
با دعاة النابطاح 
استحوا

الرحيم الرحمن الله بسم
 استحوا النابطاح يادعاة

 نااصر أبو الرحمن عبد بقلم؛

ناصصبي ل مصصن علصصى والسصصلما والصصصلة ،وحده لله الحمد
.بعده

وبعد:

ذكرهصصا الصصتي المنصصصورة الطائفة صفات أبرز من فإن
حصصتى الله سبيل في القتال هي وسلم عليه الله صلى النبي
.الساعة تقوما

قصصال: قصصال عنهمصصا اللصصه رضصصي اللصصه عبد بن جابر فعن
مصصن طائفصصة تصصزال  ((ل:وسصصلم عليصصه اللصصه صلى الله رسول
القيامصصة)) [رواه يوما إلى ظاهرين الحق على يقاتلون أمتي

الطائفصصة وصصصفت وجلها كثيرة الحديث هذا مسلم] وروايات
وغالبة. ظاهرة وبأناها الحق على تقاتل بأناها

الطائفصة هصذه أفصراد يبتلصي أن عزوجل الله سنة ومن
وطائفصصة والمنصصافقين، الكفصصار مصصن معادية طائفة بطائفتين؛

لمصصن منكصصم  {وإن:تعصصالى قصصال المسصصلمين مصصن مخذلصصة
معشصصصر يصصصا منكصصصم} أي ] {وإن72ليبطئصصصن} [النسصصصاء: 

المؤمنين.

فصصي الجهصصاد روح سصصرت فقصصد ضصصير ل لكصصن هذا ورغم
علصصى ماضصصون فهصصم بصصدمائهم واختلطصصت الشصصباب قلصصوب

وغيصصر والمثبطيصصن المخصصذلين إلصصى ملتفصصتين غيصصر الطريصصق
النصصبي مصصن ضصصماناة معهصصم لن الباطشين بطش من خائفين

مصصن ول خصصذلهم من يضرهم ((ل وهي وسلم عليه الله صلى
يقول: عدوناا بأن الناس يخوف من هو (والمخذل ،نااوءهم))

ذلصصك) [مشصصارع وناحصصو بهم لنا طاقة ول ضعيفة وخيولنا كثير
/2 اللصصه رحمصصه النحاس لبن العشاق مصارع إلى الشأواق  

1025.[

علصصى مضاضصصة وأشأصصده وأشأصصكال فنصصون لصصه والتخصصذيل
العلصصم وطلبصصة العلمصصاء أربابه يكون حينما المجاهدين نافوس

مصصن  إذ- والسصصوة القصصدوة مقصصاما فصصي لناهصصم وذلصصك والدعاة
وتثصصبيتهم ناصصصرتهم إلصصى السصصابقين مصصن يكوناوا أن المفترض

بصصه اللصصه رزقهصصم الذي العلم يوظفون  ولناهم- الطريق على
إلقصصاء مصصن ذلصصك يتبصصع ومصصا الجهصصاد عصصن قعصصودهم تصصبرير فصصي
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بصصه يقومون ما بأن إقناعهم بغية المة شأباب على الشبهات
فصي الجهصصاد مصن ليسصت الكصافرين ضصصد بطوليصة أعمال من

بحاجصصة المصصة وأن جهصصاد زمصصن ليصصس الزمن هذا أن أو شأيء
بهصصا تصصواجه أن يمكصصن ل ضصصعيفة إمكاناياتهصصا وأن تربيصصة إلصصى

مصصن أكثر مفاسده وأن واضحة غير الجهاد رايات وأن الكفار
روح تقتصصل الصصتي الشصصبهات مصصن ذلصصك مصصصالحه.. وغيصصر

الصصدنايا حب القلوب في وتزرع والفداء والتضحية الستبسال
والقتال. الموت وكراهية

قصصد بصصل فحسصصب، بالتخذيل يكتفي ل المخذلين وبعض
هصصؤلء يقصصول كصصأن المجاهصصدين إلصصى ويسصصيء ويظلصصم يتعدى
درى وعصصاطفيين... ومصصا وحماسيين وأغرار ومغفلين حمقى
ًا، ذلصصة إل هصصذا بصصصنيعهم يصصزدادون ل أناهم هؤلء وأي وصصصغار

الطصصواغيت إرضصصاء مصصصلحة سصصوى هصصؤلء يحققهصصا مصصصلحة
يعقلون؟!. أفل ذلك لهم وأناى الجهاد؛ على والقضاء

ًا عمًى بالعبد الله: (وكفى رحمه القيم ابن قال وخذلنا
لبسصصوا وقصصد والقصصرآن السصصنة وجنود اليمان عساكر يرى أن

ووقفصصوا مصصصافهم وأخصصذوا عصصدته لصه وأعصصدوا لمتصصه للحصصرب
واشأصصتد الحصصرب رحصصى ودارت الصصوطيس وحمصصي مصصواقفهم

الملجصصأ فصصي وهصصو النصصزال، النصصزال القصصران وتنصصادت القتصصال
ّدخل والمغصصارات بمصصن كميصصن.. فحقيصصق الخوالصصف مصصع والمصص

ل وأن الثأمصصان بصصأبخس يبيعها ل أن وقيمة قدر عنده لنفسه
ًا يعرضها والهصصوان). [مصصن الخصصزي لمواقف الله يدي بين غد
الشافية]. بالكافية المعروفة النوناية قصيدته مقدمة

في الشروع قبل وضعتها مهمة مقدمة فهذه
الشروع: أوان وهذا المقصود،

)86( المنتصصدى لمجلصصة السصصابق العصصدد فصصي جصصاء فقصصد
مقصصال ما،2004 يوليصصو الموافصصق هصصص1425 الولصصى جمصصادى
الغيصصرة ذوي (تنصصبيه عنصصواناه العريقصصي نااشأصصر بن عمار للشيخ

ًا " و الناظار " لفت مقالي في وقع ما على والحماس " حبصص
الحقيقصصة فصصي والتبصصاس) وهصصو اشأصصتباه " من الصيل للمنهج
ون مصا أشأصبه دعوة يك ن الناسصلخا وإلصى النابطصاح إلصى ب م
السلما.  إياها علمنا التي والقوة العزة معاناي

الول شأصصقين: الشصصق إلصصى مقصصاله الشصصيخ قسصصم وقصصد
عقصصب الثاناي " والشق الناظار " لفت مقال على فيه عقب

ًا مقال على فيه ". الصيل للمنهج " حب
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ًا مقصصال علصصى الشصصيخ تعقيصصب علصصى هذا وتعقيبي " حبصص
ً الرد عن أعرض أن أود " وكنت الصيل للمنهج لقول امتثال

فصصأعرض آياتنصصا فصصي يخوضصصون الذين رأيت {وإذا تعالى الله
ًا68غيره} [الناعاما:  حديث في يخوضوا حتى عنهم ] وتأسي
فقصصال: رجصصل جصصاءه حينما الله رحمه البصري الحسن بقول

دينصي، عرفصت أناصا(الحسصن:  . فقال)الدين في أنااظرك أناا(
السصنة . [شأصصرح)فاطلبه فاذهب منك ضل قد دينك كان فإن

].66للبربهاري: 

أتباع نااعق ولكل لقطة ساقطة لكل أن تذكرت ولكن
علصصى مقصصاله في الشيخ حشاها التي الشبهات اناطلت فربما
مصصن لهصصا وجصصّرت وضّرت قلوبهم في واستقرت الناس بعض

العصصزما فجصصردت جصصّرت، مصصا الفاسدة والخطرات الوساوس
ًا الكصصّرة وأعدت أصصصحابه وعصصن الصصصيل المنهصصج عصصن مصصدافع

وخافوا الناس نااما يوما وسهروا الناس شأبع يوما جاعوا الذين
بقصصول النصصاس ضصصّن يصصوما بصصالنفوس وجصصادوا النصصاس أمن يوما

افصصترش يصصوما السصصماء والتحفصصوا الرض وافترشأصصوا الحصصق
والتحفصوا والسصصّرة الرائصصك فصصوق الصصوفيرة الفصصرش غيرهصم

زوجاتهم. بجوار الناعمة بالبطانايات

ًا الكّرة فأعدت  ًا الدين ناصرة في مساهم عن ومدافع
مصصن كنصصت وإن وكيصصل، أقصصول مصصا علصصى والله الصيل المنهج
ّبصصس وإن أبلج الحق لكن الطلبة صغار وإن لجلصصج والبطصصل ُل

ِرف ّتبصصع، أن أحصصق والحصصق ُزخ اللصصه: رحمصصه الوزاعصصي قصصال ُي
الرجصصال وآراء وإياك الناس رفضك وإن السلف بآثأار (عليك

 لبصصصصن44التأويصصصصل:  بصصصصالقول) [ذما لصصصصك زخرفصصصصوه وإن
قدامةالمقدسي].

علصصى الملحظصصات مصصن مجموعصصة سأذكر البداية وفي
النزاع. ومحل الفرس مربط إلى سنأتي ذلك بعد ثأم المقال

الولى:      الملحاظة

عبصصد اسصصمه إلصصى المشار العزيز الخا (وأما الشيخ قال
العنصصف أعمال لكل تعقيبه.. تجويزه من يظهر نااصر أبو الله

ًا وتسميتها بإطلق الله). سبيل في جهاد

أقصّره مصا كصل بصل لكصم يظهصر كمصا المصصر أقول: ليس
ُه عليصصه وحصصث الشصصرع قصصدر تحصصصيله فصصي وناسصصعى ُناِقصصّر

الشرعية. الضوابط وفق ذلك كل المستطاع
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الثاناية:      الملحاظة

:الصصدبعي مقصصال علصصى العشر الوقفات عن الشيخ قال
محصل فيهصا يحصرر ولصم موضوعية ول منهجية غير أراها (إناي

بأدلصصة منضصصبط غيصصر وحماسي عاطفي أسلوب النزاع.. وهو
الشرع).

للشبه ورد دفاع موقف في مقالي في كنت أقول: أناا
الصصدبعي مقصصال لوكصصان أما الدبعي، بها جاء التي والشطحات

ًا في عليه الرد لكان الخلف ومحل النزاع مسائل في منصب
المسائل.  هذه

غيصصر وحماسي عاطفي أسلوب  (وهو:الشيخ قول أما
ِقبصصل مصصن فيهصصا ناتهصصم التهمصصة الشصصرع) فهصصذه بأدلصصة منضبط

ًا بل بعيد ومن قريب من المخالفين ّدر ما دائم الكلما بها ُيص
أناصصه السامع أو القارئ يوهم  حتى- الشيخ فضيلة فعل  كما-

باطل.  على وناحن حق على

الثالثة:      الملحاظة

يجعلهصصا أن الخا  (وأراد:الثانايصصة وقفتصصه في الشيخ قال
النهصصي مسصألة  وهصي- المعنصصى معقولصصة غير توقيفية مسألة

فصصإن للصصصل، خلف  وهصصذا- المكية المرحلة في القتال عن
السنة). أهل مذهب هو التعليل.. كما الحكاما في الصل

ّلم الصل أقول: هذا جصصاء ما الحكاما من ولكن له؛ ناس
ًا الشرعي النص :والسصصلما الصلة عليه كقوله بعلتها مصّرح
فإناهصصا فزوروهصصا أل القبصصور زيارة عن ناهيتكم كنت وإناي ((أل

ّين ،الخرة)) تذكركم والعلة الحكمة والسلما الصلة عليه فب
ومنصصه ،الخصصرة)) تصصذكركم ((فإناهصصا بقصصوله: القبصصور زيارة من

،بصصه)) ليصصؤتم المصصاما ُجعل  ((إناما:والسلما الصلة عليه قوله
أن النصصاس يتحصصدث ل  ((حصصتى:والسصصلما الصصصلة عليه وقوله
ًا أصحابه)). يقتل محمد

محصصل فصصي فهصصي بعلتهصصا النص يصرح لم أحكاما وهناك
ًا تختلف هي ولذلك العلماء بين اجتهاد العقول لختلف ناظر

الفقهاء.  بين الخلف أسباب من سبب وهذا والفهاما

لصصم التي الحكاما من هي بصددها ناحن التي والمسألة
للخطصصأ وقابلصصة للصصصواب قابلصصة إذن فهي بعلتها النص يصرح
تعبديصصة الحكمصصة أن هو المسألة هذه في به الله نادين والذي
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تلصصك أحكصصاما يقيس أن له يصح فل الحكمة لحد ظهرت وإن
المرحلصصتين بيصن إذ فيهصصا ناعيصصش التي المرحلة على المرحلة
والجهصصاد فصصاعله معصصاقب ممنصصوع آناذاك فالجهاد كثير اختلف

فاعله. مثاب مشرؤع الن

أعلم. والله

الرابعة:      الملحاظة

كيسصصه مصصن الشصصيخ بهصصا أتصصى زيصصادات الشيخ مقال في
أن القصصارئ الخا مصصن أطلب وأناا إلّي، وناسبها وله لنا غفرالله

حصصتى إلصصّي الشصصيخ ناسصصبه مصصا وبين كتبته ما بين مقارناة يعقد
أكثر. الصورة تتضح

الخلف محصصل عن خرجت أناي ذكر الثالثة وقفته ففي
فضل في أذكر لم العلم!! وأناا فضل بيان في شأرعت وأناي
هصصو المطلصصوب العلصصم أن ذكرته الذي كل بل شأيء أي العلم

يفهصصم ل حصصتى وذلصصك الجهصصاد العمصصل ومصصن بالعمصصل المتبصصوع
جهاد. ول علم اليوما أن الغرار

أذكصصر كعصصادتي رحصصت أناصصي ذكصصر السصصابعة الوقفة وفي
ناصصزاع!! ول خلف محل هذا وليس والمجاهدين الجهاد فضل
الفضائل هذه أذكر لم أناي يعرف وذكرته كتبته ما تأمل ومن
ينطلصصق التي الشرعية الجهاد مبررات ذكرته الذي كل وإناما
المجاهدون. منها

علصصى علقصصت بصصأناي اتهمنصصي العاشأصصرة الوقفصصة وفصصي
السصصباب إزالصصة بضصصرورة للسصصلطات الدبعي الشيخ مطالبة
المشروعة.  غير العنف أعمال إلى المؤدية

(غيصصر لفصصظ مقاله في ذكر الدبعي الشيخ أن أقول: لو
مشصصروع، الجهصصاد لن كلمصصه علصصى علقصصت المشروعة) لمصصا

ًا العنف لهذا  (أن:قال ولكنه والشصصيخ ،إزالتهصصا) يجصصب أسصصباب
كيسصصه مصصن المشصصروعة) وهصصي (غير زيادة صاحب هو عمار
الهصصواء أهصصل طريقصصة هصصي الحقيقصصة فصصي وهصصذه له الله غفر

ليصصس مصصا فيها يزيدون أو القوال من يبترون أناهم إذ والبدع،
علصصى أناهصصم فيظهصصرون وطرائقهم أهواءهم توافق حتى منها
آمنصصوا الصصذين أيهصصا {يصصا تعصصالى قال باطل، على وغيرهم حق

قصصوما شأصصنآن يجرمنكم ول بالقسط شأهداء لله قوامين كوناوا
].8للتقوى..} [المائدة:  أقرب هو اعدلوا تعدلوا أل على
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الخامسة:      الملحاظة

الصصبر (خير قول على الشيخ علق الخامسة الوقفة في
شأصصروطه تصصوفرت فيمصصا عصصاجله الصصبر خير (إن عاجله) بقوله

القصصدرة (اناعصصداما ومفاسده) وقصصال مواناعه واناتفت وظروفه
والفورية). الوجوب صرف المفسدة وخوف

ناريصصد الصصذي وهصصذا محلصصه وفصصي سصصديد كلما أقول: هذا
أنافسصصهم فصصي المجاهدون رأى فقد لله والحمد إليه، ونادعوا
ًا يخوضوا أن  في- بنفسه أدرى  وكٌل- والمكان القدرة حرب
ً قلنصصا وإن العصصدو فصصي وناكايتهصصا المصصدى طويلصصة ً جصصدل وتنصصزل
غيصصظ وتصصذهب مصصؤمنين قصصوما صصصدور تشصصفي أناهصصا إل ضعيفة

ّدعاة تربية من خير وهي قلوبهم، خطاما ول زماما لها ليس م
الموت. وكارهية الدنايا حب التباع نافوس في تغرس

مفسدة أماما تهون حقيقية أو مزعومة مفسدة وكل 
القتصصل} مصصن أشأصصد {والفتنصصة تعصصالى قصصال والكفصصر الشصصرك

هصصي اليصصة فصصي الفتنصصة أن العلصصم أهصصل ] ذكصصر82[الناعصصاما: 
والكفر. الشرك

ًا اللصصه رحمه سحمان ابن قال اليصصة: هصصذه علصصى معلقصص
يصذهبوا حتى والبادية الحاضرة اقتتلت فلو الكفر هي (الفتنة

ًا الرض في ينصبوا أن من أهون لكان بخلف يحكصصم طاغوتص
.الله) شأريعة

مصصن ليصصس كلصصه يخلصصو ل السصصلمي والعصصالم فكيصصف
الله؟! شأريعة بخلف يحكمون طواغيت من بل طاغوت

الصصذي القتال ترك الله: (فمن رحمه السلما شأيخ قال
وقصصع بمصصا سصصاقط الفتنصصة فصصي فهو فتنة تكون لئل به الله أمر
مصصن بصصه الله أمر ما وتركه فؤاده، ومرض قلبه ريب من فيه

الجصصزار عصصامر ) أعدها14/361( الفتاوى الجهاد) [مجموعة
الباز]. وأناور

صصصارف ول الصصصل علصصى باقية الفورية فإن هذا فعلى
الشيخ. يزعم كما لها

السادسة:      الملحاظة

قبائل ارتداد على الخامسة وقفته في الشيخ استدرك
بقصصوله وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى النصصبي وفصصاة بعد العرب من
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الصصذين السصصلمية الجماعصصة الجامعصصة رؤسصصاء  أي- (ولكنهصصم
عصصبرة وتجربتهصصم وشأصصجاعتهم علمهم غزارة  على- تراجعوا

والتجربة). والشجاعة العلم في دوناهم كان لمن

ل فإناهم كاناوا َمن كاناوا وإن الجماعة رؤساء أقول: إن
ًا يسصاوون ن أمصاما شأصيئ إلصى عصاد ثأصم الصصحابة مصن ارتصد م
فصصي لنصصا حكصصى عزوجصصل اللصصه إن ثأصصم عليصصه، ومصصات السصصلما
لكنصصه غزيصصر علصصم على كان وقد باعوراء بن بلعاما نابأ القرآن
يقصصول: عنصصه اللصصه رضصصي مسعود وابن الله، آيات من اناسلخ

ًا كان (من تصصؤمن ل الحصصي فصصإن مات قد بمن فليستن مستن
الفتنصصة عليصصه تصصؤمن ل الحصصي فصصإن وصصصدق ،الفتنصصة) عليصصه

وطصصول الصصصبر إلصصى يحتصصاج والمجصصرب يجبصصن قصصد والشصصجاع
وناعصصوذ والثبات السلمة الله ناسأل كان من كان وإن النفس

الكور. بعد الحور من بالله

السابعة:     الملحاظة

تعهصصده عصصن شأصصهر قبل أعلن لدن بن  (إن:الشيخ قال
بصصترك تعصصدت هصصي إذا أوروبا في العنف أعمال عن بالتوقف

الموازناصصة ومنهج الستطاعة شأرط مراعاة دليل وذلك قتاله
بصصالعجز التكصصاليف سصصقوط ودليصصل والمفسصصدة المصلحة بين

تراجصصع هصصو أو بإطلق فيها الفورية إفادة وعدما الجهاد ومنها
تعالى). لله والعصمة محتمل ذلك وكل وتناقض

كلما الشصصيخ كلما الشصصيخ فهصصم كيف أدري ل أقول: أناا
ولكصصن الساذج، الفهم هذا الله حفظه لدن بن أسامة الشيخ

ا (اللصي الصدارج المثصل فصي ماجاء سلوانانا الصصقر يعصرف م
يشويه).

منطصصق منطقصصه الله سلمه لدن ابن الشيخ خطاب إن
يصصدير كيصصف يعصصرف الصصذي المحنصصك القائصصد ومنطصصق القصصوة

حصصتى أوروبصصا تنسصصحب  أن- أعلم  والله- يريد فهو المعركة،
- المباركصصة ضصصرباته إليهصصا ويوجه الحربة رأس بأمريكا ينفرد
ّثرها بقيصصة فعلصصى الصصرأس سصصقط وإذا تسصصقط  حصصتى- اللصصه ك

السلما. الجسم

معلومصصة مصصدة الوروبييصصن أمهصصل أناه هذا على والدليل
عقصصول لهصصم كصصانات إن يفكصصروا حتى وذلك أشأهر بضعة وهي
السصصتطاعة لن يسصصمعوناه، مصصا ل يروناصصه مصصا فصصالجواب وإل

ذلصصك وليصصس ظصصاهرة والمصصصلحة موجصصودة عنصصدهم والقدرة
الشيخ. فضيلة يا أوتناقض تراجع
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الثامنة:     الملحاظة

والشصصدة الغلظصصة بأن السادسة وقفته في الشيخ ذكر
بالرفق!!. المرة الشرعية للنصوص مخالفة الكافرين على

تصصأمر الصصتي النصصصوص أن هصصو الشصصبهة هصصذه وجصصواب
علصصى والشصصدة الغلظصصة بأدلصصة مخصوصة لكنها عامة بالرفق

ًا سصصبحاناه كقوله الكافرين  {أعصصزة:المصصؤمنين عبصصاده واصصصف
اللصصه صصصلى النصصبي ] ووصصصف54الكافرين} [المائصصدة:  على
اللصصه رسصصول  {محمصصد:بقصصوله الكصصراما وصحابته وسلم عليه

]29بينهصصم} [الفتصصح:  رحماء الكفار على أشأداء معه والذين
بصصالمؤمنين خاصصصة الرحمة أن في الدللة واضحة الية وهذه
الصصصلة عليصصه النبي وصفت إذ ناصيب؛ منها للكافرين وليس

علصصى والشدة بينهم فيما بالرحمة الكراما وصحابته والسلما
الكفصصار جاهصصد النصصبي أيهصصا  {يصصا:سصصبحاناه ويقصصول الكصصافرين،
اللصصه صلى ] والنبي9عليهم} [التحريم:  واغلظ والمنافقين

أضصصيق إلصصى المشصصركين ناضصصطر أن أمرناصصا وسصصلم عليصصه
الدلصة مصن ذلصك وغيصر بالسصلما نابتدأهم أن وناهاناا الطرقات

تخصصصص والصصتي الكصصافرين علصصى والشصصدة بالغلظصصة المصصرة
الشيخ.  بها يستدل والتي بالرفق المرة الدلة عموما

ًا لكصصن الصصصل حيث من هذا الرفصصق يتطلصصب قصصد أحياناصص
.وهدايته إسلمه يرجى فيمن

عبصصد بصصن محمصصد بصصن اللصصه عبصصد بن سليمان الشيخ قال
عنهم المسلمين بكف يشير من الله: (وأما رحمهم الوهاب

أو السصصلما فصصي الصصدخول على تأليفهم بذلك مراده كان فإن
وكصصانات قريصصب عصصن فيصصه بالصصدخول واعصصدوه أو فيصصه دخلصصوا

كصصان وإن ذلصصك، فيجصصوز وناحصصوه قليلصصة تركهصصم في المصلحة
ول بقتصصال ل بشصصيء لهصصم المسلمون يتعرض ل أن به المراد
حصلت وقد أعواناهم أعظم من فهو ذلك وناحو وإغلظا ناكال

( الفريصصد القطار) [الجامع وتباعد الديار بعد مع موالتهم له
363.[(

التاسعة:      الملحاظة

فصصي البصصدع أهل مسلك الثامنة وقفته في الشيخ سلك
يخالفه. ما ويطوون أهواءهم يوافق ما يروون إذ النقل
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وزاد الحماسصصصي كلمصصصه الخا  (فكصصصرر:الشصصصيخ قصصصال
ول ضصصوابط غير من الله أنازل ما بغير الحكاما بكفر التصريح

تفصيل). 

مصصا بغيصصر يحكصصم الصصذي الحصصاكم حكصصم أن شأك أقول: ل
ًا يكون فقد يختلف الله أنازل ًا كفر ًا أكصصبر الملصصة مصصن مخرجصص
العلم. أهل فصله ما حسب على ذلك دون يكون وقد

كفصصر فصصي عنصصزان تنتطصصح ول بصصل اثأنان يختلف ل ولكن
:تعصصالى قصصال ،وحصصده للصصه حصصق التشريع لن المشّرع الحاكم

فصصي يشصصرك  {ول:] وقال40لله} [يوسف:  إل الحكم {إن
ًا} [الكهف:  حكمه شأرعوا شأركاء لهم  {أما:وقال ،]26أحد

:وقصصال ،]21الله} [الشورى:  به يأذن لم ما الدين من لهم
ًا ورهبصصاناهم أحبارهم {اتخذوا والمسصصيح اللصصه دون مصصن أربابصص

ًا ليعبدوا إل أمروا وما مريم ابن عما سبحاناه هو إل إله ل إله
يبغصون الجاهليصة  {أفحكصم:وقال ،]31يشركون} [التوبة: 

ًا الله من أحسن ومن ]50يوقنصصون} [المائصصدة:  لقصصوما حكم
كثيرة. الباب هذا في واليات

أن اللصصه: (ومعلصصوما رحمه تيمية ابن السلما شأيخ قال
كصصافر فهصصو رسله به الله بعث الذي والنهي المر أسقط من

الفتصصاوى والنصصصارى) [مجموعصصة واليهصصود المسصصلمين باتفاق
4 / 480[.

الوامر من لكثير مسقط المشّرع الحاكم أن شأك ول
الرسل. بها جاءت الذي والنواهي

يدناصصدن وجعصصل وطصصواه الشصصيخ عنصصه سصصكت المر وهذا
المستعان. والله الله، أنازل ما بغير الحكم مسألة حول

العاشرة:      الملحاظة

واللصصه  وإناي- (وناصيحتي الثامنة وقفته في الشيخ قال
حصصتى عليصصه النصصاس وتربية التكفير منهج  ترك- نااصح صادق

مصصن مصصا حاكم كفر أو المبتدعين من ما طائفة كفر ثأبوت مع
المفسدين). المبدلين

الرجصصاء منهصصج تصصرك نااصصصح صصصادق واللصصه أقول: وإناي
الصالح السلف منهج على والحرص عليه الناس تربية وترك
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إلصصى ُهصصدي فقصصد يتبعصصه ومصصن والعصصدل الوسصصط المنهج هو إذ
مستقيم. صراط

والحسبة والنصيحة بالدعوة  (والكتفاء:الشيخ قال ثأم
والظلصصم الناحراف صور شأتى لزالة الجاد والسعي والتربية
غيصصر مصصن بصيرة على الحسنة والموعظة بالحكمة والفساد

مصصا للمصصدعوين واسصصتفزاز للسصصلطات اسصصتعداء علصصى حرص
أمكن).

علصصى اكتفى وسلم عليه الله صلى النبي أن أقول: لو
قرأناا كلما ولكن وأطعنا، سمعنا ولقلنا لكتفينا السلوب هذا
دعصصوة كلهصصا حيصصاته وجصصدناا والسصصلما الصصصلة عليه سيرته في

ًا ًا ووجصصدنااه والسصصنان باللسصان وجهصاد معصاداة علصصى حريصصص
زمصصن فصصي مكة في لهم يقول كان فقد واستفزازهم قريش

علصصى يصصدعوا بالذبح)) وكان جئتكم ((إناما المل أماما الضعف
الصصتي آلهتهصصم يسفه وكان يسمعون وهم الكعبة عند خيارهم
لقصصوافلهم يتعصصرض كصصان المدينصصة إلصصى هاجر وعندما يعبدون

بصصاق المصصر وهصصذا بقتالهم عزوجل الله أمره أن إلى التجارية
الساعة. قياما إلى المة في

هصصو  (وهصصذا:إليصه دعى الذي المنهج عن الشيخ قال ثأم
وجدواه). ناجاحه ثأبت الذي المنهج

الطصصواغيت عنصصد وجصصدواه ناجصصاحه ثأبصصت أقصصول: ناعصصم
النابطاحي المنهج هذا بأصحاب أعينهم تقر الذين وأناصارهم

المناهصصج هصصذه لصصدعم تصصاما اسصصتعداد علصصى الطصصواغيت إن بل
حصصتى التلفصصزة شأاشأصصات على وإظهارهم برؤسائها والحتفاء

وإدخصصالهم بالمكاييصصل، والشصصتم السصصب للمجاهصصدين يكيلصصوا
بصصترك ويقنعصصوهم المجاهصصد الشصصباب يحصصاوروا حتى السجون

والكافرين. المرتدين جهاد

عنكصصم الطصصواغيت أن هصصذا منهجكصصم فساد في ويكفي
راضون!!!.

عليصصه والتربيصصة التكفيصصر فصصي ليصصس  (إذ:الشيخ قال ثأم
عملية). مصلحة

تأملهصصا لمصصن كصصثيرة عمليصصة مصصصالح فيصصه أقصصول: بصصل
يكون أن له يجوز فل الناظمة هذه كفر عرف فمن وتدبرها؛

ًا ًا ول جندي ً ول فيها شأرطي عصصن يعرض أن وعليه عنها مجادل
ّ الطواغيت ول أيصديهم يقبصل ول لهصم يقوما ول يجالسهم وأل
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ُيدعى بما لهم يدعو ول ذلك وناحو ووليي بياسيدي يخاطبهم
العصصدة يعصصد أن وعليصصه والحفصصظ والعز النصر من للمسلم به

ًا النصصاس يربصصي أن وعليصصه ومجصصابهتهم لمصصواجهتهم خصوصصص
ًا- هذا على منهم الشباب يصصصلي  ول- هذا في الحذر  متوخي

والتبرؤ وكراهيتهم بغضهم إلى بالضافة هذا ماتوا إذا عليهم
سصصبيل علصصى وهصصي وعلميصصة عمليصصة مصالح كلها فهذه منهم،
تعقلون؟!!. أفل الحصر سبيل على ل المثال

عشرة:      الحادية     الملحاظة

ّلصصق (فلصصم قصصولي علصصى الثامنصصة الوقفصصة فصصي الشصصيخ ع
الحكومصصصات يحمصصصل  أن- الصصصدبعي  أي- الشصصصيخ يسصصصتطع
ًا (وهصصذا الواقع) فقصصال هذا وناتائج تبعات المستبدة مصن أيضصص

ذلك يكرر آخره إلى مقاله أول من زال ما الشيخ لن الظلم
والثامنة).  السابعة وقفتيك في وشأاهده

بصصل خطئه عن تسكت أن للشيخ ظلمك من أقول: بل
يجاهصصد مصصن بيصصن قسصصمة الواقع هذا ناتائج جعل حينما وتبرره

وبيصصن الرض علصصى اللصصه حكم لتثبيت ويسعى الله سبيل في
الحيصاة واقصع عصن اللصصه حكم وينحي الله دون من يشّرع من

ًا {تلصصك :تعصصالى قصصال ،]22ضصصيزى} [النجصصم:  قسصصمة إذ
تحكمصصون} كيصصف * مالكم كالمجرمين المسلمين {أفنجعل
الله رضوان اتبع  {أفمن:سبحاناه وقال ،]36  ص35[القلم: 

المصصصير} [آل وبئصصس جهنصصم ومأواه الله من بسخط باء كم
ناصر من عنده يستوي ل أناه سبحاناه فأخبر ،]162عمران: 
وكصصان الشرك ناصر ومن المؤمنين مع وكان ودعوته توحيده

المشركين. مع

عشرة:      الثاناية     الملحاظة

ًا الشيخ قال عصصزاما اللصصه عبد الشيخين كلما على معلق
أن سصصبق (وقصصد أسره الله فك العلوان وسليمان الله رحمه

موضعه). في ولكن منهجنا هذا

والعمل: الواقع يكذبه معسول جميل كلما أقول: هذا

أدعياء أصحابها ٌتبينا عليها تقم لم إن والدعاوى

هصصذه أن مفصصاده موضعه) استدراك في (ولكن وقوله:
والهلع والخور الجبن عين هو الواقع في الحكمة! ولكن هي

اق علصى السصلمة وإيثار وكراهيصة الصدنايا وحصب الجهصاد مش
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عصصزاما خطصصى علصصى لسرتم منهجكم هذا كان لو وإل الموت؛
عليصصه اللصصه صصصلى محمصصد النصصبي علصصى سصصار الذي الله رحمه
الحصصق بقصصول صدع الذي العلوان خطى على ولسرتم وسلم
ولبسصصتم دلستم لما منهجكم هذا كان لو المجاهدين، ونااَصر

(الغصصرار.. بقصصولكم المجاهدين من تنصلتم ولما مقالكم في
.العنف) المتجرؤن.. أصحاب

" مقصصال فصصي ذكرتصصه الصصذي عصصزاما بكلما أذكرك إناي ثأم
ًا تحصصت لكصصم لقيمة الدعاة أيها " قال: (يا الصيل للمنهج حب

خضصصصراء وأبصصصدتم أسصصصلحتكم امتشصصصقتم إذا إل الشصصصمس
احرصصصوا السصصلما دعصصاة والظالمين.. يصصا والكفار الطواغيت

أنافسصصكم تخصصدعوا أن وإيصصاكم الحياة لكم توهب الموت على
الناشصصغال وليحملنكصصم تزاولوناهصصا وبنوافصصل تقرؤوناهصصا بكتصصب
وتركنصصوا تنكلصوا العظيمصصة.. ول المصصور عصصن المريحة بالمور

القلصصوب تظلصصم فإناهصصا الطصصواغيت وموائصصد وإيصصاكم الدنايا إلى
قلصصوبهم بيصصن وتحصصول الجيصصل عصصن وتحجزكصصم الفئدة وتميت

وبينكم).

عشرة:      الثالثة     الملحاظة

الشصصيخ أن العزيصصز الخا أذكصصر أن  (وأحصصب:الشصصيخ قال
مصصواقفهم تراجعصصوا.. عصصن الصصذين العلمصصاء جملة من العلوان

مراعصصاة غيصصر مصصن للجهصصاد دعوة أناها الغرار يفهمها قد التي
للشروط...) الخ.

نااصصصر والشصصيخ الخضصصير علصصي الشصصيخ رأينا أقول: ناعم
علصصى ظهصصروا أسصصرهم الله فك الخالدي أحمد والشيخ الفهد

العصصاما مصصن وشأصصوال رمضصصان شأصصهري فصصي التلفصصاز شأاشأصصات
فقصصد ظروفصصه له السجين أن شأك ول  هص)،1424( المنصرما

يفصصرج لم الن إلى لناه الضغوط تحت التراجعات تلك تكون
المشايخ. هؤلء عن

فصصالله مواقفه عن تراجع العلوان الشيخ أن دعوى أما
ن شأصيء أي ناقرأ ولم ناسمع لم لناا أعلم التراجعصات تلصك م
الركبان. بها لطارت هذا ثأبت ولو

علصصى فإناصصا التراجعصصات هصصذه ثأبتصصت لو  أناه:والخلصاة
يعصصرف ل الحصصق وأن الفتنصصة عليصصه تصصؤمن ل الحصصي بصصأن يقين

مسلم خذلن يضرها ولن ستسير الجهاد قافلة وأن بالرجال
كافر. معاداة ول
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قصصد العلصصوان الشصصيخ أن العزيصصز الشيخ أذكر أن وأحب
وبعصصد أشأصصهر قبصصل الحرميصصن أرض فصصي القبصصض عليصصه ُألقصصي

ودعمصصه الشصصجاعة مصصواقفه بسبب الثلثأة المشايخ تراجعات
قافلصصة إلصصى سينضصصم فإناه وبهذا والمجاهدين للجهاد الصريح
ورفصع أجرهصم وأعظم أسرهم الله فك المسجونايين العلماء
الدارين. في ذكرهم

عشرة:      الرابعة     الملحاظة

ً  (وكالعصصادة:العاشأصصرة وقفته في الشيخ قال مصصن بصصدل
ًا الخا وشأصصجاعته.. راح صصصراحته للشصصيخ يشصصكر أن أو ظلمصص

ً يصصوما إلصصى المصصة في ماٍض وأناه الجهاد مشروعية يقرر جهل
القيامة).

ينصصزه أن ينبغي التي والخديعة التلبيس من أقول: هذا
ً منها نافسه المرء لصصم داعيصصة!! فأناصصا أو علم طالب عن فضل
أن بعد إل القيامة يوما إلى ماٍض وأناه الجهاد مشروعية أقرر
يعيصصش حصصتى العنصصف أسصصباب إزالصصة إلى الدبعي الشيخ دعى

تصصدل الصصتي للنصوص مصادمة الدعوة وهذه أمان في العالم
وبيصصن والباطصصل الحصصق بين والصراع الجهاد استمرارية على

ًا المشايخ يسميه  والذي- والكافرين المؤمنين - عنف

والقاعدين:     المجاهدين     بين     النزاع     مسائل

ً- العلم طلبة من كثير بيصصن  يخلصصط- غيرهم عن  فضل
يقال: الصورة تتضح وحتى والمان والذمة العهد مفهوما

) العهد:1

تصصرك علصصى الحصصرب أهصصل وبين المسلمين بين عقد هو
معلومة. مدة القتال

معهم. المتعاقد البلد أهل والمعاهدون: هم

إلصصى بصصه الوفصصاء المسلمين على وجب العهد ُأبرما وإذا
إليهصصم  {فصصأتموا:تعصصالى لقصصوله عليهصصا المتفصصق المصصدة وقصصت

المسصصلمون شأصصعر إن ] لكن4مدتهم} [التوبة:  إلى عهدهم
الكفصصار إلصصى ينبصصذوا أن لهصصم فيجصصوز بوقوعها وأحسوا بخياناة

فانابصصذ خياناصصة قصصوما مصصن تخصصافّن  {وإمصصا:تعالى لقوله عهدهم
].58الخائنين} [النافال:  يحب ل الله إن سواء على إليهم
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الغصصارة للمسصصلمين فيجصصوز العهصصد الكفار ناقض إذا أما
عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه رسصصول فعصصل كمصصا ومبصصاغتتهم عليهم
مكة. فتح في وسلم

بيصصن ناصصزاع محصصل هصصذا وليصصس الصصصل حيصصث مصصن هصصذا
العقصصود صصصحة فصصي هو الخلف وإناما ومخالفيهم المجاهدين

أي وبينهصصم بيننا وليس باطلة أناها والصحيح الكفار؛ مع اليوما
التية: للسباب عهد

واختلصصف معلومصصة، تكصصون أن لبصصد العهصصود مصصدة  أن)1
عشصصر عصصن المصصدة تزيد ل بعضهم فقال تحديدها في العلماء
إذا سصصنوات العشصصر على الزيادة تجوز أناه والصواب سنوات

لبصصن المعاد زاد [اناظر للسلما راجحة مصلحة ذلك في كان
معلومة غير اليوما العهود ] ومدة371 / 3 الله رحمه القيم

الملحدة المم هيئة بنود على وقعوا المسلمين حكاما إن بل
السصصلمي الجهصصاد إلغصصاء بنودهصصا من والتي بشرعيتها وأقروا
ً قصيرة!. أو طويلة زمنية بمدة يوقتوه أن عن فضل

المصصم هيئصصة مصصن شأصصرعيتها تسصصتمد العهود هذه  أن)2
يقصصول عزوجصصل واللصصه النصصزاع عنصصد إليهصصا ويتحاكم الطاغوتية

بصصالعروة استمسك فقد بالله ويؤمن بالطاغوت يكفر {فمن
].256عليم} [البقرة:  سميع والله لها انافصاما ل الوثأقى

للكفصصار والذن السصصماح اليوما العهود لوازما من  أن)3
تحريصصم بالجمصاع ومعلصوما السصلما ديار في الكنائس بإقامة
السلما. بلد في إحداثأها

ًا ًا الكفصصار إعطاء العهود هذه لوازما من أيض مصصن أرضصص
كصصانات أن بعصصد الكفصصر أحكصصاما عليهصصا تجصصري المسصصلمين ديار

الدبلوماسصصية بالمنصصاطق اليوما يعرف ما وهو بالسلما تحكم
السكنية. والمجمعات

منهصصا عصصدة بنصصواقض منتقضصصة العهصصود هصصذه  أن)4
المباشأصصر ودعمهصصم والعصصراق أفغاناسصصتان فصصي لنصصا محاربتهم
هذا الشيشان، في لروسيا ودعمهم فلسطين في لسرائيل

ًا لنا محاربتهم غير ًا عقدي ًا وثأقافي ًا وفكري كصصل فصصي واقتصادي
بغصزو اللصه رحمصه تيميصة بصن السصلما شأيخ أفتى وقد مكان،
قتصصالهم علصصى المسصصلمين عصصدو أعصصاناوا لّمصصا المشرق ناصارى

ويحصصاربوا يغصصزوا لصصم كصصاناوا وإن والسصصلح بالمصصال فأمصصدوهم
زاد [اناظصر للعهصد نااقضين بذلك الله رحمه فرآهم بأنافسهم،

].125 / 3 المعاد
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ً- قلنا لو  أناه)5 يجصصوز فصصإناه العهصصود هذه  بصحة-  تنزل
.الكفار وبين بينهم عهد ل لناه الكافرين قتال للمجاهدين

إذا المعاهصصدين أن اللصصه: (ومنهصصا رحمصصه القيم ابن قال
وغنمصصت فحصصاربتهم طائفصصة منهصصم فخرجصصت المصصاما عاهصصدوا
دفعهم الماما على يجب لم الماما إلى يتحيزوا ولم أموالهم

وعهصصده المصصاما عقصصد فصصي دخلصصوا وسواء منهم ومنعهم عنهم
اللصصه صصصلى النصصبي بين كان الذي والعهد يدخلوا، لم أو ودينه
ًا يكن لم المشركين وبين وسلم عليه بصصصير أبصصي بيصصن عهصصد

أفصصتى قصصد أناصصه اللصصه رحمصصه ذكصصر وبينهم...) الخ. ثأم وأصحابه
ملطيصصة ناصصصارى في الله رحمه تيمية ابن السلما شأيخ بذلك

ً وسبيهم المعاد [زاد المشركين مع بصير أبي بقصة مستدل
3 / 274.[

) الذمة:2

فصصي ويصصدخل وناصصصارى  يهصصود- الكتاب أهل مع عقد هو
فصصي يعيشصصوا  بحيصصث- كتصصاب شأبهة معهم لن المجوس ذلك
الجزية دفعهم مع السلما أحكاما عليهم وتجري السلما بلد
ٍد عن صاغرون. وهم ي

الجزيصصرة خصارج يكوناصوا أن الذمصة أهصل على ويشترط
المشركين بإخراج وسلم عليه الله صلى النبي لمر العربية

.دينان)) فيها يجتمع ((ل وقال العرب جزيرة من

و بكر الشيخ قال بعلمصه: (.. ونافصع اللصه عافصاه زيصد أب
السصصتيطان من صفته أو دينه كان مهما كافر أي منع الصل

عهده ما آخر من الحكم هذا وأن العرب جزيرة في والقرار
ًء أمتصصه، إلصصى وسصصلم عليصصه اللصصه صلى النبي ذلصصك علصصى وبنصصا

وليصصس بهصصا، للسصصتيطان العصصرب جزيرة دخول لكافر فليس
فهصصو عقصصده فصصإن بها القامة بشرط لكافر الذمة عقد للماما

ُوِجد فإن الكفر على وهو ساكن إقرار يجوز ل باطل.. ولناه
السصصيف) [خصصصائص أو السصصلما إل منهصصم يقبصصل فل كفار بها

.]36العرب: جزيرة

اسصصتيطان وجصصود اليصصوما الصصصليبيين وجود أن شأك ول 
والفصصراد مقيمصصون مجمصصوعهم فصصإن لفرادهصصم يكصصن لم وإن

تخلفهصصا حصصتى منه سرية تذهب ل مقيم كجيش فهم يتبدلون
سرية.
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يضصصرب الصصذي المسصصلم المصصاما غيصصاب حالة في إناه ثأم
السيف. أو السلما إل خيار لهم يبق لم الجزية عليهم

وهممي عمممار الشيخ بها جاء التي الشبهة وأما
الهنممود قتممل استجيز لو الحال يكون كيف (وتأملوا

بلدهم في المسلمين غير والفلبينيين والكوريين
ً الخليج بلد في أو محاربة حاكوماتهم أن بحجة مثل
العرب)) و جزيرة من المشركين ((أخرجوا حاجة أو

فجوابها:  دينان)))، فيها يجتمع ((ل

ذلصصك بحرمصصة والقصصول مشصصروع بلدهم في أولً: قتلهم
اد تعطيل فيه تلمصذة إل هصذا بخلف يقصل ولصم الطلصب لجه

المستشرقين.

ًا: أما ً كالخليج المسلمين بلد في قتلهم ثأاناي فهصصذا مثل
ًا الن قتصصالهم عصصن ناكصصف ولكصصن لصصه مصصاناع ول مشصصروع أيضصص

لسببين:

عهصصدهم لبطلن وبيان إناذار إليهم يتقدما لم الول: أناه
بحمصصد المجاهدين فتصريحات والوروبيين المريكان بخلف

ً تصلهم الله بأول. أول

وقتصصاله بالقتصصال، أولصصى هو من الجزيرة في الثاناي: أن
ل للمصلحة هؤلء فيؤخر القتال، موجبات كل لجمعه أوجب
كصصل دامصصت مصا المنصصع علصصى يصدل دليصصل ل إذ والحظصصر للمنصصع

ًا، تصصصح ل معهصصم اليصصوما تصصبرما الصصتي العهصصود َلعصصزة فيصصا شأصصرع
المنهزمين. وتمييع السلما

ًا قتصل ((مصن بحصديث السصتدلل وأما يصرح لصم معاهصد
العصصرب جزيصصرة فصصي الكفصصار قتل تحريم الجنة)) على رائحة

إل ذمصصة ول عهصصد لكافر ليثبت إذ محله غير في فهواستدلل
المسلمة. والدولة المسلم الحاكم وجود في

 (فممإن:قمموله الشيخ بها جاء التي الشبه ومن
كفممر  وهممو- الحكممم هممذا الممذمي إدراك عدم شبهة

.القتل) عنه تدرأ  شبهة- الحاكم

أهصصل الشيخ يسميهم  الذي- الكفار هؤلء فجوابها: أن
وعصصبر الشاشأصصات عصصبر المجاهصصدين ِقبل من ُأناذروا  قد- ذمة

عنصصدهم، الذي العهد شأبهة تزول وبالناذار العنكبوتية الشبكة
ًا إناذارهم الصليبيين بلغ وقد اتخصصاذهم هصصذا على والدليل يقين
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والتي أسوارهم أماما العسكرية والترساناة الحصينة السوار
ًا، لها تجد ل مصصن بعصصدها لمصصا إناصصذار عمليصصة كصصل إن بصصل ناظيصصر

عمليات.

المجاهصصدين أن ويعرفصصون يدركون الكفار هؤلء إن ثأم
الدوائر. بهم ويتربصون المنطقة حكاما طاعة عن خرجوا

صاورتان:      له     ) المان3

كلما يسمع حتى المشرك يستجير الولى: أن الصورة
أحصصد {وإن تعصصالى لقصصوله المان ويعطى ُيجار أن فيجب الله
ثأصصم اللصصه كلما يسصصمع حصصتى فأجره استجارك المشركين من

هذا في توجد لتكاد الصورة ] وهذه6مأمنه} [التوبة:  أبلغه
حتى منتشرة الله بحمد السلمية والمكاتب سيما ل الزمن

الكفار. بلد في

بلد ليصصدخل المصصان الكصصافر يطلصصب الثاناية: أن الصورة
تتم حتى فيدخل يقضيه، غرض أو أوتجارة لمرور المسلمين

فيصصه ما المسلمين أمر ولي فيها يختار الصورة وهذه حاجته؛
العامة. المصلحة

واء-  المسلَمين- والمرأة الرجل من المان ويصح  س
ذلصصك فصصي والمصصر بالشأارة وحتى بالكناية أو الصريح باللفظ
الفقهاء. ذكر كما واسع

ه لبد المسلمين آحاد أمان ولكن ولصي موافقصة مصن ل
هصصانائ لما مكصصة فتح في والسلما الصلة عليه قال كما المر
النصبي يوافصق لصم هصانائ)) فلصو أما يصا أجصرت من أجرناا ((قد
ِبر لما ويقره أماناها على وسلم عليه الله صلى ُت أماناها. اع

أو علمه عدما حال في أو المسلم الماما غياب عند أما
آحصصاد مصصن المصصان عقصصد يصصصح  فل- اليصصوما كحالنصصا–  عصصدمه

والناصار رباح بن بلل فعله ما ذلك على والدليل المسلمين
كصصان فقصصد بصصدر معركصصة فصصي خلف بن بأمية عنهم الله رضي
عنصصه الله رضي عوف بن الرحمن عبد وجوار أمان في أمية

ًا فقتلوه لناصصه هذا وسلم عليه الله صلى النبي ينكر ولم طعن
أمصاناه علصى عنصه اللصه رضصي عصوف بن الرحمن عبد يقر لم

الله. لعنه خلف بن لمية

ًء أمان. أهل اليوما يوجد ل فإناه هذا على وبنا
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أعلم. والله

بلدهم:     في     المحاربين     غير     الكفار     قتل     حاكم

فصصي شأصصك ل بلدهصصم فصصي المحصصاربين غيصصر الكفصصار قتل
كثيرة ذلك على والدلة السلما دعوة بلغتهم إذا مشروعيته
الصصذين قصصاتلوا آمنصصوا الصصذين أيهصصا  {يا:تعالى قال ،ومتظافرة

،]123غلظصصة} [التوبصصة:  فيكصصم وليجصصدوا الكفار من يلوناكم
الخصصر واليصصوما بصصالله يؤمنون ل الذين  {قاتلوا:سبحاناه وقال

مصصن الحق دين يدينون ول ورسوله الله حّرما ما يحرمون ول
ٍد عصصن الجزيصصة يعطصصوا حصصتى الكتصصاب أوتصصوا الصصذين وهصصم يصص

الدلة. من ] وغيرها29صاغرون} [التوبة: 

الفصصاناي والشصصيخ والصصصبي المصصرأة هصصؤلء من ويستثنى
هم فصي اختلف علصى الصصوامع في المعتزلة والرهبان بعض

الفقهاء. عند

ًا ذلصصك مصصن ويسصصتثنى الذمصصة وأهصصل المعاهصصدين أيضصص
تقدما. كما هؤلء من زمانانا في وليس والمستأمنين

الخضوع رفضهم مع الكفر هي الكفار قتال في والعلة
 كمصصا- للقتصصال اناتصصابهم هصصي العلصصة وليست السلما لحكاما

عمر ابن عن الشيخان رواه ما ذلك على  ويدل- الشيخ ذكر
:قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما الله رضي

وأن اللصصه إل إله ل أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن ((أمرت
ًا فعلصصوا فإذا الزكاة ويؤتوا الصلة ويقيموا الله رسول محمد
السصصلما بحصصق إل وأمصصوالهم دمصصاءهم منصصي عصصصموا ذلصصك

تفيصصد الحصصديث بهصصا جاء التي فالصيغة ،الله)) على وحسابهم
ُأمرت)) الوجوب فصصي الغاية والسلما الصلة عليه بين ثأم ،((

لصصم اللصصه)) فصصإذا إل إلصصه ل أن يشصصهدوا  ((حصصتى:وهي قتالهم
هدر. وأموالهم فدماؤهم الغاية هذه إلى يصلوا

اللصصه رضي بريدة عن صحيحه في مسلم الماما وروى
ّأمصصر إذا وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى الله رسول (كان قال عنه

ًا اللصصه بتقصصوى خاصصصته فصصي أوصصصاه سرية أو جيٍش على أمير
ًا المسلمين من معه ومن اللصصه باسصصم  ((اغصصزوا:قال ثأم خير
الحصصديث هصصذا بصصالله..)) أثأبصصت كفر من قاتلوا الله سبيل في
فيصصه الواقعصصون الكفصصر وأناهصصا للكفصصار المسصصلمين مقاتلة علة

يقصصل: قصصاتلوا بصصالله)) ولصصم كفر من  ((قاتلوا:قوله في وهذا
لقتالكم. اناتصب من
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فصصي المحصصاربين غيصصر الكفار قتال بحرمة القول إن ثأم
مصصن أحد بهذا يقل ولم الطلب جهاد ترك عليه يترتب بلدهم

.السلف

ًا ناعلصصم اللصصه:(ول رحمه الجصاص الماما قال مصصن أحصصد
ن قتالنصا اعصتزل من قتال يحظر الفقهاء ا المشصركين م إنام
القرآن حظره) [أحكاما في ل قتالهم ترك جواز في الخلف

3 / 189.[

بلد     فممي     المحمماربين     غيممر     الكفممار     قتممل     حاكممم
المسلمين:

ذمصصة أو عهصصد أو أمصصان بغيصصر منهصصم دخل من أناه الصل
معصصصوما فهصصو الثلثأة الشأياء هذه بأحد دخل ومن هدر فدمه
الدما.

زمانانصصا واقصصع حيصصث مصصن أمصصا الصصصل حيصصث مصصن هصصذا
بينا كما ذمة ول عهد ول أمان لهم يصح ل لناه هدر فدماؤهم

ذلك.

بلد     فمممي     المحممماربين     الكفمممار     قتمممل     حاكمممم
المسلمين:

الشصصرعية الواجبصصات أوجب من المحاربين الكفار دفع
مصن أوجصصب بصالله اليمان بعد شأيء ول اضطراري جهاد لناه

اللصصه رحمصصه تيميصصة ابصصن السصصلما شأصصيخ ذلصصك ذكر كما دفعهم
فهصصم جمصصة؛ مفاسصصد مصصن قتصصالهم ترك على يترتب لما وذلك

دمصصاء ويسصصتبيحون العصصراض وينتهكصصون الصصدين يفسصصدون
وممتلكاتها. المة ثأروات وينهبون المسلمين

َتصصل بصصل أمصصان ول ذمصصة ول عهصصد له ليس والمحارب يقا
ًا كان لو حتى ًا أو امرأة أو صبي ًا. شأيخ فاناي

فصصي هؤلء يستهدفوا أن المجاهد الشباب على ولذلك
ًا ويجعلوهصصا مصصصالحهم يضربوا وأن مكان كل عيصصن بعصصد أثأصصر

ً عزوجصصل اللصصه رضصصى بصصذلك ينصصالوا حصصتى بهصصذا إناهصصم ثأصصم أول
 ويجعلصصوا- واحصصدة المعركصصة أن  إذ- الحصصرب رقعصصة يوسصصعوا

والمسصصلمون واحصصد فالعصصدو أرض كصصل في قلق خائف العدو
القطصصار؛ وتنصصاءت الصصديار بينهصصم فرقت وإن الواحد كالجسد
العراق في أو أفغاناستان في والوروبيين المريكان فضرب

واحصصد مصصصب في يصب مكان أي في أو الجزيرة بلد في أو
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لصصم  {فصصإن:تعصصالى قصصال ،العصصدو واناهصاك المصصة مصصصلحة وهو
فخصصذوهم أيصصديهم ويكفصصوا السصصلم إليكصصم ويلقصصوا يعصصتزلوكم
عليهصصم لكصصم جعلنصصا وأولئكصصم ثأقفتمصصوهم حيصصث واقتلصصوهم

ًا ًا} [النساء:  سلطانا فصصي أي ،ثأقفتموهم} {حيث ،]91مبين
غيرها في أو المسلمين بلد في سماء؛ كل وتحت أرض كل

واقتلوهم. فخذوهم وجدتموهم أينما

ًا الماناع ماهو ثم قتالهم؟ من شرع

مفاسممد مقمماتلتهم علممى يممترتب أناه شبهة أما
فجوابها:  والمسلمين السلم على عظيمة

- بصدليل وجودها مع الحكم ثأبت التي المفسدة أن) 1
معتبرة.  غير- قياس أو إجماع أو تقرير أو ناص من

يحصل ما الله: (أن رحمه تيمية ابن السلما شأيخ قال
كصصاناوا ورسصصوله بصصه اللصصه أمصصر مما كان إذا للمسلمين أذى به

اللصصه؛ علصصى فيصصه وأجرهصصم ورسصصوله للصصه ذلصصك فصصي مطيعين
].14/163 الفتاوى كالجهاد...) [مجموعة

ًا وقال يكصصون ل والهلك التهلكصصة الله: (فإن رحمه أيض
تصصرك فصصإذا عنصصه، اللصصه ناهى ما فعل أو به الله أمر ما بترك إل

مصصن عنصصه يصصصدهم بمصصا عنصصه واشأصصتغلوا بصصه أمروا الذي العباد
لهصصم العصصدو وقهصصر بالصصذل دنايصصاهم فصصي هلكصصوا الصصدنايا عمصصارة

عصصن لهصصم ورده وأموالهم وذراريهم نافوسهم على واستيلئه
عمصصارة وعصصن بصل بالصصدين العمصل عصن حينئذ وعجزهم دينهم
قصصال فيه عقائدهم وفساد بل الدين عن هممهم وفتور الدنايا
إن دينكصصم عصصن يردوكصصم حصصتى يقصصاتلوناكم يزالون {ول تعالى

كصصافر وهصصو فيمصصت دينصصه عصصن منكصصم يرتصصدد ومصصن استطاعوا
أصصصحاب وأولئصصك والخرة الدنايا في أعمالهم حبطت فأولئك

مصصن ذلصصك غيصصر ] إلصصى217خالدون} [البقرة:  فيها هم النار
كصصانات سواء عدوها تقاتل ل أمة كل في الموجودة المفاسد
كافرة. أو مسلمة

ًا تهلك فإناها تقاتل ل أمة كل فإن ًا هلك باستيلء عظيم
الجهصصاد والموال. وتصصرك النفوس على وتسلطه عليها العدو

الخصصرة في وأما الناس يشاهده كما الدنايا في الهلك يوجب
النار. عذاب فلهم

{قصل تعصصالى اللصصه قصصال كما فهو المجاهد المؤمن وأما
أن بكصصم ناصصتربص وناحصصن الحسصصنيين إحدى إل بنا تربصون هل
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معكصصم إناصصا فتربصصصوا بأيصصدينا أو عنده من بعذاب الله يصيبكم
إل ينتظصصر ل المصصؤمن أن ] فصصأخبر52متربصصصون} [التوبصصة: 

والجنصصة، الشصصهادة وإما والظفر النصر الحسنيين: إما إحدى
ِتل وإن طيبة حياة حيى حيا إن المجاهد فالمؤمن عنصصد فما ُق

وهصصل العصصدو فصصي الناغمصصاس فصصي للبصصرار) [قاعصصدة خير الله
)]. 65  ص63( يباح؟

مفسدة وجود يورد من إيراد ُتخرج مهمة قاعدة وهذه
كصصانات بعينهصصا المفسصصدة هصصذه بصصأن العلصصم مصصع الجهصصاد، فصصي

يصصورد مصصن كإيراد وسلم؛ عليه الله صلى النبي زمن موجودة
مصصا عنصصدناا كصصاناوا ويقول: لصصو وناحوه الدعوية الطاقات ذهاب
يخصصرج وسلم عليه الله صلى النبي كان وقد قتلوا، وما ماتوا
حصتى كصاناوا الصصحابة وكذا تفريق، دون واحد كل الجهاد في
القراء. من مئات مسيلمة حرب في ُقتل

المسلمين بلد إلى العدو جّر يورد من إيراد تخرج كما
بصصادأ حيصصن وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى النصصبي زمصصن ذلك لوجود
ًا وأحد. بدر غزوة في المدينة إلى وجاؤوا بالقتال قريش

ًا وتخرج فإن البلد وزعزعة المن ذهاب يورد من أيض
الكلب جّرت لو وقال: والله الجيوش أخرج الصديق بكر أبا

إخصصراج تركصصت مصصا وسصصلم عليه الله صلى النبي أزواج أرجل
ًا كصصان إن أناصصه مصصع عنه الله رضي قال كما الجيوش.أو ملزمصص

ليسصصوا المرتصصدين قتصصال فصصإن بصصالنص أسصصامة جيصصش بإخراج
كصصاناوا المدينصصة حصصول العصصراب بعصصض بصصأن علمصصه مصصع كذلك،

الدوائر. بالمسلمين يتربصون

الصصدين وحفصصظ والصصدين الصصدنايا يفسصصد العدو هذا  أن)2
بلد عصصن ورده بصده إل هذا يكون ولن شأيء كل على مقدما

المسلمين.

مصممالح أثبتممت حاممدثت الممتي العمليممات  أن)3
كثيرة:

الجزيصصرة مصصن الصصصليبيين مصصن كصصبير عدد  خروجمنها:
البقاء. من له لبد من إل يبق ولم العربية

الكفصصرة قلصصوب في وقع الذ والرهاب  الرعبومنها:
لهصصم {وأعصصدوا تعالى قال المستقلة الجهاد مقاصد من وهذا

اللصصه عدو به ترهبون الخيل رباط ومن قوة من استطعتم ما
يعلمهصصم} اللصصه تعلمصصوناهم ل دوناهصصم مصصن وآخريصصن وعصصدوكم
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بالرعب ((ناصرت والسلما الصلة عليه ] وقال60[النافال: 
عليه.  شأهر)) متفق مسيرة

الحرب. دائرة  توسيعومنها:

شأصصهداء منهصصم واتخصصاذ المصصؤمنين  تمحيصصصومنهمما:
الطيصصب مصصن الخصصبيث بتمييصصز الكونايصصة اللصصه سصصنة وجريصصان
أعظصصم العلصصم إلصصى المنتسصصبين مصصن كثير حرص أن واستباناة

إن بصصل وأعراضهم، المسلمين دماء على حرصهم من وأكبر
ّغم لما الله منهم احمّرت التراب في وأوليائها أمريكا أناف ر

ُأناوف!!

ّي رحمصصه القيصصم ابصصن قصصال يصصرى فيمصصن خيصصر اللصصه: (وأ
َهُك الله محارما َت ْن َده ُت ْتصصَرك ودينه ُتَضاع وحدو رسصصول وسصصنة ُي

َغصصُب وسصصلم عليصصه الله صلى الله القلصصب بصصارد وهصصو عنهصصا ُيْر
بالباطصصل المتكلصصم أن أخرس! كما شأيطان اللسان؟ ساكت

إذا الصصذين هصصؤلء مصصن إل الصصدين بليصصة وهصصل ناصصاطق، شأصصيطان
َبصصالة فل ورياسصصاتهم مصصآكلهم لهم سلمت علصصى جصصرى بمصصا ُم
َع ولو المتلمظ، المتحزن وخيارهم الدين؟ ِز ا بعصض في ُناو م

ّذل بذل ماله أو جاهه في عليه َغَضاضة فيه ّد وتب واجتهد، وَج
ِه.  بحسب الثلثأة الناكار مراتب واستعمل ِع ُوْس

ْقِت الله عيِن من سقوطهم  مع- وهؤلء - لهم الله وَم
يشعرون) [إعلما ل وهم تكون بلية بأعظم الدنايا في ُبلوا قد

الموقعين].

لغيصصظ وإذهصصاب مصصؤمنين قصصوما صصصدور  شأصصفاءومنها:
قلوبهم.

أعدت الذي والغرض الجيوش حقيقة  معرفةومنها:
عصصن للدفاع أو مسلم بلد لستنقاذ قط تتحرك فلم أجله من

المريكية. المصالح خدمة في تحركت وإناما عرض

ناعلمه ل ما منها وأكثر هذه، غير عظيمة مصالح وهناك
].85قليلً} [السراء:  إل العلم من أوتيتم {وما يعلمه والله

أن المصصؤمن يكفصصي الله: (بصصل رحمه السلما شأيخ قال
ومصصا غالبصصة، أو محضصصة لمصصصلحة فهو به الله أمر ما أن يعلم
يصصأمر ل الله وأن غالبة، أو محضة مفسدة فهو عنه الله ناهى

ً ناهصصاهم عما ناهاهم ول إليهم لحاجته به أمرهم بما العباد بخل
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فيصصه عمصصا وناهصصاهم صصصلحهم فيصصه بمصصا أمرهصصم بصصل عليهم، به
].14/55 الفتاوى فسادهم) [مجموعة

ًا     المسلمين     قتل     حاكم ًا:     ل     تبع قصد

اتفصصق اللصصه: (وقصصد رحمصصه تيمية ابن السلما شأيخ قال
مصصن عنصصدهم بمصصن تترسصصوا إذا الكفار جيش أن على العلماء
لصصم إذا الضصصرر المسصصلمين علصصى وخيصصف المسصصلمين، أسرى

المسصصلمين قتل إلى ذلك أفضى وإن يقاتلون فإناهم يقاتلوا؛
بهم.  تترسوا الذين

القتصصال جصصواز ففصصي المسصصلمين علصصى يخصصف لصصم وإن
مشصصهوران قصصولن المسصصلمين هصصؤلء قتصصل إلصصى المفضصصي

يصصترك ول شأهداء، كاناوا قتلوا إذا المسلمون وهؤلء للعلماء،
ًا...) إلصصى يقتصصل من لجل الواجب الجهاد كلمصصه آخصصر شأصصهيد
].14/564 الفتاوى [مجموعة الممتع

أن عن يخرج ل التترس بمسألة المجاهدين فاستدلل
لهصصل المشصصهورين القصصولين أحصصد أو إجمصصاع محصصل يكصصون

السلما.

مصصن وغيرهصصا العامصصة المواجهصصة بين التفريق شأبهة أما
ُيقتل من بين فرق ل إناه ثأم أصل، ول له وجه فل المواجهات

ًا ًا ُيقتل من وبين ومصافة مواجهة في مكره غيصصر في مكره
ًا يكصصون المصصصافة فصصي الترس إن بل ومصافة؛ مواجهة غالبصص

منصصه الصصبريئين الكصصافر العصصدو لهصصذا المقاتلين المجاهدين من
ًا، فاسصصتعملهم أسصصره في وقعوا ذلك ومع برآءة أعظم ترسصص
للمشصصركين مخصصالط أناصصه فصصالكثر المصصصافة غيصصر فصصي وأمصصا

موالة!. ناوع لهم ومواٍل لهم ومساكن

ًا يكن لم الول أن كما وأما ذلك، على بإكراهه إل ترس
منصصه بصصرئ وقصصد باختيصصاره الصصصليبيين منازل دخل فقد الثاناي
ًا قتلصصه بجصصواز أولصصى فهصصو وسلم؛ عليه الله صلى النبي ترسصص

وخالطهم. والهم بمن وإلحاقه

وأفغاناسصصتان والعصصراق فلسصصطين فصصي العمليات إن ثأم
مصصن قتلصصى فيهصصا يقصصع أن دون تكصصون أن قصصّل والشيشصصان

فصصي تكصصون الصصتي العمليصصات وبيصصن بينهصصا فرق ول المسلمين
ًا لعطلنصصا بمنعهصصا قلنصصا ولو العربية؛ الجزيرة ًا جصصزء مصصن كصصبير
الجهاد.
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المسصصلم قتصصل تحريصصم بأدلصصة عمار الشيخ استدلل أما
عصصن خصصروج هصصذا إن بصصل خلف؛ محل هذا فليس ذلك لعظم
لدى مشتهر منتشر ظاهر خطأ (وذلك والخلف النزاع محل

وللسصف. واللصصه والعامصصة والصصدعاة العلصم طلب مصن الكثير
تعقيبصصه فصصي عمصصار الشصصيخ عبصصارات مصصن المسصصتعان) [هصصذه

واناسلت)]. بدائها (رمتني

ًا:  وأخير

تحتصصاج شأصبه مصن عمصصار الشصصيخ مقال في جاء ما فلول
ويتعصصذر النصصاس من كثير على على تلتبس وتفنيد كشف إلى
علصصى جهصصال ويتطصصاول بصصل الكصصافرين قتصصال عصصن آخرون بها

الصصتي الواهيصصة الشصصبهات هصصذه بسصصبب المجاهصصدين أعصصراض
احتصصاج لمصصا هصصذا لصصول والباطل، الحق بين يميزون ل جعلتهم

ورد. تعليق إلى المر

لنفسصصه يريصصد الذي الحصيف القارئ الخا أحيل إناي ثأم
الصصذين المجاهصصدين البطال بركب واللحوق والنجاة السلمة

إلصصى الصصدين هصصذا لخدمصصة أنافسصصهم وناذروا لله أنافسهم باعوا
وسصصيرته وسصصلم عليه الله صلى الله رسول وسنة الله كتاب
ففيهصصا كتصصب بثلثأة عليك ثأم الباطل، من الحق له يتبين حتى
ًا منهصصا اسصصتفدت وقصصد عظيصصم نافصصع " التأصصصيل وهصصي كصصثير

الرحمن عبد " للعلمة وأفغاناستان أمريكا لحداث الشرعي
" الريصصاض تفجيصصرات علصصى العصصتراض " اناتقصصاض و الميصصن،
وشأصصبهات أباطيصصل علصصى " ردود و الرشأصصيد، اللصصه عبد للشيخ
الطيبة الكتب ومن البراك، الملك عبد " للشيخ الجهاد حول
ًا " للشصصيخ الجديصصدة الصصصليبية الحصصرب " حقيقصصة كتصصاب أيضصص

ًا اللصصه تقبله العييري صالح بن يوسف الملثم المجاهد شأصصهيد
عنده.

فعليصصه الجهصصاد مسصصائل من مسألة عليه اشأتبهت فمن
القنصصوات مشصصايخ إلصصى يرجع وأل المصادر هذه إلى بالرجوع
مصصن أو يفصصتي حصصتى الرسصصمي الذن ينتظصصر مصصن أو الفضائية

مصصصالح علصصى محصصدود معيصصن مكان في معينة مصلحة يغلب
تأخصصذون عمصصن فصصاناظروا ديصصن العلصصم هصصذا لن جمعصصاء المصصة

دينكم.

وهزيمصصة لوليصصائه بالنصصصر يعجل أن عزوجل الله أسأل
سبيله. في شأهادة يرزقني وأن أعدائه

أجمعين وصحبه آله وعلى محمد على الله وصلى

)24(والجهاد التوحيد منبر



با دعاة النابطاح 
استحوا

الرحامن عبد وكتبه؛
نااصار أبو

هص7/6/1425 السبت ليلة
ما24/7/2004 الموافق

)25(والجهاد التوحيد منبر

منبر التوحايد 
والجهاد

www.tawhed.ws
www.almaqdese.net

. .www alsunnah info
www.abu-qatada.com

منبر التوحايد 
والجهاد

sw.dehwat.www
ten.esedqamla.www

. .ofni hannusla www
moc.adataq-uba.www

http://www.alsunnah.info/
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