم آبييائكم تتخييذوا ل آمنييوا الييذين أيها {يا

هييم فأولئييك منكييم يتولهم ومن اليمان على الكفر استحبوا
وإخيييوانكم وأبنييياؤكم آبييياؤكم كيييان إن * قيييل الظيييالمون
تخشييون وتجييارة اقترفتموها وأموال وعشيرتكم وأزواجكم

ورسييوله اللييه ميين إليكييم أحييب ترضونها ومساكن كسادها
ل واللييه بييأمره اللييه يييأتى حييتى فتربصييوا سبيله في وجهاد
تعالى: وقال ]،23–  24الفاسقين}َ [التوبة:  القوم يهدَي

الله حاد من يوادون الخر واليوم بالله يؤمنون قوما تجدَ {ل
أو إخيييوانهم أو أبنييياءهم أو آبييياءهم كيييانوا وليييو ورسيييوله
اليمييان}َ [المجادليية: قلييوبهم فييي كتييب أولئييك عشيييرتهم

22.[

بطانصصصصة     الكفصصصصرة     اتخصصصصاذ     عصصصصن     ) النهصصصصي9
مصصن     البغضصصاء     بصصدت     وقصصد     وأعوانصصا     ومستشصصاريين

بطانة تتخذوا ل آمنوا الذين أيها تعالى: {يا قالأفواههم:ا 
البغضيياء بييدَت قييدَ عنتييم ما ودوا خبال يألونكم ل دونكم من
إن اليات لكم بينا قدَ أكبر صدَورهم تخفي وما أفواههم من

].118عمران:  تعقلون}َ [آل كنتم

مصصن     وأخرجنصصا     قاتلنا     من     ولية     عن      النهي  )10
قيياتلوكم الييذين عيين اللييه ينهاكم تعالى: {إنما قالديارنا:ا 

إخراجكييم علييى وظيياهروا دياركم من وأخرجوكم الدَين في
}َ الظييالمون هييم فأولئييك منكييم يتييولهم وميين تولييوهم أن

].9[الممتحنة: : 

هصصزوا     ديننصصا     اتخصصذ     مصصن     وليصصة     عن     ) النهي11   
الييذين تتخييذوا ل آمنييوا الييذين أيهييا تعالى: {يييا قالولعبا:ا 
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قبلكييم ميين الكتاب أوتوا الذين من ولعبا هزوا دينكم اتخذوا
].57مؤمنين}َ [المائدَة:  كنتم إن الله واتقوا أولياء والكفار

اليهصصود     وليصصة     عصصن     النهصصي     فصصي     ) التشصصديد12
فييي النيياظر إنالكصصافرين:ا      بين     من     خاصة     والنصارى

يجييدَ الكييافرين، ولييية عيين النهي آيات معظم نزول أسباب
ذلييك والنصييارى. ومييع اليهود ولية عن النهي في نزلت أنها
المنهييي الكافرين بين من صراحة القرآن آيات سمتهم فقدَ
تتخييذوا ل آمنوا الذين أيها تعالى: {يا قال جميعا وليتهم عن

تعييالى: {يييا وقال ،]51أولياء}َ [المائدَة:  والنصارى اليهود
من ولعبا هزوا دينكم اتخذوا الذين تتخذوا ل آمنوا الذين أيها

أولييياء}َ [المائييدَة: والكفييار قبلكييم ميين الكتاب أوتوا الذين
57.[

بصصالبراءة     إبراهيصصم     بملصصة     بالخصصذ     ) المصصر13
قييالومعصصاداتهم:ا      وبغضصصهم     الكصصافرين     مصصن     الكاملة

معه والذين إبراهيم في حسنة أسوة لكم كانت تعالى: {قدَ
اللييه دون ميين تعبييدَون وممييا منكم برآء إنا لقومهم قالوا إذ

حييتى أبييدَا والبغضيياء العييدَاوة وبينكييم بيننييا وبييدَا بكم كفرنا
].4وحدَه}َ [الممتحنة:  بالله تؤمنوا

يتصصولى     مصن     أعصذار     القرآنية     اليات     ) حددت14
إمصصا     أنها     النفاق     في     ويقعون     المسلمين     من     الكفار

والدوائر:ا     الذى     من     للخوف     أو     العزة     طلب     أجل     من
علييى وحكييم وأبطلهييا، العييذار هييذه علييى القييرآن رد وقييدَ

بسييبب وذلييك للكفييار، والنتسيياب والييردة بالنفاقا أصحابها
وأن والخييرة الييدَنيا فييي النييدَم عيياقبتهم وأن قلوبهم مرض

لهييم بييأن المنييافقين تعالى: {بشر النار. قال إلى مصيرهم
دون ميين أولييياء الكييافرين يتخييذون * الييذين أليمييا عييذابا

جميعييا}َ للييه العييزة فييإن العييزة عنييدَهم أيبتغييون المؤمنين
ل آمنوا الذين أيها تعالى: {يا وقال ]،139–  138[النساء: 

وميين بعييض أولييياء بعضييهم أولييياء والنصييارى اليهود تتخذوا
* الظييالمين القييوم يهدَي ل الله إن منهم، فإنه منكم يتولهم
يقولييون فيهييم يسيارعون مييرض قلييوبهم فييي الييذين فترى

أميير أو بالفتييح يييأتي أن الله فعسى دائرة تصيبنا أن نخشى
نييادمين}َ أنفسييهم فييي أسييروا مييا على فيصبحوا عندَه من

].52 – 51[المائدَة: 

*      *      *
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الكصصصصافرين     وليصصصصة     أشصصصصكال     مصصصصن
:ا   ومراتبها

والسيينة الكتيياب نصييوصا خلَل ميين العلميياء اسييتنبط
ذلك:  ومن المحرمة الكافرين ولية أشكال

والعييادات والسييلوك الملبييس فييي بهييم ) التشييبه1
والتبعييية. وقييدَ والستحسان العجاب سبيل على والسماء

يعبييدَ حييتى بالسيف وسلم: (بعثت عليه الله صلى عنه روي
وجعييل رمحييي ظييل تحييت رزقييي وجعييل لييه شييريك ل الله

فهييو بقييوم تشييبه ومن أمري خالف من على والذلة الصغار
. ]أحمدَ منهم) [رواه

ميين ومساكنهم ديارهم في المشركين مع ) السكن2
تسيياكنوا (ل: وسييلم عليييه اللييه صييلى ضييرورة. قييال غييير

فهييو جييامعهم أو سيياكنهم فميين تجييامعوهم ول المشييركين
الترمذي].  مثلهم) [رواه

بهييا، وتهنئتهييم ومناسييباتهم، بأعيييادهم ) الحتفييال3
فييي السييلَم علميياء شييدَد فيهييا: وقييدَ معهييم الهدَايا وتبادل
للكافرين.  والمحبة الولء قضايا

بالكييافرين التشييبة ميين الييذكر السييالفة المييور وهذه
بأعييياد والحتفييال معتبرة، شرعية ضرورة بغير ومساكنتهم
فييي متفشييية أصييبحت قييدَ والنصييارى، واليهييود، المجييوس
يييترتب ل وكييأنه ودينهم، عاداتهم من وكأنها حتى المسلمين

اليييوم المسلمين تعالى: فأكثر الله من والغضب الثم عليها
علييية مزايييا ميين وأنها والحضارة، التمدَن مظاهر من يظنها
فييي الغربييية والصرعات الجنبي وأكابرهم. فاللباس القوم

والشيراب، الطعيام وعادات الشعر، قص وموديلَت الزياء،
والرقييص، والموسيييقي والقعييود، والقيييام الفرش، وهيئات

سييباقا محييل صييارت قييدَ والمريكييي، الوروبييي والسييلوك
الله.  رحم من إل المسلمين طبقات مختلف بين وتنافس

فييي فالنيياظر الكافرين، بلَد في والقامة السكن وأما
معهييييم، الكفييييار. والمقيمييييين لبلَد المهيييياجرين أعييييدَاد

وحييياة ومميياتهم حييياتهم والقاضييين منهييم، والمييتزوجين
أصبح لقدَ كثرتهم. بل من يدَهش الكافرين، بلَد في ذريتهم
الحظ أصحاب من أنهم على إليهم ينظرون بلَدنا في الناس

الشيييباب، ولسييييما يتسيييابقون الييييوم. فالنييياس والفيييوز
أوروبييا ولسيييما الكفييار سييفارات أبيواب علييى ويصييطفون
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أو  عمييل"فيييزا" يييب واحييدَهم ليحظييى وأسييتراليا، وأمريكييا
ن الملَييين عشرات حياة في هجرة. والناظر المسيلمين م

أولدهييم فييي ولسيييما العجيياب، العجييب يييرى الغييرب، في
الييزواج فيهييم فشييا فقييدَ ليه، القلييب يتفطر مما وأحفادهم،
الكافرين!  برجال بناتهم زواج فشا لقدَ بل بالكافرات

ول مدَارسييهم، فييي الكييافرين تربييية الولد يربى كما
يييدَخل بعضييهم صييار بييل المسييلمين، آبييائهم لغات يعرفون
 مليييون40 أحييوال فييي وأحزابهييم! والنيياظر الكفار جيوش
يجييدَ وأسييتراليا، أمريكييا فييي مثلهم ونحو أوروبا، في مسلم

أو سياسييية لضييرورة هنيياك إلى يذهبوا لم منهم الغالبية أن
مسييتوى وتحسييين العيييش لكسييب وإنمييا إكييراه، أو أمنييية

ورضييوا العيييش، اسييتطابوا حيياجتهم، انقضييت الحياة. فلما
أو لنسييلَخهم اهتمييوا بهييا. ومييا واطمييأنوا الييدَنيا، بالحييياة

عييدَاد فييي منهييم كييثيرا لنخييراط ول دينهييم، ميين ذراريهييم
مصيييبة ميين الباكسييتانيون المسييلمون أخذ وقدَ-  الكافرين

عييدَة يعيييش حيييث وافيير بحييظ الكييافرين ديييار فييي العيش
 - بريطانيا في ولسيما هناك منهم ملَيين

الكفييار، بأعييياد بلَدنييا فييي المسييلمين احتفييال وأمييا
عنييدَ رائجيية عييادة صييارت فقدَ والغربية، النصرانية ولسيما

النصراني، الميلَد بعيدَ بلَدنا. فالحتفال في المسلمين أكثر
مثييل اخترعوهييا، التي والعياد المسيحية، السنة رأس وعيدَ
الشييجرة، وعيييدَ الب، وعيييدَ الم، وعيدَ الشخص، ميلَد عيدَ

أصيبح العميال... فقيدَ وعييدَ العشياقا، وعييدَ اليزواج، وعيدَ
ووسييائل وحكوميياتهم المسييلمين قبييل ميين بهييا الحتفييال
فييي ينصييبوا أن المسيلمين ببعيض وبلغ عاديا، أمرا إعلَمهم
الهييدَايا لولدهم ويقدَموا المزينة، الميلَد عيدَ شجرة بيوتهم
وأكثر...  والضحى الفطر أعيادنا مثل بها ويحتفلون ليلتها،

من وهو فاعله يأثم الشريعة، في محرم سبق ما وكل
للهزيميية نتيجيية جاءنييا والعصيييان. وقييدَ الفسييوقا مظيياهر

والعسيييكرية والسياسيييية والعقدَيييية الروحيييية النفسيييية
الكافر.  الغرب أمام والقتصادية

وهييم والمنييافقين والمرتييدَين الكفرة مع ) الجلوس4
المييؤمنين: قييال وعبيياده دينيه وشعائر الله بآيات يستهزؤن

آيييات سييمعتم إذا أن الكتيياب فييي عليكم نزل تعالى: {وقدَ
يخوضييوا حييتى معهييم تقعييدَوا فلَ بهييا ويستهزأ بها يكفر الله
المنييافقين جييامع اللييه إن مثلهييم إذا إنكييم غيييره حدَيث في

. ]140}َ [النساء:  جميعا جهنم في والكافرين
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قليييل: بشيييء ولو عنه الله نهى فيما الكفار ) طاعة5
وسييلم: {إن عليييه اللييه صييلى محمييدَ سورة في تعالى قال

الهييدَى، لهييم تييبين ميا بعيدَ مين أدبيارهم علييى ارتدَوا الذين
للييذين قييالوا بييأنهم ذلييك لهييم وأملييى لهييم سول الشيطان

يعلييم واللييه الميير بعييض في سنطيعكم الله، نزل ما كرهوا
اللييه، شريعة كرهوا الذين  فطاعة]25إسرارهم}َ [محمدَ: 

قيدَ طرييق قليييل بشيييء وليو اللييه يغضيب فيما أمرهم في
للردة.  يفضي

وناصييحين ومستشييارين، بطانيية الكفييرة ) اتخيياذ6
فهييذا ونهيهييم، أمرهييم تحييت المسييلمين ووضييع ومعاونين،

عنها.  الله نهى التي وليتهم أشكال من شكل

ونصرتهم يقويهم ما على ودللتهم للكفار ) النصيحة7
المسلمين.  على بالرأي

أكييبر ميين وشييرائعهم: هييو قييوانينهم إلييى ) التحاكم8
.وليتهم أشكال

الفتيياوى مجمييوع في الله رحمه تيمية ابن المام قال
بهييا اللييه ذم الييتي الكفار موالة جنس : (ومن]28/199ج[

ميين عليييه هييم مييا ببعييض اليمييان والمنافقين، الكتاب أهل
تعييالى: قييال اللييه. كمييا كتيياب دون إليهم التحاكم أو الكفر،
بييالجبت يؤمنييون الكتيياب من نصيبا أوتوا الذين إلى تر {ألم

]).51والطاغوت}َ [النساء: 

وأخيرا:ا 

مصييالحهم، خدَمة وفي رايتهم وتحت معهم ) القتال9
فييي بروحييه المرء يضحي حيث الولية، أشكال أعظم وهذه
وانتميياء السييلَم، مليية ميين مخييرج كفيير وهو الكفار، سبيل
منهييم}َ فييإنه منكييم يتييولهم القييرآن: {وميين بنييص إليهييم

فييي اللييه ميين {فليييس منييه اللييه بييرئ ) وقييد51َ[المائدَة: 
آمنييوا تعييالى: {الييذين قييال وقييدَ ]،28شيييء}َ [البقييرة: 

سييبيل فييي يقيياتلون كفييروا والييذين الله سبيل في يقاتلون
الذين إلى تر تعالى: {ألم وقال ]،76الطاغوت}َ [البقرة: 

لئيين الكتيياب أهييل من كفروا الذين لخوانهم يقولون نافقوا
ولئيين أبييدَا أحييدَا فيكييم نطيييع ول معكييم لنخرجيين أخرجتييم
لكيياذبون}َ [الحشيير: إنهييم يشييهدَ واللييه لننصييرنكم قييوتلتم

11.[
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*      *      *
بعصصض     تفسصصير     فصصي     وردت     الصصتي     الثصصار     ومصصن

السابقة:ا      القرآنية     النصوص

: (من]277/صا1ج[ تفسيره في الطبري المام قال
أي منهييم، فييإنه المييؤمنين دون مين والنصييارى اليهود تولى

بييه وهييو إل أحييدَ متول يتولى ل فإنه وملتهم، دينهم أهل من
عييادى فقدَ دينه ورضي رضيه وإذا راض عليه هو وما وبدَينه

حكمه). حكمه وصار وسخط خالفه ما

أعوانييا الكفييار اتخييذ {ميين تفسير في جرير ابن وقال
علييى ويظيياهرهم دينهييم علييى يييواليهم وظهييورا وأنصييارا

اللييه بييرئ أي: قييدَ: (شيييء}َ في الله من فليس المسلمين
 ].228صا/3ج [الكفر) فى ودخوله دنه عن بارتدَاده منه

ج" [الذمية أهيل أحكيام" كتيابه فيي القييم ابين وقال
ن أحسين ول حكيم الليه : (إن]67صا/1 ه حكميه م مين أن

فييإنه منكييم يتييولهم {ومن منهم فهو والنصارى اليهود تولى
لهييم كيان القيرآن بنييص منهييم أوليياؤهم كيان فييإذا ،منهم}َ

حكمهم). 

تعييالى اللييه قييول أن اللييه: (صييح رحمه حزم ابن قال
بييأنه ظيياهره، على هو منهم}َ إنما فإنه منكم يتولهم {ومن
ميين إثنييان فيييه يختلييف ل حييق وهذا الكفار، جملة من كافر

 ].25/صا13ج: المحلى[المسلمين) 

– 53: الييية[ المائدَة سورة تفسير في كثير ابن قال
50) مييوالة عيين المييؤمنين عبيياده وتعييالى تبييارك ينهييي]: 

الله. قاتلهم وأهله السلَم أعدَاء هم الذين والنصارى اليهود
يتعاطى من وتوعدَ تهدَد بعض. ثم أولياء بعضهم أن أخبر ثم

]،51منهم}َ [المائدَة:  فإنه منكم يتولهم ومن{فقال:  ذلك
أن الشعري موسى أبا أمر عمر ... إن: "حاتم أبي ابن قال

كيياتب لييه وكييان واحييدَ، أديييم فييي وأعطى أخذ ما إليه يرفع
لحفيظ، هذا وقال: إن عمر فعجب ذلك، إليه فرفع نصراني

فقييال: الشام؟ من جاء المسجدَ في كتابا لنا قارئ أنت هل
نصييراني: بييل ل، قييال هو؟ أجنب عمر فقال يستطيع، ل إنه

قييرأ: ثييم وقييال: أخرجييوه فخييذي وضييرب قال: فييانتهرني،
. }َ"أولياء والنصارى اليهود تتخذوا ل آمنوا الذين {ياأيها
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عتبيية: بيين اللييه عبييدَ الحسيين... قييال بن محمدَ حدَثنا
قييال: يشعر، ل وهو نصرانيا أو يهوديا يكون أن أحدَكم ليتق"

). "الية هذه يريدَ فظنناه

فييى الييذين تعييالى: {فييترى كييثير: (وقييوله ابيين قييال
؛فيهييم}َ ونفاقا. {يسارعون وريب شك أي }َ؛مرض قلوبهم

،والظيياهر البيياطن فييي ومودتهم موالتهم، إلى يبادرون أي
مييودتهم أي: يتييأولون ؛دائييرة}َ تصيييبنا أن نخشى {يقولون

الكييافرين ظفيير ميين أميير يقييع أن يخشون لنهم وموالتهم،
فينفعهييم والنصييارى اليهييود عندَ أياد له فتكون بالمسلمين،

؛بالفتييح}َ يييأتي أن اللييه {فعسييى تعالى قال ذلك ذلك. عندَ
القضيياء يعنييى: غيييره مكيية. قييال فتييح السييدَي: يعنييي قال

ضييرب السييدَي: يعنييى قييال ؛عنييدَه}َ من أمر {أو ،والفصل
والييوا الييذين أي ؛{فيصبحوا}َ والنصارى اليهود على الجزية
فييي أسييروا مييا المنييافقين. {علييى ميين والنصييارى اليهييود

منهييم كييان مييا علييى أي ؛{نييادمين}َ الموالة أنفسهم}َ من
عين كان محذورا. بل عنهم دفع ول شيئا، عنهم يجدَ لم مما

الييدَنيا فييى أمرهييم اللييه وأظهيير فضييحوا المفسييدَة. فييإنهم
حالهم. كيف يدَر ل مستورين كانوا أن بعدَ المؤمنين، لعباده

اللييه لعبيياد أمرهم تبين لهم الفاضحة السباب انعقدَت فلما
 ).المؤمنين

حاليية وتفسيييرها الييية هييذه تحكييى كأنما الله سبحان
لنهييم لمريكا موالتهم في الباكستانية "مشرف" وحكومته

عنييدَهم لهييم فيكييون المسييلمين علييى ستنتصر أنها يظنون
منهييا، والمصيييبة الدَائرة بخوف ذلك عن مكانة. واعتذارهم

ميين عليييه سيييندَمون ومييا منهييا، العييز طلييب فييي والرغبيية
المييؤمنين أيييدَي علييى وعقوبتهم وخسارتهم أمرهم إفتضاحا

الله نصر يأتي لما

أولييياء الكافرين المؤمنون يتخذ ل{تعالى:  قوله وفي
فييي اللييه مين فليييس ذلييك يفعييل وميين المييؤمنين دون من

تعييالى: الله رحمه كثير ابن قال ]،28عمران:  شيء}َ [آل
الكييافرين، يوالييوا أن المييؤمنين عبيياده وتعييالى تبارك (نهى
دون ميين بييالمودة إليهييم يسييرون أولييياء يتخييذوهم وأن

يفعييل تعيالى: {ومين فقييال ذليك علييى توعدَ المؤمنين. ثم
اللييه نهى يرتكب أي: ومن ؛شيء}َ في الله من فليس ذلك
أي: ؛نفسييه}َ اللييه منييه... {ويحييذركم اللييه بييرئ فقييدَ هييذا

والييى لميين وعييذابه وسييطوته مخييالفته فييي نقمته يحذركم
أوليائه).  وعادى أعدَائه
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الييذين أيها {يا ؛عمران ال سورة من تعالى قوله وفي
كييثير: ابيين قييال }َ، الييية...دونكم من بطانة تتخذوا ل آمنوا

إتخيياذ عيين المييؤمنين عبيياده ناهيييا وتعييالى تبييارك يقييول(
سيييرائرهم. وميييا عليييى يطليييونهم أي بطانييية، المنيييافقين

يييألون ل وطاقتهم والمنافقون. بجهدَهم لعدَائهم يضمرونه
بكييل يضييرهم وما مخالفتهم في يسعون أي خبال المؤمنين

مييا والخدَيعيية. ويييودون المكيير ميين يستطيعون وبما ممكن
تعييالى: {ل وقييوله ،عليهم ويشق ويحرجهم المؤمنين يعنت

الديان).  أهل غيركم من أي ؛دونكم}َ من بطانة تتخذوا

بيين لعميير فييروى: قيييل هامييا أثييرا كييثير ابيين ذكيير ثم
الحيييرة أهييل ميين غلَمييا ههنييا عنييه: إن الله رضي الخطاب

بطانيية إذا اتخييذت قدَ(فقال:  كاتبا؟ اتخذته فلو كاتب حافظ
المؤمنين).  دون من

العلميياء وأقييوال والثار والحاديث فاليات ذكرنا وكما
المعاني.  بهذه متضافرة

وأساسيييات السييلَم أولويييات من هي الحقائق وهذه
القييرآن خطيياب ووضييوحا، إيجيياز بكل يلخصها التي العقيدَة،
،منهييم}َ فييإنه منكييم يتييولهم ميين مسييلم: {و لكييل الصريح
واضييح. شيء}َ. وهييذا في الله من فليس ذلك يفعل {ومن
منه.  الله برئ قدَ مثلهم مرتدَ كافر فهو الكفار يتولى فمن

نقول:ا      لله     وللشهادة     إذن،

السيلَطين علميياء مين المنافقين بعض به يقوم ما إن
الحكييام. من ماذكرنا حاله كان من على الشهادة من اليوم،
أعظييم ميين هو شرعيين، أمور أولياء وأنهم مسلمين، بأنهم

أعظييم الكييذب... وميين الله على والفتراء والظلم التلبيس
بالييدَنيا الييدَين بيييع هييزوا. وميين واتخاذهييا اللييه آيييات تبييدَيل

الكييذب صييارخ ميين فييإن قليلَ، ثمنييا اللييه بآيييات والشييراء
الكامييل الولء هذا يصوروا أن المدَلسون يحاول أن والنفاقا
القييائم المييتين الحلييف وهذا المسلمين، حكام من الحاصل

وأوروبييين أمريكييان ميين والنصييارى، اليهييود وبييين بينهييم
ومصييالح ضييرورات قضييية أنييه علييى الكفييار ميين وسييواهم

منهييم، النفيياقا تبييدَى أن بعييدَ إكييراه، حييالت مشييروعة. أو
القتييال من أعلَها، بلغت للكفار. بل ولئهم أشكال وتنوعت

كلييف مهما المسلمين على عنهم. وبنصرتهم والدَفاع معهم
ن ذلك ار خيراب م وسيفك أنفسيهم وزهيق المسيلمين، دي

تسييميته يمكيين ل ثرواتهم. مما ونهب أراضيهم وبيع دمائهم
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ميين وبييراء للكييافرين وولء لهييم وعماليية خيانيية أنييه إل
المؤمنين. 

المتأتييية الييردة أن هييي فيهييا، غباش ل التي والحقيقة
المسييلمين حكام أكثر بها تلبس التي للكفار، الولء هذا عن

إليهييا وجييروا وحكوميياتهم، أنظمتهييم إليهييا وجييروا اليييوم،
ميين حكوميياتهم. هييي فييي والعاملين أمنهم ورجال جنودهم

ونفاقهم.  كفرهم وجوه أوضح

الصييريح الكفيير ميين بييه تلبسييوا لمييا بالضييافة وهييي
الكفييير بشيييرائع واسيييتبدَالها السيييلَم شيييرائع لتبيييدَيلهم

الييذين الييدَين، هييذا أعدَاء وشرائع فلسفات من والطاغوت،
بييالردة الحكييام هييؤلء يييدَمغان شيياهدَين والييوهم. تكونييان

السلَم.  ملة من والخروج والكفر

الييذين المدَلسييين تييدَليس عنهييم الحكييم هذا يدَفع ول
قيوله رغيم الخونية هيؤلء عين خصيماء أنفسيهم من نصبوا

خصيما}َ.  للخائنين تكن تعالى: {ول

لتحكييم بالحق الكتاب اليك أنزلنا تعالى: {إنا قال فقدَ
إلييى }َ،خصيييما للخييائنين تكيين ول اللييه أراك بما الناس بين

فميين الييدَنيا الحييياة فييي عنهم جادلتم أنتم تعالى: {ها قوله
كفيلَ}َ عليهييم يكييون ميين أم القياميية يييوم عنهم الله يجادل

. ]109  -105[النساء: 

قلييوب علييى أم القييرآن يتدَبرون {أفلَ الله! فسبحان
أقفالها}َ؟!

مقفليية معا... قلييوب الثنتين أنها أعتقدَ أني والحقيقة
ميين القلييوب تلييك علييى ران مييا القييرآن. بسييبب تتييدَبر ول

اللييه صييلى لقييوله السلَطين. مصدَاقا أموال وأكل السحت
ازداد افتتيين. وميا السيلَطين أبيواب أتيى وسلم: (من عليه
اللييه قبحهييم ،بعدَا) الله من ازداد إل قربا السلطان من عبدَ

وأبعدَهم!

*      *      *
الحصصاكم     كفصصر     علصصى     شصصرعا     يصصترتب     ) مصصاذا4

السلم:ا      عن     ردته     أو     للمسلمين
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نييزل وما المسلمين مصائب كافة فان آنفا، ذكرنا كما
شييرع غييياب إلى الحقيقة في مردها داخلية كوارث من بهم
حكييامهم، وكفيير اللييه، أنييزل مييا بغييير وحكمهييم عنهم، الله

ّنيية المييام" أن الشييريعة فييى للكفييار. فالصييل وولئهييم "ُج
العييدَل بييه ويقييوم العييدَوان، بييه ويييدَفع ورائييه ميين يقاتييل

وتييدَفع داخليا، المة فتتوازن الحقوقا، به وتقضى والقسط،
الرعييية، أحييوال تفسييدَ الحيياكم فساد خارجيا. وبقدَر عدَوها

الحكييام. يفسدَ فسادهم الحكام. وبقدَر ضابط هم والعلماء
صييلح صييلحا إذا النيياس ميين (صيينفان ؛الثيير فييي جيياء وكما

والمراء).  العلماء الناس، فسدَ فسدَا وإذا الناس،

كفرهييم أو حكامنييا إسييلَم مسييألة بحييث أن والحقيقة
مسييألة هييي اليوم، نراه ما إلى الحوال آلت بعدَما وردتهم،

مخييرج عيين البحيث بوابة والخطورة. لنها العظمة غاية فى
ودنيانييا. ديننييا مسييألة اليييوم. فهييي المسييلمين لمشيياكل

كفيير أو الحيياكم، بإسييلَم الشييرعي الحكم وبالختصار. فإن
فقهييين أحييدَ والنتائييج، اللييوازم ميين عليييه يييترتب الحيياكم،

 ً.تماما متناقضين

كفييره، أو الحيياكم إسييلَم مترتبييات في الخوض وقبل
هييذه فييي والضييلَل الهييدَى مفصل وهو جدَا، هام بأمر نذكر

مرتبييط كفييره أو الحيياكم إسلَم هو: أن المر هذا المسألة،
بمعنى:  بها، يحكم التي بالشريعة حكمه بقضية تماما

فالحيياكم قائمية، والشييريعة للييه، الحكييم كييان إذا-  
إسلَمه.  ينقض لم ما مسلم،

يحكم أن ذلك لوازم فمن مسلما، الحاكم كان وإذا-  
الله.  أنزل بما

كافرا، الحاكم كان إن الله أنزل بما حكم هناك فليس
اللييه. فهمييا أنييزل مييا بغير حكم إذا مسلما الحاكم يكون ول

وعكسييها ]،اللييه أنزل بما = حكم مسلم حاكم[مترادفتان: 
وهييذا ]،كييافر = حيياكم اللييه أنييزل مييا بغييير حكم[ ؛بعكسها

توحيييدَ عيين تكلمنيا عندَما ،]3[ و]ي 2[ الفقرة في أوضحناه
والبراء.  الولء وعن الحاكمية

*      *      *
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يحكصصم     مسصصلما     الحصصاكم     كصصون     ونتائج     لوازم     من
الكافرين:ا      ويعادي     المؤمنين     ويوالي     الله     بشريعة

مال به، يأمر ما كل في له والطاعة السمع ) وجوب1
الثييرة، على والصبر والمكره، المنشط في معصية، يكن م

أطيعييوا آمنوا الذين أيها تعالى: {يا أمره. قال ينازعه ل وأن
منكم}َ.  المر وأولي الرسول وأطيعوا الله

وعقيييوده لعهيييوده، المسيييلمين إحيييترام ) وجيييوب2
حييدَود فييي مييادامت وذمتييه، وأمييانه واتفاقيياته ومعاهييدَاته
الشريعة. 

للجهيياد المسييلمين اسييتنفر إن معييه النفير ) وجوب3
أو البغيياة أو المرتييدَين، أو الكفييار ضييدَ اللييه، سييبيل فييى

الرض.  في المفسدَين

والتقييوى الييبر على معه والتعاون نصيحته، ) وجوب4
لييم مييا عليييه الفتئييات وعييدَم السييتطاعة، قدَر والمعروف

المنكر.  عن والنهى بالمعروف بالمر يفرط

وجلدَ مالك، أخذ وإن وطاعته، عليه، الصبر ) وجوب5
حكمييه. فييي والجور نفسه، في بالفسق تلبس وإن ظهرك،

الدَاليية برهييان. والحيياديث اللييه ميين فيه بكفر يتلبس لم ما
كثيرة.  المور هذه على

ميين بنيياقض يتلبييس لم مسلما الحاكم دام ما كله هذا
الحدَيث في كما برهان الله من فيه كفر أو اليمان، نواقض
الله رضي الصامت بن عبادة عن ،"عليه متفق" يال الصحيح

فبايعنيياه وسييلم عليييه اللييه صييلى رسييول قال: (دعانييا عنه
فييي والطاعيية السييمع علييى بايعنييا علينا: أن أخذ مما فكان

ننييازع وأل علينييا وأثييرة ويسييرنا وعسييرنا ومكرهنا منشطنا
كفييرا تييروا أن إل"وسييلم:  عليييه الله صلى قال أهله، المر
. ]مسلم رواية  [وهذه")برهان الله من فيه عندَكم بواحا

*      *      *
المرتد:ا      أو     الكافر     الحاكم     جهاد     وجوب

عنييدَ مسييلم لصييحيح شييرحه فييي النييووي المام نقل
الخروج على الجماع عياض القاضي عن الحدَيث هذا شرحا
عييياض: أجمييع القاضييي قييال(كفر. فقال:  إن الحاكم على
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طييرأ لييو أنييه لكافر. وعلييى تنعقدَ ل المامة أن على العلماء
الصييلوات إقاميية تييرك لييو وكييذا انعييزل. وقييال الكفيير عليه

كفير علييه طييرأ عييياض: فلييو القاضييي إليهيا. قيال والدَعاء
وسييقطت الولييية حكييم عيين خييرج بدَعيية، أو للشرع وتغيير
ونصييب وخلعييه عليييه القيييام المسلمين على ووجب طاعته

لطائفيية إل ذلييك يقييع لييم ذلييك. فييإن أمكنهم إن عادل إمام
إذا إل المبتييدَع في يجب ول الكافر بخلع القيام عليهم وجب
ويهيياجر القيام يجب لم العجز تحقق فإن عليه القدَرة ظنوا

بشييرحا مسييلم  [صييحيح)بييدَينه ويفيير أرضييه عيين المسييلم
. ]229صا/12ج: النووي

فييي كشيياهدَ الهمييية غاييية فييي كلَم على وقفت وقدَ
وهو:  الباكستان في العلماء كبار أحدَ أورده هذا، موضوعنا

ِهييم فتييح تكملة" كتاب في جاء صيحيح شيرحا فييي المل
تقييي محمييدَ الشيييخ" باكسييتان فييي السييلَم  لشيخ"مسلم

بيين جنييادة الشريف: عيين الحدَيث هذا شرحا  عندَ"العثماني
مريييض وهييو الصييامت بن عبادة على قال: دخلنا أمية، أبي

ميين سييمعته بييه اللييه ينفع بحدَيث الله أصلحك فقلنا: حدَثنا
الله رسول دعانا(فقال:  وسلم، عليه الله صلى الله رسول
أن علينييا أخييذ فيمييا فكييان فبايعنيياه، وسييلم عليه الله صلى
وعسييرنا ومكرهنا، منشطنا في والطاعة السمع على بايعنا

أن أهلييه. قييال: إل الميير لننييازع وأن علينييا، وأثرة ويسرنا،
. )برهان فيه الله من عندَكم بواحا كفرا تروا

الميير ننييازع ل قوله: "وأن(عثماني:  تقي الشيخ قال
طريييق ميين أحمدَ وزاد إمارته، في المير ننازع ل أي ؛أهله"
حقييا المر في لك أن رأيت وإن"جنادة:  عن هانئ بن عمير

إليييك يصيل أن إلييى وأطيع، اسمع بل الظن، بذلك تعمل فلَ
النضير أبيي حبيان روايية في وزاد "،الطاعة عن خروج بغير
"،ظهييرك وضييربوا مالييك أكلييوا وإن"وأحمدَ:  حبان ابن عندَ
. ]13/8" [الباري فتح" في كما

يعنييي الواو، الباء بفتح ؛بواحا" كفرا تروا أن قوله: "إل
وبواحييا: بوحييا به يبوحا بالشيء قولهم: باحا من باديا، ظاهرا

الروايات: "براحا" بييالراء بعض في ووقع وأظهره، أذعه إذا
الييبراحا: وأصييل المعنييى، هييذا مين قريييب وهييو الييواو، بيدَل

؛وقيييل: اليبراحا ولبنياء، فيهيا أنيييس ل الييتي القفراء الرض
فيي الطيبراني عنيدَ ظهر. ووقع إذا الخفاء برحا يقال البيان،

ملخص راء. هذا ثم مضمومة صراحا" بصاد الحدَيث: "كفرا
. ])13/8" [الباري فتح" في ما
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*      *      *
الجور:ا      أئمة     على     الخروج     مسألة

يجييوز ل أنه على العلماء جمهور استدَل الحدَيث وبهذا
منييه يظهيير أن إل الفاسييق أو الجائر السلطان على الخروج

صريح.  كفر

بطييال: ابيين  قييال]13/7" [الفتييح" فييي الحييافظ قال
ولييو السييلطان علييى الخييروج تييرك فييي حجة الحدَيث في(

السييلطان طاعيية وجييوب علييى الفقهيياء أجمييع جييار. وقييدَ
لما عليه الخروج من خير طاعته وأن معه، والجهاد المتغلب

هييذا وحجتهييم الييدَهماء، وتسييكين الدَماء حقن من ذلك في
وقييع إذا إل ذلييك من يستثنوا ولم يساعدَه، مما وغيره الخبر

بيل ذليك، في طاعته تجوز فلَ الصريح، الكفر السلطان من
عليها).  قدَر لمن مجاهدَته تجب

يجييوز ل الجائر المام أن الناس بعض منه يفهم وربما
باسييم متسييميا مييادام الحييوال ميين حييال في عليه الخروج

علييى ولسيييما الطلَقا، هييذا علييى الميير السييلَم. وليييس
تعالى.  الله رحمه حنيفة أبي المام مذهب

أحكام" في الله رحمه الجصاصا أبوبكر المام يقول 
عهييدَي ينييال ول{تعييالى:  قييوله  تحييت]1/70" [القييرآن

فييي  مشييهورا- حنيفيية أبا يعني-  مذهبه وكان(: }َالظالمين
الوزاعي: "احتملنييا قال ولذلك الجور، وأئمة الظلمة، قتال

قتييال يعنيي ؛بالسيييف" جاءنيا حتى شيء كل على حنيفة أبا
علييى بيين زيييدَ أميير فييي نحتملييه... وقضيييته فلييم الظلميية،
فييي سييرا النيياس وفتييياه إليييه، المال حمله وفي مشهورة،

محمييدَ مييع أمييره وكييذلك معييه، والقتييال نصييرته وجييوب
حسن).  بن الله عبدَ ابني وإبراهيم

علييي، بيين زيدَ قضية من الجصاصا إليه أشار الذي أما
علييى خييرج لميا علييي بن زيدَ أن التواريخ أصحاب ذكره فما
.بماله حنيفة أبو المام أيدَه أمية بني

أرسييل علييي بيين زيدَ بسندَه: (كان الموفق أخرج وقدَ
لرسيوله: حنيفية أبو فقال نفسه، إلى يدَعوه حنيفة أبي إلى

صييدَقا، قيام معه ويقومون يخذلونه ل الناس أن عرفت لو"
ولكنييي حييق، إمييام لنييه خالفه، من معه وأجاهدَ أتبعه لكنت
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فيتقوى بمالي أعينه لكني أباه، خذلوا كما يخذلوه أن أخاف
عنييدَه، عييذري ابسييط"لرسوله:  وقال ،"خالفه من على به

.")درهم آلف بعشرة إليه وبعث

بمييرض اعتييذر الرواية هذه غير (وفي الموفق قال ثم
أخييرى: سييئل رواية وفي عنه، تخلف حتى اليام في يعتريه

اللييه رسييول خييروج يضاهي فقال: خروجه معه، الجهاد عن
عنييه؟ تخلفت له: فلم فقيل بدَر، يوم وسلم عليه الله صلى

أبييي ابيين على عرضتها للناس عندَي كانت ودائع قال: لجل
يبكييي وكان للودائع، مجهلَ أقتل أن فخفت قبلها، فما ليلى،
للموفييق العظييم المييام منيياقب راجييع[مقتلييه)  ذكيير كلما

. ]261 و1/260: المكي

بيين إبراهيم وأخيه الزكية النفس محمدَ مع قصته وأما
فييي المكييي وذكيير المنصييور، علييى خرجييا فإنهمييا الله، عبدَ

علييى النيياس يحييض كييان حنيفيية أبا  أن]2/84" [المناقب"
يفضييل كييان أنيه ذليك قبييل وذكير باتباعه، ويأمرهم إبراهيم
.حجة خمسين على معه الغزوة

حنيفيية أبييا المام  أن]2/22[ مناقبه في الكردي وذكر
إلييى الخييروج من المنصور قواد أحدَ قحطبة بن الحسن منع

ميين حنيفة أبا سم المنصور ويقال: إن الله، عبدَ بن إبراهيم
الله.  رحمه توفى حتى هذا، أجل

عنييه اللييه رضييي علي بن الحسين سيدَنا قصة وكذلك
المتقييين ميين جماعيية وخرجت معروفة، معاوية بن يزيدَ مع

يوسف.  بن الحجاج على

بعييدَ-  عنييه الله عفا-  الضعيف العبدَ لهذا يظهر فالذي
فييي والمحييدَثين الفقهيياء وكلَم الشرعية النصوصا مراجعة

قسمين:  على المام فسق - أن أعلم - والله الباب هذا

يبيييح ل فهييذا نفسييه، علييى مقتصييرا كييان مييا:ا   الول
المييام قييال: إن ميين قييول يحمييل وعليييه عليييه، الخييروج
عليه.  الخروج يجوز ل الجائر أو الفاسق

الكفيير، مظاهر بترويج وذلك متعدَيا كان ماوالثاني:ا 
الييدَين، أحكام واستخفاف قوانينه، وتحكيم شعائره، وإقامة

ذلييك علييى القييدَرة مييع اللييه شييرع تحكيييم ميين والمتنيياع
يلحييق مييا عليييه. فهييذا غيراللييه شييرع وتفضيييل لستقباحه،

بشروطه.  الخروج حينئذ البواحا. ويجوز بالكفر
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لشيييخ نفيس كلَم الموضوع هذا في رأيت ما وأحسن
اللييه  رحمييه"التهييانوي علييي أشييرف" المة حكيم مشايخنا
فييي مطبوعيية ،المييام" عييزل فييي الكلَم "جييزل رسييالته
].131  إلى119صا[ "الفتاوى إمدَاد" من الخامس المجلدَ

تلصصك     فصصي     اللصصه     رحمصصه     ذكصصره     مصصا     خلصصصة     وإن
سصصبعة     علصصى     بالمامصصة     المخلصصة     المصصور     أن     الرسصصالة
أقسام:ا 

وهذا بلَسبب، نفسه المام يعزل  أنالول:ا     القسم
. ]2/282" [المقاصدَ شرحا" في كما خلَف، فيه

أداء ميين يمنعييه مييا عليه يطرأ  أنالثاني:ا     والقسم
أو البكم، أو الصمم أو العمى، أو كالجنون، المامة، وظائف

عقييدَ بييه ينحييل مييا وهييذا خلَصييه، يرجييى ل أسيرا صيرورته
جميعا.  الصور هذه في المام فينعزل المامة،

كييان سييواء الكفيير، عليه يطرأ  أنالثالث:ا     والقسم
كفيير أو ومخالفيية، عنيياد كفيير أو وجحييود، تكييذيب كفيير

الصييورة هييذه الييدَين. وفييي لمييور اسييتقباحا أو اسييتخفاف
بقييائه علييى أصيير فييإن الماميية، عقييدَ وينحل المام، ينعزل
ولكين القيدَرة بشيرط عزليه المسيلمين عليى وجب إماما،

قييوله بييدَليل عليييه، متفقييا الكفر يكون أن ذلك في يشترط
بواحييا كفييرا تييروا أن إل(: "البيياب حييدَيث في" السلَم عليه

الكفيير، قطعييية يشييترط وكمييا )،برهان فيه الله من عندَكم
ول العييين، كرؤية قطعيا منه صدَوره يكون أن أيضا يشترط
السلَم: عليه قوله بدَليل الظنية، بالروايات ذلك في يكتفي

مفعول إلى تعدَيته بدَليل العين رؤية به المراد )،تروا أن إل(
واحدَ. 

السييلطان مين الصيادر كيون فييي الراء تختلف قدَ ثم
بييالقرائن ثبييوته فييي أو الكفيير، علييى دللتييه فييي أو كفييرا،
منييه. فكييل الصييادر الكفيير قطعية في أو والمقالية، الحالية

فيمييا يييراه الييذي برأيه الخلَف هذا مثل وقوع عندَ عمل من
سييهام تفويييق يجوز فلَ معذورا، مجتهدَا يعتبر الله وبين بينه

إليه.  الملَمة

مشييروط الصييورة هييذه فييي الخييروج وجوب أن على
مضييرة ميين أكييبر مضييرة بييه تحدَث ل وبأن القدَرة، بشرط

المام. هذا مثل بقاء
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" [المواقييف شييرحا" فييي الجرجيياني الشييريف يقييول
أن مثييل يييوجبه، بسبب وعزله المام خلع : (وللمة]8/353

وانتكيياس المسييلمين، أحييوال اختلَل يييوجب مييا منييه يوجدَ
أدنييى احتمييل فتنيية إلييى خلعييه أدى الييدَين... وإن أمييور

المضرتين). 

أدنيييى تعييييين فيييي الخلَف يقيييع أن أيضيييا فيمكييين
اللييه. فلَ وبييين بينييه فيمييا يييراه بمييا يعمل فكل المضرتين،

المييور هييذه مثييل الخيير. وعلييى يلييوم أن لواحييدَ يجييوز
في بعدَهم ومن والتابعين الصحابة اختلَف يحمل الجتهادية

زمنهم.  في الئمة بعض على الخروج

مقتصييرا فسييقا السييلطان يرتكب  أنرابع:ا     القسم
أنه ذلك. وحكمه إلى وما الخمر وشرب كالزنا، نفسه، على

أن الميية فعلييى العييزل، يسييتحق ولكنه بنفسه، به ينعزل ل
فتنة. العزل على تترتب أن إل تعزله

تقليييدَ (يكييره: الماميية بيياب ،"المختييار الدَر" في قال
.لفتنة) إل به ويعزل ،الفاسق

بالفسق أي به، ويعزل ؛تحته: (قوله عابدَين ابن وقال
ولذا آنفا، علمت كما العزل يستحق أنه المراد ،عليه طرأ لو
ينعزل).  يقل لم

ثييم عييدَل قلدَ : (وإذا"المسايرة" في الهمام ابن وقال
يسييتحق ولكيين يسييتلزم، لييم وإن ينعييزل، ل وفسييق جييار

فتنة).  يستلزم لم وإن العزل،

بما الصورة هذه في عليه الخروج يجوز ل أنه وحاصله
الفتنة...  وإثارة الدَماء سفك فيه

أثييره يتعييدَى فسييقا يرتكييب  أنالخامس:ا     والقسم
يتأول ولكن أموالهم، في الناس يظلم بأن غيره، أموال إلى
النيياس يحمييل أن مثييل الجييواز، شييبهة فيييه بمييا ذلييك فييي

ينعييزل ل أنييه العاميية. وحكمييه بمصالح فيها متأول الجبايات
سيييأتي عليييه. كمييا الخييروج به يجوز ول إطاعته، وتجب به،
عابدَين.  ابن عبارة في

أمييوالهم، النيياس يظلييم  أنالسصصادس:ا     والقسصصم
يجييوز أنييه جواز. وحكمه شبهة ول تأويل، ذلك في له وليس

أيضييا الصبر ويجوز بقتال ولو الظلم، عنه يدَفع أن للمظلوم
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بييل عليييه، للخييروج ليييس القتييال هييذا وأن عليييه، يييؤجر بل
وجييب الظلييم عيين المييام أمسييك فلييو المييال، عيين للدَفاع

القتال. عن المساك

علييى : (ويجب"القدَير فتح" عن ناقلَ عابدَين ابن قال
يجوز ما أبدَوا أن إل المام مع يقاتل أن الدَفع أطاقا من كل
شيبهة ل ظلميا غيرهيم ظلييم أو ظلمهيم، كييأن القتيال، لهم

مثييل ظلييم، أنييه مشييتبها الحييال كييان إذا مييا فيييه... بخلَف
بهييا الضرر وإلحاقا أخذها للمام التي الجبايات بعض تحميل

منه).  أعم ضرر لدَفع

عيين للظلييم دفعييا يقاتييل الييذي المظلييوم حكييم وهييذا
ضييدَ المظلييوم هييذا ينصيير أن له يجوز فهل غيره نفسه. أما

القييدَير فتييح فييي فييذكر القوم، عبارات فيه اختلفت المام؟
والمقاتييل المظلييم هييذا يعين أن الظلوم غير على يجب أنه

جييامع فييي وذكيير جييوره، عيين ويرجييع المييام ينصييفه حييتى
معاونيية للنيياس ينبغييي ل أنييه والسييراج والمبتغي الفصولين
بييأن القولين بين عابدَين ابن معاونتهم. ووفق ول السلطان

 راجييع- فلَ وإل بغيييه، عيين امتناعه أمكن إذا إعانتهم وجوب
 ] -3/341[ البغاة باب ،"المحتار رد"

سيييأتي فلمييا الحاليية، هييذه في أولى الصبر كون وأما
عنهما الله رضي اليمان ابن حذيفة حدَيث من المصنف عندَ

رسول يا أصنع وفيه: (قلت: كيف الجور، أئمة عن فيه أخبر
ظهرك ضرب وإن وتطيع، قال: تسمع ذلك؟ أدركت إن الله

السييلَم: عليه قوله من فالمراد ،وأطع) فاسمع مالك، وأخذ
الخروج.  عن وأطع) نهيه (فاسمع

الحيياديث علييى مبني فجوازه الظلم لدَفع القتال وأما
هييذا أن وبمييا المييال، وعن النفس عن القتال عن تبيح التي

للدَين.  استبراءا أولى فتركه صورة، الخروج يشابه القتال

دييين إلى متعدَيا فسقا يرتكب  أنالسابع:ا     والقسم
الكييراه حكييم وحكمييه المعاصييي، علييى فيكرههييم النيياس،

الحييوال بعيض في الكراه هذا ويدَخل محله، في المبسوط
تطييبيق علييى يصيير بييأن وذلييك حكمييا، أو حقيقيية الكفر في

علييى لها تفضيلَ إما السلَمية، للشريعة المصادمة القوانين
تطييبيق عيين وتكاسلَ توانيا، أو صريح، كفر وذلك الله، شرع

علييى المسيتمر العميل أن الظن منه يغلب بما الله؛ شريعة
مثييل فإن القلوب، في لها استخفاف يحدَث الشريعة خلَف

يحييث صيريحا كفيرا يكين ليم وإن والتكاسيل، التيواني هذا
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ذكييره ميا الكفير. بيدَليل حكييم فيي ولكنيه مرتكبه، به يكفر
من لنه قتالهم، حل الذان بلدَة أهل ترك لو أنه من الفقهاء

بيياب  راجييع- بييه ظيياهر اسييتخفاف تركييه وفي الدَين، أعلَم
. ]1/384" [المحتار رد" من الذان

وهييو الثالث، بالقسم السابع القسم هذا يلحق وحينئذ
فييي سييبق الذي التفصيل على الخروج فيجوز البواحا، الكفر

حكمه. 

والسييابع الثييالث القسييم فييي الخييروج وجييوب إن ثييم
مشييروط فيهمييا الخييروج وجواز والمنعة، بالقدَرة مشروط

فيييه تواجييدَ شروط فيه صالح لرجل المامة عقدَ يرجى بأن
ن المر صار إذا وأما المامة، شروط أو جيائر، إليى جيائر م

يجييوز فلَ المسييلمين، علييى الكفييار اسييتيلَء مثييل اسييتلزم،
أيضا.  الصورتين هاتين في الخروج

الله رضي علي بن الحسين سيدَنا خروج من روى وما
بيين زيدَ حنيفة أبي المام وتأييدَ معاوية، بن يزيدَ على عنهما
فييي اللييه عبييدَ بيين وإبراهيييم الزكييية النفييس ومحمييدَ علي،

أو الثييالث القسييم علييى محمول زمنهم أئمة على خروجهم
تختليف أن يمكين الراء أن ذكرنييا السابع. وقيدَ أو السادس

أعلييم) اهييي وتعالى سبحانه والله الخروج، يبيح ما تعيين في
. ]331–  326 /صا3ج: الملهم فتح تكملة[

ظليم دفييع مسيألة حول الشيخ  يقول]344 صا[ وفي
الحييدَيث شييرحا والعرض... عنييدَ والمال النفس عن الحاكم

التميمييي، عسييكر بيين سييهل بيين محمدَ وحدَثني(الشريف: 
الرحميين عبييدَ بيين الله عبدَ وحدَثنا حا حسان، بن يحيى حدَثنا

يعنييي معاوية حدَثنا حسان، ابن وهو يحيى، أخبرنا الدَارمي،
ن حذيفية قيال: قيال سيلَم أبي عن زيدَ، حدَثنا سلَم، ابن ب

بخييير، اللييه فجيياء بشر، كنا الله! إنا رسول اليمان: قلت: يا
قلييت: قال: نعييم، شر؟ الخير هذا وراء من فهل فيه، فنحن

ذلييك وراء نعييم. قلييت: فهييل قال خير؟ الشر ذلك وراء هل
ل أئمة بعدَي قال: يكون قلت: كيف؟ قال: نعم، شر؟ الخير

رجييال فيهييم وسيييقوم بسيينتي، يسييتنون ول بهييدَيي يهتدَون
إنس. قال: قلت: كيف جثمان في الشياطين قلوب قلوبهم

وتطيييع قييال: تسييمع ذلييك؟ أدركييت إن اللييه رسول يا أصنع
وأطع).  فاسمع مالك وأخذ ظهرك ضرب وإن للمير

العبييدَ لهييذا يظهيير والييذي(العثماني:  تقي الشيخ قال
إذا المعييتزل الحييدَيث: أن معنييى من عنه الله عفا الضعيف
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أكييل إلييى اضييطر حييتى عزلتييه، بسييبب يييأكله شيييئا يجدَ لم
واللييه العييتزال، عن ذلك يمنعه ول فليفعل، الشجار أصول

أعلم.  سبحانه

الجيييم بضييم " الجثمييان،سإنيي جثمييان قييوله: "فييي
الثاء: الجثة.  وسكون

مالييك" يعنييي: أن وأخييذ ظهييرك ضييرب قييوله: "وإن
عيين لخروجييك مييبررا يصييلح ل ومالييك نفسييك على ظلمهم
والمال النفس عن الدَفع يجوز عليهم. نعم، وبغيك طاعتهم
هييذا ولكيين القييدَرة، عنييدَ القتييال ومنهييا مشييروعة، بطييرقا
والمييال، النفس عن للدَفع بل عليه، للخروج يكون ل القتال

المراء) اهي. انتهى طاعة وجوب باب في تفصيله سبق كما
العثماني.  تقي الشيخ كلَم من النقل

صييحيح شييرحا البيياري فتح" في حجر ابن الحافظ قال
فيجيب إجماعيا بيالكفر - ينعييزل المام - أي : (إنه"البخاري

فلييه ذلييك علييى قييوي فميين ذلك فى القيام مسلم كل على
عليييه وجبييت عجييز وميين الثييم، فعليييه داهيين ومن الثواب،
].154صا/13ج [الرض) تلك من الهجرة

نظرت دينه فى يقدَحا ما منه حدَث يعلى: (إن أبو قال
إشييكال ل وهييذا الماميية عيين خرج فقدَ إيمانه بعدَ كفر فإن
قتله).  ووجب الملة عن خرج لنه فيه

كتييابه فييي اللييه رحمييه عييودة القييادر عبدَ الستاذ قال
إباحيية : (وأن"علمييائه وعجييز أبنييائه جهييل بييين السييلَم"

إبطييال واسييتباحة والسييكر كالزنييا تحريمييه علييى المجمييع
اللييه بييه يييأذن لم ما وشرع الشريعة أحكام وتعطيل الحدَود

ارتدَ إذا المسلم الحاكم على الخروج وأن وردة كفر هو إنما
أوليي عليى الخيروج درجيات وأقيل المسيلمين على واجب
للشريعة).  المخالفة ونواهيهم أوامرهم عصيان هو المر

تعييالى قييوله ميين والمفسييرون العلميياء اسيينتبط وقدَ
للنيياس جاعلك {إني: وسلم عليه الله صلى إبراهيم لسيدَنا

أن ؛الظييالمين}َ عهييدَي ينييال ل قييال ذريييتي ومن قال إماما
ابتدَاء.  ظالم أو لفاسق ول بل لكافر تنعقدَ ل المامة

اللييه يجعييل تعييالى: {وليين قوله من استنبطوا وكذلك
للكييافرين الله يجعل ل أي ؛سبيلَ}َ المؤمنين على للكافرين

السييلطة أعظييم وتحكما. ومن وقهرا سلطة المؤمنين على
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للطاعيية سبيل وأعظم العظمى، المامة فهي الحاكم، ولية
لكييافر، المسييلم الرقيييق بيييع العلميياء منييع لقييدَ بييل والقهر
المسييلم فيهييا يكون التي والوليات المناصب منعوا وكذلك

بالكييافر، المسييلمة زواج حرم الوجه هذا ومن الكافر، تحت
كييافر. أميير فييي المسييلمة للزوج. وستكون البيت ولية لن
العكس.  أباحا حين في

ولييية بطلَن على الجماع النووي نقل كما ؛فالخلَصة
الخروج ووجوب الكفر عليه وطرأ ارتدَ من أو الكافر الحاكم

وخلعه.  عليه

لييم مييا المسلمين الجور حكام على الخروج عدَم وأما
جمهييور مذهب فهو برهان الله من فيه صريح بكفر يتلبسوا

الح السيلف بعيض قيال وقيدَ ،السنة أهل الليه رحمهيم الص
جييوره بلييغ إذا الجييائر، المسلم الحاكم على بالخروج وأفتوا

العييدَوان ألييوان ميين الماميية أغراض من الصل ينقض حدَا
فسييوقه بلييغ أو وأمييوالهم، وأعراضييهم النيياس دميياء علييى

ميين القصييدَ يعطييل بحيييث الفسييق أفسييق مبلييغ وعصيييانه
الحسييين المييام الجنة أهل شباب سيدَ هؤلء المامة. ومن

حنيفيية أبييي المييام أمثييال العلميياء عنييه. وميين اللييه رضييي
نصيير بيين وأحمييدَ والشييعبي جييبير بيين وسعيدَ مالك والمام

تعالى.  الله رحمهم وغيرهم الخزاعي

فتييوى الجييويني المعييالي أبييو الحرمييين لمييام وكذلك
"المييم غييياث" القيييم كتييابه فييي ذلييك فييي هاميية تفصيييلية

الظييالم المييام علييى بيالخروج أفييتى  حيييث]152 الفقييرة[
المامة، من الصل ينقض ما ذلك من بلغ إذا الجائر الفاسق

يكييون إمييام ميين لهم خير فهو إمام بلَ الناس بقي ولو حتى
الناس.  حرمات يستبيحون ومن والفجار للظلمة موئلَ

"السيينة أهييل عنييدَ العظمييى الماميية" كتيياب في جاء
عنييوان تحييت الثييالث الفصييل فى ،الدَميجي الله عبدَ تأليف

منه ننقل  ما]465 صا" [الئمة على والخروج المام عزل"
ما المام أن العلماء بين عليه المتفق من(يلي:  ما بإختصار

شييؤون تييدَبير فييي عيياتقه علييى الملقيياة بواجباته قائما دام
ذلييك بل عليه، الخروج ول عزله يجوز فلَ بينهم عادل رعيته،

هنيياك أليم. لكيين بعذاب الغادر وتوعدَ السلَم منه حذر مما
ًا الدَينييية المسييلمين حييياة علييى تييأثير لهييا عظيميية أمييور

المرتكييب المييام عييزل ضرورة إلى يؤدي ما منها والدَنيوية
ومنهييا العلميياء بييين عليه متفق هو ما منها المور لها. وهذه

فيه.  مختلف هو ما
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العلميياء آراء لنييرى السييباب هييذه نسييتعرض والن
...فيها

*      *      *

السلم:ا      بعد     والردة     الكفر     ؛  الول

هييو الوالي لعزل الموجبة السباب وأعظم المور أول
ًا المييام ارتكييب مييا فييإذا اليمييان، بعييدَ والكفيير الردة جرميي

ًا ينعييزل فييإنه الييدَين عيين والرتييدَاد الكفيير إلى يؤدي عظيم
بحال.  مسلم على ولية له يكون ول بذلك

المؤمنين على للكافرين الله يجعل تعالى: {ولن قال
سييبيل ميين أعظييم سييبيل  وأي]141سييبيلَ}َ [النسيياء: 

رضييي الصييامت بن عبادة رواه الذي الحدَيث وفي المامة؟
وسلم عليه الله صلى الله رسول - أي بايعنا"قال:  عنه الله

وعسييرنا ومكرهنييا منشييطنا فييي والطاعيية السييمع علييى- 
كفييرا تييروا أن إل أهلييه الميير ننييازع وأل علينا وأثره ويسرنا

عليه].  [متفق"برهان فيه الله من عندَكم بواحا

،باديييا ؛ظيياهرا - يريييدَ - بواحييا معنييى"الخطابي:  قال
شييرحا فييي حجيير بيين الحييافظ قال ؛برهان الله من وعندَكم
 ".التأويل يحتمل ل صحيح وخبر آية نقص أي ؛البخاري

هنييا بييالكفر المراد"لمسلم:  شرحه في النووي وقال
وليتهييم في المور ولة تنازعوا ل الحدَيث ومعنى المعصية،

تعلمييونه محققييا منكييرا منهم تروا أن إل عليهم تعترضوا ول
. "السلَم قواعدَ من

هييذا يعليين أن يشييترط ل أنه الحدَيث هذا مفهوم ومن
لبعض إظهاره يكفي بل الكفر، أو السلَم عن الردة الحاكم

للكفر.  الموجبة المظاهر

إكفييار" كتيياب فييي كشييميري شيياه أنييور الشيييخ قييال
فييي العلمييى المجلييس" نسييخة  فييى]22صا" [الملحييدَين
أهييل أن علييى - أيضييا الحييدَيث هييذا - أي ودل": "كراتشييي

قييدَ وأنييه القبليية، عيين يخرجوا لم وإن تكفيرهم يجوز القبلة
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لييم وإل المليية، تبييدَيل يريييدَ أن وبدَون التزام بلَ الكفر يلزم
. "برهان إلى الرائي يحتج

يجييب فييإنه الكفيير عليييه طييرأ ميين أن الحدَث فظاهر
أن الييواجب إذ نحييوه، الميية علييى يجب ما أهون وهذا عزله
وسيلم: علييه الليه صلى لقوله ردته بسبب دمه ويباحا يقاتل

. ")فاقتلوه دينه بدَل من"

حجيير ابن وكلَم عياض القاضي كلَم الدَميجي نقل ثم
.أسلفناه الذي يعلى أبو والقاضي

الخليفيية أن على أجمعوا"السفاقسي:  قال(قال:  ثم
بشرحا الساري إرشاد" [عليه يثار بدَعة أو كفر إلى دعى إذا

 ].217 /صا10 ج: البخاري صحيح

إليها... والدَعوة الصلَة  تركالثاني:ا

الله:ا      أنزل     بما     الحكم     الثالث:ا ترك

المييام لعزل موجب السبب هذا أن على يدَل والذي 
فييى مطلقيية ورودهييا هييو والمفسقة المكفرة صوره بجميع

التية:  الصحيحة النبوية الحاديث

اللييه رسييول أن عنييه الله رضي مالك بن أنس ) عن1
استعمل وإن وأطيعوا اسمعوا"قال:  وسلم عليه الله صلى

"الله كتاب فيكم أقام ما زبيبة رأسه كأن حبشي عبدَ عليكم
البخاري]. [رواه

قييالت: عنهييا الله رضي الحمسية الحصين أم ) عن2
حجيية وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول مييع حججييت"

عليكييم أمر إن ؛يقول سمعته ثم: "قالت أن إلى "،الوداع...
اللييه بكتيياب - يقييودكم أسييود قييالت - حسييبتها مجييدَع عبييدَ

والنسييائي الترمييذي رواييية وفييى "،وأطيعييوا لييه فاسييمعوا
عبييدَ عليكم أمر وإن الله اتقوا الناس أيها يا: "يقول سمعته
كتياب فيكيم أقييام ميا وأطيعييوا ليه فاسيمعوا مجدَع حبشي

. "الله

يشييترط أنييه علييى الدَلليية واضييحة الحيياديث فهييذه
لم إذا أما الله، بكتاب رعيته المام يقود أن والطاعة للسمع
وهييذا طاعيية ول لييه سييمع ل فهييذا اللييه شييرع فيهييم يحكييم

اللييه أنييزل مييا بغييير الحكييم صييور فييى وهييذا عزله، يقتضي
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كمييا بالمقاتلة ولو عزله توجب فهي المكفرة أما المفسقة،
أعلم.  والله ،الول السبب فى بيانه سبق

والبدعة:ا      والظلم     الفسق     ؛  الرابع

العلميياء بييين عليييه المتفق من أن على الحدَيث سبق
ابتدَاء.  لفاسق تعقدَ ل المامة أن

أن يجييوز ل أنييه الميية بييين خلَف ل"القرطييبي:  قييال
ثييم لعييادل الماميية انعقييدَت لييو لفاسق) لكيين المامة تعقدَ
بييين الخلَف حصييل هنييا الحكييم؟ فمييا الفسييق عليييه طييرأ

) اهي. "العلماء

فييى نقل أن إلى ،الخلَف ذلك في المؤلف فصل ثم 
والظلييم الجييور أئميية على بالخروج القائلين أدلة[518 صا[

هنييا ننقلييه ل مهييم بيياب الكفيير. وهييو حدَ إلى يصلوا لم وإن
حاليية أمييام شيياهدَنا. فنحيين محل ليس ولنه الطالة خشية

بالله! إل قوة ول حول ول ،اليوم الئمة كفر

ميين بواحييا حكامنييا كفر حالة أمام فإننا أسلفنا فكما 
وهما:  الردة أبواب من عظيمين بابين

بشرائع الله شرع واستبدَال الله دون من ) التشريع1
الله.  أنزل ما بغير بها والحكم البشر

وقتيال وغيرهيم والنصيارى اليهود من الكفار ) ولية2
مصالحهم.  سبيل وفى معهم المسلمين

القييوال مكفييرات أشييكال ميين بييه تلبسوا ما غير هذا
المسلمين. ملة من الخروج أسباب من به أتوا وما والفعال

كمييا إجماعييا وقتلهييم ومقيياتلتهم عليهييم الخروج يوجب مما
الدلة.  من تقدَم

*      *      *
أو     أصصصل  –      الحصصاكم     كفصصر     ومترتبات     لوازم     من   

   -     ردة

إمامته.  وبطلَن وليته ) سقوط1

وخلعه.  بالسلَحا عليه الخروج ) وجوب2

)93(والجهاد التوحيدَ منبر



باكستان "مشرف"... 
المشكلة والحل

وسييلم: عليييه اللييه صييلى لردته. قييال قتله ) وجوب3
أحمدَ].  فاقتلوه) [رواه دينه بدَل (من

بالسلَحا.  منعوه إن طائفته مقاتلة ) وجوب4

له.  الموال وجباية والطاعة السمع عدَم ) وجوب5

مشيياركته ول لدَيه العمل ول معاونته، عدَم ) وجوب6
منصب.  بأي الله أنزل ما بغير الحكم جريمة

وأمانه... ومعاهدَاته ومواثيقه، عهوده جميع ) بطلَن7
المسلمين.  يمثل ل لنه

ًا، العمل ) وجوب8 بييدَل مسييلم إمييام نصييب على فور
والواجبات.  الحقوقا من تقدَم بما وطاعته عنه

*      *      *
أم     إسصصلم؟     دار     هي     هل     ،  الديار     أحكام     مسألة   

كفر؟     دار     أنها

الحيياكم كفر على يترتب خطير أمر إلى الشارة تجدَر
أهييل عليييه أجمييع أميير وهييو اللييه، بشييريعة الحكييم وغييياب
أن السنة. وهو لهل الربعة المذاهب عليه واتفقت السلَم

دار صييفة عنها تزول الله شرع بغير كافر يحكمها التي البلَد
فييي والنيياظر مسييلمون، أهلهييا عمييوم كييان السييلَم. وإن

واضييحة بنتيجيية يخييرج اللييه رحمهييم السييلَم فقهاء تصنيف
ديييار أم إسييلَم ديييار هييي هل الدَيار، حكم أن وهي موجزة،

تعلوها.  التي للحكام تبع هو كفر،

علتهييا وإن إسييلَم ديار كانت السلَم أحكام علتها فإن
كفر.  ديار كانت الكفر أحكام

السلَم فقهاء قاله ومما أهلها، دين عن النظر بصرف
ذلك:  في

/صا9 ج" [الصيينائع بدَائع" في الحنفي، الكاساني قال
إلى وإما السلَم إلى إما مضافة دار كل قال: (إن ]،4375

فيهييا طبقييت إذا السييلَم إلييى الييدَار تضيياف الكفيير. وإنمييا
أحكامه).  فيها طبقت إذا الكفر إلى وتضاف أحكامه،
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الغلبة كانت دار الحنبلي: (كل يعلى أبو القاضي وقال
الكفييرة) دار فهييي ؛السييلَم أحكييام دون الكفر لحكام فيها

. ]276صا: الدَين أصول فى المعتمدَ[

كتييابه فييي تعييالى اللييه رحمييه القيييم ابن المام وقال
دار ؛الجمهييور : (قييال]166صا/1ج" [الذميية أهييل أحكام"

أحكييام عليهييا وجييرت المسييلمون، نزلهييا الييتي هي السلَم
إسلَم دار تكن لم السلَم أحكام عليها تجر لم وما السلَم،

لصقها).  وإن

نييوع وكييل نوعييان، السييلَم نظيير وجهيية ميين فالييدَيار
قسمان: 

الله.  بشرع تحكم مسلمون أهلها أكثر إسلَم ) ديار1

الله.  بشرع تحكم كافرون أهلها أكثر إسلَم ) ديار2

الله.  بشرع تحكم ل مسلمون أهلها أكثر كفر ) ديار3

الله.  بشرع تحكم ل كافرون أهلها أكثر كفر ) ديار4

ام السيلَم  كبلَدالول:     فالنوع الحكيم تحيت كيانت أي
حكييم تحييت أفغانسييتان فييي حصييل مييا ومثييل الشييرعي،

طالبان.  حكومة أيام الشريعة

المسييلمون، افتتحهييا الييتي  كييالبلَدالثيياني:     والنييوع
يييدَفعون الكييافر دينهم على أهلها وبقي بالسلَم، وحكموها

اليوم.  مثال له ليس وهذا الله، بشرع بهم ويحكم الجزية،

اليييوم. أكييثر المسييلمين بلَد كسييائر  هوالثالث:     النوع
بشييرع يحكمييون مرتييدَون كفييرة وحكييامهم مسلمون أهلها

الله.  أعدَاء ويوالون الطواغيت

بلَد اليييوم، الصييليين الكفييار بلَد  كعمومالرابع:     النوع
المختلفة. مثل الكفر بشرائع أنفسهم ويحكمون كفار أهلها

وغيرها...  والصين، والهندَ وأمريكا أوروبا

ضييياع من ذلك على يترتب وما الحاكم ارتدَاد فمسألة
والمييوال الييدَماء فييي الحكييم أنظميية وفسيياد الحقييوقا

الكييافرين طغيييان ميين ذلييك علييى يييترتب ومييا والعييراض
والفاسقين. وتسلط المفسدَين وسيادة الظالمين وإستعلَء
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المنييافقين وتعيياون والملحدَين الكفار من الخارجين العدَاء
والعباد. ليسييت البلَد ضياع من ذلك على يترتب معهم. وما

وواجبيات أحكيام فيهيا للشيريعة لييس ثانوية فرعية مسألة
عليييك يقييول: {ونزلنييا تعييالى واللييه كيييف ونواهي؟ وأوامر

مسييألة فهييي ]؟89: النحييل [شيييء}َ لكييل تبيانييا الكتيياب
وخاصييتهم. عييامتهم اليييوم النيياس أكييثر أهملها وإن رئيسية

كييثير بييين متفشييية خطيييرة حالة إلى النظر لفت يجب كما
وأتباعهم.  العلم أهل من

كفيير إلييى الشييرعية الدلة وفق اهتدَوا لو أنهم وهي 
بحواسييهم يبصييرونه العميييان أصبح حال اليوم. وهو الحاكم

القييرار إلييى ينتقلييون ل هييؤلء وأحييوالهم. فييإن وجييوعهم
بكفيير يقرون الحاكم. فتراهم كفر على السالفة بالمترتبات

المناصييب! عنييدَه! ويتسييلمون يعملييون ولكنهييم الحيياكم،
والقضيييائية الكيييافرة! التشيييريعية مؤسسييياته وييييدَخلون

ذبييح ولييو رايتييه وتحييت صفه في يقاتلون قدَ والتنفيذية! بل
الناس!  من بالقسط يأمرون الذين وقتل المسلمين

بلَد أكيييثر فيييي وطيييم عيييم اليييذي البلَء مييين وهيييذا
عاميية لييدَى النهاييية فييي مردهييا المسييلمين. ولسييباب

يخرجييون ل العجز. فهم أو الجهل إلى وخاصتهم المسلمين
ول اللييه لعييدَاء المناصييرين الكفييرة الحكييام هييؤلء علييى

أنهييم وإمييا القتييال، هييذا بوجييوب جهليية إمييا فهم يقاتلونهم،
ّدَعون بالوجوب يقرون العجز.  وي

العجييز ميين يدَعونه وما ذلك أسباب في التحقيق وفى
بكييل يظهيير الييذي السبب وأن ذلك، عكس الحقيقة أن تجدَ
لقييدَ كلمييتين، فييي وسييلم عليه الله صلى أوجزه ما هو جلَء

علييه الليه صيلى عنيه أخيبر  اليذي"اليوهن"المية:  أصياب
.وسلم

سيننه: (ثيم فيي داوود أبيو رواه اليذي الحيدَيث ففيي
إلييى الكليية تييدَاعى كمييا عليكييم تييدَاعى أن المييم يوشييك
يومئييذ أنتييم بل قال يومئذ نحن قلة ومن قائل فقال قصعتها

عييدَوكم صييدَور من الله ولينزعن السيل كغثاء ولكنكم كثير
يا قائل فقال الوهن قلوبكم في الله وليقذفن منكم المهابة
الموت).  وكراهية الدَنيا حب قال الوهن وما الله رسول

رحييم ميين إل وخاصتهم عامتهم الدَنيا الناس أحب لقدَ
ذلييك المم... وأعقبهم عليهم فتدَاعت الموت الله. وكرهوا

كما منه أرحم الموت عيش حكامهم، أيدَي على ضنكا عيشا
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معيشيية لييه فييإن ذكييري عيين أعييرض تعييالى: {وميين قييال
ضنكا}َ. 

*      *      *
لصصدى     العصصاملين     والعصصوان     الجنصصود     ) مسصصألة5

م،  السصصل     لعصصداء     المصصوالين     الطصصواغيت     الحكصصام
وأحكصصام     قتصصالهم؟     حكم     للمسلمين. ما     والمحاربين

المسلمين.      على     المسلم     الصائل     قتال

شرعا:ا      الطائفة     مفهوم

مقومييات النيياس ميين فئة بين تقوم ورابطة جمع لكل
اجتمعييوا وصييفة يعتقييدَونها أهمهييا. فكييرة ميين بينهييم تربط
عليييه اجتمعييوا رأس أو بينهييم. وقيييادة توحدَ ومصلحة عليها

يقيياتلون مشييورته. وراييية عيين بييأمره. ويصييدَرون يأتمرون
تييوفرت مييا لتحقيقه... فييإذا يسعون مشترك تحتها. وهدَف

إسييم عليهييم أطلييق الناس من لجمع المواصفات هذه مثل
كييان (طائفيية). فييإن باسم شرعا عليهم اصطلح جماعة. أو

ممتنعيية (طائفيية سموا بها يدَافعون وقوة وشوكة منعة لهم
السييلَم علييى الطائفيية هييذه اجتمعييت شييوكة). فييإن ذات

علييى التقييوا وإسييلَم). وإن إيمييان (طائفة سميت واليمان
كييان ردة) كمييا (طائفيية سييموا السييلَم، نواقض من ناقض

ًا كييانوا إن عنه، الله رضي بكر أبي أيام المرتدَين حال كفييار
مع شرعي إمام على خرجوا كفر). وإن (طائفة سموا أصلَ

باغييية). وإن (طائفيية سييموا عليييه وبغوا بالسلَم، تمسكهم
فسيياد) (طائفيية سييموا والقتييل والنهييب للسييلب خرجييوا

وهكذا... 

الغييالب بصييفة تسييمى الطائفيية هذه أن البدَيهي ومن
يكون معهم. كأن صفاتها عليه تنطبق ل من وجود عليها. مع

جمعتييه أو معهييم، الوجييود على مكرها أو بهم، جاهلَ أحدَهم
شييك ذلييك... فلَ غير أو قرابة عصبية أو ذاتية مصلحة إليهم

منهييم. وقييدَ ليسييوا السييلَم طائفيية فييي منافقون يوجدَ أنه
حييتى منييه يسييلم ولم المسلمين تاريخ غالب في هذا حصل
يوجييدَ قييدَ وسلم. وكييذلك عليه الله صلى الله رسول جيش

لجييل للسلَم والمنتسبون المنتفعون المسلمين، صف في
على أكره مسلم الكفر طائفة في يوجدَ قدَ الدَنيا... وكذلك

عليهم. وينطبييق أمره تلبس بحالهم جاهل معهم. أو الوجود
علييى فيهييا الطائفيية ميين ليييس ميين وجود في الستثناء هذا
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والكافرين... ووجييود والمرتدَين والمفسدَين البغاة طوائف
حكييم أو الغالب، حكم له يكون ل الطائفة عن الشواذ هؤلء
ول اسييمها يتغييير عليهييا. ول اجتمعت التي الرابطة أو الراية
الشييريعة، حكم الشواذ. وفي هؤلء بسبب الشرعي حكمها
الشرعي. فييالواجب حكمها الطوائف هذه من طائفة فلكل
طوائييف والنصييرة. وتجيياه الييولء اليمان أهل طوائف تجاه

والفسيياد الشيير أهل والمعاداة. وتجاه البراءة والكفر الردة
مييال أو عييرض أو دييين على صالوا إن ضدَهم والقتال الدَفع

السلَم... وهكذا...  لهل نفس أو

على الغالب وحكمها الطائفة، مفهوم لنا اتضح ما فإذا
مشييكلة عيين الحييدَيث إلى إنتقلنا عنها، الشواذ من فيها من

والييذين للسلَم، المنتسبين من والمرتدَين الكافرين أعوان
سييوى أو الييردة أو الكفيير طوائييف مييع المسييلمين يقيياتلون

والييدَفاع السيلطة مجيال فيي العاملين أولئك ذلك... خاصة
مثييل المرتييدَين، الحكييام بييأوامر المسييلمين عنها. يقيياتلون

والييدَرك كالجيش والمنية العسكرية أجهزتهم في العاملين
المسييلحة القييوات ميين يتبعهييا وما المن وأجهزة والشرطة

تابعة...  أجهزة من يخدَمها وما المسلحة وشبه

هيؤلء فييي إعتقياده المتييوجب الشييرعي الحكييم فميا
ويتسيمون بيدَينهم ويييدَينون السييلَم؟ لملة أصلَ المنتسبين
يييأتي ثييم السلَم، شعائر بعض بعضهم يؤدي وقدَ بأسمائهم

لواميير تنفيييذا ويحيياربهم، ويطيياردهم فيقيياتلهم المسييلمين
يقاتييل أن إسييلَمه يمنعييه المرتييدَين. ول الحكام من أسياده

الييذين الحكام أولئك بأوامر الصليين الكفار جانب إلى حتى
مصييالحهم عيين والييدَفاع للكفييار، ونصرتهم موالتهم أعلنوا

 بأوامرهم؟ والئتمار

السبيل:ا      يهدي     وهو     المستعان     والله     فنقول

المييدَافع الشييرطة، أو الميين رجييل أو الجندَي هذا إن
ومع معه للمسلمين المحارب عندَه، العامل الطاغوت، عن

حالت:  إحدَى له الكفار، أوليائه

الحيياكم لسيييدَه موافقييا التييابع هييذا يكييون  أنأول:ًا
الكييافرين ومييوالة السلَم عدَاء من إليه ذهب فيما الكافر،

معه متفقا رئيسه بأحوال عارفا الله، شريعة على والعدَوان
والمسلمين.  السلَم حرب من عليه هو بما مقتنعا
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ًا:ا وهو سيدَه مع ويقاتل يعمل التابع هذا يكون  أنثاني
والمسلمين.  السلَم محاربة في لسيدَه موافق غير

حالت:  ثلَث إحدَى له وهذا 

ول بييه يقيوم ميا يدَرك ل كله بالمر جاهلَ يكون ) أن1
وكفره سيدَه بردة جاهلَ وللمسلمين، للدَين حرب أنه يفهم

(جاهل).  فهو للكافرين، ونفاقه

بتهدَيييدَه سيييدَه، أواميير تنفيذ على مكرها يكون ) أن2
تهدَيييدَا الوامر، ينفذ لم هو إن القتل، أو السجن أو بالعقاب

(مكره).  منه. فهو الهرب أو الفكاك يستطيع ل فعليا

ول جيياهلَ وليييس سيييدَه، بييأحوال عارفييا يكون ) أن3
ميين دنيوييية لمصلحة معهم موقعه اتخذ وإنما مكرها، مجبرا

أو حزبييية أو عائلييية قرابيية لعصييبية أو والوظيفيية، الكسييب
متعصب).  أو فهو: (مرتزقا دنيوي سبب أي أو مذهبية،

،الربعيية الصييناف هييؤلء فإن ؛العملية الناحية من أما
) المرتييزقا4 ،) الجاهييل3 ،) المكييره2 ،القاصدَ ) العارف1

بالباطل. 

اللييه محاربيية ميين به يقومون فيما عمليا يختلفون ل 
الييذين وأذى ومطيياردة وسييجن وقتييل والمييؤمنين ورسييوله
ُلون الناس... فهم من بالقسط يأمرون ُت َتلون َيق بييأوامر ويق

غيرها. أو شعوبهم ويحاربون ورؤسائهم، وأمرائهم أسيادهم

نقيياط فييي نوجزه هؤلء في الشرعي الحكم وخلَصة
الحكييم وينقسييم الكتيياب، هييذا إيجيياز عن تخرج ل مختصرة
وهما:  مسألتين إلى الشرعي

أنهييم أم السييلَم؟ حكم على هؤلء زال ما الول: هل
السلَم؟ ملة من وخرجوا كفروا

يجوز؟ ل أم وقتلهم قتالهم يجوز والثاني: هل

من     أسياده     عليه     بما     المقتنع     الول:ا وهو     فأما
للكافرين:ا      وولئهم     والمسلمين     السلم     محاربة

كييافر، مرتييدَ الشرعي. منافق الحكم في مثلهم فهو 
الدليية لسييياده. ولنفييس تبعييا وليييس بالكفر وقناعة أصالة
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ل الييذين الثيياني: وهييم النييوع حقهم. أما في الذكر السالفة
الجاهييل، وهييم معهييم، يقيياتلون ولكيين أسيييادهم، يوافقييون
وروابطهييا. فهييؤلء ومكاسييبها للييدَنيا والمقاتييل والمكييره
قتييال الكفيير. وهييو أعمييال ميين عملَ هييذا، بفعلهم يرتكبون

طائفيية إلييى ينتمييون بهييذا فهييم الكييافرين، مييع المسييلمين
قيياتلوا إن الكفر، طائفة وإلى مرتدَ، بقيادة قاتلوا إن الردة،
تعييالى: {الييذين لقييوله ثييابت أصييلي. وهييذا كافر راية تحت
فييي يقيياتلون كفييروا والييذين اللييه، سبيل في يقاتلون آمنوا
الشيييطان كيييدَ إن الشيييطان أولياء فقاتلوا الطاغوت سبيل

 ].56ضعيفا}َ [النساء:  كان

اللييه، سييبيل فييي يقاتل المؤمن أن تثبت اليات وهذه
اليمييان. وأن لطائفيية انتميياء علَميية الله سبيل في والقتال
سييبيل فييي القتييال وأن الطيياغوت سييبيل فييي يقاتل الكافر

هييذا فاعييل الطيياغوت. وأن لطائفيية انتماء علَمة الطاغوت
والييية عليييه، بالنصيير وبشيير بقتيياله الله أمر للشيطان ولي

واضحة.  صريحة

وطييائفته، فرعييون عيين سييبحانه أخييبر أخرى آية وفي
المييؤمنين. فقييال: {إن وحييرب الكفيير ميين عليييه هييم ومييا

لفرعيون خاطئين}َ. فجميع كانوا وجنودهما وهامان فرعون
الصييفة: نفييس ولجنييوده هامييان ونييائبه ومعيياونه ووزيييره

بييالله الكفيير هييي فرعييون خطيئيية أن (خيياطئين). ومعلييوم
يشييرع ربييا نفسييه جعل فرعون، أي المؤمنين. فهو، وحرب
فاسييقين، قومييا كييانوا إنهم فأطاعوه قومه واستخف ويعبدَ

الصفة.  فشملتم

*      *      *
الصصذين     الجنصصود     لهصصؤلء     التفصصصيلي     الحكم     وأما
للصصدنيا     المقاتصصل     ،  المكصصره     ،  اليوم:ا الجاهصصل     يقاتلون

أعلم:ا      تعالى     والله     ،  يلي     ما     فهو     ،  علم     عن

عليييه هييو مييا إدراك من يمنعه حقيقيا جهلَ ) الجاهل1
وجييود إفتراض على هذا-  رؤسائه حال عليه وما الحال، من
مهدَدا فعليا، حقيقيا إكراها المكره  وكذلك- الجهل هذا مثل

ميين هجييرة ول عملييه، ميين فرارا يستطيع ل والذى، بالقتل
والجماعيية، السيينة أهل علماء نص قدَ إجباره. فهؤلء مكان
عييذرا لهييم حقيقيا) يعتبر كان (إن وإكراههم جهلهم أن على

بقيياء مييع ظيياهره علييى السييلَم حكييم لهييم وفيبقى شرعيا
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معهييم. ول الكفيير) لنهييم طائفيية ميين (أنهييم العام، حكمهم
الكفر.  طائفة من واحدَ لكل عينيا كفرا هذا يعنى

الرتزاقا، أو والوظيفة للكسب للدَنيا المقاتل ) وأما2
رابطة أي أو القبيلة أو الحزب أو الوطن أو للقوم لعصبية أو

كييافر حيياكم مييع المسييلمين، يقاتييل أنه يعرف عصبية. وهو
جيياهلَ ليييس الجنييدَي ويعيياونهم. فهييذا الكفييار يييوالي ظالم
عمله، ترك يستطيع مختار هو بل بالتهدَيدَ، مكرها ول بالمر

دخلييه أراد. وقييدَ لو أصلَ فيه الدَخول عدَم أو منه، الفرار أو
وقاتل بالخرة، الدَنيا اشترى منافق فهذا الدَنيوية، للسباب

راييية تحييت يقاتييل كييافر فهييو الييدَنيا، أجييل ميين المسييلمين
إكراه.  أو جهل من له عذر الكافرين. ل

العييذار ميين فليييس والمكاسييب الييدَنيا قصييدَ وأمييا
أهيل عنييدَ معروفيية العيذار الكفر. فهذه فعل في الشرعية

وعييدَم والتييأول، والكييراه، الجهييل، ؛وهييي والجماعة السنة
الله.  شاء إن شرحها سيأتي وهذه للفعل، القصدَ

يقييول بييالخرة الييدَنيا اشييتروا الذين هؤلء أمثال ففي
ول دمييياءكم تسيييفكون ل ميثييياقكم أخيييذنا تعيييالى: {وإذا

* تشييهدَون وأنتييم أقررتييم ثم دياركم من أنفسكم تخرجون
ميين منكييم فريقييا وتخرجييون أنفسكم تقتلون هؤلء أنتم ثم

أسارى يأتوكم وإن والعدَوان بالثم عليهم تظاهرون ديارهم
ببعييض أفتؤمنييون إخراجهييم عليكييم محييرم وهييو تفييادوهم

إل منكييم ذلييك يفعييل من جزاء فما ببعض وتكفرون الكتاب
العذاب أشدَ إلى يردون القيامة ويوم الدَنيا الحياة في خزي
الحييياة اشييتروا الييذين * أولئييك تعملون عما بغافل الله وما

ينصييرون}َ ولهييم العييذاب عنهييم يخفييف فلَ بييالخرة الدَنيا
].86–  84[البقرة: 

أبيي حيدَيث مين الليه رحميه مسيلم الميام روى وقدَ
أنييه وسييلم عليييه الله صلى النبي عن عنه الله رضي هريرة

مييات فمييات، الجماعيية وفييارقا الطاعة من خرج قال: (من
ول وفاجرها برها يضرب أمتي على خرج جاهلية. ومن ميتة

منييي فليييس عهييدَه عهييدَ لييذي يفي ول مؤمنها من يتحاشى
منه).  ولست

يحكييم هييل النظييري، الشييرعي حكمهم حيث من هذا
بالسلَم.  أم بالكفر لهم
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*      *      *
هصصؤلء     قتصصال     حكم     الثانية:ا وهي     المسألة     وأما

مصصع     للمسصصلمين     المقصصاتلين     للسصصلم     المنتسصصبين
أعلم:ا      تعالى     والله     يلى     كما     إيجازا     فهو     الكافرين،

واجييب فقتيياله الكافرين مع المسلمين قاتل من كل 
مييا اللييه يكلفه ولم المسلم، على يجب ول المسلمين، على

ميين المكييره ول القاصييدَ، من الجاهل تمييز من يستطيع، ل
العامدَ. 

الييذين اللييه سييبيل فييي تعييالى: {وقيياتلوا قييال بييل
العلميياء اسييتدَل . وقدَ]190تعتدَوا}َ [البقرة:  ول يقاتلونكم

اللييه رسول أن فيه جاء الذي عنها الله رضي عائشة بحدَيث
إذا حييتى الكعبة، يغزو جيش عن أخبر وسلم عليه الله صلى
فقييالت وآخرهييم، بييأولهم خسييف الرض ميين ببيييدَاء كييانوا

وفيهييم وآخرهم بأولهم يخسف كيف الله رسول يا(عائشة: 
اللييه رسييول فأخبرهييا ،)منهم ليس ومن وأسواقهم عبيدَهم
وآخرهييم بييأولهم يخسييف بييأنه وسييلم عليييه اللييه صييلى

نياتهم.  على القيامة يوم ويحشرون

فييي جيياء كمييا عنهييا اللييه رضييي سييلمة أم رواية وفي
وسلم: (يعوذ عليه الله صلى الله رسول قال مسلم، صحيح

الرض ميين ببيييدَاء كييانوا فييإذا بعييث إليه فيبعث بالبيت عائذ
الله رسول قال كارها؟ كان بمن بهم) فقلت: فكيف خسف
يييوم يبعييث ولكنييه معهم به وسلم: (يخسف عليه الله صلى

قتييل على الحدَيث بهذا العلماء نيته). فاستدَل على القيامة
المسييلمين قصييدَ مميين القاصييدَ، وغييير والمكييره الجاهييل
كييان إن معذورا نيته على الله ويبعثه الكافرين، مع بالحرب

عذر.  له

علييى شيياء لو القادر - وهو الله كان العلماء: إذا فقال
فكيييف الخسييف، ميين يميييزه - لييم والجاهييل المكييره تمييز
معهم؟! يقاتل وهو الكافرين من يميزوه أن الله لعبيدَ

العقوبيية ميين هييو معهييم، قتلييه أو بييه الخسييف فهييذا
الظلميية، أو الكافرين سواد في المسلم وجود على القدَرية
إن نيتييه، علييى فيبعث الله يظلمه ول معهم، العقاب فيأخذه

الخرة.  في نفعته صالحة كانت
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بهييم يريييدَ المسييلمين علييى فالهيياجم حال، كل وعلى
تكلييم صييائل) وقييدَ (مسييلم أحييواله أحسيين فييى هييو الذى،

الفقرة.  هذه آخر في إليه سنشير الذي حكمه في العلماء

فالخلصة:ا    

مقاتييل السرائر. فظاهره يتولى والله الظاهر لنا نحن
إن اللييه، إلييى يجوز. وسريرته أو قتاله فيجب الكافرين، مع

رحمييه البخيياري روى القيامة. فقييدَ يوم نفعته صالحة كانت
بيين عميير صحيحه: (عن من الشهادات كتاب في تعالى الله

يؤخييذون كييانوا أناسييا قييال: إن أنه عنه الله رضي الخطاب
وسييلم. وإن عليييه اللييه صييلى اللييه رسول عهدَ فى بالوحي
ميين لنييا ظهيير بمييا الن نأخييذكم وإنمييا انقطييع، قييدَ الييوحي

إلينييا وقربنيياه. وليييس أمنيياه خيرا، لنا أظهر فمن أعمالكم،
أظهيير سييريرته. وميين فى يحاسب الله شيء، سريرته من
حسنة). سريرته أن قال وإن نصدَقه، ولم نأمنه لم سوءا لنا

مييع كييان الكفيير) إن (طائفيية ميين أنييه العييام فحكمييه
المرتييدَين. وأنييه مع كان الردة) إن (طائفة من الكفار. وأنه

التفصيييل وهكذا. وسيأتي معهم كان البغاة) إن (طائفة من
شيياء إن التالييية الفقرة فى والجاهلين المكرهين أعذار عن

الله. 

نقول:ا      الوضوح     من     ولمزيد

ويتسييمون مسييلمين، أنهييم يزعمييون الييذين هؤلء إن
ميين صيياموا، أو صييلوا وربمييا لباسييهم، ويلبسييون بأسمائهم

أو شييرطتهم أو المسييلمين حكام جيوش في يعملون الذين
ميين إليهييم صييدَر أميير أى ينفييذون اسييتخباراتهم... ثييم

أو قناعية عين ويطيعيونهم حراميا، أم كيان حلَل رؤسيائهم،
عليهم وأخذوا ذلك على أسيادهم رباهم وقدَ إكراه، أو جهل

حكام عن يدَافعون معلوم، هو كما والمواثيق. فإنهم العهود
الكييافرين، جيييوش جانب إلى ويقاتلون فسقة، ظلمة كفرة

وبعييض وباكسييتان تركيييا جيييوش ميين اليييوم حاصل هو كما
أميين أجهييزة جييانب إلى ويعملون والسلَمية، العربية البلَد

والوروبييين المريكييان ميين والنصييارى اليهييود واستخبارات
العسييكرية. قواعييدَهم ويحرسييون الكفييار، ميين وغيرهييم

تنصييير ومراكييز بييل والتجارييية، الدَبلوماسيية، ومراكزهييم
والمجييون... ول والفسيياد الدَعارة نشر ومراكز المسلمين،

أو مسلما، قتلوا هل أسيادهم، أوامر تنفيذ سبيل في يبالون
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أو طفلَ، يتمييوا أو مسييلمة، امييراة شييردوا أو مؤمنييا، روعوا
المستضعفين...  وأعراض بيوت حرمات انتهكوا

وأن بعضييا، بعضييهم يحييارب لن مسييتعدَين تراهم بل
فييي أو الدَاخلية، النقلَبات في بعض، رقاب بعضهم يضرب

البلدَان فى الطواغيت حكامهم بين الناشبة الهلية الحروب
عربييية أو إسييلَمية دول تتحييارب مييا كثيرا المتجاورة! حيث

فييي (المسلمين!) يخلصييون الجنود هؤلء بعضها. فترى مع
يييدَعون بعضهم! وهييم وإفناء أسر وفي بعضهم، دماء سفك

علييى أو ملييوكهم، سلطان على هو قتالهم السلَم! وعموم
العييزة لتكييون السياسييات، واختلَف الراضييي على الصراع

باطل. لنهييم إندَحار أو حق، لستعلَء فلَن. وليس أو لفلَن
القوم أو للوطن والولء والرؤساء الملوك طاعة على تربوا

الحزب.  أو

- أن أعلييم تعييالى - والله الناصعة الشرعية فالحقيقة
وطييائفتهم. كمييا راييياتهم حكييم لهييم إجمال المقاتلين هؤلء

بصييفتهم نقيياتلهم مرتدَ، حاكم راية تحت قاتلنا فمن أسلفنا،
نقاتلهم والكفار المريكان رأية تحت قاتلنا ومن ردة، طائفة

علييى يصييلى أن يجييوز فلَ هذا كفر... وعلى طائفة بصفتهم
ًا المهييم التنييبيه مييع المسييلمين، مع يدَفنون ول قتلَهم، جييدَ

كمييا منهييم، فييرد كييل علييى العينييي بالكفر لنحكم أننا على
وإنمييا مكرها ول جاهلَ ليس بأنه بينة منه علمت إذا إل تقدَم
المرتييدَين، لسيياده موافييق أنيه منه علم قاصدَ. ومن عامدَ
نحكييم فهييذا وغيرهييم أمريكييان ميين الكفار لسيادهم موال

ميين فزواجييه ذلييك، أحكييام ويأخييذ وميتييا، حيييا وردته بكفره
أحكيام آخير يورثه... إلى ول مسلما يرث ول باطل، مسلمة

المرتدَين. 

- ةالمصييري الييدَيار محييدَث شيياكر أحمييدَ الشيييخ يقول
-1958 سنة المتوفى النجليييز بقتييال الشييهيرة فتواه  في 

المسلمين، بلَد على اعتدَى ممن شابههم ومن والفرنسيين
مجليية فييى نشييرها والييتي المسلمين من أعانهم من وحكم
أنييواع ميين نوع بأى النجليز، مع التعاون أما(النبوي:  الهدَي

الصراحا. ل والكفر الجامحة، الردة كثر. فهو أو قل التعاون،
حكمييه ميين ينجييي ول تييأول، معييه ينفع ول اعتذار، فيه يقبل

النفيياقا. هييى مجامليية ول خرقاء، سياسة ول حمقاء، عصبية
فييى زعماء. كلهم أو حكومات أو أفراد، من ذلك أكان سواء
أمييره استدَرك ثم أخطأ أو جهل من سواء. إل والردة الكفر
يتييوب أن اللييه عسييى فأولئك المؤمنين، سبيل وأخذ وتاب،

للنيياس... ول للسياسة ل لله قلوبهم من أخلصوا إن عليهم،
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إذا الرض بقيياع ميين بقعيية أى فييى مسييلم، كييل فليعلييم أل
النجليز من المسلمين، مستعبدَي السلَم، أعدَاء مع تعاون

أنييواع ميين نييوع بييأي وأشييباههم، وأحلَفهييم والفرنسيييين
أن عن فضلَ استطاع، بما يحاربهم فلم سالمهم أو التعاون،
فعييل إن الييدَين في إخوانهم على العمل أو بالقول ينصرهم

أو بوضييوء تطهيير أو باطليية، فصييلَته صلى ثم ذلك من شيئا
فصومه نفلَ أو فرضا صام أو باطل، فطهوره تيمم أو غسل
أو المفروضيية، الزكيياة أدى أو باطييل، فحجييه حييج أو باطل،
تعبييدَ أو عليييه، مييردودة باطليية فزكاته تطوعا، صدَقة أخرج
فييى لييه ليييس عليييه، مردودة باطلة فعبادته عبادة بأي لربه

كييل فليعلييم والييوزر. أل الثييم عليييه بل أجر، ذلك من شيء
عملييه، حبييط فقييدَ الييدَنيء المركب هذا ركب إذا أنه مسلم

هييذه حمأة فى يرتكس، أن قبل لربه بها تعبدَ عبادة كل من
مسيلم بهيا يرضيى أن الليه لنفسه. ومعاذ رضي التي الردة
فييي شييرط اليمييان بييأن العظيم. ذلييك الوصف بهذا حقيق
ميين معلييوم بييدَيهي، هييو كمييا قبولهييا عبادة. وفي كل صحة
المسييلمين. وذلييك ميين أحدَ فيه يخالف ل بالضرورة، الدَين

حبييط فقييدَ باليمييان يكفيير يقييول: {وميين سييبحانه الله بأن
... أل]5الخاسييرين}َ [المائييدَة:  ميين الخرة فى وهو عمله

ون اليذين هيؤلء أن مسيلمة، كيل مسيلم كل فليعلم يخرج
فزواجييه منهييم تيزوج أعيدَاءهم. مين ويناصرون دينهم على

أثيير أي عليه يترتب ول تصحيح، يلحقه ل أصليا، بطلَنا باطل
ذلييك. وأن وغييير وميييراث نسييب ثبييوت من النكاحا، آثار من
تيياب ميين وأن كييذلك، زواجييه بطييل متزوجييا منهييم كان من

أمتييه، ونصيير عييدَوه وحارب دينه، وإلى ربه إلى ورجع منهم
المييرأة تكيين ولييم الردة، حال بها تزوج التي المرأة تكن لم

فييي هييي ول لييه، زوجييا نكيياحه عقييدَ فييي وهييي ارتييدَ الييتي
بهييا. زواجييه يسييتأنف أن التوبة بعدَ عليه يجب عصمته. وأنه

واضييح. أل بييدَيهي هييو كما شرعيا صحيحا عقدَا عليها فيعقدَ
بييأزواج اللييه إبتلَهيين اللَتييي المسييلمات النسيياء فليحتييط
وصييرن نكيياحهن، بطل قدَ أن الردة هذه حمأة في ارتكسوا
يتوبييوا حتى بأزواج لهن ليسوا الرجال، هؤلء على محرمات

فليعلم صحيحا. أل زواجا يتزوجوهن ثم عملية، صحيحة توبة
رجييل ميين بييالزواج منهيين رضيت من أن المسلمات النساء

تعييرف زوج مييع بالبقاء رضيت أو حاله، تعلم وهي حاله هذا
سييواء. ومعيياذالله الييردة فييي وحكمه حكمها فإن الردة فيه
ولعراضيييهن، لنفسيييهن المسيييلمات النسييياء ترضيييى أن

جييدَ... فلينظيير المر إن هذا. أل من شيئا أولدهن ولنساب
العييابثين عبييث ميين لييدَينه سييياجا وليكيين لنفسييه، امرء كل

المحييدَث المييام كلَم ميين الشيياهدَ . انتهى)الخائنين وخيانة
ً[ الله رحمه . ]شاكر أحمدَ "،الحق كلمة" كتابه عن نقلَ
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وأصييول بالعقيدَة الصلة ذات الشرعية، الحكام فهذه
ذات فييي والييبراء والييولء للييه، الحاكمييية قواعدَ الدَين. من

متعلقيية كررنييا كمييا المانة فرعية. وإن مسائل ليست الله،
يكتمونهييا، ول للنيياس يبينوهييا أن بلييدَ كييل علميياء أعناقا في

أنهييا لييدَيهم. ذلييك ممييا رهبيية أو السلَطين عندَ ما في رغبة
الييذين البشر من اللف مئات تطال قدَ وكفر إيمان مسألة

مسلمين.  أنهم ويحسبون الطاغوت سبيل في يقاتلون

وصييراحة هاميية. وبصييدَقا أسييئلة علييى الجابة ويجب
مسلم:  وداعية وقائدَ عالم كل قبل من ورجولة. خاصة

ميين نتحييرر أن نريدَ هل بأمتنا؟ ننهض أن نريدَ هل-  
ثرواتنييا ونسييتثمر باقتصييادنا نرقى أن نريدَ هل مستعمرينا؟

مختلييف ضدَ أنفسنا عن ندَافع أن نريدَ هل حقوقنا؟ ونسترد
الكافرين؟ أنواع

اللييه؟ بشييريعة نحكييم أن نريييدَ هييل ذلييك - وقبييل 
تحكمنييا؟ التي الكفار وقوانين النصارى شرائع من ونتخلص

ليس بالنفي! فهو السئلة هذه على أحدَهم جواب كان فإذا
ل الكتيياب. بييل هييذا مسييائل ميين المسييلمين يهم بما معني
المسلمين.  قائمة على مدَرجا يكون

مسييلم كييل ميين مفترض هو كما الجواب كان إذا وأما
وردة كفيير مسألة رأسها وعلى السابقة المسائل فإن بنعم،

أوليييائهم، مييع قتييالهم ومسييألة للكفييار، المييواليين الحكييام
وفييى المسييائل تلييك رأس على تأتي جنودهم قتال وبالتالي

ذلك.  في ومنطقا وعقلَ شرعا شك ول مقدَمتها،

والبصر العقل من المعلوم ومن القول، نافلة من وإن
يحاربوننيييا ل الييييوم المريكيييان أن نعليييم أن بالضيييرورة،

قليلَ!وهييم إل بجنييودهم الرض علييى يواجهوننا ول مباشرة،
الضييلَل هييؤلء ميين للسلَم المنتسبين من باللف يدَفعون
ميين يقيياتلون والمنييافقين، والمرتزقيية والمكرهين والجهال

بييأمر شييمائلهم، وعيين أيمانهم عن خلفهم، ومن أيدَيهم بين
أفعانسييتان، فييي معنييا حصييل كمييا المرتييدَين، أسيادهم من

فييي حصييل باكسييتان. وكمييا فييي أيضييا معنييا اليوم ويحصل
والسيلَمية العربيية الجييوش دخليت حييث الكيويت، حرب
لغييزو اليييوم أمريكييا تسييتعدَ للمريكان. وكمييا الطريق تفتح

وبخييدَمات العراقيييين، والعملَء الييتركي، بييالجيش العييراقا
وباكستان.  والردن العربي، الخليج دول جيوش
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والشباب للعلماء المريكان، مطاردة صعيدَ على وأما
شيياب وكييل اللييه، إلييى وداعييية عالم، كل فيعرف المسلم،
النييوم بثييياب ويجره ليلَ الباب عليه يضرب الذي أن مجاهدَ،

وإنمييا أمريكيا ليس وأهله، بيته سوأة ويكشف السجن، إلى
والركييل بالضرب يستقبله الذي الجلَد جلدَته! فهل بني من

ما بغير عليه يحكم الذي القاضي السجن؟وهل فى والشتم
هييذه ينفييذون الييذين السييجن؟وهييل أو بالعييدَام الله، أنزل

اليهييود ميين هييم هييؤلء ميين سييبق ميين كييل هييل الحكييام؟
مسييلمين؟! إنهييم أنهييم يزعمون الذين من أم والمريكان؟

أم سيينقاتلهم، قومنييا. فهييل بني من والضلَل المرتدَين من
ودمائنييا؟ أموالنييا لهييم ونبيييح وأعراضيينا، ديننا إليهم سنسلم
فى جذورهم والصليبيون والمريكان اليهود يضرب وبالتالي

يشاءون.  ما بنا ويفعلون بلَدنا

والمستضييعفين. اللييه دين عن دفاعا نقاتلهم أن يجب
يقيياتلونكم الييذين اللييه سبيل في واضح: {وقاتلوا الله وأمر

سبيل في تقاتلون ل لكم {وما ]،190تعتدَوا}َ [البقرة:  ول
الييذين والولييدَان والنسيياء الرجييال ميين والمستضعفين الله

لنييا واجعل أهلها الظالم القرية هذه من أخرجنا ربنا يقولون
آمنييوا * الييذين نصيييرا لييدَنك ميين لنييا واجعييل وليا لدَنك من

سييبيل فييى يقيياتلون كفييروا والييذين الله سبيل فى يقاتلون
كييان الشيييطان كيييدَ إن الشيييطان أولييياء فقاتلوا الطاغوت

 ].76–  75ضعيفا}َ [النساء: 

الحكييم معرفيية بصييدَد هنييا أننييا إلييى النظيير ونلفييت
والحييرب الييرأي قضييايا بصييدَد ولسنا هؤلء، لقتال الشرعي

أو ذلييك وتقييدَيم دفاعييا، أم هجومييا قتييالهم ميين والمكيييدَة،
لقييادة مييتروك فييذلك والكفييار المريكييان قتييال عن تأخيره
مقتضيييات بحسييب المسييلمين، ميين الحييرب وأمراء الجهاد

والمصلحة.  الضرورة

*      *      *
أو     الصصدين     علصصى     المسصصلم     الصصصائل     قتال     أحكام

:ا  المال     أو     العرض     أو     النفس

الجنود هؤلء بأن الواضحة، الدلة رغم مكابر، يصر قدَ
هيييم والمرتيييدَين، الكيييافرين ميييع للمسيييلمين المقييياتلين
اللييه، إل إلييه أل ويشييهدَون ويصييومون، يصييلون مسييلمون،

للمسلمين! فلمثييل بقتالهم يكفرون ول الله، رسول محمدَا
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بالدليية ليييس فييارغ لجييدَل وحسييما عمليين نكون حتى هذا
نقول:  والهواء بالعواطف وإنما

عليى السيلَحا يحميل اليذي للمسيلم فيإن ذليك، هيب
شييرعتها أحكامييا الرض، فييى فسييادا أو بغيييا، المسييلمين،

الصائل (دفع عنوان تحت المعتبرون العلماء وبينها الشريعة
اللييه، عنييدَ ميين نييزل دين كل أن العلماء بين المسلم). فقدَ

،النفييس ،(الييدَين الخمسية الضيرورات علييى للحفياظ جياء
هييذه علييى المحافظيية فيجييب المال) ولييذا ،العقل ،العرض

الصائل. دفع السلَم شرع هنا ومن وسيلة، بأي الضرورات

علييى الوثييوب هييو العلماء عرفه شرعا: كما والصيال
أو النفييس هييو والمعصييوم حييق، بغييير المعصييوم الشيييء
المال.  أو العرض

كييان ما على معتدَ كل العلماء: هو عرفه كما والصائل
أو السييلَم بحييق عصييم مسييلما كييان سواء شرعا معصوما
مشروع المعتدَي هذا لدَفع المسلمين. فالقتال ذمة عصمته
ميين كييثير فييى واجبييا يصييير بييل الحرمات عن بالدَفع شرعا

عليييه فاعتييدَوا عليكييم اعتييدَى تعالى: {فميين الحالت. قال
عليكم}َ.  اعتدَى ما بمثل

الدين:ا      على     الصائل     أما

دون قتييل وسييلم: (ميين عليه الله صلى بقوله فواجب
شهيدَ.).  فهو دينه

أشييدَ فهييو الدَفع قتال الله: (وأما رحمه تيمية ابن قال
فالعييدَو إجماعا واجب والدَين الحرمة عن الصائل دفع أنواع

اليمييان بعدَ أوجب لشيء والدَنيا الدَين يفسدَ الذي الصائل
. ]530صا/5ج: الكبرى الفتاوى [دفعه) من

العرض:ا      على     الصائل     أما

كان وإن قتله إلى أدى ولو الفقهاء باتفاقا دفعه فيجب
بلَ فواجبة الحريم عن المدَافعة النووي: (وأما مسلما. قال

خلَف). 

يسيأل الليه: (قيدَ رحمييه عيزام اللييه عبدَ الشيخ وقال
أجييل من ويصوم، يصلي شرطيا نقتل أن لنا يجوز سائل: أو

رأي فقال: (وأما )،البوليس؟ قسم إلى يأخذني أن يريدَ أنه
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يريييدَ لنسييان يستسلم أن لحدَ يجوز ل أنه بالجماع الفقهاء
دفييع أن علييى جميعييا الفقهيياء عرضييه... إتفييق ينتهييك أن

تركييت أنييت بالجميياع. فييإذا واجييب العييرض عيين الصييائل
عارييية وزوجتك الليل، من وهن فى بيتك يقتحمون الشرطة

نييائم أنييك ليبحثييوا غطائهييا عنهييا يكشييفون النييوم ثييياب في
فهنييا العييالمين رب عنييدَ آثييم وأنييت منتهييك فعرضييك عندَها

عنه تمنع ل الشرطي هذا مثل من والصيام الظلم. والصلَة
 ].139/صا3ج: وإجتهاد فقه الجهاد [القتل) قضية

النفس:ا      على     الصائل     أما

البعييض ذهييب العلميياء. وقييدَ جمهور عندَ دفعه فيجب
الحييدَيث وفييي مسييلما كييان ولييو الوجييوب، دون للجييواز

دمه دون قتل ومن شهيدَ، فهو ماله دون قتل الصحيح: (من
دون قتييل ومين شييهيدَ، فهيو دينه دون قتل ومن شهيدَ، فهو
صيلى عنيه داود. وروي أحميدَ] وأبييو شهيدَ) [رواه فهو أهله
شييهيدَ) [رواه فهييو مظلمته دون قتل وسلم: (من عليه الله

النسائي]. 

أحكييام" فييي الحييدَيث هييذا بعييدَ الجصيياصا المام قال
شييهر لييو رجلَ أن خلَفييا نعلييم : (ل]242 صا/1ج" [القرآن
قتله).  المسلمين على أن حق بغير ليقته رجل على سيفه

اللييه: (وفييى رحمييه عزام الله عبدَ الشهيدَ الشيخ قال
ولييو النييار فييي فهييو الصييائل قتل - إذا - الصيال الحالة هذه
شهيدَ.)  فهو العادل قتل وإذا مسلما كان

المال:ا      على     الصائل     وأما

جييوازه إلييى المسييلمين علميياء جمهييور ذهييب فقييدَ
عنييه: (أن اللييه رضي هريرة أبي واجبا. عن البعض واعتبره

أخييذ يريييدَ رجييل جيياء إن اللييه: أرأيييت رسييول قال: يا رجلَ
أرأيييت: قييال ،تعطه) وسلم: (ل عليه الله صلى قال ؟مالي

وسيلم: (فقياتله) قييال: علييه اللييه صيلى قيال ؟قياتلني إن
شهيدَ) وسلم: (فأنت عليه الله صلى قال ؟قتلني إن أرأيت

فييى وسلم: (هييو عليه الله صلى قال ؟قتلته إن أرأيت: قال
مسلم].  النار) [رواه

ج[ الفتيياوى مجمييوع فييي تيميييه ابيين المييام ويقييول
الصييائل أن علييى متفقييان والجميياع : (والسنة]45/صا28

المييال كييان وإن قتييل بالقتل إل صوله يندَفع لم إذا المسلم

)109(والجهاد التوحيدَ منبر



باكستان "مشرف"... 
المشكلة والحل

دون قتييل (ميين الصحيح دينار. ففي من قيراطا يأخذه الذي
شهيدَ).  فهو ماله

منييزل الرجييل دخييل اللييه: (إذا رحمييه الشييافعي قال
فلييه يخييرج، فلييم بييالخروج فأمره بسلَحا نهارا أو ليلَ الرجل

:الم[المييدَفوع)  قتل إذا أي نفسه، على أتى وإن يضربه أن
].33/صا6ج

متفقييين والجميياع الله: (السيينة رحمه تيمية ابن قال
قتييل) بالقتل إل صوله يندَفع لم إذا المسلم الصائل أن على

 ].28 ج: الكبرى الفتاوى[

أحيياد علييى المسييلم الصييائل دفييع أحكام مختصر هذا
أو النفييس أو الييدَين يريييدَ جيياء لييو بييه المسييلمين. فكيييف

المريكان وقيادة رأية تحت ذلك، كل المال... أو أو العرض
والمرتدَين؟!

*      *      *
وعصصدم     والتأويصصل     والكصصراه     الجهصصل     ) أعصصذار6

أعمصصال     مصصن     عمصصل     فى     الواقع     للمسلم     الفعل     قصد
:ا   والجماعة     السنة     أهل     عند     ،  الكفر

مسييألة فييي والجماعيية السيينة أهييل علميياء فصل لقدَ
ميين عمييل فييي يقييع قييدَ المسلم أن وهي الهمية، في غاية

مقبييول عييذر لييه ويكييون لليمييان، الناقضيية الكفيير أعمييال
مليية ميين والخييروج بييالكفر عليييه الحكم من يحفظه شرعا،

نقييل بصييدَد الكتيياب هييذا فييي فلسنا قلت المسلمين. وكما
قييدَ العلميياء بييأن إجمييال أوجييز ولكنييي الفقهييية، المطولت

وهي:  أقسام، أربعة الشرعية العذار هذه جعلوا

فعلييه بييأن الكفيير فعييل فاعييل جهل  وهو) الجهل:ا1
يكن لم ما شرعا عذر وهو السلَمية، الملة من يخرجه كفر

بالضرورة.  الدَين من معلوم أمر في الجهل

ميين فعييل علييى المسييلم يقييدَم أن  وهو) الكراه:ا2
تحييت مجييبرا يفعلييه ولكن كفر، بأنه يعلم وهو الكفر، أفعال

التهدَيدَ.  قوة
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جييواز متأول كفري، عمل على يقدَم  أن) التأويل:ا3
تحتملييه. الشييريعة أن يظن عندَه، شرعي لدَليل شرعا ذلك

دليلَ.  الدَليل غير ظن هو فالتأويل

منييه يقييع أن  وهييوالمكفصصر:ا     الفعل     قصد     ) عدم4
يطييأ معرفيية. كميين ول قصييدَ دون ميين المكفيير العمييل

آخر. فهييو شيء أنه ويظن يعرفه ل وهو الشريف المصحف
المصحف.  وطء يقصدَ لم

العيودة بهيا المهتيم بإمكيان مهمة، تفصيلَت وللعلماء
والعقائدَ.  الفقه كتب في إليها

نذكر:ا      أن     المهم     من     ولكن

كييان فميين والبيييان، بييالعلم يييزول الجهييل عذر - أن 
عذرا.  جهله يعدَ لم الحق، يقبل فلم له وبين فعلم جاهلَ

يييزول حقيقيييا)، إكراهييه كييان (إن الكييراه عذر - أن 
الهييروب أو الفكيياك علييى المكييره بقييدَرة أو الكراه، بزوال

الكراه.  من

علييى الشييرعية الحجة بقيام يزول التأويل عذر - أن 
التأويل يعدَ لم عليه الحجة قامت فإن دليله، بفساد المتأول

له.  عذرا

الفاعل عاد فإن بالبيان، يزول القصدَ عدَم عذر - أن 
عامدَا.  صار البيان بعدَ المكفر، لفعله

وبالخلصة:ا 

عييذر عنييدَه يكيين ولييم الكفيير فعييل ارتكييب من فإن 
أن جييدَا المهييم وميين بكفييره، حكييم عييذره، زال أو شرعي،

لييدَيه كفييؤ قبييل من يكون معين على بالكفر الحكم أن نعلم
العذار وتفهم الحكام، وتبين القضاء على الشرعية الهلية

علييى والبينيية الحجة إقامة على قدَرة له يكون وأن وزوالها،
عليه.  المحكوم المعين

العييذر دعييوى بحث هو العنوان هذا تحت هنا يهمنا وما
للسييلَم المنتسبين الجنود هؤلء قبل من الكراه أو بالجهل

وتحييت والمرتييدَين الكفييار مييع المسييلمين يقيياتلون وهييم
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عييدَم ول التأويييل عييذر لبحييث حاجيية ورايتهييم. ول قيييادتهم
الحالة.  هذه في يخصهم ل لنه القصدَ

الحكييم أجييل ميين هييو عييذرهم بحييث أن علييى وننبييه
فقتييالهم قتييالهم، عييدَم أجل من عذرهم. وليس أو بكفرهم
لقتييال قصييدَهم بمجييرد الشييرعي الييدَليل بينييا كمييا واجييب

الكافرين.  مع المسلمين

*      *      *
مصصع     للمسصصلمين     المقاتل     الجندي     عذر     ) بحث1

بالجهل:ا      الكافرين

على المسلم يقدَم أن قلنا كما فهو بالجهل، العذر أما
الكفيير. أي عليييه يييترتب محرما فعل بأنه جاهلَ الكفر، فعل
قتييال علييى المسييلم الجنييدَي هييذا يقييدَم أن مثالنا حالة فى

يقاتييل وأنييه مسييلم، أمر ولي رئيسه أن معتقدَا المسلمين،
(بغيياة، للقتييال مسييتحقين مسييلمين أو مسييلمين، غير ناسا

أنييه يجهييل حقيقيا. وكييأن هذا جهله يكون مفسدَين). بحيث
رئيسييه لمساعدَة جاؤوا كفار أنهم يظن أو الكفار، مع يقاتل

شرعا.  قتالهم يجوز من ضدَ المسلم

الجنييدَي، لهييذا المفييترض الجهييل هييذا مثييل توفر فان
رئيسيه حيال ييدَري ل وهييو الكييافرين ميع المسلمين فقاتل
يقيياتلهم... الييذين المظلومين المسلمين حال ول معه ومن
ثبييت لييو عينييا بكفييره نحكم ل الله، عندَ بجهله يعذر قدَ فهذا
الجهل.  هذا مثل له لدَينا

الجنييود لهييؤلء اليييوم، الجهييل هييذا مثييل يتييوفر فهييل
للمسييلمين المقيياتلين والسييتخبارات والشييرطة والضييباط

وبقيييادة جييانب إلييى المرتييدَين هييؤلء بييأوامر والمجاهدَين،
وسييائل إنتشار مع هذا يعقل والنصارى؟! هل اليهود جيوش
والدَشييوش، والتلفزيونات، الذاعات، من المختلفة، العلَم

المسييلمين قيييام إلييى والمجلَت؟! بالضييافة والصييحف
وحدَيث المساجدَ، في والخطباء الشوارع، في بالمظاهرات

القيول يمكين القضيايا! حيتى هذه عن مكان كل في الناس
وفساد والكافرين، المسلمين بين المعركة طبيعة بأن اليوم

أبنائهم وفضائح نسائهم وسفور وفجورهم، وكفرهم الحكام
للكفييار، وولئهييم السييلَم شريعة بغير وحكمهم وأقربائهم،

المسيييلمين والشيييباب والعلمييياء للمسييياجدَ ومحييياربتهم
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بلَد كل في أحدَ، لكل معلومة صارت المجاهدَين... إلخ. قدَ
ميين الجنييود هييؤلء في كان باكستان. فإن ومنها المسلمين

بجهلييه معييذور المييور! فهييو هييذه يجهل أن البلَهة به بلغت
عييذره ينفعييه وقييدَ جوازا، أو وجوبا أعلم. نقاتله تعالى والله
نيته.  على ويبعث الله، عندَ

*      *      *
مصصع     للمسصصلمين     المقاتل     الجندي     عذر     ) بحث2

بالكراه:ا      الكافرين

- رغييم التفصيييل من بشيء العذر، هذا مع وسنتوقف
الشييائع. فمعظييم العييذر ولنييه الهييم، - لنييه باليجاز رغبتنا
والشييرطة الجيييش فييي العيياملين والضييباط الجنييود هييؤلء
أو يعتييذرون للواقع. ولكيين بإدراكهم يعترفون المن، وقوى
مكرهييون بييأنهم والكفيير، الييردة صفة عنهم يدَفع من يعتذر

المرتييدَين أسيييادهم بأوامر المسلمين قتال على ومجبرون
فييي حصييل الكافرين. كمييا وبقيادة جانب إلى الظالمين، أو

عبيدَها أمريكا ساقت حيث والسلَمية، العربية الدَول بعض
لييذلك. الجنييود عبيييدَهم فسيياقوا المسييلمين، لقتال الحكام

باكستان. حيييث في ووضوحا صراحة بكل اليوم يحصل وكما
الباكسيييتاني. المييين وقيييوى والشيييرطة الجييييش يطيييارد

والفعيياني، والعربييي الباكسييتاني الشييباب ميين المجاهدَين
باكسييتان، إلييى ألجئييوا المسييلمين. الييذين بلَد من وغيرهم

والغربييية، والبريطانييية المريكييية القييوات مطيياردة بفعييل
أن أفغانستان. رغم في والمفسدَين المرتدَين من وحلفائها

فييى بجهييادهم باكسييتان عيين دافعييوا قييدَ المجاهييدَين هؤلء
جاهدَ منهم كثير الروس. بل من حدَودها أفغانستان. وحموا

الهنييدَ. ضييدَ وأراضيها وأهلها باكستان عن ودافع كشمير في
سيياعدَوا "مشرف"، وزعيمهم وقياداتهم الجنود هؤلء ولكن

أفغانسييتان، فييي المسلمين هزيمة على والكفار المريكان
عييذر قبييول يمكيين بلييدَهم. فهييل إلييى لجؤوا لما قتلوهم ثم

 ...ذلك بالكراه؟! فلنر هؤلء

شرعا:ا      الكراه

قيول أو فعيل عليى المجبيور هيو والُمكره الجبار، هو
عنه.  الكراه زوال حال في يفعله ول يريدَه، ل شيء
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البيياري فتييح" الجليييل كتابه في حجر ابن المام يقول
/صا12ج[ الكييراه بيياب  فييي"البخيياري صييحيح شييرحا فييي
يريييدَه. وشييروط ل بمييا الغييير إلييزام الكراه: هييو(:يي ]385

أربعة:  الكراه

بييه. يهييدَد ما إيقاع على قادرا فاعله يكون - الول: أن
بالفرار.  ولو الدَفع عن عاجزا والمأمور

بييه أوقييع امتنييع إذا أنييه ظنييه علييى يغلب - الثاني: أن
ذلك. 

لييه: إن قال فلو فوريا، به هدَده ما يكون - الثالث: أن
ذكر إذا ما مكرها. ويستثنى يعدَ ل غدَا، ضربتك كذا تفعل لم

يخلف.  ل بأنه العادة جرت أو جدَا، قريبا زمنا

اختييياره. علييى يييدَل ما المأمور من يظهر - الرابع: أل
ويقول: أنزلت، ينزع، أن وأمكنه فأولج الزنا على أكره كمن

. ياه) ينزل حتى فيتمادى

هييو: المكييره أن اللييه، رحمييه كلَمه من فالمستخلص
بحيث:  يريدَ، مال فعل على أجبر من

بالجبييار وإنمييا واختيياره الفعييل هييذا يريييدَ ل أولً: أنييه
الحقيقي. 

ًا: أنه دفييع عيين عيياجز السييتجابة، عدَم يستطيع ل ثاني
الكراه. 

ًا: أنييه أو بفييرار أكرهييه مميين التخلييص يسييتطيع ل ثالث
نحوها.  أو بهجرة

ًا: أنه وبالتأكيدَ...  قريبا التهدَيدَ وقوع يتيقن رابع

ًا: أن الكييراه، عنييه زال إن بالفعييل يتمييادى ل خامسيي
شهوة.  أو لمصلحة

أنييه يزعييم الييذي هييذا على الشروط هذه تنطبق فهل
ويهتييك دميياءهم، فيسفك المسلمين، قتال يقصدَ ثم مسلم،

وصييحبة المرتييدَين بييأوامر أمييوالهم، وينهييب أعراضييهم،
أو الجنييدَي هييذا يسييأل أن والكييافرين؟! يجييب المريكييان
مكييره هييو هييل أسئلة. ليعلم بضع المن، رجل أو الشرطي
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معييذورا كييان إن تييبرئته إجاباتها، تحدَد أسئلة مكره، غير أم
العذر.  بعدَم عليه الحكم أو هذه المكفرة فعلته في

أو الشييرطة أو الجيييش الجنييدَي هييذا دخييل ) هييل1
إلى دولة من يختلف وهذا مجبرا؟ أم باختياره الستخبارات،

القييوات، هييذه فييي إجباريييا الشباب تجندَ دول فهناك أخرى
القييوات هييذه دخييول - يكييون باكسييتان - منهييا دول وهنيياك
ميين فيهييا والرشييوة! لمييا الواسييطة إلييى يحتاج بل اختيارا،

الناس! لموال والغصب والنهب الرشوة وفرصا المكاسب

من والنسحاب الستقالة الجندَي هذا يستطيع ) هل2
يستطيع؟ ل أم عليه، يكره ما رأى أن بعدَ هذا، عمله

تمكنييه لييم إذا عملييه ميين الفييرار يسييتطيع ) هييل3
الميير لزم إن عنها الهجرة أو بلدَه، في بالختفاء الستقالة،

ليستطيع؟ أم

وميتيقن الوامير، ينفيذ ليم إن فعلَ، مهيدَد هيو ) هل4
ل؟ أم به العقاب بوقوع

العراض! تحقيقا وهتك والنهب بالقتل يتمادى ) هل5
 أسياده؟ قبل من للكراه أم ومصالحه لرغباته

*      *      *
الكراه:ا      قضية     في     بيانها     يجب     أخرى     أمور

أول:ًا 

- متطوعا مختارا العمل بهذا الكراه مدَعي قام عندَما
التجنيييدَ عيبر - ولييس باختييياره والشييرطة الجيش دخل أي

فعل على إكراهه يقتضي عمله أن يعلم كان - هل الجباري
تنفيييذ علييى سيييكره أنييه يعلييم كييان فإذا ل؟ أم الله حرم ما

والشييرطة الجيييش نظييام بحكييم وحرامهييا الوامر! حلَلهييا
أقدَم لنه له، عذرا إكراهه يكن لم بعدَ، من أكره والمن. ثم

أو الظلييم أو الكفر على فيه سيكره أنه يعلم ما على مختارا
المؤسسييات هييذه حييال اشييتهار ميين وذلييك اللييه، حييرم ميا

وأعمالها!

أرض دخيل بمن الحالة، لهذه مثلَ العلماء ضرب وقدَ 
أن قبييل يعلييم وهييو الكفيير، علييى ساكنهم من يكرهون قوم
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ه. عيذرا الكيراه يكن فأكرهوه... لم دخل ثم بذلك، يدَخل ل
ميين دخييل ميين حييق فييي بهييذا السيينة علميياء أفييتى (وقييدَ

الشيعة الفاطميين يين العبيدَ زمن في مصر إلى المسلمين
علييى النيياس ميين عليييه قييدَروا ميين يكرهييون وكييانوا الغلَة

أنييه مختييارا، القوات هذه في يتطوع من يعلم الكفر،) فهل
مييا يعلييم كييان فييإذا يعلييم؟ ل أم العمييال هذه على سيقدَم
مقبييول، بييالكراه عييذره يكيين لم يكره، أن قبل به، سيكلف

يكرهه.  عمل على فعلَ أكره ولو

ًا:ا ثاني

نوعان:  المكره

به يؤذي ل كفري عمل أو قول على يكره  منالول:ا
المسلمين:  من غيره

وهييو قييوله، أو بفعله الدَين ينتقض ما على يقدَم وإنما
عليى التعيذيب تحيت ياسير بين عميار سيدَنا أكره كما كاره
أن بعييدَ مجييبرا، وسلم عليه الله صلى الله رسول من النيل
ميين يهلييك كيياد حييتى الييبئر فييى وغطييوه وأمييه أبيياه قتلييوا

اللييه صييلى اللييه رسول فعذره الكفر، كلمة التعذيب. فقال
فقييال: (إن للمسييلمين، رخصه وأجازه. وجعلها وسلم عليه

الكراه حالة في أولى والصبر العزيمة أن فعدَ). وبين عادوا
مطمئيين وقلبييه فعلييه لميين عييذر الكييراه وأن أجييرا، وأكييثر

هييدَد مميين العييذر العلميياء يقبييل لييم حييين باليمييان. فييي
وقوعه.  يتيقن ولم بالعذاب،

العلميياء عييذر حنبييل بيين أحمييدَ المييام يقبل لم وهكذا
هييدَدهم لمييا القييرآن بخلييق للقييول الحيياكم أجييابوا الييذين

مطمئيين وقلبييه أكييره مين تعيالى: {إل الليه بقول واعتذروا
أحمييدَ: المام قال عنه، الله رضي عمار وبحدَيث ،باليمان}َ

احتييج ولمييا ،سنضييربكم) لكييم قيل وأنتم ضربوه عمارا (إن
قييدَ كييان المحييدَثين، ميين جليييل إمييام وهييو معين، بن يحيى
المام العذر... رفض بهذا واعتذر واستجاب للتهدَيدَ، ضعف
سييوطا يضييرب ولييم أكييره لييي وقييال: (يقييول حجتييه أحمدَ

لمييا السييلَم عليييه يييرد ولييم حياته، بقية يكلمه واحدَا). ولم
المييوت! فييراش علييى أحمييدَ والمييام معين، ابن عليه سلم

:قييوله عنييه روي أمثاله! وقدَ من أمتنا في وأكثر الله رحمه
هو الكراه أن العلماء من غيره وعن ،بالسيف) إل إكراه (ل

مطلييق بييأنه بعضييهم وذهييب عضييو، ببتر أو بالقتل، بالتهدَيدَ
منه.  الفرار يستطيع ول يطيقه، ل الذي العذاب
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الباكسييتان حكوميية فعل عن ويعتذر البعض يقول وقدَ
أن المريكيان، بمعاونة ن التقيية أبياحا قيدَ الليه ب الكيافر، م

اء معهيم نقاتل ونحن الباكسيتان. وعليى علينيا لشيرهم اتق
مردود.  زعم فهذا

:]28[ الية عمران آل سورة في قال تعالى الله فان 
ومن المؤمنين، دون من أولياء الكافرين المؤمنون يتخذ {ل

تقيياة منهييم تتقوا أن إل شيء في الله من فليس ذلك يفعل
المصير}َ.  الله وإلى نفسه الله ويحذركم

فييي خيياف ميين إل أي: (تفسيييرها فييي كييثير ابيين قال
ل بظاهره يتقيهم أن فله شرهم من والوقات البلدَان بعض

قييال: إنييه الييدَرداء أبييى عيين البخاري قال ونيته. كما بباطنه
الثييوري: وقال "،تلعنهم وقلوبنا أقوام وجوه في لنكشر إنا"

")باللسان التقية إنما بالعمل، التقية ليس"عباس:  ابن قال
. ياه

مين غييره بيه ييؤذي فعييل عليى المكيره  هوالثاني:ا
المسلمين: 

أو ميياله، نهب أو عرضه هتك أو مسلم بقتل يأمر كمن
يوقييع أن يعييذر ل المسييلم أن علييى العلميياء نص وقدَ أذيته،
إن ماله بأخذ هدَد إن له يجوز فلَ به، هو هدَد إن الذى بغيره

مييال بنهب ماله عن يدَفع أن المسلمين، من غيره ينهب لم
مكره.  أنا يقول ثم آخر، مسلم

هييدَد إن مسييلما، يقتل أن له يجوز ل ذلك، من وأخطر
مقييدَم نفسه حفظ العلماء: ليس فقال يقتله، لم إذا بالقتل

ولو مسلما يقتل أل عليه يجب بل مسلم، نفس إزهاقا على
إن شييهيدَا يكييون النييية وبهذه محتسبا، صابرا فيقتل قتلوه،

الله.  شاء

عمهييم) هييذا؟!زب (المكرهييون الجندَ هؤلء يفعل فهل
يسجن؟ أم يقتل؟ المسلمين، قتل الجندَي هذا رفض لو هل
الجيييش في وظيفته من يطرد أم ومعاشه؟ مرتبه يقطع أم
 فقط؟ الشرطة أو

زوال اللييه جعييل وقييدَ المسييلمين، قتييل علييى فيقييدَم
صييلى أخييبر مسييلم! كمييا إمرئ قتل من عندَه أهون الكعبة

مؤمنييا يقتييل تعييالى: {وميين الله قال وسلم. وقدَ عليه الله
ولعنييه عليييه اللييه وغضييب فيهييا خالدَا جهنم فجزاؤه متعمدَا

)117(والجهاد التوحيدَ منبر



باكستان "مشرف"... 
المشكلة والحل

شييجار فييي قتله إن  هذا]93أليما}َ [النساء:  عذابا له وأعدَ
مييؤمن لنييه قتلييه بميين فكيف شيطان، نزغة أو الدَنيا، على

لمريكا؟!  إرضاء الله، سبيل فى مجاهدَ مهاجر

يقتلون مكرهين، أنفسهم يظنون الذين الجنود فهؤلء
ينيياله أو وظيفتييه، ميين واحييدَهم يطييرد ل حييتى المسييلمين،

قال كمن وإنما المكره، حال حاله ليس العذاب. فهذا بعض
عيين الييدَنيا الحييياة اسييتحبوا بييأنهم عنهم: {ذلييك تعالى الله

بييين فرقا الكافرين}َ. فهناك القوم يهدَي ل الله وأن الخرة
باليمييان. وبييين مطمئن وقلبه الكفر بكلمة فنطق أكره من
فعييل وفعيل الكفير، كلميية فقيال صييدَرا، بيالكفر شييرحا من

الدَنيا.  من حظه على حفاظا الكفر،

تعالى الله قال إذ ،صراحة هذا الكريم القرآن بين وقدَ
يؤمنييون ل الييذين الكييذب يفييتري النحييل: {إنمييا سورة في

بعييدَ ميين بييالله كفيير * ميين الكيياذبون هم وأولئك الله بآيات
شييرحا ميين ولكيين باليمان مطمئن وقلبه أكره من إل إيمانه
* عظييم عيذاب ولهيم الليه من غضب فعليهم صدَرا بالكفر

ل اللييه وأن الخييرة علييى الييدَنيا الحييياة اسييتحبوا بأنهم ذلك
قلييوبهم على الله طبع الذين * أولئك الكافرين القوم يهدَي

ربييك إن * ثييم الغييافلون هييم وأولئييك وأبصييارهم وسييمعهم
ربييك إن وصييبروا هيياجروا ثم فتنوا ما بعدَ من هاجروا للذين

. ]105 – 110رحيم}َ [النحل:  لغفور بعدَها من

والميين والشييرطة الجيييش فييى الجنييود هييؤلء فهييل
النيياس يعييذبون الذين والجلَدين والسجانين والستخبارات،

الييزور قييول ميين بييالله المييوت... مكرهييون؟! نعييوذ حييتى
حييالهم فييي مكرهييون؟! أنظيير هييؤلء الييزور! هييل وشهادة

صييلَتهم، فييي أنظيير السييلَم، مقييياس علييى وسييلوكهم
كسييبهم فييي السييلَم! أنظيير شييعائر وأدائهييم وصيييامهم،

ويقبضييون النيياس، يظلمييون ومييا الرشيياوى ميين السييحت
أبييواب وعلييى السييواقا وفييى الطرقييات، علييى المكييوس

هييذه فييى الوظيفيية علييى تسييابقهم فييي أنظيير البيوت! ثييم
والسييتخبارات الشييرطة ميين النجسة الظالمة المؤسسات

والمعتقلَت!  السجون على والقيام

عيين للييدَفاع بالجيش التحق من هناك يكون نعم... قدَ
يييزج أن بخلدَه يدَر ولم بعلمه يكن ولم أعدَاءها وقتال البلَد

كمييا الكييافرين، جييانب إلييى المسييلمين قتال في أسياده به
هييل الباكستاني... ولكيين الجيش فى الشرفاء لبعض حصل
والمريكييان الكييافرين، وراييية قيييادة تحت بالقتال هذا يعذر
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مكييره! مجبور يقول: أنا المؤمنين. ثم دم لسفك والنجليز،
هييم ومييا ورئاسييته قيادته حال يعلم وهو بالجيش تطوع هل

والفسيياد للكفييار والعماليية الشييرائع بتبدَيل الردة، من عليه
دفاعييا الجيييش دخييل وهييل ل؟ أو والظلم، والبغي والرشوة

سييبيل ميين ليسييت كلهييا هييذه والقوم؟ والرض الوطن عن
هي بل العليا هي الله كلمة لتكون تكن لم ما شيء في الله
جاهلية! عصبية نوايا

وخييدَع اللييه، سبيل في الجهاد بنية دخل قدَ كان فإن 
وهيذا ،الليه) سيبيل فيى جهاد ،تقوى ،(إيمان الجيش بشعار

الحرمييين بلَد فييي عنييدَنا وكييذلك باكسييتان في موجود نوع
الحكوميية هييذه بييأن المدَلسييين، بعييض عليييه - دلييس فقييدَ

مفاسيدَهم شرعيون. وأن أمور وأولياء مسلمون ورؤساءها
الضالة، الخدَيعة هذه عليه السلَم! وانطلت عن تخرجهم ل

بجهلييه يعييذر قييدَ الجدَيييدَ... فهييذا الحال أمام نفسه وجدَ ثم
بقصييدَ رايتيه تحييت وقتيياله الجيييش، هيذا مثييل فيي لوجوده
فييي وبالكراه بجهله، يعذر هل ولكن المسلمين، عن الدَفاع

وقيييادتهم؟! رايتهم وتحت للكافرين، إرضاء المسلمين قتل
ل.  اللهم

القييل علييى أو الجيش، هذا من الستقالة واجبه هذا 
سييجن ولييو القتال من والفرار النوع، هذا من الوامر رفض

نعميية حقييه فييي العقيياب وظيفة. وهذا من طرد أو عذب أو
- فييإن عليييه اللييه غضييب وميين الضلَلة من يخرجه الله من
ّير ُأجبر ُخ القتل يختار أن فواجبة يقتل، أو مسلم قتل على و

يقتييل ان لييه وليييس مسييلما، يقتييل أن علييى محتسبا صابرا
شييرعي، إكييراه بعييذر ليييس هييذا مكره، أنا يقول ثم مسلما
وهتييك المسييلمين قتييل علييى يقييدَم أن الكييراه ميين فليس

قطييع أو عملي، من طردت أفعل لم يقول: إذا ثم حرماتهم
الجندَي هذا واجب مالية! إن عقوبات على وضعت أو راتبي

أسييياده قبل من المسلمين قتال على مكرها نفسه وجدَ إن
والكافرين... أن والنجليز المريكان أسيادهم أو المرتدَين،

ويجاهدَه الكفر، فعل على يكرهه من لقتال بسلَحه يستدَير
بييدَم يتلطييخ أن وليييس مجاهدَا صابرا شهيدَا ويقتل بسلَحه

يمكنييه لم مكرها... فإن نفسه ويظن وأعراضهم المسلمين
أو لضييعفه قتالهم عن وعجز الجيش من بالفرار إل الخلَصا

بلييدَه. وأرض عن والهجرة الفرار عليه وجب معه، من لقلة
ًا يكون وعندَها واسعة الله فارا صابرا الله سبيل في مهاجر
القائمة كهذه حكومة من والفرار بدَينه. والهجرة الفتنة من
فييي الفتنيية أمييام نفسييه وجدَ من على فرض باكستان، في
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وراييية قيييادة تحييت بالقتييال الكفيير لفعييل والضييطرار دينييه
الحكومة.  هذه قتال عن عجز إن المريكان

النبوييية السيييرة وبينييت الكريييم، القييرآن أخييبر وقييدَ
مكيية فييي بقوا مسلمين قوم عن السنة ونصوصا الشريفة،

المدَينيية إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول هاجر أن بعدَ
ومسيياكن أهييل ميين مصييالح، مكة في لهم لن يهاجروا ولم

مكة ومشركي المسلمين بين بدَر غزوة كانت وتجارة. فلما
قومهم. من حياء أو إجبار مكة كفار مع الخروج على أكرهوا
قتلهييم علييى المسلمون فتأسف المعركة في بعضهم فقتل

قييوله: {إن فيهييم تعييالى اللييه إخواننييا! فييأنزل قتلنييا وقالوا
قالوا كنتم فيم قالوا أنفسهم ظالمي الملَئكة توفاهم الذين

واسييعة الله أرض تكن ألم قالوا الرض في مستضعفين كنا
أواهم فأولئيك فيها فتهاجروا * إل مصييرا وسياءت جهنيم م

يسييتطيعون ل والولييدَان والنساء الرجال من المستضعفين
عنهييم يعفييو أن اللييه عسييى فأولئييك سييبيلَ يهتدَون ول حيلة
فييي يجييدَ الله سبيل في يهاجر ومن غفورا، عفوا الله وكان

مهيياجرا بيتييه ميين يخييرج * ومن وسعة كثيرا مراغما الرض
اللييه على أجره وقع فقدَ الموت يدَركه ثم ورسوله الله إلى

. ]100–  97: النساء}َ [رحيما غفورا الله وكان

شصصرحها     كمصصا     بصصصراحة     اليصصات     هصصذه     بينت     وقد
منها:ا      هامة     أحكاما     المفسرون

فتنهييا. ميين والفييرار الكفر ديار من الهجرة ) وجوب1
دينه.  فى يفتن ل حيث إلى للفتنة يتعرض لمن خاصة

يتقبييل الكافرين. لم مع للقتال وخرج أكره من ) أن2
للخروج يكره حتى البقاء بدَل يهاجر أن عليه كان لنه عذره
كييان منهييم قتييل مين الكيافرين. وأن مييع المسييلمين لقتال

عذره.  يقبل ولم جهنم إلى مصيره

ل لنه يهاجروا لم الذين المستضعفين عذر الله ) أن3
لييدَيهم سييبيل ول للهجييرة، طريق إلى يهتدَون ول لهم، حيلة

للقتييال العييذر وليييس الهجرة، بعدَم معذورون إليها. فهؤلء
تقصييرهم عين والمغفيرة بيالعفو اليية ووعدَتهم الكفار مع

الهجرة.  بعدَم

الله بكفالة الله سبيل في المهاجر القرآن بشر ) ثم4
ضييامن اللييه فييإن مييات إن وأنييه الدَنيا، في الرزقا بسعة له

الخرة.  في لجره
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لهييذه المنتسييبين هييؤلء ميين الحييوال، هييذه فييأين
الظالمة.  الجيوش

يقتلييوا لييم إن بالقتييل مهييدَدون مكرهييون هييم هييل
هييذا فليييس ذلييك، كييان لييو الجواب: ل. وحييتى المسلمين؟

أكرههم.  ممن والفرار الهجرة حينها وعليهم بعذر

فعييل على يقدَم أكثرهم أن هي المرة، الحقيقة ولكن
مييا علييى حرصييا الكييافرين مييع المسييلمين بقتال هذا الكفر
السييتخبارات، أو الشرطة أو الجيش في الوظيفة له توفره

العالييية والمرتبات الفخمة، والسيارات الفارهة، البيوت من
على الموضوعة والمكوس المسلمين، ثروات من المنهوبة

والشييرطة الجيييش فييي بييأنهم يعتييذرون ضييعفائهم... ثييم
المسييلمين قتييال علييى مكرهييون وأنهم الوطن، عن للدَفاع
الوظيفة.  بحكم

عييذر عقلَ... أيقبييل ول شييرعا ل بييإكراه ليييس فهييذا
المسييلم عييذر يقبييل ول مسلم؟ قتل على بالكراه واحدَهم
عيين دفاعيا هيؤلء بقتيل الليه سييبيل فيي المجاهيدَ المهاجر
الجنييود بصحبة وجاؤوه بالعدَوان قصدَوه الذين وهم نفسه؟

وأولده.  زوجته وعلى عليه بيته ودهموا المريكان

وصييفه حييال هييو وإنمييا بييإكراه ليس هذا أسلفنا فكما
الحييياة اسييتحبوا بييأنهم بقييوله: {ذلييك وتعييالى سبحانه الله

الكافرين}َ القوم يهدَي ل الله وأن الخرة على الدَنيا

ن شيرعا المعذور المكره حال وأما يقياتلون اليذين م
يلي:  كما فهو المسلمين

يقاتييل جيييش فييي إجباريييا التجنيييدَ علييى أكييره ) أنه1
باختياره.  وليس المسلمين

الهجرة.  أو الفرار عن فعلَ عجز ) أنه2

سييلَحه يمييدَ ول القتييال فييي يييورى أن عليييه ) يجب3
أو الكفييار بيييدَ قتييل ولييو سييلَحه يعطييل بل المسلمين لذى

كييان اللييه. فييإن شيياء شهيدَ. إن النية بهذه وهو المسلمين،
أو المسييلمين، قيياتلوا مميين وشرطتها الباكستان جيش في

هييذا مواصييفات عليييه تنطبييق جنييدَي فعلتهييم، فعييل فيميين
له.  عذر فلَ معذور. وإل فهو المكره
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*      *      *
وعصصصصمة     المسصصصلمين،     حرمصصصات     ) تعظيصصصم7

تحصصل. وحصصل     ومصصتى     وأعراضهم،     وأموالهم     دمائهم
:ا   تحرم     ومتى     وأموالهم     الكافرين     دماء

حجيية فييي وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول خطب
ورسييوله قلنا: اللييه هذا؟ شهر قاله: (أي مما الوداع. فكان
قييال: اسييمه، بغييير سيسييميه أنييه ظننييا حتى أعلم. فسكت

:قلنييا هييذا؟ بلييدَ قييال: فييأي بلى،: قلنا الحجة؟ ذا هذا أليس
بغييير سيسييميه أنييه ظننييا حييتى فسكت أعلم، ورسوله الله

يييوم فأي بلى. قال قلنا الحرام؟ البلدَة فقال: أليس اسمه،
سيسميه أنه ظننا حتى فسكت أعلم، ورسوله الله هذا؟قلنا

قييال: فييان بلييى،: قلنا النحر؟ يوم فقال: أليس اسمه، بغير
يييومكم كحرميية حييرام عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم

ربكييم هييذا. وسييتلقون شييهركم فييي هييذا بلييدَكم فييي هييذا،
يضييرب كفييارا بعييدَي ترجعوا فلَ أل أعمالكم، عن فيسألكم

بعييض فلعييل الغائب، الشاهدَ فليبلغ بعض. أل رقاب بعضكم
قييال: ثييم ،سمعه من بعض من له أوعى يكون أن يبلغه من
اشييهدَ) قيال: اللهييم نعيم قلنييا بلغيت؟ هل أل بلغت؟ هل أل

عليه]. [متفق

صييحته علييى المتفق الشريف الحدَيث هذا لخص وقدَ
ومياله، المسييلم. دمييه، حرمة قاعدَة المسلمين عموم لدَى

الحييدَيث فييي جيياء مييا إل يحلهييا ل كلييية وعرضييه. حرميية
أيضييا، المسييلمين عمييوم لدَى صحته على المجمع الصحيح،

مسييلم، امييرئ دم يحل وسلم: (ل عليه الله صلى قوله وهو
ثلَث: بإحييدَى إل اللييه رسييول وأنييى اللييه إل إله ل أن يشهدَ

المفييارقا لييدَينه والتييارك بييالنفس، والنفييس الزانييي الييثيب
عليه]. للجماعة) [متفق

عين ونهيى المسيلمين، حرميات السييلَم عظييم وقيدَ
الظييالم من سيقتص وأنه ظلمهم عن ونهى عليهم، العدَوان

وصغيرة.  كبيرة كل في

أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن روي - وقدَ 
النييار فلهم حق بغير الله مال في يتخوضون رجال قال: (إن

البخاري]. القيامة) [رواه يوم
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أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن روي - وقدَ 
يسييلمه) [متفييق ول يظلمييه، ل المسلم أخو قال: (المسلم

عليه].

أخييو وسييلم: (المسييلم عليييه اللييه صييلى - وقييال 
علييى المسييلم كييل يخذله، ول يكذبه، ول يخونه، ل المسلم،
الترمذي].  ودمه) [رواه وماله، عرضه، حرام، المسلم

الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي جابر - وعن 
يييوم ظلميات الظلييم فييإن الظلييم قييال: (اتقيوا وسلم عليه

مسلم].  القيامة) [رواه

المظلوم، دعوة وسلم: (اتق عليه الله صلى - وقال 
عليه]. حجاب) [متفق الله وبين بينها ليس فإنه

اللييه رضي الحارثي ثعلبة بن إياس أمامة أبي - وعن 
اقتطييع قال: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه
عليييه وحرم النار له الله أوجب فقدَ بيمينه مسلم امرئ حق

؟اللييه رسييول يييا يسيييرا شيييئا كان رجل: وإن فقال ،الجنة)
أراك) [رواه ميين قضيييبا وسييلم: (وإن عليه الله صلى فقال

السواك.  هو ؛مسلم]. والراك

ودمييائهم المسييلمين حرميية فييي السييلَم شييدَد وقييدَ
عيين تزيل التي بالردة إل تحل ل وأعراضهم. التي وأموالهم

ه، حرمية فلَ ذلك وعندَ اليمان صاحبها اليدَم مهيدَور وهيو ل
المال.  مباحا

نييص فقييدَ وماله، الكافر لدَم الصلي الحكم هو وهذا 
أن الحييل. كمييا وماله الكافر دم في الصل أن على العلماء
هييذه أن الحرميية... وكمييا وميياله المسييلم دم فييي الصييل
العلمياء فييإن بييالكفر وميياله المييؤمن دم عيين تزول الحرمة

بإحييدَى إل يحييرم ل حلَل، وعرضييه الكافر دم أن على نصوا
وهما:  والمال، الدَم معصوم فيهما يصبح حالتين

ميا ليه يكيون ذلييك السلَم. وعنيدَ في الدَخول ) إما1
ار أنه عليهم. إذ ما وعليه للمسلمين مياله فيحيرم منهيم ص

وسيينة القييرآن آيييات ذلييك علييى نصييت كمييا وعرضه، ودمه
وسلم.  عليه الله صلى النبي

الحيياكم قبييل ميين لييه يعطييى الييذي بالمييان ) وإمييا2
الجزييية عليه الذمة) وتوضع أهل (من يكون الشرعي. حيث
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أظهيير بييين المقيمييين ميين كان شرعا. إذا عليها المنصوصا
يعيشييون مميين حكمهييم في ومن الكتاب المسلمين. كأهل

للكفييار يعطييى الذي المؤقت بالمان السلَم. وإما ديار في
بقصييدَ بهييا، يقيموا أن دون المسلمين أراضي يعبرون الذين

ما على ضريبة يؤدون ذلك وعندَ المؤقتة، القامة أو التجارة
فيييه تعصييم مييؤقت أمييان لهييم ويكييون تجييارة، من يحملون
الكافر فإن والمان الذمة حالتي عدَا وأموالهم. وما دماءهم

للمسلمين.  حلَل وماله دمه يكون

الذميية إعطيياء حييق بييأن القييول البييدَيهي ) وميين3
الحيياكم للشييريعة، المبييدَل الكافر للحاكم يكون ل والمان،

حقييوقا ميين هييي الله. بل لعدَاء الموالي الله، أنزل ما بغير
ل الكييافر الحيياكم أن المسييلمين. إذ إمييام الشرعي الحاكم

وقتله، قتاله يجب والمال، الدَم مهدَور بنفسه. فهو له أمان
الهجرة القدَرة. أو حال في طائفته ومحاربة عليه، والخروج

والعيدَاد بيه الييتربص ذلك. أو عن العجز حال فى دياره عن
ّؤمن وقتاله. فكيف لخلعه دييين فييي مييؤمن غير وهو غيره، ي

المسييلمين بلَد حكييام حالة هي والمسلمين. وهذه السلَم
حق لردتهم. ومنها المسلم الحاكم حقوقا فقدَوا فقدَ اليوم،
علينييا الكفييار يعييين أن نقبييل والمييان. وكيييف الذمة إعطاء
بييدَورهم المرتييدَون الحكام هؤلء يؤمن ثم يوالونهم، حكاما

ل علينييا؟! هييذا وجييودهم وفرضييوا عينييوهم الييذين الكفييار
عقلَ.  ول لشرعا يستساغ

بييأي اليوم بلَدنا يدَخلون الذين للكفار بذلك أمان فلَ 
الشكال.  من شكل

ينتمييون محيياربون ورعاييياهم، الغييزاة الكفييار فهييؤلء
الحييرب بييين بلَدنا فى وجودهم أهدَاف تتراوحا محاربة لمم

الييذرائع، مختلييف تحت والسلب النهب من الحرب ومقاصدَ
بأمانهم الدعاء الرذائل... وأما ونشر والضلَل الفساد وبين
شييرعية سيياقطة. لسييقوط فييدَعوة حكوماتنييا قبييل ميين

تواجدَهم كان من أصلَ... وخصوصا شرعية الغير حكوماتنا،
أي تنصيييرية. أو أو سياسييية أو أمنييية أو عسييكرية لهييدَاف

المسلمين.  بلَد في الفساد وجوه من وجه

*      *      *
وأمصصوال     دمصصاء     أحكام     في     باختصار     ،  فالخلصة

هي:ا      اليوم     بلدنا     فى     والكافرين     المسلمين
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ميين اليييوم السييلَمية بلَدنييا فييي ميين جميييع ) أن1
رسييول محمدَا وأن الله إل إله ل أن شهدَوا ممن المسلمين

السييلَم بمحاربية ينقضيوها وسلم. ولم عليه الله صلى الله
والمييال الييدَم معصييومو هم عليهم والمظاهرة والمسلمين،

تعييالى. اللييه علييى وحسابهم الله إل إله ل والعرض. بقولهم
فحسييابهم والكبييائر المعاصي من به تلبسوا بما تلبسوا وإن
الله.  على

اللييه رسييول قييال قال، عنه الله رضي هريرة أبي عن
يقولوا حتى الناس، أقاتل أن وسلم: (أمرت عليه الله صلى

ميياله منييي عصييم فقدَ الله إل إله ل قال فمن الله، إل إله ل
. ]البخاري الله) [رواه على وحسابه بحقها، إل ونفسه

حلَل بلَدنييا، فييي الكفييار تواجييدَ أشييكال جميييع ) أن2
الباطلة المزورة. والذمة المانات تعصمهم والمال. ل الدَم
هم الذين المرتدَين حكامنا من أولياؤهم إياها أعطاهم التي
آنفا.  بينا كما أصلَ، والمال الدَم حلَل

المييال حلَل الحييرب)، (ديييار بلَدهم في الكفار ) أن3
يسييمى لمييا اعتبييار أي هنيياك وليس معروف، هو كما والدَم

أمييور أولييياء مييع أصييلَ تييبرم لييم لنهييا الدَولييية، بالتفاقييات
الباطليية، البنييود ميين فيهييا عمييا فضييلَ للمسلمين، شرعيين

للكفييار الحقييوقا وتعطي الله، سبيل في الجهاد تعطل التي
دفيياع وتجعييل بييل الرهيياب، مكافحيية بييدَعوى المعتييدَين،

وإرهابا.  جريمة وماله، وعرضه ونفسه دينه عن المسلم

*      *      *
الله:ا      عند     وحرمته     المسلم،     دم     عصمة

وتوعييدَ وهييدَد المسييلم، دم عصييمة فييي السلَم شدَد
وبييالخلود اللييه، رحميية ميين الطرد وهي باللعنة، عمدَا قاتله
ميين اللييه رحمه البخاري روى الليم. فقدَ والعذاب النار في

اللييه صييلى اللييه رسييول أن عنه، الله رضي عمر ابن حدَيث
لييم مييا دينييه ميين فسحة في المؤمن يزال وسلم: (لن عليه

ليم ميا بيالمغفرة الميل لدَيه يزال ما حراما). أي دما يصب
أن عنييه أيضييا البخيياري متعمدَا... وروى عامدَا مسلما يقتل
السييلَحا علينييا حمييل قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي

.منا) فليس
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قيياتله مصييير وسييوء المسييلم دم حرميية فييي ويكفييي
ميين كييل القلييوب. ويييردع يهييز مما تعالى الله قاله ما عمدَا
الجييرم هذا على القدَام عن حرمة، الله لدَين قلبه في كان

:]93[ الييية النسيياء سييورة فييي تعييالى قييوله وهييو الشنيع،
وغضييب فيها خالدَا جهنم فجزاؤه متعمدَا مؤمنا يقتل {ومن

عظيما}َ.  عذابا له وأعدَ ولعنه عليه الله

فييي تعييالى اللييه رحمييه كييثير ابيين المييام قيياله وممييا
هييذا تعاطى أكيدَ. لمن ووعيدَ شدَيدَ، تهدَيدَ تفسيرها: (وهذا

تعييالى. فييي بييالله بالشييرك مقرون هو الذي العظيم الذنب
سييورة فييي تعييالى يقييول حيييث اللييه كتيياب فييي آية ما غير

يقتلييون ول آخيير إلهييا اللييه مييع يدَعون ل الفرقان: {والذين
فييي والحاديث بالحق}َ... واليات إل الله حرم التي النفس
الصييحيحين فييي ثبييت ما ذلك جدَا. فمن كثيرة القتل تحريم

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قييال: قييال مسعود، ابن عن
"،الييدَماء في القيامة يوم الناس بين يقضى ما أول"وسلم: 

بين عبييادة داود]... عيين أبييو [رواه الذي الخر الحدَيث وفي
ل"وسييلم:  عليييه اللييه صلى الله رسول قال: قال الصامت

حرامييا. فييإذا دمييا يصييب لييم مييا صالحا معنقا المؤمن يزال
الييدَنيا لييزوال"آخيير:  حييدَيث . وفييي"بلييح حرامييا دما أصاب
:الخيير الحييدَيث وفي "،مسلم رجل قتل من الله عندَ أهون

مييؤمن دم فييي اشييتركوا الرض وأهييل السييماء أهل أن لو"
ميين: "الخيير الحييدَيث وفييي "،النييار فييي تعييالى الله لكبهم
اء كلمية بشطر ولو المسلم قتل على أعان وم ج القيامية ي

عبيياس ابن كان وقدَ "،الله رحمة من آيس عينيه بين مكتوبا
قييال عمييدَا، المييؤمن لقاتييل توبيية ل أن يرى عنه الله رضي

الييية هذه نزلت": - عباس ابن-  آدم... قال البخاري: حدَثنا
نييزل مييا آخر جهنم}َ هي فجزاؤه متعمدَا مؤمنا يقتل {ومن

ابيين سييألت"قال:  جبير بن سعيدَ ... عن"شيء نسخها وما
؟جهنم}َ فجزاؤه متعمدَا مؤمنا يقتل {ومن قوله عن عباس

قتييل ثيم السلَم، وشرائع السلَم عرف إذا الرجل قال: إن
ة جهنيم. ول فجيزاؤه متعميدَا مؤمنيا ذليك فيذكرت ،ليه توب

قال: الجعدَ أبي بن سالم ... عن"ندَم من إل: فقال لمجاهدَ
يييا ؛فنيياداه رجل فأتاه بصره كف ما بعدَ عباس ابن عندَ كنا"

؟متعمييدَا مؤمنييا قتييل رجييل في ترى ما عباس ابن الله عبدَ
وأعدَ ولعنه عليه الله وغضب فيها خالدَا جهنم فقال: جزاؤه

ثييم صييالحا وعمييل تيياب إن أفرأيييت: عظيما. قييال عذابا له
والهييدَى؟ التوبة له وأنى أمه ثكلته: عباس ابن قال اهتدَى؟
وسييلم عليه الله صلى نبيكم سمعت لقدَ بيدَه نفسي والذي
آخييذه القياميية يوم جاء متعمدَا مؤمن قاتل أمه ثكلته ؛يقول
الرحمين. عييرش قبييل ميين أوداجه تشغب بشماله أو بيمينه
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سييل رب يييا يقييول رأسييه الخييرى وبيدَه بشماله قاتله يلزم
أنزلييت لقدَ بيدَه، الله عبدَ نفس الذي وأيم قتلني؟ فيما هذا
اللييه عبدَ ... عن"نبيكم قبض حتى أية نسختها فما الية هذه
يجيييء"قييال:  وسييلم عليييه الله صلى النبي عن مسعود بن

الخييرى، بيدَه رأسه آخذا القيامة يوم بقاتله متعلقا المقتول
فيقييول: قتلتييه قييال قتلنييي؟ فيميا هييذا سييل رب فيقول: يا

متعلقييا آخيير ويجيء لي. قال فإنها لك. فيقول العزة لتكون
فيقول: قتلته قتلني. قال فيما هذا سل بقاتله. فيقول: رب

بيإثمه. قييال: بيؤ ليه، ليسيت فإنهييا قال لفلَن، العزة لتكون
النسييائي]... حييدَيث  [رواه"خريفييا سبعين النار في فيهوي

الليه رضيي معاويية أحمدَ: حدَثنا... سمعت المام قال ؛آخر
كييل"يقول:  وسلم عليه الله صلى النبي يقول: سمعت عنه
الرجييل أو كييافرا يموت الرجل إل يغفره أن الله عسى ذنب
). "متعمدَا مؤمنا يقتل

شييجار فييي متعمييدَا مسلما يقتل المسلم في كله هذا
شيييطان ونزغيية غضييبة فييي أو الدَنيا من شيء على نزاع أو

ربييي يقييول لنييه المسييلم يقتييل الييذي ذلك وجاهلية... وأما
رؤسييائه بييأمر اللييه سييبيل فييي المجاهييدَين ويقتييل اللييه،

الكييافرين، أو المريكييان قيييادة تحييت يقتلهييم أو المرتدَين،
فييي وقاتييل الكييافرين تييولى آخيير. لنييه شييأن شييأنه فييذلك

سبيلهم. 

ميين وأمثييالهم، هييؤلء الباكسييتان جنييود يقييول فميياذا
هييؤلء ميين أمنهييا، ورجال وشرطتها السلَمية البلَد جيوش
ظلمييا المقتولييون تعلييق إذا المؤمنين، يقتلون الذين القتلة،

دمييا، تشييغب وأوداجهييم القياميية، يييوم بهييم المييؤمنين ميين
قتلنييي؟) فيمييا هييذا سييل (ربي: لهم قائلين الله إلى وجأروا

بييوش؟! أم لجييورج العييزة لتكييون سيييقولون: قتلنيياهم هل
مصييالح أجييل ميين أم لمريكا، العزة لتكون قتلناهم يقولون

آخيير لفلَن أو مشييرف؟ لييبرويز العزة لتكون أم الباكستان،
الله. لييو أمهم. وقبحهم ثكلتهم أل المسلمين؟ طواغيت من

الكفيير وديييان ميين واد أي فييي يعقلييون، أو يييدَركون، كييانوا
بآيييات يكفييرون الذين تعالى: {إن الله يهيمون. قال والردة
يييأمرون الييذين ويقتلييون حييق بغييير النييبيين ويقتلييون اللييه،

الييذين * أولئييك أليييم بعييذاب فبشييرهم الناس من بالقسط
ناصييرين}َ ميين ومييالهم والخييرة الدَنيا في أعمالهم حبطت

].21–  22عمران:  [آل

حيياتم: ... أبييى ابيين تفسيرها: (قال فى كثير ابن قال
عنييه: قييال: قلييت: يييا اللييه رضي الجراحا بن عبيدَة أبي عن
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رجييل"قييال:  القيامة؟ يوم عذابا أشدَ الناس أي الله رسول
قييرأ ثييم "،المنكيير عن ونهى بالمعروف أمر من أو نبيا، قتل

بآيات يكفرون الذين {إن وسلم عليه الله صلى الله رسول
-). السابقتين اليتين- الله... 

*      *      *
المحرمصصة     والطاعصصة     المشصصروعة     ) الطاعصصة8
:ا   والكبراء     والعلماء     للمراء

 يحرم؟ وماذا الطاعة من المسلم على يتوجب ماذا

: {يييا]59[ الييية النسيياء سييورة فييي تعالى الله يقول
المير وأوليي الرسيول وأطيعوا الله أطيعوا آمنوا الذين أيها

إن والرسييول اللييه إلى فردوه شيء في تنازعتم فإن منكم
،تييأويلَ}َ وأحسيين خييير ذلك الخر واليوم بالله تؤمنون كنتم
رسييوله وطاعيية بطيياعته المييؤمنين الله أمر الية هذه وفي
طاعة فهي ورسوله، الله طاعة وسلم. فأما عليه الله صلى
طاعيية وسييلم. أي عليه الله صلى رسوله وأوامر الله أوامر
وسلم.  عليه الله صلى نبيه وسنة كتابه

كييثير: ابيين قييال فقدَ منكم}َ، المر {أولي طاعة وأما
ميين الميير أولييي كييل فييي عاميية أنهييا أعلييم واللييه (الظاهر
صييحته، على المتفق الصحيح الحدَيث العلماء. وفي المراء

اللييه صييلى اللييه رسييول أن عنييه اللييه رضي هريرة أبي عن
وميين اللييه أطيياع فقييدَ أطيياعني مين"قييال:  أنه وسلم عليه

أطيياعني، فقييدَ أميييري أطيياع ومن الله، عصى فقدَ عصاني
بطاعيية أواميير فهييذه "،عصيياني فقييدَ أميييري عصييى وميين

أي ؛اللييه}َ تعييالى: {وأطيعييوا قييال ولهييذا والمراء، العلماء
اللييه صلى سنته خذوا أي ؛الرسول}َ {وأطيعوا ،كتابه اتبعوا
فييي به أمروكم فيما أي ؛منكم}َ المر وسلم. {وأولي عليه

فييي لمخلييوقا طاعيية ل فييإنه اللييه، معصية في ل الله طاعة
إنمييا" ؛الصييحيح الحييدَيث فييي تقييدَم كمييا الخييالق، معصييية
النييبي أحمييدَ... عيين المييام وقييال "،المعييروف في الطاعة

وقييوله ،"اللييه معصييية في طاعة ل"وسلم:  عليه الله صلى
الليييه إليييى فيييردوه شييييء فيييي تنيييازعتم تعيييالى: {فيييإن

إلييى أي ؛السييلف ميين واحييدَ وغييير مجاهدَ قال ،والرسول}َ
كنتييم وسلم... {إن عليه الله صلى رسوله وسنة الله كتاب

يتحيياكم لييم ميين أن علييى فدَل ؛الخر}َ واليوم بالله تؤمنون
فييي إليهمييا يرجييع ولييم والسنة الكتاب إلى النزاع محل في
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كييثير. ابيين ) اهيييالخيير بيياليوم ول بييالله مؤمنييا فليييس ذلك
كثيرة.  ذلك في والثار

جدا:ا      جدا     مهم     أمر     على     النظر     لفتا     وأقول

طاعيية وجييوب علييى السييلَم أهييل جمهييور اتفييق لقدَ
ولييو بمعصية. حييتى يأمروا مالم المسلمين، من المر أولي

عليهييم الصبر والتجازوات. وبوجوب المظالم ببعض تلبسوا
رأوا برهييان. فييإن اللييه ميين فيه بواحا كفرا منهم يروا لم ما

تعييالى اللييه لن بين أسلفنا. وهذا كما الطاعة سقطت ذلك
مييا وارتييدَوا كفييروا إن فييإنهم ،منكييم}َ الميير قال: {وأولي

بيل لهييم طاعية ول المسييلمين من {منكم}َ. ماعادوا عادوا
تعالى: {ومن الكافرين. قال من صاروا قتالهم. لنهم يجب

يأمرنييا ل تعييالى اللييه أن . وبييدَيهي}َمنهم فإنه منكم يتولهم
الكافرين.  من كان من بطاعة

يييأمرون فيمييا واتبيياعهم طاعتهم تجب العلماء وكذلك
ثمنا الله بآيات واشتروا وضلوا زاغوا ما الخير... فإذا من به

اسييتن وميين الكتيياب أهييل ورهبييان أحبييار من كان كما قليلَ
المسييلمين. فعنيدَ فييي السيلَطين علماء ضلَل من بسنتهم

اللييه أحل ما تحريم في أطاعهم طاعتهم. ومن تسقط ذلك
اللييه، دون ميين أربابييا إتخييذهم فقييدَ اللييه، حييرم مييا وتحليل
دونه.  من وعبدَهم

اللييه صييلى النبي عن عنهما، الله رضي عمر ابن وعن
والطاعيية السييمع المسلم المرء قال: (على أنه وسلم عليه
طاعية) ول سيمع فلَ بمعصيية ييؤمر أن إل وكيره أحب فيما

عليه]. [متفق

ميين أربابا ورهبانهم أحبارهم تعالى: {اتخذوا قال كما
صييلى اللييه رسول أن معنا مر  وقدَ]31الله}َ [التوبة:  دون
لييه: (إنهييم وقييال حيياتم بيين لعييدَي فسييرها وسلم عليه الله

فييذلك فيياتبعوهم الحرام، لهم الحلَل. وأحلوا عليهم حرموا
إياهم).  عبادتهم

التوبيية سييورة  من]31[ الية في تعالى الله نبهنا وقدَ
كييثيرا إن آمنييوا الذين أيها فقال: {يا بآيتين بعدَها أخبرنا، ثم

بالباطييل النيياس أمييوال ليييأكلون والرهبييان الحبييار ميين
.الله...}َ سبيل عن ويصدَون
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اليهييود، ميين الحبييار السييدَي كييثير: (قييال ابيين قييال
التحييذير قال... والمقصود كما النصارى. وهو من والرهبان

عيينيية: بيين سفيان قال كما الضلَل وعباد السوء علماء من
فسييدَ وميين اليهييود، ميين شبه فيه كان علمائنا من فسدَ من
اهي. ) النصارى من شبه فيه كان عبادنا من

ميين والمييراء العلماء بطاعة أمر وتعالى سبحنه فالله
وطاعيية كتييابه، طاعة أي لطاعته تبعا ذلك وجعل المسلمين

خيرج سينته. فيإن اليتزام أي وسيلم عليه الله صلى رسوله
عليييه اللييه صييلى ورسوله الله طاعة عن العلماء أو المراء
أميير وسلم: (فإن عليه الله صلى قال كما فالقاعدَة وسلم،

طاعة).  ول سمع فلَ بمعصية

والكييبراء السييادة هييؤلء أن وتعالى سبحانه أخبر وقدَ
فييي منهييم سيييتبرؤون الييدَنيا، فييي أتبيياعهم أضييلوا الييذين

وأن اتبعييوهم لنهييم ضييلوا بييأنهم يعتييذرون الخييرة. حييين
سييتنقطع ضلَلة على والمتبوع التابع بين والروابط السباب

علييى التبيياع إن العييذاب... بييل ميين تغنيهييم ول الخييرة في
أن اللييه ويسييألون النييار، فييي المتبييوعين سيييلعنون ضييلَلة
البقييرة سييورة فييي تعالى أضلوهم... قال بما عذابا يزيدَهم

ُتبعييوا الييذين تييبرأ : {إذ]167  إلييى166[ الييية الييذين ميين ا
َتبعوا اليذين * وقيال السيباب بهيم وتقطعت العذاب ورأوا ا
يريهييم كذلك منا تبرؤوا كما منهم فنتبرأ كرة لنا أن لو اتبعوا

،النييار}َ ميين بخييارجين هم وما عليهم حسرات أعمالهم الله
لعيين اللييه : {إن]64[ الييية الحزاب سورة في تعالى وقال

وليييا يجدَون ل أبدَا فيها * خالدَين سعيرا لهم وأعدَ الكافرين
ليتنييا يييا يقولييون النييار فييي وجييوههم تقلب * يوم نصيرا ول

سييادتنا أطعنييا إنييا ربنييا * وقييالوا الرسول وأطعنا الله أطعنا
العييذاب ميين ضييعفين آتهييم * ربنييا السبيلَ فأضلونا وكبراءنا
كبيرا}َ.  لعنا والعنهم

:]33–يي  31[ اليييات الحزاب سورة في تعالى وقال
بعضييهم يرجييع ربهييم عندَ موقوفون الظالمون إذ ترى {ولو
اسييتكبروا للييذين اُستضييعفوا الييذين يقييول القول بعض إلى

للييذين اسييتكبروا الييذين * قييال مييؤمنين لكنييا أنتييم لييول
كنتم بل جاءكم إذ بعدَ الهدَى عن صدَدناكم أنحن اُستضعفوا

مكيير بل اَستكبروا للذين اُستضعفوا الذين * وقال مجرمين
أنييدَادا لييه ونجعييل بييالله نكفيير أن تأمروننييا إذ والنهييار الليل

أعنيياقا فييي الغلَل وجعلنييا العذاب رأوا لما الندَامة وأسروا
يعملون}َ.  كانوا ما إل يجزون هل كفروا الذين
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فييي وكييبراءه سادته تبع تابع كل شكوى ستكون هكذا
فييي بعض من براءتهم ستكون الضلَلة... وهكذا على الدَنيا
والحييرام بييين النييدَم... فييالحلَل ينفييع ل حيث وندَمهم النار

بين... 

اللييه صييلى الله رسول تركنا واضح... ولقدَ الله وكلَم
هالييك... إل عنها يزيع البيضاء... ل المحجة على وسلم عليه
يقتلييون الييذين ميين المجرمييين، العييوان لهييؤلء عييذر فييأي

نحيين ويقولييون الكافرين، مع المسلمين ويعذبون المؤمنين
رؤسائنا؟ أوامر نطيع

فييي جهييادهم عيين الناكصييين التباع لهؤلء عذر وأي 
وعلمائنييا مشييايخنا إذن ننتظيير نحيين يقولييون اللييه، سييبيل

عين!  فرض الجهاد صار وقدَ تنظيماتنا، ورؤساء

والوليييات المناصييب يتسلمون الذين لهؤلء عذر وأي
الكفييرة، المرتييدَين الحكييام لييدَى والنيابييات، والييوزارات

يقولييون الله. ثييم لعدَاء الموالين الله، شرع بغير الحاكمين
أميور. أوليياء إنهم قالوا وعلماءنا مشايخنا لن نطيعهم نحن
الرسييول وأطيعييوا اللييه {وأطيعوا فيهم قال تعالى الله وأن

منكم}َ!  المر وأولي

وسييلم عليييه اللييه صييلى نييبيه وسيينة اللييه كتيياب فهذا
وأعراضيييهم دميييائهم وحفيييظ الميييؤمنين، بيييولء ييييأمرهم

وجهييادهم. والمنييافقين الكييافرين ميين والييبراءة وأمييوالهم،
ورهباننا!  وأحبارنا وكبراءنا سادتنا نطيع يقولون وهم

فهما:  الطاعتان ومصيران. أما طاعتان، فهما

وسييلم. عليه الله صلى والرسول للهواجبة:ا      طاعة
المييؤمن للعالم وطاعة الصالح، المسلم المر لولي وطاعة
بييالحق، الصييادع المنكيير، عيين والنيياهي بييالمعروف الميير

السلَطين.  سحت عن المبتعدَ الله، سبيل في المجاهدَ

والسييلَطين والكييبراء، للسييادةمحرمصصة:ا      طاعصصة
به يأمرون والمؤمنين. فيما ورسوله لله المحاربين والمراء

اللييه لميير المخييالفين للعلميياء اللييه. وطاعيية معصييية ميين
الله، حرم ما لهم يحلون السلَطين، أبواب على المرابطين
ودنياهم.  لرضاهم طلبا الله أحل ما ويحرمون
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تعالى الله قال مصير ؛شتان فشتان، المصيران، وأما
اللييه أنعييم الييذين مييع فأولئك ورسوله الله يطع فيه: {ومن

وحسيين والصالحين والشهدَاء والصدَيقين النبيين من عليهم
فيه: تعالى الله قال ومصير ]،69رفيقا...}َ [النساء:  أولئك

اللييه أطعنييا ليتنييا ييا يقوليون النييار في وجوههم تقلب يوم{
وكبراءنييا سييادتنا أطعنيا إنيا ربنييا * وقييالوا الرسييول وأطعنيا
لعنا والعنهم العذاب من ضعفين آتهم * ربنا السبيلَ فأضلونا

كما فيه واحدَهم حال ويكون ]،68–  66كبيرا}َ [الحزاب: 
ليتنييي يييا يقييول يييدَيه على الظالم يعض تعالى: {ويوم قال

فلَنيا أتخيذ ليم ليتنيي ويليتى * ييا سبيلَ الرسول مع اتخذت
الشيييطان وكان جاءني إذ بعدَ الذكر عن أضلني * لقدَ خليلَ

].29–  27خذول}َ [الفرقان:  للنسان

سييبعة فلجهنييم ،يشاء ما لنفسه يختار أن امرئ ولكل
ثمانية!  وللجنة أبواب

*      *      *
يكون     ومتى     عين؟     فرض     الجهاد     يكون     ) متى9
ومصصتى     ؟  اللصصه     سبيل     في     يكون     ومتى     كفاية؟     فرض
الشيطان؟     سبيل     في     يكون

وأفاضييوا. والخلَصيية العلميياء فيييه فصل قدَ باب وهذا
الله رحمهم كلَمهم من يستفاد هنا. مما بيانها بنا يجدَر التي

شيييخنا لخصه مما بتصرف مختصرا يلي فيما نوجزها تعالى
أراضييي عيين الييدَفاع القيييم كتابه في عزام الله عبدَ الشهيدَ

العيان:  فروض أهم المسلمين

المسييلمين. علييى اللييه فرضها وفريضة، عبادة الجهاد
سيينة فييي والحيياديث الله كتاب في اليات بتواتر ثابتة وهي

إيييراد عيين يغنيي بميا وسييلم عليييه الليه صييلى الليه رسيول
تحصر.  أن من وأكثر تذكر أن من أشهر فهي هنا، الشواهدَ

نوعان:  الكفار وجهاد

 فالقتييال- بلَدهييم في الكفار طلب-  الطلب ) جهاد1
بييالمؤمنين الثغييور سييدَ الكفاييية فييرض كفاية. وأقييل فرض

العدَوان.  عن صرفهم الله أعدَاء لرهاب

يكييون  وهييذا- بلَدنييا ميين الكفار دفع-  الدَفع ) جهاد2
حالت:  في عين فرض
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المسلمين.  بلَد من بلدَة الكفار دخل  إذاأول:ًا

ًا:ا الزحفان.  وتقابل الصفان التقى  إذاثاني

ًا:ا عليهييم وجييب قومييا أو أفييرادا المام استنفر  إذثالث
النفير. 

ًا:ا المسلمين.  من مجموعة الكفار أسر  إذارابع

المسييلمين أراضييي ميين أرض في الكفار نزل ما فإذا
فييي الجهاد أن والخلف السلف اتفق الحالة هذه ففي فقال
الييتي البلييدَة هييذه أهييل علييى عييين فرض يصبح الحالة هذه

الولييدَ يخييرج منهييم. بحيييث قرب من وعلى الكفار، هاجمها
دون والمييدَين زوجهييا، إذن دون والزوجيية والييدَه، إذن دون
أو قصييروا، أو البلييدَة تلييك أهييل يكييف لييم دائنييه. فييإن إذن

القييرب إلييى العييين فييرض قعييدَوا. يتوسييع أو تكاسييلوا،
ميين ثييم يليهم من فعلى قصروا، أو يكفوا لم فالقرب. فإن

كلها.  الرض العين فرض يعم يليهم. حتى

الربعة:ا      المذاهب     أئمة     قاله     ومما

: (وفرض]238/صا3ج[ حاشيته في عابدَين ابن قال
ن ثغير عليى العيدَو هجيم إذا عين فيصيير السيلَم، ثغيور م

ميين ببعييدَ ورائهييم ميين منه. فأما قرب من على عين فرض
إليهييم احتيييج إليهم. فإن يحتج لم إذا كفاية فرض فهو العدَو

العييدَو. أو مييع المقاوميية عن العدَو بقرب كان من عجز بأن
على يفترض فإنه يجاهدَوا، ولم تكاسلوا، ولكنهم يعجزوا لم

تركيه، يسييعهم ل والصييوم، كالصييلَة عييين فرض يليهم، من
شييرقا السييلَم أهييل جميييع علييى يفييترض أن إلى وثم، وثم

التدَريج) اهي.  هذا على وغربا

:]174 الثيياني/صا الجييزء[ الدَسييوقي حاشييية وفييي
أي-  بفجييئ الييدَفع تييوجه العييدَو: أي بفجييئ الجهاد (ويتعين
صييبيا، أو عبييدَا أو امييرأة وإن واحييدَ كييل  علييى- مفاجييأة

الدَين).  ورب والزوج الولى منعهم ولو ويخرجون

الجييزء فييي[  للرملييي"المحتيياج نهاييية" فييي وجيياء 
بينهييم وصييار لنييا، بلييدَة دخلييوا : (فييإن]58 الصييفحة/الثامن
ل ميين حييتى الييدَفع، أهلهييا فيلزم القصر، مسافة دون وبيننا
وامرأة).  ومدَين وعبدَ وولدَ فقير من عليه، جهاد
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الجيييزء فيييي[ قدَامييية  لبييين"المغنيييي" فيييي جييياء
مواضع:  ثلَث في الجهاد ويتعين(: ]345 الصفحة/الثامن

الصفان.  وتقابل الزحفان التقى ) إذا1

قتييالهم أهلييه علييى يتعييين ببلييدَ الكفييار نييزل ) إذا2
ودفعهم. 

. )النفير لزمهم قوما المام استنفر ) إذا3

فهييو الدَفع قتال تيمية: (وأما ابن السلَم شيخ ويقول
إجماعييا واجييب والييدَين الحرميية عن الصائل دفع أنواع أشدَ

بعييدَ أوجب شيء ل والدَنيا الدَين يفسدَ الذي الصائل فالعدَو
- والراحليية كالزاد-  شرط له يشترط فلَ دفعه، من اليمان

أصييحابنا العلميياء ذلييك علييى ونص المكان بحسب يدَفع بل
وغيرهم). 

مييين الرابيييع الجيييزء فيييي[ تيميييية ابييين ويقيييول
فلَ السييلَم بلَد العييدَو دخييل : (إذا]608 الفتيياوى/الصييفحة

السييلَم بلَد إذ فييالقرب، القييرب على دفعه يجب أنه ريب
إذن بلَ أليييه النفييير يجييب وأنييه الواحييدَة، البلدَة بمنزلة كلها
بهذا).  صريحة أحمدَ ونصوصا غريم ول والدَ

إذا : (فأمييا]358 /صا28 الجزء في[ تيمية ابن ويقول
واجبييا دفعييه يصييير فإنه المسلمين، على الهجوم العدَو أراد
فييي استنصييروكم {وإن تعييالى قييال كمييا المقصودين على

صييلى النبي أمر كما ]،72النصر}َ [النفال:  فعليكم الدَين
ميين الرجييل كييان سييواء المسييلم بنصيير وسييلم عليييه اللييه

علييى المكان بحسب يجب هذا يكن، لم أو للقتال المرتزقة
والركييوب، والمشي والكثرة القلة مع وماله بنفسه أحدَ كل
الخنييدَقا. لييم عييام العييدَو قصييدَهم لمييا المسلمون كان كما

لحدَ).  تركه في الله يأذن

محتييل وهييو إل اليييوم، المسلمين بلَد من بلدَ من فما
من وأجزاء فلسطين كبلَد اليهود من الكفار، أنواع قبل من
والبلقييان، البوسيينة كبلَد الصليبيين، قبل من أو الشام، بلَد

وسييط فييي السلَمية والجمهوريات والقفقاس، والشيشان
كشييمير مثييل الييوثنيين قبل من والفلبين... وغيرها. أو آسيا

ميين وأجييزاء الشييرقية وتركسييتان الهنييدَوس يحتلهييا الييتى
ذلك.  الصين... وغير تحتلها التي آسيا شرقا جنوب
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مين ثيم جياورهم، ومين أهلها عجز قدَ البلَد هذه وكل
تكاسييلوا أو عجييزوا وجيياورهم، تلَهم من جميع جاورهم. ثم

السلَم. أهل كل بالجهاد العينية الفريضة فرطوا. فعمت أو

دار عقيير فيها والعربية. بما السلَمية البلَد باقي وأما
وسييلم. عليييه اللييه صييلى نييبيهم ومسييجدَ وكعبتهم، السلَم
واليهييود، الصييليبيين قبييل ميين مباشييرة غير بصورة فمحتلة

وضييعوا الييذين المنافقين وأعوانهم المرتدَين، الحكام بنيابة
وسيييدَتها أمريكييا الكفييار. بزعاميية خدَميية فييي جيوشييهم
بالقواعييدَ البلَد ملييؤوا الييذين الصليبيين، وحلفائهم إسرائيل

بهييذه البلَد والجوييية. واحتلييوا والبحرييية البرييية العسييكرية
مركييزة، قواعييدَ فييي فيهييا قواتهم بتجميع الحدَيثة، الطريقة

ميين لجيوشييهم المرتييدَين بنشيير واكتفييوا نشييرها، بييدَل
يقومون والضائعين... الذين والمكرهين والجهال المنافقين

مين قييواتهم الصيليبيون يخيرج حييث بالنيابية، المحتل بدَور
لمريكيييا أن نعليييم أن الحاجييية. ويكفيييى وقيييت مراكزهيييا
ميين أكييثر العييرب جزيييرة أرض فييوقا الصييليبيين وحلفييائهم

لمليييون يكفييي مخزنييا وعتييادا جنييدَي. وسييلَحا ألييف مائتي
الحاجيية... وبهييذه وقييت أسييابيع خلَل نقلهييم يمكيين جندَي،

مركزييية، قواعييدَ فييي القييوات الخبيثيية. بتجميييع الطريقيية
التفصيييلية. الخييدَمات فييي المرتييدَين قييوات على والعتماد
للجهيياد. المسييلمين اسييتفزاز الجييدَد المحتلييون يتفييادى

السييتقلَل. ولعلمياء بادعيياء المرتيدَين للحكيام ويسيمحون
أولياء لطاعة ودعوتهم الجهاد عن الناس بصرف السلَطين

المرتدَين! المور

منهوبيية، والييثروات محتليية، فييالبلَد واحييدَ، فالمييآل
علييى والهييوان الييذل ألييوان المييؤمنين يسومون والكافرون

الكفييار وكلميية معطلة، الله وشريعة المرتدَين، أعوان أيدَي
التعييذيب. وأقبييية السييجون نييزلء والصييالحون العليييا، هييي

وشييمال ومصيير والشييام الحرمييين بلَد أحييوال في والناظر
ذلييك يييرى وأسييبابهها وأفريقيييا والباكسييتان وتركيييا أفريقيا
صوره.  بأوضح

العينييي. الجهيياد فريضة من الثاني للبندَ جئنا إذا وأما 
الكييافرين). لوجييدَناها بصييف المييؤمنين صييف (التقيياء وهي

ورها، بأشيرس المسيلمين بلَد كيل فيي متحققية ولكين ص
والكفييار الصليبيون، الكافرون نشر فقدَ أيضا، خبيثة بصورة

فييي حضييورهم وأكييدَوا صييفوفهم ورصوا قواتهم المرتدَون،
الجيييش ميين اللف مئات المسلمين. عبر بلَد من شبر كل

والجواسييييس المييين ورجيييال والسيييتخبارات والشيييرطة
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الصييليبيين الجنود آلف من ذكرنا عمن والمخبرين... ناهيك
بلييدَ. كل في العسكرية وقواعدَهم مراكزهم في المجمعين

دينييه عيين الييدَفاع موقييف يقييف مسييلم ميين مييا أنييه بحيييث
تلييك أيدَي وتخطفته إل أمته، قضايا عن والدَفاع به واللتزام
التقييى الجواسيييس! فهييل أولئييك عيييون وترصدَته العساكر

يحتيياج أم بعييدَ؟ ليييس أم المييؤمنين بصييف الكييافرين صييف
أولئييك كييل يتجمع أن به، ويفتون ذلك يبصروا حتى مشايخنا
أمييام واحييدَ صييف فييي والجواسيييس والمخييابرات العساكر
بيوتهم؟! أبوب وأمام المساجدَ

المييام) (اسييتنفار وهييو الثييالث البندَ إلى جئنا إذا وأما
للمسييلمين حال. فليييس كل على الحمدَ وله المشكى فلله
اليييوم فيهييم وما واحدَ، شرعي إمام اليوم الرض وجه على

الفسيياد. فكلهييم الرض فييي سيياع ورسييوله لله محارب إل
والييوثنيين، الصييليبيين اليهييود ميين الكفار ألوان على معتمدَ
إمييام هنيياك المنييافقين. فليييس ميين ذمتهييم اشييترى وميين

والييردة الكفيير أئميية هنيياك للجهيياد. بييل يسييتنفر شييرعي
الجهيياد سييقط المييؤمنين! فهييل علييى الراذل يسييتنفرون

إذن؟ الصائل يدَفع الشرعي؟! فمن المام لغياب

عبيياده علييى قييامت قييدَ اللييه حجيية أن والحقيقيية
بلَد ميين بلييدَ ميين الييدَنيا. فمييا بلَد أكييثر فييي المسييلمين
أو عيياملين، علماء للهدَى. من دعاة فيه وقام إل المسلمين

للجهيياد النيياس مخلصين. دعوا جهاد أمراء أو صادقين دعاة
واسييتنفروهم. وحييتى المنكر، عن والنهي بالمعروف والمر

الجهيياد وأمييراء الئميية، هييؤلء مثييل عن البلَد من بلدَ خلَ لو
إعتبار واحدَة. ول السلَم ذلك. فأمة فرض الصالحين. على

بييين الصييليبيون رسمها التى للحدَود السلَم نظر وجهة من
وجوازات وأعلَم وتابعيات جنسيات من اخترعوه وما بلَدنا،

عيين تخييل واحييدَة. ولييم وتبقى واحدَة السلَم سفر... فأمة
المسلمين واستنفروهم. وعلى المسلمين دعوا جهاد أمراء

وقت هؤلء أمثال الصائل. ومن لدَفع معهم والنفير إجابتهم
اللييه. رحمييه عييزام الله عبدَ الشيخ لفغانستان الروس غزو
علميياء ميين بالجهاد العام للنفير الدَعوة فى معه وقف ومن

الشيييخ اليييوم هييؤلء وغيرهييم. وميين وأفعانسييتان باكستان
اد المسيلمين يستنفر الذى الله، حفظه لدن بن أسامة لجه

ودعيياة العلميياء ميين العدَيييدَ ومثله اليوم، واليهود المريكان
الشيشييان فييي والعجييم العييرب بلَد ميين ضييدَهم الجهيياد

المسييلمين وغيرهييا. وعلييى واندَونيسيا والفلبين وفلسطين
للنفير.  إجابتهم
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العينيية الجهياد فريضية مين الرابع للوجه جئنا إذا وأما
وميياذا نقييول؟ فميياذا المسلمين)، بعض العدَو أسر (إذا وهو

نزيدَ؟ وماذا نعدَ؟ وأين نعيدَ؟

بلَد مختلييف ميين المخطوف المسلم الشباب فأسرى
جيياوز قييدَ المخييزي المريكييي غوانتانييامو سييجن إلييى الدَنيا
المصييادر بحسييب الجنسيييات مختلف من  أسير700 اليوم

السييجون فييي معتقييل العييدَد هذا من ذاتها. وأكثر المريكية
وباكستان.  أفغانستان في المريكية

سييجون فييي المسييلم الشييباب أسرى مجموع ويناهز
،بلجيكييا ،ألمانيييا ،أسييبانيا ،فرنسييا ،(بريطانيييا الغربية أوروبا

أمريكا.  لدَى إيطاليا...) ما

كشييمير فييي مثلهييا فبيياللف. وقييل روسيييا فييي وأما
وبلَد آسيييا وسييط إفريقيييا. وبلَد وبلَد وإرتريييا والفلييبين

التركستان... 

أمثييال ميين والمسلمين العرب بلَد طغاة سجون وأما
وتركيييا أفريقيييا وشمال الشام وبلَد ومصر السعودية حكام

حقييوقا منظمييات عييبر المنشييورة والباكسييتان... فالرقييام
عشييرات إلى تذهب الدَولية العفو منظمة وتقارير النسان،

عيين الرقييام أن شييك أحيانييا! فلَ الواحييدَ البلييدَ فييي اللف
مئييات يجيياوز البلَد تلك مجموع في المسلم الشباب أسرى

موهومة.  مبالغات وليست موثقة حقيقة اللف! وهذه

كييل فييي تطالعنييا العالمية فالخبار فلسطين عن وأما
يييوم في اليهود أسر اللف. فقدَ وأسر المئات قتل عن يوم

والرقييم أسييير! ألييف ميين أكييثر النتفاضيية أيييام ميين واحييدَ
أسير! 9000 زهاء هو المنشور

والفتيات النساء البلَد تلك عموم في السر طال وقدَ
الشييعب كييل تعتقييل إسييرائيل إن الطفييال. بييل وحييتى

اليوم! الطويلة السوار داخل لدَيها الفلسطيني

وهتييك والغتصيياب والتعييذيب القتييل حوادث عن وأما
منهييا! فهييل بلييدَ تخلييوا تكيياد والنسيياء. فلَ الرجييال أعراض

أفتييوا قدَ المسلمين بعدَ؟! وعلماء يجب لم أم الجهاد وجب
أهييل علييى وجب المشرقا في مسلمة امرأة سبيت إذا بأنه

ولييو أسييراهم إنقيياذ المسلمين على تخليصها. وأن المغرب
أموالهم.  جميع ذلك في استنفذوا
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*      *      *
ومصصتى     اللصصه     سصصبيل     فصصي     الجهصصاد     يكصصون     مصصتى

؟  ليكون

أن الشييعري موسييى أبييي حدَيث من الشيخان أخرج
يقاتييل الرجييل عيين سييئل وسلم عليه الله صلى الله رسول

الله؟ سبيل في ذلك أي رياء، ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة،
لتكيون قاتيل وسلم: (مين عليه الله صلى الله رسول فقال
.الله) سبيل في فهو العليا هي الله كلمة

المستضييعفين لنصييرة الجهيياد تعييالى اللييه جعييل وقدَ
نصييرة سييبيله. وجعييل فييي جهييادا وأطفييال ونسيياء رجييال

بييه وأميير واجبييا النصييرة اسييتحقوا أو طلبييوا إن المسييلمين
أو دينييه عيين المسييلم دفيياع سبيله. وجعل في جهادا وجعله

سييبيله، في جهادا مظلمته، أو ماله أو أهله أو عرضه أو دمه
شواهدَ مرت سبيله. وقدَ في شهادة ذلك في الموت وجعل
تكيون أن يجيب ذلييك كييل ذلك. وفيي عن والحاديث اليات

العليا.  هي الله كلمة ولتكون الله، لوجه خالصة النية

فييى ميير كما الله، سبيل في يكون ل الذي الجهاد وأما
والييذي شييجاعة، يقاتييل الييذي ذلييك السابق. فميين الحدَيث

رييياء يقاتييل الييذي أو قييبيلته، أو وطنه أو لقومه حمية يقاتل
يكييون قييدَ بييل اللييه سبيل ليس هذا شجاع. فكل عنه ليقال

النار.  بهم تسعر من أول من أصحابه

الطاعيية ميين خييرج وسييلم: (ميين علي الله صلى قال
تحييت قاتييل وميين جاهلية، ميتة مات فمات الجماعة وفارقا

ينصيير أو عصييبة، إلييى يييدَعوا أو لعصييبة، يغضييب عمية راية
يضييرب أمييتي علييى خييرج ومن جاهلية، فقتلته فقتل عصبة

عهييدَ لييذي يفييي ول مؤمنهييا من يتحاشى ول وفاجرها، برها
مسلم].  منه) [رواه ولست مني فليس عهدَه

الييواجب، سييبيل وفييي الييوطن، سبيل في القتال وأما
القتييال فلَن. أو أو لفلَن العزة ولتكون الحكام، سبيل وفي
فييي ليسييت والرتزاقا... فكلها الوظيفة أو المال سبيل في

أحكامه.  ووفق لله أساسها تكن لم ما الله، سبيل

باكسييتان، في يجري ما أمثال من اليوم يجري ما وأما
لله المحاربين والستخبارات، والشرطة العساكر هؤلء من

)138(والجهاد التوحيدَ منبر



باكستان "مشرف"... 
المشكلة والحل

راييييات وتحيييت المرتيييدَين بيييأوامر والميييؤمنين ورسيييوله
سييبيل فييي الطيياغوت. أي سييبيل في قتال المريكان. فهو

وصييليبه. فليأخييذوا بييوش لجييورج العييزة لتكييون الشيييطان
القيامة.  يوم المرتدَين نوابه ومن منه أجرهم

آمنييوا القتال: {الذين قاعدَة الكريم القرآن أوجز فقدَ
سييبيل فييي يقاتلون كفروا {الذين ،الله}َ سبيل في يقاتلون

.الطاغوت}َ

أنفسييهم، يعرفييون واضحة: وأطرافهييا اليوم والحرب
اللييه كلمية لتكييون قاتيل الجر. فمن يعطيهم ومن وراياتهم

قاتييل اللييه. وميين عندَ وأجره الله، سبيل في فهو العليا هي
الشيييطان، سييبيل فييي فهييو العليييا هييي الكفيير كلمة لتكون
وأذنابه.  وأمثاله بوش جورج عندَ وأجره

الرابع لفصلا
حول شرعية سياسية أحكام

باكستان في الوضاع
أهلهييا وجعييل الرض في علَ فرعون تعالى: {إن قال

ويسييتحيي أبنيياءهم يذبييح منهييم طائفيية يستضييعف شيييعا
علييى نمن أن * ونريدَ المفسدَين من عاليا كان إنه نساءهم
ونجعلهييم أئميية ونجعلهييم الرض فييي استضييعفوا الييذين
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وهامييان فرعييون ونييري الرض فييي لهم * ونمكن الوارثين
].6  -4يحذرون}َ [القصص:  كانوا ما منهم وجنودهما

*      *      *
مسييائل فييي ولسيما عموما، الشرعية الحكام تعتمدَ

لزمين: أساسين - على معلوم هو - كما الشرعية السياسة

وصفه.  وصحة الواقع معرفة  وهوالول:ا

هييذا مثييل فييي الشييريعة حكييم معرفيية  وهييوالثاني:ا
الواقع. 

مييا والثيياني، الول بالفصييل الرسالة لهذه قدَمنا ولقدَ
السياسييي الواقييع - لتوصيييف - مييوجزا كييان وإن يكفييي
"مشييرف" حكوميية ظييل باكستان. فييي في العامة والحالة

بشيييريعة والميييؤمنين. الحاكمييية ورسيييوله لليييه الخائنييية
الطاغوت. 

الحكام من جملة بعرض الثالث الفصل في أسهبنا ثم
الييدَين. ممييا وأصول العقدَية والقواعدَ الشرعية، السياسية

مييوجزة العاميية بأدلتها بالبحث، الصلة ذات بالمسألة يتعلق
أيضا. 

حاليية فييي هذا على هذا نطبق الرابع الفصل هذا وفي
وإخضاعه القائم، الوضع ووصف فهم من انطلَقا الباكستان

إليهييا. وسيينورد المشييار الشرعية الحكام خلَل من للتقييم
الحالييية الوضاع حول شرعية سياسية أحكام عشرة إيجازا

- للحق الهادي وهو بالصواب أعلم والله حاليا، باكستان في
تييم قييدَ بهييا يتعلييق فيمييا الشييرعية، الدليية أن اعتبييار وعلى

فهمها ليسهل موجزة والحكام النتائج آنفا. فسنورد إيرادها
وأميياكن الدلة إلى الرئيسية عناوينها تحت وإدراكها. ونشير

النتائييج الثالث. وهييذه الفصل في صفحاتها وأرقام وجودها،
أهييل علييى أن نعتقييدَ مييا هييي الشرعية السياسية والحكام

بيانهيا باكسييتان فييي السييلَمية الجماعييات وقيييادات العلييم
ًء للناس، الليه صيلى محميدَ مييراث على المانة الواجب أدا

فييي المسييلمين عاميية علييى يجييب مييا وسييلم. وهييي عليييه
تجاههييا والقيييام الحكوميية هييذه فييي اعتقيياده باكسييتان

التالية:  الشرعية السياسية الحكام بالواجب. وهي
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*      *      *
"مشصصرف" وحكصصومته     برويصصز     أول:ًا الجنصصرال

كفار:ا      مرتدون     باكستان     في     الحالية

مثييل فييي الصييريحة، الشييرعية الدليية على بناء وذلك
فييإن والمييؤمنين، ورسييوله اللييه حييرب في الموغل واقعهم

وأعوانه):  (مشرف الحكومة هذه

شييرع عمييدَا ويعطلون الله، أنزل ما بغير ) يحكمون1
فيقننون الكفار شرائع به ويستبدَلون ويتنقصونه تعالى، الله

الله.  دون من ويشرعون

ميين والمسييلمين، السييلَم أعييدَاء يوالييون ) أنهييم2
وأجهييزة الباكسييتان جيش والصليبيين. ويدَفعون المريكان
سييبيل فييي قتلييوا سبيلهم. وقدَ في للقتال والمن الشرطة

فييي المسييلمين آلف عشييرات قتييل علييى وأعييانوا ذلييك
الجنييود، هؤلء من مئات قتل وباكستان. وسببوا أفغانستان

اللعين.  الحال هذا على ومازالوا

ميين بييالكثير تلبسوا قدَ أعوانه "مشرف" وكبار ) أن3
الخيانيية ميين وبييالكثير والفعلييية، القولييية اليمييان قييض نييوا

هييذا كييل بيييان سبق فيها. وقدَ المسلمين وقضايا لباكستان
والثاني.  الول الفصلين في

فييي بيناهييا الييتي الشييرعية الحكييام علييى ) وبنيياء4
تلقييوا قييدَ "مشرف" وأعييوانه أن على الثالث. وبناء الفصل
والمطالبيية المنكيير، عيين والنهييي بييالمعروف والميير النصح

علييى وعييونهم الكفييار موالة عن والكف الله، شرع بتحكيم
والجماعيييات واليييدَعاة العلمييياء مئيييات المسيييلمين. مييين

ل باكسييتان. بحيييث فييي المخلصيية والشخصيييات السلَمية
عليهيم يثبيت بيل قصيدَ، عيدَم أو بجهيل لهيم العتذار يمكن

يزدهييم لييم المؤكييدَة. حيييث والنية بالعمدَ ذلك على القدَام
فييي وإمعانييا واستكبارا، عتوا المخلصين. إل الناصحين نصح
أثبييت الناس. وقييدَ من بالقسط يأمرون الذين وتشريدَ قتل

مخلييص أنييه يثبييت، زال ومييا المييرة تلييو "مشييرف" المييرة
بالباكسييتان سييائر وبييأنه لسييياده، بييه تعهييدَ الذي لبرنامجه

الكييبر أسييوته والضلَل. جاعلَ والكفر العلمانية دروب على
السلَمية الخلَفة مدَمر الماسوني علنا: اليهودي صرحا كما

أتاتورك).  كمال (مصطفى
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أوضييح الشييرعي، حكمهييم هذا... فييإن كل على فبناء
مرتييدَون، كفييار ؛النهييار. فهييم رابعيية في الشمس عين من

للمسلمين.  محاربون للسلَم، خائنون

الحكييام أولئك كل على ينطبق الذي الحكم نفس وهو
فييي سييلوكهم مثييل ويسييلكون أفعالهم، مثل يفعلون الذين
اليوم.  والعجم العرب من والمسلمين السلَم بلَد أغلب

*      *      *
ًا:ا يجصصب    باكسصصتان     فصصي     المسصصلمين     علصصى     ثاني

حكصصومته     "مشرف" وإسقاط     على     بالسلح     الخروج
إمصصام     وإقامة     والردة،     الكفر     أئمة     بصفتهم     وقتالهم
بالشصصصريعة     الباكسصصصتان     تحكصصصم     وحكومصصصة     مسصصصلم

السلمية:ا 

ردة ثبييوت ميين السابقة الفقرة في سبق ما على بناء
الدلة من سبق ما على وكفرهم. وبناء "مشرف" وحكومته

كما الجماع مستوى من الثالث. وهي الفصل في الشرعية
تعييالى. فييإن اللييه رحمهمييا عياض القاضي عن النووي نقل

السييلَم. سييقطت عيين ارتييدَ أو أصييلَ كافرا كان إذا الحاكم
ووجييب عليييه، والقيييام خلعه ووجب المسلمين، على وليته
هذا وأن الله، بشرع المسلمين ليحكم المسلم المام نصب

لهييذا العدَاد عليهم وجب المسلمون، عنه عجز إن الواجب
حقيقيية عليها. والنيياظر وجب لطائفة ذلك تعين وإن الجهاد،

علييى متعييين الييواجب هييذا أن يييرى الباكسييتان حييال فييي
والجماعييات وأتبيياعهم العلميياء حييق فييي وهييو المسييلمين،

الكفيير أئميية في تعالى الله لمر أوجب وعناصرها السلَمية
تعييالى: {فييإن منهييم. قييال الباكستان وتطهير بقتلهم هؤلء
فقيياتلوا دينكييم فييي وطعنييوا عهييدَهم بعييدَ من أيمانهم نكثوا
].12ينتهون}َ [التوبة:  لعلهم لهم أيمان ل إنهم الكفر أئمة

فييي والمجاهييدَين المسييلمين قييادة علييى ويجييب 
الييذين أعييوانهم وكبييار هييؤلء الكفيير أئميية إحصيياء باكستان
المسيلمين، فيي المذبحية هيذه وارتكبوا لمشرف استجابوا

المييين ومييين العسيييكريين وقيييادته ونيييوابه وزرائيييه مييين
قتيييل فيييي مشييياركة عليهيييم ثبيييت اليييذين والسيييتخبارت

منهييم القصيياصا أجييل وتعييذيبهم. ميين وأسرهم المجاهدَين
إن آتييية وهييي بهييم الظفر ساعة أيدَيهم جنت بما وعقوبتهم

سييبيل ل أنييه يجدَ الباكستان أحوال على الله. والمطلع شاء
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ميين الشييكوى ول العجييز لدعيياء فيهييا، والعدَالة الحق لهل
شرعا.  ول واقعا ل قلة من ول ضعف

الله، أنزل ما بغير الحاكمة الكافرة الحكومة فإسقاط
اللييه، حكييم شييرعا. وإقاميية واجييب اللييه لعييدَاء الموالييية
فييي معطلة فروض شرعا... وكلها واجب بشريعته والحكم

لهييذه يقيييض أن اللييه بها... نسأل يقوم من تنتظر باكستان
- ميين الطيييب البلييدَ هييذا فييي كثر وهم الخير أهل من المة
دينه.  بهم وينصر بها يقوم

*      *      *
أجنبي     احتلل     حالة     في     حاليا     ثالثا:ا الباكستان

الغربييصصن     وحلفائهصصا     وبريطانيصصا     أمريكصصا     قبصصل     مصصن
فصصي     مسصصلم     كصصل     علصصى     عيصصن     فرض     ضدهم     والجهاد

باكستان:ا 

يشيهدَ وكميا والثاني، الول الفصل في وبينا سبق كما
باكستاني...  كل من الملموس المشاهدَ الواقع

قبل من اليوم محتلة الباكستان بأن القول يمكن فأنه
يمثييل واقتصيياديا... ول وسياسيييا، وأمنيييا، عسييكريا أمريكييا

البنتاغون، قبل من وموظفين نوابا إل "مشرف" وحكومته،
ميين ميير باكسييتان... وقييدَ الجدَيييدَة مسييتعمرتهم لدارة

أن الشواهدَ، من مزيدَا أراد لمن يكفي. ويكفي ما الشواهدَ
صييحفها فييي باكستان أبناء من الشرفاء يكتبه ما على يطلع

هذا. وبنيياء الحتلَل واقع من فيه ويشتكون يوم كل المحلية
الفقهيياء عليييه نييص مييا على جهة. وبناء من الواقع هذا على
بليدَة الكفييار نيزل إذا العينييية وفرضييته الجهيياد وجييوب من

بالكافرين. وبناء المجاهدَين صفوف التقت وإذا للمسلمين،
باكسييتان أرض ميين انطلَقا أيضا احتلت أفغانستان أن على

المريكييية القييوات ضييدَ الجهيياد الدَفع. فإن عن أهلها وعجز
عييين باكستان. فييرض في الصليبيين وحلفائهم والبريطانية

المسييلمين. من فيها المقيمين أو أهلها، من فيها مسلم كل
الثالث...  الفصل في ذلك على الدلة تفاصيل مرت وقدَ

*      *      *
ًا:ا يجصصب باكسصتان     فصي     المسصصلمين     علصصى     رابعص

الصصصليبي     الغربصصي     الوجصصود     أشصصكال     كافة     استهداف
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حلفصصائهم     مصصن     وغيرهصصم     والبريطصصاني     المريكصصي
والمصصال. هصصدر     الصصدم     حلل     باكسصصتان     فصصي     الكفصصار

للمسلمين:ا 

المسييلم فييي الصييل الثالث. بييأن الفصل في بينا كما
المليية. ميين بخروجه إل ذلك منه يحل ل والمال الدَم عصمة

الييدَخول إل منه ذلك يعصم ل والمال الدَم حلَل الكافر وأن
حيياكم قبييل ميين إليه يعطى الذي المان أو السلَم ملة في

محاربييا الكييافر يكييون أن دون ميين مسييلم... هييذا شييرعي
عليهم؟!  معتدَ لهم محارب وهو به للمسلمين. فكيف

والنجليييز المريكييان فييإن اليييوم، معييروف هييو وكمييا
مثييل معهييم وميين النيياتو، دول ميين الوروبيييين، وحلفييائهم

كنييدَا، إيطاليييا، ألمانيييا، بلجيكييا، البرتغييال، فرنسييا، روسيييا،
أمريكييا قبييل ميين معلنيية حييرب حاليية فييي أسييتراليا... هييم

شييباب يقتلييون المسييلمين. وهييم علييى اليهييود، وأسيييادها
فييي المجازر ويرتكبون مكان كل في السلَم. ويطاردونهم

ول شيييخ ول عسييكري ول مييدَني بييين تفريييق دون حقهييم،
والعييراقا فلسييطين في اليوم يحصل امرأة... كما ول طفل

وميين جهيية، ميين أمريكا. هييذا شاءت وأفغانستان... وحيثما
أسيياليبها تعييدَدت قييدَ عييدَوانهم أشييكال فييإن أخييرى جهيية

وجيوا، وبحيرا بيرا سيافر بشيكل تيأتي وأدواتها. فجيوشيهم
ة،"CIA"، "FBI" مثييل ومخييابراتهم ميين يعادلهييا ومييا  المريكي

تحييت تييأتي وتييارة تييارة، علنا تأتي الغربية، الدَول مخابرات
المشيياريع غطيياء تحييت وتييارة التجارييية، المؤسسات غطاء

التنصييييرية مؤسسييياتهم الثقافيييية... أميييا أو السيييياحية
المالييية مؤسسيياتهم أحيانا. وأمييا ومتسترة حينا، فمستعلنة
المسييلمين. وأمييا لقتصيياد نهب مؤسسات فهي القتصادية

العييدَوان، أشكال أقل فهم والنزهة، للسياحة منهم جاء من
ول المسييلمين أعراف يحترمون ل والرذيلة، للسفور نماذج
حيثمييا الخلَقا ودمييار للفسيياد ويسييعون تقاليدَهم ول دينهم

هييو المحاربة، الدَول من الغربي التواجدَ أشكال حلوا. فكل
أشييكال فكافيية والمسييلمين. ولييذلك للسلَم محارب وجود

والمييال الييدَم حلَل بلَدنييا فييي ورجييال نسيياء وجييودهم
هييذا بمثل المسلمين علماء أفتى هدَر. وقدَ وهو للمسلمين

السييتعمار أيييام والفرنسيين النجليز المستعمرين حق في
لفغانستان.  الروسي الحتلَل أيام كذلك لبلَدنا، القدَيم

شاكر أحمدَ الشيخ المحدَث المام قاله ما ذلك ومن 
والسييودان لمصيير النجليييز احتلَل - أيييام اللييه - رحمييه

والهندَ.  وباكستان
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يعييرف أن الواجب المهمة: (فإن الفتوى تلك في قال
أحكييام فييي اللييه شييريعة في الصحيحة القواعدَ المسلمون

أعلنوهييا النجليييز واضييحة. إن معرفيية بييه يتعلق وما القتال
عييدَوان حرب غادرة سافرة حربا مصر في المسلمين على

حييرب السييودان فييي المسييلمين علييى واستعلَء. وأعلنوها
مزوقيية وأهلييه، للسييودان المصييلحة بغلَف مغلفيية مقنعيية
فييي النجليييز يصيينع مييا رأينييا الييذاتي... وقييدَ الحكييم بحلييية

قتييل ميين البلَد، ميين يقاربهييا ومييا السييويس قنيياة منطقيية
بييذلك والطفال... فأعلنوا بالنساء والغدَر المنيين المدَنيين
مدَاورة. ول مجاملة ول فيه لبس ل واضحا، صريحا عدَاءهم

للمسييلمين. حلَل وأمييوالهم دميياؤهم بييذلك فصييارت
أن الرض بقيياع ميين بقعيية أي فييي مسييلم كييل علييى يجييب

أو كيييانوا - ميييدَنيين وجيييدَوا حيثميييا يقتلهيييم وأن يحييياربهم
حيييث واقتلييوهم{ ،محارب وكلهم عدَو، - فكلهم عسكريين
نهانييا وقييدَ }َ،أخرجييوكم حيييث ميين وأخرجييوهم ثقفتمييوهم

فييي النسيياء قتييل عيين وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول
مقاتلَت. أما غير واضحة: أنهن بعلة معلل نهي وهو الحرب

جنييب، إلييى جنبييا الرجال مع يحاربن مجندَات ونسائهم الن
علييى النييار يطلقيين مسييترجلَت، منهيين المجنييدَات وغييير

عيين للييدَفاع حلَل قتلهيين فإن رادع أو زاجر دون المسلمين
تسييتطيع ل ضييعيفة امرأة تكون أن إل والبلدَ والدَين النفس
شيئا. 

بقيياع من بقعة أي في مسلم كل على قلنا: يجب وقدَ
أو مييدَنيين وجييدَا حيثمييا يقتلهييم وأن يحيياربهم أن الرض

هييذه معنييى ميين حييرف كييل إلييى نقصييدَ ونحيين ،عسكريين
الجناس من كان جنس أي ومن المسلم كان فأينما الجملة
والسودان. حتى مصر في علينا يجب ما عليه وجب والمم،

حقييا مسييلمين كييانوا إن بلَدهييم في النجليز من المسلمين
مييا غيرهييم ميين المسييلمين علييى يجييب مييا عليهييم يجييب

بلَد من الهجرة عليهم وجبت يستطيعوا، لم فإن استطاعوا
بمييا العدَو حرب فيها يستطيعون ل التي البلَد من أو العدَاء
الفوارقا يلغى وهو واحدَة، جنسية السلَم الله. فإن أمرهم

متبعين.  بين والقومية الجنسية

مصر في مسلم كل عينيه نصب وليضعه هذا فليسمع
النجليييز يحكمييه بلييدَ وكييل والباكسييتان، والهنييدَ والسييودان

الرض. أقطار سائر من نفوذهم نطاقا في يدَخل أو العدَاء
قيل التعيياون أنيواع من نوع أي في النجليز مع التعاون وأما

فيييه يقبييل ل الصيراحا والكفيير الجامعية اليردة فهييو كييثر، أو
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أو أفييراد ميين ذلك أكان تأول... سواءا معه ينفع اعتذار. ول
سواء.  والردة الكفر في كلهم زعماء أو حكومات

ه الن، يشيك ل قيارئ كيل وأظين إن البيدَيهي مين أن
النجليييز. بالنسييبة شييأن المعنييى هييذا في الفرنسيين شأن
الفرنسيييين عييدَاء الرض. فييإن وجييه علييى مسييلم لكييل

محييو علييى العمييل فييي الجامحيية وعصييبيتهم للمسييلمين
؛سييواء الحكييم فييي والنجليييز فهم النجليز أضعاف السلَم
معهييم التعيياون مكان... وإن كل في حلَل وأموالهم دمائهم
العلَمة كلَم نقل  إنتهى.النجليز...) مع التعاون حكم حكمه
طفيف.  باختصار شاكر أحمدَ

المريكييان بين القياس ومناط الحكم علة أن شك ول
كييان مييا مييع اليييوم المسييلمين أعدَاء وكل واليهود والروس

للنجليييز بالضافة هؤلء إن بل واحدَ، هو النجليز عدَاء عليه
نسيياء وأمييوالهم دمييائهم أن شييك فلَ علينييا حلفيياء صيياروا
بلَدنا.  في وخاصة مكان كل في هدَر حلَل ورجال،

*      *      *
ًا:ا يجب باكسصصتان،     فصصي     المسلمين     على     خامس

والشصصصصرطة،     الجيصصصصش،     الجنصصصصود:ا مصصصصن     قتصصصصال
والميليشيات... وغيرهصصا     والرنجرز     والستخبارات،

علصصى     عصصدوانهم     حصصال     الحكوميصصة. فصصي     القوات     من
بأوامر     والذى     والسر     بالقتل     وقصدهم     المسلمين

قتلهصصم     يجوز     والكفار. وكذلك     والمريكان     الحكومة
حراسصصتهم     أو     الكفصصر     أئمصصة     عصصن     دفصصاعهم     حصصال     في

والكفار.      للمريكان

وأعييوان جنييود قتييال أحكييام فييي وبينييا سييبق كمييا
الكفيييار جيييانب إليييى للمسيييلمين والمقييياتلين المرتيييدَين،
علييى ينطبق الحكم هذا فإن الثالث، الفصل في والصليبيين

المسييلمين حرمييات علييى المعتييدَين الباكسييتان عسيياكر
المسييلمين قتييل اسييتمرؤوا وغيرهييم. فقييدَ الباكسييتانيين

المسيياجدَ مدَاهمة للمريكان. واعتادوا وتسليمهم وأسرهم
المنة.  والبيوت الدَينية والمدَارس

رأسييهم وعلييى المسييلمين علميياء وأفييتى سييبق وقييدَ
والشيييرطة الجييييش جنيييود بقتيييل الباكسيييتان علمييياء

الحكوميية جييانب إلييى المقيياتلين الفغييان والسييتخبارات
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أنهم أفغانستان. رغم احتلَل أيام الروس والكفار الشيوعية
بكفيير أفتييوا الشعائر. وكييذلك ببعض ويأتون السلَم يدَعون
التلفزيييون ويصوره مسلم أنه رغم أفغانستان رئيس نجيب

ميين المنييافقين أفغانسييتان علميياء فييي يصييلي! وكييان وهو
بييين الفييارقا مسييلم! فمييا أميير ولييي بصييفته لطاعته يدَعوا
"مشرف" ويقتييل بأمر المريكان مع يقاتل باكستاني جندَي

نجيب بأمر الروس مع يقاتل أفغاني جندَي المسلمين. وبين
ويقتييل السييلَم يدَعي هندَي جندَي المسلمين!؟وبين ويقتل

كشمير؟! في الهندَوس مع المسلمين

الكلَم وعبييدَ "مشييرف" ونجيييب بييين الفييارقا مييا بييل
مسلم.  بلدَ كل في ذلك مثل وقل السلَم!؟ يدَعي وكلهم

الحكومييات جنييود كييل علييى ينسييحب الحكييم وهييذا
ٍالسييلَمية العربييية أسيييادها بييأمر المسييلمين تقاتييل الييتي و

المريكان. 

*      *      *

ًا:ا يجب    باكستان،     في     المسلمين     على     سادس
والحكومصصة     للمريكصصان     المجاهصصدين     جميصصع     نصصصرة

أميصصر     نصصصرة     سصصيما     أفغانسصصتان. ول     فصصي     المرتصصدة
ومصصن     الطالبان     ومجاهدي     عمر     محمد     مل     المؤمنين

المجاهدين.      من     معه

فييي استنصييروكم {وإن وتعييالى سييبحانه اللييه يقييول
فييي البيييان مر وكما ]،72النصر}َ [النفال:  فعليكم الدَين

فييي المسييلمين فييإن الجهيياد، ميين العييين فييرض وجييوه
فييرض فانتقييل المريكييان دفييع عيين عجييزوا قييدَ أفغانستان

الباكسييتان. أهييل وهييم إليهييم المسييلمين أقييرب إلى العين
عليييى الهجيييوم منطليييق كيييانت الباكسيييتان أن ولسييييما

تقييدَيم باكسييتان فييي المسييلمين علييى أفغانستان. فيجييب
الخييص معهيم. وعليى والجهيياد إليهييم العييون أشيكال كافة

المييير لنييه عميير محمييدَ ملَ المييؤمنين لمييير العييون تقدَيم
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لييزوال سييبب أي هنا وليس أفغانستان في المبايع الشرعي
اللييه مجاهييدَا. حفظييه صيامدَا زال ميا أنيه ولسيما شرعيته

الحق.  على وثبته

*      *      *
ًا:ا يجب    باكسصصتان     فصي     المسصصلمين     على     سابع
المهصصاجرين     المجاهصصدين     مصصن     بهصصم     لذ     مصصن     إيصصواء

أو     الفغصصان     أو     العصصرب     مصصن     سصصوءا     بدينهم،     الفارين
فيجصصب     كصصانوا     جنس     أي     من     المسلمين،     من     غيرهم
عنهم     والدفاع     يستطيعون     ما     بكل     وعونهم     سترهم

حليفصصة     الباكسصصتانية     الحكومصصة     وضصصد     المريكان     ضد
الكفار. 

والنصييار المهيياجرين عيين مخييبرا تعييالى اللييه يقييول
بعييدَهم: {للفقييراء ميين دربهييم علييى جيياء وميين الوائييل،

فضلَ يبتغون وأموالهم ديارهم من أخرجوا الذين المهاجرين
هييم أولئييك ورسييوله اللييه وينصييرون ورضييوانا اللييه ميين

يحبييون قبلهييم من واليمان الدَار تبوأوا * والذين الصادقون
أوتييوا ممييا حاجيية صييدَورهم فييي يجدَون ول إليهم هاجر من

شييح يوقا ومن خصاصة بهم كان ولو أنفسهم على ويؤثرون
بعييدَهم ميين جيياءوا * والييذين المفلحييون هييم فأولئك نفسه

ول باليمييان سييبقونا الييذين ولخواننييا لنييا اغفر ربنا يقولون
رحيييم}َ رؤوف إنييك ربنييا آمنييوا للييذين غلَ قلوبنييا في تجعل

].10–  8[الحشر: 

وسييلم: عليييه اللييه صييلى اللييه رسول قول سبق وقدَ
كييل يخييذله، ول يكييذبه ول يخييونه ل المسييلم أخييو (المسلم
ودمييه) [رواه وميياله عرضييه حييرام المسييلم علييى المسلم

البخاري].

وسييلم عليييه الليه صييلى الليه رسول أن داود أبو روى
فيييه يحييب مييوطن فييي مسييلما ينصيير مسييلم من قال: (ما

ميين ومييا نصييرته فيييه يحب موطن في الله نصره إل نصرته
خييذله إل نصييرته فيييه يحب موطن في مسلما يخذل مسلم

صييلى اللييه رسييول وقال نصرته)، فيه يحب موطن في الله
ول يظلمييه، ل المسييلم أخييو وسييلم: (المسييلم عليييه اللييه

ومين حياجته، فييي الله كان أخيه حاجة في كان من يسلمه،
يييوم كييرب من كربة بها عنه الله فرج كربة مسلم عن فرج
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القياميية) [متفييق يييوم الله ستره مسلما ستر ومن القيامة،
عليه].

فييي المسييلمين علييى متعينيية فريضيية العمييل وهييذا
المسييلمين. إخوانهم وأعراض دماء حفظ فيها لن باكستان

كمييا باكستان في المسلمين من كثير الواجب بهذا قام وقدَ
وحفظهم.  خير كل الله فجزاهم ذلك ذكرنا

*      *      *
ًا:ا يجب الجماعصصات     وقيصصادات     العلماء     على     ثامن

المرتصصدة     الحكومصصة     جهصصاد     علصصى     التعصصاون     السلمية
عليهصصم     لباكسصصتان. ويجصصب     المريكصصي     والحتلل

والجهاد. وتقصصديم     العداد     على     المسلمين     تحريض
لهم.      القدوة

الجميياع. ونقلييه عييياض القاضييي قييول معنييا، مر كما
يعييرف الييذي المتعين. فإن الجهاد فريضة في معنا مر وكما

المرتييدَين مواجهيية فريضيية أن يعرف باكستان في الحوال
أتييم علييى تقوم ل والصليبيين المريكان وجهاد الكفر وأئمة
لييه. وقييدَ وبقيادتهم إليه العلماء بتوجه إل باكستان في وجه
ن ة بكيثرة الباكسيتان علمياء عليى الليه م التبياع. والمكان

علييى وخاصييتهم. والقييدَرة عامتهم المسلمين لدَى الرفيعة
فييي ويتييوجب عليهييا يتعييين الييتي الفئيية الناس. فهييم توجيه
إليه.  المسلمين وتوجيه العمل بدَء حقها

ميين وأحلَفهييا والعلمانييية الييردة قييوى لتكييالب ونظرا
وجه أتم على يكون ل العمل هذا والكافرين. فإن المريكان

الجماعييات وقيييادات العلميياء قبييل ميين وتكيياتف بتعيياون إل
ؤلء كيان والسلَمية. وقدَ الجهادية اء له دور والقيادة العلم

كشييمير فييي للجهيياد الشباب آلف عشرات توجيه في كبير
فييي اليييوم منهييم منتظيير الييدَور هييذا وأفغانسييتان. ومثييل

تعييالى: اللييه يقييول أهلها على الفريضة تعينت وقدَ باكستان
الثييم علييى تعيياونوا ول والتقييوى الييبر علييى {وتعيياونوا

}َ.والعدَوان

*      *      *
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ًا:ا يجب باكسصصتان     فصصي     المسصصلمين     علصصى     تاسع
شصصباب     مصصن     المجاهصصدين،     أسصصر     فصصك     علصصى     العمصصل

الكفصصار     أسصصرهم     الصصذين     مصصن     وغيرهصصم     الباكسصصتان
فصصي     المرتصصدون     الكفصصار     أو     كشصصمير،     فصصي     الهندوس

المرتصصدون     الكفصصار     أسصصرهم     الصصذين     أو     أفغانسصصتان،
للمريكصصان. ويجصصب     وأسصصلموهم     باكسصصتان     حكصصام
إليهم.      العون     يد     ومد     أسرهم     إعالة     عليهم

لتخلييص يتعيين الجهياد فيرض أن فيي معنيا مير وقيدَ
عدَد أكبر اختطاف هو لذلك وسيلة المسلمين. وخير أسرى
يتواجييدَون الييذين والصييليبيين المريكييان هييؤلء ميين ممكن
وعسييكريين. مييدَنيين ميين بيياللف، الباكسييتان أرض علييى

بأسراهم.  أسرانا بمبادلة العدَو ومطالبة

مسييلم أو عربييي أو باكسييتاني أسييير كييل فتخليييص
هييو للكفييار وسييلمته أراضيييها على باكستان حكومة أسرته

خاصة.  والباكستانيين عامة المسلمين مسؤولية

*      *      *
ًا:ا يجب باكسصصتان     فصصي     المسصصلمين     على     عاشر

الجماعصصصات     المخلصصصصين. وقصصصادة     العلمصصصاء     نصصصصرة
عصصن     والصصدفاع     باكسصصتان     فصصي     المجاهدين     السلمية
مصن     عصدوان     أي     ضصد     الدينيصة     والمصدارس     المسصاجد

المريكصصصان     وحلفصصصائهم     المرتصصصدة     الحكومصصصة     قبصصصل
الصليبيين. 

أن اللييه مسيياجدَ منييع مميين أظلييم تعالى: {ومن قال
أن لهيم كيان ميا أولئيك خرابهيا في وسعى اسمه فيها يذكر

الخييرة فييي ولهييم خييزي الييدَنيا في لهم خائفين إل يدَخلوها
ل لكييم تعالى: {ومييا وقال ]،114: البقرة [عظيم}َ عذاب

والنسيياء الرجال من والمستضعفين الله سبيل في تقاتلون
الظييالم القرية هذه من أخرجنا ربنا يقولون الذين والولدَان

نصيييرا}َ لييدَنك من لنا واجعل وليا لدَنك من لنا واجعل أهلها
].75[النساء: 
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الخامس الفصل
في الكارثة مواجهة أجل من

باكستان
تفرقييوا ول جميعييا اللييه بحبل تعالى: {واعتصموا قال

قلييوبكم بييين فييألف أعدَاء كنتم إذ عليكم الله نعمة واذكروا
النييار ميين حفييرة شفا على * وكنتم إخوانا بنعمته فأصبحتم
* تهتييدَون لعلكييم آييياته لكييم اللييه يييبين كذلك منها فأنقذكم

بييالمعروف ويييأمرون الخييير إلييى يييدَعون أميية منكم ولتكن
تكونييوا * ول المفلحييون هييم وأولئييك المنكيير عيين وينهييون
وأولئييك البينييات جيياءهم ما بعدَ من واختلفوا تفرقوا كالذين

].105 - 103عمران:  عظيم}َ [آل عذاب لهم

إل تكلييف ل اللييه سييبيل فييي تعييالى: {فقاتييل وقييال
ف أن الليه عسيى المؤمنين وحرض نفسك اليذين بيأس يك
].84تنكيلَ}َ [النساء:  وأشدَ بأسا أشدَ والله كفروا

*      *      *
العييالمين، علماءهييا من الباكستان أهل في أن شك ل
أدرى هييو المخلصييين... ميين ومجاهييدَيها المجربين، وقادتها

ون مواجهتهييا بطييرقا وأعلم منا، فيهم النازلة الكارثة بأبعاد
بشعابها)...  أدرى مكة العرب: (أهل يقول غيرهم. فكما

الييبر عليييى تعيييالى: {وتعيياونوا الليييه لقييول ولكيين
(الدَين وسلم علي الله صلى الله رسول ولقول ،والتقوى}َ
ولرسييوله قييال: للييه اللييه؟ رسييول يييا لميين قيييل النصيحة،

مسلم].  وعامتهم) [رواه المسلمين، ولئمة ولكتابه

ينفعهيم. بميا والتيذكير لهيم النصييح واجييب علينيا فإن
معشيير أننييا المييؤمنين}َ. وخاصيية تنفييع الييذكرى {فييإن

مواجهيية فييي كييثيرة بتجييارب مررنييا قييدَ العرب المجاهدَين
النصيييحة تمييام ومن الباب، هذا ومن بلَدنا، وغزاة طواغيتنا

لتصييورنا نصيييحتنا فييي نعرض أن المصيبة، أبعاد بينا أن بعدَ
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أعلييم يفيييدَ... واللييه مييا ذلييك في فلعل الكارثة مواجهة عن
بالصواب. 

إلييى النظيير نلفييت أن بنييا يجييدَر ذلييك، مسييتهل وفييي
أل باكسييتان فييي الجهيياد موضييوع فييي التييأثر بالغة مشكلة

طييول علييى المييتربص اللييدَود العييدَو الهنييدَ، مشييكلة وهييي
لباكستان.  والجنوبية الشرقية الحدَود

قضصصية     علصصى     وأثرهصصا     الهنصصد،     مصصع     الحصصرب     ؛  أول
باكستان:ا      في     الجهاد

معروفيية، قدَيميية وباكسييتان الهنييدَ بييين الحرب قضية
الطبيعية الحالة وإلى أصلَ، باكستان نشأة إلى جذورها تمتدَ
التييدَاخلَت عيين والكفيير. ناهيييك السييلَم بييين الحييرب ميين

المهييم للمشييكلة... ولكيين والعرقية والقتصادية السياسية
أدركييوا قييدَ والمريكييان اليهييود أن تعقيدَا، يزيدَها ومما فيها

اليهودية الصليبية الحرب هذه في الهندَوسي الحليف أهمية
محيور فييي الهنيدَ فيأدخلوا المسييلمين، علييى يشيينونها التي

المسلمين.  على العدَوان

ميلهييا الوروبية الدَول ول المريكية، الدارة تخف ولم
أمريكييا أجييرت وقاحيية، وبكييل الباكسييتان. بييل ضييدَ للهنييدَ

باكسييتان. مع التصعيدَ قمة في الهندَ، مع عسكرية مناورات
الباكستان، ظهر في بها تلوحا عصا الهندَ من أمريكا واتخذت

أفغانسييتان فييي المسلمين حرب في تتقاعس أنها بدَا كلما
وكشمير.  وباكستان

وخاصة باكستان، في المسلمون ينتبه أن يجب ولذلك
المشكلة.  ازدواجية إلى وقادتهم المجاهدَ الشباب

وميين الهندَ، في المتربص العدَو فإن ؛أولى ناحية فمن
بين سيما داخلية. ول وحدَة إلى يحتاج وأوروبا أمريكا، ورائه

الضيياربة، قييوته الباكسييتاني. وخصوصييا والشييعب الجيييش
سيييما والطلَب. ول والعلميياء السييلَمية التنظيمييات وهييي

قتالييية تجربيية اكتسييبت الييتي المسلحة الجهادية الجماعات
وأفغانستان.  كشمير في

الجيييش تسييتخدَم الحكوميية فييإن ؛أخييرى ناحييية ومن
"مشييرف" بزعاميية المرتييدَين سيييطرة وبحكييم الباكستاني

وبييأوامر والسييتخبارات، الميين قييوى علييى عليييه. وكييذلك
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فييي الهييام السييلَمي الظهييير هييذا وتييدَمر لتصييفي أمريكييا
الهندَ...  موجهة

القييوى موقييف حساسييية من المشكلة، صعوبة وتأتي
السييلَمية والجماعييات والطلَب العلميياء ميين السييلَمية
والجهادية. 

علييى وتركتهييا الباكستانية، الحكومة توجه لم إن فهي
الحكومة ستصل مقاومة، دون تصفيتها مخطط تنفذ راحتها

والجماعييات التنظيمات لهذه السلَمية القاعدَة تفكيك إلى
فييي الهنييدَ أمريكييا. وسييتتقدَم رغبيية علييى بناء باكستان في

حكوميية قصييمت أن باكستان. بعدَ لضرب المناسب الوقت
وأعيدَمتها فييه المجاهيدَة للقيوى الفقري العمود الباكستان

لمريكا.  وتسليما وأسرا قتلَ

معركيية فييي معها واشتبكت الحكومة قاومت إن وهي
الجيييش إنهيياك إلييى هييذا وعادلة. سيؤدي مشروعة جهادية

السييلَمية القوى تدَمير وإلى جهة، من وتفكيكه الباكستاني
طاحنيية. أهلييية معركيية فييي أخييرى، جهيية ميين باكستان في

القوتييان تكييون أن بعييدَ الباكسييتان لحييرب الهنييدَ وسييتتقدَم
الهنييدَ بعضييا. لتلتهييم بعضييها أفنييت قييدَ فيهييا الساسيييتان

سائغة.  لقمة أمريكا بدَعم الباكستان

فييي المشييكلة المعضييلة. وليسييت حقيقيية هييي هييذه
بحييدَ مشييروع جهيياد فهييو الحكوميية، لجهاد الشرعي الحكم

الجهاد.  هذا على يترتب فيما ذاته. فالمشكلة

رحمييه القيييم ابيين ذلييك اختصيير كما العلماء تكلم وقدَ
المتوقعيية نتيجته حيث من الجهاد حكم عن الحدَيث في الله
أربعة إلى والحرب. وقسمه الرأي وأهل العلم أهل قبل من

أن:  كلَمه أقسام. وخلَصة

بالعدَل: واجب.  الظلم لتغير ) الجهاد1

منه: واجب.  أخف بظلم الظلم لتغير ) الجهاد2

فيييه يسيياويه: اختلييف بظلييم الظلييم لتغييير ) الجهاد3
سيينة - لثبييات القيم ابن - ومنهم بعضهم العلماء. واستحبه

الظالمين.  دوام عدَم في الله
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- حييرام منييه: فهييذا أشدَ بظلم الظلم لتغير ) الجهاد4
يسييلب ظالم حاكم ضدَ مثلَ فالجهاد الشاهدَ، محل هو وهذا

يسييلب حيياكم مثييل منييه، ظلما أشدَ هو من ليخلفه الموال
إن الجهيياد النفييس. فهييذا ويقتييل العييراض وينهك الموال

- حرام المثال. فهو في كما نتيجته الظن على غلب

السياسيية أهييل ميين بييالواقع، العلييم أهييل يقدَره وهذا
الجهيياد. وفييي فيييه سيييقام مكييان كييل في والحرب والرأي
مفتوحيية جهادييية حربييا - فإن بالصواب أعلم - والله تقدَيرنا
البلدَ، مستوى على والجيش السلَميين بين النطاقا واسعة
بعييين أخييذنا سييوءا. إذا أشييدَ حييال عليهييا يييترتب أن يمكيين

ذاتييه الجيييش قيييادات وأن الباكسييتان، أحييوال العتبييار
السييلَم أنصييار ميين خليييط هييم والشييرطة الميين وقيادات
العلمانييية القاعييدَة اتسيياع باعتبارنا أخذنا إذا كذلك وأعدَائه،

والتنظيميييات والعلمييياء السيييلَمية الحركيييات وأن فيهيييا،
المواجهة. كذلك هذه مثل حول الرأي في متفرقة الجهادية

الييتي المسييلحة الجهادييية التجييارب العتبييار بعييين أخذنا إذا
والسلَمية.  العربية البلَد بعض في قامت

هييذا بمثييل المتربص طبعا. العدَو العتبار بعين آخذين
والصييليبيين. اليهييود ميين وحلفائهييا الدَاخلي: الهندَ التطاحن

"مشييرف" مواجهيية عييدَم أن ننسييى ل أن يجييب ولكيين
أسييوأ. فمييا وربمييا النهاييية فييي الطاميية نفس إلى سيفضي
 الشكال؟ هذا من المخرج

مثييل فلسييطين فييي الجهادييية الحركات واجهت لقدَ 
بتشييابه ويمكيين جيدَ، نسبي بنجاحا وتجاوزتها المعضلة، هذه

تجربتها.  من نستفيدَ أن المعطيات

السييلَمية الجهادييية الحركييات أن ؛  ذلصصك     وخلصصصة
الحييل اختييارت والييتي فلسييطين فييي المسييلحة الجهادييية
الوطنييية السييلطة حكوميية أمييام نفسييها وجييدَت المسييلح،

وتعهييدَت الستسييلَم طريييق اختييارت الييتي عرفات برئاسة
الجهادييية. وكييان الحركييات تلييك بتصييفية واليهود للمريكان
وأن سيييما بينهمييا. ل المواجهيية إشييعال إسييرائيل مخطييط

سيييما ل الجهادييية الحركييات متكافئيية. ولكيين بييدَت قواهييا
الفخ هذا تفادي في نجحت" السلَمي الجهاد" و ،"حماس"

فييي الوطنية والسلطة إسرائيل المعادلة. وجعلت قلبت بل
وشرعيا. لقييدَ وذكيا بسيطا الحل كان معاكسة. لقدَ معضلة
الخييارجي العييدَو تجيياه عملياتهييا الجهادييية الحركييات ركزت

أن رغييم الوطنييية السييلطة إسييتهدَاف  وتفييادت"إسرائيل"
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مثييل مثلهييا شييرعا السييلطة ردة ورغييم استهدَفتها السلطة
أخرجييت والمسلمين. ولما العرب بلَد في الحكومات باقي

طورهييا، عيين إسييرائيل للمجاهييدَين الستشييهادية العمليات
لتوحيييدَ واضييطرتها وإدارتهييا السييلطة جيييش بضييرب بدَأت

إسرائيل.  ضدَ الجهادية الحركات مع دفاعها

إسييرائيل مييع بالتجيياوب عرفييات زمييرة تمييادي ومع 
الجهادييية الحركييات وراء برمتييه الفلسييطيني الشارع وقف
اليهود.  تقاتل التي

باكسييتان فييي والسييلَمية الجهادييية الحركييات وتقف
إسييرائيل. مكييان والهنييدَ مشييابها: فأمريكييا موقفييا اليييوم

أمريكييا بييأمر عرفات إدارة دور نفس تلعب المرتدَة وإدارته
هناك.  كحالهم حالهم هنا المسلمين. والمجاهدَون ضدَ

إسقاط في يكمن باكستان في الحل أن الواضح ومن
فتييح خلَل من بالجيش الصطدَام دون "مشرف" وحكومته

"مشييرف" واسييتهدَاف الهنييدَ، وحليفتها أمريكا مع المعركة
الجيييش قتييال فييي الكفر. والقتصييار أئمة كبار من وقيادته

النفس.  عن الدَفاع حق على

لهييذه الشييامل الحييل معييالم معنييا ترتسييم هنييا وميين
سياسييية أسييس علييى تقييوم أن يجييب المعضييلة... الييتي

وهييي مجتمعيية تحقيقهييا يجييب متوجبيية وفرائييض شييرعية
بالصواب:  أعلم والله ،تصورنا بحسب

لمواجهصصة     العامة     الستراتيجية     أول:ا الخطوط
باكستان:ا      في     الكارثة

باكسييتان. وركيزتاهييا قييوة علييى الحفيياظ ) يجييب1
. "والجهادية السلَمية القوى"  و"الجيش"الساسيتان: 

باكستان في المرتدَة للحكومة السماحا عدَم ) يجب2
لييه تسييعى مييا الجيييش. وهييذا في السلَمية القوى بتصفية

أمريكا. 

"مشييرف" بتصييفية لحكوميية السييماحا عييدَم ) يجب3
والجماعييات والطلَب للعلميياء العريضيية السلَمية القاعدَة

باكستان.  في والجهادية السلَمية
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للقييوى الجهييادي الحليييف علييى الحفيياظ ) يجييب4
الفغان وهم: المجاهدَون المنطقة في المجاهدَة السلَمية

المجاهييدَون ،والطالبييان عميير محمييدَ الملَ رأسييهم وعلييى
والفغييان والقاعييدَة أسييامة الشيييخ رأسييهم وعلييى العييرب
وعلييى آسيا وسط مجاهدَو ،كشمير في المجاهدَون ،العرب
.أوزبكستان مجاهدَو رأسهم

فيييي وتصيييفيتهم وأعيييوانه بمشيييرف ) الطاحييية5
باكستان. 

فييي وتصييفيتهم وأعييوانه كييرزاي بحكومة ) الطاحة6
أفغانستان. 

باكسييتان من المريكية القوات إخراج على ) العمل7
وجودهم.  وتصفية بكاملها والمنطقة وأفغانستان

*      *      *
مواجهصصة     فصصي     الشامل     للحل     عامة     ملمح     ؛  ثانيا
الكارثة:ا 

قييوته. عمود تكون مخلصة مسلمة قوى باكستان في
الكارثة. لهذه الشامل الحل تصورنا في عليها يقوم وبالتالي

هي:  القوى هذه

وأنصارهم.  وأتباعهم وطلَبهم العاملون ) العلماء1

وعناصيييرها السيييلَمية والتنظيميييات ) الجماعيييات2
ومؤيدَيها. 

ذات المسييلحة الجهادييية والتنظيمييات ) الجماعييات3
القتالية.  الخبرة

فييي المسييلمة العسييكرية والقيييادات ) الضييباط4
والشريعة. السلَم بحكم المؤمنين من المن وقوى الجيش

والعلميييية السياسيييية، والشخصييييات ) الزعاميييات5
السييلَمي الحل بحتمية المؤمنين والجتماعية. من والدبية

الشريعة.  تحكيم على والموافقين
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باكسييتان. وهييو فييي السييلَم لقوة العامة ) الركيزة6
السيييلَمية العاطفييية المسيييلم. ذي الباكسيييتاني الشيييعب
الجارفة. 

علصصى     فيقصصوم     تصصصورنا     فصصي     الحصصل     خلصصصة     أما
اثنين:ا      محورين

العسييكرية والقيييادات العلميياء جهييود توحيييدَأول:ًا 
برنامييج والجتماعية. في السياسية والشخصيات السلَمية

إسلَمية حكومة وإقامة وحكومته، بمشرف للطاحة شامل
فييي شييرعيا إمامييا وتقيم الله أنزل بما تحكم العلماء بقيادة

حولها.  وما باكستان في الجهاد راية باكستان. وترفع

ًا:ا  أشييكال كافيية ضييدَ المسييلح الجهيياد إنطلَقاثانيصص
كبدَاييية باكسييتان فييي الغربييي والصييليبي المريكييي الوجود
بطييرد يبييدَأ موحييدَ هييدَف علييى الباكسييتاني الشييعب لجمييع

الباكسييتان. ول فييي الشييريعة حكييم بإقاميية وينتهي العدَاء
فييي والسياسييية والعسييكرية الدَينييية القيييادات على يخفى

وثمنه ولوازمه وتكاليفه البرنامج هذا مثل تفاصيل باكستان
الكتيياب هييذا مثييل فييي هنييا إليهييا. وليييس الطريييق وملَمييح
التفاصيل.  تلك مثل محل المفتوحا

والفكيار الملَحظييات بعييض بيذكر ذلييك، مين وأكتفي
الهامة... 

هامة:ا      وتنبيهات     ملحظات

فتييوى باكستان في العلماء يعلن أن الضروري ) من1
الييذين العلميياء ميين ممكيين عييدَد أكييبر عليهييا يوقييع شيياملة
الفتوى هذه الشامل. وتشتمل الحل هذا مثل على يقدَمون

يلي:  ما على

بسيييبب "مشيييرف" وحكيييومته، وكفييير ردة علَن- إ
وليتهييم اللييه. وسييقوط لشريعة وتبدَيلهم للكافرين وليتهم
طاعتهم.  وتحريم

تلقييي أو "مشييرف" وحكييومته مييع التعاون - تحريم 
لحكومته.  والضرائب الموال دفع أو منه الوامر

أمريكييا ضييدَ المسييلح الجهيياد بفرضييية - الفتيياء 
وكل وأفغانستان باكستان في الغربيين وحلفائهم وبريطانيا
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هييذه أداء علييى الباكسييتاني الشييعب مكييان. وتحريييض
استطاع.  وحيث أرضه على الفريضة

راييية تحييت المسييلمين قاتييل ميين وكفر ردة - إعلَن 
حييارب والصييليبيين. وميين المريكييان جانب "مشرف" إلى

عليهم.  المرتدَين أحكام الكفار. وترتيب وأعان المسلمين

ميين الله سبيل في المجاهدَين عون فرضية - إعلَن 
ميين آسيييا وسييط ومجاهييدَي والعرب والفغان الباكستانيين

يستطيعون.  ما بكل وإمدَادهم معهم

أداء علييى العييازم المجاهييدَ الشباب ينبته أن ) يجب2
المور:  من جملة إلى الجهاد فريضة

مواقفهم ودعم المسلمين وقيادات العلماء - احترام 
فييي السييلَمي. حييتى الصف وحدَة على والعمل الحق، في

فييي الطاقيية تفريييغ الجهاد. وعييدَم حول الرأي اختلَف حال
السلَمي.  الصف داخل خلَفات

الدَولة مؤسسات من أي على بالهجوم التوجه - عدَم 
الييدَفاع حييال في إل والمنية والعسكرية السياسية وهياكلها

علييى العسييكرية العمليييات النفييس... الييخ. وقصيير عيين
بكافيية للحلفيياء والغربييية والبريطانييية المريكييية الهييدَاف

والعسكري.  المدَني تواجدَها أشكال

"مشييرف" وكبييار لستهدَاف قصوى أولوية - إعطاء 
فييي الشييامل الحييل مفتيياحا ذلك فإن ،منهم للتخلص أعوانه

باكستان. 

والقييوات والشييرطة الجيييش قتييال فييي - القتصييار 
هييذه قصييدَت حييال في النفس عن الدَفاع على الباكستانية

العتقييال. وميين أو بالقتييل مجاهييدَ أو مسييلم أي القييوات
المرتييدَين لهؤلء أنفسهم المجاهدَون يسلم ل أن الضروري

والسجن. بالقتل عليهم ويحكموا المعتقلَت في بهم ليزجوا
ضراوة.  بكل أنفسهم عن دفاعا يقاتلوهم أن يجب بل

أثنيياء المسييلمين عامية إيييذاء عدَم إلى جدَا - النتباه 
وتوخي المرتدَين أئمة أو الكفر أئمة أو الكفار ضدَ عملياتهم

المسييلمين. ودميياء حفظ في والحيطة الحذر درجات أعلى
هاميية لضييرورة إل المسييلمين بييين التفجير عمليات وتجنب

الكبير.  الحتياط ومع جدَا
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والمجاهدَون العلماء يخاطب أن ضرورة إلى - التنبيه 
عاطفيييا لينييا خطابييا الحكوميية مييع العامليية القييوات هييذه

القييل. علييى عدَائهم تحييدَ أو المسلمين صف إلى لكسبهم
يخشييى}َ أو يتييذكر لعلييه لينا قول له تعالى: {فقول قال كما

].44: [طه

القييوى مع التنسيق من مستوى أعلى تحقيق - يجب 
- العييرب - المجاهييدَون الطالبييان إليها أشرنا التي الجهادية
الظهييير لنهييم آسيييا، وسييط - مجاهييدَو كشييمير مجاهييدَو

مييع سيييطول والييذي باكسييتان، فييي للجهيياد الساسييي
المنطقة.  في جذورهم ضربوا لنهم أعلم والله المريكان

مييع المواجهة هذه في أعلم والله المفيدَ من - ليس 
المسيييحية الهييدَاف استهدَاف الوروبية المريكية الصليبية

المعركيية هييذه فييي تسيياهم لييم المحلييية. مييا الباكسييتانية
الفرصة إعطاء عدَم بهدَف المسلمين. وذلك على بالعدَوان

النتبيياه بها يصرفون وذريعة قضية لتخاذها العالمي للعلَم
لباكستان.  احتلَلهم قضية عن

المراكييز ضييرب فيجييب ذلييك ميين العكييس - وعلييى 
الهييدَاف أهييم ميين وهييي الجنبييية التنصيييرية التبشيييرية
المعادية. 

بيين بالتنسيييق السيراع ضيرورة إلى النتباه ) يجب3
والجتماعييية والسياسييية والعسييكرية السييلَمية القيييادات

يتمكن "مشرف" بأن هلَك حال في المبادرة زمام لستلَم
آخيير أمريكييي عسييكري انقلَب بحصييول أو منه المجاهدَون

شييك ول مستهدَف أنه يعلمون المريكان باكستان. لن في
لخلَفته.  لمريكا عميلة باكستانية خيارات عدَة رتبوا أنهم

القييوى بييين تحالف إقامة عندَ والحذر النتباه ) يجب4
الساسييي المشروع على والسياسية والعسكرية السلَمية

منهييا). المريكان وإخراج باكستان في الشريعة (إقامة وهو
والشخصيييات السياسييية والحييزاب القييوى ميين الحييذر

السلَمية. أن لشريعة والرافضة للدَين المحاربين العلمانية
سبق التي لك منها خصوصا السلَمي لتحاد هذا في تتغلغل

اللييه أنييزل ما بغير باكستان حكم في شاركت أو حكمت أن
الخلقييي أو الدَيني بالفساد مشهورة سوابق لها التي تلك أو
إل زادوكم ما فيكم خرجوا تعالى: {لو الله المالي. يقول أو

ُعوا خبال لهييم سماعون وفيكم الفتنة يبغونكم خلَلكم ولوَض
تعييالى: {وإذا وقييال ]،47بالظالمين}َ [التوبة:  عليم والله
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كييأنهم لقييولهم تسييمع يقولييوا وإن أجسامهم تعجبك رأيتهم
العييدَو هييم عليهييم صيييحة كييل يحسييبون مسييندَة خشييب

اللهيم ]،4يؤفكون}َ [المنيافقون:  أنا الله قاتلهم فاحذرهم
الشريعة.  حكم وقبلوا ذلك من تابوا أشخاصا إل

عييدَم إلييى باكسييتان في المجاهدَون يتنبه أن ) يجب5
هييذه أجييل ميين الجهادييية التنظيمييات جميييع إتحيياد ضييرورة

علييى التحيياد ويكفييي حاليييا، ممكيين غييير هذا لن المواجهة
وحلفيائه المريكييي العدَو نكاية على السباقا الهدَف. وليكن

اللييه. وعنييدَ مرضيياة علييى التسييابق مضمار وهو الوروبيين
والضييباط السييلَميين الزعميياء بمشييرف. وقيييام الطاحيية

هيييذه سيييتلتقي السيييلَمية الحكومييية بإقامييية المسيييلمين
تلقائيييا. الشرعية والحكومة المسلم المام على التنظيمات

الحييزاب دور وينتهييي المييام وينصييب الدَوليية تقوم وعندَها
الله.  شاء إن وغيرها السلَمية والجماعات

*      *      *
إن     باكستان     في     الجهاد     من     يجب     ما     أقل     ؛  ثالثا

عنه:ا      المسؤولون     به     يقم     الشامل. ولم     الحل     تعذر

التييوجه النيياس يسييتثقل كييثيرة... وقييدَ أعذار ستقوم
هييو الكييثيرة... فمييا التكيياليف ذي الشييامل الحييل هذا لمثل

نكييص واجبييه. إذا أداء علييى العازم المجاهدَ المسلم واجب
الناس؟

ل اللييه سييبيل في وتعالى: {فقاتل سبحانه الله يقول
بييأس يكف أن الله عسى المؤمنين وحرض نفسك إل تكلف
 ].84تنكيلَ}َ [النساء:  وأشدَ بأسا أشدَ والله كفروا الذين

آمنييوا الييذين أيها تعالى: {يا قال كما المسلم فواجب
اهتييدَيتم}َ [المائييدَة: إذا ضل من يضركم أنفسكم. ل عليكم
فييي الحييال هييو كمييا الجهيياد، تعييين حالة في  فواجبه]105

اثنين:  منحيين في مكان. يكون وكل باكستان

أن ؛نفسييك}َ إل تكلييف ل اللييه سييبيل في  {فقاتل)1
يقاتييل. هييذا وأن اللييه سبيل في استطاع وما السلَحا يحمل
نفسك}َ.  إل تكلف {ل شخصي تكليف

العلمييياء واجيييب وهيييذا ؛الميييؤمنين}َ  {وحيييرض)2
اللييه هييدَاه الييذي القتييال إلييى المييؤمنين يدَعوا والدَعاة. أن
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الحسيينة. وهييذه والموعظيية بالحكميية بالييدَعوة إليه. وذلييك
زمييام العلييم. وملكهييم اللييه آتيياهم ميين على خاصة فريضة
والخطابيية... وأعظييم والحجيية الكلميية والبيييان. أو القلييم
والقدَام القدَوة تقدَيم في هو للمؤمنين، والتحريض القدَوة

المترددين... فإن لدَى والحمية الحماس يشعل للجهاد. مما
أشييياء يعلم أن المجاهدَ الشباب الشامل. فعلى الحل تعذر

تاما:  إيمانا بها يؤمن محدَدة

الدليية. وبينا سبق عليه. كما عين فرض الجهاد ) أن1
الجهاد.  عن وقعودهم الناس إحجام عنه يسقطه ل

والصيييام كالصييلَة تعينت، إذا الفريضة أن يعلم ) أن2
أحيدَ. ل فيهيا يسيتأذن المتعييين. ل الجهيياد فريضية والزكاة،

ول شيييخ فيها يستأذن ل دين... وكذلك رب ول سيدَ ول والدَ
بيعييات ميين بيعيية أو عهييدَ أو رابطيية وبينه بينك أمير ول قائدَ
الخييير. ميين عليه بايعته ما له توفي أن والتقوى. فيجب البر

عنهييا، هو تردد إن الجهاد فريضة أداء عن تتردد ل أن ويجب
ل المتعينيية معذورا. فالفريضة أو متأول أو متكاسلَ أو قاعدَا

العلماء.  بإتفاقا أحدَ صحبة فيها ينتظر ول أحدَ فيها يستأذن

مييا لهم {وأعدَوا فقط استطاع ما العدَاد عليه ) أن3
علييم لييدَيه كييان . فييإن]60قييوة}َ [النفييال:  من استطعتم
أو العصييا أو فبالسكين علمه. وإل يلَئم عملَ عمل عسكري

بييه ينكييأ المقاوميية أسييلحة ميين سييلَحا بييأي المسدَس... أو
الله.  أعدَاء

هو. فكييل يقدَم حتى غيره به يقوم أن ينتظر ل ) أن4
نفسه.  عن سيحاسب إنسان

شييامل حييل يحصل لم إن أخيرا هذا... نبين وضح فإذا
فييي المسييلم علييى يجييب مييا أقييل الباكسييتان... فييإن ينقذ

القتال:  من أنواع ثلَثة باكستان

الصييليبيين وأحلَفهييم والنجليييز المريكييان ) قتييال1
بالقتال.  بقصدَهم ،الغربيين

مشييرف-  باكسييتان فييي والييردة الكفر أئمة ) قتال2
والغتيال.  بالقتل بقصدَهم-  أعوانه وكبار

الجيييش ميين بييالذى، المسييلمين قصييدَ ميين ) قتييال3
عيين (دفاعييا المرتييدَين الكفييار بييأوامر والشييرطة، والميين
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لهييم. فقتييالهم وأعراضييكم أنفسييكم إسلَم وعدَم النفس)،
إن النييار فييي وهييم شهيدَ، واجب. والمقتول الحالة هذه في
الكفار.  أوليائهم مع الله شاء

وميياذا ويقييول بييه، يقييوم أن يمكيين ما أحدَ يحقرن ول
لهييذا قاعييدَون... فييإن والنيياس فعلته إن هذا يؤثر أن عسى

شخصييي، ونصيير وفييوز للفريضيية، أول: أداء كييبير. لنييه أثر
فييي للشييهادة ودرب تعييالى، اللييه أمام المتحان في ونجاحا
لميين القتال باب ويفتح القاعدَ، ثانيا: يشجع الله. وهو سبيل

سيييكون. ومييا كييائن هو وما القدَار الله كتب وراءك... وقدَ
وأد بنفسييك، اللييه... فانييج كتبه ما بحسب وسيقع وسيكون

فيياز}َ [آل فقدَ الجنة وأدخل النار عن زحزحا واجبك: {فمن
 ].185عمران: 

بنفسييه الجهيياد على المرء إقدَام وكيفية تفاصيل وأما
تعليمييا يتلييق لييم لميين فسأفصلها به، يثق ممن معه بمن أو

للشييباب وموجهة لذلك مفردة رسالة في ذلك على وتدَريبا
الله.  شاء إن باكستان في المجاهدَ

:ا  الشامل     الحل     عن     البحث     في     هام     تنبيه

الجييذور ذات للكارثيية حييل عيين الحييدَيث ختييام وفييي
وذلييك أساسيييا مبييدَأ نؤكييدَ أن يجييب باكسييتان، في القدَيمة

نعلم:  أن هو المبدَأ هذا وحقيقيا، شاملَ الحل يكون حتى

كييل هييو وليس الكارثة، صور آخر "مشرف" هو أن- 
فقط.  أشكالها آخر إنه الكارثة،

فييي اللييه بشييرع الحكييم غييياب هييي الكارثيية - إن
قيييام منييذ مسييتمرة تييزال مييا الكارثيية وهييذه باكسييتان،
ميين ذلك بعدَ عنه تفرع علملنية. وما أسس على الباكستان
أول، الحكييام عندَ والبراء الولء ميزان اختلَل أولها مصائب،

تشييعب ميين ذلييك تلَ ما الناس. ثم من كثير ثم أعوانهم، ثم
كييل فيي أزمييات شييكل عليى وظهييوره الوبياء هيذا أعراض

والفكرييية... والجتماعييية والقتصييادية السياسية المجالت
الخ. 

زوال زوالييه يعنييي ولن ما، "مشرف" يوما - وسيزول
نييواز قبلييه ميين زال الوباء. لقدَ أعراض تنتهي الكارثة. ولن

فيي يتغيير بوتيو... ولييم بينظيير قبليه مين وزالييت شيريف،
عهييدَ فييي الن ظهييورا أشييدَ إنهييا شيييئا. نعييم الوباء أعراض
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حضورهم إقتضى الذي المريكي العصر في "مشرف" لننا
باكستان.  في

إن الشييامل الحييل "مشرف" بدَاية زوال شكل - ربما
أعييراض من آخر عرض تلَه وربما نرجوه، ما الله. هذا شاء

الميييزان يبقى أن عسكريا. يجب أو مدَنيا كان ربما الكارثة،
صييار فييإن ل؟ أم للييه كلييه الباكستان في الدَين واضحا. هل

أمييام فنحيين يكيين لييم الكارثة. وإن زالت فقدَ لله كله الدَين
{وقيياتلوهم قائمييا يييزل ليين الله وأمر للكارثة جدَيدَة صورة
لله}َ.  كله الدَين ويكون فتنة تكون ل حتى

السادس الفصل
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احذروا الباكستان أهل يا
قائمة فأسبابها الكارثة

نييوحا قوم قبلهم كذبت فقدَ يكذبوك تعالى: {وإن قال
مييدَين * وأصييحاب لييوط وقوم إبراهيم * وقوم وثمود وعاد

نكير كان فكيف أخذتهم ثم للكافرين فأمليت موسى وكذب
علييى خاوييية فهييي ظالميية وهي أهلكناها قرية من * فكأين

فييي يسيييروا * أفلييم مشيييدَ وقصيير معطليية وبئيير عروشييها
بهييا يسييمعون آذان أو بهييا يعقلون قلوب لهم فتكون الرض
فييي الييتي القلييوب تعمييى ولكيين البصييار تعمييى ل فإنهييا

].46  -43 الصدَور}َ [الحج

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عن أحمدَ المام روى 
الخاصيية. بعمييل العاميية يعييذب ل اللييه قييال: (إن أنه وسلم
أن علييى قييادرون وهييم ظهرانيهييم بييين المنكيير يييروا حييتى

الخاصيية اللييه عييذب ذلييك فعلييوا ينكييروه. فييإذا فلَ ينكييروه
والعامة). 

*      *      *
والمجاهدون... يا     والقادة     العلماء     أيها     وأخيرا

باكستان...      في     المسلمين     إخواننا

عليييه اللييه صلى الرسول وقال الله قال ما إلى تعالوا
إذا المييؤمنين قييول كييان تعييالى: {إنمييا الله وسلم... يقول

وأطعنا...}َ [النييور: سمعنا يقولوا أن ورسوله الله إلى دعوا
51.[

للنسييان كييثيرة... فالشيييطان أعييذار سييتقوم فييإنه
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول أخبر بالمرصاد... فقدَ

وسيلم: علييه اللييه صلى فقال للنسان الشيطان تثبيط عن
لييه فقييال اليمييان طريييق فييي آدم لبيين قعدَ الشيطان (إن

عيين قعييدَ ثييم فييآمن فخييالفه آبائييك ودييين دينك وتذر أتؤمن
فخييالفه وأهلييك مالك وتترك أتهاجر له فقال الهجرة طريق
فتقتييل أتجاهييدَ لييه فقييال الجهيياد طريق على قعدَ ثم فهاجر
فحييق فجاهييدَ فخييالفه مالييك ويقسييم نساؤك فتنكح نفسك

البخاري]. الجنة) [رواه يدَخله أن الله على
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القيام وعدَم الخنوع كلها، مؤداها كثيرة أعذار ستقوم
بالفريضة. سيقال: 

العظمى؟ القوة هذه سنقاتل - كيف

لدَيها؟ ما ولدَيها الحكومة مواجهة يستطيع - ومن

والشييرطة؟ الجيييش ميين شعبنا أبناء سنقاتل - كيف 
وعشيرتنا؟ وإخواننا وأبناؤنا آباؤنا ومنهم نقاتلهم كيف

وننصييرف وشييأنهم، والضييلَل الكفار نترك ل - لماذا 
اهتدَينا؟ إذا ضل من يضرنا ل ربنا فنعبدَ لشأننا،

عيين معرضيية والنيياس الجهيياد بدَعوة سنقوم - كيف 
ودعييوتهم نصييحهم ميين فائييدَة ول للييدَنيا؟ منصييرفة الحييق

للجهاد. 

صييلى رسييوله وقييال تعييالى الله قال ما إلى فاسمعوا
أو قلييب له كان لمن لذكرى ذلك في {إن-  وسلم عليه الله

] -37 :شهيدَ}َ [قا وهو السمع ألقى

وأتبيياعهم وجنييدَهم الباطييل أهييل كييثرة عيين أمييا 
ليييس فهييذا والخارج، الدَاخل أعدَاء من وعتادهم، وسلَحهم

أخييبر والباطيل... فقيدَ الحييق بيين مواجهية كيل فييي بجدَيدَ
فريقان...  ذلك في الناس أن وتعالى سبحانه

اليييوم لنييا طاقيية أشييباههم: {ل وسيييقول قييال فريق
وجنوده...}َ.  بجالوت

قليليية فئيية ميين أشييباههم: {كييم سيييقول قال وفريق
أخييبر الصابرين}َ. وقييدَ مع والله الله، بإذن كثيرة فئة غلبت

ربنييا قالوا وجنوده لجالوت برزوا {ولما النتيجة عن سبحانه
القييوم علييى وانصييرنا أقييدَامنا وثبييت صييبرا علينييا أفييرغ

. ]250–  249الله}َ [البقرة:  بإذن فهزموهم الكافرين،

المرتدَ ونائبه الكافر العدَو لهذا المسلمون يقول فهل 
أنييت فاذهب{الجهاد:  يريدَ لمن قائلين تراهم أو ذلك؟ مثل

؟!]24قاعدَون}َ [المائدَة:  ههنا إنا فقاتلَ وربك

الخيوة لقتيال اليدَعوة مين البعيض دهشيية عيين وأميا
المسييلمين ضييدَ الكفر صف في وقفوا إذا والعشيرة والباء
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وسييلم، عليييه الله صلى الله رسول جهاد كان هل فنسألهم
العييرب؟ من حولهم ومن قريش كفار في الكرام، وصحابته

اختاروا لما العمومة وأولد والبناء الباء من القربين في إل
قومييا تجييدَ {ل فيهييم تعييالى قييال اليمان. حييتى على الكفر

ولييو ورسوله الله حاد من يوادون الخر واليوم بالله يؤمنون
كتييب عشيرتهم. أولئييك أو إخوانهم أو أبنائهم أو آبائهم كانوا
تجييري جنات ويدَخلهم منه بروحا وأيدَهم اليمان قلوبهم في
عنييه. ورضييوا عنهم الله رضي فيها خالدَين النهار تحتها من

المفلحييون}َ هييم اللييه حييزب إن أل اللييه حييزب أولئييك
].22 :[المجادلة

ل الييذين آمنييوا أيهييا يأمرنا: {يييا وتعالى سبحانه والله
علييى الكفيير اسييتحبوا إن أولييياء وإخييوانكم آبيياءكم تتخييذوا
الظييالمون}َ [التوبيية: هم فأولئك منكم يتولهم ومن اليمان

23.[

كتيياب فييي واحييدَة أييية جمعتهييا كثيرة... وقدَ والعذار
بييأنهم الفريضيية عيين الناكصييين أصييحابها ووصييفت اللييه

آبيياؤكم كييان إن تعالى: {قييل قال وتوعدَتهم. فقدَ فاسقون
وأميييوال وعشييييرتكم وأزواجكيييم وإخيييوانكم وأبنييياؤكم

ترضييونها ومسيياكن كسييادها تخشييون وتجييارة اقترفتموهييا
فتربصييوا سييبيله فييي وجهيياد ورسييوله اللييه من إليكم أحب
الفاسييقين}َ القييوم يهييدَي ل واللييه بييأمره اللييه يييأتي حييتى

].24[التوبة: 

اللييه صيلى الرسيول وقييال تعالى الله قال إذا محل ل
أعيييان. فييروض أمام باكستان في للراء. فنحن وسلم عليه
المرتيدَ الحياكم وإخراجهم... وخلع ودفعهم الكفار جهاد من

العييراض. فلَ والنفييس الدَين عن طائفته... والدَفع وجهاد
وتعييالى: {فلَ سييبحانه اللييه والهييواء... يقييول للراء محييل
يجدَوا ل ثم بينهم، شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون ل وربك

تسليما}َ...  ويسلموا قضيت مما حرجا أنفسهم في

صييلى رسييوله وسيينة كتابه في واضح الشريعة وحكم
باكستان.  في الحوال من نزل ما مثل في وسلم عليه الله

ويأسيير. ويمييرحا. ويقتييل يسييرحا كييافر صييائل فأمريكا
المييؤمنين ويقتييل الشييرائع يبييدَل مرتييدَ حيياكم ومشييرف
السيينة وصييحيح القييرآن بصييريح متعينيية فريضيية وجهييادهم

علَن... وهييوى فلَن رأي إليى نعيدَل العلمياء... ثيم وإجماع
فأكثر!  أكثر وأعوانها أمريكا أقدَام ترسخ يوم كل وفي
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الطيييبين ميين النيياس أكييثر لييدَى الكبر العذر عن وأما
والجهيياد... لقييدَ النصييح ميين فائدَة ول جدَوى قولهم: ل فهو
منهييا نصييلح أنفسيينا وعلينييا النيياس، وانحرف الكثرون ضل
منهم.  علينا ول أهلينا ومن

سييورة فييي حييالهم هييذا عميين تعييالى اللييه أخييبر فقدَ
تعظون لم أمة قالت : {وإذ]166 – 164 :الية[ العراف

إلييى معذرة قالوا شدَيدَا عذابا معذبهم أو مهلكهم الله قوما
الييذين أنجينييا بييه ذكروا ما نسوا * فلما يتقون ولعلهم ربكم
بمييا بئيييس بعييذاب ظلمييوا الييذين وأخييذنا السوء عن ينهون
كونييوا لهييم قلنييا عنييه نهييوا عمييا عتوا * فلما يفسقون كانوا
خاسئين}َ.  قردة

عيين ينهييون الييذين ميين يكييون أن المسلم يسعى أفلَ
والعييذاب اللييه عقيياب ميين النجيياة تييدَركه أن عساه السوء،

البئيس. 

:]81–يي  78[ المائييدَة سييورة فييي تعييالى اللييه يقول
داود لسييان علييى إسييرائيل بنييي ميين كفييروا الييذين {لعيين

ل * كييانوا يعتييدَون وكييانوا عصييوا بما ذلك مريم بن وعيسى
كثيرا * ترى يفعلون كانوا ما لبئس فعلوه منكر عن يتناهون

أن أنفسييهم لهييم قدَمت ما لبئس كفروا الذين يتولون منهم
خالدَون}َ.  هم العذاب وفي عليهم الله سخط

اللييه رسول حدَيث من تفسيرها في أحمدَ المام روى
في اسرائيل بنوا وقعت قال: (لما أنه وسلم عليه الله صلى

فييي فجالسييوهم ينتهييوا فلييم علمييائهم نهتهييم المعاصييي
وآكلوهم أسواقهم في" ؛قال وأحسبه يزيدَ  قال- مجالسهم
ولعنهييم ببعييض بعضييهم قلييوب اللييه  فضييرب" -وشاربوهم

وكييانوا عصييوا بما {ذلك ،مريم بن وعيسى داود لسان على
متكئييا وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول وكان )،يعتدَون}َ

علييى تييأطروهم حييتى بيييدَه نفسي والذي فقال: (ل فجلس
أطرا).  الحق

علييى النقييص دخييل مييا أول  (إن:داود أبي رواية وفي
اللييه اتق هذا يا فيقول الرجل يلق الرجل كان إسرائيل بني
يمنعييه فلَ الغييدَ ميين يلقيياه لك. ثم يحل ل فإنه تصنع ما ودع
ضييرب ذلك فعلوا فلما وقعيدَه، وشريبه أكيله يكون أن ذلك
كفييروا... الييذين قال: {لعيين ثم )،ببعض بعضهم قلوب الله

لتييأمرن والله قال: (كلَ ثم ، {فاسقون}َ:قوله  إلى}َاليات
الظييالم يييدَ علييى ولتأخييذن المنكيير عن ولتنهون بالمعروف
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،قصييرا) الحييق علييى تقصييرنه أو أطرا الحق على ولتأطرنه
الترمذي.  رواية وكذا

عليييه الله صلى الله رسول عن أحمدَ المام روى وقدَ
بييالمعروف لتييأمرن بيييدَه نفسييي قييال: (والييذي أنييه وسلم

عقابييا عليكم يبعث أن الله ليوشكن أو المنكر، عن ولتنهون
 .لكم...) يستجيب فلَ لتدَعنه ثم عندَه من

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول حييدَيث ذكيير سبق وقدَ
.جائر) سلطان عندَ حق كلمة الجهاد وسلم: (أفضل

صييلى الله رسول قال(قال:  الخدَري سعيدَ أبي وعن
رسييول  يييا:قييالوا نفسييه أحدَكم يحقرن وسلم: ل عليه الله
مقييال، فيييه الله أمر  يرى:قال نفسه؟ أحدَنا يحقر كيف الله
منعييك ما ؛القيامة يوم له تعالى الله فيقول فيه، يقول ل ثم
؛فيقييول النيياس، خشية ؛فيقول وكذا، كذا. كذا في تقول أن

ماجة].  ابن تخشى) [رواه أن أحق كنت فإياي

الباكستان ومنها بلَدنا مختلف في نرى أصبحنا واليوم
نهوا إن - هذا المنكر عن الناهين بدَينهم، الملتزمين اختلَط

تييرى أن طبيعييا وصييار المسيتويات كييل على لله - بالعصاة
وتلفزيونييات وسييفور، اختلَط ميين ذاتهييا، المعصية مجالس

والملييتزمون. بييل الملتحييون فيهييا جلييس وقييدَ ودشييوش
الظلميية. مجييالس يتصييدَرون العلم أهل بعض ترى أصبحت

أصييحابه، يجالسون وتارة فائدَة، بلَ المنكر عن ينهون فتارة
عين أحيدَ معهيم تحيدَث معهيم. وإذا المنكير يقارفون وتارة

إن التعييذر أو الواقييع، ميين التهرب إل تر لم المتعين، الجهاد
والقلة! بالستضعاف بالعوج، سلموا

مثييل بلييدَ فييي والعدَاليية الحييق أهييل أن حقيقيية فهييل
بييالمعروف يييأمرون مميين الحرمييين، بلَد مثييل أو باكسييتان
الكفيير أهييل مواجهيية عيين ضييعفاء المنكيير عيين وينهييون

والطغيان؟

خالط من لعنة من الله كتاب في جاء ما يعلمون وهم
أعييانهم عميين وجالسييهم. ناهيييك والعصيييان الكفيير أهييل

وبرلمانيياتهم! حكوماتهم في ودخل مؤسساتهم في وشارك
وسييكت الجهيياد تييرك ميين القييرآن به توعدَ ما يعرفون وهل
اللييه رسييول عن السنة في جاء ما يفهمون وهل الحق، عن

ذلك! في وسلم عليه الله صلى
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ن الليه عبدَ حدَيث من أحمدَ المام روى عين جريير، ب
قييوم ميين مييا قال: (ثييم وسلم عليه الله صلى النبي أن أبيه

ن وأكيثر أعيزوا وهيم بالمعاصي فيهم يعمل ليم يعمليه، مم
لحمييدَ أخييرى رواييية وفييي ،بعقيياب) اللييه عمهييم إل يغيروه

بعقاب). الله عمهم إل يغيرون ل وأمنع منهم أعز أيضا: (هم

اللييه صييلى اللييه رسييول أن داود أبييي عندَ رواية وفي
فيهييم يعمييل قييوم في يكون رجل من قال: (ما وسلم عليه

أصيابهم إل يغييرون ول عليه، يغيرون أن يقدَرون بالمعاصي
يموتوا).  أن قبل بعقاب الله

عليييه الله صلى الله رسول عن أحمدَ المام روى وقدَ
حتى الخاصة، بعمل العامة يعذب ل الله قال: (إن أنه وسلم

فلَ ينكييروه أن على قادرون وهم ظهرانيهم بين المنكر يروا
والعامة).  الخاصة الله عذب ذلك فعلوا ينكروه. فإذا

باكسييتان فييي اليوم نحن غضبه. فهل من بالله نعوذ 
ل؟! أم الحال هذا مثل في السلَم بلَد عموم وفي بل

ضعفاء؟! لنأخذ قلة بأنهم الحق أهل زعم يصدَقا وهل
الكتاب.  بهذا المقصودون وهم مثلَ، الباكستان

وإسييتعلَء وعصيان، فسوقا من فيها يجري ما بعدَ هل
لمستزيدَ؟ بعدَ زيادة للكفر،

اللييه عقوبيية عيين السييابقة النصييوصا تكلمييت لقييدَ
كييان إذا العصيياة! فكيييف علييى والنهييي بييالمر للمقصييرين
وولييية غيييره، لشييريعة وتحكيييم بييالله كفيير هييو العصيييان،

لحرميياتهم. هييل وانتهيياك المسلمين، لدَماء وسفك لعدَائه،
ار وقيدَ والقلية، بالضيعف يعتيذروا أن لهيم يصيح الجهياد ص
وقليية ضييعفا هنيياك أن صييحيح هييل عين؟! ثييم فرض عليهم

والصييدَيق باكسييتان؟! فالعييدَو فييي الملييتزمين بالمسلمين
يعلم: 

تلقيييى اليييذي المجاهيييدَ، الباكسيييتاني الشيييباب - أن
فييي القتييال في أكثرهم الرفيع. وشارك العسكري التدَريب

على اللف بعشرات مبالغة بلَ وكشمير. يعدَون أفغانستان
تلقييوا الييذين ميين اللف، مئييات يجيياوزوا لم إن تقدَير، أقل

الجهيياد ميين سنة عشرين من أكثر مر على قاتلوا أو العدَاد
عليييه تشييجع الحكوميية وأفغانسييتان. وكييانت كشييمير فييي

عليه.  يحرضون والعلماء وتدَعمه
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"مشييرف" علييى حكومة أعضاء كبار أحدَ علق - ولقدَ
أعضيياء إعتقييال حكييومته ميين والمريكييان الهنييدَ طلييب

الهندَ... فقييال: مع الزمة أيام وتفكيكها الجهادية الجماعات
فيهييم المشييتبه واعتقال ذلك، حصر أردنا إذا منا (المطلوب

الجهادييية. إعتقييال للجماعييات والمنتسبين المتطرفين، من
 رجييل!500.000 أي )،شيياب مليييون نصييف عيين يقل ل ما

اللييه صلى الله ورسول وقلة؟ ضعف هذا هل الله، فسبحان
يكونوا أن يبلغون قلة عن قوم يغلب يقول: (لن وسلم عليه
أحمدَ].  ألفا) [رواه عشر إثني

العلميياء بعييض أتبيياع وتعييدَاد بالقليية، هييؤلء يعذر كيف
بعييض عناصيير عيين ذلييك مثييل وقييل ألفييا، عشيير اثنييا يجاوز

الدَينييية المييدَارس والجهادية! وتلَميييذ السلَمية الجماعات
القييادة هييؤلء ويعلييم اللف مئات يجاوزون العلماء وطلَب

الشييباب ميين والمئييات العشييرات أتبيياعهم في أن والعلماء
بالعمليييات وعلميياؤهم قييادتهم أمرهييم لييو الييذين المخلييص

المييوت، أفييواه فييي أنفسييهم لرمييوا الستشهادية، الفدَائية
"مشييرف" قتييل أن حييين الله. في سبيل في للشهادة طلبا

إخييراج الباكسييتان. وكييذلك مشييكلة وإنهيياء أعييوانه، وكبييار
ميين عمليييات بضعة إلى إل يحتاج ل باكستان من المريكان

فييي شاهدَ. ويكفييي أكبر المسلمين تجارب النوع. وفي هذا
عقر في أمريكا بضرب التاريخ وجه قلبوا الذين هؤلء تجربة
برهان.  أكبر دارها

نصييف ميين وأكييثر باكسييتان، في والقلة الضعف كيف
مخييزون ميين تحييوي وبلوشسييتان سييرحدَ وليتي مساحتها،

مخزون على يزيدَ ما والفراد القبائل لدَى والذخيرة السلَحا
باكستان.  باقي في عما بأكملها. ناهيك دول

أن لحكومييية يمكييين ل الباكسيييتان مثيييل وبلَد كييييف
مربييع، متر كيلو 800.000 تناهز فمساحتها عليها، تسيطر

مييتر،  كيلييو2200 ميين لكييثر أفغانسييتان مع حدَودها وتمتدَ
جبلييية حييدَود وكلهييا مييتر  كيلييو500 ميين لكثر كشمير ومع

مييتر  كيلييو500 ميين فلكييثر إيران مع المسالك. وأما وعرة
جيييوش فيهييا المهربون أعجز التي والمسالك الصحاري من

تلييك وكييل مييترات، الكيلييو بمئات البحر الدَولتين. وسواحل
الثميان! فمياذا بيأبخس واليذخيرة للسييلَحا مصيادر الحدَود
أم السييلَحا؟ أم الرجييال، ينقييص هييل الجهيياد؟ لقيييام ينقص

أم العلميييياء؟ أم القيييييادات؟ أم الغابييييات؟ أم الجبييييال؟
التنظيمات؟
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أفييتى عنييدَما الفغييان؟ حال عليه كان عما ينقص ماذا
الجهيياد بفييرض السييلَم بلَد وعلميياء الباكستان، علماء لهم

البنييادقا وبعض والعصى السيوف إل لدَيهم يكن ولم العيني،
إلى نهايته في وأفضى الجهاد ذلك القدَيمة! وقام النجليزية

للمييؤمنين. فهييل أمييير ونصييب بالشييريعة تحكم إمارة قيام
احتلَل أيييام الفغييان من أضعف ومجاهدَوها الباكستان أهل

مئيية وهييؤلء مليونييا، عشييرون كييانوا الييروس؟! فأولئييك
السيلَحا، مين عيزل كيانوا أكيثر! وأولئيك أو مليونيا وأربعون
أميييون أكييثرهم كييان بالسييلَحا! وأولئييك مييدَججون وهييؤلء

ومييا كييانوا متحضرون! وأولئييك متعلمون وهؤلء متخلفون،
يمرحون!  الله نعمة في وهؤلء البشر أفقر زالوا

هييو ومييا باكسييتان؟ فييي المسييلمين عذر يكون فماذا
حييتى المسييلمين؟ وأمييام الله أمام ومجاهدَيها علمائها عذر
وهييم وأهلييه للسييلَم المذبحيية هييذه أراضيييها علييى تقييع

عشر اثني من جيش وكم والقلة، الضعف يتفرجون؟! فأين
السيييلَمية والتنظيميييات العلمييياء يخيييرج أن يمكييين ألفيييا

والجهادية؟!

السييؤال هييذا أن تخيلوا تجيبونا. ولكن أل الممكن من
سيييكون تعييالى!فميياذا اللييه أمييام القيامة، يوم عليكم طرحا

الجواب؟

المسييلمون والزعميياء والعلميياء الجواب سيكون ماذا
الكفيير وصييل قييدَ مسييتوى أي إلييى يعرفييون والمجاهييدَون

باكسييتان. فييي المسييلمين علييى والعدَوان الكافرين وولية
صييار الييدَيار نييزل إذا العييدَو دفييع (أن ؛يعنييي ميياذا ويفهمون

المرتييدَ الحيياكم علييى الخروج (أن ؛يعني وماذا ،عين) فرض
والحكييم المسييلم المييام (نصييب ؛وأن ،بالجميياع) واجييب

الباكسييتان علميياء المسلمين). وأكثر على فرض بالشريعة
المريكان مشرف! وباحتلَل بكفر اليوم يقرون الحمدَ ولله

ويتعييذر والقلة الضعف يدَعى من كل الله لباكستان! فليتق
أو الباكسييتان بلَد مثييل بلَد في بعذر ليست أنها بها. وليعلم

العلميياء يعييدَ حيييث شيياكلتهما علييى ومن الحرمين بلَد مثل
بمئييات وتلَمييذتهم وأتبيياعهم بيياللف طلَبهم وكبار بالمئات

واسعة.  الله وأرض أيدَيهم بين اللف. والسلَحا

نحميييل أن نسيييتطيع ل أننيييا المؤسيييفة والحقيقييية
وسيياروا وجاهيدَوا ضييحوا فقدَ المجاهدَ، للشباب المسؤولية

جبييال متاهات وفي كشمير، قمم بين والشهادة الموت إلى
رأينيياهم لهذا. ولقدَ العلماء ندَبهم لما وصحاريها، أفغانستان
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هييؤلء القبييول. وإن ونسييأله الحمييدَ وللييه معهييم وعشيينا
والصييليبيين المريكييان لجهيياد اليييوم يخرجييون ل الشييباب

الفكييار، ولييتيه القييدَوة لغييياب باكسييتان، فييي والمرتييدَين
ا وبسبب ن القييادات زرعيه م الخلَصا الميل م ن ب غيير م

ذلييوا) كمييا إل الجهيياد قوم ترك هيهات. (فما جهاد. وهيهات
الثر.  في جاء

عييذر الجهاد. وليسييت قيام لعدَم سبب الحوال وهذه
ول الذن ينقصييها ل العييين عييين. وفييروض فييرض لنه لحدَ

أحدَ.  من الوامر

فييي النيياس عييوام نلييوم أن نسييتطيع ل فإننييا وكييذلك
عليهييم. لقييدَ يجييب فيمييا جهييال العييوام أكييثر الشوارع. لن

فتظييياهروا. للمظييياهرات المسيييلمين دعييياهم. علمييياء
دعييوهم فانتخبوا... ولو فاحتجوا. وللنتخابات وللحتجاجات

اعلم.  والله ،لقاتلوا قدَوة أمامهم وساروا للقتال

*      *      *
ضصصباط     ويصصا     قادتهصصا     ويصصا     الباكسصصتان     علماء     فيا
المسلمين...      زعماء     ويا     الجيش

يييوم عنييه سييائلكم عنييدَكم! بأيييدَيكم. واللييه الحييل
القيامة. 

وقادتها...  الباكستان علماء يا

والمييودة... والحييرصا الحييب ملؤه بقلب لكم نقولها 
علييى يربييط أن اللييه إلييى والضييراعة فيكييم عليكم. والمل

فيييه يعييز رشدَ أمر المة لهذه ويبرم أقدَاكم، ويثبت قلوبكم
معصيته.  أهل فيه ويذل طاعته، أهل

وقادتها...  الباكستان علماء يا

السييلَم ثغييور أهييم ميين ثغرة على اليوم تقفون إنكم
السييلَم لهييل حصييل بمييا تعلمييون العصر... فإنكم هذا في

الضييعف حاليية ومغاربهييا... وتعلمييون الرض مشييارقا فييي
خيانيية بسييبب العييرب، بلَد ضييربت الييتي والهوان والخذلن
احتييل حييتى عامتهم، وإعراض علمائهم، وتقاعس حكامهم،

مييال بيييت ومقدَساته. ونهبوا السلَم دار عقر الصليب أهل
وجزيييرة الحرمين وبلَد الشام بلَد في وثرواتهم المسلمين
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الزمييان هييذه فييي السييلَم قييوة أن العييرب... وتعلمييون
تييذكر وسييلم عليييه الله صلى الله رسول وبشائر وشكيمته،

وراء ومييا وخراسييان المشييرقا وأهل المشرقا في لهم قوة
حولكم.  وما عندَكم النهر... أي

وشييوكة... فاجتاحهييا نهضة هناك للسلَم قامت ولقدَ
ل أنييه وكسروها... وتعلمون أرضكم خلَل من الصليب أهل

الباكسيتان وجعيل بقييامكم إل أعليم والليه قائمة لهم تقوم
والمسلمين.  للسلَم ونصرة ظهرا

وكييثرة المكانيية ميين بييه اللييه خصييكم مييا تعلمون كما
آسيييا وسييط المنطقيية المسيموعة. وهييذه والكلميية التبيياع

وراء مييا وبلَد وبنغلَديييش والهنييدَ وأفغانسييتان والباكسييتان
 مليييون600 زهيياء فيهييا المسلمون آسيا. يعدَ ووسط النهر

واحييدَ السييلَم. مييذهبهم أهييل ثلييث ميين أكييثر هييم نسييمة
وقتال.  قوة أهل واحدَة. وهم العلمية ومراجعهم

وكلمتهييم فيهييم علييم منييارة الباكسييتان علميياء ويعييدَ
بييالواجب قيييامكم على يترتب ماذا تدَركون مسموعة. فهل

عنه؟ تخاذلكم على يترتب وماذا

أمييل محل فإنكم السلَم أهل خذلن من بالله نعيذكم
العرب:  قائل قال ورجاء... وكما

مع ترعى أن بنفسك فاربأ    به بصرت لو لمر هيأوك قدَ
الهمِل

فنييذرها الكارثيية باكسييتان... تييدَاركوا فييي إخواننييا يييا
ولكييم لنييا اللييه ونسأل وواقعا شرعا قائمة وأسبابها واضحة

الرحمة.  وللمؤمنين

طولها حدَود على بكم تتربص بالملَيين الهندَ فعساكر
وجياءوكم لكيم حشييدَوا مييتر. قيدَ كيليو آلف ثلَثية من أكثر

والنكليييز المريكييان دعييم ورائهييم ورجلهييم. وميين بخيلهييم
المناسييبة. وعواصييمكم السيياعة بكييم واليهييود. يتربصييون

حجيير مرمييى كراتشييي... علييى آباد، إسلَم الكبرى: لهور،
حشودهم.  من

فييي وأهلييه السييلَم الباكسييتان حكوميية خييذلت ولقدَ
أرضييها وأفغانستان. وميين باكستان في المصيرية معركتهم
حكييم وتسييقط المسييلمين لقتل المريكان جيوش انطلقت
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السييلَم شباب زهرة على وتقضي أفغانستان في الشريعة
الفغييان المرتييدَون عييبر الباكسييتان أرض وميين المجاهييدَ
تخطييف الباكستان أرض السلَمية. وعلى بالمارة ليطيحوا

العييرب المجاهييدَين خيييرة أمريكييا وعسيياكر اسييتخبارات
بمعونيية أمريكييا سييجون فييي ويعييذبوا ليقتلييوا والمسييلمين

تنكييل الباكستان، أرض وحكومتها. وعلى الباكستان عساكر
والمييدَارس والمسيياجدَ والعلماء المسلم بالشباب الحكومة
كشمير... الخ.  في المجاهدَين وتحارب

هييؤلء ميين مظلوم أو يتيم أو أرملة دعوة تخشون أفلَ
بسييببكم. دعييوة أو أرضييكم فييوقا حرميياتهم انتهكييت الذين

لهييا فتفتييح نيييام والنيياس الغمييام علييى اللييه يرفعها مظلوم
عيين روى وقييدَ اللييه؟ سييخط بكييم السييماء! فينييزل أبييواب
أهييل أن قييال: (لييو أنييه وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول
اللييه لكبهييم مييؤمن دم فييي اشييتركوا الرض وأهل السماء
هييذا كييل في ترون أفلَ ]،الترمذي أخرجه [النار) في تعالى

يقييول: وتعييالى سييبحانه واللييه عقيياب؟ وأسباب عذاب نذر
رزقهييا يأتيهييا مطمئنيية آمنيية كييانت قرييية مثلَ الله {وضرب

لبياس اللييه فأذاقهيا اللييه بيأنعم فكفرت مكان كل من رغدَا
].112يصنعون}َ [النحل:  كانوا بما والخوف الجوع

فييي سييبقتها التي اليات واقرؤوا وتدَبروها، فاقرؤوها
الدَنيا.  الحياة واستحباب اليمان بعدَ الكفر عقوبة

علييى والمسييلمون السييلَم خييذل وقييدَ تخييافون، أفلَ
صلى الله رسول به توعدَ الذي العقاب بكم يقع أن أرضكم،

ن فقال: (ما مسلما خذل من كل وسلم عليه الله مسيلم م
فييي الله خذله إل نصرته فيه يحب موطن في مسلما يخذل

داود].  أبو نصرته) [رواه فيه يحب موطن

قتييل، قييدَ بعضييكم لن وتخييافونه اللييه تخشييون أفلَ 
منهم، الله تقبل ونصروا آووا ممن قلة إل خذل، قدَ والباقي
تخشييون خيييرا. أفلَ بييذلوا ما عن وعوضهم وصبرهم وثبتهم

أهييل خييذل ميين علييى والمريكييان الهنييود يسييلط أن اللييه
حرميياتهم، علييى ويعتييدَون يقتلييونهم الفجييرة وترك السلَم

وفاقييا! جزاء خذلنا إل تجدَون فلَ وتستغيثون، فتستنصرون
الله؟!  مكر تخشون أما

*      *      *
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أهل     باكستان. ويا     في     المسلمون     أيها     وأخيرا
فيهم...     والقيادة     العلم

"مشييرف"، الفرعييون هذا عليكم تسلط وقدَ إسمعوا
فييي اللييه قييال ميياذا الن. إسمعوا حتى يردعه من يجدَ ولم

القييوام قصييص قييص أن بعييدَ هود سورة في وملئه فرعون
وتييدَبروها وثمييود. فاقرؤوهييا عيياد أمثييال ميين المعييذبين
أو قلب له كان لمن لذكرى ذلك في قومكم: {إن وأقرءوها

شهيدَ}َ.  وهو السمع ألقى

أرسييلنا {ولقييدَ ،الرجيييم الشيييطان ميين بييالله أعييوذ
فيياتبعوا وملئييه فرعييون * إلى مبين وسلطان بآياتنا موسى

يييوم قييومه * يقييدَم برشيييدَ فرعييون أميير ومييا فرعييون أمر
فييي * وأتبعييوا المييورود الييورد وبئس النار فأوردهم القيامة

أنبيياء من * ذلك المرفود الرفدَ بئس القيامة ويوم لعنة هذه
ولكيين ظلمناهم * وما وحصيدَ قائم منها عليك نقصه القرى
ميين يييدَعون الييتي آلهتهييم عنهييم أغنييت فما أنفسهم ظلموا

تتييبيب غير زادوهم وما ربك أمر جاء لما شيء من الله دون
أليييم أخذه إن ظالمة وهي القرى أخذ إذا ربك أخذ * وكذلك

يييوم ذلييك الخرة عذاب خاف لمن لية ذلك في * إن شدَيدَ
لجييل إل نييؤخره * وميا مشهود يوم وذلك الناس له مجموع
شييقي فمنهييم بييإذنه إل نفييس تكلييم ل يييأت * يييوم معييدَود
وشهيق زفير فيها لهم النار ففي شقوا الذين * فأما وسعيدَ

ربييك شاء ما إل والرض السماوات دامت ما فيها * خالدَين
الجنيية ففييي سييعدَوا الييذين * وأمييا يريييدَ لمييا فعال ربك إن

ربييك شيياء مييا إل والرض السييماوات دامت ما فيها خالدَين
ل للييذين تعييالى: {وقييل قييوله إلييى ،}َ...مجييذوذ غير عطاء

إنييا * وانتظييروا عيياملون إنييا مكييانتكم علييى اعملوا يؤمنون
.منتظرون}َ
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السابع الفصل
انتخابات ونتائج باكستان ]؛1[ ملحق

م2002 أكتوبر

ليليية الحدَ يوم مساء في الكتاب هذا كتابة من فرغت
للحييادي . الموافييقيييه 1423 لعييام شييعبان ميين النصييف

.2002 لعام أكتوبر شهر من والعشرين

أسييفرت باكسييتان. فقييدَ تاريييخ من حاسمة أيام وهي
نتائيج عن مشرف"، "برويز بها سمح التي العامة النتخابات

السلَمي والتحالف التجمع حصول ذلك الدَللة. وأهم بالغة
باسم السلَمية، والجماعات العلماء من عدَد بين قام الذي

أصييل ميين  مقعييد45َ )... علييىMMA المتحييدَ العمل (مجلس
بحييث بصييدَد ولسنا الباكستاني البرلمان تشكل  مقعد270َ

والمتييدَاخلَت المتناقضييات ضييوء فييي الباكسييتان، ظييروف
مشييرف، وسيييطرة المريكييي، الحتلَل فيييه. ميين الكييثيرة

أفغانسييتان. والصييراعات العسييكرية. وظييروف وحكوميية
ذاتييه. وليييس بحدَ لكتاب يحتاج باكستان. وهذا في الدَاخلية

علَقيية لييه لمييا النظيير نلفييت ههنييا... ولكيين موضييوعنا
قييوى مع مواجهات من الباكستان ينتظر ما بالموضوع. وهو

هييذه ظييل فييي فيها، والمنافقين المرتدَين وحلفائهم الكفار
فيييي والمجاهيييدَين الميييؤمنين عليييى الظيييروف. وأثيييره

باكستان... 

عيين النظيير هييذا... وبصييرف عيين النظيير فبصييرف
الجييدَل وهييو شرعي، سياسي بعدَ الهمية. ذي بالغ موضوع
والسييلَميين والييدَعاة العلماء نظر وجهات واختلَف القدَيم

العلماء دخول المسلمين. عن بلَد من وسواها باكستان في
ميين تشييرع علمانييية أغلبييية ذات برلمانات في والسلَميين

اللييه. وذلييك أنزل ما بغير تحكم كافرة الله. وحكومات دون
لتحكيييم بلييدَ لكل القانونية بالطرقا والسعي الصلَحا بغرض

المتاحة.  السياسية والطرقا بالتدَريج الشريعة

لخروجهييا هنا المور هذه مثل بحث عن النظر بصرف
الكتاب...  موضوع عن
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مواجهيية بموضييوعنا. وهييو علَقيية ماله هنا، نوجز فإننا
الظييروف ظييل فييي باكسييتان، فييي وحلفييائهم المريكييان

نضييع ونحيين نتائجهييا أعلنييت الييتي النتخابييات عيين الناجميية
مييدَى علييى كتييابته الكتاب. بعييدَ هذا على الخيرة اللمسات

النتخابات.  سبقت التي الشهور

والواقعييية) السياسية الناحية (من النتخابات لهذه إن
مسييلم كييل عندَ والتخوف التساؤل تثير وأخرى جيدَة، دلئل
يمكيين مييا وتوقييع لبحث مقدَمة باكستان. وهي بشأن مهتم

أعلم:  والله لباكستان القادمة اليام تحمله أن

فهو:ا      النتائج     هذه     دللت     من     الجيد     أما

واليييدَعاة العلمييياء مييين كيييبيرة شيييريحة ) قيييدَرة1
لول صييفوفهم توحيدَ على المختلفة، السلَمية والجماعات

لمييا اللييه - وفقهم إدراكهم على دللة أعلم. وهي فيما مرة
فييي التحيياد وضييرورة المرحليية - لحساسييية ويرضى يحب
المحلية.  النفاقا وقوى الخارجية الكفر قوى وجه

جريء. وأقييوى انتخابي برنامج طرحا على ) قدَرتهم2
باكسييتان. ميين المريكييان إخييراج نيتهييم إعلَنهييم فيييه مييا

وغيرهم.  والعرب طالبان من للمجاهدَين علنا ونصرتهم

وضييرورة السييلَمية الشييريعة لمشييروع ) تبنيهييم3
الصيلَحا نواييا مين الكيثير يحيوى برنامج بها. وإعلَن الحكم
المنكر.  عن والنهي بالمعروف والمر

ميين وليييتين فييي عالييية نسييبة علييى ) حصييولهم4
سييرحدَ) (صييوبه ولييية همييا باكسييتان، فييي الربييع الوليات

غربهيا. (بلوشسيتان) جنيوب باكستان. ووليية غرب شمال
بتاريخهمييا عرفتييا مسييلحتان وليتييان أنهما هذا في ما وأهم

أفغانستان.  لحدَود الجهادي. ومتاخمتها

) مقعد270َ( من ) مقعد45َ( نسبة على ) حصولهم5
)13 يعييادل مييا أي الباكسييتاني، البرلمييان مقاعييدَ عييدَد هي

العتبييار بعييين أخييذنا مييا الصييوات. فييإذا نسييبة % ميين3
قييوائم علييى مييدَرجون إسلَميون عليها حصل التي المقاعدَ
مجموع ومن% 18 إلى تصل قدَ النسبة فإن أخرى إنتخابية

للسييلَميين تحصييل نسييبة أعلييى وهذه النتخابية، الصوات
انتعيياش علييى يييدَل ممييا الباكسييتانية النتخابييات تاريييخ في

الشريعة.  حكم في للرغبة والعودة الدَيني الوعي
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هذه     من     والتساؤل     التخوف     على     يدفع     ما     وأما
النتائج:ا 

فييي السييلَمي المشييروع أنصار % من18 نسبة أن 
أخييرى. فإنهييا جهيية ميين جهة. ومحزنة من مفرحة باكستان

مختلييف أنصييار هييم الصييوات بيياقي % ميين82 أن تعنييي
التاريييخ ذات والحييزاب والشخصيييات العلمانييية، البرامييج
مختلييف في والفساد والمسلمين، السلَم بمحاربة الملطخ

القوى ذات والمالية. وهي والجتماعية السياسية المجالت
ذات لباكستان... وهي والفلَس والدَمار البوار حملت التي

والبريطانييية المريكييية الصييليبية عليهييا ترتكييز الييتي القوى
عاميية لدَي كبير جهل على يدَل باكستان. مما في وحلفاؤها

للخيييار المعارضييين نسييبة ارتفياع علييى % أو82 اليي هيؤلء
السلَمي. 

هيييذه دللت مييين واليجييياب السيييلب ضيييوء وفيييي
وقيييادات الجلَء العلميياء نظيير نلفييت النتخابييات. فإننييا

منا.  الباكستاني بالواقع أدرى وهم وزعمائهم المسلمين

وعمصصصوم     المجاهصصصدين     نظصصصر     نلفصصصت     وكصصصذلك
يلي:ا      ما     إلى     باكستان     في     المسلمين

باكسييتان. والييتي فييي المتجذرة العلمانية قوى ) إن1
سيينة. منييذ وخمسين خمس عبر البريطانيين برعاية نشأت

اليوم. والتي  وإلى1947 أغسطس في الشكلي الستقلَل
تقبييل الجدَيييدَ. ليين العييالمي للنظييام بزعامتها أمريكا ورثتها

أمثييال ميين باكستان في الناشئة السلَمية القوة تجتاحا بأن
MMA، عيييون سواد أجل وليلة. من يوم في هكذا مكتسباتها

ومبادئها.  الدَيمقراطية

الجيييييش فييييي للسييييلَم المعادييييية القييييوى ) إن2
فييي قليييل غييير جمييع مشييرف. وهييم أمثال من الباكستاني

تسييلم والمن. لن الشرطة أجهزة في العليا. وكذلك إدارته
وجودهييا تهييدَد أسيييادها. وبالتييالي تهييدَد التي بالهزيمة أيضا

سييرقة لهييا تبيييح الييتي وصييلَحياتها جنتهييا، الييتي ومكاسييبها
فييي التسييلط ودور مقييدَراته، علييى والسييتيلَء الشييعب

مين تحييدَ القييتراع صيناديق أن بمجيرد تسييلم باكستان. لن
صلَحياتها. 

كييثير يدَه في أصبحت الذي السيدَ وهي أمريكا ) إن3
واقتصاديا وأمنيا عسكريا والقوة والضغط اللعب أوراقا من
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فييي بجييذورها ضييربت أن بعييدَ تسييلم ليين باكسييتان فييي
والعسييكري القتصييادي أخطبوطها أذرع أفغانستان. ومدَت

والغيياز، النفييط منيابع آسيييا. حيييث وسييط إلييى والسياسييي
لعيياب لها يسيل التي والثروات واليورانيوم، الذهب ومناجم
تسييلم اليهودية... ليين الصليبية الدَولية والحتكارات الغرب

النتيجة.  بهذه

"مشييرف" بفييوز علييى باللَئمة بوش إدارة أنحت وقدَ
مهييدَدة مصييالحها وأن لذلك حلَ يجدَ بأن وكلفته السلَميين

بذلك.  تقبل ولن

الثييالث والطييرف السييتراتيجي الحليييف الهندَ، ) أن4
تجييدَ بييأن ترضييى ليين السرائيلي المريكي الشر محور في

علييى تييتربع كشييمير فييي المجاهييدَين تدَعم أصولية حكومة
لييزم إن عسييكريا وسييتتحرك أبيياد إسلَم في السلطة رأس
كامل.  إنجليزي أمريكي بدَعم لمواجهتها المر

"مشييرف" برنامييج تقييول: أن المؤشييرات هييذه فكل
هييذه مييع أمامهم المريكان، ومستشاريه المرتدَة وحكومته
- مين أعليم - والليه بدَ لهما. ول ثالث ل حلين أحدَ المفاجأة

أحدَهما:  حصول

سياسيييا، السييلَمي النجيياز هييذا ستجهض أنها ) إما1
حييازت الييتي القييوى العلمانييية الحزاب تحالفات خلَل من

السيلَمية. القيوى تعزل بحيث البرلمان مقاعدَ معظم على
سياسي إجراء بأي أو ،MMA تفكيك محاولة خلَل من وكذلك
برامجها.  تنفيذ وبين بينها يحول

العسيييكرية "مشيييرف" بصيييلَحياته يتيييدَخل ) أن2
الفوضييى وقييف النسييبي. بييدَعوى النجيياز بهييذا للطاحيية
النقلَب. وبالتالي في حجته نفس وهي البلَد في السياسية

عليهم.  الطريق وقطع بهم، بالقوة الطاحة

التييدَخل احتمييالت فيهييا بمييا الحييالت، هييذه كل وفي
ميين وزعاميياتهم المسييلمون - المريكييي. سيييجدَ الهنييدَي
الساسييي الوحييدَ الخيييار أمييام أنفسييهم والقيادات العلماء
السييلَمي. مشييروعهم عيين الييدَفاع المواجهة. وهو لمتابعة

وأمريكا. الحكومة ضدَ المسلح الجهاد جلَء، بكل يعني وهذا

منطييق هييو دولة. وهييذا أي لقيام الطبيعي الخيار وهو
بالسيييف. تتحييرر بالسيييف. والبلَد تقييوم التاريييخ. فالييدَول
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دائمييا، التاريييخ منطييق بالسيييف. هييذا إل تسترد ل والحقوقا
وجيوشييه بييوش)، جييورج (الكيياوبي حضييارة مييع وخصوصييا

علينا.  الزاحفة

عن أبدَا تغيب نظنها وما الحقيقة، هذه تقررت ما فإذا
المسييييلمين والزعميييياء الجلَء العلميييياء هييييؤلء عقييييول

عدَة:  أمور بضرورة نذكرهم المخضرمين. فإننا

الصييف ووحييدَة التماسيييك ميين مزييييدَ ) ضيييرورة1
عييدَد أكييبر ليشييمل أمكيين مييا التحييالف وتوسيييع السييلَمي

علييى واجتماعهييا والجهادية السلَمية الجماعات من ممكن
ومواجهيية المسييير لسييتئناف وجهيياد ودعييوة عمييل ميثيياقا

القادمة.  التحدَيات

للمواجهيية الفعلييي بالعييدَاد الشييروع إلييى ) ندَعوها2
تعييالى: الجهيياد. قييال يسييبق العدَاد محالة. فإن ل القادمة

الخيييل ربيياط وميين قييوة ميين اسييتطعتم مييا لهييم {وأعييدَوا
أنكيير . وقييدَ]60وعييدَوكم}َ [النفييال:  اللييه عدَو به ترهبون
فقييال يعدَ ولم الجهاد وادعى الخروج زعم من على سبحانه
علَميية فالعييدَاد ،عييدَة}َ لييه لعييدَوا الخييروج أرادوا {ولييو

الجهاد.  على العزم على الصدَقا

أسرع باكستان في القادمة المواجهة بأن ) نذكرهم3
يتوقعييون. مميا أقيرب اللقيياء الكيثيرون. وأييام يتصيور مما

فييي بييه نصحنا بما لها. ونذكر بالعدَاد الشروع في فليجدَوا
الخامس.  الفصل

الحلييول. بأنصيياف السييتدَراج محيياولت من ) نحذر4
طريقهييم عيين المييؤمنين فتنيية دائمييا الكفييار ومحيياولت

وقييال ،فيييدَهنون}َ تييدَهن لييو تعييالى: {ودوا الصييحيح. قييال
لنا: {ولييول تعليما وسلم عليه الله صلى رسوله منبها تعالى

لذقنيياك * إذا قليلَ شيييئا إليهييم تركيين كييدَت لقييدَ ثبتناك أن
نصيييرا}َ علينييا لييك تجييدَ ل ثم الممات وضعف الحياة ضعف

أن إلى المؤمنين محذرا تعالى وقال ]،75–  74[السراء: 
النييار فتمسييكم ظلميوا الذين إلى تركنوا {ول الساعة تقوم
. ]113 تنصرون}َ [هود: ل ثم أولياء من دون من لكم وما

فييي الشريعة رايات ورفع الله أعدَاء دفع إلى فسيروا
إلييى وسيييروا أفغانستان، في إعادتها إلى وسيروا باكستان،

فييي دوركييم أخذ إلى كشمير. وسيروا في المسلمين نصرة
الحرمييين تحرييير ومعركة اليهود، من القصى تحرير معركة
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وتجييدَون إخييوانكم. وسييتجدَوننا جييانب إلييى الصييليبيين من
معا.  دائما كنا كما معكم المسلمين

السييلَميون بهييا يعمل التي والحلول الساليب كل إن
القتييال إلييى النهاييية في ستؤدي الله شريعة إقامة أجل من

ن بدَ والباطل. فلَ الحق طبيعة والجهاد. فهذه ة. م المواجه
(القانونييية) أو يسييونها الييتي الطرقا في فائدَة من كان وإن

ات (المشروعة) عيبر ات، النتخاب يسيمونه ميا أو والبرلمان
أمور:  ثلَثة إثبات فيها (الدَيمقراطية) فالفائدَة

أن يريييدَون المسييلمين جميياهير أن أثبتييت  أنهيياأول:ا
التقصير.  من به تلبسوا مهما الله شرع يحكمهم

بلَد فييي الفراعنيية الطييواغيت أن أثبتييت  أنهيياثانيصصا:ا
هييدَدت مييا النيياس. فييإذا لخييدَاع بهييا يسييمحون المسييلمين

وبنتائجها.  بها أطاحوا عروشهم

أمريكييا رأسييه وعلييى الييدَيمقراطي الغييرب  أنثالثا:ا
فيهييا الدَيمقراطييية. ولييه ادعييائه فييي كذاب منافق وأوروبا،

أسفرت ما للكافرين. فإذا وآخر للمسلمين، مكيالن. واحدَ
بهييا نييادوا ومصييالحهم، دينهييم اسييتعلَء عيين الدَيمقراطييية

أوروبييا بلييدَان فييي للحرييية. كمييا أنصار وأصبحوا لها وسعوا
الشيييرقية، وتيميييور القمييير، وجيييزر وهيييايتي، الشيييرقية،

جورجيييا مثييل السييوفيتي، للتحيياد النصييرانية والجمهوريات
إعطيياء عيين الدَيمقراطييية أسييفرت مييا وأسييتونيا... وإذا

الحكييم ودعمييوا وألغوهييا نقضييوها حقهييم، بعض المسلمين
وكمييا وتييونس والجزائر تركيا انتخابات في الدَكتاتوري. كما

وكشييمير والشيشييان البوسيينة فييي التحييرر حركييات فييي
باكسييتان فييي القادميية اليييام ستشييهدَ وفلسطين... وكمييا

النسييان ولكيين الغيييب علييى نتألى ل هنا تأكيدَ. ونحن وبكل
علميياء بالبصيييرة. وننصييح والقييادم بالبصيير الحاضيير يييرى

فييي الدَيمقراطييية ملف بدَراسة المسلمين وزعماء السلَم
لولييي لعييبرة قصصييهم فييي وتركيييا. فييإن والجزائيير تونس

اللباب. 

إثبييات وخلَصييتها البرلمانييية، التجييارب فوائدَ هي هذه
بييذلك. المسييلمين ميين عدَد أكبر وإقناع الحل هو الجهاد أن
تعالى: {ومييا قال كما تفيدَ الشريعة نصوصا مؤدى فإن وإل
:وقال ]،103}َ [يوسف:  بمؤمنين حرصت ولو الناس أكثر

آمن  {وما:وقال ]،13: الشكور}َ [سبأ عبادي من {وقليل
وقليييل الولين من  {ثلة:وقال ]،40 }َ [هود: قليل إل معه
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والسيينة القييرآن وشييواهدَ ]،13: الخرييين}َ [الواقعيية ميين
قييوم كل في الصلَحا أهل أن تثبت والصالحين النبياء وسير

وم الدَيمقراطيية كسيب أن حيين قليل. في حشيدَ عليى يق
هييذا الزمييان آخيير فييي الصييلَحا لهييل يتأتى لن الكثير. وهذا

أعلم. والله

فصصي     اليمان     لهل     والتمكن     النصر     نظرية     وأما
حيييث ؛  طالوت     أصحاب     قصة     فتختصرها     الله     شريعة

اللييه إن قييال بييالجنود طييالوت فصييل تعييالى: {فلمييا قييال
يطعمييه لييم وميين مني فليس منه شرب فمن بنهر مبتليكم

قليلَ إل منيه فشيربوا بييدَه غرفيية اغييترف مين إل مني فإنه
لنييا طاقيية ل قييالوا معييه آمنييوا والييذين هو جاوزه فلما منهم
كم الله ملَقو أنهم يظنون الذين قال وجنوده بجالوت اليوم

الصييابرين مع والله الله بإذن كثيرة فئة غلبت قليلة فئة من
صييبرا علينييا أفييرغ ربنييا قييالوا وجنوده لجالوت برزوا ولما* 

 فهزمييومهم* الكييافرين القييوم علييى وانصرنا أقدَامنا وثبت
والحكميية الملييك اللييه وآتيياه جييالوت داود وقتييل اللييه بييإذن

ببعييض بعضييهم النيياس اللييه دفييع ولييول يشيياء ممييا وعلمييه
العييالمين}َ علييى فضييل ذو اللييه ولكيين الرض لفسييدَت
. ]251 – 249[البقرة: 

وعييدَة وسيييرته وسلم عليه صلى الله رسول في ولنا
والجهيياد بالعييدَاد مييأمورون حسيينة. ونحيين أسييوة بدَر أهل

وجفييت القلَم رفعييت فقييدَ سيييكون الله والمواجهة. وقدَر
ويثبييت ينصركم الله تنصروا قائم: {إن الله الصحف. ووعدَ

. ]7أقدَامكم}َ [محمدَ: 

نتائييج دلليية مييع النصييوصا هييذه دللة إلى جئنا ما فإذا
يريييدَون % مميين18 أن لوجييدَنا باكسييتان، فييي النتخابييات

يريييدَون % مميين82 أمييام أقلييية تعنييي السييلَمي الختيييار
25 نحييو تعنييي الباكسييتان سييكان % ميين18 غيييره. ولكيين

النسيياء ميين ثلييثيهم حييذفنا فلييو مسييلم، إنسييان مليييون
تحكييم يرييدَون رجييل ملَيييين تسيعة أمام والطفال. فنحن

حملييه أو السييلَحا؟ حملييوا لييو أقلييية هييؤلء الله. فهل شرع
ربعهم؟! نصف أو ربعهم؟ أو نصفهم؟

ف السيلَحا حمل لو  ملييون أميام فنحين ربعهيم، نص
هييؤلء السييلَحا حمييل لييو الحقيقيية مسلح. وفي ألف ومئتي
المسجدَ في وآخرهم أباد إسلَم في أولهم يصلي أن لمكن

أكثر يعني  مجاهد000َ. 200) 1 الرقم هذا أن القصى! إذ
رسييول خييبر سييبق  رجييل. وقييد12000َ من جيش مئة من
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من الجيش هذا مثل يغلب ل بأنه وسلم عليه الله صلى الله
قلة. 

جيييش بلييغ إذا أنييه العلميياء بعييض اسييتنبط وقييدَ 
الفرار!  لهم يحل فلَ العدَد هذا المسلمين

أمريكييا، أمييام والفييرار الجهيياد عيين التخلف يحل فهل
رجييل؟! ألييف عشيير إثنييي ميين جيييش لمئيية باكسييتان فييي

المقارنييات. أمييا هييذه وزعمييائهم المسلمين علماء فليتأمل
فليين اللييه سييبيل فييي يجاهييدَون ل أعزل رجل ملَيين تسعة
وهييذا لهييم قيميية ل السيل كغثاء وغثاء ركاما يكون أن يعدَوا

اليوم.  المسلمين ملَيين ألوف من الحاصل هو

الخاتمة
نقول:ا      الختام     وفي

الييييوم. وتحيييدَدت المعركييية معيييالم توضيييحت لقيييدَ
مضى.  وقت أي من أطرافها. أكثر
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تييواجه أقصيياها، إلييى أقصيياها ميين السلَمية المة إن
وأسيييادها أمريكا عالمية. تقودها يهودية صليبية حملة اليوم

فييي حلفييائهم ميين الصييليبية قييوى معهييم وتنفييذها اليهييود
الغربييية أوروبييا ودول بريطانيييا رأسييهم وعلييى (النيياتو)،

القييوى هييذه نزلييت الهندَ. ولقييدَ مثل أخرى وروسيا. وأذيال
وجوا.  وبحرا برا الجنود من اللف بمئات بلَدنا في

هييذا حلفيياء إنكشييف المعلنيية، الحييرب هييذه وبسييبب
النفيياقا وقوى المستعلنة، الردة قوى أظهرنا. إنها بين العدَو

السييلَمي العييالم حكييام أعليين الصفوف. لقدَ بين المندَسة
المسييلمة. وانضييموا شييعوبهم ضييدَ أعدَائنا مع تحالفهم عن
بييوش. تحييت جييورج بقيييادة اليهودية الصليبية الحملَت إلى

أعنيياقا الرهيياب. واشييرأبت علييى العالمييية الحييرب شييعار
الردة لقوى ولءها لتؤكدَ مستخفية، كانت أن بعدَ المنافقين
ومكاسب. لنهم مكانة عندَهم لهم الكفار. لتكون وحلفائهم
ميين البغضيياء {بييدَت بالمسييلمين. فقييدَ ظفرهييم يظنييون
. ]118عمران:  أكبر}َ [آل صدَورهم تخفي وما أفواههم

الفييرز ميين حاليية اليييوم، السييلَم بلَد كافيية وتشييهدَ
اليييوم. فييي المعييارك تحتييدَم حيييث وخاصيية والتمييايز،
بلَد حولهييا. وفييي وما فلسطين حولها. وفي وما أفغانستان

فييي المسييلمين بلَد شرقا أقصى حولها. ومن وما الحرمين
شييمال فييي غربهييا أقصييى إلييى واندَونيسيييا، الفلييبين جييزر

إلييى والبلقييان، القفقيياس فييي شمالها أقصى أفريقيا. ومن
أفريقيييا فييي المسييلمين وبلَد الهنييدَ فييي جنوبهييا أقصييى

ليييذر اللييه كييان تعييالى: {ومييا لقييوله السييوداء. مصييدَاقا
الطيييب}َ من الخبيث يميز حتى عليه أنتم ما على المؤمنين

].179عمران:  [آل

اليمييان الرايتان. صييف وتتضح الصفان، يتمايز وهكذا
ميين بجلَء أرضيينا علييى ورايته. ليتضييح الكفر وصف ورايته،

الحكام من وأذيالها إسرائيل وسيدَتها أمريكا صف في يقف
دييين عيين مييدَافعا السييلَم صييف فييي يقف المرتدَين. ومن

ومقدَساتهم.  وثرواتهم وأنفسهم وأعراضهم المسلمين

بطيييائراتهم المسيييلمين يرهبيييون احتشيييدَوا صيييف
منييافقيهم، واسييتخبارات عملَئهييم وعسيياكر وأسيياطيلهم

استطاعوا.  إن دينهم عن ليردوهم

عييدَو بييه يرهبييون قوة من استطاعوا ما يعدَون وصف
شييكل يتوضييح دونهييم. وهكييذا ميين وآخرييين وعييدَوهم اللييه
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والصييليبين اليهود تحالف اليوم. إنه المسلمين على الصائل
وجييورج لمريكييا اليييوم والمنييافقين. والقيييادة والمرتييدَين

معاصييرة. صييليبية حربييا يقود بأنه صراحة أعلن الذي بوش،
وأمييره تعالى الله قول يعني ماذا لنا واضحا يكون أن ويجب

كفروا والذين الله سبيل في يقاتلون آمنوا الصريح: {الذين
كيدَ إن الشيطان أولياء فقاتلوا الطاغوت سبيل في يقاتلون

. ]76ضعيفا}َ [النساء:  كان الشيطان

بوضصصوح     نعلصصن     لن     الشصصجاعة     نمتلك     أن     ويجب
واختصار:ا      وبساطة

أمريكييا وجييه فييي اليييوم معنييا يقييف مسييلم كييل - إن
أعظييم ميين وذلييك وسييلَحه، بيييدَه ويجاهييدَهم وحلفائهييا،
ودعائه بقلبه اليمان. أو من وذلك وقلمه بلسانه اليمان. أو

اليمان.  أضعف وذلك

يخلييف أو قيياتلهم، ميين يؤوي أو يقاتلهم، من كل - إن
عون.  بأي يساعدَهم أو بخير، أهله

خطبيية أو دينييية، بفتييوى صييراحة يؤيدَهم من كل - إن
كلميية أو شييعرية، قصيييدَة أو صييحفية، مقاليية أو إعلَمييية،

ونصرة.  احتجاج مظاهرة في صيحة أو عابرة،

لنتصارهم ويفرحا ينصرهم، أن الله يدَعو من كل - إن
لمصابهم.  ويحزن

الذين اليمان. وهم صف من هم اليوم هؤلء كل - إن
وكلهييم ونصييروا آووا الييذين وهييم اللييه، سييبيل فييي يقاتلون
بعض.  أولياء بعضهم

وبالمقابل:ا      وكذلك

وحلفائهييا أمريكييا مييع اليييوم يقييف ميين كييل - فييإن
أعظييم وهييذا ويييدَه، بسييلَحه جانبهم إلى ويقاتل الصليبيين،

واليردة. أو الكفير مين وهييذا وقلمه بلسانه أو والردة الكفر
فيها - وما والردة الكفر أقل وهذا وعاطفته ومشاعره بقلبه
-  قليل

علييى ويييدَلهم جاهييدَهم، من على يعينهم من كل - إن
المجاهيييدَين ويخيييذل آواهيييم مييين وييييؤذي حييياربهم، مييين

وينصرهم. 
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دينييية. أو بفتيوى صيراحة أعييدَاءنا يؤييدَه من كل - إن
كلمية شعرية. أو قصيدَة صحفية. أو مقالة كلَمية. أو خطبة

أمريكا.  ولسيدَتهم لهم وتأييدَ نصرة أي عابرة. أو

ويتمنييى بلَدنييا، فييي مصالحهم عن يدَافع من كل - إن
ويحييزن لنتصييارهم ويفييرحا المسييلمين، علييى ينتصييروا أن

عليهم.  المجاهدَين لنتصار

اليهييود ميين الكفيير صييف في هم اليوم هؤلء كل - إن
فييي المقيياتلون والمنييافقين. وهييم والمرتييدَين والصييليبيين

الطاغوت.  سبيل

دييين نصييرة يريدَ مسلم لكل واضحا يكون أن - ويجب
يتكلمييون مميين المنييافقين، أرتييال ميين سيينواجه أننييا اللييه،

إلى السلَحا وجهنا في يرفعون جنسنا. من أبناء من بألسنتنا
المرتدَين.  وحلفائهم المريكان جانب

بييأنهم فيهييم الشييريعة حكييم نعلييم أن علينييا ويجييب
علينييا وأوجييب أبيياحا قييدَ للييه أول. وأن منييافقون مرتييدَون

- النييار فييي قتلَهييم وأن ،الجنيية في قتلَنا وأن ؛قتالهم. ثانيا
هيذه بسيطنا الحقيائق هيذه - ثالثيا. وليضياحا الليه شياء إن

فييي الشييرعية الحكييام وغيرها. وفصلنا للباكستان الرسالة
الثالث.  فصلها

تكصصن     كصصؤودا. ومهمصصا     العقبصصة     تكصصن     ومهمصصا
نقصول     أن     يجصب     الناس... فإننصا     عن     بعيدة     الحقيقة

لهم:ا 

مرتييدَون، كفييرة حكييامكم: إنهييم واقييع هييو هذا - إن 
والمسييلمين. وأن للسييلَم خييائنون والنصارى لليهود أولياء
مثلهم.  كافر منهم). أي فإنه منكم يتولهم {من

سيينقاتلكم شييجاعة: إننييا بكل لهم نقول أن - ويجب 
فيهييم كييان ولييو أمريكييا، أعان من كل ونقاتل الله دين على
عشييرتنا... لننيا أو إخواننيا أو أبنائنيا أو آبائنييا مين كييان من

وأيييدَهم اليمييان قلوبهم في الله كتب ممن نكون أن نرجوا
اخييترتم كمييا الله، حزب من نكون أن اخترنا ولننا منه بروحا

وحلفائها.  أمريكا ونائبته الشيطان حزب في تكونوا أن

التحذير:ا      كل     ونحذر
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وترسيييخها الحقيقيية هييذه إعلَن في تهاون أي أن من
لقتال اليوم يعدَون ممن وأنصارهم، اليمان جنود قلوب في

ووحييدَته تماسكه ويخلخل ضعيفا، الصف سيجعل المريكان
يزعمييون بميين أمريكييا تحاربنييا عنييدَما خصوصا الحق، على
مسلمين.  أنهم

الحقيقيية، امتلكنا أن بعدَ الشجاعة نمتلك أن يجب إننا
والموعظيية الحكمة ضوابط للناس. ضمن وإفهامها لعلَنها

أو بتعييدَيلها الحييق لنييا يكييون أن دون ميين ولكيين الحسيينة،
لنهييا يتجيزأ ل كييل العقيييدَة يسيير. فييإن بشيئ وليو تبيدَيلها
إلييى المنسوب وهو نعتقدَه، الذي الحق من قدَاستها تستمدَ
نصطف عندَما ولسيما العقيدَة في جلَله. فليس جل الحق

لقيياء حلول. ول أنصاف معها ول إبهام، فيها ليس للمواجهة،
الطريق.  منتصف في والنفاقا الجاهلية مع

خاصييا وليس السلَمي عالمنا لكل عام الكلَم هذا إن
أجلهييا. ميين الكتيياب هذا كتابة مناسبة كان بالباكستان. وإن

المنسييوبة الجيييوش ميين كثير اليوم أمريكا مع اصطف فقدَ
فييي قدَمت كما هنا الحال هو هناك السلَمية. والحال للبلَد
الكتاب.  هذا أول

*      *      *
السلم...      إخوة     وأخيرا

تعييالى: {وإذ اللييه قول متمثلَ الرسالة هذه كتبت لقدَ
ول للنيياس لتييبيننه الكتيياب أوتييوا الييذين ميثيياقا اللييه أخييذ

اللييه رسييالت يبلغييون تعييالى: {الييذين وقييوله ،تكتمييونه}َ
.حسيبا}َ بالله وكفى الله إل أحدَا يخشون ول ويخشونه

التخييوف. بعييض واعييتراني كتابتهييا، فييي ترددت ولقدَ
ولليه نخيافهم ل فإنيا وأعيوانهم، المريكان أعدَائنا من ليس

يخافوننيا اليذين الخيوف. فهيم فيي دورهم جاء الحمدَ. فقدَ
المسييلمين بعييض صييدَمة ميين نتوقعه مما خوفا الن. ولكن

الحقيقة.  هذه ضخامة من

بلَد بعييض في الحساسية بالغة مواضيع تشرحا حقيقة
قبيييل ميين بلَدنا. مواضيع ومثل الباكستان، مثل المسلمين،

حسييمت أعييوانهم... ثييم وقتييال الحكييام كفيير عيين الحدَيث
عليييه اللييه صييلى المصييطفى حبيبنييا قييول مسييتلهما التردد
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إذا بحييق يقول أن الناس خشية أحدَكم يمنعن ل وسلم: (أل
أن رزقا ميين يباعييدَ ول أجل من يقرب ل فإنه شهدَه، أو رآه

أحمدَ].  رواه ،صحيح حدَيث[بعظيم)  يذكر أو بحق يقول

فييي كمييا باكستان في المشكلة حقيقة أن رأيت ولقدَ
يريييدَون مميين الطيييبين غييالب أن وغيرهييا، الحرمييين بلَد

أدخلييوا أو المتاهة، هذه في دخلوا قدَ الدَين، هذا عن الدَفاع
دور ميين جييذورها، ميين المشييكلة بحث يبدَؤوا لم لنهم فيها

مهييام بكييل يقييوم الييذي النفيياقا ومعسييكر الييردة معسييكر
وأعييوانهم. فالمشييكلة حكامنييا بلَدنا. وأعني في الستعمار

وملئييه فرعييون فييي وأتبيياعهم النبييياء أمام زالت وما كانت
أن نييرى نحيين الله. وها ربنا يقولوا أن الناس يمنعون الذين

لها تكون لن سائرة اليوم المريكان مع المشتعلة المعركة
إلييى يحتيياج المسلمين. وهييذا بلَد أكثر في مواجهة ساحات

أول ترتكز قتالية بعقيدَة المجاهدَ وشبابها المة ضمير تعبئة
الساسيات.  هذه على ترتكز ما

اختيييار اللييه، حفظه لدن بن أسامة الشيخ أحسن لقدَ
وزعيمتهييم اليهييود مييع وأنهييا طبيعتها، وتحدَيدَ المعركة راية

الييتي أمريكييا، وزعيمتهييم الصييليبين النصارى ومع إسرائيل،
الحلف.  هذا تقود

وفلسييطين أفغانسييتان في الجهاد شباب أحسن ولقدَ
مييع المعركيية فتيييل إشييعال وغيرهييا والشيشييان والبوسيينة

أمريكا عروش دكوا الذين السلَم صقور ذلك وتوج أعدَائنا،
سييبتمبر. مين عشيير الحييادي يييوم وواشيينطن نيوييورك في

توضييع أن أجييل نحرها. ميين في بطائراتها أمريكا كيدَ وردوا
أميية تسييتيقظ أن أجييل الصحيح. ومن مسارها في المعركة
ثمنييا الطيياهرة أرواحهييم طبيعتهييا. ودفعييوا وتييدَرك السلَم

عليين.  في معهم وجمعنا الله لذلك. رحمهم

محمييدَ الملَ أفغانسييتان في المؤمنين أمير صمدَ ولقدَ
ودفييع وصييبر، وجاهييدَ ونصيير، فييآوى أمريكييا لتحييدَيات عمر

الطالبييان مجاهييدَي ميين المخلصون دفعه باهظا. كما الثمن
معشيير الثميين دفعنييا بكاملهييا. وكييذلك أفغانسييتان ودفعتييه

وباكسييتان، آسيا وسط من والمجاهدَين العرب، المجاهدَين
فييي الشييريعة عيين الييدَفاع فييي معنييا الملحميية شييهدَ وميين

كيل فيي ليذلك تبعيا المسلمين آلف دفعه أفغانستان... بل
الصييحيح. مسييارها فييي المعركيية لتوضييع ذلييك الييدَنيا. كييل

والصييليبيون اليهييود هييم الحقيقييي العييدَو أن للميية وليتضح
وللييه وضييعت والمنييافقين. وقييدَ الكفييار ميين حييالفهم ومن

)188(والجهاد التوحيدَ منبر



باكستان "مشرف"... 
المشكلة والحل

كييل فييي اليييوم تشييتعل هييي طبيعتها. وها الحمدَ. ووضحت
ورجلهييا بخليهييا أمريكييا إلينا تزحف أن الطبيعي مكان. ومن

أن الطييبيعي دارنييا. وميين عقيير علينييا وتقتحييم وحلفائهييا
أبنيياء ميين والنفيياقا الييردة معسييكر طليعتهييا فييي تسييتعمل
جلدَتنا. 

لدن بيين أسييامة الشيخ يقف أن الممكن من كان فإذا
الجبييار العييدَو لهييذا رجييل فييي أميية وقفيية اللييه، حبيياه بمييا

(أمريكا). 

أميية، القاعييدَة تنظيييم يصييبح أن الممكن من كان وإذا
حييين الجهيياد. وذلييك عيين قاعدَة... قاعييدَة المة صارت لما

تنظيييم قوائم في لجبروتها رافض مسلم كل أمريكا أدرجت
علينا.  وفضله بهم الله مكر من القاعدَة. وذلك

ميين رهييط المعركيية يشييعل أن الممكيين من كان وإذا
السييامقة. الشامخة القمة هذه ارتقوا الذين السلَم شهدَاء

لييوجه. وهييي وجهييا أمريكييا أمييام بذلك السلَم أمة ويضعوا
المعركة.  حقيقة

المعييارك هييذه غمييار تخوض أن لها يمكن ل المة فإن
سيياحاتها وتتعييدَد أزمنتهييا، سييتطول التي القادمة، التاريخية

فهييم على واضحة. تقوم صحيحة قتالية عقيدَة امتلَك بدَون
اللييه شييريعة وأحكييام والمواجهيية، الصراع أطراف ومعرفة

وواجييب وحييرام حلَل ميين ذلييك يتبييع ومييا وبراء، ولء فيهم
ورواد القلييم وأربيياب العلييم أهييل دور يييبرز ومبيياحا. وهنييا

والقييادة. لترسيييخ والكتيياب والخطبيياء العلميياء الكلمة. من
المجاهيدَ الجييل وعقيول قلييوب فيي القتالييية العقيييدَة هذه

هيييذه إدارة مهمييية عتقيييه عليييى سييييحمل اليييذي القيييادم
أرضنا.  على الحاسمة المواجهات

التييوازن أحقييق كييي الكتيياب هييذا فييي جهييدَت ولقييدَ
وبييين صييافية، عقيدَة فكرة جوهر على الحفاظ بين الحرج،
إخواننييا بعييض علييى أعييرض بحيييث السييلوب فييي التييدَرج

حييتى عليهييم تصييعب وحقائق يألفوها، لم أفكارا المسلمين
قدَ أكون أن والواقع. وأرجو الشريعة أدلة عليها تقوم عندَما
ذلك.  إلى وفقت

ل اللييه توفيق فمن أسلفت فيما صواب من كان فما 
الشييطان فمين زليل مين كيان هيو. وميا إليى للحيق يهدَي
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سلفا. وأسييتغفر الحق إلى عنه راجع القاصرة. وأنا ونفسي
إليه.  وأتوب العظيم الله

أستغفرك أنت إل إله ل أن أشهدَ وبحمدَك اللهم وسبحانك
إليك وأتوب

آله وعلى محمدَ سيدَنا وقائدَنا حبيبنا على وأسلم وأصلي
وسلم وصحبه

العالمين رب لله الحمدَ أن دعوانا وآخر

ليلة كتابته من فرغ
شعبان من النصف

 هجرية1423 لعام
للحادي الموافق

والعشرين
2002 لعام أكتوبر من

ميلَدية

العالمين رب لله والحمدَ

في الكتاب نشر قبيل ملحق
،1425/شوال/4 الربعاء يوم

 2004/نوفمبر/16 صل الموافق
تييأليف علييى مضييى فقييدَ أعلَه، التاريخ من يتضح كما

لسييباب الكتيياب هذا نشر تأخر وقدَ سنتين من أكثر الكتاب
ميين ميين عييدَد علييى الكتاب عرض بعدَ أننا بينها عدَيدَة. من

ل حييق محتييواه بأن رأيهم خلَصة كان باكستان، في العلماء
وأن باكسييتان، في الفهم مستوى عن بعيدَ ولكنه فيه، لبس

كييثيرا أن ولسيييما شدَيدَة، أحكامه أن سيرون منهم كثيرين
ل فيهييا السييلَمية الحركييات وقييادة باكسييتان علميياء ميين

بييذلك، أكييثرهم قناعيية "مشييرف" رغييم كفر إعلَن يؤيدَون
ميين الكييثيرين زعييم هييو للفتنة! كما درءا ذلك أن ويزعمون

اللييه أن رغييم العربييي!، العييالم فييي الصحوة وقادة العلماء
فتنة)...  تكون ل حتى يقول: (وقاتلوهم تعالى

فييي الفتنيية ليييرو الزمييان آخر في العلماء هؤلء فجاء
شؤون! خلقه في الحكام! ولله من الملَحدَة هؤلء قتال
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اتسيمت مشييرف، حكييم مين الماضيية الفييترة ولكين
والمسييلمين، السييلَم علييى الحييرب ألييوان بكييل بمجاهرته
الكثرية جعل مما تستر ول حياء بلَ لمريكا لعمالته وبإعلَنه

فييي بكفييره يصييرحون باكسييتان علميياء ميين السيياحقة
مجالسييهم بعييض فييي بييذلك وينوهييون الخاصيية مجالسييهم

"مشييرف" لرصيييدَه أضييافه ممييا كان العامة... فقدَ العامة
مايلي:  القناعة تلك على حملهم مما الفترة، هذه خلَل

للييه المحاربيية التشييريعات ميين الكييثير ) إصييدَاره1
والمؤمنين.  ورسوله

والمييدَارس العلميياء محاربيية علييى عزمييه ) إعلَنييه2
الرهاب.  مكافحة بدَعوى الدَينية

الجهيياد الجهادية. ومنع الحزاب جميع حظر ) إعلَنه3
كشمير.  في المسلمين لمساعدَة

أمريكييا بمباركيية الهندَ مع الخيانية التفاقيات ) إبرام4
كشمير.  قضية بيع أجل الغربية. من والدَول

وإقاميية إسييرائيل مع التطبيع في رغبته عن ) إعلَنه5
معها.  طبيعية علَقات

باكسييتانية قييوات إرسييال فييي رغبتييه عيين ) إعلَنييه6
العراقا.  في المريكية القوات جانب إلى للقتال

العييرب المجاهييدَين وأسيير قتييل فييي ) اسييتمراره7
هوادة.  بلَ للمريكان وتسليمهم طالبان وعناصر

ميين المخلصييين إبعيياد سياسيية فييي ) اسييتمراره8
الجيش. 

عييدَد وتوقيييف باكسييتان علميياء من العدَيدَ ) إعتقال9
النييووي، البرنامييج علييى المشييرفين الضييباط كبييار ميين

إشراف تحت الباكستانية القوة لوضع ومناوراته وتصريحاته
أمريكا. 

سياسيية فييي اسييتمراره إلييى بالضييافة هييذا  كل)10
السياسيييية المسيييتويات كيييل عليييى والفسييياد الفسييياد

كييل وعلييى والتربوييية والجتماعييية والدَينييية والقتصييادية
صعيدَ. 
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قييواته تشيين أشييهر سييبعة ومنييذ اليييوم ) وأخيييرا11
بالتعيياون وزيرسيتان فييي سرحدَ قبائل مناطق على الحرب

فتقتييل جنييب، إلييى جنبييا معهييا وتقاتل المريكية القوات مع
والفغييان والمسييلمين العييرب المجاهييدَين ميين المسييلمين

طييائراتهم وتييدَك القبائييل، مجاهييدَي ميين نصييرهم وميين
المسلمين! رؤوس على والبيوت القرى ومدَافعهم

ميين وعالم  مفتي150 من أكثر أصدَر مدَة ) وقبل12
الباكسييتانيين الجنييود علييى تحرم فتوى باكستان علماء كبار

طالبييان ومطيياردة المسييلمين محاربيية فييي قياداتهم طاعة
الجيييش قتلييى بييأن والمسلمين. وأفتييو العرب والمجاهدَين
غييير ميتيية يموتون المواجهات هذه في المعتدَي الباكستاني

شاء إن شهدَاء ناصرهم ومن المجاهدَين قتلى شرعية. وأن
العيييدَ باعتقييال بييالمر الباكسييتانية الحكومة ردت الله. وقدَ

منهم. 

بنيياء الحكوميية فيهييا شييكلت الييتي الفييترة هذه وخلَل
ات عليى الحكومية تليك أثبتيت إليهيا، أشيرت اليتي النتخاب

تنفيذيية مهامهييا شيكلية حكوميية جمالي) أنها (ظفر برئاسة
الدَاخلييية العاميية السياسييات أميير ميين لهييا وليييس إدارييية،

مكافحيية إدارة علييى أشييرفت شيييء. وأنهييا والخارجييية
مشييرف... إدارة تحييت المييؤمنين وحرب المزعوم الرهاب
وزيرهييا كييان الييتي العلَم ووزارة الدَاخلييية وزارة خاصيية
بييذبحهم مناسبة كل في  يتباهى"أحمدَ رشيدَ شيخ" المجرم

أمريكا! إلى أسراهم وتسليم للمجاهدَين

السييلَم لصيالح ملميوس مقابييل أي هنياك يكين وليم
بمييوجبه وانتسييبوا دفعييوه الييذي الباهظ للثمن والمسلمين،

المناصب وتسلموا الله، دون من التشريعات يصدَر لبرلمان
الله.  أنزل ما بغير تحكم حكومة في

الجيييش هيياجم حيييث الن الوقييات أحلك في وحتى 
المريكييان مييع سييرحدَ فييي القبائييل منيياطق الباكسييتاني

ويقتييل القبائييل، ورجييال الهييالي ميين الشييهدَاء ويسييقط
الحييزاب ويطييالب الباكسييتان، عسيياكر ميين العشييرات

حاسييم! فييي موقف أي لهم يبدَ بالتظاهرات... لم العلمانية
الهجييوم ذلييك بحرميية العلماء بعض من الفتاوى تتتالى حين
وأن شييهدَاء، المجاهييدَين قتلييى وبييأن القبائييل، منطقيية عل

عساكر على الصلَة جواز وبعدَم كذلك، ليسوا الجيش قتلى
فيه.  الباكستان
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إلييى خادمييا عبدَا "مشرف" يريدَ لن جمالي، أقيل ثم
الشييهير بالماسييوني وزراء... وأتييى رئيييس وليييس جييانبه

المعارضة.  أنف رغم الحكومة  ليرأس"عزيز شوكت"

القبائييل، منيياطق دك في الباكستاني الجيش واستمر
هييو هييذا يييزال عنها. وما والرزاقا القوات وقطع وحصارها

السطور.  هذه كتابة تاريخ إلى الحال

علييى النقلَب منييذ اسييتولى "مشييرف" قييدَ وكييان
ل مييا وهو واحدَ، آن في الدَولة ورئيس الجيش قائدَ منصبي
ميين الشييدَيدَة المعارضة وأمام الباكستاني، الدَستور يجيزه
سيينة أواخيير توصييل المنصبين، أحدَ ليترك البرلمانيين بعض

المعارضيية ممثلييي ميين بمسيياعي وسييط حييل إلى م2003
وتعهييدَ ،"الرحميين فضل مولهم" ) وزعيمهاMMA( السلَمية

غضبت وقدَ ،2004 ديسمبر في الجيش قيادة بترك بموجبه
المخييرج لييذلك السييلَميين من العلمانية المعارضة أطراف

جهييارا واتهمييوهم الزميية، قمة من لمشرف أفسحوه الذي
لمشرف!  وعملَء العسكرية، الستخبارات صنائع من بأنهم

 أنييه2004 أوكتوبر شهر خلَل "مشرف" أعلن ولكن
برئاسيية احتفييظ إن الجيييش رئاسيية بترك وعدَه عن يتراجع
وهييو أمريكييا ميين ذلييك الدَسييتور. وأعليين يوجب كما الدَولة

أن تقتضييي الرهيياب مكافحيية أن وقييال بييوش، سيدَه يزور
لييه. تأييييدَها الجيييش قيييادة الرئاسييتان. وأعلنييت لييه تكييون
بعييض ميين البرلمييان فييي ضييئيلة أغلبييية انييتزاع من وتمكن
السياسيية وسماسييرة الخونيية بعييض وميين المريكان صنائع
)MMA( الييي أبطييال ذلييك! وعييارض علييى مييوافقتهم علييى

العلمييانيين ميين حييالفهم وميين السلَميين وبعض الشاوس
تحييت وسييعهم مييا وصاحو وعدَ، بما الرئيس حنث الوطنيين

الفطيير عيدَ بعدَ المظاهرات بتحريك البرلمان! وتوعدَوا قبة
لرمضان.  احتراما

الذي العظيم، وعيدَهم تنتظر والمة العيدَ مر قدَ وها 
الشيياعر تهدَيييدَ بلغييه عنييدَما جرير الشاعر قول إل له أجدَ ل

فقال:  سيقتله (مربع) أنه اسمه كان له لعدَو الفرزدقا

َا سيقتُل أن الفرزدقا زعم سلَمة بطول أبشرمربع
ُع يامرب

ميين السييلَمة طول ببشرى "مشرف" أحق أن وأظن
وقييدَ ونراهييم ظنييي، يخطئ أن الله وأرجو الوعيدَ، هذا مثل
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الجييوف والصييياحا بالمظاهرات للمواجهة. ل أمرهم حزموا
فيييه اللييه جعييل الييذي بالحدَيييدَ تعالى، الله أمرهم كما وإنما
ورسييله ينصييره ميين اللييه ليعلم للناس، ومنافع شدَيدَا بأسا

منهم! ويكونوا ظني يخطئ أن الله وأرجو بالغيب،

معارك  رحى1425 الفطر عيدَ في ونحن الن، وتدَور
ولييية (وانييا) مين وعاصييمتها وزيرسييتان منطقة في طاحنة
نحييو يجتيياحا حيييث أفغانسييتان، جييوار فييي الحدَودييية سرحدَ

ليطيياردوا المنطقيية الباكسييتاني الجيش من  جندَي70000
واء عليى يصيرون الذين القبائل رجال من المجاهدَين ميا إي

يراعييي ولم وغيرهم، والوزبك العرب المجاهدَين من تبقى
يييدَكها الييتي المنيية البيوت حرمة ذلك "مشرف" في جيش

حيث رمضان، من الواخر والعشر العيدَ حرمة ول الطيران،
ميين القادميية المييدَنيين وجرحييى الييدَمار صييور تختلييف ل

القصييف آثييار ميين تييأتي الييتي شييبيهاتها عيين وزيرسييتان
الطيران يخلفها التي تلك أو العراقا، في للمدَنيين المريكي

فيما فلسطين!، في المسلمين من المنيين في السرائيلي
البعييض ميين الصييياحا على السلَميين من المعارضة تقتصر

الصمت والسلَميين والدَعاة العلماء من الكثرية يلزم فيما
قبييل ميين الميير وللييه الخييرس، الشياطين ومنازل المميت

بعدَ.  ومن

يسييارع لييم إن الباكستان بتمزقا اليوم الحوال تنذر و
إنقاذ عملية إلى فيها الناس ورؤوس الجيش وقادة علماؤها
أن يجييب حيييث وتضييعها الباكسييتان أحييوال تصييلح شيياملة،

المشتكى! الله تكون... فإلى

يسيتمع كيي الن مهييأة الجواء أن أعتقدَ فإني ولذلك
السيييل بلييغ فقييدَ الحق قول إلى وقادتهم وعلماؤهم الناس

كفيير يعتقدَون علمائهم قبل المسلمين عوام الزبى. وأصبح
حكييم إقامة على والعمل خلعه وضرورة "مشرف" وخيانته

ولييم السييلَم علييى قييام الييذي البلييدَ هذا باكستان، في الله
قام! منذ واحدَة دقيقة به يحكم

الصييدَع مسيؤولية ونتحمييل الليه علييى نتوكييل وليذلك
أرحييم وهييو حافظييا خييير الكتيياب. واللييه هييذا وننشر بالحق

الباكسييتان علميياء إلييى ونييوجهه الكتيياب الراحمييين. ننشيير
الجماعييات إلييى وكييذلك فيهييا السييلَمي العمييل وقييادة

أمييام المسييؤولية وعناصييرها. ونحملهييم قياداتهييا الجهادية،
ببلَغييه اللييه أمرهييم الييذي الحييق هييذا إبلَغ فييي تعييالى الله
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الييذين ميثيياقا اللييه أخييذ تعييالى: {وإذ عليه. فقييال وائتمنهم
تكتمونه}َ.  ول للناس لتبيننه الكتاب أوتوا

*      *      *
من     الحق     بيان     أمانة     أداء     عن     القاعدين     ونحذر

التحذير:ا      أشد     الباكستان     في     العلم     أهل

ذبييح تتفرجييون! ثييم وأنتييم "مشرف" طالبان ذبح لقدَ
ظهرانيكييم بييين آسيييا وسييط ومجاهييدَي العرب المجاهدَين

سيياكتون! وأنتييم تعلمييون مييا كييل فعييل تحوقلون! ثم وأنتم
تنظييرون!ويعتقييل وأنتييم الباكسييتانية القبائييل يذبييح واليييوم
صامتون! وأنتم العلماء من شاء من ويغتال مشاء

- عليهم وانتصر يقاومه من "مشرف" بقية قتل ولئن 
عليكييم القييادم أنفسكم. فالييدَور إل تلومون - فلَ الله لقدَر

مكونييات وكييل وجيشييكم ومسيياجدَكم مدَارسييكم وعلييى
الحضيييض، إلى باكستان وتصل مهمته يتم بلَدكم... وعندَما

بلَدكم.  لتحتل الهندَية الجيوش جحافل إليكم ستتقدَم

سييمح - ل أعراضكم وتنتهك دماءكم، تسفك وعندَما 
النييدَم! ينفييع ل سيياعة سييتندَمون قييدَر_ عنييدَها ول اللييه

ُتخييذلون... لنكييم وستستنصييرون ُتنصييرتم ف فَخييذلتم، اس
َقعييدَتم ينجييي أن اللييه ونسييأل منكييم، اللييه مييارحم إل و

البلَء.  وقع إذا والمجاهدَين الصالحين

بميا بكيم الوبيال يحيل أن قبيل الييوم البيدَار فالبدَار 
امييرئ وأنفسييكم. وكييل وإخييوانكم دينكم نصرة في فرطم
نفسه.  حسيب

ميين أنزلنييا مييا يكتمييون الييذين تعييالى: {إن اللييه قال
أولئييك الكتيياب فييي للنيياس مابينيياه بعدَ من والهدَى البينات
وأصييلحوا تييابوا الييذين * إل اللَعنييون ويلعنهييم اللييه يلعنهييم

.الرحيم}َ التواب وأنا عليهم أتوب فأولئك وبينوا

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن أسييلم بيين زيييدَ عن
ميين القطر قطر ما أخضر حلوا الجهاد يزال قال: (ل وسلم

منهييم: قييراء فيييه يقول زمان الناس على السماء. وسيأتي
زمييان فنعييم الزمييان ذلك أدرك جهاد. فمن زمان هذا ليس

ذلك؟! فقييال: نعييم، يقول وأحدَ الله رسول يا قالوا الجهاد،
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السيينن[أجمعييين)  والنيياس والملَئكيية اللييه لعنيية عليييه من
. ]371 :الفتن في الواردة

مييا ومنييذرون... فاسييتدَركوا ناصييحون لكييم والله وإنا
ينجييي ل وفتيين وبلَيا ومحن، ملَحم والله أزفت فات... فقدَ

الحدَ.  الواحدَ إل منها

الله إن الله إلى أمري وأفوض لكم أقول ما فستذكرون{
}َبالعباد بصير

وسلم وصحبه آله وعلى محمدَ، سيدَنا على الله وصلى
العالمين رب لله الحمدَ أن دعوانا وآخر

المراجعة تمت
في الخيرة

ي ه1425 رمضان
  م2004 أوكتوبر

عبد عمر
الحكيم

مصعب أبو
السوري
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الكتاب ترجمة أجل من رجاء
ونشره

وعييامتهم، خاصييتهم باكسييتان، في المسلمين إخواننا
هييو كمييا الكتيياب. ولسيينا هييذا كتابة في الول المقصود هم

اللغييات إلييى ترجمتييه علييى تسيياعدَنا ظييروف فييي معلييوم
إليى ليصيل لنشيره السعي في باكستان. ول في الموجودة

به.  المقصودين

الكتيياب. أن هييذا بلغييه مسييلم أخ كييل ميين فنرجييوا
وذلك خارجها، أو الهم وهو باكستان داخل هذا في يساعدَنا
على:  بالعمل

اللغية إليى كيذلك الوردو لغية إليى الكتاب ) ترجمة1
ولسيييما باكسييتان فييي الخييرى اللغييات ثييم النجليزييية
والبلوشية.  البشتونية

الوردييية اللغة إلى والترجمة العربية النسخة ) وضع2
فييي المتدَاوليية النييترنت مواقييع فييي وغيرهييا والنجليزييية

باكستان. 

دائييرة أوسييع إلييى الكتيياب هذا وصول على ) العمل3
الباكستانية الجاليات حيث الخارج وفي باكستان في ممكنة

المهاجرة. 

ذلك:ا      ومن

الدَينية.  والمدَارس الباكستان - علماء

فييي وأعضييائها السلَمية الجماعات ومراكز - قيادات
باكستان. 

باكستان.  في الجهادية الجماعات وأعضاء - قيادات

فييي عاميية السياسييية الحييزاب ومراكييز - قيييادات
باكستان. 

والعلَمييية السياسييية والبحيياث الدَراسييات - مراكييز
باكستان.  والجتماعية... في والثقافية

)197(والجهاد التوحيدَ منبر
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النشر.  ودور والمكتبات الجامعات - إدارات

باكستان.  في والمجلَت - الصحف

وأفييراد وتجمعييات والمسيياجدَ المختلفيية - المراكييز
خاصة.  بريطانيا وفي الباكستانية الجاليات

باكسييتان فييي والعاميية والعلمية الدبية - الشخصيات
الباكستانيين.  المغتربين من والخارج

والميين والشييرطة الجيييش قيييادات إلييى - وأخيييرا
فييي المختلفيية والدارات والييوزارات الحكومييية والجهييزة
باكستان. 

أو البريييدَ أو النييترنت مواقييع عييبر بالرسييال وذلييك
نشيير علييى أعييان ميين كييل خيييرا الله مباشر. وجزى بشكل
الحق.  دعوة
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وتصريح إجازة
والتوزيييع والتجييارة والنشيير والترجميية الطبييع حقييوقا

وعييدَم المحتييوى على الحفاظ شرط ،مسلم لكل محفوظة
منه.  شيء أي تحريف أو تبدَيل

اللييه يتقبييل وأن الغيييب ظهر في دعاءكم إل نبتغي ول
ومنكم.  منا

فالمؤل

 

ملحق
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ووثائق صور
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فرعون ومله
هؤلء الذين صنعوا الكارثة في باكستان
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THE NATION (23-9-2002))  1وثيقه (

)201(

NOITAN EHT (71-9-2002)) 2وثيقة (

(ولن ترضى عنك اليهود ول 
النصارى حتى تتبع ملتهم)

                                     
    

SEMIT  YLIAD (32-9-2002))  1وثيقه (

(قالوا شهدَنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدَنيا وشهدَوا على 
أنفسهم أنهم كانوا كافرين)
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DAILY TIMES (29-9-2002)

(إن الذين يؤذون الله ورسوله 
لعنهم الله في الدَنيا والخرة 
وأعدَ لهم عذبا مهينا  والذين 
يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
بغير ما اكتسبوا فقدَ احتملوا 

بهتانا وإثما مبينا)

SEMIT YLIAD (22-9-2002))  4وثيقة (

SEMIT YLIAD (42-9-2002))  5وثيقة  (



باكستان "مشرف"... 
المشكلة والحل

)203(والجهاد التوحيدَ منبر

SEMIT YLIAD (21-01-2002)) 6وثيقة (

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( من أعان ظالما على 
ظلمه سلطه الله عليه)

(أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل 
القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلَ 

يأمن مكر الله إل القوم الخاسرون) 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( من أعان ظالما على 
ظلمه سلطه الله عليه)

(أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل 
القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلَ 

يأمن مكر الله إل القوم الخاسرون) 

 قال صلى الله عليه وسلم :( يجئ المقتول متعلقا 
بقاتله يوم القيامة آخذا راسه بيدَه الخرى ,فيقول يارب 
سل هذا فيما قتلني ؟قال فيقول قتلته  لتكون العزة لك 

فيقول فإنها لي .قال ويجئ آخر متعلق بقاتله فيقول 
رب سل هذا فيما قتلني .قال فيقول :قتلته لتكون 

العزة لفلَن .قال فإنها ليست له .بؤ بإثمه .قال فيهوي 
في النار سبعين خريفا )                     

فماذا يقولون لربهم هؤلء الذين قتلوا المؤمنين لتكون 
العزة لمريكا وزعيمها جورج بوش ؟!.                       

                                  

NOITAN EHT) 7وثسقة (
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من سواحل الباكستان وأجوائها غزت 
أمريكا أفغانستان

السيدَ يشكر عبدَه على جهوده في 
محاربة السلَم 

الجنرال المريكي توني فرانكس 
يصافح جندَي باكستاني ضمن 

قوات باكستانية أمريكية مشتركة 
تعمل في باكستان

قوات أمريكية وباكستانية أثناء 
عمليات مشتركة في باكستان

(ياأيها الذين آمنوا ل تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 
ومن يتولهم منكم فإنه منهم    إن الله ل يهدَي القوم الظالمين)          

                                                                    
  (ترى  كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدَمت لهم أنفسهم 
أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم      خالدَون ,ولو كانوا يؤمنون 

بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون)
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أسرى وشهدَاء من المجاهدَين العرب .قتلتهم وأسرتهم القوات 
الباكستانية بقيادة

) المريكية ,أثناء اختفائهم في باكستان ,بعدَ غزو القوات IBFالي (
المريكية  لفغانستان ,وحملتها في مطاردة المجاهدَين.                

                    

(وإذ أخذنا ميثاقكم ل تسفكون دماءكم ول تخرجون 
أنفسكم من دياركم ثم أقررتم  وأنتم تشهدَون ,ثم أنتم 

هؤلء تقتلون أنفسكم  وتخرجون فريقا منكم من 
ديارهم تظاهرون عليهم بالثم والعدَوان وإن يأتوكم 

أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون بعض فما جزاء من يفعل ذلك 

منكم إل خزي في الحياة الدَنيا ويوم القيامة يردون إلى 
أشدَ العذاب وما الله بغافل عما تعملون ,أولئك الذين 
اشتروا الحياة الدَنيا  بالخرة فلَ يخفف عنهم العذاب 

ول هم ينصرون)
آثار المعركة بين 
المجاهدَين وعبيدَ 

أمريكا



باكستان "مشرف"... 
المشكلة والحل

)207(والجهاد التوحيدَ منبر

الشرطة الباكستانية تعتدَي 
على الشيخ سميع الحق 

وتمنعه من المشاركة في 
المظاهرة ضدَ أمريكا في 

 سبتمبر.11ذكرى أحدَاث 

ل يرقبون في مؤمن إل ول 
ذمة وأولئك هم المعتدَون

هكذا يساقا الشباب الباكستاني المسلم إلى السجون في 
جمهورية باكستان (السلَمية) !
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ضابط استخبارات يدَفع بمسدَسه زوجة أحدَ المجاهدَين العرب إلى 
سيارة الشرطة وهي تحمل رضيعها وقدَ - أخرجوها حافية من المنزل 

) IBF,وشرطي يحمل أحدَ أطفالهم إثر مدَاهمة  مخبأهم بإشراف (
المريكية.

بسم الله الرحمن الرحيم
(والسماء ذات البروج *واليوم الموعود *وشاهدَ 

ومشهود *قتل أصحاب الخدَود *النار ذات الوقود 
*إذ هم عليها قعود *وهم على ما يفعلون 

بالمؤمنين شهود *وما نقموا منهم إل أن يؤمنوا 
بالله العزيز الحميدَ الذي له ملك السموات 

والرض والله على كل شئ شهيدَ *إن الذين فتنوا 
 المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب 

جهنم ولهم عذاب الحريق *إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم جنات تجري من تحتها النهار ذلك 

الفوز الكبير *إن بطش ربك لشدَيدَ)

الشرطة تعتقل المرأة 
الباكستانية التي كانت 

تؤوي إحدَى أسر 
المجاهدَين في بيتها .       
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الجنود الباكستانيون البطال ,يخوضون غمار 
المعركة

ليس مع الهنود لتحرير كشمير ..وليس مع اليهود 
لتحرير المسجدَ القصى .....

وليس مع المريكان والنجليز لتحرير الحرمين 
الشريفين ..وليس مع الروس لتحرير الشيشان 
والقفقاس ..لم يكونوا هناك بقيادة صلَحا الدَين 

يجاهدَون الصليبيين..
ول بقيادة محمود الغزنوي يجاهدَون الهندَوس ...

) يقاتلون المسلمين IBFلقدَ كانوا هناك بقيادة الي(
تحت راية جورج بوش .

يطاردون المؤمنين المهاجرين الفارين بدَينهم من 
بطش أمريكا ..يقتلون رجالهم , ويأسرون 

شبابهم ليسلموهم لمريكا ..يشردون نسائهم 
..يضيعون أطفالهم ,لتكون العزة للصليب ..في 

لهور ,في كراتشي ,في قبائل سرحدَ 
وبلوشستان ....

في باكستان مشرف كانت هذه المواجهه ,كتبها 
الله ثم سجلها التاريخ. 
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)210(والجهاد التوحيدَ منبر الشعب الباكستاني المسلم, قال كلمته بوضوحا :نعم 
لحكم الشريعة. ولتعلوا رايات ل إله إل الله محمدَ رسول 

الله... ولتخرج أمريكا وزبانيتها من باكستان.
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 الباكستانية بتاريخ noitan ehtنشرت جريدَة 
في زاوية القراء 91-01-2002

(nmuloc sredaer). َالصورة المبينة وقد 
:كتب تحتها

(  جندَي أمريكي يقاتل الرهاب بشجاعة 
فائقة ).

مع تعليق لحدَن القراء الباكستانيين,جاء 
فيه تحت عنوان (أفغانستان محررة) ما 

يلي: 

عيين ماذا يبحييث هذا المريكييي الشجاع.هييل هييو هناك ليكسييب القلوب 
والعقول ؟! حرر أفغانسيييتان ؟أيييم أنهيييا فلسيييطين أخرى تحيييت الحتلَل 
المريكي.قارن هذا مع وقت حكم طالبان.هل هناك فرقا الن؟.. من الممكن 
لمشاهدَ على بعدَ مئة متر أن يقول,أن امرأة كهذه,ل تشكل تهدَيدَا لي(الحياة 
ة الوحيدَة  ت المرأ ة ليس ن هذه المرأ ة ) للجندَي المريكي.تذكروا أ المقدَس
التيييي تعرضيييت لهذه المعاملة.نسييياء أخريات تعرضييين لمور أكثييير بشاعيية 
ا  ا:أيامن وقذارة.مشرف صرحا :(أيام طالبان أصبحت معدَودة ).دعني أصرحا أن
ا,أيضا صارت معدَودة . تحت حكم  بالتعاون مع المريكان, وشهر العسل بينن
باكستانيين ومصريين وأردنيين وقطريين وآخرين من أشكال (كرزاي),سيأتي 

الدَور على نسائنا  كي يتعرضن لنفس هذه المعاملة .


