
الرحيم الرحمن الله بسم
كافر يحكمها التي المسلمة الدولة نصرة ) حكم1(

معتدية كافرة دولة على
يحث ، وأخوة ، وتكافل ، تضامان دين ، السإلماي الدين إن

والناعزالية والتنافر والتشتت التفرق وينبذ  واللفة الجاتماع على
ماقاصده مان  الفرقة مان ويرهب ، الوحدة في يرغب ، العاماة

المؤمانين بين المحبة أواصر ربط ، الكبرى وماهماته ، العظمى
العبث نافسه له تسول مان كل وماحاربة ، لبعض بعضهم والمسلمين

، بينهم ومان ، أنافسهم مان كان ولو حتى السإلماية الشعيرة بهذه
ًا كان إذا فكيف ًا عدو 0 خارجاي

، العدل وينشر ، والماان المان ليحقق جااء السإلما ديننا إن
الشر عناصر كل جاذور ويقطع ، المسلمين بين السلما ويحفظ
وماحاربة ، الفضيلة بنشر السإلما جااء فقد وبالجملة ، والفتنة
، العالية القيم هذه عن ، السإلما أهل يتخلى وحين ، الرذيلة

وارتفاع ، الفوضى اناتشار مان حرج ول فحدث ، الناساناية والخلق
ُقْل  والخوف القلق وانابعاث ، الظلم ، العفاء السإتقرار على و
0 السلما المان وعلى

وحيثما ، كاناوا بقعة أي في المسلمين ماناصرة هذا مان وينبثق
قضية ، المناصرة هذه مان وينبثق ، كاناوا سإيادة أي وتحت ، كاناوا

المسائل إحدى مان وهي  الساعة هذه حديث وتكون ، ناطرحها
التمحيص إلى بحاجاة ماسألة ، الحادثة والمستجدات ، النازلة

ماعلوماة وقضية ، ماحسوماة ماسألة تكون أن ينبغي والتي  والتصحيح
الصعبة الظروف هذه ظل وفي   الهوجااء الفتن وقت في سإيما ل ،
0 المتكدرة والجاواء ، الحرجاة والمرحلة ،

يحكمها التي المسلمة الدولة نصرة حكم( هذه ماسألتنا
، السإلما علماء تكلم ) وقدمعتدية كافرة دولة على كافر
في مانهم واحد قول يختلف ولم ، وشبيهاتها ، المسألة هذه على

، المسلمين عن الدفاع ووجاوب ، والمعوناة ، النصرة ضرورة
 0 المحرماة وأماوالهم ، المصوناة حرمااتهم عن والكف

( الجاماع ماراتب في تعالى الله رحمه حزما ابن المااما قال
أهل بيضة عن الكفر وأهل المشركين دفاع أن واتفقوا )138

المسلمين على نازلوا إذا وحريمهم وحصوناهم وقراهم السإلما
0 المطيقين البالغين الحرار على فرض
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) :1/205( الكافي في تعالى الله رحمه البر عبد ابن قالو
والقتال المدافعة يستطيع مامن أحد كل على  ماتعين عاما فرض
بدار العدو يحل أن وذلك ، الحرار البالغين مان السلحا وحمل

الدار تلك أهل جاميع على وجاب ذلك كان فإذا لهم ماحاربا السإلما
أحد يتخلف ول وشيوخا وشبابا وثقال خفافا إليه ويخرجاوا ينفروا أن

عن البلدة تلك أهل عجز وان ماكثر أو ماقاتل مان الخروج على يقدر
أو قلوا يخرجاوا أن وجااورهم قاربهم مان على كان بعدوهم القياما
فيهم أن يعلموا حتى البلدة تلك أهل لزما ماا حسب على كثروا
عن بضعفهم علم مان كل وكذلك ومادافعتهم بهم القياما على طاقة

إليهم الخروج أيضا لزماه غياثهم ويمكنه يدركهم أناه وعلم عدوهم
أهل العدو بدفع قاما إذا حتى سإواهم مان على يد كلهم فالمسلمون

الخرين عن الفرض سإقط بها واحتل عليها العدو نازل التي الناحية
) إليه الخروج أيضا لزماهم يدخلوها ولم السإلما دار العدو قارب ولو

0 
: أن العين ) فرض10/374( السنة شرحا في البغوي وقال

فيجب ، بلدهم بباب ينزل أو ، المؤمانين مان قوما دار العدو يدخل
البلدة تلك أهل مان له عذر ل مامن الرجاال مان ماكلف كل على

ًا ، غزوهم إلى الخروج ًا أو كان حر ًا ، عبد ًا أو كان فقير ًا ، غني دفع
مان عنهم بعد مان حق في وهو ، جايراناهم وعن  أنافسهم عن

بهم نازل بمن الكفاية تقع لم فإن   الكفاية على فرض المسلمين
الكفاية وقعت وإن ، عوناهم المسلمين مان مانهم بعد علىمن يجب

، الختيار طريق عن إل البعدين على فرض فل ، بهم بالنازلين
 0 والفقراء ، العبيد القسم هذا في يدخل ول   والسإتحباب

تعين ) إذا8/151( الجاماع في الله رحمه القرطبي وقال
ُعْقر بحلوله أو ، القطار مان قطر على العدو بغلبة الجهاد فإذا ، بال

إليه ويخرجاوا ينفروا أن الدار تلك أهل جاميع على وجاب ذلك كان
ًا ً خفاف ًا ، وثقال ًا شباب له كان مان ، طاقته قدر على كل ، وشيوخ

، الخروج على يقدر أحد يتخلف ول ، له أب ل ومان إذناه بغير أب
بعدوهم القياما عن البلدة تلك أهل عجز فإن ؛ ماكثر أو ماقاتل مان
أهل لزما ماا حسب على يخرجاوا أن وجااورهم قاربهم مان على كان
ومادافعتهم بهم القياما على طاقة فيهم أن يعلموا حتى ؛ البلدة تلك

ويمكنه يدركهم أناه وعلم عدوهم عن بضعفهم علم مان كل وكذلك
ٌد كلهم فالمسلمون  إليهم الخروج أيضا لزماه غياثهم مان على ي
عليها العدو نازل التي الناحية أهل العدو بدفع قاما إذا حتى ، سإواهم
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دار العدو قارب . ولو الخرين على الفرض سإقط بها واحتل
ًا لزماهم يدخلوها ولم السإلما دين يظهر حتى ، إليه الخروج أيض

خلف . ول العدو ويخزى ، الحوزة وتحفظ ، البيضة وتحمى ، الله
0 هذا في

في - كما تعالى الله رحمه تيمية ابن السإلما شيخ وقال
قتال ) - وأماا5/537: الكبرى الفتاوى ضمن (المطبوع الختيارات

فواجاب والدين الحرماة عن الصائل دفع أناواع أشد فهو الدفع
ًا أوجاب شيء ل والدنايا الدين يفسد الذي الصائل فالعدو ، إجاماع

بحسب يدفع بل ؛ شرط له يشترط فل ، دفعه مان اليمان بعد
0 وغيرهم أصحابنا العلماء ذلك على ناص وقد الماكان

القيسضضة تقتضضضيه وماضضا ، العلميضضة التقريضضرات هضضذه ضضضوء وعلى
الدولككة نصككرة حكككم( فضضضإن ، الفقهيضضضة والنضضضضائر ، الصضضضولية
)معتديككة كككافرة دولككة علككى كككافر يحكمها التي المسلمة

قائمضضة المناصضضرة لن ، الحضضاكم كفضضر ذلضضك علضضى يضضؤثر ول ، واجاضضب
: لمارين

، وأعراضضضهم ، وحرماضضاتهم ، المسلمين بلد عن : الذب أحدهما
0 وأماوالهم

، المسلمين بلد عن وطردهم ، الكفار عدوان : دفع الثاناي
ولكل ، النظاما أو ، الحاكم عن الدفاع ذاك ول هذا في وليس
ٍءء ، والعرض ، والنفس  للدين حماية يقاتلون فالذين ، ناوى ماا امارى
والذين ، الله سإبيل في ماجاهدون هم ، المسلمين حوزة وحفظ

عن يبحثون أو ، الشر ورعاة ، الجاهلية للناظمة حماية يقاتلون
النبي قال وقد ، الشيطان سإبيل في ماقاتلين يعدون ، وجااه مانصب

فهو العليا هي الله كلمة لتكون قاتل ( مان وسإلم عليه الله صلى
 0 ماوسإى أبي حديث مان عليه ) ماتفق الله سإبيل في

في المستضعفين ناصرة عن ينكلوا ل أن بالمسلمين وأهيب
ل وأن ، والعراق ، والفلبين ، وكشمير  وأفغاناستان ، فلسطين

وأن ، الحياة وماتطلبات والطبية، ، المالية بالمعوناات عليهم يبخلوا
)2897( ماسلم صحيح في جااء وقد ، عدوهم وبين بينهم ُيخلوا ل

هريرة أبي عن ، أبيه عن ، سإهيل عن ، بلل بن سإليمان طريق مان
تقوما (ل قال وسإلم عليه الله صلى  الله رسإول أن عنه الله رضي

جايش إليهم فيخرج ، بدابق أو ، بالعماق الروما ينضزل حتى الساعة
قالت ، تصافوا فإذا ، يومائذ الرض أهل خيار مان ، المدينة مان

ْوا الذين وبين بيننا خلوا ، الروما َب ْلهم مانا سَإ المسلمون فيقول ، ُناقات
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يتوب ل ثلث فينهزما فيقاتلوناهم ل ناخلي بينكم وبين إخوانانا ل ، والله: 
ًا عليهم الله ويفتتح ، الله عند الشهداء أفضل ، ثلثهم ويقتل ، أبد

ًا يفتنون ل ، الثلث إخواناهم يخذلون ل المؤمانين شأن .....) وهذا أبد
، ناصرتهم عن يمتنعون ول ، ماحنتهم وقت في يدعوناهم ول

ُنوَُن( تعالى وماعوناتهم. قال ؤؤِم ؤلُم َناُت َوا ؤؤِم ؤلُم ؤم َوا ؤعُضُه ُء َب َيا ِل ؤو َأ

ؤعٍض جااء المظلوما بنصرة وسإلم عليه الله صلى النبي أمار ) وقدَب
رسإول وقال ، عنه الله رضي البراء حديث مان الصحيحين في هذا
ًا أخاك (اناصر وسإلم عليه الله صلى الله ًا) رواه أو ظالم ماظلوما

0 جاابر حديث مان وماسلم ، أناس عن البخاري
ل ، المسلم أخو (المسلم وسإلم عليه الله صلى النبي وقال

حاجاته في الله كان أخيه حاجاة في كان ومان ، يسلمه ول ، يظلمه
يوما كربات مان كربة عنه الله فرج كربة ماسلم عن فرج ومان ،

ًا سإتر ومان ، القياماة ماتفق القياماة) الحديث يوما الله سإتره ماسلم
، سإالم عن ، شهاب ابن عن ، عقيل عن ، الليث طريق مان عليه
0 عنهما الله رضي عمر بن الله عبد عن

التواصل إلى دعا ، وإخاء وبر ، ووفاء ترابط دين السإلما ودين
للمسلمين ليكون ، الواقع أرض على ذلك وتحقيق  والنصرة واللفة

0 وعدوهم الله عدو ترهب قوة
اعتداء بعضهم على والعتداء ، الواحد كالبلد المسلمين وبلد

حواجاز ول ، وهمية حدود ناصرتهم دون تحول فل ، جاميعهم على
المؤمانين (ماثل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال ، ماصطنعة

مانه اشتكى إذا ، الجسد ماثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم في
ٌو صحته على ) ماتفق والحمى بالسهر الجسد سإائر له تداعى عض

الله رضي بشير بن النعمان عن  الشعبي عن ، زكرياء طريق مان
 0 عنه

ًا بعضضضه يشضضد كالبنيضضان ، لبعضضضهم وهضضم فضضي جاضضاء وقضضد ، بعضضض
للمضضؤمان (المضضؤمان قال أناه وسإلم عليه الله صلى النبي عن الحديث
ًا) ماتفق بعضه يشد ، كالبنيان أبضضي عضضن  بريضضد طريضضق مان عليه بعض

0 عنه الله رضي ماوسإى أبي عن ، بردة
الكفار جاهود تتكاتف أن ، الغريبة والخبار ، العجيبة الناباء ومان

ًا بعضضضهم وينصضضر ، ًا بعضضضهم ويضضدعم ، بعضضض كضضان ولضضو حضضتى ، بعضضض
في ماثلها يخلق لم التي عاد قوة قوته تغطي هائلة قوة ذا المدعوما

فقر ذا قارون! والداعم ماال مااله يغطي وثروة ماال البلد! وصاحب
ًا تتكاتف الكفر دول فهذه ، الجوع مان الشجر يأكل  مادقع ماضضع جاميع
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يلقضضون وهضضم ، هضضذه سإضضاعتنا حضضتى لضضدولتهم إعلناهم حين مان اليهود
والعسكري  البشري المستوى على ماعنى مان يحمله ماا بكل الدعم

الكضضبرى والضضدول  عاماضضة الكفضضر دول مان ، والمعنوي ، والقتصادي ،
الرهائن قضية في أماريكا ماع كلها الكفر دول وتضامانت  خاصة مانها

فضضي وتفوقهضضا ، الهائلضضة أماريكضضا قضضوة رغضضم ، إيضضران لضضدى الماريكيين
ً لبنان ناصارى ماع اليهود وتضامانت ، عدة ماجالت ناصضضارى عضضن فضل

في روسإيا ماع ، وبولندا كوبا في الشيوعيون وتضامان ، أجامع العالم
فهضضل ، ذلضضك إلضضى بحاجاضضة ليست روسإيا أن رغم ، لفغاناستان غزوها
0 ؟ المسلمين مان لبعض بعضها بمناصرة أولى الكفر دول تكون

، وأهلهضضا بهضضا أحضضق وهم ، أعدائهم مان بهذا أحق المسلمين إن
  0 والغلبة القوة وأهل ، والنجدة النصرة أهل وهم

إليها ناحتاج ، بمكان الهمية مان هي وماسألة وفيه قضية أخرى ،
ضل وفي ، أهله غير إلى الحكم وسإادة وعصر المعاصر عالمنا في
وهي حكم ، المسلمين بلد على الشرسإة الصليبية الحملة هذه

راية توجاد لم إذا أناه ، هذا وبيان القتال تحت راية الحاكم الكافر ،
راية تحت القتال مان حرج فل ، بالعدو النكاية على قادرة شرعية

، العاماة المصالح ذلك إلى دعت إذا سإيما ول ، الكافر الحاكم ذلك
الدلة ظواهر عليه تدل الذي وهذا ، الراجاحة الضرار واناتفت

ًا يصح ول ، الفقهية والنظائر ، الصولية والقواعد ، الشرعية شرع
ًا ذلك مان المنع ...) عمية راية تحت قاتل ( مان حديث إلى اسإتناد
لله رضي هريرة أبي حديث ) مان1848( صحيحه في ماسلم رواه
الباطل مان الحق وجاه يستبين ل التي هي العمية الراية فإن ؛ عنه
وتربة لون ووشائج ، فاسإدة وعناصر  جااهلية لعصبية تكون أو ، فيها

حروب مان المشئوماة الراية هذه أشعلت فكم ، ماشبوهة وأماور
التي الراية هي وهذه ، هوجااء وفتن ماسعورة، وماعارك ، طاحنة
ول ، بالدين تحفل ل راية إناها ، تحتها والقتال إليها الناضماما يحرما
ًا لروابطه تقيم قال حيث الحديث مان واضح المعنى ولعل ، وزنا

، عمية راية تحت قاتل (ومان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
فقتله فقتل عصبة ينصر أو ، عصبة إلى يدعو أو لعصبة يغضب

ماسلم صحيح على الله رحمه  النووي شرحا في جااهلية) وجااء
حنبل بن أحمد قاله كذا وجاهه يستبين ل العمى (العمية) المار

عن قتاله في يبحث سإلطان راية تحت قاتل ..) فمن والجمهور
وهذه  حراما حراما فقتاله ، مااله وتكثير مالكه ونافوذ ، سإلطاناه تعزيز

0 المذماوماة الجاهلية
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- وبلدهم ، دينهم عن الذب - بقصد الكفار يقاتلون الذين وأماا
وماقاصد ، ذلك في يدخلون فل ، الكفري النظاما راية تحت

لجهاد يشترطون ل العلم وأهل ، النازلة هذه في ماعتبرة المكلفين
ًا الدفع القدرة بحسب فيدفع ، شرعية راية له تجب ول ، شرط

، شرعية راية تحت القتال على يقدرون فالذين والماكان
، راجاحة أضرار ذلك على يترتب ول ، بالعدو النكاية ويستطيعون

ًا الواجاب فهذا على ويقدرون ذلك عن يعجزون والذين ، شرع
ًا راية دون وجاماعات ، فرادى المواجاهة ، ماصيبون فهؤلء ، ماطلق

المواجاهة على يقدرون ول ، وذاك هذا عن يعجزون والذين
والقتال النظاماية التدريب ماراكز في بالدخول إل ، للعدو الحقيقية

ماتعددة لماور يقاتلون فهم ، ذلك مان حرج فل ، رايتهم تحت
: وأولها أهمها  ماتنوعة وماصالح
0 وبلدهم ، المسلمين عن الذب-1
، قواتهم حجم تقليل أو ، الصليبيين عدوان صد-2

0 وإضعافهم
أن والصوليون ، الفقهاء يختلف ول ، العاما الضرر رفع-3

0 العاما الضرر لدفع يتحمل الخاص الضرر
لقطع راجاحة ماصلحة ، راية أي تحت المستعمرين هؤلء ودفع

ل الصليبيين هؤلء لن ، زحفه وتوقيف  الغاشم الصليبضي المد
وتغيير  المسلمين إبادة يريدون فهم ، وصناعها ، الناظمة يقصدون
ًا أعلنوها - كما وقيمهم ، مابادئهم لهم - وتركيعهم صليبية حرب

، ماخططاتهم بكشف الكريم القرآن جااء وقد ، ثرواتهم وناهب
ؤن( تعالى الله . قال السإلماية الماة تجاه وسإياسإتهم َل ؤرَضى َو َت

ؤنَك ُد َع َيُهوُ ؤل ّنَصاَرىَ َولَ ا ّتى ال ِبَع َح ّت ؤم َت َتُه ّل ؤل ِم َدىَ ِإّن ُق ُه
ّلِه َدىَ ُهوَُ ال ؤلُه ؤن ا ِئ َل ؤعَت َو َب ّت ؤم ا َءُه ؤهوَُا َد َأ ؤع ّلِذيِ َب َءَك ا ؤن َجا ِم

ِم ؤل ؤلِع ؤن َلَك َما ا ّلِه ِم ؤن ال ِلّي ِم تصريحات في ) وجااءَنِصيٍر َولَ َو
يرتفع حتى المسلمين تنصير في جاهودناا تقف ( لن شياطينهم بعض

) والقتال المدينة في الحد قداس ويقاما ، ماكة سإماء في الصليب
فلسطين في الصهاينة لدفع كالجهاد العراق في الصليبيين لمكافحة

يمتنعون والذين ، المسلمين بلد وأكثر ، الشيشان في وكالجهاد ،
السإتعمار ألوان مان الجديد اللون هذا ماواجاهة في الجهاد عن

حينئذ يعطلون ، والطاغوتية ، الجاهلية بالرايات ماعتذرين ، الصليبضي
0 الصليضبي الزحف ويعززون ، الدفع وجاهاد المواجاهة
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دولة ماناصرة مان حرج فل بل إناي أذهب إلى أبعد مان ذلك ،
ماصلحة ذلك في كان إذا ، أخرى كافرة دولة على كافر وشعب
دليل خير الله رضي بكر أبي الصديق وقصة ، والمسلمين للسإلما

على المشركين راهن عنه الله رضي فإناه ؛ المسألة هذه على
( جااماعه في الترماذي عند والقصة ، فارس على الروما اناتصار
عن ، الثوري سإفيان عن  الفزاري إسإحاق أبي طريق ) مان3193
قول في عباس ابن عن ،  جابير بن سإعيد عن ، عمرة أبي بن حبيب

ؤت. الم( تعالى الله َب ِل َنى  ِفي. الّروُم  ُغ ؤد ؤرِض َأ ل
َ : ) قال ا

َغلبت ُغلبت فارس أهل يظهر أن يحبون المشركون : كان . قال و
أن يحبون المسلمون وكان ، أوثان أهل وإياهم لناهم الروما على

، بكر لبي فذكروه ، كتاب أهل لناهم فارس على الروما يظهر
إناهم (أماا فقال وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول بكر أبو فذكره

ً وبينك بيننا لهم،فقالوا: اجاعل بكر أبو سإيغلبون)فذكره فإن أجال
فجعل  وكذا كذا لكم كان ظهرتم وإن ، وكذا كذا لنا كان ظهرناا

عليه الله صلى للنبي ذلك فذكروا ، يظهروا فلم سإنين خمس أجال
: قال قال ، العشر : أراه دون) قال إلى جاعلته (أل قال وسإلم
: قال  بعد الروما ظهرت : ثم قال ، العشر دون ماا : والبضع سإعيد
ؤت. الم( تعالى قوله فذلك َب ِل ِئٍذ( قوله  إلى)الّروُم  ُغ ؤوَُم َي َو
ؤفَرُح ُنوَُن َي ؤؤِم ؤلُم ؤصِر. ا َن ِب ّلِه   ؤن َينُصُر ال ُء َم قال: سإفيان )َيَشا

حديث هذا عيسى أبو . قال بدر يوما عليهم ظهروا أناهم سإمعت
عن ، الثوري سإفيان حديث مان ناعرفه إناما غريب صحيح حسن
0 عمرة أبي بن حبيب

، آخر كافر على كافر ماناصرة جاواز على دليل الخبر فهذا
، الخبر هذا في جااء ماا على والتأييد بالفرحا المناصرة كانات سإواء

راجاحة ماصلحة فيه دامات ماا والنفس ، المالية بالمعوناة كانات أو
العلم أهل إلى المصلحة هذه في وينظر ، والمسلمين للسإلما
مان عند المار هذا يلتمس ول ، والتقوى الورع وأهل ، بالشرع
ًا الله بآيات اشترى ً ثمن ، الطلب حسب الفتوى وجاعل ، قليل

0 السياسإية والمآرب ، الشخصية والمصالح
على ويعاناون بهم يستعان ، الله رحمه حنيفة أبو قال وقد

الجاري الغالب هو السإلما حكم كان ماتى الطلق
) وذهب كره الغالب هو الشرك حكم كان فإن ؛ عليهم
، ماعهم القتال مان حرج ل وأناه ، يكره ل أناه : إلى غيره

النكاية بقتاله قصد وإذا ، راجاحة لمصلحة رايتهم وتحت
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ماات وإن ، ذلك على أثيب ، صفوفهم وزعزعة بالكفار
 0 الشهادة له رجايت

مان جاماعة أسإر ولو) : 4/242( الما في الشافعي قالو
ماشركين على المشركون بهم فاسإتعان المسلمين

قاتل وقيل ، يقاتلوناهم قيل فقد ، ليقاتلوهم ماثلهم
ماشركين عن ماشركين الحبشة ببلد له وأصحاب  الزبير

0
ماعهم القتال مان يحرما : وماا قال القول هذا قال ومان

0 بالشرك ماباحة وأماوالهم يقاتلوناهم الذين ودمااء
: مانها لمعان حراما قتالهم قائل قال ولو

ًا أن المشركين على المسلمين مان ظهر مان على واجاب
، البلدان في ماتفرقون وهم الخمس لهل فالخمس فغنم
لهل غنم ماما الخمس يكون أن إلى السبيل يجد ل وهذا

قاتلوا إن عليهم وواجاب ، فيفرقه المااما إلى ليؤديه الخمس
إن وهذا ، دمااءهم يحقنوا أن الجزية فأعطوا الكتاب أهل

دمااءهم يحقنوا حتى يمنعهم أن على يقدر لم الجزية أعطوا
ًا كان أن إلي أحب كان قتالهم على يستكرهوهم لم وإن ماذهب

النجاشي كان ثبت ولو يثبت الزبير خبر ناعلم ول ، يقاتلوا ل
ًا النبي وصلى ، وسإلم عليه الله صلى برسإول آمان كان ماسلم
0 عليه وسإلم عليه الله صلى

قلت249-248( داود لبي أحمد المااما ماسائل وفي (
الملك فقال قسطنطينية بأهل عدو نازل : لو لحمد

: قال ؟ وكذا كذا وأعطيكم ، فقاتلوا : اخرجاوا للسإرى
. ينجوا أن رجااء بأس فل  عنكم أخلي قال إن

يقاتلون هل ، إليكم وأحسن قال: أعطيكم إنف : قلت قال
 ؟ ماعه
قاتل مان(:  وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : قال قال

 يأدر  ل)العليا هي الله كلمة لتكون
، المصالح لتعارض أدري) وذلك (ل الله رحمه وقوله

ويبقى ، وجالية واضحة الباب هذا في والقواعد ، والمفاسإد
0 النوازل على والمفاسإد ، المصالح تنضزيل في الشأن

والتمييز التقدير إلى بحاجاة تظل التطبيق عند والمسائل
قبيل مان هو وماا ، المرجاوحا مان الراجاح لتحديد ، والدراسإة

أي ولتمييز ، المفسدة درأ قبيل مان هو وماا ، المصلحة جالب
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رحمه أحمد المااما أفتى وقد ، أكبر وأيهما ، أصلح المصلحتين
وهو ، السإر لفك ، رايتهم وتحت  الكفار ماع القتال بجواز الله
المصلحة تحقيق هو هذا في الجواز وماناط  يهلك وقد ينجو قد

دنايا بقصد كان إذا ماعهم القتال في الله رحمه وتوقف ،
الفقهاء مان طائفة ذهب وقد  ينالوناها ماكرماة أو ، يصيبوناها

، بالكفار الضرر وإلحاق ، الله كلمة إعلء بنية  هذا جاواز إلى
0 صفوفهم في الرعب وبث ، قوتهم وتوهين

السير) (شرحا في كما الله رحمه الحسن بن ماحمد وقال
4/1515: 

لن ؛ الشرك أهل ماع الشرك أهل يقاتلوا أن للمسلمين ينبغي ل
ينبغي , فل الخاسإرون هم الشيطان وحزب  الشيطان حزب الفئتين

ًا ويقاتل سإوادهم فيكثر الفئتين إحدى إلى ينضم أن للمسلم ؛ عنهم دفع
أهل لنصرة يقاتل إناما , والمسلم الظاهر هو الشرك حكم لن وهذا
قال - ولو تعالى الله رحمه قال أن - إلى الشرك حكم لظهار ل الحق
ل , وهم المشركين مان عدوناا ماعنا : قاتلوا فيهم لسإراء الحرب أهل

ماعهم يقاتلوهم أن ينبغي فليس ، يفعلوا لم إن أنافسهم على يخافوناهم
رخصة فل بنفسه يخاطر , والمقاتل الشرك إظهار القتال هذا في لن ؛

كاناوا . فإذا نافسه عن الدفع , أو الدين إعزاز قصد على إل ذلك في
; لناهم يقاتلوهم بأن بأس فل أنافسهم على الخرين أولئك يخافون
في هم الذين يأمانون فإناهم ، أنافسهم عن القتل شر الن يدفعون
, فحل أيديهم في وقعوا إن الخرين يأمانون , ول أنافسهم على أيديهم

ًا يقاتلوا أن لهم 0 أنافسهم عن دفع
قتلناكم، إل و المشركين مان عدوناا ماعنا : قاتلوا لهم قالوا وإن

القتل شر الن يدفعونً أيضا لناهم لهم،ً دفعا يقاتلوا بأن بأس فل
على بالقداما بأس ول حلل المشركين أولئك وقتل أنافسهم، عن
ذلك يجب وربما ، الكراه بسبب الضرورة تحقق عند حلل هو ماا

الخمر. وشرب ، الميتة تناول في كما
، المسلمين يقاتلوا ول صفهم في ماعهم ليقفوا هددوهم فإن

،ً شيئا بالمسلمين يصنعون ل الن لناهم ذلك في سإعة في فهم
هم المسلمين يلحق أن فيه ماا وأكبر المظالم جاملة مان ليس فهذا

على أكره لو ماا بمنزلة - فهو أعينهم في المشركين سإواد لكثرة
0 ماتلف بوعيد المسلمين ماال إتلف

على آخرين حرب أهل مان عدوناا ماعنا : قاتلوا لهم قالوا ولو
صادقون أناهم قلوبهم في ووقع حربنا، اناقضت إذا سإبيلكم ناخلي أن
0 أنافسهم عن السإر بهذا يدفعون لناهم ماعهم، يقاتلوا أن بأس فل
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) :10/98(المبسوط في الله رحمه الحنفي السرخسي وقال
تلك على فأغار الحرب دار في ماستأمانين المسلمين مان قوما كان وإذا

; لن يقاتلوهم أن المسلمين لهؤلء يحل لم الحرب أهل مان قوما الدار
الله كلمة إعلء وجاه على إل ذلك يحل فل النفس تعريض القتال في
الشرك أهل أحكاما ; لن ههنا يوجاد ل , وذلك الدين وإعزاز وجال عز

، السإلما أهل بأحكاما يحكموا أن المسلمون يستطيع فل فيهم غالبة
أن إل يحل ل وذلك ، الشرك كلمة لعلء الصورة في قتالهم فكان

عن للدفع يقاتلوهم بأن بأس ل فحينئذ ؛ أولئك مان أنافسهم على يخافوا
الله رضي جاعفر حديث فيه , والصل الشرك كلمة لعلء ل ، أنافسهم

فعل , وإناما النجاشي قصد كان الذي العدو بالحبشة قاتل , فإناه عنه
ًا يومائذ المسلمين ماع كان لما ; لناه ذلك يخاف فكان النجاشي عند آمان
عند بذلك بأس ل أناه فعرفنا غيره مان المسلمين وعلى نافسه على

0 الخوف
يستعان : هل واختلفوا) 2/438( الفصاحا في هبيرة ابن قالو

؟ عضضدوهم علضضى يعضضاوناون أو ، الحضضرب أهضضل قتضضال على بالمشركين
، الطلق علضضى يعضضاوناون ول بهضضم يسضضتعان وأحمضضد: ل ماالضضك قضضالف

ًا يكوناوا أن ماالك: إل واسإتثنى أبضضو . وقضضال فيجضضوز للمسضضلمين خضضدما
السإضضلما حكضضم كان ماتى الطلق على ويعاوناون بهم حنيفة: يستعان

، كضضره الغالب هو الشرك حكم كان فإن ، عليهم الجاري الغالب هو
يكضضضون : أن أحضضضدهما بشضضضرطين ذلضضضك : يجضضضوز الشضضضافعي وقضضضال

ماضضن يعلضضم : أن والثضضاناي ، كضضثرة وبالمشضضركين ، قلضضة بالمسضضلمين
بهضضم اسإضضتعين فضضإن ، إليه ومايل ، السإلما في رأي حسن المشركين

روايضضتيه إحضضدى فضضي قضضال أحمضضد أن إل ، لهضضم يسهم ولم ، لهم رضخ
0 لهم يسهم
للماضضاما الفقهضضاء اختلف ماختصضضر فضضي الحنفضضي الجصضضاص قالو

:) 3/454( الطحاوي
المشضضركين): ل ماضضع يقاتضضل المسضضلم المسضضتأمان (فضضي أصضضحابنا قضضال

وهضضو الظاهر هو الشرك حكم لن  الشرك أهل ماع يقاتلوا أن ينبغي
ماعهم. الثوري: يقاتلون . وقال ماالك قول

أن غلبضضوا إن عليهضضم يشضضترطوا أن إل يقضضاتلون الوزاعضضي: ل وقضضال
0  اناتهى. : قولن وللشافعي السإلما. دار إلى يردوهم

رحمه الهيتمي حجر لبن )2/25( الفقهية الكبرى الفتاوى وفي
حضضضر إذا ماضضدته: عمضضا فضضي وفسضضح بضضه اللضضه نافضضع وسإئل:  تعالى الله

ماضضن فإن ماليبار ككفرة الحربيين راالكف بين الواقعة الحرب المسلم
ًا الحضضرب يشضضاهد ًا أو كضضان كضضافر ناحضضو إلضضى ماعضضاركهم يقصضضد ماسضضلم
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علضضى ويتفضضرج ماعركتهضضم عنضضد ويقوما ماآكل، لذلك ويعدون فرسإخين
وحضضضوره بمشضضاهدته المسضضلم يأثم فهل بينهم، فيما والضرب القتل

وتقبيضضح ذلضضك إلضضى لضضه ضضضرورة ل أناضضه ماع جامعهم، تكثير مان فيه لما
ووجاضضود ، الخريضضن علضضى الهجوما على والحث أخرى وتحسين طائفة
إثضضم ل أو يقتضضل وربما يجرحا وربما سإهاماهم، إليه تصل فربما الخطر

؟ ذلك في
حروبهضضم، فضضي الكفضضرة طضضائفتي إحضضدى المسضضلمون أعضضان وإذا

ُتلضضوا حضضتى حاجاضضة ول ضضضرورة غيضضر ماضضن ماعهضضم الخرين وقاتلوا أو َيق
َتلوا ْق بضضذلك المسلم يؤجار وهل ل؟ أو ذلك يجوز فهل الحروب، في ُي
فضضي الشضضهيد ماعامالضضة يعاماضضل وهضضل ؟ ماقتولضضة لكوناه أو الكافر لقتله
لعضضاناتهم المسضضلم خضضروج يكضضون وقضضد ؟ عليضضه والصلة الغسل عدما

يكضضون فكيف لذلك، ماعهم يخرج أن مانه الكفرة بلدهم مالوك لطلب
؟ ل أو مالوكهم بطلب خرج إذا ماا بين فرق وهل ؟ ذلك في الحكم

بقوله: فأجااب
تعلمضضه بقصضضد بينهضضم فيمضضا الحربييضضن لحضضرب المسضضلم حضضضور

فرحضضه بقصد أو ماشاهدته عند النفس وقوة القتال وكيفية الشجاعة
وقلة شوكتهم بضعف تعالى الله كلمة لتعلو الحربيين مان ماات بمن

غيضضر جاضضائز الصضضحيحة المقاصد مان ذلك غير شيء بقصد أو عددهم،
فضضي وليضضس ، قضضرب أو الحضضرب ماكضضان بعد سإواء ، بوجاه فيه ماحذور

المضضوالي حضق فضي يتصضضور إنامضضا التكضثير فضان ، لجمعهضضم تكضثير ذلك
ومانتظضضرا آخرهم عن وفنائهم لزوالهم راجايا الحاضر وأماا والمناصر،

ماضضن هضضو بضضل لجمعهضضم، ماكضضثر فغيضضر مانهم فينتقم عليهم دائرة وقوع
0 باطنا لهم المحاربين جاملة

لن ، بعضضض علضضى بعضضضهم إغضضراء فضضيً أيضضضا ماحضضذور ل وكضضذا
كله هذا ، كان طريق بأي ماحبوب بل جاائز الحربي قتل إلى التوصل

0 اناكائهم بعد قتله أو سإلماته ظن إن
أو قتلضضه إلضضى يضضؤدي حضضضوره ماجضضرد أن ظنضضه على غلب لو أماا

غايضضة فضضي حينئذ فحضوره بوجاه، ناكاية مانه يلحقهم أن غير مان ناحوه
لم أعضان وإذا ، عنضه فليمسضك والتقصضير، ماذالض إحضدى أكضثر أو ماس

ول يغسضضل ل شضضهيد فهضضو الحربيين أحد الحرب في فقتله الطائفتين
العليا هي الله كلمة لتكون قاتل إن ثواب أي ثواب، وله عليه يصلى

بطلضضب خضضرج وماضضن بنفسضضه خضضرج ماضضن بيضضن كلضضه ذلك في فرق ول ،
  0 إجابار ل حيث له مالكهم
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ًا وسإئل الحروب المسلمين حضور يجوز ): هل4/222( أيض
في لما يجوز، ل أو والتفرج للمشاهدة الكفرة بين فيما تقع التي
طائفة وتحسين ظلمهم على وإعاناتهم جامعهم تكثير مان ذلك

إلى أسإهمهم تصل ربما فإناه الخطر، ووجاود أخرى، وتقبيح
مان المسلمين يمنعون ماليبار أهل مان ماشايخنا وكان الناظرين،
إحدى ماع المسلمين قتال يجوز وهل ؟ حروبهم حضورهم
أول ذلك إلى حاجاة غير مان يقتل أو يقتل حتى الكفار مان الطائفتين

يعامال وهل كافر، يقتله أو كافرا يقتل أن إماا لناه يؤجار وهل ؟
؟ الشهيد ماعامالة

بقوله:  تعالىو تبارك الله رحمه فأجااب
لن الحضور، يحرما لم الحربيين مان طائفتين بين قتال وقع إذا

ثم فليس ماحله، في واقع فيهما فالقتل ماهدر، الطائفتين مان كل
ضرر عود على خشي إن ناعم ، بحضوره المتفرج عليها أقر ماعصية

عليه. حرما الحضور مان عليه
، ذلك لجال كان ، الحضور المذكورين المشايخ مانع ولعل

ل ، إحداهما يقاتلوا وإن ، الطائفتين مانً كل يقاتلوا أن وللمسلمين
، السإلما كلمة إعلء بقصد بل الخرى، الطائفة ناصرة بقصد

القصد بهذا ذلك فعل ومان تعالى، الله أعداء في النكاية وإلحاق
خبر في وسإلم عليه الله صلى لقوله المجاهد أجار له حصل

سإبيل في فهو العليا هي الله كلمة لتكون قاتل وغيره: مان البخاري
كذلك كان ذلك بقصد الطائفتين إحدى قاتل مان أن شك الله- ول

ليس أو ماذبوحا حركة وحركته اناقضت أو الحرب، في قتل إذا حتى
فل والخرة، الدنايا في الشهيد ماعامالة عومال ماستقرة حياة به

يبلغ أناه القتال ماريد يعلم أن يشترط ناعم ، عليه يصلى ول يغسل
بادروه  للقتال يبرز أن بمجرد أناه علم لو أماا ، فيهم ناكاية ناوع

يقتل لناه حينئذ، قتالهم له يجوز فل فيهم ناكاية أدناى غير مان بالقتل
والله ، نافسه قاتل إثم عليه فيكون البتة، فائدة غير مان نافسه

 0 أعلم وتعالى سإبحاناه
فمنهم ، كثيرة الباب هذا في ، والفقهاء ، الئمة عن والنقولت 

ًا المنع إلى آخرون وذهب ، أطلق مان ومانهم   بقيد أجااز مان ماطلق
خاصة الحاجاة كانات سإواء للحاجاة : الجواز ذلك مان والصواب ،

وماناط ، المسلمين لمصلحة عاماة كانات أو ، أسإير فك على تعود
أهل إلى ذلك في ويرجاع ، الحاجاة النازلة المسألة هذه في الجواز
 0 ناازلة كل في والخبرة العلم،
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وتعطيل ، وتكميلها المصالح بتحصيل ، الشريعة جااءت وقد
ُيحقق   وتقليلها المفاسإد وشر الخيرين خير الباب هذا في و
والضرر ، الخاصة المصلحة على العاماة المصلحة وتقدما ، الشرين

الضرر لدفع الخاص الضرر ويتحمل ، الخف بالضرر يزال الشد
 0 العاما

الكفار ماع القتال تجويز في الئمة عن النقولت هذه وأفادت
ل أناه ، أسإره مان السإير تخلص لمصلحة ، رايتهم وتحت ، الصليين

تحت القتال ، والحاجاة المصلحة وبجاماع ، الصل هذا على يمتنع
وبلد ، والنفس ، الدين حماية بقصد ، علماناية أو قوماية راية

أكثر أمار فهذا ، فتنتهم ودرأ ، الصليبيين قوات وزعزعة ، المسلمين
على وماعوناتهم ، الكفار راية تحت القتال مان ماصلحة وأكبر ، دللة
 0 ذلك وناحو السإر فك رجااء ، آخرين كفار

كتبه
سإليمان بن نااصر العلوان

هض28/2/1424
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