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ًا يا****والطغيان القـانون نـاصر يا للـشـرك حامي
والعصـيان

على طاغوت حـرب يا****العـدا سلم يا الجندي أيـها يا
اليمان

الفوزأ ترجو كنت إن****قولتي أسمع الشرطي أيـها يا
والحسان

ًا يا****طغاتهم عنـد السـجان أيـها يا لشريعة حـارس
الطــغيان

شريعة نـصر وتريد****الهدى زأند في القيد تشـد من يا
القرصان

وينصر الطغاة يحـمي****الذي الـوقائي المـن أيـها يا
الوثان

ًا يا****طغاتهم مخابرات نتعي مـن يا إخـوة في ماكـر
اليمـان

ربنا شريعة رفضـوا****اللى جاسوس الجاسوس أيها يا
الرحمن

زأبـالة أشـك ل هـو****الذي الدين حماية تروم من يا
الذأهان

ً يا****إفكهم و الطغاة دستور أمن يا لشــريعـة خاذأل
القـرآن

لسـان يكـل حتـى لكم أف****لـكم ٍأف لكم ٍأف لكم ٍأف
ًا****حكمـكم أبغض و لبغضكم إنـي رضى به أنال بغضـ

الرحمن
عرى أوثق من شك ل****بدينـنا الصراح والبغض فـالحب

اليمان
فيـه عمرك أفنـيتالذي**** العمل حقيقة تعـلمن هـل

والبدان
ً بـل ل****جـزمًة إل جاسوس يا أنت مـا ذأي عند نعال

السلطان
هـنا ****استبدلوهقـضى أو يوما النعل ذأاك ذأاب إن

ثانـي بنـعل
ًا هذا يـا كنت لـو ً لبـيب أرخص دينك بعـت ما****عـاقل

الثمان
الفـكار بنـخالة****علـيائه فـي الرب ديـن أتبـيع

والذأهــان
الطـاغوت بـزبالة****وحـكـمه اللـه  تشريع أتبـيع

والصلبان
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صيانة الصـلة إن****فارعـوي يتصل هذا يا كنت إن
النسـان

حقير لطاغوت وصـلً****شأنهــا فالتجسس صلتك أمـا
الشان

ًا المساجد في رأيتك  إني كتـائب لرصـد لكـن****خاشعـ
اليمان

ًا لتـنال****تـكن لم مثلك صلة بأن فـاعلم مـن رضـوان
الرحمن

الطـاغوت فتـفارق****ركـنــه تحـقـق بتـوحيد إل
والوثان

إلـهنا كـلم فـأقـرأ****فـتى يا بهذا شك فـي كنـت إن
الرحمن

إلى آلـوا لكـنهم****الـهدى بأعمال نصبوا من ذأكر في
1النيــران

رسولنا حديـث منـها****كثـــرة والدلة دليل  هـذا
العدنان

فإنهم هـديت فاحـذر****يـر لم ممـن النار أهل ذأكر في
صنفان

ًا النسـاء مـن المائلت السوط والحاملين****تــبرج
ثاني صنف

كتـائب لضـرب إل****ل الظـلم سياط حملوا ما والـله
اليمـان

ول شك ول ضعـف****به مـا صدق حديث الحديث هذا
2نكران

ّنـة ترجو جاسوس يا كنت إن تصلى أن وتخاف****جـ
النيران لظى

بشـرع واكفر****أهـله وابغض الطاغوت من فابرأ
والبهتان الزور

وتلكم الصـلة قبـلً****أول هـذا تحقيــق مـن بـد ل
الركان

ً الديـان يـقبـل ل عظـيم بتـوحيد إل****لنـا أعمـال
الشــان

كذاك الطغـاة عنـد****نـدامة يوم الحشر يـوم ولـذاك
والعوان

ًا تصلى ناصبة، عاملة خاشعة، يومئٍذ (وجوه تعالى قوله إلى الشارة 1 نار
حامية).

صحيحه. في مسلم رواه الحديث 2
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ًا****بعضهم  يلعن  هناك اللـه عنـد واحد ويبـرأ بعضـ
ثاني من

قبســا عـودة وتود****نادم إصبع جاسوس يا وتعـض
الزأمان

منك ضاع قـد****لما ًتحـقيقا الطـاغوت لتـفارق
اليمان لصحة

الكفر بشرع واكفـر****فواته قـبل الن  لـذاك فاسـعى
والطغيان

راية لـرفعة واسـعى****أهله وانصر الحق بجنـد والحـق
اليمان

ميـاهه يـوقفن لرٌم****عـا ٌسيل الحـق بـأن واعـلم
الثقــلن

ثـورة تجـرفنـك ل****صده تحاول أن بنـفسك فارفـق
الطوفان

زأبالة بيـن يلقيـك****لمياهه معـارضا تجـرفـن إن
الزأمـان

تحجب ل والشمس****ظلمة والضـللة شمـس فالحـق
الذبان من

ًا يخـلد****والهدى الشريعة وجه في قـام من مهان
1النيران لظى في

الثانية الطبعة مقدمة
الكتاب ومنزل ، السحاب ومجري ، الرباب رب لله الحمد

كتابه في القائل ، الحزاب وهازأم ، الحساب وسريع ،
َناُهْموتجبر: ( طغى عمن ْذ َأَخ َذ َف َتِدٍر َعِزيٍز َأْخ * ّمْق

ُكْم ُكّفاُر ْيٌر َأ ُكْم ّمْن َخ ِئ َل ُكم َأْم ُأْو ٌة َل ُبِر ِفي َبَراء َأْم الّز  *
ُلوَن َتِصٌر َجِميٌع َنْحُن َيُقو ُيْهَزُم ّمن ْلَجْمُع * َس ّلوَن ا ُيَو ُبَر َو ّد ال

َبِل ُدُهْم الّساَعُة *  ْدَهى َوالّساَعُة َمْوِع َأَمّر) القمر: َأ ـ42َو
َولَالكفر: ( في المسارعين أولئك عن والقائل ،46

ّلِذيَن َيْحُزنَك ُكْفِر ِفي ُيَساِرُعوَن ا ْل ّنُهْم ا ْا َلن ِإ ّلَه َيُضّرو ال

الله فك المقدسي محمد أبي الردن سجون في السير للعالم القصيدة  1
أسره.
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ًا ْيئ ُد َش ّلُه ُيِري ّ ال ّظا َلُهْم َيْجَعَل َأل َلُهْم الِخَرِة ِفي َح َذاٌب َو َع
ِظيٌم ِإّن َع ّلِذيَن *  ْا ا َتَرُو ُكْفَر اْش ْل ِليَماِن ا ْا َلن ِبا ّلَه َيُضّرو ال
ًئا ْي َذاٌب َولُهْم َش ِليٌم َع َ َأ َبّن * َول ّلِذيَن َيْحَس ْا ا ّنَما َكَفُرو َأ

ِلي ْيٌر َلُهْم ُنْم ّنَما َّلنُفِسِهْم َخ ِلي ِإ ْا َلُهْم ُنْم ُدو َدا َيْز ْثًما ِل ِإ
َلْهُم َذاٌب َو لمن القائلو ،178 ـ176عمران: آل ٌ)ّمِهين َع

واتخذهم وحالفهم الكافرين وتولى كفره في زأاد
ْيِه َكَفَر : (َفَمنشركاء َل ُه َفَع ُد َوَل ُكْفُر َكاِفِريَن َيِزي ْل ا
َد ُكْفُرُهْم ّبِهْم ِعن ًتا ِإّل َر ُد َوَل َمْق َكاِفِريَن َيِزي ْل ِإّل ُكْفُرُهْم ا
ُتْم * ُقْل َخَساًرا ْي َأ ُكُم َأَر َكاء ّلِذيَن ُشَر ْدُعوَن ا ّلِه ُدوِن ِمن َت ال
ِني َذأا َأُرو َلُقوا َما َْلْرِض ِمَن َخ ِفي ِشْرٌك َلُهْم َأْم ا

َناُهْم َأْم الّسَماَواِت ْي َت ًبا آ َتا َلى َفُهْم ِك َنٍة َع ّي ْنُه َب ُد ِإن َبْل ّم َيِع
ِلُموَن ّظا ـ39ُغُروًرا) فاطر: ِإّل َبْعًضا َبْعُضُهم ال

الصد في والمليارات المليين أنفق لمن والقائل،40
ّلِذيَن ِإّنالله: ( سبيل عن ْا ا َلُهْم ُينِفُقوَن َكَفُرو َأْمَوا

ْا ّدو َيُص ِبيِل َعن ِل ّلِه َس َنَها ال ُينِفُقو ُكوُن ُثّم َفَس ْيِهْم َت َل َع
ًة ُبوَن ُثّم َحْسَر َل ّلِذيَن ُيْغ ْا َوا َلى َكَفُرو ّنَم ِإ * ُيْحَشُروَن َجَه
َيِميَز ّلُه ِل ِبيَث ال ْلَخ ّيِب ِمَن ا ّط َيْجَعَل ال ِبيَث َو ْلَخ َلَى َبْعَضُه ا َع
ُكَمُه َبْعٍض َيْر ًا َف َلُه َجِميع َيْجَع ّنَم ِفي َف ِئَك َجَه َلـ ُهُم ُأْو

ْلَخاِسُروَن) النفال: خفضه على الحمد فله ،37ـ36ا
على الحمد وله ، ومنعه إعطائه على الحمد وله ، ورفعه

وبسطه. قبضه على الحمد وله ، ونفعه ضره
الذي والمرسلين النبياء خاتم على والسلم والصلة

لي زأوى الله إّنبقوله: (( مسلم صحيح في كما بشرنا
سيبلغ أمتي وإّن ، ومغاربها مشارقها فرأيت الرض
مسند في جاء كما بقولهو  ،))منها لها زأوي ما ملكها
ول والنهار الليُل بلغ ما المر هذا ليبلغن((أحمد:  المام
بعز الدين هذا الله أدخله إل وبر ول مدر بيت اللُه يترك
ًا ، ذأليل بذل أو عزيز ً السلم به الله ُيعز عّز به ُيذل وذأل
ًا:  المسند في كما بقولهو  ،))الكفر النبوة تكون((أيض
أن شاء إذأا الله يرفعها ثم تكون أن الله شاء ما فيكم

فيكم فتكون النبوة منهاج على خلفة تكون ثم ، يرفعها
، يرفعها أن شاء إذأا الله يرفعها ثم تكون أن الله شاء ما
ًا تكون ثم ًا ملك الله يرفعها ثم تكون أن الله شاء ما عاض
ًا تكون ثم ، يرفعها أن شاء إذأا ًا ملك شاء ما فتكون جبري

ثم ، يرفعها أن شاء إذأا الله يرفعها ثم تكون أن الله
كما والقائل )) ،سكت ثم النبوة منهاج على خلفة تكون

، الله فيفتحها العرب جزيرة مسلم: ((تغزون صحيح في
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، الله فيفتحها الروم تغزون ثم ، الله فيفتحها فارس ثم
ًا الله يجعله الله)) (أي فيفتحه الدجال تغزون ثم مقهور

ًا) ، بفتح بشرنا من على صل فاللهم مغلوب
في أوربا دخول يعني مما روما وبفتح القسطنطينية

بعزيز. الله على ذألك وما السلم دين
، خاف لمن يقول: (عجبت إذأ الصادق جعفر الله ورحم
َناوتعالى: ( سبحانه قوله إلى يفزع ل كيف ُب ّلُه َحْس ال
ِنْعَم ِكيُل َو ْلَو بعقبها: يقول الله سمعت ) فإنيا

ْا( ُبو َل ِنْعَمٍة َفانَق ّلِه ّمَن ِب ٌء َيْمَسْسُهْم ّلْم َوَفْضٍل ال ) آلُسو
.174ـ173عمران:
ّلسبحانه: ( قوله إلى يفزع ل كيف ، اغتم لمن وعجبت

َلَه َنَك َأنَت ِإّل ِإ ْبَحا ّني ُس ِلِميَن ِمَن ُكنُت ِإ ّظا ) فإنيال
َنابعقبها: ( يقول الله سمعت ْب َتَج ُه َلُه َفاْس َنا ْي َنّج ِمَن َو

ْلَغّم ِلَك ا َذ َك ِنيَن ُننِجي َو ْلُمْؤِم .88ـ87) النبياء:ا
ِكَر لمن وعجبت سبحانه: قوله إلى يفزع ل كيف ، به ُم

ُأَفّوُض( َلى َأْمِري َو ّلِه ِإ ّلَه ِإّن ال َباِد َبِصيٌر ال ْلِع ) فإنيِبا
ُهبعقبها: ( يقول الله سمعت ّلُه َفَوَقا َئاِت ال ّي َكُروا َما َس )َم
.45ـ44غافر:

قوله: إلى يفزع ل كيف ، وزأينتها الدنيا أراد لمن وعجبت
ّلُه َشاء َما( َة َل ال ّلِه ِإّل ُقّو يقول الله سمعت ) فإنيِبال

ّبي َفَعَسىبعقبها: ( َيِن َأن َر ِت ْيًرا ُيْؤ ِتَك ّمن َخ ّن .....)َج
).40ـ39الكهف:

بعد.. أما ثم
ٍم من قريٌب مضى قد هو فها الطبعة صدور على عا

ًا أحدث الذي الكتاب لهذا الولى ًا تغيير من كثيٍر لدى كبير
أخطر من هي قضية في السلم وشباب العلم طلبة

إلى أدت كبيرة أحداث ذألك تل ثم المعاصرة القضايا
ّيرات الغربي العالم وكذلك السلمي العالم في كبرى تغ

بشمسه الجهاد أن المسلمين على الله نعم من وكان
ًا أسقط الكاشفة الحارقة والحواجز العقبات من كثير
ًا وكشف ّطاة كانت التي الحقائق من كثير كثيٍر لدى مغ

الناس. من
في والردة الكفر أنظمة عن الشرعية الصبغة فأزأال
للفتوى الرسمية الهيئات وأزأاح ، السلمي عالمنا

كما ، والرئاسية والجمهورية الملكية بالقصور الملحقة
ّين أي أنه العالم) (كل العالم في للناس (الجهاد) ب
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والرأي (الرأي و النسان وحقوق الديمقراطية حقيقة
الكالح بوجهها صليبيتهم عن وكشف الغرب الخر) لدى

سنام ذأروة لول يحدث أن هذا لكل كان وما ، القبيح
ّيز المؤمنين الله ومحص الصفوف فتمايزت السلم وم
الطيب. من الخبيث

مدينة في الشفا أحداث بعد الكتاب هذا صدور كان وقد
تلك ذأكرت وقد هـ1423 عام من رمضان في الرياض
المتتالية الحداث لكثرة ولكن الولى الطبعة في الحادثة

أن رأيت المسلمين بلدان من وغيرها العرب جزيرة في
ّلٍة في الكتاب أخرج وإزأالٍة مهمٍة إضافات مع جديدة ُح
المناسب من التي القصص أو الستطرادات لبعض
ًا ليس الكتاب هذا أن إلى التنبيه المهم ومن حذفها خاص

فيه ما أدرك من بل فقط وجندهم سعود آل بعساكر
في كرزأاي جنود على يحكم أن يستطيع وفهمه

وجنود ، الشيشان في قادروف أحمد وجنود ، أفغانستان
وجنود ، العراق في النتقالي الحكم مجلس وشرطة

وهكذا.. فلسطين في وقريع عرفات ياسر سلطة

لحود ضاقت كما بنا تضيق     ولكن أوطان الشرق في لنا
عميد مملكة ولكل ، حمًى     حزٍب فلكل أهلها تنازأع
الورود لنا يسوغ ل ونظمأ     وفقٍر ذأٍل على بها نقيم

ّينات السياسة أكاذأيب تكيد ما الحكومة بها تكيد     ب
ٌد الوعود؟ تخدعنا وإلم فكم     وزأوٌر كذٌب كلها وعو

َد الملك ما إذأا ول ُ الخداع يبقى فل     خداٍع على ِشي
ُد المشي

ًا يتخذ لم ومن ًا ملك والحدود الممالك تغني فل     صحيح
يبيـد طالبه كاد بحٍق     ُتداعي نهضت وقالوا: أمة

عتيد عزم أرواحهم وفي     بنوها ومضى أهلها تفّرق
عمود له الصباح من أضاء     عليه نحيا الذي المل أرى
عتيد عصامٌي فدهركم     المعالي ُطُرق بنفوسكم خذوا
القصيد؟ الجرح يتلءم وهل     بنوه يضمده الشرق وُجرح
بليد شعٌب بأنهم ُأشيع     حتى النوم في ُأغرقوا نيام
ًء اختضبت 1الحرية أرى بنود لطالبها خفقت وقد     دما

الوريد ُقطع ولو بخطبتها     زأعيم عاشقها أن وأقسم

والغرب الشرق طواغيت قيود من التحرر بها المقصود الحرية 1
الجغرافية الحدود من والتحرر الله بها يأذأن لم التي الكافرة والتشريعات

المسلمين.....الخ.  مزقت التي

7



النقود ول النفوس تغلو ل و    فيها بذلوه ما كل رخيٌص
ًا الرواح لها ُجعلت إذأا الخلود ُكتب لمجدها فإن     مهر

الزهيد الثمن به يطغى ول     بغاٍل طالبه المجد يسوم
ًا يشق     حضيٍض إلى النزول ُسهل إذأا القمم إلى إذأ

الصعود

الزأدي جندل أبو كتبه
هـ10/8/1424 الموافق الثنين يوم

وأبصار أسماع عنه الله صرف
وجندهم الطواغيت

آمين.

8



الولى الطبعة مقدمة
الرحيم الرحمن الله بسم

الوكيل ونعم حسبي وهو توكلت، الله على

بالله ونعوذأ ونستغفره، ونستعينه نحمده لله الحمد إن
فل الله يهده من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا شرور من

له.  هادي فل يضلل ومن له، مضل
أن وأشهد له، شريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد
ًا ورسوله. عبده محمد

ّيَها َيا( ّلِذيَن َأ ُنوا ا ّتُقوا آَم ّلَه ا ِتِه َحّق ال ُتّن َول ُتَقا ِإّل َتُمو
ُتْم ْن َأ ِلُموَن َو  .102عمران:  آل)ُمْس

ّيَها َيا( ّناُس َأ ّتُقوا ال ُكُم ا ّب ّلِذي َر ُكْم ا َلَق َدٍة َنْفٍس ِمْن َخ َواِح
َلَق ْنَها َوَخ َبّث زَأْوَجَها ِم ْنُهَما َو ً ِم ًا ِرَجال ِثير ًء َك ِنَسا ّتُقوا َو َوا

ّلَه ّلِذي ال ُلوَن ا َء َْلْرَحاَم ِبِه َتَسا ّلَه ِإّن َوا ُكْم َكاَن ال ْي َل َع
ًا . 1 النساء:)َرِقيب

ّيَها َيا( ّلِذيَن َأ ُنوا ا ّتُقوا آَم ّلَه ا ُلوا ال ً َوُقو ًا َقْول ِلْح َسِديد ُيْص  .
ُكْم ُكْم َل َل َيْغِفْر َأْعَما ُكْم َو ُكْم َل َب ُنو ِطِع َوَمْن ُذأ ّلَه ُي َلُه ال َوَرُسو
ْد ًا َفازَأ َفَق ًا َفْوزأ ِظيم . 71 ـ70 الحزاب:)َع
بعد:  أما

َق فإن محمد هدي الهدي وخير الله، كتاُب الحديث أصد
وكّل محدثاتها، المور وشّر وسلم، عليه الله صلى

النار.  في ضللة وكل ضللة، بدعة وكل بدعة، ُمحدثة
السماوات فاطر وإسرافيل، وميكائيل جبريل رّب اللهم

عبادك بين تحكم أنت والشهادة، الغيب عالم والرض،
ِلف لما اهدنا يختلفون، فيه كانوا فيما ُت الحق من فيه اخ

مستقيم.  صراط إلى تشاء من تهدي إنك بإذأنك،
الشباب حال تأملت الرمضاني اليوم هذا صبيحة في

ومع العربية الجزيرة في الحكم طواغيت مع المجاهد
الطوارئ قواتو العامة المباحث من وأعوانهم جندهم

بصره لمن بينة واضحة المسألة أن والشرطة..فوجدت
مشكلة ولكنها الحق التوحيد منهج إلى وهداه الله

والخرق بلة، الطين زأاد مما ولعل( كثيرين عند عويصة
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ًا، ًا..هذه والنحراف اتساع الرجائية الهجمة انحراف
بإمكانيات والمدعومة ، النتشار الواسعة الضخمة
.. المة صدر على الجاثمة الطاغية النظمة وقدرات

.. العالم من مكان كل في ولدعاتها لها ُيروج التي
ُتقدم .. لن والمعنوية المادية التسهيلت كل لهم و

الولى بالدرجة المستفيدون هم الظالمين الطواغيت
تصبغ أنها منها يكفيهم الباطلة؛ الخبيثة الدعوة هذه من

مهما ـ الشرعية العميلة المهترئة أنظمتهم وعلى عليهم
يجب التي ـ اليمان لصل منافية أعمال من منهم ظهر

أمرها ُيعصى ل وأن الضالة، الشعوب قبل من ُتطاع أن
شيء!!  في
أن للناس صورت التي الضخمة الرجائية الهجمة هذه

وإن القلب في وقر ما أو التصديق، فيه يكفي اليمان
ً .. وأحسنهم العمل يصدقه لم له اشترط الذي حال

للكمال؛ فهو العمل منهم أضاف .. ومن باللسان القرار
ًا اليمان على يؤثر ل وعدمه فوجوده .. انتفاء أو وجود
الجنة أهل ومن مؤمنون كلهم عندهم فالناس وبالتالي

.. ومهما الطاعات أو العمال من بشيٍء يأتوا لم وإن
صاحبها خروج على المتفق المكفرة العمال من أتوا
!!  الملة من

التي والجامعات الجماعات من كثير الساعة إلى تزال ل
.. فمن فقط الجازأم التصديق أنه على اليمان تدرس

وإن الجنة أهل ومن مؤمن، فهو الجازأم بالتصديق أتى
كان .. ومهما والطاعات العمال من بشيء يأت لم

!!   الشريعة وقيود أحكام على التمرد على يدل ظاهره
.. الناس من كثير على الخبيث الضال المذهب هذا فراج

بشاشة .. ولمس بالسوء المارة أنفسهم فاستهوته
وترك للكسل وحبهم وضعفهم، ونزواتهم رغباتهم

ـ الشرعية والمسوغات المبررات لهم .. وأوجد العمل
أحكام من وتفلت تقصير من فيه هم لما ـ بزعمهم

..!!  الشريعة وقيود
.. بل وحسب العمل ترك جانب على يقتصر لم والشر
والواجبات؛ الحقوق وضياع النساب اختلط إلى تعداه
مرتد، كافر رجل من ُتزّوج موحدة مسلمة فتاة من فكم

ل العمل أن وغطاء ستار .. تحت الطفال منه وتنجب
ًا ُيعتبر ول اليمان، في يدخل ل .. وبالتالي لصحته شرط
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تحت بقيت أو المرتد، الخبيث ذألك من تزوجت لو حرج
.1)..!! ووليته ذأمته

البحث هذا أقدم أن علّي الواجب من أنه فرأيت
حتى المجاهد للشباب لهميته الوقت هذا في المتواضع

الصائل العدو هذا مواجهة في تردد أو وجل دون يقدموا
في الكاتبين ولقلة السلف علماء بين دفعه على المجمع

للقمع أو سياسية أو أمنية لسباب إما الموضوع هذا
القصة هذه وإليك سعود آل شيوخ يمارسه الذي الفكري

الشيوخ هؤلء بها يتعامل التي العقلية مدى تبين التي
فك الفلسطيني قتادة أبو ذأكر فقد مخالفيهم مع العجز

ّلف(: 2التالية القصة مقالته في أسره الله بعض أ
ًا الموّحد الّشباب ّية الكواشف( سّماه كتاب كفر في الجل
ّدولة المقدسي محمد اأب الشيخ به (ويقصد) الّسعودية ال

ذأاك في هّوسن هـ1410 عام في ألفه وقد أسره الله فك
المجاهد الّشباب بعض ) وبجهودًتقريبا سنة32 الوقت

ّناس، وتداوله الجزيرة، أرض الكتاب هذا دخل وحاول ال
ّية يقدمه أن الذأكياء بعض ل ِعلم شيخ ـ الّشيوخ لبعض هد
ّطلع ـ عشيرة شيخ بعض له كان وإذأا منه، ويفيد عليه، لي

الراوي: قال فليذكرها، بها كاتبه لينتفع الملحظات
نظر الكتاب، وناولته مجلسه، في الّشيخ على دخلت
وأزأبد، أرغى الّشيخ، انتفض (عنوانه)، طّرته إلى الّشيخ
إلى ركض ثّم منه، تعهد لم غضبة غضب وقذف، شتم

ّتلفون ّتصل قائلً: الن ال ّداخلية، بوزأارة سأ خبرُوأ ال
ّدؤّوا الحضور قام عليه، ليقضي الكتاب بهذا الوزأير وه
أصناف كّل ومارسوا غضبه، من وخّففوا الّشيخ،

ّدئات ّتى المه على الّشيخ جلس الّشيخ، غضب سكن ح
منكم كان قائلً: من الحضور إلى توّجه ثّم الوثير المقعد
ّلف يعرف ّني فليخبره الكتاب مؤ ّنه عليه أحكم أ كافر أ
ّنك قولوا العظيم، بالله كفرت الكتاب هذا بتأليف له: إ
لهول الحضور الّراوي: وِجم قال العظيم، بالله

ّدهم لكّن رؤّوسهم، بهم ودارت المفاجأة، لرشدهم ر
َلَم العلم، لشيخ توجه الّشاّب هذا جريء، شاّب ّدنيا وع ال

ّد قبل؟ من الكتاب قرأت هل سائلً: شيخنا الّشيخ ر
الحكاية قراءته!!! وانتهت أريد ول أقرأه، لم قائلً: ل،

ّنها المرسلة. نعم ّية، إ ّنها سلف ّية ولك إلى زأادت سلف

.)7ـ6( الملة من صاحبها تخرج أعمال كتاب انظر 1
.يسير بتصرف )9( رقم المقال منهجين بين مقالت 2
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ًا اليمان أركان ًا، ركن ّتى سلفّي بكّل اليمان هو جديد ح
سعود، آل هو الّسلفّي هذا كان لو حتى كافرا، كان ولو
الّصحيحة)، أصحاب: (العقيدة من سعود آل لّن

للتربية أو .هـ) أالّصحيحة تنطقها: العكيدة أن وتستطيع
الشخص أصبح حتى منا الكثير عليها تربى التي السقيمة

جيوش إل الجيوش وكل سعود آل إل النظمة كل يكفر
الذين باكستان مباحث حكم ما فتسأله سعود آل

سهولة بكل فيجيبك ؟ هناك المجاهد الشباب يطاردون
فيجيبك ؟ مشرف برويز حكم عن تسأله !! ثم كفار أنهم
سعود آل عن تسأله !! فلما كافر بأنه سهولة بكل أيضا

التي المهمة بنفس يقومون الذين سعود آل ومباحث
الشباب لبعد إل ذألك وما!!  ل وألف فل أولئك بها يقوم

المة) سلف بفهم والسنة الكتاب( الحق منهج عن
بـ(سعودة أسميه ما أو ودَسعُالم للسلم وإتباعهم
 !!.المزعومة السلفية باسم  المنتشر1السلم)

للمجاهدين كتبه
هـ12/9/1423 الزأدي جندل أبو

العاملة الجماعات من كثير تعيشها التي والعقدية الفكرية الزأمات من 1
الداخلي والعدو الخارجي، العدو بين التفريق عقدة الزمان هذا في للسلم

 !..
عند ويلقى القوة أسباب من يملكون ما بكل جهاده يجب الخارجي فالعدو
ـ للمة وعداؤّه كفره اشتد مهما ـ الداخلي العدو .. بينما  حماس كل القوم

وإجرامه عدوانه عن ورده بمقاومته التفكير مجرد حتى ول جهاده يجوزأ ل
 !..

ًا يقاتل سوري وجود يستسيغوا أن يستطيعون ل فهم مصري أو آخر، سوري
ًا، ُيقاتل ًا ُيقاتل فلسطيني أو مصري سعوديا يقاتل سعودي أو آخر فلسطيني

هذا كان .. وإن والستعباد التبعية على الدالة التسمية لهذه إنكارنا مع آخر
من وأغلظ أشد والعباد البلد على وشره والنصارى، اليهود من أكفر الخر

..؟!!  والنصارى اليهود شر
تجاوزأها من بد ل ـ والتوحيد بالعقيدة مساس لها ـ ضخمة مشكلة وهذه
ً وحلها حياتها وتستأنف كبوتها من تنهض أن المة لهذه أردنا إن أول

وأصحابها لهلها المغتصبة الحقوق ُتسترد وأن جديد، من السلمية
.  الحقيقيين

ًا أن على تدل كذلك مشكلة وهي هذا في الدين لهذا العاملين من كثير
ً العظيم، الدين هذا وطبيعة حقيقة بعد يعرفوا لم العصر أن عن فضل

..!! العامة وواجباته بتبعاته النهوض متطلبات مستوى إلى يرتفعوا
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المباحث عمل حقيقة
الطواغيت وأنصار

نود بالذات القطاع هذا على الحكم عن نتكلم أن قبل
يقدمون من خدمة وفي وضعوا ولماذأا لحالهم التوصيف

الله رحمه القيم ابن العلمة يقول التضحيات هذه كل
الفتوى من الحاكم ول المفتي يتمكن : (ول1ىتعال

ّ بالحق والحكم الفهم: من بنوعين إل
علم واستنباط فيه والفقه الواقع أحدهما: فهم ـ1

حتى والعلمات والمارات بالقرائن وقع ما حقيقة
ًا. به يحيط علم

فهم وهو الواقع في الواجب الثاني: فهم والنوع ـ2
رسوله لسان على أو كتابه في به حكم الذي الله حكم
الخر)أ.هـ. على أحدهما يطبق ثم الواقع هذا في
ًا وحكم الجيوش، هذه في الشرع حكم نبين أن قبل( إذأ

من بها يلتحق وفيمن الطواغيت، من عليها القائمين
ً بد ل والعسكر الجند حالها وبيان توصيفها من أول

(وهذا.. لجلها وأسست ُصنعت التي وغاياتها ومهامها
وهو الله رحمه القيم ابن ذأكره الذي الول الفهم هو

 الواقع) فهم
المسلمين بلد من الصليبي المستعمر يخرج فأقول: لم

عنها يرضى التي والنظمة الحكام أوجد أن بعد إل
حاكم وأي ،2المنطقة في وأهدافه مصالحه له وتحقق

.)88-1/87( الموقعين إعلم 1
الله دين من خرجوا قد هم السلمي العالم في اليوم المسلمين حكام  2

والردة..!!  الكفر إلى
العمل عطلوا قد .. ولنهم الله أنزل بما يحكمون ل لنهم كفرة فهم

..! الشرعية والحكام بالحدود
الله شرع دون من الطاغوتية الكفر شرائع إلى يحتكمون لنهم كفرة وهم

!..
الله لشرع المضاهي التشريع يشرعون أنفسهم هم لنهم كفرة وهم

ًا لنفسهم تعالى.وينسبون !!   اللهية وصفات خصائص من كثير
أن أردت لو ذألك أكثر .. وما الحلل وحرموا الحرام حللوا لنهم كفرة وهم

..!  عنهم تحصيه
مختلفة وبأساليب والمؤمنين ورسوله الله يحاربون لنهم كفرة وهم

..!  بالترهيب يكون ما ومنها بالترغيب يكون مـا منها ومتنوعة،
الخالص التوحيد وعن تعالى، الله دين عن الناس يصدون لنهم كفرة وهم

!!  ذألك لهم يتحقق أن أجل من والنهار بالليل ويمكرون
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ودول أمريكا رضى لمدى مراعاته من بد ل بعد فيما يأتي
وعلى منهم الموافقة على حظي فإن عليه، الغرب

 اجتازأ فقد عنه رضاهم
واعتلء الحكم سدة إلى الوصول نحو الصعب المرحلة
وسياسي مادي دعم كل القوم من وناله العرش،

وإعلمي..!!
حاكم أي على الصليبي الغرب ودول أمريكا ورضى

شروط:  بعدة مشروط
أو توجه أي ضد وقوة بحزم يقف أن لهم يتعهد أولها: أن

إسلمية حياة استئناف يستهدف راشد إسلمي عمل
الشعوب بين ُيحيل .. وأن المة أو القطر المستوى على

الطرق من طريقة وبأي هذا، هدفهم وبين المقهورة
  !! ..

ًا: أن المنطقة، في الستعمارية مصالحهم يضمن ثاني
تحت ذألك كان .. وإن وحراستها حمايتها على ويعمل
كشركات المقهورة، للشعوب مستساغة براقة عناوين

.. الجنبية والطاقات الخبرات إلى .. والحاجة الستثمار
البترول عن التنقيب ضرورة .. أو المشتركة المصالح أو

المصالح هذه مثل تمرر التي الطلقات من ذألك .. وغير
!!   المنطقة في الجنبية
ًا: أن مع السلم وبضرورة إسرائيل، بدولة يعترف ثالث

ُيعطي الذي .. السلم الصهاينة المحتلين المغتصبين
لحومها عن المجردة والعظام الُفتات الحقوق أصحاب

جميع نجد .. لذلك منهم ونهب اغتصب مما وعظامها
مع السلم بأن المل على يصرحون وغيرهم العرب حكام

عنه، لهم محيد ل استراتيجي خيار المحتلين الصهاينة
والقتل الحرب واختارت إسرائيل دولة عنه حادت مهما

الفلسطيني الشعب بحق المجازأر من وارتكبت والقتال،
..!!  المسلم

..!!   والجهاد والتوحيد الدين من الله أنزل ما يكرهون لنهم كفرة وهم
منهم ذألك أكثر .. وما أوليائه ومن الله دين من يسخرون لنهم كفرة وهم
 !..

يسمحون ول ُيغيرونه، ول ويقرونه الكبر الشرك يباركون لنهم كفرة وهم
..!! بتغييره

اليهود من المة أعداء موالة في العظم حتى داخلون لنهم كفرة وهم
..!  عنهم والذود مصالحهم وخدمة خدمتهم وفي والنصارى

كل إل كفرهم في يشك ل مرتدون كفار وغيرها الوجه هذه لجل فهم
والنهار! الليل .. أعشى والبصيرة البصر أعمى
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لعروشهم بقاء ل لنه لهم استراتيجي خيار فهو
هذا على بالموافقة إل الشخصية الذاتية ومصالحهم

بحق السلم دعاة من كانوا لو الحكام .. وهؤلء الخيار
الحرار المة شباب ولخرجوا أولً، شعوبهم لسالموا

الشباب من باللف تكتظ التي الظالمة سجونهم من
..!!  المسلم

ًا: أن لما ـ الغرب دين ـ الديمقراطي الطريق ينهج رابع
ومصالح مآرب من المنطقة في الديمقراطية لهم تحقق
معارضة الديمقراطية هذه جاءت إذأا .. لكن عديدة

فهم منها، لشيٍء أو الذكر النفة الثلثة للنقاط
وحش وإلى ديكتاتوري، إلى يتحول أن له يسمحون

.. !!1البتة ذألك في عليه حرج ول وأمته، شعبه ضد كاسر
يوافق أن الحاكم على يجب التي الشروط أهم هذه

يحظى ولكي الغرب، ودول أمريكا عنه ترضى لكي عليها
..!  وتأييدهم موافقتهم على
سقوط منذ الحكم طواغيت فإن كذلك المر كان ولما

همة بكل يعملون هذا يومنا وإلى العثمانية الخلفة
تعينهم التي الحكومية المؤسسات تشكيل على ونشاط

ًا، إليها المشار والمصالح السياسات تلك تنفيذ على آنف
باهتمامهم عنيت التي المؤسسات هذه أهم ومن

ـ زأمن ومنذ ـ جاهدين عملوا حيث العسكرية؛ المؤسسة
وعلى المؤمنة، النظيفة العناصر من تطهيرها على

تلك في السير على تعينهم التي الجيوش تشكيل
دون من المة أعداء قبل من لهم المرسومة السياسة
..!  مشاكل أو عقبة أي مواجهة
الطاغوت وسلمة أمن على تسهر التي 2الجيوش
الداخلية الجائرة سياساته وسلمة وأمن الحاكم،

..!!  والخارجية
ًا.. سوى ول غاية تعرف ل التي الجيوش خدمة هم

..!!  وقوانينه وأهوائه مآربه وخدمة الطاغوت،
انتقاء منتقاة الجيوش لهذه الفاعلة العناصر أن نجد لذا

ًا ًا غريب تكون منها: أن عديدة ومواصفات معايير وفق جد

وتركيا ومصر، وتونس، الجزائر،و الحرمين بلد في ويحصل حصل كما 1
المصار. من وغيرها

أو الدولة أمن مباحث أو الستخبارات أو والمباحث للجيوش هنا التوصيف 2
في داخلة هي أسماء من شئت ما أو السياسي المن أو الوقائي المن

الولوية. باب من الوصف
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التدين سمات عليها .. ليس متدينة غير العناصر هذه
!!  قبل من التدين عنها ُيعرف ولم واللتزام،
الهتمامات ذأوي ومن أخلقية غير تكون ومنها: أن

غرائزهم ُيشبعوا كيف إل لهم هم ل التافهة؛ الوضيعة
يدور ما إل لهم حديث .. ول كانت طريقة وبأي ونزواتهم

.. !!  والشهوات والفرج البطن حول
المطلق، الولء ذأوي من العناصر هذه تكون ومنها: أن
.. المتنفذة الحاكمة والفئة للحاكم العمياء والطاعة
صالح غير في تصب أو جائرة كانت مهما الوامر ينفذون

..!!  تردد أو تلكؤ أدنى دون ومن المة
وقتلها الشعوب سحق مفادها كان ولو الوامر ينفذون
أغلى عندهم الطاغوت .. فمرضاة وسجنها وإذأللها
..!!  برمتها المة ومن الشعوب من وأسمى

الثقافات ذأوي من أنهم عنهم ُيعرف ل ومنها: أن
هذه وغايات وحقيقة خفايا على تعرفهم التي الواسعة
أو الضابط كان .. فكلما الحاكمة الطاغية النظمة

وبما الدولية وبالسياسة  وعقيدته بدينه جاهل العسكري
كان كلما المة ضد مؤامرات من ُيحاك وما حوله يدور
ًا أكثر الرتب إلى الرتقاء في وأسرع الطواغيت من قرب

..!!  العالية
لم حزب أو تجمع لي انتماؤّهم عنهم ُيعرف ل ومنها: أن

الحاكم الطاغوت أو النظام من التام الرضى على يحظ
 !!..

والحمية الرجولة ذأوي من أنهم عنهم ُيعرف ل ومنها: أن
.. العالية والهتمامات الهمم ذأوي من أنهم أو والغيرة،

ًا تحملهم قد التي حرمات عن الذود على اليام من يوم
العصيان وعلى لجلها، والغضب ومقدساتها المة

العامة السياسة عن .. والخروج الطاعة على والتمرد
..!    ولحكامهم لهم ُرسمت التي
تقدم ما خلف شيء عنه ُيعرف عسكري أو ضابط وأي
تتراوح عقوبة وإلى والمحاسبة، للمساءلة ُيعرض فإنه
درجة .. بحسب العدام أو السجن أو الطرد بين

فيه، خفاء ل للجميع معروف أمر وهذا ونوعها، المخالفة
..!  برهان أو استدلٍل إلى منا يحتاج ل ولظهوره

التي القوم عند المعتبرة والموازأين المقاييس أهم هذه
جيوشهم في الفراد قبول أو اختيار يتم أساسها على

..! رفضهم أو
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   :  العامة     هم  صفات

الجيش عناصر انتقاء في القوم طريقة عرفنا أن بعد
كالضباط المؤثرة القيادية العناصر منها وبخاصة

هذه صفات أبرزأ على نتعرف أن من بد ل وغيرهم،
المنتقاة الناس من الفئة تلك من تتكون التي الجيوش

وأرادها وضعها التي والمعايير الموازأيين حسب
.  لهم الطاغوت

تحكم وإنما الله أنزل بما تحكم ل الجيوش فأقول: هذه
ول بصوم تلتزم ل أنها كما والطغيان، الكفر بشرائع

هذه يؤدي من الفراد بعض منهم وجد وإن حج، ول صلة
قد بعدها .. وربما فردية بطريقة يؤديها فهو الفرائض

.  والمساءلة والمتابعة للمراقبة يخضع
والستهزاء والدين الله يشتم من الجيوش هذه في يكثر

أن دون من  وسلم عليه الله صلى  محمد بالنبي والطعن
نابية بكلمة تكلم من منهم تجرأ لو بينما أحد، عليهم ينكر

رتبة دونه هو من أو الحاكم الطاغوت على اعتراض أو
ُيضرب يسجن فإنه الحاكمة المتنفذة الفئة من ًا و ضرب

ًا، ًا ذألك يكون الجيوش بعض في وربما شديد لقتله مبرر
..!!  وإعدامه

ول الوقار لها يعرفون ول الله شعائر ُيعظمون ل
َدَراة مهانة هي .. بل الحترام البلدان من كثير وفي وُمز

تستقبل أثرية متاحف إلى المساجد فيها تحولت
!! ..1العراة السائحين

عليه الله صلى  النبي مسرى السير القصى يبكون
أنفسهم هم الوقت .. وبنفس التماسيح بدموع  وسلم

.. ول السباب لتفه تعالى الله بيوت حرمات ينتهكون
بأحذيتهم المساجد يدخلوا أن سبٍب لدنى يتورعون
..!2نالمني المصلين من فيها من ليروعوا النجسة

حيث من بينها فيما المعاصرة الجيوش تتفاوت الذكر النفة الصفات هذه 1
.. لكن الدرجة وبنفس الصفات هذه في سواء كلهم فليسوا بها، التصاف

ما له جيش فكل الخرى، فيه توفرت الجيوش من جيش في صفة ُعدمت إن
بالله. إل قوة ول حول ول والكفر، الطغيان شارات من يميزه

تدمير من السوري المغوار الجيش به قام ما الحصر ل المثال سبيل على 2
امتداد لها بعضها مسجد المائة عن تعدادها يزيد التي حماه مدينة لمساجد
ـ فيها ذأبحوا والتي المشهورة حماه مجزرة في الموي، العهد حتى تاريخي
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وغيرهم كالنصارى الصلي الكافر فيها الجيوش هذه
والكثير الملحدين، والزنادقة المرتدين الكفرة من وكثير
مؤمن بين ُيفرقون .. ل المجرمين الفسقة من الكثير
للحاكم الولء في يستوون فكلهم مرتد، أو وكافر

في المجرم الكافر .. بل الطاغية الجيوش ولنظمة
مجال ول التقي المؤمن على ومفضل مقدم نظرهم

!!  بينهما للمقارنة
من .. فيوالون الحاكم شخص في والبراء الولء ُيعقد

ُيقاتلون ُيعاديه، من ويعادون يواليه، ُيسالمون و فيه و
..!!  وعليه

لله ومعصية كفر فيه أمره كان وإن أطاعوه أمرهم إن
عن نهي نهيه في كان وإن انتهوا نهاهم وإن تعالى،
.  تعالى لله وعبادة طاعة

صاحب لنه لمره امتثلوا العباد وسجن بقتل أمرهم وإن
هل النظر بغض لذاته، ُيطاع أن يجب الذي والنهي المر
..!!   ل أم والسجن القتل يستحقون الناس هؤلء
يقترب من على الضارية كالوحوش الجيوش هذه عسكر
.. ونظامه حكمه ومن الحاكم الطاغوت سياج من بسوء
كلهم رحماء الخارجيين المة أعداء على تراهم بينما

وخسة..!!  وذألٍة بجبٍن ولكن ورحمة ولطف وداعة
الحروب في .. بينما كالسود المقهورة الشعوب على

والرانب!    كالنعاج  الجبهات وعلى المة، أعداء مع
هي .. أين المصيرية المة قضايا من الجيوش هذه أين
..؟!!  المسلمة فلسطين قضية من

ضد بمجازأر يقومون يوم كل في اليهود الصهاينة هاهم
.. الحرمات .. ينتهكون فلسطين في وأبنائنا أهالينا

القصى المسجد على .. ويعتدون المقدسات ويدنسون
عليهم تملي وما ويريدون، لهم يحلو ما كل .. ويفعلون
وكتبهم برتوكولتهم في المدونة الشيطانية وساوسهم
أدنى الجيوش لهذه يحسبوا أن دون ومن الصهيونية،

..!!   حساب
.. فإنها المغوارة الجيوش هذه فعل ردة هي فما

نريد ل .. نحن ونأسف ونشجب، بنستنكر محصورة
.. السلم وهو العقلء خيار هو خيارنا .. نحن الحرب
محيد ل استراتيجي خيار الصهاينة المغتصبين مع السلم

بينهم مسلم ألف عشرين عن يزيد ما واحدة ليلة في ـ العسكرية بآلتهم
..!! الله ربنا يقولون أنهم سوى لهم ذأنب ل والنساء، الطفال من كثير
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طريق عن ُتحسم أن ُيمكن ل فلسطين .. قضية عنه
الجبانة الطلقات من ذألك .. وغير الحروب أو القوة

؟!!  والعميلة والذليلة
والجيش المصري، كالجيش الجيوش هذه بعض بل

علقات أقامت قد الجيوش من وغيرها الردني
ًا السفراء، مستوى على ديبلوماسية ًا وسلم مع صريح

لهلها الحقوق ُتسترد أن وقبل اليهود الصهاينة دولة
الصهاينة معاقبة إلى طريقه الحق يأخذ أو وأصحابها،
..؟!  البرياء دماء سفاكي المجرمين

يسأل: أن ولغيرنا لنا يحق فإنه وصفنا كما المر كان وإذأا
ولماذأا من أجل .. ومن الجرارة الجيوش هذه أعدت لمن

ـ المة مقدرات من ـ الفتاكة السلحة هذه ُتشترى
تتعفن أن إلى مخازأنها في لتكدس الدولرات بمليارات
هذه من إرهابه والمراد المعني .. من فعاليتها وتنتهي

.. ؟؟!!  الجرارة الجيوش
ُتعد لم الجيوش وفهم: هذه لّب ذأي لكل واضح الجواب

الشعوب قهر أجل من .. وإنما المة أعداء أجل من
على عصيان أو تمرد حركة أي إبادة أجل .. من وإذأللها
.. !!  الحاكمين الطواغيت سياسة

ممن يشاء من بها يؤدب الغليظة الطاغوت عصاة فهي
..!!  وطريقته سياسته أو وعبادته طاعته عن يخرج

ًا نبتعد ول الجيوش هذه أن قلنا لو الصواب عن كثير
على يعملون .. فهم اليهود دولة وحراسة لحماية أعدت
يحرسون أوفياء حراسة ككلب موظفين الساعة مدار
يقوم فدائي عمل أو هجوم أي من إسرائيل دولة حدود

..!   الحرار المجاهدون به
استطاع لو الجبانة الجيوش لهذه الويل كل والويل
 دولـة إلى بينهم من يتسلل أن مجاهد

العميلة القوى جميع ترى .. حيث اليهود الصهاينة
يتوعدون المسعورة، كالكلب قواها بكل تستنفر الخائنة

ًا كان من ويهددون .. الرهابية الخروقات هذه في سبب
نعمل نزال ل أننا المغتصبين للصهاينة جديد من ليؤكدوا

وصيد حراسة ككلب دولتكم ثغور على وإخلصا بوفاء
الحراسة!!  وتكون العمل يكون ما أكمل على
هذه موقف يخص ما .. أما فلسطين يخص بما هذا

في المسلمين كقضية المة؛ قضايا بقية من الجيوش
المسلمين وقضية كشمير، وقضية والهرسك، البوسنة

19



وما الشيشان وقضية أفغانستان، وقضية ، الفلبين في
وكفر وجبروت ظلم من المسلم البلد هذا أهل يعانيه

..!  الروس المجرمين
لهذه المخزية المواقف عن تتحدث أن أردت فإذأا

حرج ول فحدث وغيرها الهامة القضايا هذه نحو الجيوش
في يعنيهم ل الديار تلك في للمسلمين يجري .. فما
من كثير بل بعيد، من ول قريب من يهمهم ول شيء،

الطاغية الدول صف في تقف وجيوشها العربية النظمة
المضطهدة المسلمة الشعوب ضد المعتدية الكافرة

..!!  والمحاربة
المة لخدمة ُتعد لم الجيوش هذه أن نجزم يجعلنا كله هذا
المقهورة الشعوب عن الدفاع أجل من ول شيء، في

.. وإنما عظيم هدف أو رسالة أجل من .. ول المحرومة
الطواغيت حماية أجل من ـ تقدم كما ـ فقط ُصنعت هي

والغرب اليهود مصالح وحراسة الشخصية، ومكاسبهم
.هـ أ1)..!! المنطقة في الصليبي

ما كل عن الزائدة بالخسة يتميز المهين المباحث عملو
من البشر من بالصالحين عمله يختص بكونه مضى
فيقوم الله دين لنصرة العاملين والمجاهدين الدعاة
وسجنهم واعتقالهم بمطاردتهم الذأناب هؤلء

القراء أيها منكم واحد وكل معهم والتحقيق وتعذيبهم
استنقاذأ (وجوب كتاب في ذأكرت وقد عنهم قصة يملك

72والمرتدين)  الطواغيت سجون من المستضعفين
في فراجعه السجون هذه في يجري ما عن صفحة
. 2محله

 

).8ـ2( المة جيوش حال بيان في هامة مسائل رسالة انظر 1
ًا واقرأ 2 التالية: الكتب أيض

الدباغ. وحسب) لهبة دقائق (خمس ـ1
رائف. السوداء) لحمد (البوابة ـ2
الغزالي. حياتي) لزينب من (أيام ـ3
الظواهري. السود) ليمن (الكتاب ـ4
ًا11حماد)  سليم (محمد ـ5 تدمر. سجون في عام
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واليات الجماع
على الدالة والحاديث

الطواغيت أنصار كفر
ابن ذأكره الذي الثاني الفهم إلى نأتي للواقع عرضنا بعد

فهم وهو الواقع في الواجب فهم وهو الله رحمه القيم
رسوله لسان على أو كتابه في به حكم الذي الله حكم
رأيت وقد الخر على أحدهما يطبق ثم الواقع هذا في

والحاديث (اليات بحث في أوردته كما ذألك ترتيب
بعض الجزيرة) مع درع قوات كفر على الغزيرة

البحث. لهذا المناسبة والضافات التعديلت

الول: الدليل
على قدمناه وقد عنهم     الله     رضي     الصحابة     إجماع 

أو الكـتـاب ـمـن دلـيـل عـلـى إل يـكـون ل لـنـه غيره
قد اجتهادية المسألة أن أحد يظن ل حتى و السنة
العلم. أهل فيها اختلف

ـن ـور ـم ـة المـشـهورة الـم ـه رـسـول أن المعلوـم الـل
الممتنعين المرتدين يقاتل لم وسلم عليه الله صلى

ـم الله رضي الصحابة قاتلهــم وإنما حياته، في ـد عنـه بـع
الـصـديق بـكـر أبي خلفة في وسلم عليه الله صلى وفاته
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أحـكـام تؤـخـذ عنـهـم الـلـه رـضـي فعنـهـم عـنـه الـلـه رضي
علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسول قال المسألة هذه وتفاصيل

ًا فـسـيرى منـكـم يـعـش ـمـن (ـفـإنه وـسـلم ًا، اختلـفـ ـكـثير
ـم ـاء وـسـنة بـسـنتي فعليـك ـديين، الراـشـدين الخلـف المـه

ـكـل ـفـإن الـمـور ومـحـدثات وإياكم بالنواجذ عليها َعضوا
ي ضـللة وكـل ضـللة بدعـة وكـل بدعـة محدثة النـار) ف

صحيح. حسن حديث وقال الترمذي رواه الحديث

أتبـاع كفـر علـى عنهـم اللـه رضـي الصـحابة أجمـع فقد
وكــذلك السدي وطليحة الكذاب مسيلمة من كل وأنصار
فيهم وساروا الزكاة أداء عن امتنع من كفر على أجمعوا
ـيرة ـدة ـس ـد واـح ـوا فـق ـوالهم غنـم ْا أـم َبو ـاءهم وَســ نـس

ـر وهذا النار في بأنهم قتلهم على وشهدوا ـم تكفـي منـه
ـفـي      (فـصـل:1الـلـه رحمه كثير ابن قال التعيين على لهم

الزكاة)     ومانعي     الردة     أهل     لقتال     الصديق     تصدي

ارـتـدت وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسول توفى لما( 
وانـحـازأ بالمديـنـة النـفـاق ونجم ،العراب من كثيرة أحياء
،باليماـمـة ـكـثير وخـلـق حنيـفـة بـنـو الـكـذاب مسيلمة إلى

ـكـثير وبشر ،وطيئ أسد بنو السدي طليحة على والتفت
ًا النبوة وادعى ،أيضا ،الـكـذاب مـسـيلمة ادعاـهـا كـمـا أيض

جـيـش الـصـديق وأنـفـذ الـحـال، واـشـتدت الخـطـب وعظم
ـمـن ـكـثير فطمـعـت ،الـصـديق عـنـد الجـنـد فـقـل ،أـسـامة

فجـعـل ،عليـهـا يهجـمـوا أن وراـمـوا المديـنـة في العراب
ًا المديـنـة أنـقـاب عـلـى الصديق ـبـالجيوش ـيـبيتون حراـسـ
ـا ـت. حولـه ـود وجعـل ـرب وـف ـدم الـع ـة تـق ـرون المديـن يـق
ـمـن امتـنـع من ومنهم ،الزكاة أداء من ويمتنعون بالصلة
بـقـوله احـتـج ـمـن منـهـم أن وذأـكـر ،الـصـديق إـلـى دفعـهـا
ْذ:تعالى ِلِهْم ِمْن  (ُخ َدَقًة َأْمَوا َطّهُرـُهـْم ـَصـ ّكيـِهـم ُت ُتَز ِبـَهـا َو
ْيِهْم َوَصّل َل َتَك ِإّن َع َكّن) التوبة: َصلَ فلسنا :قالوا. 103َس
تكـلـم وـقـد .لـنـا ـسـكن ـصـلته ـمـن إـلـى إل زأكاتـنـا ـنـدفع

منع من عليه هم وما يتركهم أن في الصديق مع الصحابة
ي اليمـان يتمكـن حتى ويتألفهم الزكاة ثـم :قلـوبهم ف

روى وقد .وأباه ذألك من الصديق فامتنع ،يزكون ذألك بعد
أن هرـيـرة أـبـي ـعـن ماـجـة ابن سوى كتبهم في الجماعة

وقد ؟ الناس تقاتل علم :بكر لبي قال الخطاب بن عمر
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أقاـتـل أن ـمـرت أ:وـسـلم عليه الله صلى الله رسول قال
ًا وأن الله إل إله ل أن يشهدوا حتى الناس رـسـول محـمـد

إل وأـمـوالهم دـمـاءهم مـنـي عـصـموا قالوـهـا ـفـإذأا ،الـلـه
ر أبـو فقال ؟ بحقها ًا منعـوني لـو واللـه :بك وفـي عناقـ
الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول إـلـى ـيـؤدونه كانوا عقالً :رواية
،الـمـال ـحـق الزـكـاة إن ،منعها على لقاتلهم وسلم عليه
عـمـر: ـقـال والزـكـاة الـصـلة بـيـن فرق من لقاتلن والله
للقـتـال بكـر أـبـي ـصـدر ـشـرح الـلـه رأـيـت أن إل ـهـو فـمـا

الـلـه ـقـال ـكـثير): وـقـد اـبـن (أي قـلـت الـحـق أن فعرفت
ِإن( تعالى ْا َف ُبو ْا َـتـا َأـَقـاُمو َة َو ْا الـّصـلَ َـتـُو َة َوآ َـكـا ْا الّز ّـلـو َفَخ

َلُهْم ِبي الـسـلم بـنـي الـصـحيحين ـفـي . وثبت5) التوبة:َس
ًا وأن الـلـه إل إـلـه ل أن شهادة خمس على رـسـول محـمـد
ـه ـاء الـصـلة وإـقـام الـل ـبيت وـحـج الزـكـاة وإيـت وـصـوم اـل

ـعـن طريقـيـن ـمـن عساكر ابن الحافظ روى وقد رمضان
صالح حدثني المديني يزيد بن عيسى ثنا سوار ابن شبابة

الـلـه فحـمـد بـكـر أبو قام الردة كانت قال: لما كيسان بن
عليه...الخ. وأثنى

ًا قالو ـقـوله ـفـي وغيرهـمـا وقـتـادة الحـسـن ـقـال(:1أيض
ّيـَهـا َـيـا (:تعالى ّـلـِذيَن َأ ْا ا ُـنـو ّد ـَمـن آَم َـتـ ُـكـْم َيْر ِـنـِه ـَعـن ِمن ِدي

ِتي َفَسْوَف ْأ ّلُه َي ٍم ال ّبُهْم ِبَقْو َنُه ُيِح ّبو ُيِح ،54 آـيـة المائدة) َو
ـالهم في وأصحابه الصديق بكر أبو بذلك المراد :قالوا قـت

ـدت إسحاق بن محمد وقال الزكاة ومانعي ،المرتدين ارـت
خل     ـمـا     وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول     وفاة     عند     العرب

وغطـفـان     أـسـد     وارـتـدت     والمديـنـة     مـكـة     المـسـجدين     أهل
كـنـدة     وارـتـدت     الـكـاهن     السدي     خويلد     بن     طليحة     وعليهم

وارـتـدت     الكـنـدي     قـيـس     ـبـن     الـشـعث     وعليـهـم     يليها     ومن
العنـسـي     كـعـب     ـبـن     الـسـود     وعليـهـم     يليـهـا     وـمـن     مذـحـج
المنذر     بن     النعمان     ابن     المعرور     مع     ربيعة     وارتدت     الكاهن
حـبيب     ـبـن     مسـيلمة     مـع     أمرها     على     مقيمة     حنيفة     وكانت
ـد     بن     أنس     واسمه     الفجأة     مع     سليم     وارتدت     الكذاب ـا     عـب ـي

...الخ.الكاهنة     سجاح     مع     تميم     بنو     وارتدت     ل  لي
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بن قيس عن :الثوري قال (:1الله رحمه كثير ابن قال
من ُبَزاخة وفـد (جــاء قال شهاب بن طارق عن مسلم

ّيرهم الصلح، يسألونه بكر أبي إلى وغطفان أسد بين فخ
َية الحرب ِل َية، والسلم الُمْج َية فقالوا: هذه الُمْخِز ِل الُمْج

ْنَزع فما عرفناها قد ُت ْلَقة منكم المخزية؟. قال:  الَح
ُكَراع، َنم وال َنْغ ّدون  منكم، أصبنا ما و َتُر أصبتم ما علينا و

ُدون منا، َت وتتركون النار، في قتلكم وتكون قتلنا و
ًا رسوله خليفة الله ِرَيُي حتى البل أذأناب يتبعون أقوام

ًا والمهاجرين قال ما بكر أبو به) فَعَرض يعذرونكم أمر
وسنشير رأيا رأيت فقال: قد عمر فقام القوم، على

المخزية والسلم المجلية الحرب من ذأكرت ما أما عليك،
ِنْعم منكم أصبنا ما نغنم أن ذأكرت ما وأما ذأكرت، ما َف

ِنْعم منا أصبتم ما وتردون ذأكرت ما وأما ذأكرت، ما ف
قاتلت قتلنا فإن النار، في قتلكم وتكون قتلنا تدون

ِتلت ديات) لها ليس الله على  أجورها,الله أمر على فُق
البرقاني . رواهـعمر. أه قال ما على القوم قال: فتتابع

البخاري. شرط على
بسنده الثوري حديث من البخاري ورواه :كثير ابن قال

.أهـ. مختصرا
الحميدي: قال: (2قال الله رحمه حجر ابن وذأكره

ًا فذكر البخاري اختصره يتبعون( لهم قوله وهو منه طرف
بطوله  وأخرجه)به يعذرونكم ـ قوله إلى ـ البل أذأناب

.منه) القدر ذألك البخاري أخرج الذي بالســناد البرقاني
وسكون الميم  بضم)المجلية(  (و:3شرحه في وقال
بفتح الجلء من تحتانية ثم مكسورة لم بعدها الجيم
جميع عن ومعناها: الخروج المد مع اللم وتخفيف الجيم

قبلها: التي بوزأن وزأاي معجمة  بخاء)المخزية( المال. و
والصغار، الذل على ومعناها: القرار الخزي، من مأخوذأة

قاف: بعدها اللم وسكون المهملة  بفتح)الحلقة( و
ُكَراع( و السلح، وبتخفيف الصحيح على الكاف  بضم)ال

يبقى ل أن منهم ذألك نزع الخيل. وفائدة الراء: جميع
ما ونغنم( وقوله جهتهم، من الناس ليأمن شوكة لهم

على نقسمها غنيمة لنا ذألك يستمر  أي)منكم أصبنا
وقوله شيئا، ذألك من عليكم نرد ول الشرعية الفريضة

.)22/ 8( للشوكاني، الوطار نيل و)6/319( والنهاية البداية انظر 1
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عسكر من انتهبتموه ما  أي)منا أصبتم ما علينا وتردون(
 بفتح)تدون( وقوله  المحاربة، حالة في المسلمين

تحملــون المضمومــة:  أي الدال وتخفيــف المثناة
لهم ديات ل  أي)النار في قتلكم( وقوله دياتهــم، إلينــا

دية فل بحق فقتلوا شركهم، على ماتوا لنهم الدنيا في
أذأناب يتبعون( و أوله،  بضم)تتركون( و وقوله لهم،
الحرب آلة منهم نزعت إذأا لنهم رعايتها في  أي)البل

عليهم يعود ما إل لهم عيش ل البوادي في أعرابا رجعوا
تابوا، ثم ارتدوا بطال: كانوا ابن قال إبلهم، منافع من

أبو فأحب إليه يعتذرون بكر أبي إلى رسلهم فأوفدوا
أمرهم، في المشاورة بعد إل بينهم يقضي ل أن بكر

الصحاري، في البل أذأناب واتبعوا لهم: ارجعوا فقال
انتهى. 

إسلمهم بُحْسن وصلحهم توبتهم تظهر حتى وذألك
أعلم. والله
أبو : (قال1الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ قال

ًا: في العباس الزكاة مانعي كفر على الكلم أيض
لها، جاحد أو بوجوبها مقر أنت هل يقولوا لم والصحابة

الصديق قال بل والصحابة، الخلفاء عنه يعهد لم وهذا
ً منعوني لو عنهما: ( والله الله رضي لعمر أو ـ عقال
ًا عليه الله صلى الله رسول إلى يؤودنها كانوا ـ عناق
مجرد للقتال المبيح ) فجعل منعه على لقاتلتهم وسلم
كانوا منهم طوائف أن روي الوجوب. وقد جحد ل المنع

الخلفاء فسيرة هذا ومع بها، بخلوا لكن بالوجوب يقرون
وسبي مقاتلتهم وهي واحدة سيرة جميعهم فيهم

بالنار قتلهم على والشاهدة أموالهم، وغنيمة ذأراريهم
فضائل أعظم من الردة. وكان أهل جميعهم وسموهم

قتالهم على الله ثبته أن عندهم عنه الله رضي الصديق
إلى رجعوا حتى فناظرهم غيره يتوقف كما يتوقف ولم

يقع لم فهؤلء مسيلمة، بنبوة المقرين قتال قوله. وأما
قتالهم. انتهى في نزاع بينهم .
والشهادة المعين تكفير في الله رحمه كلمه فتأمل

منع عند وأولده حريمه وسبي بالنار قتل إذأا عليه
تكفير عدم الدين أعداء عنه ينسب الذي فهذا الزكاة،
.المعين
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أهل في وإدخالهم هؤلء وكفر ذألك الله: بعد رحمه قال
نصوصا إلى المستند الصحابة باتفاق ثبت قد الردة

الله. رحمه كلمه والسنة). انتهى الكتاب
:(1العزيز عبد بن القادر عبد قال كما هذا     من     والشاهد

في     قتلكم     (وتكون     التائبين     للمرتدين     بكر     أبي     قول     هو
له     عنهم     الله     رضي     الصحابة     وسائر     عمر     النار) وموافقة

الردة     أئمة     أنصار     تكفير     على     منهم     إجماع     وهذا     ذألك،     على
القتلى     أن     في     خلف     ل     إذأ     التعيين،     على     وجنودهم
أنه     في     السنة     أهل     بين     خلف     ل     أنه     كما     معينون،     أشخاصا

ّين     يشهد     ل المسلم أما ،بكفره     المقطوع     إل     بالنار     لمع
ًا كان مهما ذأكره كما هو ـ السنة أهل فاعتقاد فاسق

ٍ وفاجر ٍ َبّر كل خلف الصلة (ونرى ـ 2الله رحمه الطحاوي
ْنِزُل ول منهم، مات من وعلى القبلة، أهل من ًا ُن أحد

ًا) أما ول ً جنة منهم ًا مات من نار له ُيشهد فإنه كافر
وسلم عليه الله صلى قوله في كما أهلها من وأنه بالنار

في وكما مسلم، رواه النار) الحديث في وأباك أبي (إن
في (هو طالب أبى عّمه عن وسلم عليه الله صلى قوله

). وقال3883( البخاري رواه نار) الحديث من َضْحضاح
فبّشره ٍ كافر بقبر مررت (حيثما وسلم عليه الله صلى

الكبير في والطبراني البزار (رواه الهيثمي بالنار) قال
 3الصحيح) رجال ورجاله

تكفير     على     الصحابة     من     صريح     وإجماع     صحيح     نقل     فهذا
لتوفر     تبين     دون     التعيين     على     وجنودهم     الردة     أئمة     أنصار

ممتنعين     كانوا     لما     حقهم     في     الموانع     وانتفاء     الشروط
ًا، كانوا وقد ،بالشوكة أتباع أن تيمية ابن ذأكر فقد ألوف
.4أكثر أو ألف مائة نحو كانوا مسيلمة

الشروط تبين أن( الشرعية القاعدة على نبهنا وقد
،)الممتنع ل عليه المقدور في يكون إنما والموانع

اودليله البسط من بشيء البحث هذا في وسنذكرها
:5الله رحمه تيمية ابن قال هنا، المذكور الصحابة إجماع
بأن أو الحرب، بدار يلحق بأن ـ امتنع لو المرتد (ولن
حكم عن بها يمتنعون شوكة ذأوي المرتدون يكون

).675ـ2/674( العلم طلب في الجامع 1
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وقال تردد) ، بل الستتابة قبل ُيقتل فإنه ـ السلم
ُيستتاب وإنما ُيستتاب، ل الممتنع أن  (على:1ًأيضا

أ.هـ.عليه) المقدور
اتفـاق (هو: 2الله رحمه الشوكاني ذأكر كما والجماع
وفاتـه، بعد وسلم، عليه الله صلى محمـد أمـة مجتهـدي

والمراد المور، من ٍ أمر على العصار، من عصـر في
في أو القول في أو العتقاد في إما الشتراك بالتفاق
.الفعل)
:3الله رحمه البغدادي الخطيب قال كما الجماع ويعرف
وإقرار، ٍ وبقول ٍ، وبفعل ٍ، بقول ُيعرف الجماع أن (اعلم

الجميع قول يتفق أن القول: فهو وإقرار. فأما وبفعل
وأما حرام، أو حلل هذا كلهم يقولوا بأن الحكم على

القول وأما الشيء، كلهم يفعلوا أن الفعل: فهو
ً بعضهم يقول أن والقرار: فهو الباقي في وينتشر قول

أن والقرار: فهو الفعل وأما مخالفته، عن فيسكت
عن فيسكتوا بالباقين ويتصل شيئا بعضهم يفعل

.إنكاره)
إجـمـاع     أن     تعـلـم     ـهـذا     ـمـن(العزيز:  عبد القادر عبد يقول

ـهـو     ـــ     الـطـواغيت     أنصار     حكم    ـ      هذه     مسألتنا     في     الصحابة
بالقول     ثبت     قد     وأنه     جميعهم،     عليه     أجمع     إذأ     صحيح     إجماع

بـكـر     أـبـي     ـقـول     الـقـول: فـهـو     أـمـا     وـبـالقرار،     وبالفـعـل
الـقـوم     وتـتـابع     عـمـر     الـنـار) ووافـقـه     في     قتلكم     (وتكون

وأـمـا     ـشـهاب،     ـبـن     ـطـارق     ـحـديث     في     كما     عمر     قول     على
ـصـفة     عـلـى     جميـعـا     ـقـاتلوهم     الـصـحابة     أن     الفـعـل: فـهـو

ـن     يفّرقوا     ولم     الردة     أهل     قتال     صفة     وهى     واحدة ـابع     بـي ـت
ـالف     يعرف     ل     أنه     القرار: فهو     وأما     ومتبوع، ـر     أو     مـخ ِـك ُمن

ذأكرناه.     فيما     الصحابة     من
من     المسألة     هذه     في     الصحابة     إجماع     والخلصة: أن

ًا     صحة     الجماعات     أقوى أ.هـ..)وثبوت

المن أو الدولة أمن مباحث أو الستخبارات أو والمباحث
أو أسماء من شئت ما أو السياسي المن أو الوقائي

التي واللوية والفرق والجيوش القوات من غيرها
وتجعل عروشها وتثبت المرتدة الحكومات وتناصر تساند

.)326  ـ325( المسلول الصارم 1
).2/675( العلم طلب في الجامع عن ) نقل68( الفحول رشادإ 2
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المخطط وتنفذ الحاكم شخص في والبراء الولء
داخلة المسلمين ضد حربهم في والبريطاني المريكي

صلى الله رسول صحابة عليه أجمع الذي الحكم هذا في
الشمس من أوضح هذه مسألتنا إن بل وسلم عليه الله
اليقين علم يعلم هؤلء ساند من فكل النهار رابعة في
تحت أصليين كفاٍر مع والمجاهدين المسلمين يقاتل أنه

وتمزيق خيراتهم ونهب المسلمين لتحطيم الصليب راية
إليه وإنا لله وإنا بالله إل قوة ول حول ول شعوبهم
راجعون.

عز قوله تعالى، الله كتاب من الثاني: الدليل
ّلِذيَن لوج ْا (ا ُنو ُلوَن آَم ِت ِبيِل ِفي ُيَقا ّلِه َس ّلِذيَن ال ْا َوا َكَفُرو

ُلوَن ِت ِبيِل ِفي ُيَقا ّطاُغوِت َس ْا ال ُلو ِت َياء َفَقا ِل َطاِن َأْو ْي الّش
َد ِإّن ْي َطاِن َك ْي .76:َضِعيًفا) النساء َكاَن الّش

:1الـلـه رحـمـه القـيـم اـبـن ـقـال كـمـا معـنـاه والطاغوت
ُد ـبـه تـجـاوزأ ـمـا (الطاغوت: ـكـل ّده العـبـ أو معـبـود ـمـن ـحـ

إليـه يتحـاكمون مـن ٍ قوم كل فطاغوت ٍ، مطاع أو متبوع
يتبـعـونه أو الـلـه، دون ـمـن يعـبـدونه أو ورسوله، الله غير

ـه يعلمون ل فيما يطيعونه أو الله، من بصيرة غير على أـن
وـتـأملت تأملتـهـا إذأا الـعـالم ـطـواغيت فـهـذه لـلـه، طاـعـة
اللـه عبـادة ـمـن عـدلوا أـكـثرهم رأيت معها الناس أحوال

ـادة إـلـى وإـلـى الـلـه إـلـى التـحـاكم وـعـن الـطـاغوت، عـب
ـول ـى الرـس ـاكم إـل ـى التـح ـاغوت، إـل ـن الـط ـاعته وـع ـط

 .ومتابعته) الطاغوت طاعة إلى رسوله ومتابعة
ـن محمــد الشــيخ وقــال ـد ـب ـه رحمــه الوهــاب عـب :2الـل

ُـكـل (الـطـاغوت ـا ـعـام: ف ـد ـم ـه دون ـمـن ُعـب ورـضـي الـل
ـه طاعة غير في ُمطاع أو متبوع أو معبود من بالعبادة الـل

ورءوـسـهم ـكـثيرة والـطـواغيت ـطـاغوت، فـهـو ورـسـوله
خمسة:

ـه، غير عبـادة إلى الداعي  الشيطان:الول ـــل الـل والدلي
َـلـْم( :تعالى قوله ْد َأ ُـكـْم َأْعـَهـ ْي َل ِـنـي َـيـا ِإ َدَم َب ُدوا ّل َأن آ ُـبـ َتْع

َطاَن ْي ّنُه الّش ُكْم ِإ ُدّو َل ِبيٌن َع .60: يـس)ّم
ّير الجائر  الحاكم:الثاني والدليل تعالى، الله لحكام المغ

َلْم( تعالى قوله َلى َتَر َأ ّلِذيَن ِإ ّنـُهـْم َيْزُعـُمـوَن ا ْا َأ ُـنـو ِبـَمـا آَم
.)50/ 1( الموقعين إعلم 1
 ).260( التوحيد مجموعة وانظر الثلثة الصول 2
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ْيَك ُأنِزَل َل ِلَك ِمن ُأنِزَل َوَما ِإ ْب ُدوَن َق ْا َأن ُيِرـيـ َكُمو َتـَحـا َـلـى َي ِإ
ّطاُغوِت ْد ال ْا َوَق ْا َأن ُأِمُرو ْكـُفـُرو ُد ِـبـِه َي ُيِرـيـ َطاُن َو ْي َأن الـّشـ

ّلُهْم ً ُيِض ًدا َضلَل .60: النساء)َبِعي
ـقـوله واـلـدليل الـلـه، أـنـزل ـمـا بغـيـر يحـكـم  الذي:الثالث
ـالى ـن( تـع ـْم َوـَم ـم ّـل ُـك ـا َيْح ـَزَل ِبـَم ـُه َأـن ّـل ِئَك ال ـــ َل ُأْو ـُم َف ـُه

َكاِفُروَن ْل .44: المائدة)ا
ّدعي  الذي:الـرابع واـلـدليل الـلـه، دون ـمـن الغـيـب علم َي

ِلُم( تعالى قوله ْيِب َعا ْلَغ ْظِهُر َفَل ا َـلـى ُي ِـبـِه َع ْي ًدا َغ ِإّل َأـَحـ  *
َتَضى َمِن ّنُه ّرُسوٍل ِمن اْر ِإ ُلُك ـَفـ ْـيـِن ـِمـن َيـْسـ ْيِه َب َد َوـِمـْن َـيـ

ْلِفِه ًدا َخ ُه( تعالى وقال  ،27  ـ26: الجن)َرَص َد ِتُح َوِعن َمَفا
ْيِب ْلَغ َ ا َلُمَها ل ّ َيْع َـلـُم ُهَو ِإل َيْع َـبـّر ـِفـي ـَمـا َو ْل َبـْحـِر ا ْل َوـَمـا َوا

ّ َوَرَقٍة ِمن َتْسُقُط َلُمَها ِإل َ َيْع ّبٍة َول ـي َح ـاِت ـِف ُلـَم َلْرِض ُظ ا
ْطٍب َولَ َ َر ِبٍس َول ّ َيا َتاٍب ِفي ِإل ِبيٍن ِك .59  النعام)ّم

بالعبـــادة، ٍ راض وـهـو اللـه دون من ُيعبـد  الذي:الخامس
ْنُهْم َيُقْل َوَمن( تعالى قوله والدليل ّـنـي ِم َـلـٌه ِإ ِـنـِه ـّمـن ِإ ُدو

ِلَك َذ ّنَم َنْجِزيِه َف ِلَك َجَه َذ ِلِميَن َنْجِزي َك ّظا  .29: النبياء)ال
ـمـن يستخلــــص  (الذي:1الفقي حامد محمد الشيخ وقال
ـمـا ـكـل الـطـاغوت عنهم: أن الله رضــي السلــف كــلم

ـد َصــَرف ّده العـب ـادة عــن وصــ ـه عـب ـدين وإخلصا الـل اـل
مـن الشـيطان ذأـلـك فـي ـسـواء ولرـسـوله، لـلـه والطاعة

ـا. والحجار والشجار النس من والشيطان الجن وغيرـه
ـعـن الجنبـيـة ـبـالقوانين شك: الحكم بل ذألك في ويدخل

النـسـان وـضـعه ـمـا ـكـل ـمـن وغيرـهـا وـشـرائعه السلم
ُيبـطـل والـمـوال، والـفـروج اـلـدماء ـفـي به ليحكم بـهـا ول
والخمر الزنا و الربا وتحريم الحدود إقامة من الله شرائع
وتحميـهـا تحللـهـا الـقـوانين ـهـذه أـخـذت مـمـا ذأـلـك ونـحـو

ــا ــذيها، بنفوذأـه ــوانين ومنـف ــها والـق ــواغيت، نفـس ـط
كـتـاب ـكـل ـمـن وأمثالها طواغيت، ومرّوجوها وواضعوها

ـبـه ـجـاء اـلـذي الـحـق ـعـن ليـصـرف البشري العقل وضعه
ًا إـمـا وسلم عليه الله صلى الله رسول غـيـر ـعـن أو قـصـد

. طاغوت) أهـ فهو واضعه، من قصد
ـفـي الـجـامع ـفـالقول(:2العزـيـز عبد القادر عبد وقال
ـد ما كل أنه الظاهر بحسب الطاغوت معنى دون ـمـن ُيعـب
والـسـنة الكـتـاب ـفـي ورد فـقـد التفـصـيل على وأما الله،

).278( التوحيد كتاب شرح المجيد فتح 1
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ـوعين عـلـى الـنـص ـادة الـطـواغيت: ـطـاغوت ـمـن ـن العـب
الحكم. وطاغوت

ـادة، فـطـاغوت ـــ أ ـوله ـفـي ورد العـب ـالى ـق ـِذيَن تـع ّـل (َوا
ُبوا َن َت ّطاُغوَت اْج ُدوَها) الزمر َأن ال ُب ـمـا ـكـل وـهـو  ،17:َيْع

َد ِب أو مـيـت، أو ـحـي إنسان أو شيطان، من الله دون من ُع
الكواكب، من كوكب أو حجر، أو شجر من جماد أو حيوان،

َد سواء من له بالصلة أو بدعائه أو له القرابين بتقديم ُعب
الـلـه. ـشـرع يـخـالف فيـمـا وإتـبـاعه بـطـاعته أو الـلـه، دون

ّيد ُيق ـبـذلك) ٍ راض (وـهـو الـلـه) بلـفـظ دون ـمـن ُعبد (ما و
من غيره أو السلم عليه مريم بن عيسى مثل منه ليخرج
ـه دون من ُعبدوا فهؤلء والصالحين والملئكة النبياء الـل

ٌُد ُيسمى فل بذلك يرضون ل وهم طاغوـتـا. ـقـال منهم أح
َـيـْوَم( :تـعـالى  (وـقـال:1هالـلـ رحمه تيمية ابن َيْحـُشـُرُهْم َو

َكـِة َيُقـوُل ُثّم َجِميًعا ِئ ْلَمَل ُكْم َأَهـُؤَلء ِل ّـيـا ُنوا ِإ ُدوَن َـكـا ُـبـ * َيْع
ُلوا َنَك َقا ْبَحا َـنـا َأنَت ُس ّي ِل ِنـِهـم ـِمـن َو ُنوا َـبـْل ُدو ُدوَن َـكـا ُـبـ َيْع
ْلِجّن َثُرُهم ا ْك ُـنـوَن ِبـِهـم َأ أن يعـنـي ، 41 ـــ40: ـسـبأ)ّمْؤِم

الـجـن، ـبـذلك أمرتـهـم وإنـمـا ـبـذلك، ـتـأمرهم ـلـم الملئكة
يـكـون كـمـا لـهـم، تتمـثـل التي للشياطين عابدين ليكونوا
ـن بـعـض على الشياطين تنزل وكما شياطين، للصنام ـم

صــورة عليــه تنــزل حــتى ويرصــدها، الكــواكب يعبــد
ـقـال الـشـياطين. ولـهـذا ـمـن ـشـيطان وـهـو فتـخـاطبه،

َلْم( :تعالى ْد َأ ُكْم َأْعَه ْي َل ِني َيا ِإ َدَم َب ُدوا ّل َأن آ ُب َطاَن َتْع ْي الّش
ّنُه ُكْم ِإ ُدّو َل ِبيٌن َع َأْن ّم ِني * َو ُدو ُب َذا اْع َتِقيٌم ِصَراٌط َه * ّمْســ

ْد َلَق ُكْم َأَضّل َو ِبّل ِمن ًا ِج ِثير َلْم َك ُنوا َأَف ُكو ـوَن َت ُـل ـــس)َتْعِق : ي
َنُه( وقال  ،62ـ60 ُذو ّتِخ َت َتُه َأَف ّي ُذأّر َياء َو ِل ِني ِمن َأْو َوُهْم ُدو
ُكْم ُدّو َل ْئَس َع ِلِميَن ِب ّظا َدًل ِلل       .50: الكهف)َب
ُدوَن تعالى قوله في ورد الحكم، وطاغوت ـ ب ُيِري َأن (

ْا َكُمو َتَحا َلى َي ّطاُغوِت) النساء ِإ ِكَم ما كل وهو ،60:ال ُتحو
أو وضعي قانون أو وضعي دستور من الله دون من إليه

ًا كان سواء الله أنزل ما بغير حاكم ًا أو سلطان أو قاضي
أ.هـ..)غيرهما
الـمـن ومجـلـس ـطـاغوت أمريـكـا أن ـهـذا كل من فيتبين

ـة والـشـرعية ـطـاغوت المتـحـدة والـمـم ـطـاغوت الدولـي
اليــة هذه ففي طواغيت المعاصرة والحكومات طاغوت

ّين ـب ـذين أن ســبحانه ـي ـروا اـل ـاتلون كـف ـي يـق ســبيل ـف
راـيـة تـحـت قاـتـل فـمـن الشيطان أولياء وأنهم الطاغوت

).136  ـ135/ 4( الفتاوى مجموع1
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كافر فهو بريطانيا راية تحت قاتل ومن كافر فهو أمريكا
المجاـهـدين ـعـن الـسـتخبارية المعلوـمـات أعطاهم ومن
فـتـح وـمـن ـكـافر فـهـو جـنـودهم نـقـل وـمـن ـكـافر فـهـو

وـمـن ـكـافر فـهـو حـمـاهم ومن كافر فهو لهم المطارات
فـمـن ، اـلـخ ـكـافر فـهـو الشاحنات على لهم الذخائر نقل
بيده كان سواء الوصاف هذه في معهم فهو معهم قاتل

أو....اـلـخ منـصـبه أو جرـيـدته أو فتواه أو رأيه أو لسانه أو
وـسـلم: ((جاـهـدوا علـيـه الـلـه صلى الله رسول قال فقد

ـلى وقال وألسنتكم))، وأنفسكم بأموالكم المشركين ـص
ثلـثـة الواـحـد بالـسـهم ليدخل الله وسلم: ((إن عليه الله
ـه، والرامي الخير، صنعه في يحتسب الجنة: صانعه نفر ـب

.)ومنبله)
حربـهـم ـفـي الـطـواغيت ـهـؤلء أـعـان من أن الية فدلت
أولياء من فهو العانة أنواع من نوٍع بأي المسلمين على

الكافرين. الشيطان
ـة لهذه ذأكره بعد العزيز عبد القادر عبد يقول :1الـي

أو دستـــور أو كافـــر حاكـــم ـعـن دفاـعـا قاـتـل من فكل(
فـقـد ـــ المرتدين الحكام أنصار يفعله كما ـ كافر، قانـون

ـسـبيل ـفـي قاـتـل ـمـن وـكـل الـطـاغوت، سبيل في قاتل
ـاغوت ـو الـط ـافر، فـه ـال ـك ـالى ـق ـِذيَن: (تـع ّـل ْا َوا ـُرو َكـَف

ُلوَن ِت ِبيِل ِفي ُيَقا ّطاُغوِت)، َس ـهـذا: القـتـال في ويدخل ال
تيمية. ابن عن نقلناه كما الفعل أو بالقول
ْا( تعالى قوله وتأمل ُلو ِت َياء َفَقا ِل َطاِن َأْو ْي ـإنهالّش ـا ) ـف مـم
ـبين ـك ـي ـاغوت أن ـل ـى الـط ـة عـل ـو الحقيـق ـيطان ـه الـش

الطاغوت سبيل في يقاتل من وأن كفر، كل إلى الداعي
وهذا الحقيقة، على الشيطان سبيل في يقاتل إنما فهو
ـهـم الـشـيطان أولـيـاء ـفـإن كفرـهـم توكـيـد باب من أيضا

ّلـِذيَن (:تعـالى قـال كمـا الكـافرون ْا َوا َـيـآؤُُّهُم َكَفـُرو ِل َأْو

ّطــاُغوُت ـرةال ـال ،257:) البـق ـالى وـق ـا (:تـع ّـن ـا ِإ َـن ْل َجَع
ِطيَن َيا َياء الّش ِل ّلِذيَن َأْو َ ِل ُنوَن ل .27:) العرافُيْؤِم

ـام أنصار كفر على الدلة أظهر من فهذا ـدين الحـك المرـت
ـالقول ـض ـب ـن الســوء علمــاء كبـع ـل والعلميـي وبالفـع
سبيل في يقاتلون أنهم أصنافهم، اختلف على كالجنود

يـلـزم ول ـكـافر، فـهـو ـسـبيله ـفـي قاـتـل ومن الطاغوت،
ـال يباشر أن منهم كل بكفر للحكم ـع أن أو فعل، القـت يـق
ًا ـكـان ـمـن ـكـل ـبـل قـتـال، الحـكـام ـهـؤلء بواـسـطة ُمـَعـد
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ـتي ـــ الكفرية حكمهم أنظمة وعن عنهم دفاعا للقتال اـل
ـد الله كان كافر. وإذأا فهو ـ الطاغوت سبيل هي ـم ـق حـك

مـن يقاتـل بمـن فكـيـف الـطـاغوت إلى يتحاكم من بكفر
أ.هـ..)سبيله؟ وفي دونه

مـبـاحث أو الـسـتخبارات أو المباحث دخول أقول: إن
أو السياسي المن أو الوقائي المن أو الدولة أمن

ممن أسماء من شئت ما أو الخاصة الطوارئ قوات
حملتـهـم ـفـي والـغـرب الـشـرق طواغيت مع اليوم يقاتل

الية هذه الرهاب) في (مكافحة شعار تحت السلم ضد
أعمــى من إل فيها يشك ل التي الواضحات أوضح من هو

الحق على ثبتنا فاللهم قلبه وأزأاغ أذأنيه وأصم بصره الله
ـا وهب هديتنا إذأ بعد قلوبنا تزغ ل ربنا نلقاك حتى ـن لـن ـم
الوهاب. أنت إنك رحمة لدنك

ـقـوله تـعـالى، الـلـه كتـــاب من الثالث: الدليل
َـيـا وـجـل عز ّيـَهـا ( ّـلـِذيَن َأ ْا ا ُـنـو َ آَم ْا ل ُذو ّتـِخـ َد َت َيـُهـو ْل ا

ّنَصاَرى َياء َوال ِل َـيـاء َبْعُضُهْم َأْو ِل ّلُهم َوـَمـن َبـْعـٍض َأْو َـتـَو َي
ُكـــْم ّنُه ّمن ِإ ْنُهـــْم َفـــ ــَه ِإّن ِم ّـل َ ال ْلَقـــْوَم َيْهـــِدي ل ا

ِلِميَن ّظا .51). المائدة:ال
ـال ـن ـق ـر اـب ـه جرـي ـه رحـم ـالى الـل ـي تـع ـذه ـف ـة ـه :1الـي

الـلـه يـقـال: إن أن عـنـدنا ذأـلـك في القول من (والصواب
ًا الـمـؤمنين نـهـى ذأـكـره تـعـالى اليـهـود يتـخـذوا أن جميـعـ

ًا والنصــارى ـاء أنصــار ـى وحلـف ـل عـل ـان أـه ـالله اليـم ـب
ًا اتخذهم من أنه ،وأخبر ورسوله ًا نصير ًا وحليف ـن وولي ـم

التـحـزب فـي منـهـم ـفـإنه والـمـؤمنين ورـسـوله الله دون
منه ورسوله الله وأن والمؤمنين رسوله وعلى الله على

بريئان).
ًا وقال َبْعُضُهْم قوله : (وأما2أيض ُء ( َيا ِل َبـْعـٍض) ـفـإنه َأْو
عـلـى بعـضـهم أنـصـار اليـهـود بـعـض أن ـبـذلك عـنـى

ــؤمنين ــد ، الـم ــدة وـي ــى واـح ــم عـل وأن ، جميعـه
ـخـالف مـن على بعض أنصار بعضهم كذلك النصارى

ًا ، وملتـهـم دينهم أن الـمـؤمنين عـبـاده ـبـذلك معرـفـ
ًا لبعضهم أو لهم كان من على وليهم هو فإنما ولي

ـن ـالف ـم ـم ـخ ـم ملتـه ـن ودينـه ـؤمنين ـم ـا ، الـم كـم
ذأـكـره تـعـالى فـقـال ، ـحـرب لـهـم والنصارى اليهود
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ًا أنتم فكونوا للمؤمنين ، بـعـض أولـيـاء بعـضـكم أيـضـ
ًا والنـصـراني ولليهودي ، ـحـرب لـكـم ـهـم كـمـا حرـبـ
أظهــر فقد والهم من لن ، أولياء لبعض وبعضهم

قطـع وأبـان اـلـبراءة ومنهـم الحـرب اليـمـان لهـل
وليتهم).

ًا وقال ّلُهم َوـَمـن( تـعـالى قوله حول أيض َـتـَو ُـكـْم َي ّمن
ّنُه ِإ ْنُهْم َف ّلُهْم (َوَمْن بقوله ذأكره تعالى يعني): (ِم َتَو َي

ُكْم ْن ّنُه ِم ِإ ْنُهْم): ومن َف دون والنصارى اليهود يتول ِم
ـؤمنين ـإنه الـم ـم، ـف ـإن منـه ـول: ـف ـن يـق ـولهم ـم ـت
ـرهم ـى ونـص ـؤمنين عـل ـو الـم ـن فـه ـل ـم ـم أـه دينـه
ًا مـتـول يـتـولى ل ـفـإنه وملتـهـم؛ ـه وـهـو إل أـحـد ـب

ديـنـه ورـضـي رـضـيه وإذأا راض، عليه هو وما وبدينه
حكمه). حكمه وصار وسخطه خالفه ما عادى فقد
ّلَه ِإّن( وتعالى سبحانه قوله حول قال أن إلى َ ال َيْهِدي ل

ْلَقْوَم ِلِميَن ا ّظا ل الله أن بذلك ذأكره تعالى ): (يعنيال
والنصارى اليهود فوالى موضعها الولية وضع من يوفق

المؤمنين على والمؤمنين ورسوله الله عداوتهم مع
ًا لهم وكان ًا؛ ظهير لله فهو تولهم من لن ونصير

حرب). وللمؤمنين ولرسوله
ّلُهم َوَمن( تعالى  (قوله:1الله رحمه القرطبي وقال ـَو َـت َي
ُكْم ّنُه( المـسـلمين على يعضدهم  أي)ّمن ِإ ْنـُهـْم ـَفـ ّـيـن)ِم  ب

المـيـراث إثـبـات يمـنـع وـهـو كحكمـهـم، ُحكـمـه أن تـعـالى
َبّي، ابن تولّهم الذي وكان المرتد، من للمسلم ـهـذا ـثـم ُأ

ـال وقد الموالة، قطع في القيامة يوم إلى باق الحكم ـق
ْا َولَ( :تعالى ُنو َك َلى َتْر ّـلـِذيَن ِإ ْا ا َلـُمـو ُكُم َظ َتَمـّسـ ّـنـاُر َف )،ال
ّتِخِذ لّ( :عمران آل في تعالى وقال ُنوَن َي ْلُمْؤِم َكاِفِريَن ا ْل ا

ـاء َـي ِل ِنيَن ُدْوِن ـِمـن َأْو ـْؤِم ْلـُم ْا لَ( :تـعـالى وـقـال )،ا ُذو ـ ّتـِخ َت
َنًة َطا ُكـْم ّمـن ِب ِن فيـه. وقيـل: إن القـول مضـى  وقـد)ُدو
َـيـاء َبْعـُضـُهْم( معنى ِل َوـَمـن(النـصـرة.  ـفـي  أي)َبـْعـٍض َأْو

ّلُهم َتَو ُكْم َي ّنُه ّمن ِإ ْنُهْم َف ـقـد لـنـه أي وـجـوابه،  ـشـرط)ِم
ـاداته ووجـبـت ـخـالفوا، كما ورسوله تعالى الله خالف مـع

لـهـم، وجـبـت كـمـا الـنـار ـلـه ووجبت معاداتهم، وجبت كما
.أصحابهم) من أي منهم فصار
ًا : (ونزل2الله رحمه النسفي وقال موالة عن نهي
َيا الدين أعداء ّيَها ( ّلِذيَن َأ ُنوا ا ُذوا ل آَم ّتِخ َد َت َيُهو ْل ا
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ّنَصاَرى َء َوال َيا ِل تتخذوهم ل أي  ،51)المائدة: َأْو
، وتؤاخونهم ، وتستنصرونهم ، تنصرونهم ؛ أولياء

النهى علل ثم ، المؤمنين معاشرة وتعاشرونهم
َبْعُضُهْم بقوله ُء ( َيا ِل المؤمنين أعداء ) وكلهم َبْعٍض َأْو

(َوَمْن ، واحدة ملة كله الكفر أن على دليل وفيه ،
ّلُهْم َتَو ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ْنُهْم َف وحكمه جملتهم ) من ِم
وجوب في وتشديد الله من تغليظ وهذا ، حكمهم
ِإّن ، الدين في المخالف مجانبة ّلَه ( َيْهِدي ل ال
ْلَقْوَم ِلِميَن) ل ا ّظا أنفسهم ظلموا الذين يرشد ال

الكفرة). بموالة
ّلُهْم َوَمْن( تعالى  (قوله:1الله رحمه الشوكاني وقال َتَو َي
ُكْم ْن ّنُه ِم ِإ ْنُهْم َف عدادهم، وفـي جمـلتهـم من فإنـه  أي)ِم
التي هي للكفر الموجبة المعصية فإن شديد وعيد وهو

).غاية وراءها ليس غاية إلى بلغت قد
( َوَمْن تعالى قوله أن : (صح2الله رحمه حزم ابن وقال

ّلُهْم َتَو ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ْنُهْم) إنما َف كافر بأنه ظاهره على هو ِم
من اثنان فيه يختلف ل حق الكفار،وهذا جملة من

)أهـ. المسلمين
َـيـا( تـعـالى الـلـه (ـقـال:3الـلـه رحمه تيمية ابن وقال

ّيَها ّلِذيَن َأ ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُذو ّتِخ َد َت َيُهو ْل ّنـَصـاَرى ا َـيـاء َوال ِل َأْو

َياء َبْعُضُهْم ِل ّلُهم َوَمن َبْعٍض َأْو َـتـَو ُـكـم َي ) فـيـوافقهمّمن
ّنُه( ويعينهم ِإ ْنُهْم َف .) أهـِم
ول حـكـم، ـقـد سبحانه : (إنه4الله رحمه القيم ابن ويقول
فـهـو والنـصـارى اليـهـود ـتـولى ـمـن أن حكـمـه من أحسن
ّلُهْم (َوَمْن منهم َتَو ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ْنُهْم) فإذأا َف أولياؤّهم كان ِم
حكمهم). لهم كان القرآن بنص منهم

السلم نواقض في الوهاب عبد بن محمد الشيخ وقال 
 مظاهرةالثامن:  ( الناقض:5عددها التي العشرة

قوله والدليل المسلمين، على ومعاونتهم المشركين
ّلُهْم َوَمْنتعالى: ( َتَو ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ْنُهْم َف ).ِم

أو بالله، أشرك إذأا المسلم كفر على الدلة  ( إنوقال:
أكثر يشرك لم ولو المسلمين، على المشركين مع صار
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أهل وكلم رسوله وكلم الله كلم من تحصر أن من
). المعتمدين العلم

ّنُه1الله رحمه القاسمي ويقول ِإ ْنُهْم) أي : ((َف جملتهم، ِم
الدين، في لهم مخالف أنه زأعم وإن حكمهم، وحكمه

الموافقة). كمال على لدللتها منهم الحال بدللة فهو

أو الستخبارات أو المباحث وضباط أفراد فعله وما
السياسي المن أو الوقائي المن أو الدولة أمن مباحث

من واللوية الجيوش من وغيرها أسماء من شئت ما أو
لليهود صريحة مظاهرة وهي الله لعداء التولي أكبر

خيراتهم ونهب المسلمين بلدان لحتلل والنصارى
من (فإن جرير ابن قال وكما شملهم وتمزيق وبترولهم

دينهم أهل من فهو المؤمنين على ونصرهم تولهم
ًا متول يتولى ل فإنه وملتهم؛ وما وبدينه به وهو إل أحد

ما عادى فقد دينه ورضي رضيه وإذأا راض، عليه هو
حكمه). حكمه وصار وسخطه خالفه

وجل عز قوله تعالى، الله كتاب من الرابع: الدليل
َتَرى( ّلِذيَن َف ِبِهم ِفي ا ُلو ُلوَن ِفيِهْم ُيَساِرُعوَن ّمَرٌض ُق َيُقو

َنا َأن َنْخَشى َب ٌة ُتِصي ِئَر ّلُه َفَعَسى َدآ ِتَي َأن ال ْأ ْتِح َي ْلَف َأْو ِبا

ْا ِعنِدِه ّمْن َأْمٍر ِبُحو ُيْص َلى َف ْا َما َع ْنُفِسِهْم ِفي َأَسّرو َأ

َيُقوُل َناِدِميَن ّلِذيَن *َو ْا ا ُنو ّلِذيَن َأَهـُؤلء آَم ْا ا ّلِه َأْقَسُمو ِبال
َد ِنِهْم َجْه ْيَما ّنُهْم َأ ُكْم ِإ َطْت َلَمَع ِب ُلُهْم َح ْا َأْعَما َبُحو َأْص َف

َيا َخاِسِريَن ّيَها *  ّلِذيَن َأ ْا ا ُنو ّد َمن آَم َت ُكْم َيْر ِنِه َعن ِمن ِدي
ِتي َفَسْوَف ْأ ّلُه َي ٍم ال ّبُهْم ِبَقْو َنُه ُيِح ّبو ُيِح ّلٍة َو َلى َأذِأ َع

ِنيَن ْلُمْؤِم َلى َأِعّزٍة ا َكاِفِريَن َع ْل ُدوَن ا ِبيِل ِفي ُيَجاِه ّلِه َس ال
ٍم َلْوَمَة َيَخاُفوَن َولَ ِئ ِلَك ل ّلِه َفْضُل َذأ ِتيِه ال َيَشاء َمن ُيْؤ

ّلُه ِليٌم َواِسٌع َوال ّنَما َع ِإ ُكُم *  ّي ِل ّلُه َو ُلُه ال ّلِذيَن َوَرُسو ْا َوا ُنو آَم
ّلِذيَن َة ُيِقيُموَن ا ُتوَن الّصلَ ُيْؤ َة َو َكا ِكُعوَن َوُهْم الّز * َرا
َتَوّل َوَمن ّلَه َي َلُه ال ّلِذيَن َوَرُسو ْا َوا ُنو ِإّن آَم ّلِه ِحْزَب َف ُهُم ال

ُبوَن ِل ْلَغا .56 ـ 52) المائدة:ا
َتَرى تعالى : (قوله2الله رحمه كثير ابن قال ّلِذيَن (َف ِفي ا

ِبِهْم ـو ُـل ـَرٌض) أي: ـشـك ُق ـب ـَم ـاق ورـي ـاِرُعوَن ، ونـف ُيـَس )
الـبـاطن ـفـي وـمـودتهم موالتهم إلى يبادرون ِفيِهْم) أي
ُلوَن ، والظاهر َيُقو َنا َأْن َنْخَشى ( َب ٌة) أي ُتِصي ِئَر يـتـأولون َدا

).6/240( القاسمي تفسير  1
).2/69( كثير ابن تفسير 2
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ـمـن أـمـر يـقـع أن يخـشـون أنـهـم وـمـوالتهم مودتهم في
ـاد لهم فتكون بالمسلمين الكافرين ظفر ـد أـي اليـهـود عـن

ذألك). فينفعهم والنصارى
السلم عن ارتد ما (فإنه :1الله رحمه تيميـة ابن قال

وهم عنه يجاهدون يحبهم بقوم الله أتى إل طائفة
ذأكر أنه ذألك . يبين الساعة قيام إلى المنصورة الطائفة

َيا فقال الكفار موالة عن النهي سياق في هذا تعالى: ( 
ّيَها ّلِذيَن َأ ُنوا ا ُذوا ل آَم ّتِخ َد َت َيُهو ْل ّنَصاَرى ا َء َوال َيا ِل َأْو

ُء َبْعُضُهْم َيا ِل ّلُهْم َوَمْن َبْعٍض َأْو َتَو ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ْنُهْم َف ّلَه ِإّن ِم ال
ْلَقْوَم َيْهِدي ل ِلِميَن، ا ّظا َتَرى ال ّلِذيَن َف ِبِهْم ِفي ا ُلو َمَرٌض ُق

ُلوَن ِفيِهْم ُيَساِرُعوَن َنا َأْن َنْخَشى َيُقو َب ٌة ُتِصي ِئَر َفَعَسى َدا
ّلُه ِتَي َأْن ال ْأ ْتِح َي ْلَف ْنِدِه ِمْن َأْمٍر َأْو ِبا ِبُحوا ِع ُيْص َلى َف َما َع

ْنُفِسِهْم ِفي َأَسّروا َيا – قوله إلى ) ـ َناِدِميَن َأ ّيَها (  ّلِذيَن َأ ا
ُنوا ّد َمْن آَم َت ُكْم َيْر ْن ِنِه َعْن ِم ِتي َفَسْوَف ِدي ْأ ّلُه َي ٍم ال ِبَقْو

ّبُهْم َنُه). فالمخاطبون ُيِح ّبو ُيِح اليهود موالة عن بالنهي َو
هذا أن الردة. ومعلوم بآية المخاطبون هم والنصارى

موالة عن نهى لما المة. وهو قرون جميع يتناول
منهم فإنه المخاطبين من تولهم من أن وبين الكفار

السلم يضر ل السلم دين عن وارتد تولهم من أن بين
فيتولون ويحبونه يحبهم بقوم الله سيأتي شيئا.  بل
ل الله سبيل في ويجاهدون الكفار دون المؤمنين

ِإْن)  المر أول في قال كما لئم لومة يخافون ْكُفْر َف َي
ْد َهُؤلِء ِبَها َنا َفَق ْل ّك ًا ِبَها َو ْيُسوا َقْوم َكاِفِريَن) ِبَها َل ِب

وأولئك السلم في يدخلوا لم الذين . فهؤلء89النعام:
السلم يضرون ل فيه الدخول بعد منه خرجوا الذين

وينصر رسوله به جاء بما يؤمن من الله يقيم شيئا. بل
الساعة). قيام إلى دينه

ًا المؤمنون : (يقول2الله رحمه جرير ابن وقال تعجب
في الله على واجترائهم وكذبهم نفاقهم ومن منهم

إنهم بالله لنا أقسموا الذين أهؤلء بالله الكاذأبة أيمانهم
لنا). أيمانهم في كاذأبون وهم لمعنا
حـبـوط ـحـول الـلـه رحـمـه تيمـيـة اـبـن الـسـلم ـشـيخ قال

على مات من لن الكفر بغير العمال تحبط : (ول3العمل
إن الـنـار ـمـن ويخرج الجنة يدخل أن من لبد فإنه اليمان

.)193/ 28( و ،)300/ 18( الفتاوى مجموع 1
).6/281( جرير ابن تفسير 2
المحققة. ) النسخة214 / 2( المسلول الصارم 3
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ولن ، ـقـط الجـنـة ـيـدخل ـلـم كـلـه عمله حبط ولو ، دخلها
ـا يحبطـهـا إنـمـا العـمـال ـافي ول ينافيـهـا ـم العـمـال يـن

ًا السنة). أهل أصول من معروف وهذا الكفر إل مطلق
اليهود بين الموالة : (وقطع1الله رحمه القيم ابن وقال

فإنه تولهم من أنه وأخبر المؤمنين، وبين والنصارى
أصدق وهو تعالى فقال المبين حكمه في منهم،

َيا سبحانه القائلين ّيَها (  ّلِذيَن َأ ُنوا ا ُذوا ل آَم ّتِخ َد َت َيُهو ْل ا
ّنَصاَرى َء َوال َيا ِل ُء َبْعُضُهْم َأْو َيا ِل ّلُهْم َوَمْن َبْعٍض َأْو َتَو ُكْم َي ْن ِم

ّنُه ِإ ْنُهْم َف ّلَه ِإّن ِم ْلَقْوَم َيْهِدي ل ال ِلِميَن) المائدة: ا ّظا .51ال
المرض من قلبه في بما متوليهم حال عن وأخبر

َتَرى)فقال:  والدين العقل فساد إلى المؤدي ّلِذيَن َف ا
ِبِهْم ِفي ُلو ُلوَن ِفيِهْم ُيَساِرُعوَن َمَرٌض ُق َأْن َنْخَشى َيُقو

َنا َب ٌة ُتِصي ِئَر ّلُه َفَعَسى َدا ِتَي َأْن ال ْأ ْتِح َي ْلَف ْنِدِه ِمْن َأْمٍر َأْو ِبا ِع
ِبُحوا ُيْص َلى َف ْنُفِسِهْم ِفي َأَسّروا َما َع َناِدِميَن) المائدة: َأ

52.
ـلـذلك الـمـؤمن ليكون متوليهم أعمال حبوط عن أخبر ثم
َيـُقـوُل)تعالى:  فقال الحذرين من ّـلـِذيَن َو ُـنـوا ا َأـَهـُؤلِء آَم

ّلِذيَن ّلِه َأْقَسُموا ا َد ِبال ِنِهْم َجـْهـ ْيـَمـا ّنـُهـْم َأ ُـكـْم ِإ َـطـْت َلَمَع ِب َح
ُلُهْم َبُحوا َأْعَما َأْص َخاِسِرين)). َف

َيا2هالل رحمه الشوكاني وقال ّيَها : ( ّلِذيَن َأ ُنوا ا َمْن آَم
ّد َت ُكْم َيْر ْن ِنِه َعْن ِم أحكام بيان في شروع  هذا)ِدي

كفر، المسلم من الكافرين موالة أن بيان بعد المرتدين
 .الردة) أنواع من نوع وذألك

:3الـيـات لـهـذه ذأـكـره بـعـد العزـيـز عـبـد الـقـادر عبد يقول
موالة مسألة في عليها التنبيه ينبغي مسائل عدة هناك(

وهى: للكافر، المسلم
عموـمـا، الكـفـار ـمـوالة ـعـن النهي في اليات هذه إن ـ أ

دون والنـصـارى اليـهـود ـمـوالة ـعـن النـهـي ـفـي ليـسـت
والنـصـارى) (اليـهـود لـفـظ لن وذأـلـك الكفار، من غيرهم

جمهور عند فيه حجة ل اللقب مخالفة ومفهوم لقب، هو
ـاء ـالنهي ،4العلـم ـن ـف ـوالة ـع ـى يصــدق الـم ـود عـل اليـه

الـيـات عليه دلت كما الكفار من غيرهم وعلى والنصارى
ـوله الـخـرى ـالى كـق ـِذ  (لّ:تـع ّتـِخ ـوَن َي ُـن ْلُمْؤِم ـاِفِريَن ا َـك ْل ا

).234  ـ1/233( الذمة أهل أحكام 1
).51/ 2( القدير فتح 2
).685ـ2/683( العلم طلب في الجامع 3
.)169  و166( الفحول) للشوكاني إرشاد( انظر 4
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َياء ِل ِنيَن) آل ُدْوِن ِمن َأْو ْلُمْؤِم :تعالى وقوله ،28 :عمران ا
ُذوا (َل ّتِخ ُدّوي َت ُكْم َع ُدّو َياء) الممتحنة َوَع ِل قال ولهذا ،1 َأْو
(إن: 1ـهـذه الماـئـدة لـيـة تفـسـيره في العربي بن بكر أبو

ـدخل الكفار من الولياء اتخاذأ نفي تفيد الية ًا) فـي ـ جميـع
ـمـن ـفـإنهم المرـتـدين الحكام موالة عن هذا: النهي في

ًا تسميتـه فإن الكافرين، جملة ـكـافر أنه من تمنع ل مرتد
ْد (َوَمن تعالى قال كما َتِد ُـكـْم َيْر ِـنـِه ـَعـن ِمن َيـُمـْت ِدي َوـُهـَو َف

ْيَف( تعالى وقال ،217:َكاِفٌر) البقرة ّلُه َيْهِدي َك ـا ال َقْوـًم
ْا َد َكَفُرو ِنِهْم َبْع الـيـات. من ونحوها ،86:عمران ) آلِإيَما

ُكفــر:2الله رحمه تيمية ابن قال قد بل أغـلـظ الــردة  (و
 .الصـلي) الكفــر من بالجمــاع

بأن الستدلل موضع المائدة سورة آيات أفادت وقد ـ ب
مؤـكـدات بعدة كفره تأكد وقد َكَفر، فقد الكفار تولى من
ذألك: ومن غيرها، ومن اليات نفس من

ـْن( تـعـالى ـقـوله ـ1 ّلُهْم َوـَم ـَو َـت ـْم َي ُـك ْن ّنُه ِم ِإ ـ ـْم ـَف ْنـُه )ِم
ّكد ، 51:المائدة (إّن). التوكيد بحرف منهم أنه وأ

َـطـْت( تعالى وقوله ـ2 ِب ُلُهْم َح ْا َأْعـَمـا َبُحو َأـْصـ )َخاـِسـِريَن َف
الكفر.  بسبب والخسران العمل وحبوط ، 53المائدة:

ّد َمْن( تعالى وقوله ـ3 َت ُكْم َيْر ْن ِنِه َعْن ِم 54:) الماـئـدةِدي
ـمـوالة ـعـن ـبـالنهي المـخـاطبين لنـفـس خـطـاب فإنها ،

نقلـتـه فيـمـا الـشـوكاني و تيمـيـة اـبـن ـقـال كما الكافرين
الردة.  من نوع الموالة آنفا: إن عنهما

ّ تعالى وقوله ـ4 ّتِخِذ (ل ُنوَن َي ْلُمْؤِم َكاِفِريَن ا ْل ـاء ا َـي ِل ـن َأْو ـِم
ِنيَن ُدْوِن ْلُمْؤِم ِلَك َيْفَعْل َوَمن ا ْيَس َذأ َل ّلِه ِمَن َف َشْيٍء) ِفي ال

:3تفـسـيرها ـفـي الطبري جرير ابن قال ،28 :عمران آل
ًا الكـفـار المؤمـنـون أيـهـا تتـخـذوا ذأـلـك: ل (ومعـنـى ظـهـر
ًا علــى وتظــاهرونهم دينهــم علــى توالــونهم وأنصــار

ـعـوراتهم عـلـى وتدلونهم المؤمنين، دون من المسلمين
بذلك يعني شيء، في الله من فليس ذألك يفعل من فإنه
ديـنـه ـعـن بارتـداده منـه اللـه ئوبـر اللـه ـمـن ئبـر فقـد

.الكفر) في ودخوله

.)630/ 2( القرآن أحكام 1
158/ 35( و ،)534/ 28( في مثله وله ،)478 /28( الفتاوى مجموع 2
.)159 ـ
.)313 /6( الطبري تفسير 3
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ّد     وجوب     (فائدة) في المحكم.     إلى     المتشابه     َر
ـِذَي (ـُهـَو تـعـالى ـقـال ّـل ـَزَل ا ْـيـَك َأـن َل َـتـاَب َع ِك ْل ـُه ا ْـن َـيـاٌت ِم آ

َكَماٌت َتاِب ُأّم ُهّن ّمْح ِك ْل ُأَخُر ا ِبَهاٌت َو َتَشا َأّما ُم ّـلـِذيَن َف ـفـي ا
ِبِهْم ُلو ْيٌغ ُق ِبُعوَن زَأ ّت َي َبَه َما َف ْنُه َتَشا ِتَغاء ِم ْب ـِة ا َـن ْت ْلِف ـاء ا ِتـَغ ْب َوا

ِلِه) آل ْأِوي :1تفـسـيرها ـفـي ـكـثير اـبـن ـقـال ، 7:عمران َت
ُيخبر الكتاب: أم ُهّن محكمات آيات القرآن في أن تعالى (

ّينات أي ومنه أحد، على فيها التباس ل الدللة واضحات َب
أو الناس من كثير على الدللة في اشتباه فيها أخر آيات

ّد فمن بعضهم، ّكم منه الواضح إلى اشتبه ما َر ُمْحكمه وَح
َـكـس وـمـن اهـتـدى، فـقـد عنده متشابهه على انعـكـس) َع
ـتـولى ـمـن حـكـم مسألة في الدللة واضح  والمحكمأ.هـ.

ّلُهْم َوَمـْن( تعـالى قـوله هـو الكافرين َتـَو ُكـْم َي ْن ّنُه ِم ِإ َفـ
ْنُهْم ّد فيجب كفره، في صريح نص فهذا ،51:) المائدةِم َر

المحكـم، النـص هـذا إلـى المسـألة نفـس فـي المتشابه
نـفـي عـلـى الداـلـة هنا: النصوصا الدللة خفي والمتشابه

يحتـمـل اليـمـان نفي فإن الكافرين، يتولى عمن اليمان
ًا، ـفـاعله فيـكـون أـصـله نفي كـمـاله نـفـي ويحتـمـل ـكـافر

ـمـن الـمـراد تعيـيـن ويـتـم فاـسـقا، ـفـاعله فيكون الواجب
ّد ومنـهـا بالقرائن اليمان نفي المحـكـم إـلـى المتـشـابه َر
اليـمـان     نـفـي     فيه     ورد     نص     كل     فإن     وعليهموضوعه.  في

ـكـافر     أـنـه     أي     أـصـله     نـفـي     ـفـالمراد     الـكـافرين     تولى     عمن
ّنُه  (     المـسـألة     نـفـس     ـفـي     المحكم     النص     بدللة ِإ ْنـُهـْم     ـَفـ )  ِم
موـضـوع     ـفـي     اليمان     نفي     على     المشتملة     النصوصا     ومن

َـتـَرى:تعالى قوله   الموالة ًا  ( ِثـيـر ْنـُهـْم َك ّـلـْوَن ّم َتَو ّـلـِذيَن َي ا
ْا ْـئـَس َكـَفـُرو ِب ّدَمْت ـَمـا َل ّـلـُه ـَسـِخَط َأن َأنُفـُسـُهْم َلـُهـْم ـَقـ ال
ْيِهْم َل َذاِب َوِفي َع ْلَع ُدوَن ُهْم ا ِل َلْو َخا ُنوا *َو ُنوَن َكا ِـبـالله ُيْؤِم
ِبّي ّن ْيِه ُأنِزَل َوَما وال َل ُذوُهْم َما ِإ ّتـَخـ َـيـاء) الماـئـدة ا ِل  ـــ80:َأْو

ُد  (َل:تعالى وقوله ، 81 ُـنـوَن َقْوًما َتِج ّلِه ُيْؤِم ِم ِبـال َيـْو ْل َوا
ـِر ّدوَن اْلـِخ ـَوا ـْن ُـي ّد ـَم ـا ـَه ـَح ّـل ـة ال َلُه) المجادـل ـو ،22:َوَرـُس

اليات. من ونحوها
موضــع المائــــدة ســـورة آيـــات أفـــادت وقــد ـــ جـــ

ـكـل عـلـى يـجـري ـعـام، ـبـالكفر الحكم هذا أن السـتدلل
عـلـى المـشـتملة الـيـة لن وذأـلـك الكافرين، تولى مسلم

ّدرة لنـهـا العموم، صيغ من هي الحكم هذا (ـَمـْن) بـــ ُمـصـ
ـال الشــرطية، ـالى ـق ـْن( تـع ّلُهْم َوـَم ـَو َـت ـْم َي ُـك ْن ّنُه ِم ِإ ـ ـَف
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ْنُهْم ـْن(  (ولـفـظ:1الله رحمه تيمية ابن وقال )،ِم ـغ)ـَم  أبـل
ًا كانت إذأا لسيما العموم، صيغ ًا) أو شرط  .استفهام

الحاكم أنصــار على ٍ جار الحكــم هــذا أن تعلــم وبهــذا
ـمـوالة فـهـذه والفـعـل ـبـالقول ينـصـرونه اـلـذين المرتد،

ـام، الـنـص ـهـذا في داخلون وأنهم ريب، بل للكافرين الـع
أ.هـ..)محالة ل كفار فهم

ًا وـضـباط أـفـراد كـفـر بوـضـوح الـقـارئ أيـهـا ـلـك يتبين إذأ
أو الدوـلـة أـمـن مـبـاحث أو الستخبارات أو المباحث

ـمـن ـشـئت ما أو السياسي المن أو الوقائي المن
فـي تـسـارع اـلـتي واللوية والجيوش القوات هذه أسماء
حـكـم فـقـد داـئـرة تصيبها أن تخشى وتقول الكفار هؤلء

أن وبـيـن والخـسـارة العـمـال وحـبـوط ـبـالردة عليها الله
أنـهـم آمـنـوا واـلـذين ورـسـوله الله يتولون الذين الله جند

المغلوـبـون الـشـيطان ـحـزب وغيرهم الغالبون الله حزب
 المستعان. والله بيان مزيد أدلة من يأتي وفيما

عز قوله تعالى، الله كتاب من الخامس: الدليل
َيا وجل ّيَها ( ّلِذيَن َأ ُنوا ا ُذوا ل آَم ّتِخ ّلِذيَن َت ُذوا ا ّتَخ ُكْم ا َن ِدي
ًا ًا ُهُزو َلِعب ّلِذيَن ِمَن َو ُتوا ا َتاَب ُأو ِك ْل ُكْم ِمْن ا ِل ْب ُكّفاَر َق ْل َوا

َء َيا ِل ّتُقوا َأْو ّلَه َوا ُتْم ِإْن ال ْن ِنيَن) المائدة: ُك .57ُمْؤِم
كفر وتؤكد تبين السابقة اليات سياق في الية وهذه

ًا ديننا اتخذوا الذين تولى من ًا هزو يخفى أظنه ول ولعب
أمريكا رأسهم وعلى والنصارى اليهود أن أحد على

ًا ديننا اتخذوا قد وبريطانيا ًا لهو هذه وكذلك ولعب
علنية وأهله الدين من تسخر التي المرتدة النظمة
وتحكم وأولياءه شعائره وتحارب ورسوله الله وتسب

كما بمؤمن فليس هؤلء تولى فمن الله أنزل ما بغير
هذا منهم يصدر ل اليمان فأهل الية آخر في الله قال

الفعل.
رحمه الشيخ آل الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ قال
ّتُقوا قوله (فتأمل:2الله ّلَه تعالى(َوا ُتْم ِإْن ال ْن ِنيَن) ُك ُمْؤِم
نفي تقتضي (إن) الشرطية وهو الحرف هذا فإن

أولياء اتخذهم من أن ومعناه ، جوابها انتفى إذأا شرطها
بمؤمن). فليس

.)346/ 24( في مثله وله ،)82/ 15( الفتاوى مجموع 1
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عز قوله تعالى، الله كتاب من السادس: الدليل
ّتِخِذ ل) وجل ُنوَن َي ْلُمْؤِم َكاِفِريَن ا ْل َء ا َيا ِل ُدوِن ِمْن َأْو

ِنيَن ْلُمْؤِم ِلَك َيْفَعْل َوَمْن ا ْيَس َذأ َل ّلِه ِمَن َف ِإّل َشْيٍء ِفي ال
ّتُقوا َأْن ْنُهْم َت ًة ِم ُكُم ُتَقا ّذُر ُيَح ّلُه َو َلى َنْفَسُه ال ِإ ّلِه َو ال

ْلَمِصيُر) آل .28عمران: ا
ـك :(ومعنى1تعالى الله رحمه جرير ابن قال ـذوا ل ذأـل تتـخ
ًا الكـفـار المؤمنون أيها ًا ظـهـور عـلـى تواـلـونهم وأنـصـار

المؤمنين دون من المسلمين على وتظاهرونهم ، دينهم
فلـيـس ذأـلـك يفـعـل ـمـن فإنه ، عوراتهم على وتدلونهم ،

وبرـيـء ، الـلـه ـمـن برـيـء فـقـد يعني ، شيء في الله من
أن إل ، الكـفـر ـفـي ودـخـوله ديـنـه ـعـن بارتداده ، منه الله

فتخافوهم سلطانهم في تكونوا أن تقاة: إل منهم تتقوا
وتـضـمروا بألـسـنتكم الولية لهم فتظهروا أنفسكم على
، الكفر من عليه هم ما على تشايعوهم ول ، العداوة لهم
). بفعل مسلم على تعينوهم ول

ّتـُقـوا َأْن ِإّل: (تـعـالى (وـقـوله: 2الله رحمه كثير ابن قال َت
ْنُهْم ًة ِم والوـقـات البـلـدان بـعـض ـفـي خاف من أي) ُتَقا

ونيـتـه، بـبـاطنه ل بـظـاهره يتقيـهـم أن فله شرهم، من
ـا: قال أنه الدرداء أبي عن: البخاري قال كما لنكـشـر إـن
ـقـال الـثـوري وـقـال. تلعنـهـم وقلوبـنـا أقوام وجوه في
 ).باللسان     التقية     إنما     بالعمل     التقية     ليس: عباس ابن

ومجاهد: جبل بن معاذأ قال(: 3الله رحمه القرطبي وقال
ـا المسلمين، قوة قبل السلم جدة في التقية كانت فأـم
عـدوهم. ـقـال ـمـن يتقـوا أن السلم الله أعز فقد اليوم

باليـمـان مطمـئـن وقلبه بلسانه يتكلم أن عباس: هو ابن
ًا     يـأتي     ول     يقتـل     ول جـائزة الحسـن: التقيـة . قـالمأثمـ

.)القتل في تقية ول القيامة، يوم إلى للنسان

ـعـز ـقـوله تـعـالى، الـلـه كـتـاب من السابع: الدليل
ـِر وـجـل َبـّش ـاِفِقيَن ( َـن ْلُم َأّن ا ـ ـْم ِـب ًا َلـُه َذاب ـ ًا، ـَع ـ ِليـم ـِذيَن َأ ّـل ا

ُذوَن ـ ّتـِخ َـكـاِفِريَن َي ْل َء ا ـا َـي ِل ِنيَن ُدوِن ـِمـْن َأْو ـْؤِم ْلـُم َتـُغـوَن ا ْب َي َأ

َدُهُم ْن َة ِع ْلِعّز ِإّن ا َة َف ْلِعّز ّلِه ا ًا) النساء: ِل .139َجِميع
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، محمـد يـا لنـبيه اللـه : (يقـول1الله رحمه جرير ابن قال
َناِفِقيَن َبّشِر( ْلُم ـاد بي الكفر أهل يتخذون ) الذينا واللـح

ًا يعني ؛ أولياء ديني في الـمـؤمنين دون من وأخلء أنصار
ـي ؛ ـوَن ، المــؤمنين يعـن َتـُغ ْب َي َأ َدُهُم ( ـ ْـن َة)، ِع ـّز ْلـِع يقــول ا

أولـيـاء إـيـاهم باتـخـاذأهم والـقـوة المنعة عندهم أيطلبون
ِإّن ـبـي اليـمـان أـهـل دون من َة ؟. (ـَفـ ْلـِعـّز ّـلـِه ا ًا)، ِل َجِميـعـ

ابتـغـاء أولـيـاء الـكـافرين ـمـن اتخذوهم الذين يقول: فإن
مــن الولياء اتخذوا فهل القلء، الذألء هم عندهم العزة

الـلـه عند من والنصرة والمنعة العزة فيلتمسوا المؤمنين
يـشـاء من ويذل يشاء من يعز الذي والمنعة العزة له الذي

ويمنعهم). فيعزهم
ِـلـَك) أي َيْفـَعـْل : (َوـَمـْن2الـلـه رحـمـه البيـضـاوي ويـقـول َذأ
ْـيـَس أولـيـاء، اتخاذأهم َل ّـلـِه ـِمـَن ( َف ـمـن ـَشـْيٍء) أي ـِفـي ال
ـمـوالة ـفـإن ولـيـة، يـسـمى أن يـصـح ـشـيء ـفـي وليـتـه

يجتمعان). ل المتعاديين
ّتـِخـذ) فـيـه ( ل : (ـقـوله3الـلـه رحـمـه الـشـوكاني ويـقـول َي

الـسـباب... وـقـوله ـمـن لـسـبب الكفار موالة عن النهي
ـْن ِنيَن) ـفـي ُدوِن (ـِم ـْؤِم ْلـُم ـال مـحـل ا ـاوزأين أي الـح متـج

اـشـتراكا... ومعـنـى أو اـسـتقلل الكافرين إلى المؤمنين
ْيَس قوله َل ّلِه ِمَن (َف شيء في وليته من َشْيٍء) أي ِفي ال

حال). بكل عنه منسلخ هو بل الشياء، من

ـعـز ـقـوله تـعـالى، الـلـه كـتـاب من الثامن: الدليل
َلْم وجل َأ َلى َتَر ( ّلِذيَن ِإ ُلوَن َناَفُقوا ا ِنِهُم َيُقو ـَوا ـِذيَن ِِلـْخ ّـل ا

َتاِب َأْهِل ِمْن َكَفُروا ِك ْل ِـئـْن ا ُـتـْم َل َنْخُرـَجـّن ُأْخِرْج ُـكـْم َل َول َمَع
ِطيُع ُكْم ُن ًا ِفي ًا َأَحد َبد ِإْن َأ ُتْم َو ْل ِت ُكْم ُقو ّن ْنُصَر َن ّـلـُه َل ُد َوال َيـْشـَه
ّنُهْم ُبوَن) الحشر: ِإ َكاذِأ .11َل
الوهاب عبد بن محمد بن الله عبد بن سليمان الشيخ قال

السر في المشركين وعد كان : (فإذأا4تعالى الله رحمهم
نفاـقـا جـلـوا إن معهم والخروج ونصرتهم معهم بالدخول

صــادقا، ذألك لهم أظهر بمن فكيف كذبا، كان وإن وكفرا
ونـصـرهم إليـهـا، ودعا طاعتهم، في ودخل عليهم، وقدم
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والــرأي؟ بالمال وأعانهم جملتهم من وصار لهم، وانقاد
الدوائر من خوفا إل ذألك يفعلوا لم المنافقين أن مع هذا

ـا ـال كـم ـالى ـق ـَرى تـع َـت ـِذيَن (َف ّـل ـي ا ِبِهْم ـِف ـو ُـل ـَرٌض ُق ـَم
ـاِرُعوَن ـْم ُيـَس ـوَن ِفيـِه ُـل ـى َيُقو َنا َأْن َنْخـَش َب ـي ٌة)) ُتـِص ـَر ِـئ َدا

.52المائدة:

ـعـز ـقـوله تـعـالى، الـلـه كـتـاب من التاسع: الدليل
ّلِذيَن ُلِعَن) وجل ِـنـي ـِمـْن َكَفُروا ا َـلـى ِإـْسـرائيَل َب ِلـَسـاِن َع
َد ْبِن َوِعيَسى َداُو َيَم ا ِلَك َمْر ُنوا َعـَصـْوا ِبـَمـا َذأ َـكـا ُدوَن، َو َـتـ َيْع
ُنوا َناَهْوَن ل َكا َت َكٍر َعْن َي ْن ُه ُم ُلو ْئَس َفَع ِب ُنوا َما َل ُـلـوَن، َكا َيْفَع
ًا َتَرى ِثير ْنُهْم َك ّلْوَن ِم َتَو ّـلـِذيَن َي ْـئـَس َكـَفـُروا ا ِب ّدَمْت ـَمـا َل ـَقـ
ْنُفـُسـُهْم َلُهْم ّـلـُه ـَسـِخَط َأْن َأ ْيـِهـْم ال َل َذاِب َوـِفـي َع ْلـَعـ ـُهـْم ا

ُدوَن، ِل َلْو َخا ُنوا َو ُنوَن َكا ّلِه ُيْؤِم ِبّي ِبال ّن ْنِزَل َوَما َوال ْيِه ُأ َل ـا ِإ ـَم
ُذوُهْم ّتَخ َء ا َيا ِل ِكّن َأْو َل ًا َو ِثير ْنُهْم َك 80َفاِسُقوَن) الماـئـدة: ِم

.81ـ
جملة (فذكر: 1الية هذه عن الله رحمه تيمية ابن يقول

المشروط وجد الشرط وجد إذأا أنه تقتضي شرطية
انتفاء الشرط انتفاء مع تقتضي (لو) التي بحرف

َلْو فقال المشروط، ُنوا (َو ُنوَن َكا ّلِه ُيْؤِم ِبّي ِبال ّن َوَما َوال
ْنِزَل ْيِه ُأ َل ُذوُهْم َما ِإ ّتَخ َء) فدل ا َيا ِل اليمان أن على َأْو

اليمان يجتمع ول ويضاده، أولياء اتخاذأهم ينفي المذكور
من أن على ذألك ودل القلب في أولياء واتخاذأهم

بالله اليمان من الواجب اليمان فعل ; ما أولياء اتخذهم
ُذوا (ل تعالى قوله ومثله إليه، أنزل وما والنبي ّتِخ َت
َد َيُهو ْل ّنَصاَرى ا َء َوال َيا ِل ُء َبْعُضُهْم َأْو َيا ِل ّلُهْم َوَمْن َبْعٍض َأْو َتَو َي
ُكْم ْن ّنُه ِم ِإ ْنُهْم) فإنه َف متوليهم أن اليات تلك في أخبر ِم

، منهم هو متوليهم أن هنا وأخبر مؤمنا، يكون ل
ًا) . بعضه يصدق فالقرآن بعض

الـيـة هـذه حـول اللـه رحمـه عـتيق ـبـن حمد العلمة قال
والمـشـركين, الكـفـار مـعـاداة :( فأـمـا2اليات من وغيرها
ذأـلـك, وأـكـد أوـجـب ـقـد وتـعـالى ـسـبحانه الـلـه أن ـفـاعلم

ـفـي لـيـس إـنـه فيها, حتى وشدد موالتهم إيجابه, وحرم
هذا من أبين ول أكثر الدلة من فيه حكم تعالى الله كتاب

تـعـالى: ـضـده... ـقـال وتحرـيـم التوحيد وجوب بعد الحكم
ِثيًرا َتَرى( ْنُهْم َك ّلْوَن ّم َتَو ّلِذيَن َي ْا ا ْـئـَس َكـَفـُرو ِب ّدَمْت ـَمـا َل ـَقـ

).17 / 7( الفتاوى مجموع  1
.الشراك وأهل المرتدين موالة من والفكاك النجاة سبيل 2
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ّـلـُه ـَسـِخَط َأن َأنُفـُسـُهْم َلُهْم ْيـِهـْم ال َل َذاِب َوـِفـي َع ْلـَعـ ـُهـْم ا
َلْو ُدوَن, َو ِل ُنوا َخا ُنوَن َكا ِبّي ِبالله ُيْؤِم ّن ْيِه ُأنِزَل َوَما وال َل ـَمـا ِإ

ُذوُهْم ّتَخ َياء ا ِل ِكّن َأْو َل ِثيًرا َو ْنُهْم َك ـال ّم ـيخ َفاِسُقوَن). ـق ـش
أـنـزل وما والنبي بالله اليمان أن سبحانه السلم: فبين

ـعـدم ـيـوجب وليتـهـم وليتـهـم, فثـبـوت بعدم ملتزم إليه
المـلـزوم. قـلـت: ـعـدم يقتـضـي اللزأم ـعـدم لن اليمان؛

والخـلـود ـسـخطه الـكـافرين ـمـوالة على تعالى الله رتب
لـيـس مـمـن إل تحـصـل ل وليتـهـم أن العذاب, وأخبر في

ـوله وكتابه بالله اليمان أهل وأما بمؤمن ـإنهم ورـس ل ـف
إبراهـيـم ـعـن الـلـه أـخـبر يـعـادونهم, كـمـا ـبـل يواـلـونهم

َـيـا تـعـالى ـقـال المرـسـلين ـمـن معه والذين ّيـَهـا ( ّـلـِذيَن َأ ا
ْا ُنو َ آَم ْا ل ُذو ّتِخ َد َت َيُهو ْل ّنـَصـاَرى ا َـيـاء َوال ِل َـيـاء َبْعـُضـُهْم َأْو ِل َأْو

ّلُهم َوـَمـن َبـْعـٍض َـتـَو ُـكـْم َي ّنُه ّمن ِإ ْنـُهـْم ـَفـ ّـلـَه ِإّن ِم َ ال َيـْهـِدي ل
ـْوَم ْلـَق ـَرى ا َـت ِلِميَن, َف ّظــا ـِذيَن ال ّـل ـي ا ِبِهم ـِف ـو ُـل ـَرٌض ُق ـّم

ُلوَن ِفيِهْم ُيَساِرُعوَن َنا َأن َنْخَشى َيُقو َب ٌة ُتِصي ِئَر َفَعَســى َدآ
ّلُه ِتَي َأن ال ْأ ْتِح َي ْلَف ْا ِعـنـِدِه ـّمـْن َأْمٍر َأْو ِبا ِبُحو ُيـْصـ َـلـى َف ـَمـا َع

ْا ْنُفـِسـِهْم ـِفـي َأـَسـّرو وتـعـالى ـسـبحانه َـنـاِدِميَن) فنـهـى َأ
ـؤمنين ـوا أن الـم ـود يواـل ـر اليـه ـارى, وذأـك ـمـن أن والنـص

يـهـودي, فـهـو اليـهـود ـتـولى أي: ـمـن منـهـم فهو تولهم
أـبـي اـبـن روى نـصـراني, وـقـد فـهـو النصارى تولى ومن
عتبـة ـبـن الـلـه عبـد قال: قال سيرين بن محمد عن حاتم
يـشـعر, ل وـهـو نـصـرانيا أو يهودـيـا يـكـون أن أحدكم ليتق
َيا الية هذه يريد فظنناه قال ّيَها ( ّلِذيَن َأ ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُذو ّتِخ َت

َد َيُهو ْل ّنَصاَرى ا َياء َوال ِل َياء) إلى َبْعُضُهْم َأْو ِل ـوله َأْو ّنُه ـق ِإ ـ (ـَف
ْنُهْم) وـكـذلك مـشـرك, وـمـن فـهـو المـشـرك ـتـولى ـمـن ِم

أـهـل ـتـولى من بين فرق أعجمي, فل فهو العاجم تولى
َـيـا الكـفـار.. وـقـال ـمـن وغيرـهـم الكتابين ّيـَهـا تـعـالى: ( َأ

ّلِذيَن ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُذو ّتِخ ّلِذيَن َت ْا ا ُذو ّتَخ ُكْم ا َن ًبا ُهُزًوا ِدي َلِع ّمَن َو
ّلِذيَن ْا ا ُتو َتاَب ُأو ِك ْل ُكْم ِمن ا ِل ْب ُكّفاَر َق ْل َياء َوا ِل ْا َأْو ّتُقو ـَه َوا ّـل ال

ُتم ِإن ِنيَن) فنهى ُكن ـمـوالة ـعـن الـمـؤمنين ـسـبحانه ّمْؤِم
مـوالتهم أن الكفـار, وبيـن مـن وغيرهـم الكتـابين أهل

َـيـا تـعـالى اليـمـان, وـقـال تـنـافي ّيـَهـا ( ّـلـِذيَن َأ ْا ا ُـنـو َ آَم ل
ْا ُذو ّتِخ ُكْم َت َباء ُكْم آ َن ِإْخَوا َياء َو ِل ْا َإِن َأْو ّبو َتَح ُكـْفـَر اـْسـ ْل َـلـى ا َع
ِليَماِن ّلُهم َوَمن ا َتَو ُكْم َي ِئَك ّمن َل ُأْو ِلُموَن, ُقْل ُهُم َف ّظا ِإن ال

ُكْم َكاَن َباؤُّ ُكْم آ َـنـآؤُّ ْب َأ ُكْم َو ُن ِإـْخـَوا ُـكـْم َو َأزْأَواُج ُكْم َو ُت َوَعـِشـيَر
َأْمَواٌل ُتُموَها َو َتَرْف ٌة اْق ِتَجاَر َدَها َتْخـَشـْوَن َو ِكُن َكـَسـا َوَمـَسـا

َنَها ُكم َأَحّب َتْرَضْو ْي َل ّلِه ّمَن ِإ ِلِه ال ِلِه ـِفـي َوِجَهاٍد َوَرُسو ِبي ـ ـَس
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ْا ّبُصو َتَر ّـتـى َف ِتَي َح ْأ ّـلـُه َـيـ َأْمِرِه ال ّـلـُه ِـبـ َ َوال ْلـَقـْوَم َيـْهـِدي ل ا
ْلَفاِسِقيَن) فنهى ـمـوالة ـعـن الـمـؤمن وتـعـالى سبحانه ا

دينهما كان إذأا ـ إليه الناس أقرب هما اللذين ـ وأخيه أبيه
كاـنـا إذأا وأـخـاه أـبـاه يـتـولى اـلـذي أن وبـيـن اليـمـان غـيـر

هم الذين الكافرين تولى بمن ظالم, فكيف فهو كافرين
والـلـه ـظـالم, بـلـى هذا يكون أفل ولدينه ولبائه له أعداء

ـة ـهـذه أن تعالى بين الظالمين, ثم أظلم لمن إنه الثمانـي
ـافرين, فلـيـس ـمـوالة ـفـي ـعـذرا تـكـون ل أن لـحـد الـك

ـواليهم ـى خوفــا ـي ـه عـل ـه أو أبـي ـاله أو بلده أو أخـي أو ـم
ـقـد الـلـه زأوـجـاته, ـفـإن على مخافته أو بعشيرته مشحته

بـعـذر.أهـــ. لـيـس ـهـذا ـبـأن الـعـذار ـبـاب الخـلـق على سد
واختصار. بتصرف

: (ـفـذكر1الـلـه رحـمـه الـلـه عـبـد ـبـن سليمان الشيخ وقال
وـمـا والـنـبي بالله لليمان منافية الكفار موالة أن تعالى
منـهـم ـكـثير ـكـون ذأـلـك ـسـبب أن أـخـبر ـثـم ، إلـيـه أـنـزل

، يـخـف وـلـم اـلـدائرة ـخـاف من بين يفرق ولم ، فاسقين
ـكـثير ردتـهـم قـبـل المرـتـدين ـهـؤلء من كثير حال وهكذا
ـن والردة الكفار موالة إلى ذألك فجر ، فاسقون منهم ـع

ذألك). من بالله نعوذأ ، السلم

ـقـوله تـعـالى، الـلـه كتاب من العاشر: الدليل
ّـلـِذيَن وـجـل عز ُء َبْعـُضـُهْم َكـَفـُروا (َوا َـيـا ِل ِإّل َبـْعـٍض َأْو

ُه ُلو ُكْن َتْفَع َنٌة َت ْت َْلْرِض ِفي ِف ٌد ا ِبيٌر) النفــال: َوَفَسا َك
73.

 
ِإّل تـعـالى ـقـوله : (ومعـنـى2الـلـه رحـمـه ـكـثير اـبـن قال  )

ُه ُلو ُكْن َتْفَع َـنـٌة َت ْت َْلْرِض ـِفـي ِف ٌد ا ِبـيـٌر) أي: إن َوَفـَسـا ـلـم َك
فتـنـة وقـعـت إل و الـمـؤمنين وتواـلـوا المشركين تجانبوا

ـي ـاس ـف ـو ؛ الـن ـاس وـه ـر التـب ـؤمنين واختلط الـم الـم
منتشر). فساد الناس بين فيقع بالكافرين

آل حـسـن ـبـن الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ وقال
والتغلـيـظ النـهـي ـمـن الـقـرآن ـفـي ـجـاء : (وـمـا3الـشـيخ

أـصـل أن عـلـى دلـيـل ، وـتـوليهم ـمـوالتهم ـفـي الـشـديد
أـعـداء بمقاطـعـة إل ـلـه ثـبـات ول ـلـه استقامة ل الصول

).8/129( السنية الدرر 1
).331/ 2( كثير ابن تفسير 2
).326 – 324 / 8( السنية الدرر 3
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إـلـى والتـقـرب ، منـهـم واـلـبراءة وجهادهم وحربهم الله
المــوالة عقد لما تعالى قال وقد ، وعيبهم بمقتهم الله
بـعـض أولـيـاء بعـضـهم الـكـافرين أن وأخبر المؤمنين بين

ِإّل ـقـال ُه ( ُـلـو ُـكـْن َتْفَع َـنـٌة َت ْت َْلْرِض ـِفـي ِف ٌد ا ِبـيـٌر) َوَفـَسـا َك
،73النفال: الـكـبير والفـسـاد ، الشرك إل الفتنة وهل  

القرآن أحكمه ما وقطع والسلم التوحيد عقد انتثار هو
؟). والنظام الحكام من

تـعـالى، الـلـه كـتـاب ـمـن عشر: الحادي الدليل
َيا وجل عز قوله ّيـَهـا ( ّلـِذيَن َأ ْا ا ُنـو َ آَم ْا ل ُذو ّتِخـ َـكـاِفِريَن َت ْل ا

َياء ِل ِنيَن ُدوِن ِمن َأْو ْلُمْؤِم ُدوَن ا ُتِري ْا َأن َأ ُـلـو ّـلـِه َتْجَع ُـكـْم ِل ْي َل َع
ًنا َطا ْل ًنا) النساء ُس ِبي .144 :ّم

أيها يا ثناؤّه جل لهم يقول (:1الله رحمه الطبري قال 
فتوازأروهم الكفار توالوا ل ورسوله بالله آمنوا الذين

كمن فتكونوا المؤمنين من ودينكم ملتكم أهل دون من
).المنافقين من النار له أوجب

تـعـالى، الله كتاب من عشر: الثاني الدليل
َـيـا وـجـل ـعـز ـقـوله ّيـَهـا ( ّـلـِذيَن َأ ُـنـوا ا ِطيـُعـوا ِإْن آَم ُت

ّلــِذيَن ُكــْم َكَفــُروا ا ّدو َلــى َيُر ُكْم َع ِب ُبــوا َأْعَقــا ِل ْنَق َت َف
ّلُه َبِل َخاِسِريَن، ُكْم ال ْـيـُر َوـُهـَو ـَمـْول ّناـِصـِريَن) آل َخ ال

.150 ـ149عمران:
تـعـالى ـبـذلك يعـنـي(: 2الـلـه رحمه الطبري جرير ابن قال

الـلـه وـعـد ـفـي ورـسـوله الـلـه ـصـدقوا الذين أيها يا ذأكره
ِإْن ونهيه، وأمره ووعيده ِطيـُعـوا ( ّـلـِذيَن ُت َكـَفـُروا) يعـنـي ا

ـمـن وسلم عليه الله صلى محمد نبيكم نبوة جحدوا الذين
ـه، ينهونكم وفيما به يأمرونكم فيما والنصارى اليهود عـن

أنهم تزعمون فيما وتنتصحوهم ذألك، في رأيهم فتقبلوا
ـم ـه لـك ـْم( ناـصـحون، فـي ُـك ّدو َـلـى َيُر ُكْم َع ِب ـا ـول:َأْعـَق ) يـق

وآـيـاته ـبـالله والكـفـر اليـمـان، بـعـد اـلـردة على يحملوكم
ـد وبرـسـوله ـوا(  الـسـلم، بـع ُـب ِل ْنَق َت ـِريَن َف ـول:َخاـِس ) يـق
ـه ـهـداكم اـلـذي ودينـكـم إيـمـانكم ـعـن ـفـترجعوا ـه، الـل ـل

وـضـللتم أنفـسـكم خـسـرتم ـقـد هالكين ) يعنيَخاِسِريَن(
أـهـل ـبـذلك ينـهـي وآخرتـكـم، دنـيـاكم وذأهـبـت دينكم، عن

).337 /5( الطبري تفسير 1
  .)123 ـ122/ 4( الطبري تفسير 2

46



آرائـهــم ـفــي الكـفــر أـهــل يطيـعــوا أن ـبــالله اليـمــان
 .أديانهم) في وينتصحوهم

عـبـد ـبـن محـمـد ـبـن الـلـه عـبـد ـبـن ـسـليمان الشيخ يقول
أطاعوا إن المؤمنين أن تعالى : (أخبر1الله رحمه الوهاب
الـسـلم، ـعـن أعـقـابهم عـلـى يردوـهـم أن ـبـد فل الكفار
إن أنـهـم وأـخـبر الكـفـر، ـبـدون منـهـم يقنـعـون ل ـفـإنهم
ـم والخرة، الدنيا في الخاسرين من صاروا ذألك فعلوا وـل

ـهـو منـهـم. وـهـذا خوفا وطاعتهم موافقتهم في يرخص
أنهــم بشهادة إل وافقهم ممن يقتنعون ل فإنهم الواقع

وقـطـع للمـسـلمين والبغـضـاء الـعـداوة وإظـهـار حق على
).عنهم اليد

ـاب مــن عشر: الثالث الدليل ـه كـت ـالى، الـل تـع
ِإّن وجل عز قوله ّلِذيَن ( ّدوا ا َت َلى اْر َباِرِهْم َع ْد ـَمـا َبـْعـِد ِمْن َأ
ّيَن َب َدى َلُهُم َت ْلُه َطاُن ا ْي َـلـى َلـُهـْم َسّوَل الّش َأْم ِـلـَك َلـُهـْم، َو َذأ

ّنُهْم َأ ُلوا ِب ّـلـِذيَن َقا ّـلـُه َـنـّزَل ـَمـا َكِرـُهـوا ِل ُكْم ال ِطيُع ُن ـِفـي ـَسـ
َْلْمِر َبْعِض ّلُه ا َلُم َوال .26 ـ25ِإْسَراَرُهْم) محمد: َيْع

عـبـد ـبـن محـمـد ـبـن الـلـه عـبـد ـبـن ـسـليمان الشيخ قال 
ـجـرى ـمـا ـسـبب أن تـعـالى : (أـخـبر2الـلـه رحمـهـم الوهاب
ـهـو لـهـم والملء الـشـيطان وتـسـويل اـلـردة ـمـن عليهم
بـعـض ـفـي ـسـنطيعكم الـلـه، نزل ما كرهوا للذين قولهم

الله نزل لما الكارهين المشركين وعد من كان فإذأا المر
وعدهم ما يفعل لم وإن كافرا، المر بعض في بطاعتهم

عـلـى أنـهـم وأظـهـر المـشـركين واـفـق بـمـن فكـيـف ـبـه،
هدى).

:تـعـالى  ـقـال( :3الـلـه رحمه تيمية ابن السلم شيخ قال
ّلِذيَن ِإّن( ّدوا ا َـتـ َـلـى اْر َـبـاِرِهْم َع ْد ّـيـَن ـَمـا َبـْعـِد ـِمـْن َأ َب َلـُهـُم َت

َدى ْلُه َطاُن ا ْي َلى َلُهْم َسّوَل الّش َأْم ِلَك َلُهْم، َو ّنُهْم َذأ َأ ُلوا ِب ـا ـَق
ّلِذيَن ّلُه َنّزَل َما َكِرُهوا ِل ُكْم ال ِطيُع ُن َْلْمِر َبْعِض ِفي َس ّلُه ا َوال
َلُم ًا ـكـان الموالة من النوع  فهذا)ِإْسَراَرُهْم َيْع ـفـي ـسـبب
).القوم أولئك ردة

).33( الشراك أهل موالة حكم في الدلئل  1
( السنية الدرر وانظر ) ،51 ـ50( الشراك أهل موالة حكم في الدلئل  2
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بعد كفارا مرتدين : (فجعلهم1الله رحمه حزم ابن يقول 
ما للكفار بقولهم الهدى لهم تبين أن وبعد الحق، علمهم

إسرارهم). يعرف أنه تعالى وأخبرنا فقط، قالوا
ِلَك:((2الله رحمه القاسمي ويقول  َذأ ذأكر ما إلى ) إشارة 

ـدادهم، مــن ّنُهْم( ارـت َأ ـ ُلوا( أنهــم لســبب ) أيِـب ) أيَقــا
ـافقون ـِذيَن( المـن ّـل ـوا ِل ـا َكِرـُه ـّزَل ـَم ـُه َـن ّـل ـود ) أيال لليـه

علـيـه الله صلى الله رسول على القرآن لنزول الكارهين
ُكْم( وسلم ِطيُع ُن َْلْمِر َبْعِض ِفي َس أو أـمـوركم، بـعـض ) أيا

َلْم تعالى قوله ذألك أوضح به... كما تأمرون ما َأ َلــى َتَر (  ِإ
ّلِذيَن ُلوَن َناَفُقوا ا ِنِهُم َيُقو ّـلـِذيَن ِلـْخـَوا َأـْهـِل ـِمـْن َكـَفـُروا ا

َتاِب ِك ْل ِئْن ا ُتْم َل َنْخُرَجّن ُأْخِرْج ُكْم َل ِطيُع َول َمَع ـْم ُن ُـك ًا ِفي ـد َأـَح

ًا َبد ِإْن َأ ُتْم َو ْل ِت ُكْم) الحشر: ُقو ّن ْنُصَر َن .11َل
الطاـعـة ـمـن بعـضـا أن ـقـررت ـقـد الكريمات اليات فتلك

في كموافقتهم السلم، دين عن ردة هي الكفار لولئك
على المظاهرة أو وسلم، عليه الله صلى الرسول عداوة
كـتـب ـفـي مفـصـل ـجـاء كـمـا وسلم عليه الله صلى محمد

.3التفسير

تـعـالى، الـلـه كتاب من عشر: الرابع الدليل
ُدّوا َكاَن (َمن لوج عز قوله ّلِه َع ِـتـِه ّل َك ِئ ِلِه َوَملَ َوُرـُسـ

ْبِريَل َكاَل َوِج ِإّن َوِمي ّـلـَه ـَفـ ُدّو ال َـكـاِفِريَن) البـقـرة ـَعـ ْل :ّل
98.

أن علمـــوا لـمـا اليهـــود إن: (4الـلـه رحـمـه ـكـثير ابن قال
الـنـبي إـلـى ـبـالوحي يـنـزل اـلـذي هو السلم عليه جبريل
بالـعـذاب يـنـزل جبرـيـل ـقـالوا: إن وسلم، عليه الله صلى

قبلهــا والتي الية هذه الله لنا. فأنزل عدّو فإنه والنقمة
ً عادى من أن يبين رـسـله ـعـادى فـقـد رـسـله ـمـن رـسـول
ّـلـُه تـعـالى ـقـال كـمـا الـنـاس وـمـن الملئـكـة ـمـن كلهم (ال

َطِفي َكِة ِمَن َيْص ِئ ْلَمَل ّناِس) الحج َوِمَن ُرُسًل ا ومن ، 75:ال
ِإّن( الكافرين من وكان الله عادى فقد الله ُرُسل عادى َف

ّلَه ُدّو ال َكاِفِريَن َع ْل .)ّل

).3/262( الفصل  1
).15/56( القاسمي تفسير   2
).5/39( للشوكاني القدير وفتح )،7/409( الجوزأي لبن المسير زأاد انظر  3
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مباحث أو الستخبارات أو المباحث وضباط وأفراد
أو السياسي المن أو الوقائي المن أو الدولة أمن

الجيوش من وغيرها القوات وهذه أسماء من شئت ما
تحارب التي وهي الله لعداء مكنت التي هي واللوية

عن الصادين أكبر من وهي الله عباد وتذل الله دين
عـداوة فأي( :1العزيز عبد القادر عبد يقول الله سبيل
شريعـته أحكـام هجـر من أعظـم ولدينـه ولرسولـه للــه

ولرسوله لله عداوة وأي بها؟، كافرة قـوانين واستبـدال
كاللحية الدين بشعائر السخرية من أعظم ولدينه

هؤلء إعلم وسائل به تطفح كما وغيرهما والحجاب
من أعظم ولدينه ولرسوله لله عداوة وأي الطواغيت؟،

وسجنهم بدينهم المتمسكين الله أولياء معاداة
عداوة وأي أرزأاقهم؟ في ومحاربتهم وقتلهم وتعذيبهم

الحكم أنظمة نصرة من أعظم ولدينه ولرسوله لله
سبيل في والقتال والفعل، بالقول الكافرة العلمانية

ًا والقتال ودوامها، بقائها الذين الكفر أئمة عن دفاع
الحكام يفعله ما هو هذا أليس النظمة؟ بهذه يحكمون

هذه أفعالهم أليست و وجنودهم؟، وأنصارهم المرتدون
ًا كان نوم ،ولدينه؟ ولرسوله لله المعاداة صريح هي عدو
ِإّن( ،كافر فهو ولدينه ولرسوله لله ّلَه َف ُدّو ال َع

َكاِفِريَن ْل ).ّل
ّدل بمن فكيفقال:( أن إلى الله صلى النبي شريعة ب
أهله؟ من وسخــر بدينــه واستهــزأ جملة وسلم عليه

عنه؟.قال ودافع ونصره ذألك على أعانه بمن وكيف
ّنَما تعالى ِإ ّلِذيَن َجَزاء ( ُبوَن ا ّلَه ُيَحاِر َلُه ال َيْسَعْوَن َوَرُسو َو

َلْرِض ِفي ًدا ا ْا) المائدة َأن َفَسا ُلو ّت هذه نزلت . وقد33:ُيَق
الجمهور وفّسر الُعرنيين حادثة في المرتدين في اليات

الناس على الطريق يقطع بالذي الية هذه في المحاربة
ًا ًا أو كان مسلم على الطريق يقطع من كان فإذأا ،2كافر
لله محاربا ُسّمى قد وغيرها سرقة لجل مسلم

الله دين على الطريق يقطع بمن فكيف ولرسوله،
في يسعى بمن وكيف شريعته؟ أحكام بإماتة ورسوله

دماء في وتحكيمها الرض في الكفر شرائع إعلء
يعينه بمن وكيف وأموالهم؟ وأعراضهم المسلمين

).679ـ2/678( العلم طلب في الجامع 1
فتاوى مجموع وانظر )،110  ـ109 / 12( و ،)274 / 8( الباري فتح انظر 2
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أشد ولدينه ولرسوله لله عداوة ذألك؟. فأي على وينصره
ّنَها تعالى الله قال كما المر هذا؟. ولكن من ِإ َتْعَمى َل (َف

ْبَصاُر َْل ِكن ا َل ُلوُب َتْعَمى َو ْلُق ِتي ا ّل ُدوِر) الحج ِفي ا .46:الّص
ًا كان ومن الحكام كهؤلء ولدينه ولرسوله لله عدو

).كافر فهو وجنودهم

ـن عـشـر: الـخـامس الدليل ـاب ـم ـه كـت الـل
ُد َل( لوج عز قوله تعالى، ُـنـوَن َقْوـًمـا َتـِجـ ّلِه ُيْؤِم ِـبـال
ِم َيْو ْل ّدوَن اْلـِخـِر َوا ّد ـَمـْن ُـيـَوا ّـلـَه ـَحـا َلُه ال َـلـْو َوَرـُسـو َو

ُنوا َـبـاءُهْم َكا َـنـاءُهْم َأْو آ ْب َنُهْم َأْو َأ َتُهْم َأْو ِإـْخـَوا َعـِشـيَر
ِئَك َل َتَب ُأْو ِبِهُم ِفي َك ُلو ِْليَماَن ُق َدُهم ا ّـيـ َأ ْـنـُه ِـبـُروٍح َو ّم

ُلُهْم ْدِخ ُـيـ ّـنـاٍت َو ِتـَهـا ـِمـن َتـْجـِري َج ْنـَهـاُر َتْح َْل ِـلـِديَن ا َخا
ّلُه َرِضَي ِفيَها ْنُهْم ال ْنُه َوَرُضوا َع ِئَك َع َل ّلــِه ِحْزُب ُأْو ال

ّلِه ِحْزَب ِإّن َأَل ِلُحوَن ُهُم ال ْلُمْف . 22) المجادلة:ا
ـمـن تـجـد ل أـنـك تـعـالى : (أخبر1الله رحمه البيضاوي قال

ورـسـوله، الـلـه ـحـاد مـن يوادون الخر واليوم بالله يؤمن
ل له، مضاد لليمان مناف هذا وأن قريب، أقرب كان ولو

والنار). الماء يجتمع كما إل واليمان هو يجتمع
َلْوتعالى: ( قوله في وقيل(: 2الله رحمه كثير ابن قالو َو

ُنوا َباءُهْم َكا َأْو( بدر، يوم أباه قتل عبيدة أبي في ) نزلتآ

َناءُهْم ْب الرحـمـن، عـبـد ابنه بقتل يومئذ هم الصديق ) فيَأ
َنُهْم َأْو( ـبـن عبـيـد أـخـاه قـتـل عمـيـر بن مصعب ) فيِإْخَوا

َتُهْم َأْو( يومئذ، عمير ًا قتل عمر ) فيَعِشيَر يومئذ له قريب
ًا، عتبـة قتلـوا الحـارث بـن وعبيدة وعلي حمزة وفي أيض

أعلم.  فالله يومئذ عتبة بن والوليد وشيبة
الـلـه رـسـول استـشـار حـيـن القبـيـل ـهـذا ومن قلت
أـسـارى ـفـي المـسـلمين وسلم وآله عليه الله صلى
يؤـخـذ ـمـا فيـكـون يـفـادوا ـبـأن الـصـديق فأشار بدر،

والعـشـيرة، الـعـم بـنـو وـهـم للمـسـلمين، ـقـوة منهم
ـا أرى عمر: ل وقال يهديهم، أن تعالى الله ولعل ـم
قرـيـب ـــ فلن من تمكنني هل الله، رسول يا رأى

ًا وتمـكـن ـفـأقتله، ـــ لعـمـر وتمـكـن عقـيـل، ـمـن علـيـ
ًا قلوبـنـا ـفـي ليـسـت أـنـه الـلـه ليعلم فلن، من فلن

ـن بكمالهــا. وقــال  القصــة)للمشــركين.. مــوادة اـب
ـــ ـقـوله إـلـى ـ قواهم أي منه بروح عباس: وأيدهم

).1/155( البيضاوي تفسير1
.)331  ـ330/ 4( كثير ابن تفسير 2
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ّلُه َرِضَيتعالى: ( قوله وفي( ـْم ال ْنـُه ـُه َوَرـُضـوا َع ْـن )َع
ـديع، ـسـر القراـئـب عـلـى ـسـخطوا لـمـا أـنـه وـهـو ـب

عنهم بالرضا الله عوضهم تعالى الله في والعشائر
).عنه وأرضاهم

تـعـالى، الـلـه كتاب من عشر: السادس الدليل
ّيـَهـا َـيـا( لوـجـ ـعـز قوله ّـلـِذيَن َأ ُـنـوا ا ُذوا َل آَم ّتـِخـ ُدّوي َت ـَعـ

ُكْم ُدّو َياء َوَع ِل ْلُقوَن َأْو ْيـِهـم ُت َل ّدِة ِإ ْلَمَو ْد ِـبـا ِبـَمـا َكـَفـُروا َوـَقـ
ُكم ْلَحّق ّمَن َجاء ُكْم الّرـُسـوَل ُيْخِرـُجـوَن ا ـا ّـي ِإ ُـنـوا َأن َو ُتْؤِم

ّلِه ُكْم ِبال ّب ُتْم ِإن َر ُتْم ُكن ًدا َخَرْج ِلي ِفـي ِجَهـا ِبي ِتَغـاء ـَسـ ْب َوا
ِتي ْيِهم ُتِسّروَن َمْرَضا َل ّدِة ِإ ْلَمَو َنا ِبا َأ َـلـُم َو ُـتـْم ِبـَمـا َأْع ْي َأْخَف

ُتْم َوَما َلن ْلُه َوَمن َأْع ُكْم َيْفَع ْد ِمن ِبيِل ـَسـَواء َضّل َفَق * الـّسـ
ُكْم ِإن ْثَقُفو ُنوا َي ُكو ُكْم َي َداء َل ُطوا َأْع ْبُس َي ـْم َو ُـك ْي َل َيُهْم ِإ ـِد ْـي َأ

َتُهم َن ـ ْلـِس َأ ـوِء َو ّدوا ِبالـّس ـْو َوَو ـُروَن َـل ْكـُف ـن َت َـل ـْم *  ُـك َتنَفَع
ُكْم ُكْم َوَل َأْرَحاُم ُد َياـَمـِة َيْوَم َأْوَل ْلِق ُـكـْم َيْفـِصـُل ا َن ْي ّـلـُه َب َوال

ُلوَن ِبَما ْد َبـِصـيٌر َتْعَم َنْت * ـَقـ ُـكـْم َـكـا ٌة َل َنٌة ُأـْسـَو ـِفـي َحـَسـ
ْبَراِهيَم ّلِذيَن ِإ ْذأ َمـَعـُه َوا ُلوا ِإ ّـنـا ِلـَقـْوِمِهْم ـَقـا ُـكـْم ُـبـَراء ِإ ِمن

ُدوَن َوِمّما ُب ّلِه ُدوِن ِمن َتْع َنا ال ُكْم َكَفْر َدا ِب َب َنا َو َن ْي ُـكـُم َب َن ْي َب َو
ُة َداَو ـ ْلـَع ـاء ا َبْغـَض ْل ًدا َوا ـ َـب ـى َأ ّـت ـوا َح ُـن ّلِه ُتْؤِم ـال ُه...) ِـب َد ـ َوـْح

.4ـ1الممتحنه:
هذه صدر نزول سبب كان(: 1الله رحمه كثير ابن قال

المــام قال بلتعة أبي بن حاطب قصة الكريمة السورة
ـسـمع أـنـه أـخـبره راـفـع أبي بن الله عبيد أن أحمد......

ًا الله صلى الله رسول بعثني: يقول عنه الله رضي علي
حتى (انطلقوا: فقال والمقداد، والزبير أنا وسلم عليه
فـخـذوه كـتـاب، معـهـا ظعيـنـة بـهـا فإن خاخ، روضة تأتوا

فإذأا الروضة، أتينا حتى خيلنا بنا تعادى فانطلقنا منها)
مـعـي ـمـا: ـقـالت. الكـتـاب أخرـجـي: قلنا بالظعينة، نحن

:ـقـال. الثـيـاب لتلقـيـن أو الكـتـاب، لتخرجن: قلنا. كتاب
ـا الكتاب فأخذنا عقاصها، من الكتاب فأخرجت ـبـه فأتيـن

ـاطب من فيه فإذأا وسلم، عليه الله صلى الله رسول ـح
يـخـبرهم بمـكـة المـشـركين من أناس إلى بلتعة أبي بن

فقـال وسـلم، عليـه اللـه صـلى اللـه رسول أمر ببعض
هذا؟)، ما حاطب (يا: وسلم عليه الله صلى الله رسول

ًأ كنت إني علي، تعجل ل: قال ًا أمر قريــش، في ملصق
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المـهـاجرين ـمـن مـعـك من وكان أنفسهم، من أكن ولم
ـفـاتني إذأ ـفـأحببت بمـكـة، أهليـهـم يحـمـون قرابات لهم
ًا فيـهـم أتـخـذ أن فيهم النسب من ذألك بـهـا يحـمـون ـيـد

ًا ذألك فعلت وما قرابتي، ًا ول كفر ول ديـنـي ـعـن ارتداد
ًا الـلـه ـصـلى الـلـه رسول فقال السلم، بعد بالكفر رض
أـضـرب دعـنـي: عـمـر فـقـال ـصـدقكم) (إنه: وسلم عليه
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول فقال المنافق، هذا عنق

ًا شهد قد (إنه: وسلم اطلـع اللـه لعـل يـدريك ومـا بـدر
لـكـم) غـفـرت فـقـد شئتم ما اعملوا فقال بدر أهل إلى

ـعـن وـجـه غـيـر ـمـن ماجة ابن إل الجماعة أخرجه وهكذا
المـغـازأي كـتـاب ـفـي البخاري وزأاد به، عيينة بن سفيان
ّيَها َيا( السورة الله فأنزل ّلِذيَن َأ ُنوا ا ُذوا َل آَم ّتِخ ُدّوي َت َع

ُكْم ُدّو َياء َوَع ِل لعـبـاده تـعـالى (يـقـول ـــ ـقـوله إـلـى ..) ـَأْو
وـعـداوتهم الـكـافرين بمـصـارمة أمرهم الذين المؤمنين

ْدمنهم والتبري ومجانبتهم َنْت : (َق ُكْم َكا ٌة َل َنٌة ُأـْسـَو َحـَسـ
ْبَراِهيَم ِفي ّلِذيَن ِإ ْذأ َوا ِإ ُلوا َمَعُه)....(  ّنا ِلَقْوِمِهْم َقا ـَراء ِإ ُـب

ُكْم)  ُدوَن (َوِمّما منكم تبرأنا أيِمن ُب ّـلـِه)  ُدوِن ـِمـن َتْع أيال
َدا وطريقكم بدينكم َب َنا (َو َن ْي ُكُم َب َن ْي َب ُة َو َداَو ـ ْلـَع ـاء ا َبْغـَض ْل َوا

ًد َب ـا الن من والبغضاء العداوة شرعت وقد يعني) اَأ بينـن
ًا فنحن كفركم، على دمتم ما ونبغـضـكم منـكـم نتبرأ أبد

ـى ّـت ـوا (َح ُـن ّلِه ُتْؤِم ـال ُه)  ِـب َد ـ ـى أيَوـْح ـدوا أن إـل ـه توـح الـل
ـن معه تعبدون ما وتخلعوا له شريك ل وحده فتعبدوه ـم
والنداد). الوثان

عبد بن محمد الشيخ بن الله عبد بن سليمان الشيخ قال
، المستقيم الصراط أخطأ أي: (1الله رحمه الوهاب
أقرباء كانوا وإن  الله أعداء تولى من أن تعالى فأخبر

الصراط أخطأ أي ، السبيل سواء ضل فقد وأصدقاء
ممن هذا فأين ، الضلل إلى عنه وخرج ، المستقيم

فإن ، عنه يخرج لم المستقيم الصراط على أنه يدعي
واستحلل ، كافر فهو الله كذب ومن ، لله تكذيب هذا
ًا استحل ومن ، الكفار ولية من الله حرم لما فهو محرم

كافر).
تدل القصة : (هذه2أسره الله فك الفهد ناصر الشيخ قال

ـهـو ومناـصـرتهم الكـفـار مـظـاهرة ـفـي الـصـل أن عـلـى
وجوه: ثلثة من السلم عن والخروج الردة

.)121 /8( السنية الدرر 1
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المـنـافق، ـهـذا أـضـرب عـمـر: دعـنـي الول: ـقـول اـلـوجه
الرـسـول قال أن رواية: بعد وفي كفر، رواية: فقد وفي
ًا شهد قد وسلم: أوليس عليه الله صلى عمر: ؟. قال بدر
عليك. أعداءك وظاهر نكث ولكنه بلى

أن عـنـه الـلـه رـضـي عـمـر عند المتقرر أن على يدل فهذا
وردة. الكفار: كفر مظاهرة

ـلم عليه الله صلى الرسول الثاني: إقرار الوجه ـا وـس لـم
حاطب. عذر ذأكر وإنما عمر فهمه
ًا الثالث: أن الوجه ًا، ذأـلـك فعـلـت قال: ـمـا حاطب ول كـفـر
ًا ًا ول ديني، عن ارتداد السلم. بعد بالكفر رض

ًا لديه تقّرر قد أنه على يدل وهذا الكفار مظاهرة أن أيض
بالكفر). ورضا وردة (كفر
حاطب عمل صورة مثل في يظن قد هذا كان فإذأا

ًا خرج قد أنه مع عنه الله رضي الرـسـول ـمـع غازأـيـ
ًا وـمـاله بنفـسـه وـسـلم علـيـه الـلـه صلى ـلـه مناـصـر

ًا يـظـاهر وـلـم المـشـركين، أـعـدائه عـلـى له ومظاهر
احتـمـل ولـكـن ـمـال، ول بنفس ينصرهم ولم الكفار
ـظـاهر بـمـن فكيـف قيـل، ـمـا فيـه فقيل هذا عمله

ً الكفار ل المـسـلمين، عـلـى وأعانهم وظاهرهم فعل
الحديث). هذا في المذكورة بالحكام أولى أنه شك

ـن :عشر السابع الدليل ـاب ـم ـه كـت ـالى، الـل تـع
َـيـا لوـجـ ـعـز قوله ّيـَهـا ( ّـلـِذيَن َأ ْا ا ُـنـو َ آَم ْا ل ُذو ّتـِخـ ُكْم َت َـبـاء آ

ُكْم َن ِإْخَوا َياء َو ِل ْا َإِن َأْو ّبو َتَح ُكـْفـَر اـْسـ ْل َـلـى ا ِليـَمـاِن َع َوـَمـن ا
ّلُهم َتَو ُكْم َي ِئَك ّمن َلـ ُأْو ِلُموَن ُهُم َف ّظا ُكْم َكاَن ِإن * ُقْل ال َباؤُّ آ

ُكْم َنــآؤُّ ْب َأ ُكْم َو ُن ِإْخــَوا ُكــْم َو َأزْأَواُج ُكْم َو ُت َأْمــَواٌل َوَعِشــيَر َو
ُتُموَها َتَرْف ٌة اْق ِتَجاَر َدَها َتْخَشْوَن َو ِكُن َكَسا َنَها َوَمـَسـا َتْرـَضـْو

ُكم َأَحّب ْي َل ّلِه ّمَن ِإ ِلِه ال ِلِه ِفي َوِجَهاٍد َوَرُسو ِبي ْا ـَسـ ّبـُصـو َتَر َف
ّتى ِتَي َح ْأ ّلُه َي َأْمِرِه ال ّـلـُه ِب َ َوال ْلـَقـْوَم َيـْهـِدي ل ْلَفاـِسـِقيَن) ا ا

.24 ـ23 :التوبة
ـمـن البيهقي الحافظ وروي(: 1الله رحمه كثير ابن قال 

ـدة أـبـي أبو قال: جعل شوذأب بن الله عبد حديث ـبـن عبـي
يحـيـد عبـيـدة أـبـو وجـعـل ـبـدر، يوم اللهة له ينعت الجراح

فقتـلـه، عبـيـدة أـبـو ابـنـه قـصـده الـجـراح أـكـثر فلـمـا عنه،
الية. هذه فيه الله فأنزل
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وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى عنه الصحيح في ثبت وقد
ـتى أحدكم يؤمن ل بيده نفسي والذي((قال:  أنه ـح

ــون ــب أـك ــه أـح ــن إلـي ــده ـم ــده واـل ــاس ووـل والـن
))).أجمعين

تعالى، الله كتاب من عشر: الثامن الدليل
ِإّن لوج عز قوله ّلِذيَن ( َكُة َتَوّفاُهُم ا ِئ ْلَمل ِلِمي ا َظا

ْنُفِسِهْم ُلوا َأ ُتْم ِفيَم َقا ْن ُلوا ُك ّنا َقا َتْضَعِفيَن ُك ِفي ُمْس
َْلْرِض ُلوا ا َلْم َقا ُكْن َأ ّلِه َأْرُض َت ُتهـاِجُروا َواِسَعًة ال ِفيَها َف

ِئَك َل ُأو ْأَواُهْم َف ّنُم َم َءْت َجَه ًا) النساء: َوَسا .97َمِصير

الوهاب عبد بن محمد بن الله عبد بن سليمان الشيخ قال
أم المسلمين أفي ، كنتم فريق أي في : (أي1الله رحمه

في ليسوا كونهم عن فاعترفوا ، ؟ المشركين فريق في
الملئكة، تعذرهم فلم بالستضعاف، المسلمين فريق

َلْم لهم وقالوا َأ ُكْن ( ّلِه َأْرُض َت ُتهـاِجُروا َواِسَعًة ال ِفيَها َف
ِئَك َل ُأو ْأَواُهْم َف ّنُم َم َءْت َجَه ًا) ول َوَسا أن عاقل يشك َمِصير
مع وصاروا المسلمين عن خرجوا الذين البلدان

الية أن مع هذا وجماعتهم فريقهم وفي المشركين،
عن واحتبسوا أسلموا مكة أهل من أناس في نزلت

على أكرهوهم بدر إلى المشركون خرج فلما الهجرة،
يوم المسلمون فقتلهم خائفين، فخرجوا معهم الخروج

إخواننا، قتلنا وقالوا تأسفوا، بقتلهم علموا فلما بدر،
الذين     البلدان     بأهل     فكيف الية هذه فيهم الله فأنزل
وأظهروا     أعناقهم،     من     ربقته     فخلعوا     السلم     على     كانوا
في     ودخول     دينهم،     على     الموافقة     الشرك     لهل

التوحيد،     أهل     وخذلوا     ونصروهم     وآووهم     طاعتهم،
سبهم     فيهم     وظهر     وخطؤهم     سبيلهم     غير     واتبعوا

في     رأيهم     وتسفيه     بهم     والستهزاء     وعيبهم     وشتمهم
فيه،     الجهاد     وعلى     عليه     والصبر     التوحيد     على     ثباتهم

ًا     التوحيد     أهل     على     وعاونهم ًا     ل     طوع ًا     كره ل     واختيار
ًا، تركوا     الذين     من     والنار     بالكفر     أولى     فهؤلء     اضطرار

ًا     الهجرة ًا     بالوطن     شح في     وخرجوا     الكفار     من     وخوف
). خائفين     مكرهين     جيشهم
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البخاري روى الّسنة، من عشر: التاسع الدليل
قال: السود أبو الرحمن عبد بن محمد عن صحيحه في

فلقيت فيه، فاكتتبت بعث المدينة أهل على قطع
أشد ذألك عن فنهاني فأخبرته، عباس ابن مولى عكرمة
ًا عباس: أن ابن وقال: أخبرني النهي، من ناس

على سوادهم يكثرون المشركين مع كانوا المسلمين
يرمي السهم يأتي وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد

فأنزل فيقتل، عنقه يضرب أو فيقتله أحدهم فيصيب به
ّلِذيَن ِإّنالله: ( َكُة َتَوّفاُهُم ا ِئ ْلَمل ِلِمي ا ْنُفِسِهْم َظا ).َأ

ـن العشرون: الدليل ـو الّســنة، ـم ـراء وـه إـج
أـخـذ ـفـي الكـفـار حكم وسلم عليه الله صلى النبي

عـبـد ـبـن العـبـاس عـّمـه عـلـى الـسـرى ـمـن الـفـداء
بدر. يوم الكفار مع خرج لما المطلب

عـنـه الله رضي أنس عن وفيه بالبخاري، أصله والحــديث
ً أن عليه الله صلى الله رسول استأذأنوا النصار من رجال

َءه، عباس اختنا لبن فلنترك لنا فقالوا: ائذن وسلم فــدا
ًا) مـنـه ـتـذرون ل (والله وسلم عليه الله صلى قال ـ درهـم

اختنا (ابن النصار المغازأي). وقول  بكتاب4018 (حديث
من أي منهم كانت المطلب عبد أبيه أم جدته عباس) لن

يثرب. أهل
ً (إن ـقـوله:(1الـلـه رحـمـه حـجـر اـبـن ـقـال  ـمـن رجـــال

ًا، شهد ممن النصـار) أي بـبـدر ُأـِسـَر كان العباس لن بدر
ـبـدر، إـلـى معـهـم أخرـجـوه المشركون وكان سيأتي، كما

ـصـلى النبي أن( عباس ابن حديث من إسحاق ابن فأخرج
أن عرـفـت ـقـد ـبـدر، ـيـوم لـصـحابه قال  وسلم عليه الله

ًا، ُأخِرجوا قد هاشم بني من رجالً ًا لـقـي فـمـن كره ـد أـح
ـمـن إـسـحاق اـبـن وأـخـرج ـــ ـقـوله إلى يقتله) ـ فل منهم
قال: يـا وسلم عليه الله صلى النبي أن عباس ابن حديث
ـطـالب أبـي ـبـن عقـيـل أخوـيـك واـبـن نفسـك ِاْفـِد عباس
ـمـال، ذأو فإنك عمرو بن عتبة وحليفك الحارث بن ونوفل

ًا كنت قال: إني ـقـال اـسـتكرهوني، الـقـوم ولـكـن ُمسلم
مـا كنـت إن تقـول بمـا أعلـم وسلم: الله عليه الله صلى
ًا تقول كـنـت أـنـك أـمـرك ـظـاهر ولكن يجزيك، الله إن حق
.علينا)
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ذأكره بعد الله وفقه العزيز عبد القادر عبد يقول
صلى النبي أن عـلى الحـديث دّل وقـد( :1النص لهذا
أخـذ في الكفـار أحكـام أجــرى قـد وسلم عليه الله

ًا واعتبره العبـاس على السـرى من الفـداء ًا كافر عين
لقتال الكفار صفوف في خرج لما الظاهر، الحكم في

إجراء من مانعة الكراه دعواه يعتبر ولم المسلمين،
عليه. الكفار حكم

محل في نُّص هو حكم من عليه دّل وما الحديث وهـذا
كفار المرتدين الحكام أنصار إن لقولنا ودليل النزاع
إجماع نقلنا وقد الظاهر، الحكم في التعيين على

الول. الدليل في الحكم هذا على الصحابة
هـذا العباس بحديث تيمية ابن السلم شيخ واســتدل

مع القتــال إلـى خــرج من كــل بكفـر الحكـم على
ًا مؤمنا كان ولو الكفار  (وقد:2فقال الحقيقة، في ُمكره

معهم القتال يشهد إيمانه يكتم مؤمن وفيهم يقاتلون
يوم ويبعث القتال، على ُمكره وهو الهجرة، يمكنه ول

الله صلى النبي عن الصحيح في كما نيته، على القيامة
هم فبينما البيت، هذا جيٌُش يغزو( قال أنه وسلم عليه

الله، رسول فقيل: يا بهم، ُخِسَف إذأ الرض من ببيداء
في وهذا )،نياتهم على قال: يبعثون المكره، وفيهم
ِتل وإن المر ظاهر ِكَم ُق الكفار على ُيحكم بما عليه وُح
لهم ُيحكم منا المنافقين أن كما نيته، على يبعثه فالله

ُيبعثون السلم بحكم الظاهر في نياتهم. والجزاء على و
الظواهر، مجرد على ل القلوب في ما على القيامة يوم

ًا، كنُت الله رسول قال: يا العباس أن ُرِوَي ولهذا مكره
)).الله فإلى سريرتك وأما علينا فكان ظاهرك أما( قال

ًا على ُمكره (وهو السلم شيخ قول على وتعقيب
كان وإن ـ الكراه أن على التنبيه ينبغي ،القتال) 
أو المسلمين قتل ُيَسّوغ ل أنه إل ـ الوقوع متصور

على المكَره عن ـ الله رحمه تيمية ابن قال فقد قتالهم،
إذأا عليه يجب هذا أن ريب  (فل:3ـ الكفار صف في القتال

ِتل ل أن الحضور على أكِره كما المسلمون، قتله وإن ُيقا
ِتل صفهم حضور على الكفار أكرهه لو المسلمين، ليقا

ً رجٌُل أكره لو وكما ْتل على رجل ل فإنه معصوم، مسلم ق
).687ـ2/686( العلم طلب في الجامع 1
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فإنه بالقتل، أكرهه وإن المسلمين باتفاق قتله له يجوزأ
.العكس) من أولى المعصوم ذألك بقتل نفسه حفظ ليس

من أن على العلماء  (أجمع:1الله رحمه القرطبي وقال
ول قتله على القدام له يجوزأ ل أنه غيره قتل على أكِره

ْلد حرمته انتهاك نزل الذي البلء على ويصبر غيره، أو ٍ بَج
الله ويسأل بغيره، نفسه يفدي أن له يحل ول به،

 .والخرة) الدنيا في العافية
نصرهم     أو     الكفار     صف     في     قاتل     من     كل     فالخلصة: أن

ًا     قتال     النصرة     هذه     لن    ـ      والفعل     بالقول فهو    ـ      حكم
الحكام     أنصار     حكم     هو     وهذا     التعيين،     على     بكفره     محكوم

المرتدين.

في بالمجاهدين استهزأ من رّفك الله كان  إذأا:وأخيرا
عنه: الله رضي عمر ابن قال تبوك وهي غزوة أعظم

مثل رأينا مجلس: ما في تبوك غزوة في رجل قال
ـ  وسلم عليه الله صلى  محمٍد أصحاب أي ـ هؤلء قرائنا
ًا، أرغب ًا، أكذب ول بطون فقال اللقاء، عند أجبن ول ألسن
رسول لخبرّن منافق، ولكنك المجلس: كذبت في رجل
الله صلى  النبي ذألك فبلغ ، وسلم عليه الله صلى  الله

القرآن.  ونزل  وسلم عليه
ًا رأيته عمر: فأنا بن الله عبد قال ناقة بحقب متعلق

وهو الحجارة، تنكبه  وسلم عليه الله صلى  الله رسول
ونلعب! ورسول نخوض كنا إنما الله رسول يقول: يا

ّلِه(  يقول:  وسلم عليه الله صلى  الله ِبال أ
ِتِه َ َيا َوآ

ِلِه ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن َتْهِز َ َتْس ْا * ل َتِذُرو ْد َتْع ُتم َق َد َكَفْر َبْع
ُكْم ِن . 66ـ65) التوبة:ِإيَما

يفتح أن الرجل هذا قالوا: أيرجو قتادة عن رواية وفي
نبيه الله فأطلع هيهات، هيهات وحصونها، الشام قصور
صلى  الله نبي فقال ذألك، على  وسلم عليه الله صلى
فأتاهم الركب، هؤلء علّي : احبسوا وسلم عليه الله

كنا إنما الله نبي .. قالوا: يا كذا قلتم كذا، فقال: قلتم
ما فيها وتعالى تبارك الله فأنزل ونلعب، نخوض

تسمعون. 
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ِئَفٍة َعن ّنْعُف ِإن(تعالى:  قوله وفي ُكْم َطآ ّذْب ّمن ُنَع
ِئَفًة ُذأكر.66) التوبة:َطآ هذا في بالطائفة ُعني أنه   

واحد.  رجل الموضع
مخشن بلغني فيما عني الذي قال: كان اسحاق ابن عن
أنكر أنه وذألك سلمة، بني حليف الشجعي حمير بن

سمع.  ما بعض منهم
لم منهم رجل بعضهم: كان قال: قال معمر وعن

ًا فيسير الحديث، في يمالئهم الية فنزلت لهم، مجانب
. 1واحد وهو طائفة فسمي

ثلثة كانوا قيل(التفسير:  في الله رحمه القرطبي قال
الذي هو عنه فالمعفو واحد؛ وضحك اثنان هزئ نفر؛

تاريخه: في خياط بن خليفة يتكلم. قال ولم ضحك
ّير بن مخاشن( اسمه ًا كان إنه .. وقيل) ُحم أنه إل مسلم
عليهم. وكان ينكر ولم لهم فضحك المنافقين سمع

الجلود تقشعر بها، ُأعنى أنا آيًة أسمع إني يقول: اللهم
ً وفاتي فاجعل اللهم القلوب، منها وتجب في قتل

دفنت. أنا كفنت أنا غّسلت أنا أحد يقول ل سبيلك،
وجد إل المسلمين من أحد فما اليمامة، يوم فأصيب

. هـ) أ.غيره

ْد(تعالى:  قوله(: 2لهال رحمه تيمية ابن وقال ُتم َق َكَفْر
َد ُكْم َبْع ِن بعد كفرتم قد لهم يقول أن أمره فقد ،)ِإيَما

أنهم اليات هذه مثل عن يقول من إيمانكم. وقول
ً كفرهم مع بلسانهم إيمانهم بعد كفروا ل بقلوبهم، أول

قارنه قد القلب كفر مع باللسان اليمان لن يصح
يزالوا لم فإنهم إيمانكم، بعد كفرتم ُيقال: قد فل الكفر،

الكفر أظهرتم أنكم أريد وإن المر، نفس في كافرين
إل للناس يظهروا لم فهم اليمان، إظهاركم بعد

نافقوا لما بل هكذا، مازأالوا خواصهم مع وهم لخواصهم
النفاق من قلوبهم في ما تبين سورة تنزل أن وحذروا
يدل ول إيمانهم، بعد كافرين صاروا بالستهزاء، وتكلموا

هـ. ) أ.منافقين.. مازأالوا أنهم على اللفظ
ًا وقال وبآياته بالله الستهزاء أن في نص وهذا(: أيض

صاحبه كان ذألك وجد حيثما أنه .. فثبت كفر وبرسوله
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ًا، ًا كان سواء منافق له حدث أو القول هذا قبل منافق
هـ. أ. )القول بهذا النفاق

قالوا وما غزوة في وهم هؤلء رّفك الله كان  إذأا:أقول
ًا إل ذألك ًا لهو المجاهدين يطارد بمن فكيف ولعب

من العذاب بأنواع ويعذبهم معهم ويحقق ويسجنهم
تهديد إلى ضرب إلى تعطيش إلى تجويع إلى تسهير

التعذيب فنون من ذألك غير إلى العرض بانتهاك
يكون أفل الكثيرة المؤلفات فيها ألف والتي المعاصرة

 ً؟كفرا كله ذألك
شيوخ وليتحرك كان من كائنا بأحد نبالي ول والله بلى
قادم النصر فإن وليلبسوا وليدافعوا وليفتوا سعود آل

 وقوته. الله بحول

يكفيه الحق وطالب الدلة من القدر بهذا نكتفي هنا إلى
ً ولو كله ذألك من ًا دليل عن المعرض المفتون أما واحد
ًا بها رفع ما أدلة الدنيا بملء جئته فلو ربه دين قال رأس

َلُم َوَمْن(تعالى:  ْظ ّكَر ِمّمن َأ َياِت ُذأ ّبِه ِبآ َأْعَرَض َر ْنَها َف َع
َنِسَي ّدَمْت َما َو ُه َق َدا ّنا َي َنا ِإ ْل َلى َجَع ِبِهْم َع ُلو ّنًة ُق ِك َأن َأ

ُه ِنِهْم َوِفي َيْفَقُهو َذأا ِإن َوْقًرا آ ْدُعُهْم َو َلى َت َدى ِإ ْلُه َلن ا َف
ُدوا َت ًذأا َيْه ًدا ِإ َب ّلُه ُيِرِد َوَمنتعالى: ( وقال  ،57: الكهف)َأ ال
َتُه َن ْت َلن ِف ِلَك َف ّلِه ِمَن َلُه َتْم ًئا ال ْي ِئَك َش َلـ ّلِذيَن ُأْو ُيِرِد َلْم ا

ّلُه َطّهَر َأن ال َبُهْم ُي ُلو َيا ِفي َلُهْم ُق ْن ّد َلُهْم ِخْزٌي ال ِفي َو
َذاٌب الِخَرِة ِظيٌم َع .41) المائدة:َع
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في العلماء بعض أقوال
الطواغيت أنصار

عسكر عن الله رحمه تيمية بن السلم شيخ سئل ـ1
المسؤول القوم : ( فهؤلء1فأجاب جهادهم وحكم التتار
النصارى من كفار قوم على مشتمل عسكرهم عنهم

وهم السلم إلى منتسبين قوم وعلى والمشركين،
منهم، ُطلبت إذأا بالشهادتين ينطقون العسكر جمهور

قليل إل ُيصلي من فيهم وليس الرسول، ويعظمون
ًا، والمسلم الصلة، من فيهم أكثر رمضان وصوم جد

المسلمين من وللصالحين غيره، من أعظم عندهم
متفاوتون وهم بعضه، السلم من وعندهم قدر، عندهم

متضمن ُيقاتلون والذي عامتهم عليه الذي لكن فيه،
ً فإنهم أكثرها أو السلم شرائع من كثير لترك أول

على قاتل من بل تركه، من ُيقاتلون ول السلم يوجبون
ًا كان وإن وتركوه عظموه المغول دولة ًا كافر لله عدو

عليها أو المغول دولة عن خرج من وكل ورسوله،
المسلمين. خيار من كان وإن قتاله استحلوا

بالجزية الكتاب أهل ُيلزمون ول الكفار ُيجاهدون فل
ًا ينهون ول والصغار، شاء ما يعبد أن عسكرهم من أحد

سيرتهم من الظاهر بل ذألك، غير أو قمر أو شمس من
الصالح، الرجل أو العدل بمنزلة عندهم المسلم أن

المسلمين..!  في الفاسق بمنزلة عندهم والكافر
إل وأموالهم المسلمين دماء يحرمون ل عامتهم وكذلك

وإذأا تركها، يلتزمون ل أي سلطانهم؛ عنها ينهاهم أن
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ًا لكونه أطاعوه غيرها عن أو عنها نهاهم بمجرد ل سلطان
يلتزمون ول الواجبات، يلتزمون ل وعامتهم الدين،
توافق لهم بأوضاع يحكمون بل الله، بحكم بينهم الحكم

ًة السلم أخرى..!  وتخالف تار
يشك     وما     المسلمين،     بإجماع     واجب     الضرب     هذا     وقتال

أمرهم،     حقيقة     وعرف     السلم     دين     عرف     من     ذألك     في
يجتمعان     ل     السلم     ودين     عليه     هم     الذي     السلم     هذا     فإن
ًا هـ.) أ.أبد

حفظه حليمة مصطفى المنعم عبد بصير أبو الشيخ قال
جند أوصاف يقارن من: (1هذا تيمية ابن كلم بعد الله

وبين السلم، شيخ عنهم ذأكرها التي الذكر النفة التتار
في المة جيوش من وغيرها العرب وجيوش جند أوصاف

ما الخير خصال من فيهم التتار جند أن يجد الزمان هذا
يعظمون التتار فجند العرب؛ وعسكر جند في ليس

أعظم عندهم والمسلم ،  وسلم عليه الله صلى  الرسول
عليه ما بخلف .. وهذا قدر عندهم وللصالحين غيره، من

كلها يكن لم إن الزمان، هذا في العرب جيوش من كثير
!!

شيخ عنهم يقول الذكر النفة الخرى لصفاتهم ذألك ومع
هذا وأن المسلمين، بإجماع واجب قتالهم السلم: أن

ًا يجتمعان ل السلم ودين عليه هم الذي السلم .  أبد
فعل أو بصفاتهم اتصف من بكل يلحق الحكم وهذا

الزمان هذا في المة بجيوش .. ولحوقه بد ول فعلهم
من وأشد أغلظ هي بصفاٍت لتصافهم أولى باب من

تقدم .. وقد الذكر النفة التتار وعسكر جند صفات
  ).!! ذأكرها

ًا وقال إلى يعني ـ إليهم قفز من : (كل2هلال رحمه أيض
حكمهم، فحكمه المراء وغير العسكر أمراء من ـ التتار

عنه ارتد ما بقدر السلم شرائع عن الردة من وفيهم
مانعي سموا قد السلف كان وإذأا السلم، شرائع من

يكونوا ولم ويصلون يصومون كونهم مع مرتدين الزكاة
أعداء مع صار بمن فكيف المسلمين، جماعة يقاتلون

ً ورسوله الله ؟). للمسلمين قاتل
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ًا وقال التزام عن ممتنعة طائفة فكل(الله:  رحمه أيض
يجب المتواترة الظاهرة السلم شرائع من شريعٍة

العلماء.  باتفاق لله، كله الدين يكون حتى جهادها،
رسول سألت((قال:  عنه الله رضي الحميري ديلم عن
بأرٍض الله: إنا رسول يا فقلت وسلم عليه الله صلى الله

ً بها نعالج ًا، عمل ًا نتخذ وإنا شديد نتقوى القمح من شراب
ُيسكر؟ فقال: هل بلدنا، برد وعلى أعمالنا، على به

غير الناس . قلت: إن . قال: فاجتنبوه قلت: نعم
. ))قال: فاقتلوهم تاركيه،
عن وامتنعت السلم، إلى انتسبت طائفة وأيما(وقال: 

جهادها يجب فإنه المتواترة الظاهرة شرائعه بعض
أبو قاتل كما لله، كله الدين يكون حتى المسلمين باتفاق

الله رضي الصحابة وسائر عنه الله رضي الصديق بكر
..  الزكاة مانعي عنهم
خرج من ُيقاتل أنه المة، وإجماع والسنة بالكتاب فثبت

..  بالشهادتين تكلم وإن السلم شريعة عن
أو المفروضات، الصلوات بعض من امتنعت طائفة فأيما

والموال الدماء تحريم التزام عن أو الحج، أو الصيام
التزام عن أو المحارم ذأات نكاح عن أو والميسر، والخمر

وغير الكتاب، أهل على الجزية ضرب أو الكفار، جهاد
في لحٍد عذر ل التي ـ ومحرماته الدين واجبات من ذألك

فإن لوجوبها، الجاحد يكفر التي ـ وتركها جحودها
وهذا بها، مقرة كانت وإن عليها تقاتل الممتنعة الطائفة

ًا فيه أعلم ل مما .  هـ) أ.العلماء بين خلف
الممتنعة الطائفة قتال كان إذأا( :1بصير أبو الشيخ قال
بأدلة واجب الظاهرة الدين واجبات من واجب أداء عن

هذه قتال .. فإن المة علماء وإجماع والسنة، الكتاب
ل والتي وللمؤمنين، ولرسوله لله المحاربة الجيوش

إلى إضافة الدين، هذا وأركان واجبات من بشيء تلتزم
ًا إليها والمشار بها تتصف التي الخرى الكفر خصال آنف

عن تمتنع التي الفئة قتال من وأوجب أولى أنه شك .. ل
الدين من المارقة المرتدة الفئة أو المرتد قتال فإن

قتال من بكثير أوجب وللمؤمنين ولرسوله لله المحاربة
بل الدين، واجبات بعض أداء عن تمتنع التي الباغية الفئة

 . ) أهـالصلي الكافر وجهاد قتال من أوكد هو

).12ـ11( المة جيوش حال بيان في هامة مسائل كتاب انظر 1
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حالف من(: 1الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ وقال
ًا ُيعادي واله من يوالي أن على شخص كان عاداه من و

ومثل الشيطان، سبيل في المجاهدين التتر جنس من
من ول تعالى، الله سبيل في المجاهدين من ليس هذا
عسكر من هؤلء يكون أن يجوزأ ول المسلمين، جند

. هـ) أ.الشيطان عسكر من هؤلء بل المسلمين،
حال هكذا أليس: (2الله وفقه بصير أبو الشيخ قال

في وتعادي توالي حيث الزمان؛ هذا في المة جيوش
ُيعادون واله، من .. يوالون الحاكم الطاغوت شخص و

ًا يستحق هل النظر بغض عاداه، من أو الموالة تلك شرع
!!  المعاداة

ُيعتدى المة، حرمات ُتنتهك ُتقتل مقدساتها، على و و
ُيشتم والنساء، الطفال هذا .. فكل ورسوله الله و

ًا يستدعي ل وغيره من ول الجيوش هذه من موقف
من النيل على جهة أي أو أحد تجرأ لو ولكن حكامها،

هذه فإن طعن أو انتقاصا بعبارة الحاكم الطاغوت جناب
براءها تعلن الحكومة مؤسسات جميع ومعها الجيوش
أو الدولة تلك من سفيرها وتسحب الجهة، لتلك وعداءها

واستعدت واستنفرت الجيوش تحركت وربما الجهة،
للقتال..!!  

العبودية هذه مثل لنفسها ترضى عندما الجيوش فهذه
إسلمية جيوش كونها من مباشرة تخرج فهي للطاغوت

باطلة كفرية جيوش كونها إلى الله سبيل في تجاهد
رحمه السلم شيخ يقول كما الشيطان سبيل في تجاهد

..هـ) أالله
 

: إلى : ( تنبيه3أسره الله فك المقدسي محمد أبو قال ـ2
وأنصارهم الطواغيت جيوش في ( الصل قاعدة أن

الصل ( أن عندنا القاعدة : فإن عليها غبار الكفر) ل
هذا أن إذأ ، ذألك خلف لنا يظهر ) حتى الكفر فيهم

مجرد على ل الظاهر ودللة النص على قائم التأصيل
الطواغيت جيوش في الظاهر فإن ، للدار التبعية

.)28/20( الفتاوى مجموع 1
).10( المة جيوش حال بيان في هامة مسائل كتاب انظر 2
.)130ـ127( التكفير في الغلو من التحذير في الثلثينية الرسالة 3
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الشرك أولياء من أنهم وأمنهم ومخابراتهم وشرطتهم
. المشركين وأهله
الكفري، الوضعي القانون على الساهرة العين فهم

وقوتهم. بشوكتهم وينفذونه ويثبتونه يحفظونه الذين
الطواغيت لعروش المثبتين والوتاد الحماة أيضا وهم

السلم شرائع التزام عن الطواغيت بهم يمتنع والذين
وتحكيمها.

على وينصرونه يعينونه الذين وأنصاره شوكته وهم
وربا، ردة من المحرمات وإباحة الكفر شرائع تحكيم
ذألك. وغير وخنا، وخمر
الله عباد من خرج من كل نحر في يدفعون الذين وهم

الله شرع لتحكيم ساعيا وشركهم، الطواغيت كفر منكرا
الممتهن..  المعطل دينه ونصرة

في يتلخص وعملهم؛ ومنصبهم وظيفتهم حقيقة فهذه
وهما:  صريحين الكفر أسباب من سببين
الكفري والتشريع القانون (بتولي الشرك نصرة

.1الطاغوتي)
الموحدين.  على ومظاهرتهم وتوليهم أهله ونصرة

الكفر أسباب من سببان هذان أن على الدالة والنصوصا
هذا غير في فصلناها وقد متضافرة، ظاهرة البواح

التنبيه وإنما هذا، تفصيل هاهنا مقصودنا وليس المقام،
المذكور.  الصل إلى
الكفار أنصار في لنا وتعالى سبحانه الله أصل فقد

وتعالى: تبارك قوله في محكما أصل عموما، وأوليائهم
ّلِذيَن ْا َ(ا ُلوَن َكَفُرو ِت ِبيِل ِفي ُيَقا ّطاُغوِت)، َس وقوله ال

ّلُهم َوَمنسبحانه: ( َتَو ُكْم َي ّنُه ّمن ِإ ْنُهْم َف في ) فالصلِم
سبيل في قاتل أو ونصرتهم الكفار تولي أظهر من كل

ّده عدوته في كان أو الطاغوت نصرته وأظهر وح
كفروا..  الذين جملة من أنه السنان؛ أو باللسان

مع وسيرته وسلم عليه الله صلى النبي حال كان ولذلك
وأحلفهم وأوليائهم أنصارهم وفي المحاربين الكفار
الصل. هذا على المسلمين؛ على ينصرونهم الذين
وسلم عليه الله صلى معاملته المثال سبيل على أنظر

في أسر لما السلم دعواه رغم الكفار معاملة للعباس
ما أيضا هذا مثل وانظر بدر، يوم المشركين صفوف

ومهمتها الجهزة هذه وظيفة طبيعة أن على نفسها قوانينهم نصت وقد 1
أهلها. ومولة وتنفيذها القوانين حفظ الرئيسة؛
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من المختصر ) من1008( النذور كتاب في مسلم رواه
عقيل بني من الرجل قصة في حصين بن عمران حديث
لما حلفائه بجريرة المسلمون أسره لما ثقيف، حلفاء

وسلم.. عليه الله صلى النبي مع عهدها ثقيف نقضت
ادعائه رغم وسلم عليه الله صلى النبي يطلقه ولم

وفداه ناقته فغنم الكفار معاملة عامله بل السلم
المسلمين.   من برجلين

من وسلم عليه الله صلى أصحابه سيرة كانت وعليه
الله شريعة عن يخرجون وشوكة منعة ذأوي كل في بعده

وتعالى. تبارك
مسيلمة أنصار في بكر أبي خلفة في سيرتهم أنظر

السدي طليحة كأنصار المرتدين من ونحوهم الكذاب
ولم واحدة سيرة فيهم وساروا جميعا كفروهم فقد

 الصحابة من أحد ذألك في يخالف
ومال دم بإباحة القول المحققين العلماء أطلق ولذلك

حكم فيهم الردء حكم وجعلوا وأنصارهم المحاربين
.. 1منهم المباشر

أحكام في بالمباشر الردء لستواء تعليله ) وتأمل8/297( المغني انظر 1
والمناصرة، والمعاضدة المنعة حصول على مبنية الحرابة بكون المحاربة؛

الشرعية القواعد دلت قدو ...الردء بقوة إل فعله من المباشر يتمكن فل
المباشر حكم له الردء وأن الطائفة، حكم له الممتنعين في فرد كل أن على
الحرامية المحاربون كان الله: (وإذأا رحمه السلم شيخ قال القتال في

له, وردء أعوان له بنفسه, والباقون القتل باشر منهم جماعة, فالواحد
يقتلون, ولو الجميع أن على فقط, والجمهور المباشر يقتل قيل: إنه فقد

الخلفاء عن المأثور هو سواء, وهذا والمباشر الردء وأن مائة كانوا
المحاربين. ربيئة قتل عنه الله رضي الخطاب بن عمر الراشدين. فإن

يجيء من لهم منه عال, ينظر مكان على يجلس الذي الناظر هو والربيئة
انتصر إذأا ومعونته, والطائفة الردء بقوة قتله من يمكن إنما المباشر ولن

والعقاب الثواب في مشتركون فهم ممتنعين صاروا حتى ببعض بعضها
تتكافأ قال: ( المسلمون وسلم عليه الله صلى النبي ; فإن كالمجاهدين

متسريهم ويرد سواهم من على يد وهم أدناهم بذمتهم ويسعى دماؤّهم
فغنمت سرية منه تسرت إذأا المسلمين جيش ). يعني: أن قاعدتهم على

لكن تمكنت وقوته بظهره لنها غنمت فيما يشاركها الجيش مالً, فإن
كانوا إذأا السرية ينفل كان وسلم عليه الله صلى النبي نفلً, فإن عنه تنفل

شاركته غنيمة الجيش غنم لو الخمس, وكذلك بعد الربع بدايتهم في
وسلم عليه الله صلى النبي قسم الجيش, كما مصلحة في ; لنها السرية
الجيش, فأعوان مصلحة في بعثهما قد كان ; لنه بدر يوم والزبير لطلحة

على المقتتلون وهكذا وعليهم لهم منها, فيما وأنصارها الممتنعة الطائفة
كقيس جاهلية عصبية, ودعوى على المقتتلين فيه, مثل تأويل ل باطل
وسلم: ( إذأا عليه الله صلى النبي قال ظالمتان. كما ونحوهما, هما ويمن
رسول النار, قيل: يا في والمقتول فالقاتل بسيفيهما المسلمان التقى

في ) أخرجاه صاحبه قتل أراد قال: إنه ؟ المقتول بال فما القاتل الله: هذا
لم ومال, وإن نفس من الخرى أتلفته ما طائفة كل الصحيحين. وتضمن
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فادعى أسر من )  ( فصل الجهاد (كتاب المغني وفي
أمرا يدعي  لنه ، ببينة إل قوله يقبل لم مسلما، كان أنه

بيضاء بن سهل قصة فيه وذأكر هـ...) أ خلفه الظاهر
.1بدر غزوة في

لجيش النحيازأ أظهر فيمن الصل جعل كيف فتأمل
تقبل ل بحيث الكفر، صفهم، في أسر حتى الكفار

حتى – ًأيضا العباس أسر قصة في كما – بخلفه الدعوى
الظاهر.  الصل هذا تغير بينة تقوم

هذه إلى انتسب من كل في عندنا الصل كان ذألك ولجل
وأهله؛ الشرك نصرة حقيقتها، التي والوظائف، الجهزة

عليه ونجري بالكفر منهم واحد كل على الكفر. فنحكم
يتبين لم ما الكفر، أسباب من أظهروه بما الكفر أحكام

في التكفير موانع من معتبر مانع قيام من ذألك خلف لنا
أن قدمنا فنستثنيه.. وقد منهم للسلم المنتسب حق

واجب غير المحاربين، الممتنعين حق في الموانع تبين
ذألك من شيء لنا ظهر إن لكن ومحاربتهم، لمتناعهم

فالصل ذألك يظهر لم وما نكفره، لم بعضهم حق في
إلى باطنهم أمر وحقيقة الكفر، هو منهم عندنا الظاهر

بالخذ أمرنا وقد إلينا، وليس وتعالى، تبارك الله
عن ول الناس صدور عن نشق أن نؤمر ولم بالظاهر،
قد ما وظاهرها الوظائف هذه أصل ولن بطونهم،

الظاهر هذا على لهم ونؤصل نعاملهم فنحن عرفت

كالشخص ببعض بعضها المتمنع الواحدة الطائفة ; لن القاتل عين يعرف
). الواحد

بـيـن الفــــرق (تنبيــــه) عـلـىالله: ( وفقه العزيز عبد القادر عبد قال
ـعـن ابتـعـد إذأا المرتدين جنود من فالواحـد عليه، والمقـدور المنفـرد
ّيره ل هذا فإن عمله مقر أو معسكره ًا ُيَص ُيسمى وإنما عليه، مقدور

لما نفسه قتل الذي الرجل حديث في كما الشاذأ، وهو بالمنفرد هذا
ّذأة المـشـركين من يدع (ل كان أنه وفيه الجراح أثخنته ّذأة ول ـشـا ـا ـف

المنفرد هو  بالبخاري) والشاذأ4207 (حديث بسيفه فضربها اتبعها إل
قبلً. جماـعـة ـفـي يـكـن ـلـم اـلـذي المنـفـرد ـهـو والـفـاذأ جماـعـة، ـعـن

مازأال هذا مع وهو شاذأ منفرد هو معسكره عن ابتعد الذي فالجندي
ًا ـمـن وتتعـقـب وإـغـاثته نـجـدته يمكنـهـا طائفته لن القدرة عن ممتنع
ـفـإنه ممتنـعـا وـمـادام ـلـه، تعـّرض ـمـن بعـقـاب ـلـه وتنتصر له يتعرض

فقـد عليـه المقـدور أمـا والموانـع، الشـروط تـبين بدون عليه ُيحكم
أو للـسـلطان ويمـكـن المـسـلمين قبـضـة ـفـي كان من أنه بيان سبق
ـر يمتنع فل عليه العقوبة أو الحد لقامة يطلبوه أن نوابه منهم. انـظ

جنود . فوجود)507( المسلول الصارم و ،)317/ 28( الفتاوى مجموع
ـفـي معـسـكراتهم ـخـارج لـهـم ومـخـالطتهم المـسـلمين بـيـن المرتدين

ّيرهم ل الحيان بعض ًا يص .عليهم مقدور
).8/261( المغني 1
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الوظائف من ذألك غير بخلف خلفه، لنا يظهر حتى
نصرة وحقيقتها طبيعتها أصل ليس التي والعمال

الطباء في الصل أن نقول فل ولذلك أهله؛ أو الشرك
في الصل أن ول ذألك، خلف لنا يتبين حتى الكفر، مثل

الدولة وظائف تولي في الصل أن أو الكفر، المدرسين
حقيقة ليست الوظائف فهذه الكفر.. كل كلها الكافرة
يوجد قد نعم وأهله، الشرك نصرة وطبيعتها جميعها

الشرك أنصار من هو من الوظائف هذه يتولى فيمن
وماهيتها، الوظيفة بحقيقة مختصا ليس هذا ولكن وأهله

غير من وأهله الشرك أنصار من هو من يوجد قد كما
الموظفين.. 
عمل     أو     وظيفة     في     كان     إذأا     التأصيل     هذا     والخلصة: أن

كنصرة     الظاهرة،     الكفر     أسباب     من     سبب     أنه     حقيقته
الدستور     لنصوصا     وفقا     التشريع     أو     وأهله،     الشرك

فل     الظاهرة،     الصريحة     المكفرات     من     ذألك     ونحو     الكفري،
أصحاب     على     الظاهر     حكم     ومعناه: إجراء     عندنا،     فيه     حرج
الله     إلى     الحكام     من     بطن     ما     وإرجاء     الوظيفة،     هذه

وتعالى.     تبارك

إلى ( بيان في الله رحمه شاكر أحمد الشيخ وقال ـ3
والسلمية العربية المة وإلى خاصة المصرية المة
والفرنسيين النجليز مع التعاون حكم بيان  في1) عامة
النظمة تعاون وتأمل المسلمين على عدوانهم أثناء

عدو مع كراسيها أمن ورجال وجيوشها المعاصرة
النجليز, بأي     مع     التعاون     أما ():أمريكا الكبر المسلمين

ّدة     كثر, فهو     أو     التعاون, قّل     أنواع     من     نوع الجامحة،     الر
تأول,     معه     ينفع     اعتذار, ول     فيه     يقبل     الّصراح, ل     والكفر

خرقاء,     سياسة     ول     حمقاء،     عصبية     حكمه     من     ينجي     ول
أو     أفراد     من     ذألك     أكان     النفاق, سواء     هي     مجاملة     ول

من , إلسواء     والردة     الكفر     في     كلهم     زأعماء،     أو     حكومات
سبيل وأخذ فتاب أمره استدرك وأخطأ, ثم جهل

عليهم, إن يتوب أن الله عسى المؤمنين, فأولئك
للناس.  ول للسياسة ل لله، أخلصوا
وعن النجليز قتال حكم عن البانة استطعت قد وأظنني

أو التعاون ألوان من لون بأي معهم التعاون حكم
يقرأ مسلم كل يفقهه أن يستطيع المعاملة, حتى

).137 ـ126( حق كلمة 1
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من بقعة أي كان, وفي الناس طبقات أي من العربية،
يكون. الرض
البديهي من أنه الن, في يشك ل قارئ كل أن وأظن
في الفرنسيين شأن دليل: أن أو بيان إلى يحتاج ل الذي
وجه على مسلم لكل النجليز, بالنسبة شأن المعنى هذا

وعصبيتهم للمسلمين، الفرنسيين عداء الرض, فإن
حرب السلم, وعلى محو على العمل في الجامحة
هم وعدائهم, بل النجليز عصبية أضعاف السلم،

إخواننا يقتلون والعداء, وهم العصبية في حمقى
نفوذأ, أو حكم فيه لهم إسلمي بلد كل في المسلمين
جرائم معه تصغر ما والفظائع الجرائم من ويرتكبون

الحكم في والنجليز وتتضاءل, فهم ووحشيتهم النجليز
يجوزأ مكان, ول كل في حلل وأموالهم سواء, دماؤّهم

معهم يتعاون أن الرض بقاع من بقعة أي في لمسلم
حكمه معهم التعاون التعاون, وإن أنواع من نوع بأي

السلم من والخروج النجليز: الردة مع التعاون حكم
جنسه. أو نوعه أو معهم المتعاون لون كان جملة, أيا

الحكومات أن بالغر, فأظن ول بالحمق يوما كنت وما 
فتقطع السلم لحكم ستستجيب السلمية البلد في

مع القتصادية أو الثقافية أو السياسية العلقات
الفرنسيين. مع أو النجليز
أقدامهم, وبما بمواقع المسلمين أبصر أراني ولكني
ّد به, وبما الله أمرهم وعذاب الدنيا في ذأل من لهم أع

لعداء وعقولهم أنفسهم مقاد أعطوا إذأا الخرة في
الله.

مع التعاون هذا في الله حكم أعرفهم أن وأريد 
وفي دينهم في وحاربوهم استذلوا أعدائهم, الذين

يتمرغ التي الردة هذه عواقب أعرفهم أن بلدهم, وأريد
العداء.  مع التعاون على أصر من كل حمأتها في
إذأ     أنه     الرض     بقاع     من     بقعة     أي     في     مسلم     كل     فليعلم     أل

المسلمين, من     مستعبدي     السلم     أعداء     مع     تعاون
من     نوع     وأشباههم, بأي     وأحلفهم     والفرنسيين     النجليز

استطاع،     بما     يحاربهم     فلم     سالمهم     التعاون, أو     أنواع
إخوانهم     على     العمل     أو     بالقول     ينصرهم     أن     عن     فضلً

ًا     فعل     إن     الدين, إنه     في فصلته     صلى     ثم     ذألك     من     شيئ
باطل,     فطهوره     تيمم     أو     غسل     أو     بوضوء     تطهر     باطلة, أو

ًا     صام     أو ً     أو     فرض باطل,     فحجه     حج     باطل, أو     فصومه     نفل
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ًا     صدقة     أخرج     مفروضة, أو     زأكاة     أدى     أو فزكاته     تطوع
فعبادته     عبادة     بأي     لربه     تعبد     عليه, أو     مردودة     باطلة
بل     أجر     ذألك     من     شيء     في     له     ليس     عليه،     مردودة     باطلة
والوزأر.     الثم     فيه     عليه

الدنيء المركب هذا ركب إذأا مسلم: أنه كل فليعلم أل
يرتكس أن قبل لربه بها تعبد عبادة كل عمله, من حبط
أن الله لنفسه, ومعاذأ رضي التي الردة هذه حمأة في

بالله يؤمن العظيم الوصف بهذا حقيق مسلم بها يرضى
عبادة, كل صحة في شرط اليمان بأن وبرسوله. ذألك

بالضرورة، الدين من معلوم بديهي هو قبولها, كما وفي
المسلمين. من أحد فيه يخالف ل

ْكُفْر َوَمْن(يقول:  سبحانه الله بأن وذألك ِْليَماِن َي ْد ِبا َفَق
ِبَط ُلُه َح ْلَخاِسِريَن) ِمَن اْلِخَرِة ِفي َوُهَو َعَم .5المائدة: ا
ُلوَن َول(يقول:  سبحانه الله بأن وذألك ُكْم َيَزا َن ُلو ِت ُيَقا
ّتى ُكْم َح ّدو ُكْم َعْن َيُر ِن َطاُعوا ِإِن ِدي َت ْد َوَمْن اْس َتِد ُكْم َيْر ْن ِم
ِنِه َعْن َيُمْت ِدي ِئَك َكاِفٌر َوُهَو َف َل ُأو َطْت َف ِب ُلُهْم َح ِفي َأْعَما

َيا ْن ّد ِئَك َواْلِخَرِة ال َل ُأو ّناِر َأْصَحاُب َو ُدوَن) ِفيَها ُهْم ال ِل َخا
.217البقرة:

َيا تعالى الله بأن وذألك ّيَها يقول: ( ّلِذيَن َأ ُنوا ا ُذوا ل آَم ّتِخ َت
َد َيُهو ْل ّنَصاَرى ا َء َوال َيا ِل ُء َبْعُضُهْم َأْو َيا ِل ّلُهْم َوَمْن َبْعٍض َأْو َتَو َي
ُكْم ْن ّنُه ِم ِإ ْنُهْم َف ّلَه ِإّن ِم ْلَقْوَم َيْهِدي ل ال ِلِميَن، ا ّظا َتَرى ال َف
ّلِذيَن ِبِهْم ِفي ا ُلو ُلوَن ِفيِهْم ُيَساِرُعوَن َمَرٌض ُق َنْخَشى َيُقو

َنا َأْن َب ٌة ُتِصي ِئَر ّلُه َفَعَسى َدا ِتَي َأْن ال ْأ ْتِح َي ْلَف ِمْن َأْمٍر َأْو ِبا
ْنِدِه ِبُحوا ِع ُيْص َلى َف ْنُفِسِهْم ِفي َأَسّروا َما َع َناِدِميَن، َأ

َيُقوُل ّلِذيَن َو ُنوا ا ّلِذيَن َأَهُؤلِء آَم ّلِه َأْقَسُموا ا َد ِبال َجْه
ِنِهْم ْيَما ّنُهْم َأ ُكْم ِإ َطْت َلَمَع ِب ُلُهْم َح َبُحوا َأْعَما َأْص َف

َخاِسِرين).
ّلِذيَن ِإّن( :يقول سبحانه الله بأن وذألك ّدوا ا َت َلى اْر َع

َباِرِهْم ْد ّيَن َما َبْعِد ِمْن َأ َب َدى َلُهُم َت ْلُه َطاُن ا ْي َلُهْم َسّوَل الّش
َلى َأْم ِلَك َلُهْم، َو ّنُهْم َذأ َأ ُلوا ِب ّلِذيَن َقا ّلُه َنّزَل َما َكِرُهوا ِل ال

ُكْم ِطيُع ُن َْلْمِر َبْعِض ِفي َس ّلُه ا َلُم َوال ْيَف ْ، ِإْسَراَرُهم َيْع َك َف
َذأا ْتُهُم ِإ َكُة َتَوّف ِئ ْلَمل ُبوَن ا َباَرُهْم، ُوُجوَهُهْم َيْضِر ْد َأ ِلَك َو َذأ

ّنُهُم َأ َبُعوا ِب ّت ّلَه َأْسَخَط َما ا َكِرُهوا ال َنُه َو َبَط ِرْضَوا َأْح َف
َلُهْم، ّلِذيَن َحِسَب َأْم َأْعَما ِبِهْم ِفي ا ُلو ُيْخِرَج َلْن َأْن َمَرٌض ُق

ّلُه َنُهْم، ال َلْو َأْضَغا ُء َو َكُهْم َنَشا َنا ْي َتُهْم ََلَر َلَعَرْف ِبِسيَماُهْم َف
ّنُهْم َتْعِرَف َل ْلَقْوِل َلْحِن ِفي َو ّلُه ا َلُم َوال ُكْم، َيْع َل َأْعَما

ُكْم ّن ُلَو ْب َن َل ّتى َو َلَم َح ْلُمَجاِهِديَن َنْع ُكْم ا ْن ِبِريَن ِم ُلَو َوالّصا ْب َن َو
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ُكْم، َباَر ّلِذيَن ِإّن َأْخ ّدوا َكَفُروا ا ِبيِل َعْن َوَص ّلِه َس َوَشاّقوا ال
ّيَن َما َبْعِد ِمْن الّرُسوَل َب َدى َلُهُم َت ْلُه ّلَه َيُضّروا َلْن ا ًا ال ْيئ َش

ِبُط ُيْح َلُهْم، َوَس ّيَها َيا َأْعَما ّلِذيَن َأ ُنوا ا ِطيُعوا آَم ّلَه َأ ال
ِطيُعوا َأ ُلوا َول الّرُسوَل َو ِط ْب ُكم ُت َل ّلِذيَن ِإّن ْ، َأْعَما َكَفُروا ا

ّدوا ِبيِل َعْن َوَص ّلِه َس ُتوا ُثّم ال َلْن ُكّفاٌر َوُهْم َما ّلُه َيْغِفَر َف ال
ُنوا َفل َلُهْم، ْدُعوا َتِه َت َلى َو ِم ِإ ْل ُتُم الّس ْن َأ َلْوَن َو َْلْع ّلُه ا َوال
ُكْم َلْن َمَع ُكْم َو ِتَر ُكْم) محمد: َي َل .35 ـ 25َأْعَما

الذين هؤلء مسلمة: أن وكل مسلم كل فليعلم إل
تزوج من أعداءهم، ويناصرون دينهم على يخرجون

ًا باطل فزواجه منهم ًا، بطلن ول تصحيح، يلحقه ل أصلي
نسب ثبوت من النكاح، آثار من أثر أي عليه يترتب

ًا منهم كان من وأن ذألك، وغير وميراث بطل متزوج
دينه، وإلى ربه إلى ورجع منهم تاب من وأن كذلك زأواجه

تزوجها التي المرأة تكن لم أمته، ونصر عدوه وحارب
عقد في وهي ارتدت التي المرأة تكن ولم الردة حال

ًا نكاحه بعد عليه يجب وأنه عصمته، في هي ول له، زأوج
ًا عليها فيعقد بها زأواجه يستأنف أن التوبة ًا عقد صحيح

ًا، واضح. بديهي هو كما شرعي
بقاع من بقعة أي في المسلمات، النساء فليحتط أل

يتقدمون الذين أن من الزواج قبل ليتوثقن الرض،
عن الخارجة المنبوذأة الفئة هذه من ليسوا لنكاحهن

ً يعاشرن أن ولعراضهن، لنفسهن حيطًة الدين، رجال
ًا يظنونهن في باطل زأواجهم بأن بأزأواج، وليسوا أزأواج

ابتلهن اللئي المسلمات، النساء فليعلم أل الله، دين
بطل قد أنه الردة، هذه حمأة في ارتكسوا بأزأواج الله

لهن ليسوا الرجال هؤلء على محرمات وصرن نكاحهن،
يتزوجوهن ثم عملية صحيحة توبة يتوبوا حتى بأزأواج،

ًا ًا زأواج ًا. جديد صحيح
منهن رضيت من المسلمات: أن النساء فليعلم أل

رضيت أو حاله، تعلم وهي حالة هذه رجل من بالزواج
وحكمه حكمها فإن الردة هذه فيه تعرف زأوج مع بالبقاء

المسلمات النساء ترضى أن الله سواء. ومعاذأ الردة في
ًا ولدينهن أولدهن ولنساب ولعراضهن لنفسهن شيئ

هذا. من
يصدر قانون فيه يغني وما بالهزل، ليس جد المر إن أل 

للخروج الحيل أكثر العداء, فما مع المتعاونين بعقوبة
المجرمين, لتبرئة الطرق أكثر القوانين, وما نصوصا من
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المة الحجة. ولكن في وباللحن المصطنعة، بالشبهة
كل في نصرته على والعمل دينها، إقامة عن مسؤولة

يوم الله يدي بين مسؤولون والفراد وحين، وقت
قلوبهم. عليه تنطوي وعما أيديهم، تجترحه عما القيامة
ًا وليكن لنفسه، امرئ كل فلينظر عبث من لدينه سياج
ثغر على هو إنما مسلم وكل الخائنين، وخيانة العابثين

قبله، من السلم يؤتى أن فليحذر السلم، ثغور من
َينُصَرّن( الله، عند من النصر وإنما َل ّلُه َو ُه َمن ال )).َينُصُر

حليمة مصطفى المنعم عبد بصير أبو الشيخ وقال ـ4
عورات على يتجسس من أن اعلم( :1الله حفظه

منهم وبخاصة ـ الخاصة وأحوالهم المسلمين،
الكفرة من أعدائهم إلى لينقلها المجاهدين! ـ

ًا كفرهم كان سواء المجرمين؛ ًا كفر كفر كان أم أصلي
الكبرى الموالة لهم ومواٍل مثلهم، كافر .. فهو ردة

ًا ُيقتل السلم، دائرة من تخرجه التي بد.  ول كفر
ّناِس  َوِمَن(تعالى: قال ّنا َيُقوُل َمن ال ّلِه آَم ِم ِبال َيْو ْل ِبا َو

ِنيَن ُهم َوَما الِخِر ُيَخاِدُعوَن ِبُمْؤِم ّلَه * ّلِذيَن ال ُنوا َوا َوَما آَم
َدُعوَن ّ َيْخ . 9 ـ8:البقرة) َيْشُعُروَن َوَما َأنُفَسُهم ِإل

وأن بالسلم، يتظاهروا أن للمؤمنين خداعهم ومن
يتجسسون هم ثم مؤمنون، بأنهم أنفسهم عن يقولوا
من وغيرهم الطواغيت من أعدائهم لصالح عليهم

المجرمين.  الكافرين
َيا(تعالى: وقال ّيَها   ّلِذيَن َأ ُنوا ا ُبوا آَم ِن َت ًا اْج ِثير ّظّن ّمَن َك ال

ّظّن َبْعَض ِإّن ْثٌم ال َتب َوَل َتَجّسُسوا َوَل ِإ ُكم َيْغ )َبْعًضا ّبْعُض
. 12الحجرات:

نوعان:  دوافعه حيث من والتجسس
على الطلع وحب الفضول عليه الدافع يكون خاصا نوع

الخاصة مجالسه في ـ الجاسوس ليتلذذأ الخرين، عورات
الناس أعراض عن الحديث في بالخوض ـ والعامة

صدق على والبينة الدليل يملك بأنه ويتباهى وعوراتهم
النهي التجسس عن النهي عقب جاء .. لذا وقوله دعواه

من فكل للتجسس، حتمية نتيجة الغيبة لن الغيبة؛ عن
الخرين.  غيبة في يقع أن من له بد ل تجسس

التقارير ورفع المعلومات نقل دافعه يكون عام ونوع
الكفرة من وغيرهم الظالمين الطواغيت إلى

يسير.  بتصرف)115ـ112( الملة من صاحبها تخرج أعمال 1
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أنواع أشد .. وهو الموالة من .. وهذا والمشركين
ًا، التجسس صاحبه يخرج الذي الكبر الكفر من وهو جرم

بد.  ول الملة من
النوعين: يشمل الية في الوارد التجسس عن والنهي
.. فتنبه الخاصا من بالنهي أولى .. والعام والعام الخاصا
لذلك. 

وسلم عليه الله صلى  النبي عن صح فقد الحديث وفي
ول الحديث، أكذب الظن فإن والظن إياكم(( قال أنه

)) إخوانا وكونوا تباغضوا، ول تحسسوا، ول تجسسوا،
البخاري. 

ٍم أكل من ((: وسلم عليه الله صلى  وقال أكلًة بمسل
ًا ُكِسي ومن جهنم، من مثلها ُيطعمه الله فإن برجل ثوب

قام ومن جهنم، من يكسوه وجل عز الله فإن مسلم
رياء مقام يقوم الله فإن وسمعة رياٍء مقام مسلم برجل

داود.   أبو رواه))  القيامة يوم وسمعة
عن التقارير يكتبون الذين لولئك وترهيب تحذير فيه

الطواغيت إلى ليرفعوها الموحدين المسلمين
.. وتحركاتهم أماكنهم، وعلى عليهم، ويشون الظالمين،

يرميه ـ يلبسون أو به يتقوتون ـ زأهيد مبلغ مقابل
.. المسلمين عن يكتبونه تقرير كل على إليهم الطاغوت

بلدنا، في هؤلء الضعيفة النفوس أصحاب أكثر وما
غيرهم!!  بدنيا وآخرتهم دينهم باعوا الذين
حديث إلى استمع من ((: وسلم عليه الله صلى  وقال
 أخرجه))النك أذأنيه في ُصّب منه، يفرون وهم قوم

البيض الرصاصا هو والنك المفرد الدب في البخاري
الفضول وجه على يستمع فيمن .. وهذا المذاب

التجسس وجه على يستمع بمن .. فكيف والتطفل
..؟!!  والمشركين الكافرين من المسلمين أعداء لصالح
بلسانه آمن من معشر يا((:  وسلم عليه الله صلى  وقال

تتبعوا ول المسلمين، تغتابوا ل قلبه، اليمان يدخل ولم
ّتبع عوراتهم اتبع من فإنه عوراتهم، ومن عورته، اللُه ي

داود.  أبو  رواه))بيته في يفضحه عورته الله يتبع
لصالح عليهم وتجسس المسلمين عورات تتبع قلت: من

اليمان وانتفاء بالنفاق، أولى .. هو الكافرين الطواغيت
قلبه.  من
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لصالح وخصوصياتهم المسلمين عورات على فالتجسس
يمتهنها أن يمكن ل المجرمين المشركين من أعدائهم

..!  والخداع النفاق في عريق خسيس منافق كل إل
ًا حمى من((:  وسلم عليه الله صلى  وقال من مؤمن

ًا الله بعث منافٍق نار من القيامة يوم لحمه يحمي ملك
ًا رمى ومن جهنم، َنه ُيريد بشيٍء مسلم الله حبَسه به َشي

داود.  أبو  رواه))قال مما يخرَج حتى جهنم جسر على
ًا يرمي فيمن هذا .. فكيف به شينه يريد بشيء مسلم
ًا يرمي بمن في سجنه أو قتله به يريد بشيٍء مسلم

..؟!  الظالمين الطواغيت سجون
النبي ُأتي((قال:  عنه الله رضي الكوع بن سلمة وعن
في وهو المشركين من بعين  وسلم عليه الله صلى
الله صلى  فقال انسل، ثم أصحابه، عند فجلس سفر
إليه  قال: فسبقتهم))فاقتلوه اطلبوه((:  وسلم عليه

عليه.  إياه. متفق فنفلني سلبه، وأخذت فقتلته،
بقتل  وسلم عليه الله صلى  النبي أمر فقد وكذلك
عام قريش كفار إلى حاطب كتاب حملت التي المرأة
ُتستتاب.  أن دون ومن الفتح،

كان لما((قال:  وقاصا أبي بن سعد عن الحديث في كما
وسلم عليه الله صلى  الله رسول أّمن مكة، فتح يوم

النسائي.   رواه))وامرأتين نفر، أربعة إل الناس
رسالة حملت التي المرأة هذه المرأتين هاتين من

سارة.  واسمها قريش، كفار إلى حاطب
قتل الحرب أهل المسلم كاتب إذأا(سحنون:  المام قال
. )لورثته وماله ُيستتب، ولم

الجاسوس: في القاسم ابن قال المستخرجة وفي
.  1كالزنديق) هو توبة، لهذا ُتعرف ول ُيقتل(

من وطائفة مالك ذأهب(: 2هالل رحمه تيمية ابن وقال
هـ. )أ.الجاسوس قتل جوازأ إلى أحمد أصحاب

على .. وليس والرتداد الكفر على يكون قلت: وقتله
. .هـ) أأعلم تعالى والله آخر، شيء

( فَرج بن لمحمد ، وسلم عليه الله صلى الرسول أقضية كتاب بواسطة 1
191.(

).28/109( الفتاوى مجموع 2
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تانشرعي تانقاعد
عظيمتان

في     يجب     إنما     الموانع     تبين     (أن: 1الولى القاعدة
المحارب)     أو     الممتنع     في     يجب     ول     عليه،     المقدور
عن     الممتنعة     الطائفة     في     الفـرد     (أن     أخرى     وبعبارة
الطائفة).     رءوس     حكم     له     القدرة
حق في يجب إنما الموانع هذه تبين أن هذا بعد واعلم

على يرد الممتنع..  والمتناع دون عليه المقدور
معنيين:

ًا بالشريعة العمل عن الول: امتناع ًا. أو جزئي كلي
أن المسلمين قدرة أي القدرة، عن الثاني: امتناع

بين تلزأم الله.ول لشرع ويحاكموه ويحاسبوه يوقفوه
بالشريعة؛ العمل عن الممتنع يكون فقد النوعين
ًا وهو الزكاة عن امتنع كمن السلم دار في عليه مقدور

فيمتنع يجتمعان، السلم.وقد دار في عليه مقدور فرد
وطائفة بشوكة أو كفر بدار الشريعة عن الممتنع
من المسلمون يتمكن ل بحيث دولة، وسلطان وقانون

الله حد وإقامة تعالى الله حكم على إنزاله
ًا يكون قد القدرة، عن عليه..والممتنع وقد باليد، محارب

ًا يكون أن على العلماء نص وقد .2فقط باللسان محارب
أولى باب فمن استتابته، تجب ل القدرة عن الممتنع

وتسلط واحتلها المسلمين ديار داهم الذي المحارب
فيها. الحكم مقاليد على

ًا: الول: طلب معنيان بالستتابة ويراد ممن التوبة أيض
قبل والموانع الشروط بالردة.  الثاني: تبين عليه حكم

عليه التنبيه نريد الذي هو وهذا بالردة، عليه الحكم
النزول عن والممتنع السلم شرائع عن هنا.فالممتنع

قدرتهم عن الخارج للمسلمين والمحارب الله، حكم على
أو بقوانينها أو الكفر بدولة امتنع سواء وحكمهم،
فل المتناع، نوعي بين جمع قد هذا ومحاكمها، بجيوشها

التكفير قبل حقه في والموانع الشروط تبين يجب

).66( التكفير في الغلو من التحذير في الثلثينية الرسالة انظر 1
).388( المسلول الصارم انظر 2
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سلم ول للمسلمين، نفسه يسلم لم هو والقتال.. إذأ
قي يقال ذألك.. فل في له ينظر حتى وحكمهم بشرعهم

يهذر كما الحجة، عليهم تقم لم أنهم كذلك، كانوا من حق
ًا يعرف، ل بما يهرف من بعض به كانوا إذأا خصوص

ديار على تسلطوا وقد الدين، في لنا مقاتلين محاربين
وأقاموا شرائعه، عن بشوكتهم وامتنعوا السلم
والطاغوت.. الكفر شرائع وفرضوا

ًا أن الشيباني: ( ولو الحسن بن محمد يقول من قوم
أتوا الدعوة ول السلم يبلغهم لم الذين الحرب أهل

دعوة (المسلمون) بغير يقاتلهم دارهم، في المسلمين
وأخذوا وسبوا منهم فقتلوا أنفسهم، عن ليدفعوا
بين وما الكبير، السير هـ. من.) أ... جائز فهذا أموالهم

قال: ثم شرحه، في السرخسي أثبتها زأيادة المعكوفين
للمشهور حل مسلم على سيفه شهر لو المسلم ( لن
أولى، هنا فها نفسه، عن للدفع قتله سيفه عليه

السلم إلى بالدعوة اشتغلوا لو أنهم ذألك في والمعنى
المسلمين حرم على والقتل السبي يأتي فربما

ابن ) أهـ.ويقول الدعاء يجب فل وأنفسهم وأموالهم
قتالهم قبل الكفار يدعون المسلمين أن : ( ومنها1القيم

تبلغهم، لم الدعوة كانت إن واجب هذا السلم إلى
هم المسلمون كان إذأا هذا الدعوة، بلغتهم إن ومستحب
ديارهم في الكفار قصدهم إذأا فأما للكفار، القاصدين

عن يدفعونهم لنهم دعوة بغير يقاتلوهم أن فلهم
جهاد بين العلماء تفريق من ) .فهذا وحريمهم أنفسهم

ًا السلم شيخ فرق الدفع..وقد وجهاد الطلب في أيض
وهو مغلظة ردة (المرتد بين 2كتبه من  عديدة مواضع

أو والقتل المحاربة أو المتناع ردته إلى يضيف الذي
فيقتل مجردة ردة المرتد وبين استتابة بل فيقتل القتال

بدار يلحق بأن امتنع لو أيضا:: ( المرتد يتوب.وقال أن إل
بها يمتنعون شوكة ذأوي المرتدون يكون بأن أو الحرب،

) تردد بل الستتابة قبل يقتل فإنه السلم، حكم عن
ًا أهـ.وقال وإنما يستتاب ل الممتنع أن : ( على3أيض
. ) أهـ عليه المقدور يستتاب

).1/5( الذمة أهل أحكام 1
).20/59( الفتاوى المثال سبيل على أنظر 2
).326ـ325( الصارم 3
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طلب في الجامع كتاب في العزيز عبد القادر عبد يقول
معنيين: على الشرع في يرد : (المتناع1العلم

السلم، شرائع من فعله وجـب عما أحدهما: المتـناع
عن المتناع وهذا ذألك، ونحو والزكاة الصلة كترك

ًا ذأكره تردد الذي هو الشرع السلم شيخ كلم في كثير
السلم...) شرائع من شريعة عن امتنعت طائفة (أيما

ًا يكون قد الشرع عن والممتنع ما بحسب فاسقا أو كافر
عنه. امتنع

: (ومعنى2تيمية ابن قال القدرة، عن والخر: المتناع
أو بالبينة لثبوته عليهم الحد عليهم: إمكان القدرة

صحة ولعل المسلمين)، قبضة في وكونهم بالقرار
الحد).  إقامة (إمكان العبارة

ًا وقال طلبهم إذأا فأما عليهم، ُقِدَر إذأا كله : (وهذا3أيض
عليه، فامتنعوا عدوان بل الحد لقامة نوابه أو السلطان

حتى العلماء باتفاق قتالهم المسلمين على يجب فإنه
ًا وقال كلهم)، عليهم يقدر جاءت التي (العقوبات: 4أيض

نوعان: أحدهما ورسوله الله عصى لمن الشريعة بها
تقدم، كما والعدد الواحــد من عليه المقــدور عقوبة

ُيقدر كالتي الممتنعة الطائفة والثاني: عقاب إل عليها ل
بأمرين: باللحوق يتأتى القدرة عن بقتال) والمتناع

بالمتناع أو للمسلمين، سلطان ل حيث الحرب بدار
تيمية ابن وذأكر وسلح، بأعوان أي وشوكة بطائفة

لو المرتد : (ولن5قوله في القدرة عن المتناع كيفية
المرتدون يكون بأن أو الحرب، بدار يلحق بأن ـ امتنع
ُيقتل فإنه ـ السلم حكم عن بها يمتنعون شوكة ذأوي
تردد). بل الستتابة قبل

أمور: عدة على هنا وأنبه
ًا يكون الشرع: قد عن الممتنع أن ـ1 الصلة، كتارك فرد
الزكاة. كمانعي طائفة أو
ًا يكون القدرة: قد عن الممتنع وأن ـ2 بن الله كعبد فرد

الله صلى النبي حياة في ارتد الذي السرح أبي بن سعد
دار وكانت فتحها قبل بمكة باللحاق وامتنع وسلم عليه

يسير. ) بتصرف687ـ2/686( العلم طلب في الجامع 1
).507( المسلول الصارم 2
).317/ 28( الفتاوى مجموع 3
).349/ 28( الفتاوى مجموع 4
).322( المسلول الصارم 5
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كالمحاربين طائفة القدرة عن الممتنع يكون وقد حرب،
الممتنعين. وكالمرتدين الطريق قطاع

بتعليقي والمتناع الشرع عن المتناع بين تلزأم ل أنه ـ3
ًا الشرع عن ممتنع كل فليس القدرة، عن عن ممتنع

وكالطائفة عليه، المقدور الصلة تارك القدرة: كالفرد
عبد استتابهم الذين حنيفة بني كبقايا عليها المقدور

في حديثهم ذأكرت وقد بالكوفة الردة من مسعود بن الله
وأصل الطحاوية العقيدة على المذكور الهام التنبيه

عدد وكان الكفالة كتاب بأول البخاري بصحيح حديثهم
رجل وسبعين مسعود: مائة ابن استتابهم الذين هؤلء

. 1شيبة أبي ابن عن حجر ابن نقله كما
ًا يكون أن فلبد القـدرة عن الممتنـع أما ـ4 عن ممتنع

قد كان إذأا إل القدرة عن بالمتناع يوصف ل لنه الشرع،
فامتنع به فطولب للعباد حق أو تعالى لله حق عليه وجب

وبعد المطالبة قبل القدرة عن امتنع أو القدرة، عن
به. يؤاخذ ل حتى عليه الحق وجوب

له الفرد إن نقول الشريعة، في المتناع أنواع بيان بعد
ل والذين القدرة عن الممتنعين في الطائفة حكم

هو الطائفة وحكم أيضا، الشرع عن ممتنعين إل يكونون
الطائفة رأس كان فإذأا هذا وأئمتها. وعلى رءوسها حكم

ًا بالمرتدين، طائفته ُسّميت وطليحة، كمسيلمة مرتد
رأس كان بالردة. وإذأا منهم فرد كل على وُحكم

:تعالى قال كما  بالبغاة، طائفته ُسّميت باغيا الطائفــة
ِإن َداُهَما َبَغْت (َف َلى ِإْح ُْلْخَرى) الحجرات َع وقال ،9:ا
ًا (تقتل( :وسلم عليه الله صلى ))الباغية الفئة عمار

ُيسمى عمار باغيا. وحديث الفئة هذه في فرد كل و
مقارب بلفٍظ البخاري ورواه لمسلم ولفظه عليه متفق

الممتنعين من غيرهم في القول ). وهكذا447 (حديث
ّطاع والمحاربين كالخوارج منهم كل يسمي الطرق ق

ًا أو خارجيا الترتيب.   على محارب
حكـم لـه الفـرد أن وهـو ذأكـرناه الذي الحكـم وهـذا

الكتاب عليه دّل القدرة، عن الممتنعــين في الطائفـة
والجماع. والسنة

ِإّن:تعالى قوله الكتاب: فالدليل أما ـ أ َوَهاَماَن ِفْرَعْوَن  (
َدُهَما ُنو ُنوا َوُج ِئيَن) القصص َكا ِط تعالى وقوله ،8 :َخا

ُنِري َدُهَما َوَهاَماَن ِفْرَعْوَن (َو ُنو ْنُهم َوُج ُنوا ّما ِم َكا

).470/ 4( الباري فتح 1
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َذُروَن) القصص ُه:تعالى وقوله ،6:َيْح َنا ْذ َأَخ ُه  (َف َد ُنو َوُج
َناُهْم ْذ َب َن َيّم ِفي َف ْل ُظْر ا ْيَف َفان َبُة َكاَن َك ِلِميَن) َعاِق ّظا ال
َناُهْم تعالى وقوله ،40:القصص ْل ِئّمًة (َوَجَع ْدُعوَن َأ َلى َي ِإ

ّناِر َيْوَم ال َياَمِة َو ْلِق  واليات41:ُينَصُروَن) القصص َل ا
َدُهَما) لهم التباع أن تبين ُنو (ِفْرَعْوَن المتبوعين حكم (ُج

ُنوا الثم في بينهم تعالى الله سّوى فقد َوَهاَماَن)، َكا )
ِئيَن) وفي ِط ُنوا (ّما الوعيد َخا َذُروَن) وفي َكا العقوبة َيْح

َناُهْم الدنيوية ْذ َب َن َيّم) وفي ِفي (َف ْل الخروية العقوبة ا
َيْوَم َياَمِة (َو ْلِق بأنهم جميعا الله ووصفهم ُينَصُروَن)، َل ا
ِئّمًة َأ ْدُعوَن ( َلى َي ّناِر) ولم ِإ ولم ومتبوع، تابع بين يفرق ال
حكم استحقوا وإنما المتبوع، جنود بأنهم إل التباع يصف

يكن لم إذأ وإفساده، إجرامه في له لمشاركتهم المتبوع
يطيعونه الذين بجنوده إل الجرام من ليتمكن المتبوع

زأمان كل في الطاغية جنود وهكذا إرادته، وينفذون
ومكان.

جنود تكفيـر على اليات هـذه في حجة ل إنه قيـل فـإن
جنود لن ـ السلم ُيظهر من وفيهم ـ المرتدين الحكام
ًا كانوا فرعون على النص فالجواب: أن ، أصليين كفار

السابقة الدلة من مستفاد المرتدين الحكام جنود كفر
الحكم هذا في يؤثر ول والجماع والسنة الكتاب من

بالسلم لشخص يحكم ل لنه للسلم، بعضهم إظهار
ذألك يقترن لم إذأا إل السلم لعلمات بإظهاره الحكمي
علمات ظهور اقترن وهنا السلم، نواقض من بناقض

على الكفار نصرة وهو بناقض بعضهم من السلم
فوجه هنا المذكورة اليات المسلمين. أما وعلى كفرهم

دللة جهة من هو المرتدين جنود كفر على بها الستدلل
كل من والمتبوع التابع بين التسوية على اليات هذه

التسوية هذه سبب تعالى الله يجعل ولم الوجوه،
اليات ُتِشر لم بل المتبوع، لمعتقد التابع معتقد مشابهة

هذه مناط الله جعل وإنما التباع، معتقد إلى إشارة أدنى
في الموافقة ل الفعل في المتابعة مجرد هو التسوية

إل اليات هذه جميع في الله يصفهم ولم العتقاد،
بالعتقاد الكفر في التكفير فرعون. وَحْصر جنود بأنهم
يقع الكفر فإن الصحيح وعلى المرجئة مذهب هو فقط

المرتدين الحكام وجنود ، العتقادو والفعل بالقول
بالقول كفروا إنما والفعل بالقول ينصرونهم الذين

معتقدهم. في النظر دون والفعل
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الردة أئمة أتباع سّموا عندما عنهم الله رضي والصحابة
بمجرد عليهم حكموا إنما بكفرهم وحكموا بالمرتدين

والفعل بالقول لهم ونصرتهم الردة لئمة إتباعهم
لم هذا فإن معتقدهم، اختبروا لنهم ل معهم، والقتال

قول ذأكرت أن سبق وقد النقل، جهة من يثبت ولم يقع
1أكثر أو ألف مائة نحو كانوا مسيلمة أتباع إن تيمية ابن

عن امتناعهم مع العدد هذا معتقد تبين يتأتى فكيف
وسجاح طليحة أتباع من غيرهم عن فضل القدرة؟

تبين على عليهم الحكم توقف وغيرهم. ولو والعنسي
أن تعلم الجهاد. وبهذا إبطال إلى هذا لفضى معتقدهم

من ل والفعل القول جهة من هو المرتدين أنصار كفر
ما الله رحمه الطبري جرير ابن ذأكر قد العتقاد. بل جهة
:2فقال بكذبه، ُيقر كان مسيلمة أتباع بعض أن يبين

َليد عن سيف عن شعيب قال: حدثنا السرّي إلّى (كتب ُخ
أنه أبيه، عن النمري طلحة بن عمير عن النمري ذأفرة بن
الله! رسول قالوا: َمْه مسيلمة؟ فقال: أين اليمامة جاء

مسيلمة؟ قال: أنت جاءه، فلما أراه، حتى فقال: ل،
نور قال: أفي قال: رحمن، يأتيك؟، قال: من قال: نعم،

ّذاب أنك فقال: أشهد ُظلمه، فقال: في ُظلمة؟ في أو ك
ًا وأن ّذاب ولكن صادق، محمد من إلينا أحب ربيعة ك

ِتل ُمضر، صادق (قال: رواية عقرباء) وفي يوم معه فُق
ّذاب ُمَضر) أهـ. كذاب من إلّي أحب ربيعة ك

ّينوا لم الصحابــة والحاصل: أن أئمة أنصار معتقد يتب
ًا هذا يكن ولم الردة، حكموا وإنما القائمة، للمنعة ممكن

التسوية يوجب وهذا والمعاونة النصرة بسبب بردتهم
سّوى كما الحكام في ورءوسهم أئمتهم وبين بينهم

وُجنده. فرعون بين الله
الطائفة حكم له الفرد أن على السنة: فالدليل وأما ـ ب

وسلم عليه الله صلى النبي إجراء هو الممتنعين في
جيش مع خرج لما العباس عّمه على الكفار حكم

السلم دعواه رغم بدر، يوم للقتال المشركين
ل فعله بمجرد عليه الحكم توّجب قد وأنه والكراه،

حكم له الفرد أن على معتقده. فدّل في بالنظر
قبل.  من حديثه ذأكرنا الطائفة. وقد

).7/217( السنة منهاج 1
).2/277( الطبري تاريخ 2
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في المذكور ـ الصحابة إجمــاع الجماع: فدليله وأما ـ جـ
أبي عهد في الردة أئمة أنصار تكفير على ـ الول الدليل

تابع بين ذألك في يفرقوا عنه. ولم الله رضي بكر
ومتبوع. 

الفـرد على يجـري الممتنعــين في أنه تعلم هـذا ومن
تعالى قال كما رءوسها، حكم هو الذي الطائفة حكـم
َيْوَم ْدُعو ( َناٍس ُكّل َن ِإَماِمِهْم) السراء ُأ . فأنصار71:ِب

في السلم شريعة بغير الحاكمين المرتدين الحكام
الحكم وهذا أئمتهم، حكم حكمهم مرتدون هم هذا زأماننا
كافر منهم كل أن أي التعيين على النصار على يجري
صلى النبي حكم التعيين على تكفيرهم ودليل بعينه،

وإجماع التعيين، على العباس عمه على وسلم عليه الله
المرتدين أنصار من مات من تكفير على الصحابة

ّينون.  القتلى أن في النار) ولشك في (وقتلكم مع
هذه تقرير في الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ قال

حتى ببعض بعضهـا انتصــر إذأا :(والطائفــة1القاعدة
ـ والعقاب الثواب في مشتركون فهم ممتنعين صاروا

منها وأنصارها الممتنعة الطائفة فأعوان ـ قوله إلى
الواحدة الطائفة لن ـ قوله إلى ـ وعليهم لهم فيما

الواحد)أ.هـ. كالشخص ببعض بعضها الممتنع

).312  ـ311/ 28( الفتاوى مجموع 1
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وموانعه     التكفير     شروط     أن: الثانية القاعدة
بمعنى     أو     معتبر     شرعي     بدليل     إل     وتعتبر     تثبت     ل     وأسبابه

لثباتها     لبد     السببية     وكذلك     والشرطية     ( المانعية     آخر
والسباب والشروط فالموانعشرعي)      دليل     واعتبارها

وضعتها التي الوضعية الشرعية الحكام من ذألك كل
بتوقيف. الشريعة

دليل غير من سببا أو مانعا أو شرطا أدعى من فكل
على ويقول الكذب الله على يفتري ممن فهو شرعي

موانع أو شروط أو أسباب ابتداع يجوزأ فل علم بغير الله
فهو ذألك فعل ومن سلطان من بها الله أنزل ما للتكفير

َأْم قوله عموم تحت داخل َكاء َلُهْم تعالى:( َشَرُعوا ُشَر
ّديِن ّمَن َلُهم َذأن َلْم َما ال ْأ ّلُه)  ِبِه َي وقوله ،21الشورى:ال

ْا ُذو ّتَخ َباَرُهْم سبحانه:(ا َنُهْم َأْح َبا ًبا َوُرْه َبا ّلِه) ُدوِن ّمن َأْر ال
ُلوَنتعالى:( وقوله ،31التوبة: َيُقو َلى َو ّلِه َع َكِذَب ال ْل ا

َلُموَن َوُهْم ذألك من المسلم فليحذر. 75عمران: آل) َيْع
الشروط في القياس منعوا الصوليين (أكثر أن وليعلم

.1والموانع) والسباب
 

ًا     التكفير     موانع     من     فليس    ـ 1 ًا     المرتد     يكون     أن     إذأ 2  سعودي

ًا     أو     العرب     جزيرة     من     أو العصمة أدعينا إن إل عربي
أو وسلم عليه الله صلى محمد نبينا غير ما لشخص
يثبت التاريخ إن بل كفر فقد ذألك أدعى ومن ما لشعب

ًا أن محمد نبينا وفاة بعد العرب جزيرة أهل من كثير
مع وكان بل الله دين عن ارتدوا قد وسلم عليه الله صلى

).375( الفحول وإرشاد ، )282( للشنقيطي الفقه أصول مذكرة انظر 1
ًا إليه الشباب ندعو مما 2 التبعية على لدللتها سعودي لفظة عن البعد دائم

أو المدينة أو القبيلة أو للبلد بالنسبة واستبدالها سعود آل لسرة المقيتة
الجزيرة. بأهل
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شيخ ذألك ذأكر كما ألف مئة من أكثر الكذاب مسيلمة
الول. الدليل في ذألك ذأكرنا وقد تيمية بن السلم

وكذلك العنسي السود أتباع من كبير عدد أرتد وكذلك 
بالكفر الصحابة عليهم حكم الزكاة أداء عن امتنعوا الذين

ًا وقاتلوهم آل إبراهيم بن محمد الشيخ ُسئل وقد جميع
ّدة؟ هو هل الزكاة مانعي الشيخ: قتال :1فأجاب ر

ّدة أنه (الصحيح ّديق لن ر ول بينهم يفرق لم الص
بعدهم). من ول الصحابة

ً الناس عامة حتى أحد على تخفى ل القصص وهذه  فضل
المستعان. والله منهم العلم طلبة عن

العلم!!     أهل     من     المرتد     كون     التكفير     موانع     من     وليس    ـ 2
اللحى!!! أو     أهل     من     الفلنية!! أو     الهيئة     في     عضو     أنه     أو

يحمل     كونه     أو     الفلنية     السلمية     الجماعة     من
مما ذألك     نحو     أو     الشريعة     !! في     دكتوراه     ماجستير!! أو

يختص ول الجميع على يمضي الله فدين البعض يتوهمه
دون قطر أو شخص دون شخص أو طبقة دون بطبقة

ممن العلماء كبار أحد عن وجل عز الله قال فقد قطر
ْتُل الله اسم يعلم أنه قيل ْيِهْم العظم:(َوا َل َأ َع َب ّلِذَي َن ا

ُه َنا ْي َت َنا آ ِت َيا َلَخ آ ْنَها َفانَس َبَعُه ِم ْت َأ َطاُن َف ْي َكاَن الّش ِمَن َف
ْلَغاِويَن َلْو ا َنا * َو ْئ ُه ِش َنا ّنُه ِبَها َلَرَفْع ِك َلـ َد َو َل َلى َأْخ َلْرِض ِإ ا

َبَع ّت ُه َوا ُلُه َهَوا َث َثِل َفَم ْلِب َكَم َك ْل ْيِه َتْحِمْل ِإن ا َل ْلَهْث َع َأْو َي

ْكُه ْتُر ْلَهث َت ِلَك َي َثُل ّذأ ِم َم ْلَقْو ّلِذيَن ا ْا ا ُبو ّذ َنا َك ِت َيا َفاْقُصِص ِبآ
ْلَقَصَص ّلُهْم ا ّكُروَن َلَع َتَف ً * َساء َي َثل ْلَقْوُم َم ّلِذيَن ا ْا ا ُبو ّذ َك

َنا ِت َيا َأنُفَسُهْم ِبآ ْا َو ُنو ِلُموَن) العراف َكا ْظ ،177ـ175:َي
الله صلوات النبياء وهم خلقه خيرة حق في تعالى وقال

َلْو وسلمه ْا عليهم:(َو ُكو ِبَط َأْشَر ْنُهم َلَح ْا ّما َع ُنو َكا
ُلوَن ِئَك َيْعَم َلـ ُأْو ّلِذيَن *  َناُهُم ا ْي َت َتاَب آ ِك ْل ْكَم ا ْلُح َة َوا ُبّو ّن َوال

ِإن ْكُفْر َف ْد َهـُؤلء ِبَها َي َنا َفَق ْل ّك ْا َقْوًما ِبَها َو ْيُسو ِبَها ّل
َكاِفِريَن) النعام بن سعد بن الله عبد وهذا ، 89ـ88:ِب

للنبي يكتب وكان الوحي، كتبة من كان الذي السرح أبي
رسول فأمر عقبيه، على ارتد ثم وسلم عليه الله صلى
متعلقا وجدوه ولو بقتله وسلم عليه الله صلى الله

الفتح عام السلم إلى ورجع تاب إنه الكعبة.. ثم بأستار
إلى – الرضاعة من أخاه وكان – عفان بن عثمان أحضره

برواياتها فبايعه..وقصته وسلم عليه الله صلى النبي

).6/202( إبراهيم بن محمد الشيخ ورسائل فتاوى 1
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في السلم شيخ فوائدها على وتكلم بسطها المختلفة
الوحي كتبة من كونه أن منها والشاهد المسلول الصارم

كفره من يمنع لم وسلم عليه الله صلى النبي عند
الله رضي عبادة بن سعد بسببها.. وهذا أتى وردته.. لما

رضي معاذأ بن لسعد السلم يظهر رجل على قال عندما
بن أسيد قال تقتله أن تستطيع ول تقتله ل عنه الله

المنافقين عن تجادل منافق إنك عنه الله رضي حضير
كما الكلمة هذه على وسلم عليه الله صلى النبي واقره

رضي الخطاب بن عمر الصحيحين.. وهذا في ذألك جاء
عنه: الله رضي بلتعه أبي بن لحاطب يقول عنه الله

رواية: فقد وفي المنافق هذا عنق أضرب دعني
قد وسلم: إنه عليه الله صلى الله رسول كفر.فقال

ًا شهد فقال بدر أهل إلى اطلع الله لعل يدريك وما ، بدر
لكم. غفرت فقد شئتم ما : اعملوا

مصراعيها على مفتوحة والمبررات التأويلت باب أن مع
إذأا عنهم الله رضي ولغيرهم ولحاطب عبادة بن لسعد
أحد فهم الحاضر العصر ومرجئة مشايخ يريد كما كانت

المدينة: في السلمية للدولة المؤسسين
يسب كيف عنهم الله رضي الصحابة يقل لم فلماذأا ـ أ

ًا حضير بن أسيد ًا الصحابة علماء من عالم ًا ومجاهد كبير
؟. معلومة منتقصيهم وعادة مسمومة العلماء فلحوم

فعله ما أن عنهم الله رضي الصحابة يقل لم ولماذأا ـ ب
كبيرة مصلحة يتضمن عنه الله رضي عبادة بن سعد

؟ هذا كبيرة..كيف مفسدة ويدفع عظيمة
هذا بأن عنهم الله رضي الصحابة يقل لم ولماذأا ـ ج

ًا عنه يدافع فهو لقبيلة رئيس عنه دافع الذي الرجل دفع
السلم ودولـة والمسلمين السلم ضد قبيلته لتهييج

الدولة على القبيلة قلوب ويؤلف الدعوة على ويحافظ
؟. السلمية

هذا أن عنهم الله رضي الصحابة يقل لم ولماذأا ـ د
مع ويجاهد ويصوم يصلى السلم هظاهر كان الرجل

؟. المسلمين على يلتبس فحاله المسلمين
بن سعد أن عنهم الله رضي الصحابة يقل لم ولماذأا ـ هـ

ً له أن إل أخطأ كان وإن عبادة وهذه الفضائل من جبال
لمجرد فضائل له عالم ضد القول هذا يصح ول عالم زألة
العلماء وسقطات زألت تتبع يصح ول تتكرر لم واحدة زألة
؟.
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بن سعد لعل عنهم الله رضي الصحابة يقل لم ولماذأا ـ و
من يمنع والتأويل متأول أنه إل أخطأ كان وإن عبادة

؟. والعقوبة للفعل الشرعي التوصيف
على يجب عنهم الله رضي الصحابة يقل لم ولماذأا ـ ي

قبل عذر ألف له ويلتمس هكذا يتسرع أل حضير بن أسيد
ًا يرمي أن ًا مجاهد على السلم دولة قامت كبير

؟. الشنيع الوصف هذا بمثل تضحياته
نظريات يتعلموا لم ؟.. لنهم لم هذا كل يقولوا لم

مرآة تنقلب ولم السطحية الجزئية الظاهرة المصالح
ً الحق يرى حتى وتسود بصيرتهم ًا والباطل باطل حق
والشرك ًشركا والتوحيد بدعة والسنة سنة والبدعة
إنهم بل ًفسادا والمصلحة ًمصلحة والفساد ًتوحيدا

وأرق المصفى العسل من أصفى التوحيد أن يعلمون
وإن الضروع في اللبن من وأنقى الزلل الماء من

لعلها الطاغوت مدح من وشائبة الموالة من قطرة
بنقائه. وتذهب صفوه تكدر الدعوة لمصلحة

الناس أن فليعلموا البعض يقول كما اللحية مانع وأما
ًا الشاذأين اليسير النزر إل لحاهم يحلقوا يكونوا لم قديم

تكن فلم اللحى بوفرة يشتهرون الكفر أئمة كان وكذلك
عصر في البعض يريد كما بالكفر عليهم للحكم عائقا

فأجلهم سعود آل دولة تفعله ما تغركم فل هذا العجائب
أمره على غالب والله حان قد منهم والنتقام اقترب قد

!!.  يعلمون ل الناس أكثر ولكن
التكفير: مسألة في ليس ولكن آخر دليل وهذا

لبى قالوا لما عنهم الله رضي وصهيب وبلل سلمان
مأخذها) الله عدو من الله سيوف تأخذ (ألم سفيان

)؟؟!قريش لسيد هذا الصديق: (أتقولون بكر أبو قال
كنت (إن(وسلم:  عليه الله صلى الله رسول له فقال

.)ربك) أغضبت لقد أغضبتهم
الكبير للداعية قلنا لو العلم وطلبة المشايخ يقول فماذأا

قلنا الطواغيت.. أو عن تجادل منافق والمشهور: إنك
المؤمنين المجاهدين أغضبت كنت الكبير: لن للعالم
ربك..؟؟!!!!. أغضبت لقد للطاغوت بمدحك الله أولياء

الدنيا علينا قلناه) لهاجت (وقد ذألك قلنا لو الجواب
الجهاد عن والتثبيط والتعويق التخذيل مدارس وسارعت

ًا حذفت التي شريعة والترصد الصرار سبق ومع عمد
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الحادة السيوف برفع الملحم ملة من والجلد السيف
..1رقابنا لتقطيع

 
أسباب     من     معين     سبب     في     التكفير     موانع     من     وليس    ـ 3

يحابي ل الله .. فدينكثر     به     سيكفرون     من     كون     الكفر
ًا، ْا ِإن ُموَسى تعالى:(َوَقاَل قال وقد أحد ْكُفُرو ُتْم َت َأن

َلْرِض ِفي َوَمن ِإّن َجِميًعا ا ّلَه َف ِنّي ال ٌد)  َلَغ  ،8إبراهيم:َحِمي
َثُر َوَماتعالى:( وقال ْك ّناِس َأ َلْو ال ِنيَن َحَرْصَت َو )ِبُمْؤِم

ِإّن وقال ،103يوسف: ًا سبحانه:(َو ِثير ّناِس ّمَن َك ِلَقاء ال ِب
ّبِهْم َكاِفُروَن)  َر أبو يرويه الذي الحديث وفي ،8الروم:َل
ًا:  ثوبان عن ماجه وابن داود تقوم ول...((مرفوع

وحتى بالمشركين أمتي من قبائل تلحق حتى الساعة
وصححه الحاكم وأخرج ، )الوثان) أمتي من قبائل تعبد
عليه الله صلى الله رسول قال:تل هريرة أبي عن

ْيَت َأ ّناَس وسلم:( َوَر ُلوَن ال ْدُخ ّلِه ِديِن ِفي َي َأْفَواًجا) ال

ًا منه ليخرجن(قال:( ًا) فيه دخلوا كما أفواج أفواج
عنه. الله رضي هريرة أبي على موقوفا ويروى

مسيلمة أتباع أن مر كما تيمية ابن السلم شيخ ذأكر وقد
أكثر. أو ألف مائة نحو الكذاب

بعضهم     به     يهدد     مما     الخوف     التكفير     موانع     من     وليس    ـ 4
بعض     مصادرة     أو     الوظيفة     من     الطرد     أو     راتب     قطع     من

ليس فهذا ، قشورها     بعض     من     منعهم     أو     دنياهم     حظوظ

ًا كان ما بين الباب هذا في يفرق أن تنبيه: يجب 1 ًا كفر ًا صراح من مخرج
على صاحبه يؤجر الذي الخاطئ الجتهاد من بكفر ليس ما وبين الملة

أن ينبغي فل طلبته أو العلم أهل بعض بها يقع قد التي العثرات أو اجتهاده
ينفر أو بعلمهم يزهد أو بسببها عليهم يتطاول أو لجلها معهم الدب يساء

ًا كتبهم عن الشباب به القائمين الدين أنصار من كانوا إن بها.. خصوص
والمرتدين..  الطواغيت من المتبرئين

عليه الله صلى النبي قول النصار) باب مناقب (كتاب البخاري صحيح ففي
أحاديث فيه ) وذأكر مسيئهم عن وتجاوزأوا محسنهم من ( اقبلوا وسلم

وفيه بالنصار وسلم عليه الله صلى الله رسول وصية في أنس حديث منها
وتجاوزأوا محسنهم من قوله: ( فاقبلوا ) إلى... بالنصار قوله: (أوصيكم

) .. مسيئهم عن
يفنون الذين الله بدين القائمة الطائفة أهل من هم الذين الدين فأنصار

هذه من نصيب لهم وتوحيده الله دين نصرة في مهجهم ويبذلون أعمارهم
زأمان.. كل في النبوية الوصية

السفهاء تسليط من وحذار فيهم وسلم عليه الله صلى وصيته فلتحفظ
هذه وأعداء الله أعداء أعين إقرار ذألك في فإن عليهم الرعاع وتطاول
الرسالة فقيه..(انظر أو عاقل هذا مثل على يقدم المباركة.. ول الدعوة

أسره). الله فك المقدسي محمد لبي الثلثينية
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إلى ذألك دفعه من به يعذر ول التكفير موانع من بمانع
ومظاهرتهم المشركين وتول ، العالمين برب الكفر
من هو بل ، المشركين قوانين ونصرة ، المسلمين على

إلى وأزّأهم ، بالغي لوليائهم وإمدادهم الشياطين تزيين
الكراه من ليس المور هذه بمثل التخويف إذأ ، أزّأا الكفر

ّناِس تعالى: (َوِمَن قال وقد شيء في ّنا َيُقوُل َمن ال آَم
ّلِه َذأا ِبال ِإ ّلِه ِفي ُأوذِأَي َف َنَة َجَعَل ال ْت ّناِس ِف َذاِب ال ّلِه) َكَع ال

.10العنكبوت:
َيا وقال ّيَها تعالى:(  ّلِذيَن َأ ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُذو ّتِخ َد َت َيُهو ْل ا

ّنَصاَرى َياء َوال ِل َياء َبْعُضُهْم َأْو ِل ّلُهم َوَمن َبْعٍض َأْو َتَو ُكْم َي ّمن
ّنُه ِإ ْنُهْم َف ّلَه ِإّن ِم َ ال ْلَقْوَم َيْهِدي ل َتَرى ا ِلِميَن* َف ّظا ال

ّلِذيَن ِبِهم ِفي ا ُلو ُلوَن ِفيِهْم ُيَساِرُعوَن ّمَرٌض ُق َنْخَشى َيُقو
َنا َأن َب ٌة ُتِصي ِئَر ّلُه َفَعَسى َدآ ِتَي َأن ال ْأ ْتِح َي ْلَف ّمْن َأْمٍر َأْو ِبا

ْا ِعنِدِه ِبُحو ُيْص َلى َف ْا َما َع ْنُفِسِهْم ِفي َأَسّرو َناِدِميَن َأ
َيُقوُل ّلِذيَن *َو ْا ا ُنو ّلِذيَن َأَهـُؤلء آَم ْا ا ّلِه َأْقَسُمو َد ِبال َجْه
ِنِهْم ْيَما ّنُهْم َأ ُكْم ِإ َطْت َلَمَع ِب ُلُهْم َح ْا َأْعَما َبُحو َأْص َخاِسِريَن َف

َيا ّيَها *  ّلِذيَن َأ ْا ا ُنو ّد َمن آَم َت ُكْم َيْر ِنِه َعن ِمن ِتي َفَسْوَف ِدي ْأ َي
ّلُه ٍم ال ّبُهْم ِبَقْو َنُه ُيِح ّبو ُيِح ّلٍة َو َلى َأذِأ ِنيَن َع ْلُمْؤِم َلى َأِعّزٍة ا َع

َكاِفِريَن ْل ُدوَن ا ِبيِل ِفي ُيَجاِه ّلِه َس َ ال ٍم َلْوَمَة َيَخاُفوَن َول ِئ ل
ِلَك ّلِه َفْضُل َذأ ِتيِه ال ّلُه َيَشاء َمن ُيْؤ ِليٌم َواِسٌع َوال ّنَما َع ِإ  *

ُكُم ّي ِل ّلُه َو ُلُه ال ّلِذيَن َوَرُسو ْا َوا ُنو ّلِذيَن آَم َة ُيِقيُموَن ا الّصلَ
ُتوَن ُيْؤ َة َو َكا ِكُعوَن َوُهْم الّز َتَوّل * َوَمن َرا ّلَه َي َلُه ال َوَرُسو
ّلِذيَن ْا َوا ُنو ِإّن آَم ّلِه ِحْزَب َف ُبوَن) المائدة: ُهُم ال ِل ْلَغا  ـ51ا

56.
المجردة الخشية دفعتهم من ردة بيان اليات هذه ففي
أعمالهم، حبطت قد بأنهم والتصريح الكفار، تولي إلى

بالكفر.. إل يكون ل وهذا
أو المشركين (كتولي الكفر اقتراف في الله يعذر فلم

ًا ذألك يجعل ولم المجردة، بالخشية قوانينهم)، من مانع
من كثير يظن كما الكراه من يجعله ولم التكفير، موانع

الجّهال..
أحوال ذأكر حين الله رحمه عتيق بن حمد الشيخ يقول
من فيهم فذكر الكفار لموافقة المظهرين الناس

الباطن في لهم مخالفته دعوى مع الظاهر في يوافقهم
ذألك على حمله : (وإنما1قال سلطانهم، في ليس وهو
أو عيال أو بوطن مشّحة أو مال أو رئاسة في طمع إما

).62( الشراك وأهل المرتدين مولة من والفكاك النجاة سبيل 1
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يكون الحالة هذه في فإنه ، المال في يحدث مما خوف
ًا الباطن. في لهم كراهته ينفعه ول مرتد
ِلَك الله قال ممن وهو َذأ ّنُهُم فيهم:(  َأ ْا ِب ّبو َتَح َة اْس َيا ْلَح ا

َيا ْن ّد ْل َلى ا َأّن الِخَرِة َع ّلَه َو َ ال ْلَقْوَم َيْهِدي ل َكاِفِريَن) ا ْل ا
.107النحل:
بغض ول الجهل، الكفر على يحملهم لم انه وأخبر

ًا لهم أن هو وإنما الباطل، محبة أو (الحق)، من حظ
...الدين على آثروه الدنيا حظوظ

عبد بن محمد السلم شيخ كلم معنى قال: وهذا
تعالى.  الله رحمه الوهاب

ًا الناس من كثير يعتقده ما وأما تزيين من فإنه عذر
أولياء خوفهم إذأا بعضهم أن فذلك وتسويله، الشيطان
ًا الشيطان إظهار له يجوزأ انه ظن له، حقيقة ل خوف
) أهـ. لهم والنقياد للمشركين الموافقة

ًا ذأكر ثم الكراه صفة في تيمية ابن السلم لشيخ كلم
والتعذيب بالضرب إل يكون ل وأنه الكفر، كلمة على

دونه بالحيلولة بالتخويف ول الكلم بمجرد ل والقتل،
 ...أهله أو ماله أو زأوجته ودون

أبو سئل(: 1قال عياض القاضي عن السيوطي نقل وقد
عمن المالكية علماء من الكيزاني القيرواني محمد
في الدخول على ( حكام) مصر يعني عبيد بنو أكرهه

 ؟ يقتل أو ، دعوتهم
أول كان المر، هذا في أحد يعذر ول القتل، قال: يختار

وجب فقد بعد وأما أمرهم، يعرف أن قبل دخولهم
في المقام لن إقامته، بعد بالخوف أحد يعذر فل الفرار
وإنما يجوزأ، ل الشرائع تعطيل أهله من يطلب موضع

تخلو لئل لهم، المباينة على الفقهاء من أقام من أقام
هـ..) أ دينهم عن فيفتنوهم حدودهم، للمسلمين

ِإّن قوله عليه ويدل هذا ويصدق ّلِذيَن تعالى:(  َتَوّفاُهُم ا
َكُة ِئ ْلَمل ِلِمي ا ْنُفِسِهْم َظا ُلوا َأ ُتْم ِفيَم َقا ْن ُلوا ُك ّنا َقا ُك

َتْضَعِفيَن َْلْرِض ِفي ُمْس ُلوا ا َلْم َقا ُكْن َأ ّلِه َأْرُض َت َواِسَعًة ال
ُتهـاِجُروا ِئَك ِفيَها َف َل ُأو ْأَواُهْم َف ّنُم َم َءْت َجَه ًا) َوَسا َمِصير

.97النساء: 
قصروا ولكنهم أسلموا قد كانوا أناس في نزلت فإنها

أن مشّحة المرتدين بين مكة في فبقوا الهجرة، في
كان فلما والوطان، والموال والزأواج المساكن يتركوا

).13( الخلفاء تاريخ مقدمة 1
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فكان صفوفهم، في المشركون أخرجهم بدر، يوم
فقالوا: بعضهم، في وقع بسهم رموا إذأا المسلمون

سورة من اليات هذه تعالى الله فأنزل إخواننا، قتلنا
الستضعاف بدعواهم تعالى يعذرهم فلم النساء،
ًا، الصف في لهم المشركين وإخراج قصروا لنهم كره

في كانوا حين بينهم من والخروج الهجرة في مرة أول
التي الية في عذركما وإنما عليه، القدرة حال سعة

ًا المستضعفين بعدها الهجرة من يتمكنون ل الذين حق
وإستضعافهم وقيدهم لحبسهم إما يستطيعونها ول

سبيل يهتدون ول حيلة يستطيعون ل لنهم أو الحقيقي،
ونحوهم.. والولدان كالنساء الهجرة،

والمشركين الكفار لسواد المكثر أن على كله هذا فدل
يعذر ل المسلمين على ونصرتهم موافقتهم المظهر

(بالتقاعد) والمشحة الموال على الخوف دعواه بمجرد
وقشورها.. الدنيا متاع من ونحوها والمساكن

وحرس وحمى نفسه الشرك نصرة أظهر بمن فكيف
ًا وخرج الكفر قوانين على أهلها ونصرة لنصرتها مختار

العذار..  تلك بأمثال تعذر ثم ..؟؟ الموحدين
وأولى.. بذلك أولى هؤلء أن شك ل

ًا     التكفير     موانع     من     فليس     ولذلك    ـ 5 المرتدين     كون     أيض
مع     لهم     حيلة     ل     وأنهم     بالستضعاف     يتعذرون     وأنصارهم

ًا كان لو فالستضعاف ،حكامهم ًا موجود في معتبر
نصرة أو والكفر الشرك نصرة لهم يسوغ ل فإنه حقهم

ول ذألك، على يجبرهم أحد ل إذأ المسلمين، على أهله
هم ذألك.. بل جنس فيها التي الوظائف تولي على

الشفاعات عليها.. ويلتمسون الحصول في يستميتون
إليها.. والوصول لنيلها والوساطات

على الله طمس من بعض من سمعته ما ذألك من وأعجب
للحكام يعتذرون الوحي، نور عن وأعماهم بصائرهم

الكفر لقوانين المشرعين الله لشرع المعطلين
عند مستضعفون بأنهم بها، والممتنعين لها المحكمين

ذألك..!! بسبب الشرع تحكيم يستطيعون ول أمريكا
في البقاء على يجبرهم الذي ذأا أسألهم: فمن وكنت
اليدي وأصابع بالنواجذ بكرسيه والتشبث الحكم

الكراسي هذه إلى أكثرهم وصل وقد كيف والرجل،
عليه يقدرون ما وبكل المريكية، الدبابات ظهور على
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قتل من فمنهم والخسة، والغدر القتل وسائل من
كاملة ومدن قرى أباد من ومنهم نفاه، من ومنه والده،

أنهم العميان؛ أولئك يقول ذألك.. ثم أجل من
بأسمائها الشياء فليسموا لمريكا.. بل مستضعفون

وأحبابها..  وإخوانها أذأنابها وليقولوا: هم الحقيقية
ًا فالمستضعف حال، كل وعلى اقتراف له يحل ل عموم
مداراة في فقط له يرخص مكفر.. وإنما فعل أو قول

واللسان، باليد عليهم النكار ترك وهي والتقية، الكفار
وترك القلب، في باطلهم وإنكار كراهيتهم بقاء مع

يتابعهم أن دون بالقلب، أصلها بقاء مع عداوتهم إظهار
رضي من (إل( الحديث في كما به، يرضى أو كفر على
) )وتابع
وشركهم كفرهم على للكفار المتابعين يعذر لم فالله
 ...كثيرة آيات في واضح بين هو كما الستضعاف، بحجة
ْذأ قوله منها ِإ َتَحاّجوَن تعالى:( َو ّناِر ِفي َي َيُقوُل ال َف

ّلِذيَن الّضَعَفاء َبُروا ِل ْك َت ّنا اْس ّنا ِإ ُكْم ُك َبًعا َل ُتم َفَهْل َت َأن

ُنوَن ّنا ّمْغ ًبا َع ّناِر ّمَن َنِصي ّلِذيَن * َقاَل ال َبُروا ا ْك َت ّنا اْس ُكّل ِإ
ّلَه ِإّن ِفيَها ْد ال َكَم َق ْيَن َح َباِد) غافر َب ْلِع .48ـ47:ا

َلْو وقال ِلُموَن ِإذِأ َتَرى تعالى:(َو ّظا َد َمْوُقوُفوَن ال ّبِهْم ِعن َر
َلى َبْعُضُهْم َيْرِجُع ْلَقْوَل َبْعٍض ِإ ّلِذيَن َيُقوُل ا ُتْضِعُفوا ا اْس
ّلِذيَن َبُروا ِل ْك َت ُتْم َلْوَل اْس ّنا َأن ُك ِنيَن َل ّلِذيَن *َقاَل ُمْؤِم ا

َبُروا ْك َت ّلِذيَن اْس ُتْضِعُفوا ِل َنْحُن اْس ُكْم َأ َنا ْد َد َدى َعِن َص ْلُه ا
َد ْذأ َبْع ُكم ِإ ُتم َبْل َجاء ّلِذيَن * َوَقاَل ّمْجِرِميَن ُكن ُتْضِعُفوا ا اْس

ّلِذيَن َبُروا ِل ْك َت ْكُر َبْل اْس ْيِل َم ّل ّنَهاِر ال ْذأ َوال َنا ِإ َن ْأُمُرو َأن َت

ْكُفَر ّلِه ّن َنْجَعَل ِبال ًدا َلُه َو َدا َأَسّروا َأن َداَمَة َو ّن َأُوا َلّما ال َر
َذاَب ْلَع َنا ا ْل َْلْغَلَل َوَجَع َناِق ِفي ا ّلِذيَن َأْع َهْل َكَفُروا ا
ُنوا َما ِإّل ُيْجَزْوَن ُلوَن) سبأ َكا من . ونحوها33ـ31:َيْعَم

اليات..
الندامة وإسرارهم الوان فوات بعد تخاصمهم فتأمل

إلى قادوهم الذين لساداتهم العذاب..وقولهم رأوا لما
َبْل ْكُر الهلك:(  ْيِل َم ّل ّنَهاِر ال ْذأ َوال َنا ِإ َن ْأُمُرو ْكُفَر َأن َت ّلِه ّن ِبال

َنْجَعَل ًدا..). َلُه َو َدا َأن

ًا ليس فالستضعاف يعذر وإنما هذا، مثل في عذر
المحرمات؛ بعض ارتكاب في باستضعافه، المستضعف

إلى الهجرة كترك الواجبات، بعض في التقصير أو
يعجز مما ذألك ونحو نصرتهم في والتقصير المسلمين

ًا يرتكب لم ما استضعافه، في عنه باختياره صريحا مكفر
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تكفير من يمنع والذي الكراه غير شيء الستضعاف إذأ
وقلبه  الظاهرة، الكفر أسباب من شيئا ارتكب من

باليمان.. مطمئن
بأنهم المؤمنين من المستضعفين الله وصف ولذلك

من يخرجهم أن مخلصين الله ويدعون جاهدين يسعون
يتخذونه أو الستضعاف، لواقع يطمئنون ول الكفار، بين

ًا ذأريعة بالدنيا.  الدين لبيع وعذر
المفتونين.. فقال من اليوم به يتعذر من حال هو كما

َتْضَعِفيَن ْلُمْس ّنَساء الّرَجاِل ِمَن تعالى:(.. َوا َداِن َوال ْل ْلِو َوا
ّلِذيَن ُلوَن ا َنا َيُقو ّب َنا َر َيِة َهـِذِه ِمْن َأْخِرْج ْلَقْر ِم ا ِل ّظا ُلَها ال َأْه

َنا َواْجَعل ُدنَك ِمن ّل ّيا ّل ِل َنا َواْجَعل َو ُدنَك ِمن ّل َنِصيًرا) ّل
.75:النساء

أو     وأنصارهم     المرتدين     كون     التكفير     موانع     من     وليس    ـ 6
على     أنهم     أو     مؤمنون     أنهم     يعتقدون     الكفار     من     غيرهم

المكفرات..     من     يرتكبونه     فيما     حق
ًا تعالى الله وصف فقد يجعل ولم بذلك، الكفار من كثير
ًا ذألك تكفيرهم..  من مانع

ُكْم َهْل سبحانه..( ُقْل فقال ُئ ّب َن َْلْخَسِريَن ُن * َأْعَماًل ِبا
ّلِذيَن ُيُهْم َضّل ا َياِة ِفي َسْع ْلَح َيا ا ْن ّد ُبوَن َوُهْم ال ّنُهْم َيْحَس َأ

ُنوَن ْنًعا) الكهف: ُيْحِس . 104ُص
ّنُهُم وقال ِإ ُذوا تعالى:( ّتَخ ِطيَن ا َيا َياء الّش ِل ّلِه ُدوِن ِمن َأْو ال

ُبوَن َيْحَس ّنُهم َو ُدوَن) العراف: َأ َت .30ّمْه
طاغوت ففرعون زأمان، كل في الكفار أكثر شأن وهكذا
ُكْم لقومه:(َما يقول كان مصر ُكْم َوَما َأَرى َما ِإّل ُأِري َأْهِدي

ِبيَل ِإّل َذأاغيره:( عن تعالى . وقال29 غافر:الّرَشاِد) َس ِإ َو
َلُهْم ِقيَل

ْا لَ ُدو َلْرِض ِفي ُتْفِس ْا ا ُلو ّنَما َقا ِلُحوَن َنْحُن ِإ  البقرة:)ُمْص
11.

والنصارى اليهود وحتى زأمان، كل في الكفار وهكذا
وأصحاب المؤمنون هم وأنهم مهتدون أنهم يعتقدون

الفائزون.  الجنة
َلِتتعالى:( قال كما ُد  َوَقا َيُهو ْل ّنَصاَرى ا َناء َنْحُن َوال ْب ّلِه َأ ال

ُه ّباؤُّ َأِح ْا( سبحانه: وقال ،18المائدة:.. ) َو ُلو َلن َوَقا
ْدُخَل ّنَة َي ْلَج ّ ا ًا َكاَن َمن ِإل سائر ) وهكذاَنَصاَرى َأْو ُهود

الكفار.. 
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من بمانع وهو ول الله عند بنافعهم ليس ذألك أن ومعلوم
الدنيا..  في تكفيرهم

غلة مذهب هو بالعتقاد التكفير فتقييد حال، كل وعلى
فقط وحده القلب اعتقاد اليمان يرون الذين المرجئة

بالعتقاد..  إل مذهبهم في الكفر يكون فل ثم ومن
غير القلب في مغيب أمر العتقاد أن هذا إلى أضف
يعتبره لم كذلك.. ولذلك دام ما ضبطه يمكن ول ظاهر

من إذأ الدنيا أحكام في التكفير موانع من كمانع الشارع
ظاهر وجودي وصف هو: (انه المانع تعريف أن المقرر
فليس كذلك، يكن لم ) فما الحكم ثبوت يمنع منضبط

الدنيا.. أحكام في به لنا دخل ول التكفير موانع من بمانع

ـمـن     بـسـبب     كـفـر     ـمـن     ـكـون     التكفير،     موانع     من     وليس    ـ 7
بـعـض     يـلـتزم     الـسـلم     نواقض     من     ناقض     أو     الكفر     أسباب

أو     بالـشــهادتين     الـقــرار     أو     كالـصــلة     الـســلم     ـشــرائع
نحوهما..

المتناع جهة من يكفر لم لنه تكفيره من يمنع ل فهذا
أخر بسبب كفر المذكورة.. وإنما الشرائع من شيء عن
ذألك..  غير
وأن أعمالً، للمشركين أن كتابه في تعالى الله ذأكر وقد

عنه تنفي لم أشياء اليمان شعب من عنده بعضهم
َثُرُهْم ُيْؤِمُن قال:( َوَما كما الشرك ْك ّلِه َأ ّ ِبال َوُهم ِإل

ُكوَن)  .106 يوسف:ّمْشِر
تلك لجميع محبط الشرك أن آخر موضع في وبين

َلْو فقال العمال ْا تعالى:( َو ُكو ِبَط َأْشَر ْنُهم َلَح ْا ّما َع ُنو َكا
ُلوَن) . 88 النعام:َيْعَم
بالشهادتين بالقرار السلم يدخل النسان أن ومعلوم

على بالمحافظة إل عصمته تدوم ول إسلمه يستمر ل ثم
كله ذألك يحبط اليمان.. بينما أصل هي شعب مجموع
الكفر. أسباب من واحد بسبب

العذار من ليس المر هذا أن على الواضحة الدلة ومن
التكفير..قوله موانع من هو ول تعالى الله عند المقبولة

ِئن َل َتُهْم تعالى:(َو ْل َأ ُلّن َس َيُقو ّنَما َل ّنا ِإ ْلَعُب َنُخوُض ُك َن ُقْل َو
ّلِه ِبال أ

ِتِه َ َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن َتْهِز َ َتْس ْا * ل َتِذُرو ْد َتْع َق
ُتم َد َكَفْر ُكْم) التوبة َبْع ِن .66ـ65 ِإيَما
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المقرين المصلين من كانوا أناس شأن في نزلت فإنها
وسلم عليه الله صلى النبي مع خرجوا قد بالشهادتين

غزوات وأعسر أشهر من هي غزوة في مجاهدين
وهو الكفر أسباب من قالوا ما قالوا لما المسلمين.. ثم

كفرهم القرآن؛ حملة من وأصحابه بالنبي الستهزاء
إقراراهم تكفيرهم من يمنع ولم السبب، بهذا الله

شعب من غيره ول الجهاد ول الصلة ول بالشهادتين
عندهم..  كانت التي اليمان
نصرته بسبب كفر الذي المرتد نطق فلو هذا وعلى

يعصم لم قتاله، حال للشهادتين والمشركين للشرك
عن بالمتناع يكفر لم لنه قتله من يمنع ولم دمه ذألك

من حكم حكمه يكون وحتى عليها، يقاتل كي بها القرار
بها ويقر يقولها هو قالها.. بل لما زأيد بن أسامة قتله
سبب هذا فليس المصلين، من كان وربما نهار، ليل

قوتل الذي كفره سبب إنما و عليه، قوتل الذي كفره
الموحدين، على وأهلها القوانين ونصرة تولي هو عليه
ًا يصير فل ويتوب السبب هذا من ويبرأ ينخلع حتى مسلم

الذي الباب هو هذا إذأ السلم، إلى يرجع فبذلك منه،
ًا دام ما يرجع فمنه منه، خرج البواب..   بسائر مقر
المرتدين مع الصحابة سيرة من معلوم واضح أمر وهذا

كانوا فإنهم وسلم عليه الله صلى النبي وفاة بعد
ًا، عن ارتدوا وقوم بالكلية، الدين عن ارتدوا (قوم أصناف
إخلصا عن ارتدوا وقوم نزكي، ول فقالوا: نصلي بعضه،
فآمنوا وسلم، عليه الله صلى محمد به جاء الذي الدين

الكذاب كمسيلمة الكذابين النبيين من بقوم محمد مع
الله رضي الصديق وغيرهما) فجاهدهم السدي وطليحة

منهم كان فمن المرتدين، في سيرته فيهم وسار عنه
حتى قاتله الزكاة بمنع وارتد بالشهادتين ويقر يصلي

على قاتله بمسيلمة، باليمان ردته كانت أداها.. ومن
بنبوته.. وهكذا..  والكفر مسيلمة من البراءة

وسأله: كيف الفاروق على الرأي بادي ذألك أشكل ولما
وسلم: عليه الله صلى النبي قال وقد الناس تقاتل

الله إل إله ل أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن (أمرت(
بكر: أبو له ) قال) الحديث... الله رسول محمدا وأن

 ) فهذا... والزكاة الصلة بين فرق من لقاتلن والله
كان من الردة حروب في بكر أبو قاتلهم ممن أن يوضح
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أخرى أبواب من ارتد الشهادتين.. وإنما ويشهد يصلي
عليها.. فقوتل

    
ًا     ارتكب     من     كون     التكفير     موانع     من     وليس    ـ 8 من     سبب

ً     المستبين     الواضح     الكفر     أسباب الحبار     بتلبيس     مضلل
غيرهم..      والحكام.. أو     السادة     أو     والرهبان

التي والمشكلة الخفية المور في يعتبر الجهل فمانع
من فيها التكفير قبل بد فل وبيان، تعريف إلى تحتاج
الحجة..  إقامة

في الشمس من أظهر هي أمور في يجب ل هذا لكن
يناقضه ما مقارفة أو التوحيد أصل كهدم النهار، رابعة

على يخفى ل الذي الصراح والشرك البواح الكفر من
أنه يعرفون والنصارى اليهود إن بل المسلمين، صبيان

وسلم.. عليه الله صلى محمد به جاء لما مناقض
إعذار عدم في وصريح واضح حاتم بن عدي وحديث
في لهم، ورهبانهم أحبارهم بإضلل والنصارى اليهود
تعالى.. مع الله غير إلى عبادة هو الذي التشريع صرف
كما عبادة ذألك في الطاعة أن يعرفون يكونوا لم أنهم
كفر أكثره والنصارى اليهود وكفر عدي، بذلك صرح
ْا تعالى قال ولذلك تقليد ُذو ّتَخ َباَرُهْم فيهم:(ا َأْح

َنُهْم َبا ًبا َوُرْه َبا اليات).....َأْر
ًا لذلك الوهاب عبد بن محمد المام عقد في مستقل باب

أطاع من تعالى:باب الله رحمه فقال التوحيد كتاب
حرم ما تحليل أو الله أحل ما تحريم في والمراء العلماء

ًا اتخذهم فقد الله عباس: ابن وقال الله دون من أرباب
أقول:لكم السماء، من حجارة عليكم تنزل أن يوشك

أبو وتقولون: قال وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
عرفوا لقوم أحمد: عجبت المام وقال  ؟ وعمر بكر

تعالى والله سفيان، رأي إلى يذهبون وصحته السناد
َذِر: يقول َيْح ْل ّلِذيَن (َف ِلُفوَن ا َبُهْم َأن َأْمِرِه َعْن ُيَخا ُتِصي
َنٌة ْت َبُهْم َأْو ِف َذاٌب ُيِصي ِليٌم) النور: َع الفتنة ما  أتدري63َأ

قلبه في يقع أن قوله بعض رد إذأا لعله الشرك الفتنة
فيهلك. الزيغ من شئ
النبي سمع  أنه(( عنه الله رضي حاتم بن عدي وعن
ْا الية هذه يقرأ وسلم عليه الله صلى ُذو ّتَخ َباَرُهْم (ا َأْح

َنُهْم َبا ًبا َوُرْه َبا ّلِه ُدوِن ّمن َأْر ْلَمِسيَح ال ْبَن َوا َيَم ا َوَما َمْر
ْا ّ ُأِمُرو ْا ِإل ُدو ُب َيْع َلًها ِل ًدا ِإ ّ َواِح َلَه ل ّ ِإ َنُه ُهَو ِإل ْبَحا َعّما ُس
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ُكوَن) التوبة قال: نعبدهم لسنا إنا  فقلت: له31ُيْشِر
حرم ما ويحلون فتحرمونه الله أحل ما يحرمون أليس

. رواه))عبادتهم قال: تلك فقلت: بلى فتحلونه الله
وحسنه. والترمذي أحمد
: (اتخذوا1الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ قال

ما تحليل في أطاعوهم حيث أربابا ورهبانهم أحبارهم
أحدهما: وجهين على يكون الله أحل ما وتحريم الله حرم

التبديل على فيتبعونهم الله دين بدلوا أنهم يعلموا أن
إتباعا الله أحل ما وتحريم الله حرم ما تحليل فيعتقدون
كفر فهذا الرسل دين خالفوا أنهم علمهم مع لرؤّسائهم

لهم يصلون يكونوا لم وان شركا ورسوله الله جعله وقد
مع الدين خلف في غيره اتبع من فكان لهم ويسجدون

قاله ما دون ذألك قاله ما واعتقد الدين خلف أنه علمه
يكون . والثاني: أن هؤلء مثل مشركا ورسوله الله

ثابتا الحرام وتحريم الحلل بتحليل وإيمانهم اعتقادهم
ما المسلم يفعل كما الله معصية في أطاعوهم لكنهم
لهم فهؤلء معاصا أنها يعتقد التي المعاصي من يفعله
عن الصحيح في ثبت كما الذنوب أهل من أمثالهم حكم

على وقال المعروف في الطاعة إنما قال أنه النبي
يؤمر لم ما كره أو أحب فيما والطاعة السمع المسلم
). بمعصية

ًا وقال الله صلى للنبي حاتم بن عدى قال : (وقد2أيض
الحرام لهم أحلوا قال عبدوهم وسلم:(ما عليه

فكانت فأطاعوهم الحلل عليهم وحرموا فأطاعوهم
َأْم إياهم). قال عبادتهم تلك َكاء َلُهْم تعالى: ( َشَرُعوا ُشَر
ّديِن ّمَن َلُهم َذأن َلْم َما ال ْأ ّلُه)  ِبِه َي وقال ،21الشورى:ال

َيْوَم تعالى: ِلُم َيَعّض (َو ّظا َلى ال ْيِه َع َد ِني َيا َيُقوُل َي َت ْي َل
ْذُت ّتَخ ِبيًل الّرُسوِل َمَع ا َيا َس َتى *  َل ْي ِني َو َت ْي ْذ َلْم َل ّتِخ ًنا َأ ُفَل

ِليًل ْد َخ َلَق ِني *  ّل ْكِر َعِن َأَض ّذ َد ال ْذأ َبْع ِني ِإ َكاَن َجاء َو
َطاُن ْي ِْلنَساِن الّش ُذوًل) ِل  فالرسول. 29ـ27 الفرقان:َخ

الله أطاع فقد الرسول يطع من لنه طاعته وجبت
ومن شرعه ما والدين حرمه ما والحرام حلله ما فالحلل

والملوك والمراء والمشايخ العلماء من الرسول سوى
إذأا وهم الله طاعة طاعتهم كانت إذأا طاعتهم تجب إنما
طاعة في داخلة فطاعتهم بطاعتهم ورسوله الله أمر

).70 / 7( الفتاوى مجموع 1
).67 / 7( الفتاوى مجموع 2
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َيا قال الرسول ّيَها تعالى:(  ّلِذيَن َأ ْا ا ُنو ْا آَم ِطيُعو ّلَه َأ ال
ْا ِطيُعو َأ ِلي الّرُسوَل َو ُأْو َلْمِر َو ُكْم) ا فلم ،59 النساء:ِمن

بل منكم المر أولى وأطيعوا الرسول وأطيعوا يقل
وطاعة الرسول طاعة في داخلة المر أولى طاعة جعل

دون الرسول طاعة في الفعل وأعاد لله طاعة الرسول
الله). أطاع فقد الرسول يطع من فإنه المر أولى طاعة
ًا وقال حديث وهو حاتم بن عدى حديث : (وفى1أيض
قد وكان وغيرهما والترمذي أحمد رواه طويل حسن
نصراني وهو وسلم عليه الله صلى النبي على قدم

نعبدهم لسنا  أنا:له فقلت قال الية هذه يقرأ فسمعه
ما ويحلون فتحرمونه الله أحل ما يحرمون أليس قال
عبادتهم  فتلك:قال  بلى: فقلت:قال فتحلونه الله حرم

ولو لهم يصلوا لم إنهم أما البختري أبو قال وكذلك
ولكن أطاعوهم ما الله دون من يعبدوهم أن أمروهم
حلله وحرامه حرامه الله حلل فجعلوا أمروهم

أنس بن الربيع وقال الربوبية تلك فكانت فأطاعوهم
بنى في الربوبية تلك كانت كيف العالية لبى قلت

الله كتاب في وجدوا أنهم الربوبية كانت قال إسرائيل
بشيء أحبارنا نسبق لن فقالوا عنه ونهوا به أمروا ما

لقولهم انتهينا عنه نهونا وما ائتمرنا به أمرونا فما
فقد ظهورهم وراء الله كتاب ونبذوا الرجال فاستنصحوا

الحرام تحليل في كانت إياهم عبادتهم أن النبي بين
ودعوهم لهم وصاموا لهم صلوا أنهم ل الحلل وتحريم

للموال عبادة وتلك للرجال عبادة فهذه الله دون من
اله ل بقوله شرك ذألك أن الله ذأكر وقد النبي بينها وقد

يشركون).  عما سبحانه هو إل
ًا وقال عليه     المجمع     الحرام     حلل     متى     والنسان: (2أيض

عليه     المجمع     الشرع     بدل     أو     عليه     المجمع     الحلل     حرم     أو
).  الفقهاء     باتفاق     مرتدا     كافرا     كان

ًا وقال زأيغ فهو عنه ُنهى ما : ( وكل3الله رحمه أيض
موضعه غير في للشيء ووضع الستقامة عن وانحراف

َأَمَر قوله:( ُقْل في سبحانه بينهما جمع ولهذا ظلم فهو

ّبي ْلِقْسِط َر ْا ِبا َأِقيُمو ُكْم َو َد ُوُجوَه ُه َمْسِجٍد ُكّل ِعن ْدُعو َوا
ِلِصيَن ّديَن) َلُه ُمْخ سورة في الية  فهذه29 العراف:ال
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بالكتاب والعتصام الدين أصول على المشتملة العراف
كالشرك الله به يأذأن لم ما الدين من شرعوا الذين وذأم

دينهم أمور من الله شرعه ما خالفوا أو الطيبات وتحريم
فرعون قوم إلى نوح قوم من الرسل ومخالفي كإبليس
السورة فاشتملت الكتاب أهل من الكتاب بدلوا والذين

خالف ومن العرب ككفار باطل بدين أتى من ذأم على
أهل ككفار بعضه أو بالنبياء كالكفار كله الحق الدين

النعام وفى السورة هذه في سبحانه جمع وقد الكتاب
أمر أحدهما نوعين في المشركين ذأنوب غيرهما وفى

عنه الله ينه لم عما ونهى كالشرك به يأمر لم بما
به يأذأن لم ما الدين من شرع فالول الطيبات كتحريم

الحديث في وكذلك الله يحرمه لم لما تحريم والثاني الله
تعالى الله عن النبي عن حمار بن عياض حديث الصحيح

فحرمت الشياطين فاجتالتهم حنفاء عبادي خلقت إني
أنزل لم ما بي يشركوا أن وأمرتهم لهم أحللت ما عليهم

الشرك من الباطلة العبادات ابتداع كان ولهذا سلطانا به
من ضاهاهم ومن النصارى على الغالب هو ونحوه

الباطلة التحريمات وابتداع والمتصوفة المتعبدة منحرفة
منحرفة من ضاهاهم ومن اليهود على الغالب هو

من وأغلل آصار فيه اليهود دين أصل بل المتفقهة
بعض لكم ولحل المسيح لهم قال ولهذا التحريمات

فإن عظيم ظلم بالله الشرك أن عليكم.. كما حرم الذي
جليله دع النمل دبيب من أخفى المة هذه في الشراك

الطاعة في وشرك والتأله العبادة في شرك وهو
من فالغالية والقبول اليمان في وشرك والنقياد
والعامة والفقراء الصوفية وضلل والرافضة النصارى
أخرى عبادته من وبنوع تارة الله غير بدعاء يشركون

في أشرك الشرك هذا أشرك ومن تارة جميعا وبهما
القضاة وأتباع الملوك وأجناد المتفقهة من كثير الطاعة
قال وقد الطاعة شرك يشركون لهؤلء المتبعة والعامة

قرأ لما حاتم بن لعدى وسلم عليه الله صلى النبي
والمسيح الله دون من أربابا ورهبانهم أحبارهم اتخذوا

ما فقال عبدوهم ما الله رسول يا فقال مريم بن
وحرموا فأطاعوهم الحرام لهم أحلوا ولكن عبدوهم

يجعل المنحرفين أحد فتجد فأطاعوهم الحلل عليهم
ما والحلل حرمه ما والحرام متبوعه أوجبه ما الواجب

ودينا).  دنيا وإما دنيا وإما دينا إما شرعه ما والدين حلله
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َذأا الكفار.. قال أكثر كفر وكذلك ِإ َلُهْم ِقيَل تعالى:(َو
ْا َلْو َلى َتَعا ّلُه َأنَزَل َما ِإ َلى ال ِإ ْا الّرُسوِل َو ُلو َنا َقا ُب َما َحْس
َنا ْد ْيِه َوَج َل َنا َع َباء َلْو آ َباؤُُّهْم َكاَن َأَو َ آ َلُموَن ل ًئا َيْع ْي َ َش َول

ُدوَن) المائدة َت يرويه الذي الحديث وفي ،104:َيْه
وسلم عليه الله صلى النبي يقول صحيحه في البخاري

فيقول: ل المنافق أو الكافر (وأما(القبر:  عذاب في
ول دريت فيقال: ل الناس، يقول ما أقول كنت أدري،
.... أذأنيه بين ضربة حديد من بمطرقة يضرب ثم تليت،

).)الحديث
والمقلدين الضعفاء أن كتابه في الله بين وقد هذا

في ًسببا كانوا الذين ساداتهم من القيامة يوم يتبرؤّون
بمانع هو ول ينجيهم، لهم بعذر ليس ذألك وأن إضللهم،

التكفير.. موانع من
ْا قوله ذألك فمن َبَرزُأو ّلِه تعالى:( َو الّضَعَفاء َفَقاَل َجِميًعا ِل

ّلِذيَن ْا ِل َبُرو ْك َت ّنا اْس ّنا ِإ ُكْم ُك َبًعا َل ُتم َفَهْل َت ُنوَن َأن ّنا ّمْغ ِمْن َع
َذاِب ّلِه َع ْا َشْيٍء ِمن ال ُلو َنا َلْو َقا َدا ّلُه َه ُكْم ال َنا ْي َد َسَواء َلَه
َنا ْي َل َنا َع َنا َأْم َأَجِزْع َبْر َنا َما َص  .21:ّمِحيٍص) إبراهيم ِمن َل
ِإّن وقال ّلَه تعالى:(  َكاِفِريَن َلَعَن ال ْل ّد ا َأَع * َسِعيًرا َلُهْم َو

ِلِديَن ًدا ِفيَها َخا َب ُدوَن ّل َأ ّيا َيِج ِل َيْوَم َنِصيًرا َوَل َو ّلُب *  ُتَق
ّناِر ِفي ُوُجوُهُهْم ُلوَن ال َنا َيا َيُقو َت ْي َنا َل َطْع ّلَه َأ َنا ال َطْع َأ َو
ُلوا الّرُسوَل َنا * َوَقا ّب ّنا َر َنا ِإ َطْع َنا َأ َت َد َنا َسا َبَراء ُك َنا َو ّلو َأَض َف
ِبيَل َنا الّس ّب ِتِهْم * َر ْيِن آ َذاِب ِمَن ِضْعَف ْلَع ْنُهْم ا ْلَع ًنا َوا َلْع

ِبيًرا) الحزاب .68ـ64:َك
... كثيرة المعنى هذا في واليات

( طريق كتابه في القيم ابن العلمة ذأكر وقد هذا
( الطبقة المكلفين لمراتب ذأكره سياق ) في الهجرتين

الكفرة وجهال المقلدين ) وهم: ( طبقة عشر السابعة
يقولون: إنا لهم تبعا معهم الذين وحميرهم وأتباعهم

.)...... بهم أسوة على وإنا أمة، على آباءنا وجدنا
وإن كفار الطبقة هذه أن على المة اتفقت قال: (وقد

عن يحكى ما إل وأئمتهم لرؤّسائهم مقلدين جهال كانوا
وجعلهم بالنار، لهؤلء يحكم لم أنه البدع أهل بعض

أحد به يقل لم مذهب وهذا الدعوة، تبلغه لم من بمنزلة
من ول التابعين ول الصحابة ل المسلمين أئمة من

في المحدث الكلم أهل بعض عن يعرف وإنما بعدهم،
أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن صح وقد السلم،

) أخرجه)مسلمة نفس إل يدخلها ل الجنة (إن(قال: 
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المقلد وهذا )،178(  ) حديث اليمان (كتاب في مسلم
ل المكلف، والعاقل مكلف، عاقل وهو بمسلم، ليس
قوله: (والسلم ) إلى...... الكفر أو السلم عن يخرج

بالله واليمان له، شريك ل وحده وعبادته الله توحيد هو
بهذا العبد يأت لم فما به، جاء فيما وإتباعه وبرسوله

كافر فهو معاندا كافرا يكن لم وإن بمسلم، فليس
جاهل.
وعدم معاندين غير جهال كفار أنهم الطبقة هذه فغاية

)....كفارا كونهم عن يخرجهم ل عنادهم
المتابعين المقلدين عذاب تذكر التي اليات ساق ثم

النار في والمتبوع التابع الكفر.. وأن على غيرهم
ْذأ قوله جميعا.. نحو ِإ َتَحاّجوَن تعالى:( َو ّناِر ِفي َي َيُقوُل ال َف

ّلِذيَن الّضَعَفاء َبُروا ِل ْك َت ّنا اْس ّنا ِإ ُكْم ُك َبًعا َل ُتم َفَهْل َت َأن

ُنوَن ّنا ّمْغ ًبا َع ّناِر* َقاَل ّمَن َنِصي ّلِذيَن ال َبُروا ا ْك َت ّنا اْس ُكّل ِإ
ّلَه ِإّن ِفيَها ْد ال َكَم َق ْيَن َح َباِد) غافر: َب ْلِع . 48 ـ47ا

المتبوعين بأن وتحذير الله من إخبار قال: (فهذا ثم
تقليدهم عنهم يغن ولم العذاب في اشتركوا والتابعين،

ْذأ قوله هذا من وأصرح شيئا، ِإ َأ تعالى:( َبّر ّلِذيَن َت ْا ا ِبُعو ّت ا
ّلِذيَن ِمَن ْا ا َبُعو ّت ْا ا َأُو َذاَب َوَر ْلَع ّطَعْت ا َتَق َباُب ِبِهُم َو َلْس * ا

ّلِذيَن َوَقاَل ْا ا َبُعو ّت َنا َأّن َلْو ا ًة َل َأ َكّر َبّر َت َن ْنُهْم َف ْا َكَما ِم َبّرؤُّو َت
ّنا) البقرة:  هـ..)أ....167ـ166ِم

قول     العلم؛     أهل     باتفاق     التكفير     موانع     من     وليس    ـ 9
ودليله ،والمزاح     واللهو     واللعب     الهزل     سبيل     على     الكفر
ِئن قوله َل َتُهْم تعالى:(َو ْل َأ ُلّن َس َيُقو ّنَما َل ّنا ِإ َنُخوُض ُك

ْلَعُب َن ّلِه ُقْل َو ِبال أ
ِتِه َ َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن َتْهِز َ َتْس * ل

ْا َتِذُرو ْد َتْع ُتم َق َد َكَفْر ُكْم) التوبة َبْع ِن فلم  ،66ـ65:ِإيَما
خارجين كانوا أنهم مع العذر، بهذا تعالى الله يعذرهم

عليه الله صلى النبي مع للقتال العسرة غزوة في
وشغل الهزل سبيل على الكلمات تلك وقالوا وسلم،
الطريق) به نقطع الركب ( حديث السفر، في الوقت

النزول.. أسباب في جاء كما
بالكفر ( الهزل :1الله رحمه العربي ابن بكر أبو يقول
العلم أخو التحقيق فإن ، المة بين فيه خلف ل ، كفر

) أهـ.  والباطل الجهل أخو والهزل ، والحق

).8/197( القرطبي ) وانظر2/964( القرآن أحكام 1
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في واللعب ( الجد :1الله رحمه الجوزأي ابن ويقول
) أهـ.  سواء الكفر كلمة إظهار
للكفر، الموجبة ( والفعال :2الله رحمه النووي ويقول

) أهـ.  صريح بالدين واستهزاء عمد عن تصدر التي هي
َ قوله عند تيمية ابن السلم شيخ ويقول تعالى:(ل
ْا َتِذُرو ْد َتْع ُتم َق َد َكَفْر ُكْم) َبْع ِن ِإيَما

تعالى الله يقل : ( لم3
ّنَما قولكم في كذبتم قد ِإ ّنا ( ْلَعُب) فلم َنُخوُض ُك َن َو

أظهروه ما سائر في كذبهم كما العذر هذا في يكذبهم
كانوا لو الكفر من براءتهم يوجب الذي العذر من

الخوض بهذا إيمانهم بعد كفروا أنهم بين بل ، صادقين
) أهـ.  واللعب

المذكور عذرهم رغم وتعالى سبحانه كفرهم أنه أي
أنكر بل سبحانه، بوجوده يكذبهم ولم به، أدلوا الذي

موانع من العذر هذا اعتبار عدم على فدل اعتباره،
التكفير. 

تقدم له كلم بعد الموقعين إعلم في القيم ابن وقال
خبر ذأكر أن بعد قال الحكام، لصحة القصد اشتراط في

أنت : ((أللهم4أضلها أن بعد راحلته، وجد لما قال الذي
بذلك يكفر ( ولم الفرح؛ شدة من ) أخطأ)ربك وأنا عبدي

على والمكره يرده، لم لكونه الكفر، بصريح أتى وإن
ارادته، لعدم يكفر ولم كلمته بصريح أتى الكفر كلمة

والكفر، الطلق يلزمه فإنه والهازأل، المستهزئ بخلف
ً كان وإن يكون ل وهزله باللفظ، للتكلم قاصد لنه هازأل

ًا معذور فإنه والناسي والمخطئ المكره بخلف له عذر
له مأذأون غير والهازأل فيه، له مأذأون أو يقوله بما مأمور

باللفظ متكلم فهو والعقود، الكفر بكلمة الهزل في
نسيان ول خطأ ول إكراه معناه عن يصرفه ولم له، مريد

ًا ورسوله الله يجعله لم والهزل جهل، ول ًا، عذر صارف
عذر تعالى الله أن ترى أل بالعقوبة، أحق صاحبه بل

ًا قلبه كان إذأا الكفر بكلمة تكلمه في المكره مطمئن
ِئن تعالى قال بل الهازأل يعذر ولم باليمان، َل َتُهْم :(َو ْل َأ َس

ُلّن َيُقو ّنَما َل ّنا ِإ ْلَعُب َنُخوُض ُك َن ّلِه ُقْل َو ِبال أ
ِتِه َ َيا ِلِه َوآ َوَرُسو

ُتْم ُئوَن ُكن َتْهِز َ َتْس ْا * ل َتِذُرو ْد َتْع ُتم َق َد َكَفْر ُكْم) َبْع ِن ِإيَما
أهـ.

).3/465( المسير زأاد 1
).10/64( الطالبين روضة 2
).517( المسلول الصارم 3
).3/76( الموقعين إعلم 4
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تكلم من : ( إن5الله رحمه الحنفي نجيم ابن ويقول
ًا أو هازألً، الكفر بكلمة اعتبار ول الكل، عند كفر لعب

هـ..) أ باعتقاده
  

ل     المكِفرين     كون     المعتبرة     التكفير     موانع     من     وليس    ـ 10
كفروه..كإقامة     من     على     الكفر     آثار     ترتيب     على     يقدرون

شبه .. فهذهونحوه     الكافر     الحاكم     تغير     أو     الردة     حد
كبار بعض بها طنطن العصر..(كما مرجئة بها يطنطن
سفهاؤّهم به وقلدهم بذلك تعلق العصر) وقد مرجئة

لو إذأ بالباطل، وجدالهم سفسطتهم من وهي وجهالهم،
الشرعية.. الحكام جميع به لبطلوا ذألك التزموا

من على الزنا، حد إقامة عن عاجزين دمنا ما يلزمهم إذأ
ليس أنه نحوه أو العتراف أو بالبينة الزنا عليه ثبت

!! أخرى عن له وليبحث بزاٍن،
فإنه القاتل على القتل حد إقامة عن عاجزين دمنا وما

توبة.. !! ول كفارة ول عليه دية فل ثم ومن بقاتل، ليس
فل السارق على القطع حد إقامة عن عاجزين دمنا وما

ًا، نسميه أن لنا يحل كما ـ ذألك من الفائدة ما إذأ سارق
ًا إذأن ـ؟! فلنسمه يقولون أموال على ولنسلطه أمين
!! الناس

فل الظاهرة، المنكرات تغيير على قادرين غير دمنا وما
ًا، نسميها أو منها نحذر أو بها نعّرف أن لنا يحل وما منكر

ًا تكن لم ًا فهي منكر  … معروف.. وهكذا حتم
الفساد أبواب فتح منه يلزم ما الباطل من هذا وفي

العباد.. على وتهوينه وتسويغه واللحاد،
في به تعالى الله أمرنا ما هو هذا في والصواب والحق
ّتُقوابقوله:( كتابه محكم ّلَه َفا ُتْم َما ال َطْع َت  التغابن:)اْس

ِإْن عن تعالى وقال ،16 ُد شعيب: ( ّ ُأِري ِلْصلََح ِإل َما ا
َطْعُت..) َت .88 هود:اْس

أن في المعروفة الفقهية قاعدتهم الفقهاء وضع ومنه
المسلمون عجز بالمعسور) فإذأا يسقط ل ( الميسور

الكافر الحاكم على الخروج عن الوقات من وقت في
حكم هذا بل تكفيره، يتركوا أن هذا يعني فل وتغييره،
فيه.. الله يتقوا أن عليهم فيجب يستطيعونه شرعي

ويستطيعونه، الحكام تكفير آثار من هو مما غيره وفي
الكفرية، أحكامه إلى والتحاكم وتوليه نصرته فيجتنبوا

).5/134( الدقائق كنز شرح الرايق البحر 5
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ما سبيل، عليهم له يجعلون ول دينهم، أمر يولونه ول
أو بيعته في يدخلوا ول سبيل، ذألك إلى استطاعوا

يظاهروه أو باطله على يعينوه أو رايته، تحت يقاتلوا
ويقدرون فعله يملكون مما ذألك غير مسلم.. إلى على

ًا عليه، العمل إلى مدعاة الحاكم، كفر معرفة فإن وأيض
تغييره.. من اليام من يوم في يمكن الذي والعداد الجاد

ًا، عنده الحاكم كان من بخلف بذلك يرفع لن فإنه مسلم
ًا، ًا يفكر ولن رأس هو كما لتغييره الجاد بالعداد ما يوم
الزمان.. هذا في العصر مرجئة واقع

الفرقان هو فريق؛ كل عند الحاكم على الحكم فاختلف
توجهه ويميز فريق كل سلوك يزن الذي والميزان
أو له، معاٍد بالطاغوت كافر موحد بين ما وصبغته،

الحوال.. أقل على مجتنب
من مهون باطله عن مجادل أو مناصر، له مبايع بين وما

شاهد أكبر الدعوة هذه خصوم وواقع كفرياته.. وواقعنا
وسلوكهم الموحدين أحوال المنصف هذا.. فليتدبر على

اليوم.. واقع في ومنهاجهم ودعوتهم
أحضان في ناموا الذين الخوالف واقع في لينظر ثم

ألسنتهم وسلطوا ألبانهم، من ورضعوا الطواغيت
أو بلسانه نازأعهم، أو عليهم خرج من كل على وأقلمهم

سنانه..
    

تربية     سوء     المعتبرة؛     التكفير     موانع     من     وليس    ـ 11
ويشار     بهم     يقتدي     من     بعض     زأعمه     كما     للكفر،     المقترف

أو     الدين     أو     الرب     ساب     تكفير     موانع     في     بالبنان     إليه
ونشأوا كفروا قد والمشركين الكفار أكثر فإن ،الرسول

بذلك اخبر كما والتنشئة التربية لسوء الشرك في
يولد(وسلم: ( عليه الله صلى فقال المصدوق الصادق
أو يمجسانه أو يهودانه فأبواه الفطرة على المولود

من ذألك يمنع وغيره. فلم مسلم ) رواه)يشركانه
تكفيرهم. 

ًا،     التكفير     موانع     من     وليس    ـ 12 من     شيء     اقتراف     أيض
أو     الستحسان     بحجة     الصريحة،     الظاهرة     الكفر     أسباب

ثم  فليسالدعوة..!!     بمصلحة     يسمونه     ما     أو     الستصلح
ذأنب أعظم لنه الكفر، أو الشرك في معتبرة مصلحة
ِإّن تعالى: قال ولذلك الوجود، في به الله عصى ّلَه ( َ ال ل
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َيْغِفُر ِبِه ُيْشَرَك َأن َيْغِفُر ِلَك ُدوَن َما َو النساء:َيَشاء)  ِلَمن َذأ
رواه فيما وسلم عليه الله صلى النبي سئل وقد ،48

تجعل أن(فقال: ( ؟ أعظم الذنب أي ومسلم؛ البخاري
)..)خلقك وهو ندا لله

ولذلك الطلق، على الوجود في المفاسد أعظم فهو
ْد قال العمال لسائر محبطا كان َلَق ُأوِحَي تعالى: (َو

ْيَك َل َلى ِإ ِإ ّلِذيَن َو ِلَك ِمْن ا ْب ِئْن َق ْكَت َل َطّن َأْشَر َب َيْح ُلَك َل َعَم
َنّن ُكو َت َل ْلَخاِسِريَن) ِمَن َو مصلحة وكل ،65 الزمر:ا
مصلحة فهي الكفر أو الشرك في مدعاة أو مزعومة

اعتبارا..  لها الشارع يجعل لم شرعا، ملغاة باطلة
لبعض وشهوانية دنيوية مصالح الشرك في يكون قد نعم

براء..  منها والدين الدين، بمصلحة يغطونها الناس،
هو كما كتبه جميع وأنزل رسله كافة بعث قد فالله

إخلصا ثم الكفر.. ومن وهدم الشرك لبطال معلوم
طيبا.. إل يقبل ل طيب سبحانه وحده.. وهو لله العبادة

يتوصل أن شرعا يجوزأ ل المطهرة، الشرعية والمقاصد
تماما صحيحة، مطهرة شرعية بوسائل إل تحقيقها إلى
ل وكما أخرى، بنجاسة منها ويتطهر النجاسة تزال ل كما

تبرر 1ميكافيليين بالبول.. فلسنا البول من يستنجى
من نشتهي ما نختار .. حتى الوسيلة عندنا الغاية

إل لنا يبق ولم الطرق، جميع الله سد قد بل وسائل،
ونصرة ومرضاته جنته وإلى إليه موصل واحدا طريقا

الشرعي الطريق وهو أل الدارين؛ سعادة وتحقيق دينه
من وهذا وسلم، عليه الله صلى رسوله بها بعث التي
الله بين الله. وقد رسول محمدا أن شهادة معاني أهم

من وخسارة الكفر، يستصلحون من سعي ضلل
ُكْم َهْل فقال:( ُقْل صنعته، يستحسنون ُئ ّب َن َْلْخَسِريَن ُن ِبا

ّلِذيَن َأْعَماًل ُيُهْم َضّل * ا َياِة ِفي َسْع ْلَح َيا ا ْن ّد َوُهْم ال
ُبوَن ّنُهْم َيْحَس ُنوَن َأ ْنًعا ُيْحِس ِئَك ُص َل ُأو ّلِذيَن *  َياِت َكَفُروا ا ِبآ

ّبِهْم ِئِه َر ِلَقا َطْت َو ِب ُلُهْم َفَح َياَمِة َيْوَم َلُهْم ُنِقيُم َفَل َأْعَما ْلِق ا
ًنا) الكهف .105ـ103:َوزْأ

هذه مثل يسمون كانوا الذين السلف الله ورحم
بالدين: (خديعة أهلها يلصقها التي الستصلحات

خلصة فيه أودع الذي المير كتاب صاحب ميكافيلي نقول إلى نسبة 1
عروشهم، حفظ لهم تضمن التي نصائحه فيه ودون المراء بين تجاربه

الوسيلة). تبرر ( الغاية وأشهرها
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وتقرب المراء داهن من على ذألك يطلقون ، إبليس)
والفتوحات..  الخلفة أزأمنة في إليهم

يناصحه: من لبعض الله رحمه الثوري سفيان قال كما
من شيء في تخالطهم أو منهم تدنو أن والمراء (إياك

ترد أو مظلوم عن لتشفع لك ويقال وإياك الشياء،
فجار اتخذها وإنما إبليس، خديعة ذألك فإن مظلمه،

. 1هـ.) أ....سلما القراء
الفقهاء بعض واستحسان استصلح إبطاله فتأمل

الظلم تخفيف بحجة منهم والدنو المراء على الدخول
أي وفي إبليس)، (خديعة ذألك الفساد.. !! ويسمي ودرء
قبل العباس بني خلفة أوائل ذألك.. في يقول وقت

بدعهم أظهروا ممن ونحوهم المأمون وقبل المعتصم
قائمة، وهيبتها الخلفة عزة الناس.. وكانت وامتحنوا
الكفر حصون تدك وجحافلهم المسلمين وفتوحات

وغربا..  شرقا
لم الذين زأماننا خوالف رأى لو الله رحمه به فكيف

دخلوا وحسب.. بل والمرتدين الطواغيت إلى يتقربوا
الشركية دساتيرهم احترام على وأقسموا دينهم في

جندا لهم وصاروا الكفرية قوانينهم تشريع في وشاركوا
مخلصين.. ؟؟ وأنصارا محضرين

والشرك البواح الكفر ذألك يلصقوا أن من يستحيون ل ثم
الدعوة مصلحة بالدين.. فيقولون: هي كله الصراح
والكروش.. القروش مصلحة هي !! بل الدين ونصرة
أبغضه، الرجل للقى يقول: ( إني إذأ سفيان الله ورحم

بمن فكيف قلبي، له فيلين ؟ أصبحت لي: كيف فيقول
. هـ. أ2) ؟؟ بساطهم ووطيء ثريدهم، أكل

محمد لبي إبليس خديعة من التحذير في النفيس القول رسالة انظر 1
أسره. الله فك المقدسي

).25( الموضوعات تذكرة 2
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المنازأل مداهمة مسألة
أنصار قبل من

الطواغيت
الصائل بالعدو السلمي الفقه في تسمى هذه مسألتنا

المة سلف من العلم أهل بين عليها مجمع مسألة وهي
من بل المسلمين من للمنزل المداهم كان لو حتى

عبد الشيخ يقول  ذألك في يتردد ول يقتل فإنه خيارهم
:1الله رحمه عزام الله

على للحفاظ جاء الله عند من نزل دين كل إن(
والعقل، والعرض، والنفس، الخمس: الدين، الضرورات

والمال.
وسيلة، بأي الضرورات هذه على المحافظة فيجب ولذا
الذي والصائل: هو  ،2الصائل دفع السلم شرع هنا ومن

عرضه. أو ماله أو نفسه يريد قهرا غيره على يسطو
على صال إذأا  مسلما كان العرض: ولو على الصائل
قتله، إلى أدى ولو الفقهاء باتفاق دفعه وجب العرض

أن للمرأة يجوزأ ل أنه على الفقهاء نص فقد ولذا
عرضها. على خافت إذأا قتلت ولو للسر تستسلم

عند دفعه فيجب النفس أو المال على الصائل أما
مذهبي في الراجح الرأي مع ويتفق العلماء، جمهور

المسلم، الصائل قتل إلى أدى ولو والشافعي مالك
شهيد، فهو ماله دون قتل من((الصحيح:   الحديث ففي
فهو دينه دون قتل ومن شهيد فهو دمه دون قتل ومن

الجصاصا  قال3))شهيد فهو أهله دون قتل ومن شهيد
.)6( العيان فروض أهم المسمين أراضي عن الدفاع رسالة انظر 1
).8/150( الحكام جامع 2
ابن حاشية وانظر والنسائي، والترمذي داود وأبو أحمد رواه صحيح حديث 3

تحفة )،6/323( الجليل ومواهب )،6/110( والزيعلي )،5/383( عابدين
) والبحر2/371( البهية والروضة )4/290( القناع )،4/124( المحتاج
).6/268( الزخار
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لو رجل أن خلفا نعلم : (ل1الحديث هذا بعد الله رحمه
على أن حق بغير ليقلته رجل على  سيفا شهر

قتله). المسلمين
النار في فهو الصائل قتل إذأا ـ الصيال ـ الحالة هذه وفي
حكم هذا  شهيد، فهو العادل قتل وإذأا ، مسلما كان ولو

أرض على الكفار صال إذأا فكيف المسلم، الصائل
والمال والنفس والعرض الدين يتعرض حيث المسلمين

على الحالة هذه في يجب أل والزوال؟ للذهاب
.هـ) أالكافرة؟! والدولة الكافر الصائل دفع المسلمين

الذي الصائل  (فالعدو:2الله رحمه تيمية ابن ويقول
من اليمان بعد أوجب شيء ل والدنيا الدين يفسد
.)دفعه
من الناظر عين وسلم عليه الله صلى النبي أهدر وقد
الذي الرجل وأمر الدار صاحب فقئها إذأا البيت باب ثقب

أبى فإن يدفعه أن يديه بين يجتازأ أن أحد فأراد يصلي
فكيف بكثير مسألتنا من أهون مسألة وهي فليقاتله

ويروع حرماتها وينتهك المسلمين بيوت على يعتدي بمن
آبائها بفقد أطفالها ويفجع عوراتها ويكشف أهاليها
 ؟!.هؤلء من بالمقاتلة أحق أليس
على رده معرض في أسره الله فك الجربوع الشيخ يقول
بن حمود الشيخ فتوى عن قالت التي الجزيرة جريدة

خطيرة فتاوى وللشعيبي(: 3هلال رحمه الشعيبي عقل
المن رجال قتل بجوازأ كفتوى وأتباعه تلميذه تناقلها

ًا القبض أو المداهمة عن وقتالهم باب من بأنه ذألك مبرر
قد الشعيبي وكان النفس، عن والدفاع الصائل دفع

، هـ1415 عام منه المقربين تلميذه بعض بها أفتى
...).نفسها الفتوى الشعيبي أتباع يتناقل واليوم

الجريرة أيتها العرش أثبتي أولً( :العزيز عبد الشيخ قال
..  قوة بعد من ًأنكاثا غزلها ناقضة يا انقشي ثم

ًا: إن بذلك يفتي ولم بذلك أفتى الذي هو السلم ثاني
حكم ما وقال سائل سأل فلو تعالى الله رحمه الشيخ

( نائم مأمن في وأنا داري علي يقتحم رجل في السلم
عرضي وعلى ّعلي يداهم بالبيت ) وإذأا نسائي بين

أصحابها يدعي ٍبلد في ويهتك نسائي ستر ويكشف

).1/2402( للجصاصا القرآن أحكام 1
).4/608( الكبرى الفتاوى 2
الحوارية. المنتديات في العنكبوتية الشبكة في منشور وهو 3
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جهل أبو استنكرها بأفعال يقومون السلم تطبيق
عليه الله صلى محمد على نتسور ل لماذأا له قيل عندما
فتتحدث     أفعل     ل     والله      ل  :  جهل     أبو     فقال بيته وسلم
وسلم     عليه     الله     صلى     محمد     بنات     أورع     أني     عني     العرب

 .!!
 .قتله جوازأ في : لشك الجواب

أقل حال في المجموع في تعالى الله رحمه النووي قال
:وسلم عليه الله صلى الرسول الحال: قال هذه من

أحد فأراد الناس من يستره شيء إلى أحدكم صلى ( إذأا(
هو , فإنما فليقاتله أبى فإن فليدفعه يديه بين يجتازأ أن

أصحابنا: , قال ومسلم البخاري  رواه))شيطان
أبي لحديث المرور أراد من دفع للمصلي  ويستحب(

 ). المذكور سعيد
الله صلى الله رسول أن عنهما الله رضي عمر ابن وعن
أحدا يدع فل يصلي أحدكم كان  إذأا((قال:  وسلم عليه
 رواه))القرين معه فإن فليقاتله أبى فإن يديه بين يمر

ويزيد السهل ثم بالسهل الصائل دفع . ويدفعه مسلم
فل منه مات , فإن قتله إلى أدى وإن الحاجة بحسب
كالصائل.  فيه ضمان

بمن بالكم فما المصلي يدي بين المار قتل جوازأ فهنا
غير المؤمنين على الدامس الظلم في البيوت داهم
ل الذين الطواغيت على يداهمونها فإنهم الحسبة رجال
الله لحرب أعدت منازأل أنها إذأ لمنازألهم ول لهم حرمة

أن ..ناهيك الحرابة حكم فلها سبيله عن والصد ورسوله
الفاجر المفسد هو والمدهوم الصالح هو هنا المداهم

الفاجر هو فالمداهم النقيض على الماضية الصورة بينما
العابد.  والمؤمن الصالح العالم هو والمدهوم العربيد
دفع باب(النيل:  في تعالى الله رحمه الشوكاني ويقول
يقتل عليه المصول وأن قتله إلى أدى وإن الصائل
 جاء((قال:  عنه تعالى الله رضي هريرة أبي فعن شهيدا

أخذ يريد رجل جاء إن أرأيت الله رسول فقال: يا رجل
؟ قاتلني إن , قال: أرأيت مالك تعطه قال: فل ؟مالي

, شهيد قال: فأنت ؟ قتلني إن قال: أرأيت قال: قاتله
مسلم  رواه)) النار في قال: هو ؟ قتلته إن قال: أرأيت

على عدا إن أرأيت الله رسول يا((لفظه:  , وفي وأحمد
قال: علي أبوا  , قال: فإن)) الله  أنشد((قال:  ؟ مالي

,  قاتل((قال:  ؟ علي أبوا  , قال: فإن))الله  أنشد((
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من  فيه)) النار ففي قتل وإن الجنة ففي قتلت فإن
بن الله عبد ). وعن فالسهل بالسهل يدفع أنه الفقه
وسلم عليه الله صلى النبي أن عنهما الله رضي عمرو
وفي عليه  متفق)) شهيد فهو ماله دون قتل من((قال: 
))شهيد فهو فقتل فقاتل حق بغير ماله أريد من(( لفظ
سعيد وعن وصححه والترمذي والنسائي داود أبو رواه

عليه الله صلى النبي قال: سمعت عنه الله رضي زأيد بن
قتل , ومن شهيد فهو دينه دون قتل من((يقول:  وسلم

, شهيد فهو ماله دون قتل , ومن شهيد فهو دمه دون
والترمذي داود أبو  رواه))شهيد فهو أهله دون قتل ومن

 .وصححه
دلت التي الفقهية المسألة ذأكر أن بعد الشوكاني قال

ًا المذكورة الحاديث عليها من قتل ( جوازأ وهي آنف
تدل كما(تعالى:  الله رحمه مالك) قال يريد عليك صال

أخذ أراد لمن المقاتلة جوازأ على المذكورة الحاديث
الدم إراقة أراد لمن المقاتلة جوازأ على تدل 1المال

عن المنذر ابن وحكى والهل الدين في والفتنة
فله حريمه أو نفسه أو ماله أريد قال: من أنه الشافعي
ابن قال كفارة ول دية ول عقل عليه , وليس المقاتلة

عما يدفع أن للرجل أن العلم أهل عليه المنذر: والذي
قال... وأحاديث أن تفصيل...إلى بغير ظلما أريد إذأا ذأكر

وأهله ونفسه ماله دون المقتول بأن مصرحة الباب
محق الول , لن النار في قتل إذأا , ومقاتله شهيد ودينه

.  أ.هـ)مبطل.. والثاني
قاطع أو باغ مجرد ليس( اليوم الصائل أن تعلم أن ولبد

هجمة إنها جديد، عالمي نظام إنه محدودة، فئة أو طرق،
حولها، وما فلسطين في الشام لبلد المحتلين اليهود

من والسلمي العربي العالم كامل لحتلل والساعين
والجتماعي والثقافي القتصادي التطبيع برامج خلل

المنطقة.  كامل في والعسكري والمني بل
في وحلفاءهم وفرنسا وبريطانيا أمريكا هجمة إنها

بلد كافة على آسيا وسط في روسيا مع الناتو حلف
مقدساتهم ومكان دارهم عقر في سيما ول السلم

وغيرها.  النفطية وثرواتهم

للدفاع القتال جعل وسلم عليه الله صلى النبي أن كيف القارئ أيها تأمل 1
ً الخاصا المال عن القتال وأولى منه أوجب يكون أفل الله سبيل في قتال

.....الخ.وزأراعية وبحرية ومعدنية نفطية ثروات من العام المال عن للدفاع
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وجيوشها أمنها وأجهزة المرتدة الحكومات هجمة إنها
إعلمها وأجهزة وجلديها وسجانيها ومخبريها وشرطتها

وأموالهم، وأعراضهم المسلمين أنفس على الكافرة
بشرائع حكمنا في لهم نائبة للعداء موالية حكومات
الكفر. 

يكفون الذين المضلين الضالين المنافقين هجمة إنها
الصائل هذا جهاد عن وعقولهم وقلوبهم الناس أيدي

الناس.  من بالقسط يأمرون الذين بقتل ويفتون
مثل في يكن لم إن عين فرض الصائل دفع يكون فمتى

الشاعر: قال فيه. وكما نحن ما
إلى النهار احتاج إذأا     شيء الذأهان في يصح وليس

دليل
حكم إن بالله مستعينين صراحة بكل ونعلن نؤمن إننا

اليهود جهاد مسلم، كل على عين فرض اليوم الجهاد
مدنيين بلدهم أو بلدنا في وجدوا حيث والصليبيين
كفر ودعاة مبشرين واقتصاديين محتلين وعسكريين

وجهاد قتال حكم وإن والسلح، بالسيف وضللة، ودعارة
الحامين عنهم المدافعين لهم الموالين المرتدين الحكام

ًا لوحده عين فرض وتواجدهم لقواعدهم لجهاد وتبع
مواجهة حكم وإن والسلح، بالسيف والنصارى، اليهود
والكتاب الحقة بالحجة وحججهم المنافقين باطل

ًا واجب الدين وأدلة والسنة العلماء على سيما ول أيض
ِلَك:تعالى قال كما المجاهدين، والدعاة َذ َك نَفّصُل  (َو

َياِت ِبيَن ال َت َتْس ِل ِبيُل َو ْلُمْجِرِميَن َس في هذا  ،55 النعام:)ا
بلد في هذا حكم فما السلم، أهل ديار عامة

الحرمين بلد والشام، واليمن الجزيرة المقدسات،
الله رسول أمر التي الجزيرة بلد المسلمين، وقدس

ول مشرك كل منها يخرج أن وسلم عليه الله صلى
الديار باقي من وآكد أوجب أنه شك ل دينان، فيها يجتمع

قبلتهم فهناك السلم، ديار كل في مؤكد واجب وهو
ومحط مالهم بيت وهناك ومسراه، نبيهم ومسجد
والثروات والغازأ النفط وهو أرزأاقهم ومنبع ثرواتهم

بيته أكناف في وجعلها السلم أهل الله رزأقها التي
والسلم، الصلة عليه مسراه ومسجد حبيبه ومسجد

.هـ.أ 1)مقدساتهم ومحل السلم دار عقر وهي

).17( اليمن أهل مسؤولية 1
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على من الغبار وينفضوا السلم شباب هذا يعي فهل
منا تموت أن من مانع ول ويتحرروا ويتحركوا عيونهم

أكثر ولكن أمره على غالب والله أمة بعدهم وتحيا ثلة
إن جهاده، الله في المؤمن يجاهد وإنما يعلمون ل الناس
سجن أو فريادة، نفي أو فإرادة، أوذأي أو ، فإفادة أخفق

الحسنى فله فشهادة، مات أو فقيادة، عاش أو فعبادة،
وزأيادة.
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للمجاهدين وصايا
الفكار جمال بين التفريق ـ1

ّية صورتها وبين المجردة الواقع
ّية: والعمل

ّدث حين( ّناس يتح تعالى، الله سبيل في الجهاد عن ال
ًا وجميلة جميلة كلمة فهذه ّد الله سبيل في الجهاد ـ ج
ً ليس الجهاد واقع ولكّن ـ تعالى ّله جميل كّل في ك

ّنانة، الخطب هذه هو ليس فالجهاد أحداثه، هو وليس الّر
ّله وليس الجميلة، الكلمات تلك وليس وسبايا، غنائم ك
ّله ّله وليس مؤزّأر، نصٌر ك ّية، خطٌب ك موت فيه بل نار

وفقد الشلء تطاير وفيه الّصديق، جرح وفيه الحبيب،
ْين، وفقد المال، من جانب فيه آخر وبمعنى الُمع

الجنود اختلط فيه ثّم العظيمة، المشّقة بل المشّقة،
ّناس، بين الخصومات وحصول وهذا هذا، ضرب فهذا ال

ّية، حركة فهو هذا، على شّط وهذا هذا، خاصم وفيه بشر
وبعضها يستساغ بعضها وتأويلت واجتهادات، أخطاء

ّد فهناك كذلك، ليس وسمّوها الفكرة جمال بين فاصل ح
ّيتها. وبين واقع

ّناس تصّور أخذنا لو ّدولة ِلواقع وخيالهم ال ّية، ال السلم
ّنها لوجدنا عالم إلى أذأهانهم في تكون ما أقرب أ

والفراشات الجميلة، بالّصور مليء عالم الحلم،
ّطائرة، ُء الّزاهية، واللوان ال على غيثها ُتنزل والّسما
ّدوام، يخافون والعداء حين، كّل في مليء والّضرع ال

القتال، في معنا الملئكة نزول من يعلمون ِلما جانبنا
ول فيها، فقير ل التي السلم دولة يتصّورون فهم

ًا طلب من وكّل فيها مريض لو ولكن يديه، بين فهو شيئ
ّنبّي لدولة نظرنا هذه وجدنا لما وسلم عليه الله صلى ال
ّنة، في عنهم الله رضي الّصحابة معاناة أّن لوجدنا بل الج

ّد المدينة في السلم دولة في وهم معاناتهم من أش
ّكة. م
ّكة في عنهم الله رضي للّصحابة حصل فهل حصل ما م
ْذأ( الخندق غزوة في لهم ُكم ِإ ُكْم ّمن َجاؤُّو َوِمْن َفْوِق
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ُكْم َأْسَفَل ْذأ ِمن ِإ ْبَصاُر زَأاَغْت َو َْل َلَغِت ا َب ُلوُب َو ْلُق َناِجَر ا ْلَح ا
ّنوَن ُظ َت ّلِه َو َنا ِبال ُنو ّظ ِلَك ال َنا ِلَي * ُه ُت ْب ُنوَن ا ْلُمْؤِم ُلوا ا ْلِز َوزُأ

ْلَزاًل ًدا زِأ زأاغت السلم دولة  في11ـ10) الحزاب:َشِدي
هو بل كالّزلزال وابتلء الحناجر، القلوب وبلغـت البصار
نفسه. الّزلزال

رسمها يحاول التي الّصورة وبين الّصورة هذه بين قارن
ّناس َيِعدون فهم السلم، لدولة الّزمان هذا مشايخ ال
ّدولة إنسان، لكّل بيٌت مشّقة، ول فيها خوف ل التي بال
ّناس بطن، لكّل طعـاٌم لمجّرد السلم في يدخلون وال

ّناس هذا وعلى ولدولتنا، لنا رؤّيتهم (إلى إلينـا يأتون فال
لهم سيؤمن الذي الحزب أننا أذأهانهم في جماعتنا) لّن

الخرى. الحزاب تؤمنه مما أكثر الدنيوي النعيم من
ماتوا الراشدين الخلفاء من ثلثًة لكم: إّن قلت لو لكن
التخطيط من لكثير يحتاجوا لم ُأناس يد وعلى َقتلً،

لقتلهم:
أبو الله عدّو قتله عنه الله رضـي الخطاب بن فعمر ـ

يدي بين الفجر، صلة في قائم وهو المجوسّي لؤلؤة
ورؤّسائهم. وقادتهم وعلمائهم المسلمين شيوخ

ُء انطلق عنه تعالى الله رضي عفان بن عثمانو ـ الهوجا
الصائم الخليفة على دخلوا حتى المدينة على وسيطروا

بين المدينة وسط (في بيته في وذأبحوه عنه الله رضي
الناس).

وسط في عنه، تعالى الله رضي طالب أبي بن علّيو ـ
وبين الفجر، صلة إلى الناس يدعو قائم وهو المسجد
بالّسيف هامته فيضرب الخارجّي ملجم ابن يأتيه طائفة،
ّتفاٍق فردّي بتصّرف وابن معاوية قتل على آخرين مع وبا
بعده ما أدراك وما الراشدة الخلفة عصر وهذا ، العاصا
السلم عالم يتصّورون الذين نقول: إّن أن علينا ولذلك

ل عالم الحياة) هو في المسلمة المرء (حركة الَعَملي
برّمتها الحياة حركة عن خارج وهو البشر، عالم إلى يمّت

فبمجرد وخيالت تهويمات ويعيشون واِهمون، هؤلء
ّية بالّصورة اصطدامهم ُدهم الحياة لهذه الحقيق ستج

قدرتهم وعدم اعتزالهم يعلنون أنفسهم، على ينقلبون
الحياة. هذه تحّمل على

والقلم الفكار ومع الكتب، وبين الكتب مع العيش إّن
ّنما السلم هو ليس والورقة الحياة، حركة هو السلم إ

وخطأ، صواب من فيه (النسان) بما البشر حركة
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فعالم ويصلح، يقّوم والخطأ ويدّعم، يقّوى فالصواب
الصدق فيه الظلم، وفيه الصواب فيه العملي السلم

السلم. في مقامه له وكّل الكذب، وفيه
ًا، الخطأ بوجود يعترف السلم الخلق في يلغيه ول كون
العقوبات، وأنزل الحدود تعالى الله أنزل ولذلك والوجود

ّله ذألك في الرباني والخطاب الحكام، وأنزل للمجتمع ك
لغير خطاب هو وليس المجاهد الموّحد المسلم

المسلمين.
عنه الله رضي علي بين الفتنة عصر أن الرغم على

عصر عنهما) هو الله رضي ومعاوية (عائشة وخصومه
ِكُل ّ فيه نقول ول تعالى، الله إلى أصحابه فيه َن ما إل

أحكامه من وسلم عليه الله صلى الله رسول عن جاءنا
الفئة لعّمار: ((تقتلك وسلم عليه الله صلى كقوله

استطلع حاولنا لو لكن الحاديث، من الباغية)) وغيره
من وقريب مبكر عصر (وهو قرب عن الواقع ورؤّية

ّية القرون من ولرأينا هولً، منها) لرأينا هو بل الخير
انظر: الطفال، لهولها تشيب التي المور

علّي قتال قّرروا مقاتل رجل آلف (أربعة الخوارج ـ1
قتاله عدم قّرروا الكوفة في آلف وثلثة عنه الله رضي

أن عنه الله رضي علّي منهم معه) طلب القتال ول
ّنهم معاوية)، وعدّوكم عدّونا قتال إلى (نمضي لك

ّتى يرفضون ّتوبة بالكفر اعترافه يعلن ح فيقيم عنه، وال
ّنهروان في ملحمة عنه الله رضي علّي لهم قتلهم بعد ال
ّباب بن الله عبد َتلهم الحامل، وزأوجته الرّت بن خ فَق
جريح. ) رجل400( سوى منهم ينُج ولم

رواية حسب( البصرة قرب الخريبة في الجمل معركة ـ2
القبائل بين بل مسلمين بين معركة  وهي)شبة بن عمر

ّد (مضر نفسها ّد وربيعة مضر ض ّد ويمن ربيعة ض يمن) ض
ّدين في إخوان ّنسب، والمنهج ال ِتل وال طلحة فيه وُق

ّنة). (المبّشرين والّزبير بالج
عنهما، الله رضي ومعاوية علّي بين صّفين معركة ـ3

ّناس بعض أّن مع مجزرة فيها حصل معركة حّرضوا ال
الّشام؟ أهل بعد الّشام لثغور من((وقالوا:  الّصلح على
ّذراري من العراق، أهل هلك بعد العراق لثغور من لل

ّنساء، ًا))الرحام؟ تذكرون أل وال ضعف عن  وبعيد
أّن شّك بل لكن القتلى في الهول ذأكرت التي الّروايات

ًا. كان القتل عظيم
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ّدة ـ4 ّنصارى بعض ر ّتى إسلمهم بعد ال قالوا: والله ح
ُننا عليه، هم الذين هؤلء دين من خيٌر منه خرجنا الذي لدي

ّدماء سفك عن دينهم ينهاهم ما وأخذ الّسبيل وإخافة ال
ّطبرّي(الموال.  ّدة. على علّي وقاتلهم ،)ال الر

ّله ذألك بعد ثّم الّزبير بن الله عبد حرب ثّم الجماعة، عام ك
ثّم... ثّم... ،

أن ينبغي النسان) ل (أي النسان حركة من جانب فهذا
ُنفهم اليدي عليه توضع أو ُينسى ّناس ل حياة أّن ال

ّلها المسلم متكّرر، وعفٌو نهار، وصياُم ليل، قياُم ك
ٌء ّتى دائم وخيٌر متكّرر، وعطا الولّي صورة اصطبغت ح

أي المثالي، الغازأ هيئة على المسلم النسان خيال في
 .1له وجود ل الذي

إنسان.. إنسان.. بشر. هو الولّي
إنسان.. إنسان.. بشر. هو المجاهد

السلم وعالم العملي السلم صورة تصوير أّما
الجّن عالم أو الكرتون أفلم صورة على والمسلمين

ترفعه. مّما أكثر السلم ُتهين صورة فهي والملئكة
ّننا ّطلون الذين القوم لولئك هذا نقول إ عظائم يع

الّصغيرة، المور بعض لمجّرد ويوقفونها المور
ّيتهم على العصبة يضعون تجعلهم الخطاء أمام فحساس

ّنعمة الخير رؤّية عن لحجبها عيونهم اللهّي. والفضل وال
ّيٌة، حركة تعالى الله سبيل في الجهاد إّن من وحركة بشر

انفعالت كّل تتداخل ففيه والُملك، الّسلطان أجل
فل الّسيف، على حّرض أو للّسيف دعا ومن النسان،

ّناس يناقشه أن ينتظر ّنانة بالخطب ويحاربوه ال الّر
حّر ليذوق نفسه يحّضر أن عليه بل الّصقيل، والورق
ّنة هي هذه الّسيف، ّذكر تعالى، الله س الخلفاء فإّن ولل

ّثلثة بيد ماتوا بل الكّفار بيد ماتوا (الّشهداء) ما ال
ليس الفارسّي لؤلؤة مبتدعين) فأبو (فسقة، مسلمين

ّيته إثبات (ومحاولة الّشرك أهل من خرط دونها مجوس
(ولم الخوارج من ملجم إليها) وأبو ُنسب وإن القتاد
ّنما أوائلهم يكفر ّثائرون بعدهم)، أتى فيمن الخلف إ وال
علّي جيش قادة من صار قادتهم (بعض عثمان على

عنه). الله رضي

ّتابعين الّصحابة من مات من (المتهاجرون) أي انظر 1 مهاجر وهو وال
ّتى لصاحبه  .)550( قتيبة لبن المعارف في مات ح
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إعادة سبيل الّسبيل، هذا في ويده رجله وضع من ولذلك
الله سبيل في بالجهاد الرض إلى تعالى الله سلطان
ّتحريض نفسه ووقف تعالى، ّد لل ّطواغيت، ض وإزأالة ال

وإن معلومة، نهايته رجل فهذا طغيانهم، ودّك عروشهم،
له) عقل ل (أي مستريح رجل فهو لذلك نفسه يحّضر لم

الّسيف. حّر أو العدل َبْرد إّما نهايته طريق فهذا
ّلة ُتنشئ أن يسعك نعم ّية أو مج ًا لتكّون نشر حزب

ًا، ًا معارض ًا وحزب ّي الفرج وتنتظر الصلح تطلب ترقيع
ّبما غيره ليأتي ملٍك موت أو المساجين، بإخراج يكون فر

ًا ّين، سهٌل أمُرَك فحينئٍذ منه، خير سياسة رجل فأنت وه
ًا تكون أن يعدو ل عندهم وملّفك وكلمة، ًا، معارض محترم

ّية. المعارضة حدود تحترم أي الّسياس
ّ عليك فما والقتال، قلت: الجهاد وقد أما ترتقب، أن إل

بخير أنت ولست الخيار، أسلفك من بخير أنت فلست
وليس ببعيد، عنك عّزام الله عبد فليس أقرانك، من

أبو الّشيخ وليس ببعيد، عنك الّرحمن عبد عمر الّشيخ
شعبان أنور الّشيخ وليس ببعيد، عنك القاسمّي طلل
وليس ببعيد، عنك أحمد الله عبد أبو وليس ببعيد، عنك

يا طويلة ... القائمةوليس ببعيد عنك العييري يوسف
هذا. ويكفيك الله عبد

ّ له وليس الولدان، له تشيب أمر فهذا ّكر الّرجال، إل فف
ًا ّياك تخوض، أن قبل كثير وّرطوني، تقول: لقد أن وإ
الوزأارة حصول لك نضمن لم فنحن أحد، وّرطك فما

يخطئون، ل معك تجاهد ملئكة لك نضمن ولم والمنصب،
ًا لك نضمن ولم ّدس المؤمن يعرف الّسماء من ينزل مس
ّني الكافر من ًا لك نضمن ولم البدعّي، من والّس ّي ًا نب قائد

ً اليوم لك نقول فقد إليه، يوحى ًا، عنه ونرجع قول غد
ّ شهدنا وما رأينا، ما لك: هذا ونقول ِلمنا بما إل ّنا وما َع ك
القمر، المثالي) اصعد (الغازأ أردت فإن حافظين، للغيب

ّناس من فالكثير أعجزك فإن الّسلمة سبيل سلكوا قد ال
يأكلون ، أعشاشهم في أبنائهم مع كالعصافير وجلسوا

هذا بيوتهم، زأجاج وراء من الحياة ويرقبون ويشربون
علينا سيخرجون سكنت فإذأا المدافع، وقت في

قلنا... وقد لنا: لقد ليقولوا العظيمة بمواعظهم
نسأل طويلة أنذرنا... وقد.. وقد... ألسنة توّقعنا... وقد

قّصها. تعالى الله
ُكم( َلُقو َنٍة َس ْلِس َأ َداٍد ِب َلى َأِشّحًة ِح ْيِر َع ْلَخ .19) الحزاب:ا
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القدم، كرة لعبي نقد ُيتقنون الُمقَعدين من الكثير إّن
ّنهم على المعركة قيادة في عالية أصوات أصحاب ولك
ّنظارة، كرسي ّببون يعرقون الله شهد وهم ال ًا ويتص عرق

ُتبّح ّنهم أصواتهم و . .هـ أ1)بأيديهم القدم كرة يلعبون لك

ّدين قتال ُحكم أن ـ2 ّد المرت من أش
الصليين: الكّفار قتال حكم

).83( رقم المقال منهجين بين مقالت انظر 1
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حروبهم في عنهم رضي الصحابة سيرة قرأ من(
ّدين جهادهم أّن وضوٍح بكّل رأى وجهادهم وخاّصة للمرت

الحروب أشق من كان مسيلمة أتباع حنيفة بني قتال
ِبها ًا فيها جِهدوا فقد عليهم وأتع ًا، جهد أهل وقال عظيم
ِتل من عدد أّن السيرة اللف، يقارب المسلمين من ُق

ٌد وكان نفس، ) آلف10( حنيفة بني قتلى وعدد كبيٌر عد
َتلة هذه وكانت القرآن، حملة من هم القتلى من المق

ًا جمع على عنه الله رضي الصديق إقبال في سبب
رأى السلمي التاريخ مسيرة في نظر من ثّم القرآن،

ّد من كانت الّزندقة لطوائف المسلمين حروب أن أش
ّد المسلمين، على البلء الصليين، للكفار قتالهم من أش

المرتدين قتال في الخصوصا هذا سبب في تمّعنا ولو
تدِرك وبفهمهما اثنين، نبيسب إلى يرجع المر أن لرأينا

أمر هو أمر من عليه هم ما أن والجهاد التوحيد جماعات
ّ له يقوى ل خاصا أخلص من إل له يقوم ول الّرجال إل
هما: السببان هذان وتعالى، سبحانه لله وجهه

ّدين قتال ُحكم أن ـ1 ّد المرت الكّفار قتال حكم من أش
: الصليين

ُيسلك أنه فيه الوجيز والقول(: 1هلال رحمه الغزالي قال
ّدين الباطنية) مسلك الزنادقة (أي بهم ّنظر في المرت ال
ّنكاح والمال الدم في وقضاء القضية ونفوذأ وال

الكافر مسلك بهم ُيسلك فل الرواح أما العبادات،
ّير إذأ الصلي، أربع بين الصلي الكافر في المام يتخ

ّير ول والقتل، والسترقان والفداء المن خصال: بين يتخ
إلى ول استرقاتهم إلى سبيل ل بل المرتد، حق في

الواجب وإنما والِفداء، المّن إلى ول منهم الجزية قبول
َكم الذي حكم هذا منهم، الرض وجه وتطهير قتلهم ُيح

ُكفرهم ول قتلهم جوازأ يختص وليس الباطنية، من ب
دماءهم، ونسفك نغتالهم بل قتالهم، بحالة وجوبه
.هـ.أ. )قتلهم جازأ بالقتال اشتغلوا مهما فإنهم

الصلي. الكافر من أشد القتال في أحكامه فالمرتد
ويجوزأ المرتدين، وأمان ومهادنة مصالحة يجوزأ ل وكذلك

الصليين:  الكفار وموادعة ومهادنة مصالحة
عن المسلمون ضعف إذأا(: 2الله رحمه الشافعي قال

ُبعد منهم طائفة أو المشركين، قتال كثرة أو دارهم، ل

).95( الباطنية فضائح 1
).4/186( الم 2
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أمور اضطراب (أي بالمسلمين خلة أو عدّوهم
عنهم، الكف لهم جازأ منهم يليهم بمن أو المسلمين)،
وإن المشركين، من يأخدونه شيء غير على ومهادنتهم

ًا المشركون أعطاهم . )أخذه لهم كان كثر أو قل شيئ
بشرح للشيباني وشرحه الكبير السير في وجاء

قوة بالمسلمين يكن لم وإن(: 1الله رحمه السرخسي
للمسلمين خيٌر الموادعة لن بالموادعة، بأس فل عليهم

ِإن(وجل:  عز الله قال وقد الحال، هذا في ْا َو َنُحو َج
ِم ْل َنْح ِللّس ّكْل َلَها َفاْج َتَو َلى َو ّلِه َع .)61) النفال:ال
غير على مهادنتهم وتجوزأ(: 2هلال رحمه ُقدامة ابن وقال
ّنبي لّن مال، يوم هادنهم وسلم عليه الله صلى ال

على جازأت إذأا فإنها منهم يأخذه ماٍل غير على الحديبية
. )أولى مال فعلى مال غير
للمام يجوزأ فإنه الصليين الكفار أحكام في هذا

أحكام وبسط ومصالحتهم موادعتهم وللمسلمين
ُتب في مفّصلٌة وموجباتها الموادعة ِئّمة، ُك ويـجب ال

أن إل الخيانة ول الغدر يجوزأ ول بهذا، لهم الوفاء
ّدون والمواثيق. أما العهد ينُقضوا يجوزأ فل المرت

السمرقندي الليث أبو قال مصالحتهم، ول موادعتهم
حق في مشروع الذمة وعقد الِجزية أخذ إن(: 3الله رحمه
ّدين، العرب، مشركي إل الكفار جميع ل فإنه والمرت
. )السترقاق فيهم ُيشرع لم كما الجزية، منهم يقبل
ّدم لما شرحه عند الله رحمه الكاساني قال ل فإنه(: 4تق

تعالى: الله لقول السيف أو السلم إل المرتد من يقبل
َنُهْم( ُلو ِت ِلُموَن َأْو ُتَقا نزلت الية إن قيل ،16) الفتح:ُيْس

ّدة أهل في المرتد حق في العقد ولن حنيفة بني من الر
ّظاهر لّن السلم إلى وسيلة يقع ل عن ينتقل ل أنه ال

المحمودة وشرائعه محاسنه عرف بعدما السلم دين
عن اليأس فيقع طبع وشؤم اختيار لسوء إل العقول في

. )ذأمة عقد يكون فل فلحه
ُذ قال(: 5الله رحمه القرطبي قال الجزية الوزأاعي: تؤخ
ّذب، أو جاحد أو نار أو وثن عابد كل من مذهُب وكذلك مك

الشرك أجناس جميع من تؤخذ الجزية أن رأى فإنه مالٍك،
1 )5/1789.(
).10/519( المغني 2
).3/207( سانياللك الصنائع بدائع كتاب متُن وهو الفقهاء ُتحفِة في 3
).7/111( الصنائع بدائع 4
).8/110( القرآن لحكام الجامع 5
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ًا، والجحد، ٌا، أو عربي ًا عجمي ّي ًا أو تغلب ًا قرشي كان من كائن
. )المرتد إل

ّنة استقرت وقد(: 1الله رحمه تيمية ابن قال بأن الس
ّد عقوبة وجوه من الصلي الكافر عقوبة من أعظم المرت

عليه ُيضرب ول حال، بكّل ُيقتل المرتد أن منها متعددة،
َية، أن ومنها الصلي، الكافر بخلف ذأّمة، له ُتعقد ول ِجز
ًا كان وإن يقتل المرتد الكافر بخلف القتال، عن عاجز

عند يقتل ل فإنه القتال، أهل من هو ليس الذي الصلي
المرتد أن ومنها وأحمد، ومالك حنيفة كأبي العلماء أكثر

الصلي الكافر بخلف ذأبيحته، تؤكل ول يناكح ول يرث ل
.هـ. ) أالحكام من ذألك غير إلى

قتال أحكام من أشد المرتدين قتال فأحكام هذا وعلى
ّدون بلدنا حكام أن علمنا ولما الصليين، الكّفار فل مرت
تحت مهادنته أو مسالمته أو منهم أحٍد مصالحُة يجوزأ

أن الجهاد لجماعات يجوزأ ل أنه أي المصلحة، دعوى
ًا تداهن ّدين هؤلء من أحد معه تتعاون أو ُتسالمه أو المرت

لجماعة يجوزأ فل بلدها، في الكفر لطائفة قتالها في
حاكم الثاني الحسن المرتد تسالم أن الجزائر في الجهاد

ول الجزائر، في الجهاد مصلحة تحقيق أجل من المغرب
حسني المرتد تسالم أن ليبيا في الجهاد لجماعة يجوزأ

ليبيا، في للجهاد موهومة مصالح تحقيق أجل من مبارك
مصلحة فهي ما مصلحة وجود الجهاد جماعات زأعمت ولو

المصالح من الكثير تفسد وهي لها، قيمة ل ملغية
ستصنع فكيف بإقامتها، الشارع أمر التي المعتبرة

في المجاهدين إخوانهم مع الجزائر في الجهاد جماعة
أن ولو البلدين، هذين حكام صالحوا إن المغرب أو ليبيا

الجزائر حاكم صالحت كذلك هي ليبيا في الجهاد جماعة
وقعت هذا وقع فإذأا عندئذ، الحال سيكون فكيف

جماعة كل أن خاّصة أنفسهم، المجاهدين بين الخصومة
فأّي الخر، يراه ل ما الطغيان من بلدها حاكم في ترى

يعتبرها ل ملغاة، مصلحٌة هي جماعة أي تزعمها مصلحة
وعقد الصليين الكفار ومهادنة مصالحة أما الشرع،

في أجازأه قد الحكيم الشارع فإن معهم المان عقود
وعلى الِفقه، كتب في مبسوط هو كما الظروف بعض

ًا الجهاد مصلحة يتركوا ل أن المسلمين إشاعات من خوف
خوف أي بلدنا، في الملحدة نشرها التي والفتنة السوء

).28/532( الفتاوى مجموع 1
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ّدعاية أسير صار المسلم العقل فإن بالعمالة، القول ال
ّيون اليساريون ُيطلقها التي أن بحجة الكفرة، والقوم

عمالة هو الصلي الكافر مع المسلم يعمله عمل أي
بما عاملتهم أو منهم، الّسلح استوردت لو حتى وأجر،
ما رجل مع الجلوس مجّرد وصار الكريم، الشارع يوجبه

ّد الملعين هؤلء أّن مع الرجل، جبين في وسبة تهمة يع
ّدعايات هذه أصحاب من في بالدخول الناس أولى هم ال

أن المسلمين لحاد يجوزأ ل نعم والجرة، العمالة تهمة
ّلم أهل إل بهذا يقوم ل بل المة، باسم يعقد أو يتك

ذألك في وسائقهم بعناية، المر يدرسون الذين الشأن
ّذاتية، مصالحهم وليس والسلم المسلمين مصلحة ال
ًا كان من إل بهذا يقوم ل وكذلك الحياة بمسالك خبير
ًا ًا المور تحديد على قادر ًا تحديد التي بضوابطه شرعي

الشرك من والبراءة البغض بقاء مع تعالى، الله أمر
وعدم ذألك وإعلن وُصَوِره أصنافه جميع على وأهله

إخفائه.
في تعيش والجهاد التوحيد جماعات فإن هذا فهمنا إذأا

التي الحالت أقسى من وهي خاّصة، حالًة الزمان هذا
ّد الجماعات هذه فإن المسلمين، على مرت في تق

أمينة غير قواعد من تنطلق فإنها فيه، وتحِفر الصخر
المرتدين. من تعالى الله أعداء لتجاهد

حّضروا وقد للجهاد يخرجون الوائل المسلمون كان
وبلِدهم أرِضهم في وهم أمورهم وجّهزوا أنفسهم
آمنون.

فإنها المجاهدة الجماعات واقع إلى انظر اليوم أما
ترّقت وقد فيه، لهم منفذ ل مقّفل واقع إلى جاءت
ّدَول الّرقي المنية الحالة في اليوم الكافرة العلمانية ال

يوم أي في المتينة الصورة هذه بمثل يكن لم ما الشديد
ينطلقون أرض المجاهدة للجماعات وليس اليام، من

آلمها بكل الطريق يواصلون فهم ذألك ومع منها،
من ومعركة لقاء في مصيبة أصابتهم فلو وجروحها
ينحازأون فئة ول إليها، يفيئون أرض لهم فليس المعارك

وما الجهاد من النوع هذا أعظم ما الله فيا إليها،
أشقه!!.

البلء من وفيه شاق جهاد اليوم المرتدين جهاد إّن نعم
بيت من ملَحٌق المجاهد والّرجل عليم، به الله ما والعنت

أنه أي وقّوته، الطاغوت سطوة تحت وأهله بيت، إلى
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أجر له ولذلك خاصا جهاد فهذا أغلبه، بل نصفه، مكشوٌف
أجر أن وسلم عليه الله صلى النبي أخبرنا كما خاصا

من خمسين أجر له الزأمان هذه مثل في بدينه المتمسك
الحق على يجدون ل اليوم المجاهدين لن الوائل،

ًا ًا. الحق على يجدون الوائل وكان أعوان أعوان
أرض إلى يصل أن أجل من الخ ُيعاني كم اليوم انظر

ُذل وكم الجهاد، من يلقي وكم والتفكير، الجهود من يب
ليجاهد أرٍض إلى يصل أن أجل من والمشقة العذاب

ّكر فيها، يخترقها التي المنية القيود هذه في وتف
ّبق حتى الموّحد المسلم الشباب وعبادة فريضة يط
المرتدين؟. ضد تعالى الله سبيل في القتال

قبل؟. من الحالة هذه مثل المسلمين على ّمر هل
:ل. الجواب

ًا ـ أجمع العالم اجتماع انظر أجل من ـ ومرتدين كفار
ول يحميهم ظهر ل وهم والمجاهدين، الجهاد تطويق

على مّر فهل صوتهم، يوصل إعلم ول ترعاهم، دولة
الحالة؟. الجواب: هذه مثل التاريخ مدار على المسلمين

ل.
للمر القدري المر موافقة فهو الثاني السبب وأما ـ2

ّدم الشرعي :المتق
حكم وتعالى سبحانه الحكيم الّشارع جعل لما أنه وأعني
ّنما الصلّي الكافر حكم من أشد المرتد المرتد لن هو إ

وقد له ملئٌم وهو الحكم هذا يستحق وحاله نفسه في
هذا إلى المتقدم كلمه في الله رحمه الكاساني أشار

بسبب إل الكفر هذا منه يقع لم المرتد أن وهو المعنى،
أسلم من فإن شّرها، وعظيم وُخبثها نفسه انحطاط

َظَمته الدين هذا حقيقة وعرف النفوس على وأثره وع
ًا عنه انقلب ثّم والحياة ًا بغض تعالى الله أنزل لما وكره

ل أنه وهو حّقه، في الحكم هذا يستحق الشخص هذا فإن
يأكل ول بخيراتها ينعم أن له فليس الحياة، هذه يستحق

ثمارها. من
لهله بغضهم وكذلك الدين لهذا المرتدين بغض كان ولما

ًا ًا، للمسلمين قتالهم كان شديد الكفار بخلف شديد
علَم ول يقاتل لماذأا يعرف ل منهم الكثير فإن الصليين

ًا، الحرب إلى ُيساق هو بل يقاتل، أن بعد ولذلك َسوق
ًا فإن أوزأارها الحرب تضع الله دين في يدخل منهم كثير

فتحها التي والقطار والممالك الدول حال وهذا تعالى،
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البلد تلك فإن تعالى، الله رحمهم الوائل المسلمون
ًا. تعالى الله دين في أصحابها دخل أفواج
كتاب في الله رحمه الندوي الحسن أبو الشيخ أشار وقد

ّدة( له ّية حقيقة  إلى)لها بكر أبا ول ر هؤلء نفس
ّدين، ّنها المرت بل التاريخ، وجه على مّرت نفسية أعتى وأ

ّية من معالمها اقتبست هي لما أنه ذألك الشيطان نفس
ّنم في الخلود عليه تعالى الله حكم قد نفسه رأى جه
ّدنيا نهاية إلى ُيمِهله أن تعالى الله من طلب فإنه حتى ال

ِتن ًا يف ّناس من كثير فإنه جهنم، إلى معه بهم فيذهب ال
وكذا وإيمانهم، وعفافهم ُطهَرهم الناس على نقم

ّنه المرتد الشيخ أنه وأذأكر إسلمهم، الناس على ينقم فإ
هذا وحلل المرتد هذا نفسية كتابه في ذأكر قد الحسن أبا

أمام ضعف قد نفسه يرى وأنه النسان من النوع
شهوة أو المنصب شهوة أو المال شهوة إما الشهوة،

ًا نفسه فيرى النساء ً حقير ًا أمامه يرى وهو ذأليل شاب
ًا بحذائه وضربها الشهوات هذه عن ترّفع قد مسلم

َينِقم بدينه واستمسك ويستصغر الفضيلة هذه عليه ف
إلى ويهتدي رشده إلى يؤوب أن فبدل أمامه نفسه
لنه الشاب هذا على يحقد الخبيثة لنفسه فإنه الله رحمة
ّكره عندما ولذلك كالِمرآة، له فيكون وعجزه، بضعفه يذ
تعذيب من الحقيقية القصص هذه تقرأ أو تسمع

ّدين ّنها للمسلمين المرت عالم في تدخل تكاد لهولها فإ
له ليس البشر من النوع هذا لن والخرافات، الخيال

والعدوان. والكفر الظلم في مثيل
ًا ّدته في خاصا قتاٌل البشر من النوع هذا فقتال إذأ ش

َتُل وهو وعظمته، وهوله آخر وإلى رَمق آخر إلى يقا
الجديد الصوفي النظر أصحاب من لعجب وإني نفس،

القوم هؤلء إن المرتدين، لهؤلء الهداية يأملون حين
ّد ّكامهم حقيقة يعرفون ول واهمون ج .1ح

للطاغوت العبودية من الخروج تكاليف الله: (إن رحمه قطب سيد يقول 1
تكاليف من وأهون أقل ـ وشقت عظمت مهما ـ وحده لله والدينونة
فيها لح مهما فاحشة للطواغيت العبودية تكاليف إن للطواغيت؛ العبودية

.. !   والرزأق والمقام الحياة على والطمأنينة والمن السلمة من
فهذه ذأاته؛ النسان إنسانية في تكاليف مديدة، طويلة بطيئة تكاليف إنها

..!  للنسان عبد والنسان توجد ل النسانية
شر عبودية وأي ؟ إنسان له يشرعه لما النسان خضوع من شر عبودية وأي
..؟!   عليه غضبه أو ورضاه به، آخر إنسان بإرادة إنسان قلب تعلق من

شاء كيف منه يقوده لجام أو خطام للنسان يكون أن من شر عبودية وأي
؟!  إنسان
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: المقارنة فلسطين في معاصرة تجربة أمام نحن ها
مسجد لهل واحدة مظاهرة في وعرفات، اليهود بين
ِتل مظاهرة في يخرجوا أن الناس حاول غزة في فُق

ًا،15( من أكثر منهم أي في قّط يحدث لم وهذا ) شخص
ّيهما فلسطين، في اللعين اليهود تاريخ في مظاهرة فأ

ّد ًا أش المسلمين. على وغلظة ُكفر
قبض حين الجزائري الرجل ذألك عن سمعوا البعض ولعّل
فوضعوا الطاغوت، صف في وهو المجاهدون عليه

بالشهادتين ينطق أن منه وطلبوا رقبته على المسدس
القوم. هؤلء البشر من نوع واستكبر.. فأي ذألك فأبى
هل ولكن التتار، ببطش المثل يضربون القدماء كان

ّية يعادل التتار بطش ظلم وهل حسين، صدام دمو
كفر يعادل المسلمين مع تاريخهم كل في الكافرين

الملك خبث يعادل اليهود خبث وهل القذافي؟ وظلم
مصر؟ سجون تعذيب يعادل النازأيين تعذيب وهل حسين؟

في النصيريين حكم يعادل لبنان في النصارى حكم وهل
سوريا؟.

آل نظام يعادل نظام قط النسانية تاريخ في مّر وهل
والمحكوم، الحاكم بين وثيقة ثّم هناك سعود: ليس

وخدمه. عبيده والناس شيء كل يملك فالحاكم
هؤلء دماء في تسري والكفر الجرام في َعَراقة أي

إجرام. بعده ما وإجراٌم كفر، بعده ما كفٌر القوم؟!!،
ً إّن فوالله ّكر المسلمين من رجل احتمال في لحظة يف
ً وإن مخبول، رجٌل أنه هؤلء في الخير وجود ّكر رجل يف

حتى ويهبط يهبط .. إنه الرفيعة المعاني هذه حد عند يقف ل المر أن على
يحوطها ول شرع يحميها ل التي أموالهم الطاغوت حكم في الناس يكلف
من شاء ما على شاء كما الطاغوت ينشئهم إذأ أولدهم يكلفهم . كما سياج

ما فوق والعادات والتقاليد والخلق والمفهومات والفكار التصورات
ُيقيم هواه، مذبح على فيذبحهم أرواحهم، في يتحكم جماجمهم من و

..! والجاه لذاته المجد أعلم وأشلئهم
من فتاته يمنع أن أب يملك ل .. حتى النهاية في أعراضهم يكلفهم ثم

كما ـ المباشر الغصب صورة في سواء الطاغوت، بها يريدها التي الدعارة
على تنشئتهن صورة في أو ـ التاريخ مدار على واسع نطاق على يقع

ًا تجعلهن ومفاهيم تصورات ًا نهب لهّن وتمهد شعار، أي تحت للشهوات مباح
وعرضه بماله ينجو أن يتصور .. والذي ستار أي تحت والفجور الدعارة
في يعيش إنما الله، دون من الطاغوت حكم في وبناته أبنائه وحياة وحياته
..!  بالواقع الحساس يفقد أو وهم،

.. ومهما والمال والِعرض النفس في التكاليف عظيمة الطواغيت عبادة إن
ً الحياة، هذه بميزان حتى وأقوم أربح فهي لله، العبودية تكاليف تكن فضل
 .هـأ. )الله ميزان في وزأنها عن
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ّنه القوم هؤلء بها يعالج السيف غير أخرى بطريقة أ
مخبول. رجل

ّكام هؤلء إّن ّ مهم ينفع ل وطوائفهم الح حتى الهرس إل
. .هـ أ1النهاية)

أن عليه المجاهد المسلم أّن ـ3
نفسه تسليم عدم إلى يسعى

: الختفاء ظاهرة إلى والدعوة

المظلوم، ونصرة (السير)، العاني لفّك والتحرك بل
ّظالم وردع القرآن في النبياء لقصص فالمتمّعن ال

ّية الّسلم عليهم للنبياء يجد الكريم ّية قض يلتقون محور
ًا، حولها ّناس ويدعون جميع كلمة وهي أل إليها، ال

ّتوحيد، ّننا ثّم ال ّنبّي أّن كذلك نرى إ ويحمل يأتي كان ال
ّية ّتوحيد، مع مهّمة قضايا أو قض ّكل وكانت ال هذه تش

ّية ًا الخرى القض ّية الستجابة لموضوع امتحان الله للوه
ّتوحيد دعوته مع كان الّسلم عليه فلوط عباده، على لل
ًا ّلص إلى داعي ّتخ ّية الّرذأائل من ال مثل المعروفة الخلق
ّذكران إتيان ّتبارزأ ال وهي المجالس، في بالّضراط وال
ُتوَن(وتعالى:  سبحانه الّرب فيها قال التي ْأ َت ِفي َو

ُكُم َكَر َناِدي ْلُمن ّية القضايا فهذه ،29) العنكبوت:ا ّتشريع ال
ّكل ّتوحيد، لكلمة الستجابة لمدى المتحان تش ّية ال ولقض

العالمين. رّب تأليه
ّدثنا وقد ًا الكريم القرآن ح الّسلم، عليه موسى عن كثير

ّنبّي هذا عن القرآن أحاديث وتكّررت من وهو العظيم، ال
ّية وكانت الّرسل، من العزم أولي ّتوحيد قض مدار هي ال

هذه أهّم ومن أخرى، مهّمة قضايا معها وحمل دعوته،
الباطلة الرباب الّسلم عليه موسى نازأع التي القضايا

ّطاغية حكم من إسرائيل بني إخراج هي بها قال ال
َنا ُثّم(تعالى:  ْث َنا ّموَسى َبْعِدِهم ِمن َبَع ِت َيا َلى ِبآ ِفْرَعْوَن ِإ

ِئِه َل ْا َوَم َلُمو َظ ُظْر ِبَها َف ْيَف َفان َبُة َكاَن َك ْلُمْفِسِديَن َعاِق ا
ّني ِفْرَعْوُن َيا ُموَسى *َوَقاَل َلِميَن ّرّب ّمن َرُسوٌل ِإ ْلَعا ا
َلى *َحِقيٌق ّ َأن َع َلى َأُقوَل ل ّلِه َع ّ ال ْلَحّق ِإل ْد ا ُكم َق ُت ْئ ِج

).91( رقم المقال منهجين بين مقالت انظر 1
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َنٍة ّي َب ُكْم ّمن ِب ّب َأْرِسْل ّر ِني َمِعَي َف ِئيَل َب : العراف)ِإْسَرا
.105ـ103

َبا(تعالى:  وقال ْذأَه َلى ا ّنُه ِفْرَعْوَن ِإ َلُه * َفُقوَل َطَغى ِإ
ًنا َقْوًل ّي ّلُه ّل ّكُر ّلَع َذ َت َنا * َقاَل َيْخَشى َأْو َي ّب َنا َر ّن َأن َنَخاُف ِإ

َنا َيْفُرَط ْي َل ْطَغى َأن َأْو َع ِني َتَخاَفا َل * َقاَل َي ّن ُكَما ِإ َمَع
َأَرى َأْسَمُع ُه َو َيا ِت ْأ ّنا َفُقوَل * َف ّبَك َرُسوَل ِإ َأْرِسْل َر َنا َف َمَع

ِني ِئيَل َب ْبُهْم َوَل ِإْسَرا ّذ ْد ُتَع َناَك َق ْئ َيٍة ِج ّبَك ّمن ِبآ َوالّسَلُم ّر
َلى َبَع َمِن َع ّت َدى ا ْلُه .47ـ43: طه)ا

ّية هذه تعالى الله حكى ثّم ًا الّشعراء سورة في القض آمر
َيا(الّسلم:  عليهما وهارون موسى ِت ْأ ّنا َفُقوَل ِفْرَعْوَن َف ِإ
َلِميَن َرّب َرُسوُل ْلَعا َأْن ا َنا َأْرِسْل *  ِني َمَع ِئيَل َب )ِإْسَرا

.17ـ16الشعراء:
ّية فهذه مواطن، ثلثة في الكريم القرآن حكاها قض
ّية ّذبين إسرائيل بني إخراج قض فرعون حكم من المع

ّطاغية، ّية العصر، هذا في ههنا كذلك وهي ال مهّمة، قض
ّية القدر؛ عظيمة والسرى المساجين إخراج قض

ومن والّشرك، الكفر أهل سجون من والمعتقلين
ّدين سجون .1المرت

ّطغاة يمارسها التي العذاب صور إحدى هو والّسجن ال
ّد ِئِن(فرعون:  لسان على تعالى قال الموّحدين، ض َل

ْذَت ّتَخ َلًها ا ْيِري ِإ ّنَك َغ َل ِنيَن ِمَن ََلْجَع ْلَمْسُجو : الّشعراء)ا
ْذأ(تعالى:  وقال ،29 ِإ ُكُر َو ّلِذيَن ِبَك َيْم ْا ا ُتوَك َكَفُرو ِب ْث ُي َأْو ِل

ُلوَك ُت ُكُروَن ُيْخِرُجوَك َأْو َيْق َيْم ُكُر َو َيْم ّلُه َو ّلُه ال ْيُر َوال َخ
ِكِريَن ْلَما .30: النفال)ا

ّناس أعظم وهم النبياء، على بديعة نكتة وههنا ًا ال قدر
ّناس وأوثق منزلة وأرفعهم ّبهم، ال هو الفعل هذا بر
ّتخّفي، الهروب مصر من خرج الّسلم عليه فموسى وال

ِئًفا( المر أّول في َتَرّقُب َخا ببني خرج ثّم ،21) القصص:َي
وكذلك وقومه، فرعون عيون من وهدة على إسرائيل

ّكة من وسلم عليه الله صلى محّمد خروج ًا م ًا متخّفي خوف
ًا الّصنيع هذا يعتبر ولم وبطشها، قريش من في قادح
وعصمتهم رجولتهم بخادش أو النبياء، هؤلء حّق

ًا الكلم هذا وأقول وعظمتهم، أّن سمعت ما على تنبيه
ّنه المشايخ بعض جند حضر وقد الهرب عليه عرض لّما أ

ّطاغوت ّنه منزله في عليه للقبض ال ِنف أ الفعل، هذا أ

استنقاذأ (وجوب كتاب وهو ذألك في مؤلٍف بكتابة علّي الله مّن وقد 1
مهم. فإنه والمرتدين) فراجعه الطواغيت سجون من المستضعفين
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ًا واعتبره المشار فلن وقال: أنا ومكانته، لكرامته خادش
ًا  ولست..و بالبنان إليه ّتى لّص ّله أهرب، ح ِنف كذلك ولع أ

ّلى أن وترّفع ّباك من ليخرج منزله من بحبل يتد ّتى الّش ح
ّطاغوت، جند عليه يقبض ل ّية وهذه ال ّنفس مصيبة هي ال

من إل السلمّي العمل قادة أّن على تدّل فهي شّك، ول
ّناس أبعد هم الله رحم ّية عن ال ِتل، الّرجل نفس أو المقا

ّية الحّق بين الّصراع لطبيعة الواعي الّرجل نفس
والباطل.

ّطغاة أساليب أحد فالّسجن  ّدعاة ردع في ال ال
فيها، الموّحدين بكثرة تعّج الن والّسجون والمصلحين،

ٍم مثيل له يكن لم بما وعربد الن الكفر تبّجح وقد من بيو
ّيام، هؤلء لردع والكونّي الّشرعّي الّسبيل هو فما ال

ّيهم؟! وما عن المجرمين ّطريق هو غ الّشرعّي ال
ّطغاة؟ معاقل من المساجين هؤلء لخراج والكونّي ال

ّنه تعالى. الله سبيل في الجهاد شّك ول إ
وقع حيث المسلمين على شرعّي واجب العاني وفّك

ّكوا عليه الله صلى لقوله وأطعموا العاني وسلم: ((ف
موسى أبي عن البخارّي المريض)) رواه وعودوا الجائع،

ّطال: فكاك ابن : قال1حّجر ابن عنه. قال الله رضي الب
. . هـأالجمهور.  قال وبه الكفاية على واجب السير
ّطاب بن عمر ويقول أستنقذ عنه: (لئن الله رضي الخ

العرب). جزيرة من إلّي أحّب الكافرين أيـدي من رجلً
ّثقفي يوسف بن الحّجاج أّن وروَي واليه على غضب ال

ًا الّسند في ًا، غضب من أسرت امرأة بسبب وذألك شديد
الجيوش فجّهز الّسند بلد إلى وأدخلت المسلمين

ّتى الموال بيوت وأنفق المتواصـلة، المرأة استنقذ ح
ّدها .2ومدينته أهلها إلى ور
بين الولء صورة من صورة هي المسلم العاني وفّك

المسلم. وأخيه المسلم
يفوق شيء هو الّسجين المسلم يعانيه ما أّن وليعلم

ّتى والخيال، الوصف ًا أنهم ح ّدون كانوا قديم الّسجين يع
ّنه ّنه الرض، من منفّي كأ الّشاعر: الحياة. يقول خارج وأ
ًا الّسّجن جاءنا إذأا من هذا جاء وقلنا عجبنا    لحاجـة يوم

الدنيا؟

).6/193( الباري فتح 1
).1/327( والمعاداة الموالة عن 2
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ّية والحضارة الساليب من ابتكرت المعاصرة الّشيطان
ّية ًا خصومها لتعذيب الوحش وليس الخيال، يفوق شيئ

مع فقط، جّب في محبوس رجل مجّرد هو اليوم سجين
ّنهم شديد، عذاب هو الحبس هذا مجّرد أّن يمارسون ولك

به الله ما القهر وصنوف العذاب ألوان الّسجين هذا على
ّين هذا علمنا فإذأا عليم، الملقى الّشرعّي الواجب لنا تب
في جاء السارى، هؤلء تخليص في الّمة عاتق على

(أي استنقاذأهم يجب(: 1الله رحمه جزي لبن القوانين
المسلمون عجز فإن بالقتال، الكّفار يد السارى) من

. )بالمال الفداء عليهم وجب عنه
ّية ابن قال الّرسالة( بـ المسّماة  الماتعة الّرسالة في تيم

ّية إلى الحسان إلى قبرصا صاحب فيها يدعو ،)القبرص
ّين عنده، المسلمين أسارى ّد سعيه ويب في الجا

ّذّمة أهل وأسارى بل المسلمين أسارى استخلصا يوم ال
ّنصارى عرفت وقد(قال:  ذأاك، ّلهم ال ّني ك خاطبت لّما أ
ّتتار قازأان... فسمح وأطلقهم السرى، إطلق في ال

ّين ثّم المسلمين، بإطلق إطلق في طلبه بعدها ب
ّذّمة. أهل أسارى ال

ّنصوصا هذه ّين وغيرها ال على الملقى الواجب مدى تب
من والمساجين المعتقلين أسارى إطلق في المسلمين

ّدين، المشركين سجون الموّحدين عدد بلغ ولقد والمرت
ّطاغوت منهم نقم الذين وإيمانهم وعفافهم طهرهم ال
عدد لوحدها مصر ففي الكبيرة، العداد تعالى بالله

ّطاغوت سجون في المسلمة الجماعات من المساجين ال
أولئك على علوة سجين، ألف خمسين من أكثر المصرّي
ّتى يخرج منهم الواحد يكاد ما الذين الّشباب تدركه ح

مهّمة، نقطة وههنا أخرى، مّرة وتعيده (شرطة) الّشرك
عدم إلى يسعى أن عليه المجاهد المسلم أّن وهي

بلدنا، في الملعين المشركين هؤلء إلى نفسه تسليم
ّ منهم يفّر أن جهده يسعى أن عليه بل ّتى فليقاتل وإل ح

ّد وفرحت سعدت قد ووالله يقتل، لهذه الفرح أش
ومكة جدة في المجاهد للشباب التي العظيمة الّسابقة
ّلم أن أبى والذي وجازأان والجوف وحائل والرياض يس

بل اللعينة، المباحث من المشركين الفجر لزّوار نفسه
ّتى قاومهم ًا سقط ح عزيزا قتل إذأا الله شاء إن شهيد

ّدين هؤلء قتال إّن ووالله أسر، إذأا بطل أحّب المرت

1 )172.(
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ّنه اليهود، قتال من وأفضل علينا لليهود يقع لم ل
ّ سبيل، علينا لهم يكن ولم سلطة، هؤلء بحبل إل

ّدين عدم في وقعت التي الّسابقة وهذه ،1الّزنادقة المرت
ّطاغوت أنفسهم المسلم الّشباب لتسليم الّرضوخ هي لل

وقد المسألة، أتقنوا الّشباب هؤلء أّن وهو خير، بشرى
ّيام تلك تعالى الله شاء إن مضت الّشباب كان التي ال

ّلم العربية الجزيرة في المجاهد المسلم إلى نفسه يس
ًا المباحث ًا، طوع يراها كان التي الهوال ولعّل واختيار

الحاير أو الرويس مبنى في المسلمين من المعتقلون
ّد الذي هو أفضل الموت رؤّوسهم: أّن إلى الفكرة ر

ّذبيحة المسلم يساق أن من بدرجات ، مسلخه إلى كال
ّدون الّزنادقة هؤلء كان وقد الّشباب يدخلون المرت

ّنهم الفرح أهازأيج يتهازأجون وهم المعتقل في وكأ
ّنها الله من (عليهم عرس بعد الله شاء إن اللعائن) لك
أملنا لهم. هذا سهلة رحلة الفجر زأيارة تكون لن اليوم
ّية هذه تكرار وإّن رجاؤّنا، الله وفي الذين سيجعل العمل

ّكرون ّيد بالّراتب يف ًا المباحث مع العمل في الج محسوب
ًا ستكون روحه أّن عليهم ّدم هو فها الّراتب لهذا ثمن قد ال

ّدم ومسيل سال إن الفاقة بشرى وفيه الفرج علمة ال
. 2الله شاء

يخرج ل وحتى الحقائق هذه إلى الجهاد شباب فليتنبه
العون الله سائلين تقدم بما نكتفي المقصود عن البحث
. والنصر والفتح

 

ًا الجند هؤلء يكون ل أن الشرعية السياسة باب من البعض يرى 1 ًا هدف دائم
ًا كله ملعال يكون وأن النفس، عن الدفاع حالة في إل للمجاهدين موجه

وكبار الرؤّساء مثل القرار أصحاب الطغيان وأئمة الكفر رؤّوس إلى
مرتبط بقاءها هذه الردة .. فدول معلوم والقصد ذألك شابه وما الوزأراء
الكفر إمام على الجهود توجه فلذا سقطوا سقطت فمتى أمريكا بإلههم
في وإنما المشروعية أصل في ليس خلف وهو هؤلء دور ويأتي الكبير

واستهدفهم قاتلهم من على ينكر ول أول نبدأ وبمن العسكري التكتيك
للسلم عدائه بشدة الصغيرة الرتب ذأوي من أو الجنود من ُعرف من ولكن

ُيقصد للمسلمين الشديد وبأذأاه والمسلمين، ُيزال بعينه ..  معه لتزول و
من فكم الصغيرة، الرتب ذأوي من أو جندي كونه له يتشفع ول للعباد، فتنته

وزأعمائه أسياده من أكثر العباد على فتنته اشتدت صغيرة رتبة صاحب
..! الكبار

ًا  واقرأ)49( رقم المقال منهجين بين مقالت انظر 2 ول (المنية رسالة أيض
أخرى وفوائد فقهي تفصيل معنا) ففيها الله إن تحزن (ل الدنية) ورسالة

.المسألة هذه حول
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البحث وخاتمة خلصة
الحاجة أمس في هي مسألة مع السريعة الجولة هذه بعد
ل الذين المجاهدين العلم طلبة قبل من تبحث أن

زأمن في بالحق فيصدعون لئم لومة الله في يخافون
الخضوع زأمن في الرؤّوس ويرفعون النبطاح

في توصلت وقد التفرق زأمن في الصفوف ويتراصون
: التي إلى البحث هذا
مباحث أو الستخبارات أو المباحث القسام هذا : أنًأول
ما أو السياسي المن أو الوقائي المن أو الدولة أمن

لها، شرعية ل مرتدة كافرة أقسام هي أسماء من شئت
وقتالها.  جهادها يجب
وأما عليه المقدور في يكون إنما الموانع تبين : أنًثانيا

كذلك. فليس عليه المقدور وغير المحارب
ً جدل فرضنا لو حتى المباحث قتال : أنًثالثا مع وتنزل

وأن الصائل العدو دفع باب من هو مسلمون أنهم الخصم
. الشهداء من المجاهدين وقتيل النار إلى المباحث قتيل
الله هداه لمن سهل ردها القوم شبهات : أنًرابعا

. وأهله الله لدين الغربة زأمن ولكنه ووفقه
جمال بين التفريق المجاهدين على يجب : أنهًخامسا
ّية صورتها وبين المجردة الفكار ّية الواقع . والعمل
ّدين قتال ُحكم : أنًسادسا ّد المرت قتال حكم من أش
. الصليين الكّفار
عدم إلى يسعى أن عليه المجاهد المسلم : أّنًسابعا
. الختفاء ظاهرة إلى والدعوة نفسه تسليم

سبق ما في يعمل لمن الدعوة هذه أوجه الخير وقبل
عليهم وسهل دينهم، عليهم هان الذين أولئك إلى ذأكره

الدين، باسم الطواغيت لصالح المسلمين على التجسس
ممن المشبوهين المضللين بعض بفتاوى متذرعين
كل على يعطونه زأهيد مبلغ .. مقابل العلم ظاهرهم
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يحسب .. ل الطواغيت مخابرات إلى يكتبونه تقرير
أن .. وليتذكروا شيء على أنهم أو خير، على أنهم هؤلء

ًا لهم الله .. وينتصف يفعلون عما فيه سيسألون يوم
المظلومين.   لعباده منهم تعالى

من((قال:  أنه  وسلم عليه الله صلى  النبي عن صح فقد
ًا أعان ًا بباطله ليدحض بباطل ظالم ذأمة من برئ فقد حق
الطبراني.   أخرجه))رسوله وذأمة وجل عز الله

اعتقال على الظالمين الطواغيت يعين بمن فكيف
..؟!  حرماتهم وانتهاك وقتلهم، الموحدين المسلمين

اعتقال إلى أدى حقير مخبر كتبه ظالم تقرير من فكم
ـ السنين لعشرات ـ الموحد المسلم الشباب من عشرات

ًا يكن لم .. إن الطواغيت وزأنازأين أقبية في في سبب
..!  وإعدامهم قتلهم
أمنه من المؤمن((وغيره:  مسلم صحيح وفي

سلم من .. والمسلم وأموالهم أنفسهم على المسلمون
. ))ويده لسانه من المسلمون

يسلمون .. ول أنفسهم على المسلمون يأمنه ل فالذي
من ليس الحديث بنص .. فهو ولسانه يده شر من

المسلمين. ول المؤمنين
يتجسسون ممن تكون أن .. واحذر الله عبد يا الله فاتق

.. أو عنهم يجادلون .. أو الظالمين الطواغيت لصالح
وآخرتك. دنياك وتخسر .. فتهلك دونهم ُيقاتلون
ّينة واضحة صريحة نقولها وأخيرا ًا ُنكّفر ل إننا ب مسلم
ّله لم ما مكّفر غير بذنب كلهم الناس نكّفر ول ، يستِح

ويبهتنا الطواغيت من أعداؤّنا بذلك يرمينا كما بالعموم
ّنما الرجاء جماعات من خصومنا به هدم من نكّفر وإ

أو نواقضه من بشيء أتى أو هدمه على أعان أو التوحيد
والتنديد الشرك أهل من لعدائه نصرة أهله عادى

الموحدين.  على لهم ومظاهرة
ّنما وغيرها الوراق هذه في به تكلمنا ما وكل في هو إ
مرقوا الذين والتنديد الشرك وعساكر التوحيد أعداء كفر
الشركي الدستور ونصروا أهله وحاربوا الدين من

. الوضعي والقانون
النهار رابعة في الشمس من عندنا أوضح هؤلء وكفر

ّلة الستحسان. أو التقليد أو بالهوى وليس الشرعية بالد
ّتقوا لخصومنا فنقول ْا َولَ( الله ا ِبُسو ْل ْلَحّق َت ِطِل ا َبا ْل ِبا
ْا ُتُمو ْك َت ْلَحّق َو ُتْم ا ْن َأ َلُموَن َو الله كتاب وبينكم  بيننا)َتْع
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ّلم عليه الله صلى رسوله وسنة تعالى ًا نقبل ل وس حكم
قلناه ما ينقض وبرهان بدليل منه إيتونا ذألك غير

من وأول به الناس أسعد تعالى الله شاء إن وستجدوننا
ْا ُقْل( إليه يرجع ُتو ُكْم َها َن ُتْم ِإن ُبْرَها ْن . )َصاِدِقيَن ُك

الجوفاء والسفسطات الفارغة الشقشقات أّما
شرعي وبرهان دليل يسندها ل التي الباطلة والتهامات

على مردودة فإنها والسنة الكتاب على تنبني ول
وينقاد له ويذعن الشرعي بالدليل يقبل لم ومن صاحبها

. الكلم تطويل أو تقصير فيه ينفع ول فيه خير فل
َأّي( :تعالى قال ِب َد َحِديٍث َف ّلِه َبْع ِتِه ال َيا ُنوَن َوآ .)ُيْؤِم

ّيم ابن الله ورحم ّيته في يقول إذأ الق الكتاب عن نون
والسنة:

شّر الله كفـاه فل               ذأان يكـفيــــه يكــن لـم من
الزأمـان حـوادث

في الله شفـاه فل               ذأان يشــفيـــه يكــن لـم من
أبـــدان ول قلب

العـرش رب رمـاه             ذأان يـغــنيـــه يكــن لـم من
والحرمان بالقـلل

الراذأل تلــك             مـع وليـس الكبـار مـع الـكلم إّن
الحيـــوان سفـلـة

ّلم الله وصلى ّينا على وس وأصحابه آله وعلى محمد نب
أجمعين

للمؤلف: إصدارات

أولً: السطوانات:
.1العزة طريق ـ1
.2العزة طريق ـ2
.3العزة طريق ـ3

ًا: المؤلفات: ثاني
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وضباط أفراد قتل حكم عن الباحث ـ1
.المباحث

إحياء على البطال المجاهدين تحريض ـ2
الغتيال. سنة

قوات كفر على الغزيرة والحاديث اليات ـ3
الجزيرة. درع

الغارة أحكام حول الفقهاء نصوصا ـ4
والتترس.

سجون من المستضعفين استنقاذأ وجوب ـ5
والمرتدين. الطواغيت

وقاهر الزمان ُمجدد لدن بن أسامة ـ6
المريكان.

والجهاد. التوحيد منبر معه أجراه حواٌر ـ7

ًا وسيصدر الله: بإذأن قريب
تنظيم من جعلت التي العشر الصفات ـ1

ًا القاعدة للعصر. عملق
أمريكا. خربت أكبر الله ـ2
عمر. محمد المل بمناقب البشر إتحاف ـ3

الفهرس
السلطان. نعال ـ1
الثانية. الطبعة مقدمة ـ2
الولى. الطبعة مقدمة ـ3
الطواغيت. وأنصار المباحث عمل حقيقة ـ4
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أنصار كفر على الدالة والحاديث واليات الجماع ـ5
.الطواغيت

.الطواغيت أنصار في العلماء بعض أقوال ـ6
عظيمتان: شرعيتان قاعدتان ـ7

المقدور في يجب إنما الموانع تبين الولى: (أن القاعدة
المحارب). أو الممتنع في يجب ول عليه،

السببية وكذلك والشرطية الثانية: (المانعية القاعدة
شرعي). دليل واعتبارها لثباتها لبد

الطواغيت. أنصار قبل من المنازأل مداهمة مسألة ـ8
للمجاهدين: وصايا ـ9
صورتها وبين المجردة الفكار جمال بين التفريق ـ أ

ّية ّية الواقع             .والعمل
ّدين قتال ُحكم أن ـ ب ّد المرت الكّفار قتال حكم من أش

              .الصليين
تسليم عدم إلى يسعى أن عليه المجاهد المسلم أّن ـ ج

 .الختفاء ظاهرة إلى والدعوة نفسه
.البحث وخاتمة خلصة ـ10
للمؤلف. إصدارات ـ11
.الفهرس ـ12

132


	الباحث عن
	حكم قتل أفراد وضباط المباحث
	تأليف
	أبي جندل الأزدي
	من جزيرة العرب
	الطبعة الثانية


	يا أيـها الشرطي أسمع قولتي****إن كنت ترجو الفوز والإحسان
	كتبه أبو جندل الأزدي
	مقدمة الطبعة الأولى
	بسم الله الرحمن الرحيم

	الإجماع والآيات والأحاديث الدالة على كفر أنصار الطواغيت
	قال ابن كثير رحمه الله: (قال الثوري: عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال (جــاء وفـد بُزَاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فخيَّرهم بين الحرب المُجْلِيَة والسلم المُخْزِيَة، فقالوا: هذه المُجْلِيَة قد عرفناها فما المخزية؟. قال: تُنْزَع منكم الحَلْقَة والكُرَاع، ونَغْنَم ما أصبنا منكم، وتَرُدُّون علينا ما أصبتم منا، وتَدُون قتلانا وتكون قتلاكم في النار، وتتركون أقواماً يتبعون أذناب الإبل حتى يُرِيَ الله خليفة رسوله والمهاجرين أمراً يعذرونكم به) فعَرَض أبو بكر ما قال على القوم، فقام عمر فقال: قد رأيت رأيا وسنشير عليك، أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فَنِعْم ما ذكرت، وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منكم وتردون ما أصبتم منا فنِعْم ما ذكرت، وأما ما ذكرت تدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار، فإن قتلانا قاتلت فقُتِلت على أمر الله, أجورها على الله ليس لها ديات) قال: فتتابع القوم على ما قال عمر. أهـ. رواه البرقاني على شرط البخاري.
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