
ّنصُِّح َبذَُل عّماَّ الجواِب في ال
ّثُغور أهُل عنه سأَل ال

ّيةَّ تعليقاَّت ( مَع ميثاَِّق على علم
ّيةَّ الجماَّعةَّ ) الّسلف

 الرحيم الرحمن الله بسم
نبي ل من على والسلما والصُّلةا وحده، لله الحمد

وبعد. بعده،
كتميياَّن .. وعييدما للخآرييين وبذَله النصُّح بواجب عملً

ًاَّ نفسي .. أجد الناَّس عن وحجبه العلم ًاَّ شرع بنصُّح ملزم
ًاَّ نفسييي أجد .. كماَّ النصُّح يطلب من كل بيياَّلجواب ملزميي
ًاَّ أسييئلةَّ ميين يردنييي ميياَّ كل عن هييذَه طبيعييةَّ كيياَّنت .. أييي

صيياَّحبهاَّ داما ميياَّ السئلةَّ؛ لهذَه المرسلةَّ والجهةَّ السئلةَّ،
ومعرفييةَّ الهدايييةَّ وطلييب السترشاَّد، أسئلته من يلتمس

والمكر!   والخداع الفتنةَّ .. ل الحق
ميين والمسيياَّئل الرسيياَّئل من مجموعةَّ وردتني وقد
للييدعوةا السييلفيةَّ " الجماَّعييةَّ فييي المجاَّهييدين الخآييوةا
.. وهذَا والرشاَّد والتوجيه، النصُّح، يسألونني "، والقتاَّل

.. واللييه عنييه سييألوا لميياَّ نجيبهييم أن إل منيياَّص ل حقهم
الوكيل. ونعم حسبناَّ تعاَّلى

.. أعيرض أسيئلتهم عين الجاَّبةَّ في أشرع أن وقبل
شاَّء إن ي عنهاَّ .. لجيب وردتني كماَّ ومساَّئلهم رساَّئلهم

مسألةَّ. ومسألةَّ رساَّلةَّ، رساَّلةَّ ذلك بعد ي الله
 
: الولى الرساَّلةَّ ي

الرحيم    الرحمن الله بسم
وو  صحبهصحبه  وو  آلهآله  وو  محّمدمحّمد  علىعلى  اللهّماللهّم  صّلصّل  وو  للهلله  الحمدالحمد

ّلم ّلمس س
ّية  الجماعةالجماعة ّيةالّسلف ّدعوة  الّسلف ّدعوةلل والقتالوالقتال  لل

ـ الله حفظه ـ بصير الشيخ: أبي فضيلة إلى
بركاته. و الله رحمة و عليكم الّسلّما

تعلمون).اليآة. ل كنتم إن الذكر أهل اسألوا :(و تعالى قال
في الّصالح بسلفنا إقتداء و الكريآمة اليآة بهذه استضاءة

و العقيدة بسلّمة والمعروفين -الّصادقين     العلم بأهل الستعانة
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ّوصل و الحق معرفة المنهج- في في إليهم الّرجّوع و إليه الت
بالّمة. تلّم التي النوازل

و للحق نصرة من عنكم علمناه ما و المنطلق هذا ومن
الضلّلتا و البدع محاربة و النحرافو الزيآغ من الّمة على حفاظ
و يآجعلنا أن تعالى المولى من راجّين الطلب بهذا إليكم توجّّهنا
ّيآاكم ّديآن لهذا حماة إ التوفيق: تعالى وبالله فنقول ال

ّية الجماعة إّن برنامجا لها وضعت القتال و للدعوة الّسلف
ّيا علميا على الحفاظ ذلك وراء من (الميثاق) هادفة أسمته وعمل

هذا فكان الخلل، من  نظامها وعلى النحراف و الزيآغ من منهجها
ّطلع من كل ذلك يآلّحظ -كما الميثاق من الكثير عليه- يآحوي ا

بحث إلى تحتاج مسائل و تفصيل إلى تحتاج التي الجّمالتا
مطبوع ونشر إصدار الخأوة من الكثير طلب مع وبسط دراسةو

الميثاق. لهذا مفّصل
و بملّحظاتكم تفيدونا و عليه تعينونا أن نرجّو ذلك ولتحقيق

ّنا الله جّزاكم نصائحكم الجزاء. خأير السلّما عن و ع
الميثاق. من بنسخة إليكم هذا طلبنا أرفقنا وقد
ّدكم انتظار وفي و يآحفظكم أن القديآر العلّي الله نسأل ر

ّديآن خأدمتكم و للمجاهديآن نصرتكم يآديآم ّنا الله جّزاكم و لل عن و ع
الجزاء. خأير المسلمين
ّوال20 يآوما حّرر هـ1424  ش

ّدعوةا الّسلفيةَّ الجماَّعةَّ القتاَّل. و لل

: الجواب ي
والقتيياَّل للييدعوةا السلفيةَّ الجماَّعةَّ مجاَّهدي الخآوةا
ُيسيييء ُيسيييئهم، ميياَّ كييل ميين ورعيياَّهم الله .. حفظهم و

والخآرةا.  الدنياَّ في جهاَّدهم
وبعد.  وبركاَّته، الله ورحمةَّ السلما وعليكم

ً وطلبكم رغبتكم عند نزولً عليناَّ يوجبه بماَّ .. وعمل
ميثاَّق بمراجعةَّ قمت .. فقد النصُّح بذَل من الحنيف دينناَّ

ًا بعمييومه .. فييألفيته عنييه المسييؤول الجماَّعةَّ وللييه جيييد
.. والثغيييرات الهفيييوات بعيييض وجيييود .. ميييع الحميييد

التوضيييح ميين شيييء إلييى .. تحتيياَّج المبهمييةَّ والجماَّلت
ييي اللييه شيياَّء إن ي ومناَّقشتهاَّ لذَكرهاَّ .. أتعرض والتصُّحيح
.. الميثيياَّق وصييفحاَّت نص في ورودهاَّ بحسب باَّلتسلسل

والليييه اليييوقت، بيييه يسيييمح ومييياَّ السيييتطاَّعةَّ بحسيييب
المستعاَّن. 
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مييع اجتماَّع إلى محتاَّجاَّ النساَّن نوع كاَّن لّماَّ:" قلتم
والسييتعداد معاَّشييه، إقاَّمييةَّ فييي جنسييه بنييي ميين آخآيير

يحصُّييل شييكل على يكون أن يجب الجتماَّع وذلك لمعاَّده،
ّتماَّنع به ّتعاَّون، و ال ّتى ال ّتماَّنع يحصُّل ح و أهلييه، هو ماَّ باَّل

ّتعاَّون يحصُّل هييذَه علييى الجتماَّع . فصُّورةا له ليس ماَّ باَّل
ّلةَّ  هي  الهيئةَّ  "ا- هي. .. الم

.. تعني السلما تعني فهي أطلقت إذا : الملةَّأقول
 قوله في كماَّ التوحيد،  ":           "
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ّ السلما يفهم أن يجوز ل و:" قلتم الّسلف بفهم إل
ّلةَّ الصُّّاَّلح و عاَّّمةَّ السلما شيخ كتب في نظرُت كثيرةا لد
ا- هي. " بعدهاَّ ماَّ  و3 ص له المنطق في: " نقض بخاَّّصةَّ

المنطق " نقض كتاَّب عنده فرد كل : ليسأقول
أو دستور كتاَّبةَّ عند وبخاَّصةَّ ي العزو هذَا بمثل " .. فليس

ُتقاَّما والمناَّهج العقاَّئد على ُيستدل ي ميثاَّق الحجةَّ .. و
تستدلوا أن إماَّ أراه .. والذَي والمخاَّلفين العباَّد على
وأيسرهاَّ أكثرهاَّ وماَّ والسنةَّ الكتاَّب بأدلةَّ المسألةَّ على
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الذَي العزو .. وتحذَفوا الستدلل عن تمسكوا أن .. وإماَّ
عليه!   عزوتم

ّكم أن ومسلمةَّ مسلم كّل على والواجب:" قلتم يح
ّنةَّ و الكتاَّب ّثاَّبتةَّ الّس العقيدةا ا مساَّئل جميع في ال

ّد عدما و الخآلق و والحكاَّما "ا- هي. تأويله أو منهاَّ شيء ر
ُذكر فيماَّ والسنةَّ الكتاَّب إلى الحتكاَّما : حصُّرأقول

الكتاَّب تحكيم قيل: يجب لو لذَا مشكل؛ فيه وحسب
تأويل .. وعدما والدنياَّ الدين مساَّئل جميع في والسنةَّ

وأصول وضوابط لقواعد المخاَّلف التأويل منهاَّ شيء
وأصح.  أحسن .. لكاَّن الشريعةَّ

بياَّن في الصُّّحاَّبةَّ عن ورد بماَّ الخآذَ الواجب:" قلتم
ّدينيةَّ المساَّئل خآاَّّصةَّ، اليماَّن و العقيدةا ومساَّئل عاَّّمةَّ ال

"ا- هي.  خآلقه على الله علّو مثل
في واخآتلفوا مساَّئل في اتفقوا : الصُّحاَّبةَّأقول

 لن اتباَّعهم؛ يجب عليه اتفقوا فماَّ مساَّئل؛
اخآتلفوا وماَّ مخاَّلفته، تجوز ل حجةَّ وإجماَّعهم اتفاَّقهم

ُينظر والسنةَّ الكتاَّب إلى أقوالهم ُترد فيه أقرب أيهاَّ و
ُيتبع، الحق إلى ّيَهاَّ َياَّ تعاَّلى: لقوله ف ّلذَِيَن َأ ُنوا ا آَم

ِطيُعوا ّلَه َأ ِطيُعوا ال َأ ِلي الّرُسوَل َو ُأو َْلْمِر َو ُكْم ا ْن ِإْن ِم َف
ُتْم َناََّزْع ٍءْء ِفي َت ُه َشْي ّدو َلى َفُر ّلِه ِإ ُتْم ِإْن َوالّرُسوِل ال ْن ُك
ُنوَن ّلِه ُتْؤِم ِما ِباَّل َيْو ْل ِلَك اْلخِآِر َوا ْيٌر َذ َأْحَسُن خَآ ً َو ْأِويل َت

:59النساَّء .
له فيماَّ عنهم والخآذَ الصُّحاَّبةَّ اتباَّع حصُّر كذَلك

ومشكل نظر فيه الدنيويةَّ دون الدينيةَّ باَّلمساَّئل علقةَّ
به.  ُيسلم ل

إذ عتقاَّديةَّاَّال المساَّئل في الخوض يجوز ل:" قلتم
.."ا- هي. فيهاَّ للعقل مجاَّل ل

اليماَّن مساَّئل تشمل العتقاَّد : مساَّئلأقول
والوعيد، الوعد ومساَّئل الغيب، ومساَّئل والكفر،
.. المساَّئل من .. وغيرهاَّ والقدر القضاَّء ومساَّئل
إطلق ذلك كل في " الخوض يجوز " ل عباَّرةا فإطلق

سبيل على يكون ماَّ منه الخوض .. لن دقيق غير
..! الشاَّرع .. ومراد النص لدللت والفهم التفسير
.. المحجوب العلم طلب عن قيل: المساَّك ولو

النقل طريق عن نصُّوص من ذلك في ورد عماَّ والقتصُّاَّر
وأدق. أحسن .. لكاَّن
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من شيء تقرير يجوز ل أنه مرادكم كاَّن إن أماَّ
كذَلك .. أقول نص غير من باَّلعقل العتقاَّد مساَّئل

منهاَّ شيء تقرير يجوز ل التعبديةَّ الفقهيةَّ المساَّئل
لمساَّئل .. فاَّستثناَّئكم دليل ول نص غير من باَّلعقل

الفقهيةَّ المساَّئل تقرير يمكن أنه يوهم العتقاَّد
أظنكم .. ول نص غير من العقل طريق عن التعبديةَّ

ذلك!    تقصُّدون
العلمّي الّسلفّي المنهج إلى بهم والعودةا:" قلتم

.."ا- هي.  الصُّّحيح
السلفي المنهج إلى بهم قيل: العودةا : لوأقول

وأصح.  أحسن لكاَّن الصُّحيحين العملي العلمي
ّباَّنيين العلماَّء توقير والواجب:" قلتم الّر

.."ا- هي.  بعينه منهم أحد تقليد دون منهم الستفاَّدةاو
" فيه بعينه منهم أحد تقليد دون"  : قولكمأقول

مقلد وإماَّ ي أقلهم وماَّ ي مجتهد إماَّ الناَّس أن إذ مشكل
أحد إلى التعصُّب دون قيل: من .. ولو لمجتهد متبع

وأدق!  أحسن .. لكاَّن الحق حساَّب على منهم
علييى واتبيياَّعهم بتقليييدهم بييأس كييذَلك: ل قيل ولو

ٍءْد تعصُّييب غييير .. ميين الشييرعيةَّ بأدلتهم وبصُّيرةا بينةَّ لحيي
حسن.   وهو ذلك، .. لجاَّز الحق حساَّب على منهم

، الله رسول قاَّل كماَّ ضللةَّ بدعةَّ وكّل:" قلتم
ّطرق  البدع هذَه ومن ، والرافضةَّ المعتزلةَّو الصُّّوفيةَّ ال

وغيرهم والمرجئةَّ الماَّرقون والخوارج والجهميةَّ الّشيعةَّ
"ا- هي. 

والفرق باَّلمبتدعةَّ البدع على : استدللتمأقول
على الستدلل يكون إذ بحسن؛ ليس .. وهذَا الضاَّلةَّ
وكقولهم القرآن، بخلق كقولهم ذاتهاَّ، البدع بذَكر البدع

الكفر دون هي التي والذَنوب باَّلمعاَّصي باَّلتكفير
ذلك .. ونحو التصُّديق هو اليماَّن بأن وقولهم والشرك،

ٍءْذَ البدعةَّ، ل المبتدعةَّ عن الحديث يكون عندماَّ .. أماَّ حينئ
الفرق أسماَّء وذكر بأعياَّنهم البدع أهل ذكر ُيستحسن

إليهاَّ!  ينتمون التي
عنوان تحت الضاَّلةَّ الخبيثةَّ الفرق لهذَه ذكركم ثم

الفرق هذَه من أن إذ مخل؛ إجماَّل فيه البدعةَّ ومسمى
ومنهاَّ العلم، أهل باَّتفاَّق كاَّفرةا تكون ماَّ ذكرتموهاَّ التي

كفرهاَّ عن ُأمسك ماَّ .. ومنهاَّ كفرهاَّ على اخآتلف ماَّ
ويعتقد بقولهاَّ يقول من بعض تكفير مع وطاَّئفةَّ كفرقةَّ
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العتقاَّد كتب في مبسوط التفصُّيل .. وهذَا باَّعتقاَّدهاَّ
أعود .. لذَا والجماَّعةَّ السنةَّ أهل عند المعتمدةا والفرق

مسمى تحت المضلةَّ الضاَّلةَّ الفرق لهذَه فأقول: ذكركم
الفرق!  هذَه وواقع لحقيقةَّ مخل .. تبسيط البدعةَّ

ماَّ صغير أو كبير ذنب بكل ًاَّمسلم نكّفر ول:" قلتم
ّله لم .."ا- هي.  يستح

" صغير أو كبير ذنب " بكل عباَّرةا : إطلقأقول
الذَنب ذلك في بماَّ الذَنب عموما منه ُيفهم قد إذ مشكل؛

فهم .. وهذَا والشرك الكفر درجةَّ إلى يرقى الذَي
والرجاَّء!  التجهم أهل عليه اتكأ طاَّلماَّ خآاَّطئ

ًاَّ ُنكفر ُيقاَّل: ل أن الصُّواب لذَا دون ي بذَنب مسلم
كفر والشرك الكفر لن يستحله؛ لم ماَّ ي والشرك الكفر
الستحلل!  له ُيشترط أن دون من صاَّحبه ُيكّفر بذَاته

بمجّرد كاَّفرا يكون ل الكفر في وقع ومن:" قلتم
ّتى ذلك ّتكفير إذ الحّجةَّ، عليه تقوما ح وموانع شروط له ال
.."ا- هي. الئّمةَّ قّرره كماَّ

الحجةَّ قياَّما أن إذ إطلقه؛ على ليس : هذَاأقول
.. دفعه على يقدر ل لعجز الكفر في يقع لمن ُتشترط

فهذَا معتبر عذَر ول عجز غير من الكفر في يقع من أماَّ
لن عليه؛ الحجةَّ قياَّما لتكفيره ُيشترط ول بعينه يكفر

ً عليه قاَّئمةَّ الحجةَّ ُيعرض يرفضهاَّ الذَي .. وهو أصل و
المواضع هذَه مثل في الحجةَّ قياَّما .. واشتراط عنهاَّ

أن من تعاَّلى الله بأحكاَّما والتفريط العبث من ضرب
مستحقيهاَّ!  إلى طريقهاَّ تأخآذَ

لماَّنع الكفر في وقع هناَّ: من ُيقاَّل أن والصُّواب
ًا بذَلك يكون ل معتبر     شرعي عليه تقوما حتى بعينه كاَّفر
ُتذَيل تدفع التي الحجةَّ تعاَّلى والله الماَّنع، ذلك عنه و

أعلم.  
باَّلعلم يزيد وينقص، يزيد اليماَّن أّن ونقول:" قلتم

ّناَّفع ّذَنوب نقصيو الصُّّاَّلح، والعمل ال .."ا- والمعاَّصي باَّل
هي. 

بأن تبينوا أن ُيستحسن كاَّن ذلك : قبلأقول
اعتقاَّد عليه هو .. كماَّ وعمل وقول، اليماَّن: اعتقاَّد،

الحديث في تخوضوا ذلك بعد .. ثم والجماَّعةَّ السنةَّ أهل
والنقصُّاَّن!  الزياَّدةا عن

.. "ا- وفكرهم الخوارج رأي من باَّلله ونعوذ:" قلتم
هي. 
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معتقد من تعاَّلى الله إلى نبرأ قلتم : لوأقول
لو .. وكذَلك وأصوب أحسن .. لكاَّن وأهوائهم الخوارج

ً وأهوائهم المرجئةَّ معتقد من الله إلى قلتم: نبرأ .. بدل
تعاَّلى والله أحسن، .. فهو المرجئةَّ رأي القول: من من

أعلم. 
ميين غيرهم قتاَّل على مقدما المرتدين قتاَّل:" قلتم

.. "ا- هي.  الصليين الكفاَّر
مرتبطييةَّ فاَّلمسييألةَّ إطلقييه؛ علييى ليس : هذَاأقول

ًا أشد أيهماَّ إلى باَّلنظر ًا خآطر السييلما أمييةَّ علييى وضييرر
واللييه والثغييور، الجهيياَّد أمييراء .. وبتقديرات والمسلمين

أعلم.  تعاَّلى
أماَّن، ول ذمةَّ، ي للمرتدين أي ي لهم ُتعقد فل:" قلتم

أو التوبييةَّ إل منهم ُيقبل ول هدنةَّ، ول صلح، ول عهد، ول
"ا- هي.  السيف

ًاَّأقول فاَّلمسألةَّ إطلقه على ليس هذَا : أيض
قوةا .. ومدى المسلمين وشوكةَّ قوةا بمدى مرتبطةَّ
ودفع المصُّاَّلح تحقيق .. ومدى المرتدين وشوكةَّ

أن ُيمكن ماَّ .. ثم ذاك وتأخآير هذَا تقديم من المفاَّسد
والمنعةَّ، والشوكةَّ القوةا مراحل في أحكاَّما من ُيقاَّل

ُيعمل ُيقاَّل أن ُيمكن .. ل والدولةَّ السلطاَّن ووجود به و
.. وماَّ والتخفي والمطاَّردةا، الستضعاَّف، مراحل في

المتباَّينةَّ الجبهاَّت قتاَّل في فقه من ُيقاَّل أن ُيمكن
ًاَّ المنفصُّلةَّ الشوارع قتاَّل في ُيقاَّل أن ُيمكن ل جغرافي
ًاَّ والمن المحاَّرب فيهاَّ يعيش التي المتداخآلةَّ .. هذَا مع

وباَّلتشبع باَّلزلل وقعناَّ .. وإل له ُيتنبه أن من بد ل فقه
لم بماَّ

فيناَّ!  ليس وماَّ ُنعط
ُيعييّرض نفسه؛ أذل من بمؤمن الحديث:" ليس وفي

".  طاَّقةَّ به له ليس للبلء نفسه
بين الجماَّعاَّت من جماَّعةَّ مثلً: خُآيرت فلو

مؤقتةَّ هدنةَّ .. وبين أفرادهاَّ لجميع المحقق الستئصُّاَّل
.. ل ونحوه المن النسحاَّب لهم تضمن المرتدين مع

ًاَّ الحاَّلةَّ هذَه مثل في أظن الجماَّعةَّ هذَه ُيفتي فقيه
المتعاََّقد الطرف لكون الهدنةَّ هذَه مثل عقد جواز بعدما

المرتدين!  من معهم
طاَّرق عن وغيره البخاَّري أخآرجه الذَي الثر وفي

ٍءْد من ُبزاخآةَّ وفد قاَّل:" جاَّء شهاَّب، بن إلى وغطفاَّن أَس

8



ّيرهم الصُّلح، يسألونه بكر أبي المجليةَّ، الحرب بين فخ
..".    المخزيةَّ والسلم

بيياَّلثر استدل الوطاَّر: وقد نيل في الشوكاَّني قاَّل
عليى المرتيدين الكفياَّر مصُّياَّلحةَّ يجيوز أنه على المذَكور

.. المسييلمين ميين أصاَّبوه ماَّ ورد وخآيلهم، أسلحتهم أخآذَ
ا- هي. 

ثبييوت الشوكاَّني كلما ومن الثر من قلت: والشاَّهد
قضييت إن المرتييدين الكفيياَّر مييع الصُّييلح مبييدأ وجييواز

أعلم.  تعاَّلى والله ذلك، والمصُّلحةَّ الضرورةا
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ّتكفييير كجماَّعييةَّ المبتدعييةَّ ميين موقفنيياَّ:" قلتييم ،ال
ّلين، والجزأريين ،النقاَّذ وجماَّعةَّ منهييم الييبراء هييو الّضيياَّ

ّتى بدعهم ومن ول الّسييلف منهييج إلييى يعودوا و يتوبوا ح
"ا- هي.  بكفرهم نحكم

كيياَّن بكفرهييم، تحكمييوا لم مسلمين داموا : ماَّأقول
وأقيييوالهم أفعييياَّلهم مييين اليييبراء يقتصُّييير أن ينبغيييي

لن منهييم؛ الييبراء دون ميين للشرع المخاَّلفةَّ ومواقفهم
ًاَّ كيياَّن مهميياَّ ييي المسلم ًاَّ عاَّصييي حييق لييه يبقييى ييي ومنحرفيي

أن لكييم بييد، ول كيياَّن .. وإن المسييلمين علييى المييوالةا
عليييه هييم ميياَّ بحسب لهم وبغض مجاَّفاَّةا نوع إلى ُتشيروا

تعلنييوا أن لكييم ليييس ولكيين شييرعيةَّ، ومخاَّلفاَّت بدع من
ًاَّ منهييم البراء واللييه الكيياَّفرين، ميين تتييبرءوا كميياَّ مطلقيي
أعلم.  تعاَّلى

وحسنت عليه القدرةا قبل أسلم إذا والمرتد:" قلتم
بإسييلمه مسييلم بإيميياَّنه آمن فهو الله على وأقبل توبته

.."ا- هي. 
القدرةا بعد تاَّب إذا المرتد أن كلمكم : مفهوماأقول

السيينةَّ بخلف وهييذَا آميين، غييير وهييو توبته، تقبل ل عليه
ًاَّ ُيسييتتاَّب المرتييد أن علييى دلت التي ل الييذَي .. أميياَّ ثلثيي

إذا .. إل الزنديق .. وكذَلك مغلظةَّ ردةا المرتد هو ُيستتاَّب
ُتقبل.  توبته فإن عليه، القدرةا قبل تاَّب

ّطاَّغوت هذَا دون قاَّتل ومن:" قلتم ّد ال فحكمه المرت
.."ا- هي.  حكمهم

قييولكم .. ميين وتقصُّييدون تعنون طاَّغوت : أيأقول
؟!  الطاَّغوت هذَا

ن غيره دون ُيقاَّتل الذَي ثم واغيت م دين الط المرت
ًا يكون ل ..؟!  مثلهم مرتد

ل قلتيم: مين ليو لذَا المرتيدين الطيواغيت دون قاَّت
أحسيين لكيياَّن حكمهم، .. فحكمه سبيلهم وفي الظاَّلمين
وأصوب. 
لحييد هييدي ول الله، كلما قبل لحد كلما فل:" قلتم

"  . - الله رسول هدي قبل
 :         

             
      ..     !

.. والسنةَّ الكتاَّب بأدلةَّ التعلق ترك يجوز ل:" قلتم
.. "ا- هي.  بفلن للتعلق
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.. والسنةَّ الكتاَّب أدلةَّ رد يجوز ل قيل : لوأقول
وأصح!  أحسن لكاَّن

 
ّنةَّ الكتاَّب أحكاَّما خآاَّلف من:" قلتم أهل من والّس

ّتبعاَّ  الكباَّئر ّدياَّ هواه ذلك في م ّظاَّلم فهو الله حدود متع ال
"ا- هي.  الوعيد أهل من هو و لنفسه

له نجزما ل لكن الوعيد؛ أهل من قيل: هو : لوأقول
عنه، عفاَّ شاَّء إن تعاَّلى الله إلى فأمره عقاَّب، ول بعفو
ِإّن تعاَّلى: لقوله وأكمل، أحسن لكاَّن عذَبه، شاَّء وإن
ّلَه َيْغِفُر ِبِه ُيْشَرَك َأْن َيْغِفُر ل ال ِلَك ُدوَن َماَّ َو ُء ِلَمْن َذ َيَشاَّ

:الذَين الغلةا الخوارج عن تتميزوا . ولكي48النساَّء
بهاَّ!  الوعيد ويوجبون باَّلكباَّئر ُيكفرون

ّنةَّ الكتاَّب أحكاَّما خآاَّلف ومن:" قلتم يبطن وهو والّس
كزناَّدقةَّ الّزنديق، المناَّفق فهو للمسلمين والحقد الكفر

.."ا- هي.   والعلماَّنيين والّشيوعيين الباَّطنيةَّ، القرامطةَّ
وإنماَّ ذكرتم؛ الذَي الزنديق المناَّفق : ليسأقول

ُيظهر والجحود الكفر ُيبطن من المناَّفق السلما و
واليماَّن. 

ُيظهر والجحود الكفر ُيبطن الذَي هو الزنديق أماَّ و
ًاَّ، والكفر السلما القاَّطعةَّ البينةَّ عليه أقيمت ماَّ فإذا مع

من يزال ل أنه وأعلن وجحد أنكر الكفر ُيظهر بأنه
المؤمنين! المسلمين
عليهم ينطبق من منهم الفرق من ذكرتم ومن

حكم عليه ينطبق من ومنهم الزندقةَّ، وحكم وصف
ماَّ بحسب المغلظةَّ الردةا ووصف .. وحكم المرتد ووصف

أعلم.  تعاَّلى والله منهم، يظهر
أصحاَّبهاَّ تكفير في العلماَّء اخآتلف بدع:" قلتم
"ا- هي.  والّروافض الماَّرقةَّ كاَّلخوارج

العلم أهل من ي توقف من أعرف : لأقول
وماَّ ي كطاَّئفةَّ ي الروافض الشيعةَّ تكفير عن ي المعتبرين

وخآياَّنةَّ، وغدر، وجحود، وطعن، تكذَيب، من عنهم ُعرف
ُيعتد ل ممن المغفلين المتأخآرين بعض .. إل وعماَّلةَّ

بقولهم! 
ي البدع أهل إجاَّبةَّ أي ي إجاَّبتهم في ماَّنع ول:" قلتم

ذلك يفضي ل أن بشرط للسلما باَّلمصُّلحةَّ يعود ماَّ إلى
"ا- هي.  شوكتهم تقويةَّ إلى
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.. ماَّذا إلى إجاَّبتهم واضح؛ وغير مبهم : الكلماأقول
..؟!!  ولماَّذا

  "ا- هي. ملزمةَّ الشورى: غير حكم :"قلتم
كبيرةا أخآطاَّء عليه .. يترتب كبير خآطأ : وهذَاأقول

ّلذَِيَن تعاَّلى: قوله لدللت مخاَّلف وهو وعديدةا، َوا
ُبوا َتَجاَّ ّبِهْم اْس َأَقاَُّموا ِلَر َةا َو َأْمُرُهْم الصُّّل َنُهْم ُشوَرى َو ْي َب

:تعاَّلى: . وقوله38الشورى َْلْمِر ِفي َوَشاَِّوْرُهْم آل ا
الخلق سيد على نزل باَّلشورى المر . وهذَا159عمران:

لنجم:ا ُيوَحى َوْحٌي ِإّل ُهَو ِإْن  الهوى عن ينطق ل الذَي
الذَي زماَّنناَّ في باَّلكم .. فماَّ دونه هم بمن باَّلكم . فما4َّ

التسلط .. وحب والخياَّنةَّ .. والغدر الكذَب فيه فشى
فلن بني في ُيقاَّل حتى الماَّنةَّ؛ وضعفت والستعلء،

..؟!! أمين رجل
.. .. والصُّفقاَّت النتكاَّساَّت من لكثير فاَّلعاَّصم

تكون عندماَّ .. الشورى .. والنحرافاَّت والخياَّناَّت
ملزمةَّ! 
الشورى مجلس .. وفاَّئدةا الشورى فاَّئدةا ماَّ ثم
ملزمةَّ؟!  الشورى تكن لم .. إذا الميثاَّق في عنه المعلن

..؟! خآلف فيهاَّ ستقولون: المسألةَّ
.. وأقرب وأنفع وأسلم أرجح أيهماَّ أقول: ولكن

للصُّواب؟! 
باَّلشورى العمل عند والضرار المساَّوئ هي ماَّ ثم

استشاَّر.  من خآاَّب ماَّ .. بل شيء .. ل ملزمةَّ أنهاَّ على
ًا عديدةا ومساَّوئ أخآطاَّر هناَّك بينماَّ مجاَّل ل ي جد
أنهاَّ اعتباَّر على باَّلشورى العمل عند تنتج ي هناَّ لبسطهاَّ

الهاَّمةَّ القرارات على القداما عند وبخاَّصةَّ ملزمةَّ؛ غير
والمصُّيريةَّ!  والكبيرةا

هذَا من إل إليهاَّ ُينظر لم لو الملزمةَّ فاَّلشورى
.. لكفى!  الوجه

يأخآذَ العياَّن أغلب اتفق إذاتقولون:"  أجدني ثم
ترجيح هناَّك يكن لم وإن برأيهم السلفيةَّ الجماَّعةَّ أمير
"ا- هي.  باَّلصلح يأخآذَ

المير بأن هذَا قولكم بين نوفق : كيفوالسؤال
الجماَّعةَّ أعياَّن مجلس أعضاَّء أغلبيةَّ برأي يأخآذَ بأن ملزما

ملزمةَّ؟!!  غير الشورى بأن الخآر قولكم .. وبين
أنفسناَّ نربي أن يجب .. وأخآلق دين الشورى مبدأ

.. وإل المجاَّلت جميع وفي المستوياَّت، جميع على عليه
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.. وصفعاَّت انتكاَّساَّت من نواجهه بماَّ ُنساَّء أن ينبغي ل
وصفقاَّت!! 

السلفيةَّ: الغنيمةَّ للجماَّعةَّ الماَّليةَّ الموارد:" قلتم
،اللزاميةَّ     الضرائب التطوع، صدقاَّت الزكاَّةا، والفيء،
"ا- هي.  الوقاَّف

الدليل .. وماَّ الضرائب بهذَه َمن : تلزمونأقول
 جبل بن لمعاَّذ  النبي قول يبلغكم .. ألم جوازهاَّ على
أهل من ًقوماَّ ستأتي إنك" اليمن: إلى بعثه حين

إله ل أن يشهدوا أن إلى فاَّدعهم جئتهم فإذا الكتاَّب،
لك أطاَّعوا هم فإن الله، رسول ًامحمد وأن الله إل

صلوات خآمس عليهم فرض قد الله أن فأخآبرهم بذَلك،
فأخآبرهم بذَلك، لك اأطاَّعو هم فإن وليلةَّ، يوما كل في
أغنياَّئهم، من تؤخآذَ صدقةَّ، عليهم فرض قد الله أن

فإياَّك بذَلك، لك أطاَّعوا هم فإن فقرائهم، على فترد
بينه ليس فإنه المظلوما، دعوةا واتق ،أموالهم     م  وكرائ
 ." حجاَّب الله وبين

أموال كرائم من فهو الزكاَّةا ماَّل عن زاد ماَّ فكل
غير من إياَّهاَّ سؤالهم أو منهاَّ القتراب يجوز ل الناَّس
أعلم.  تعاَّلى والله ،منهم رضى أو نفس طيب

التعليق ي ومنته تعاَّلى الله بفضل ي ينتهي هناَّ إلى
للدعوةا السلفيةَّ الجماَّعةَّ ميثاَّق في ورد ماَّ بعض على

ًاَّ نقاَّط من والقتاَّل .. منهاَّ النتفاَّع للخآوان .. راجي
العاَّلمين. رب لله والحمد

للجواب أنتقل أن وقبل ي التعليقاَّت هذَه خآتاَّما وفي
ًاَّ ي الثاَّنيةَّ الرساَّلةَّ عن بعض أسجل أن أود للفاَّئدةا إتماَّم

الميثاَّق. بموضع العلقةَّ ذات العاَّمةَّ الملحظاَّت

: عاَّمةَّ ملحظاَّت ي
تشمل ل الذَكر النفةَّ الميثاَّق على - التعليقاَّت1
من كلمةَّ كل تشمل ل كماَّ الميثاَّق، لماَّدةا اللغوي الجاَّنب

كلماَّته. 
المساَّئل بعض إدراج الميثاَّق في - يلحظ2

معهاَّ والتعاَّمل التوسع، من بشيء الفرعيةَّ الفقهيةَّ
.. الخلف تقبل ل التي والقطعياَّت الثوابت من أنهاَّ على

الجاَّمعةَّ الكليةَّ والمساَّئل القواعد من كثير عن والغفلةَّ
أن ينبغي ل هذَا .. ومثل الميثاَّق في إدراجهاَّ ينبغي التي

يكون! 
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العقيدةا عن الحديث عند المخل الجماَّل - ملحظة3َّ
ًاَّ تستحق التي الهاَّمةَّ العقديةَّ المساَّئل أو من شيئ

والجماَّعةَّ السنةَّ أهل تميز .. والتي والسهاَّب التفصُّيل
غيرهم! عن

من عنهاَّ يتفرع وماَّ المجاَّلس كثرةا - ملحظة4َّ
ًا تستهلك وفروع لجاَّن ًا عدد وأفراد كوادر من كبير

تلك دون ومن المناَّسب، مكاَّنهم غير في الجماَّعةَّ
ومجلس العياَّن، كمجلس ذلك؛ إلى الماَّسةَّ الحاَّجةَّ

من الكثير .. وغيرهاَّ الشورى ومجلس الديوان،
.. الميثاَّق في المذَكورةا والفروع واللجاَّن المجاَّلس

هذَه في .. وبخاَّصةَّ منهاَّ كثير لوجود ضرورةا توجد ل ربماَّ
أعلم.  تعاَّلى والله العصُّيبةَّ، المرحلةَّ

.. أفكاَّره .. وترتيب الميثاَّق كتاَّبةَّ بإعاَّدةا - أنصُّح5
إليه الشاَّرةا تمت ماَّ استدراك .. مع جديد من وصياَّغته

أعله. الذَكر النفةَّ التعليقاَّت في

* * *

الثاَّنيةَّ:  الرساَّلةَّ نص ي
الرحيم الرحمن الله بسم

وو  صحبهصحبه  وو  آلهآله  وو  محّمدمحّمد  علىعلى  اللهّماللهّم  صّلصّل  وو  للهلله  الحمدالحمد
ّلم ّلمس س

ّية  الجماعةالجماعة ّيةالّسلف ّدعوة  الّسلف ّدعوةلل والقتالوالقتال  لل

ـ الله حفظه ـ بصير :أبي الشيخ فضيلة
بركاته و الله رحمة و عليكم الّسلّما

والتي اليوما بالجزائر المجاهديآن تعترض التي الّشائكة المسائل من فإّن
.المجاهديآن تساؤلو اهتماما محّل أصبحت

:الحتياَّطيين الجنود مسألةَّ )ي1
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من صنفين يآحتوي العالم في الجيوش من كغيره الجزائري فالجيش
ّيوناال أّما ومتعاقدون، حتياطيونا الجنود، والهتماما التساؤل محّل حتياط

فيستدعون العمر من العشرون هوو التجنيد سّن يآبلغون الذيآن الّشباب فهم
ّيآة العسكريآة الخدمة لجّراء ليبقوا يآسّرحون ثّم سنتين تدوما التي و الجّبار
جّديآد. من استدعاؤهم يآتّم ذلك بعد لهم احتيج متى الحتياط محّل

ّلحة السلّمية الجماعة أصدرتا بالجزائر الجهاد انطلّق وبعد المس
ّيآا بيانا آنذاك اللتحاق من الّشباب فيه تمنع الحّجة إقامة باب من تحذيآر

ّدة انقضاء وبعد الخدمة هذه لداء بالجيش تقع من كل قتل في شرع البيان م
هؤلء. من المجاهديآن يآد عليه

هو المجاهديآن عند الحتياطي الجندي حكم الحين ذلك منذ وأصبح
ّيآة خأدمته أنهى من أو الخدمة محّل هو من منهم سواء القتل على العسكر

ّطائفة حكم حكمه الجندي هذا أّن أساس ّدة ال عند الجندي هذا لّن المرت
ّيآة بالخدمة التحاقه ّنه العسكر تستهدف التي العمال كّل في يآشارك فإ

ّبب غيرها و أكمنة و تمشيطاتا من المجاهديآن إّما المجاهديآن قتل في فيتس
معروفا صار و الّمة عند المر هذا فانتشر الّردء، طريآق عن أو بالمباشرة

ّعاما عند خأشية بالجيش اللتحاق عن الشباب من الكثير وامتنع الّخاّص،و ال
ّوة محّل كانت الجماعة وأّن خأصوصا الموتا جّّل على متوّزع ونشاطها ق
الجزائر. تراب

حدثت به العمل و البيان إصدار من سنواتا عشر حوالي مرور وبعد
ّددة أحداث لهذه الّصحيح الّشرعي الحكم عن يآتساءل الكثير جّعلت متع

ّطائفة يآلي: فيما المور هذه نلّخصّ و ال
محّل وأصبحوا الخدمة أنهوا الذيآن الحتياطيين هؤلء عدد كثرة.1

ّدون وهؤلء الشعب وسط يآعيشون والذيآن حتياطاال بمئاتا اليوما يآع
اللف.

منهم. الكثير إلى الوصول على قدرتهم وعدما المجاهديآن ضعف.2
وقد للمجاهديآن المناصريآن القارب أبناء من يآكونون قد هؤلء أّن.3

ّدي عن نفورهم و المجاهديآن مع تعاملهم انقطاع إلى غالبا قتلهم يآؤ
الجهاد.

ّدي أحيانا.4 ّكان تأليب إلى قتلهم يآؤ المجاهديآن على والمداشر القرى س
للطاغوتا. مناصرتهم و الّسلّحا بحملهم ذلك و

ّكر اليوما هؤلء حال عن هذا على تجري الن الجماعة أّن الشيخ ونذ
الجامع كتابه في العزيآز عبد بن القادر عبد الشيخ قّررها التي الحكاما هؤلء

في يدخآل  والمذكور:( الكتاب من ملّخصها وهذا الشريآف العلم طلب في
ّدون هذَا ّلى ولرسوله لله المحاَّربون المرت ّلم و عليه الله ص س

الطواغيت كاَّلحكاَّما المسلمين و للسلما بعدائهم المجاَّهرون
الكتاَّب من أعوانهمو وجنودهم السلما شريعةَّ بغير الحاَّكمين

ّيين ّتى في وغيرهم والصُّّحاَّف اليوما، المسلمين بلدان ش
حكم حكمهم وهؤلء الكفر بشرائع لحكمهاَّ حرب دياَّر فدياَّرهم

ّد الردةا بجريمةَّ فيهاَّ يؤاخآذَ ل والتي الحرب بدار الممتنع المرت
يحتمي البلد هذَه في فاَّلمرتد الوضعيةَّ، القوانين تجّرمهاَّ ل التي

ّكلين وبجنودهاَّ بقوانينهاَّ ّدفاَّع المو فهو القوانين، هذَه عن باَّل
أمثاَّل قتل المسلمين من أحد لكل يجوز ولهذَا الكفر، بدار ممتنع
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ّطي بكفرهم، العلم استفاَّض الذَين هؤلء الثباَّت مرحلةَّ وتخ
ّ هناَّ نظر يبقى ول الله، سبيل في الجهاَّد من وهذَا الشرعي، إل

أّن ومع قتلهم، على المترتبةَّ والمفسدةا المصُّلحةَّ في النظر
ّد قتل جمع قد كاَّن إذا خآاَّّصةَّ مصُّلحةَّ ذاته في هو الكاَّفرو المرت
ّد الكفر بين فتنتهم،و المسلمين وإيذَاء الله سبيل عن والصُّ

مفسدةا قتله على ترتب إذا ولكن عظيمةَّ، مصُّلحةَّ قتله ففي
أن إلى قتله فيؤخّآر المصُّلحةَّ هذَه من المسلمين على أعظم
ّظرف يحين ّدما المفاَّسد (درء لّن المناَّسب، ال جلب على مق

لدفع أخآّفهماَّ احتملت مفسدتاَّن تعاَّرضت (إذا ولّن المصُّاَّلح)،
المفسدةا من أرجح هذَا قتل في المصُّلحةَّ كاَّنت إذاو أعظمهماَّ)،

ّتبةَّ ّدمت ذلك على المتر العلم طلب في (الجاَّمع .إهي المصُّلحةَّ ق
).572 ص الشريف
الخدمة محّل هو من بين الحكم في تفّرق ل الجماعة أّن الملّحظ مع

خأدمته. أنهى ومن
بهؤلء بملّقاته يآوميا شييآع المجاهد لكون المر هذا لخطورة ونظرا

ّقله عند الّشباب ّتالية: التساؤلتا على إجّابتنا نرجّو عمله خألّل أو تن ال
بمنعهم وتهديآدهم العسكريآة الخدمة على هؤلء إجّبار أّن البعض يآرى.1

ّية الحقوق من ّبما المدن في الّضابط فما ذلك، على لهم إكراه بسجنهم ور
؟ هؤلء حال في الكراه مسألة

و قتلهم من مانعا أو توبة يآعتبر الخدمة إنهاء بعد إعفائهم مجّرد هل.2
ّطائفة حكم إنزال صلّة من السلّما شعائر إظهار مجّرد وهل عليهم، ال

؟. هؤلء حق في التوبة شروط هي ماو لهم؟ توبة يآعتبر وغيرها وصياما
مع التعامل في ورغبة توبة أبدى ثّم العسكريآة الخدمة أنهى من.3

ما و ؟ المجاهديآن بصّف إلحاقه يآجوز فهل بهم اللتحاقو المجاهديآن
معه؟. التعامل في الّضابط

في القتل حكم تأخأير في شرعا معتبرة سابقا المذكورة المفاسد هل.4
ّقهم. ح

ّيين الكّفاَّر من المسلمين دياَّر دخآل من حكم )ي2 :الصل
ّلجنة أصدرتا  ّية للجماعة الّشرعية ال القتال و للدعوة الّسلف

ّفار) ذكرتا من ديآارنا دخأل من (حكم عنوان تحت رسالة مؤخّأرا الك
ّفار حكم فيها ّيين الك على المسلمين بأراضي المتواجّديآن الصل

أصنافهم. اخأتلّف
على بتعليقاتكم تفيدونا أن ـ خأيرا الله جّزاكم ـ منكم نرجّو

هذا حول الرشاد و النصح مزيآد منكم نطلبو الرسالة، هذه
الموضوع.
المذكورة. الرسالة من بنسخة إليكم هذا طلبنا أرفقنا وقد

الفيديو): التصُّوير(شريط مسألةَّ  )ـ3
ّدعوة وسائل من أّن المعلوما من البصري الّشريآط اليوما ال

من هو الوسائل من النوع هذا عليه،و للمتفّرج صورا يآنقل الذي
ـ عليهم الله رضوان ـ الّسلف عهد على تكن لم التي الحادثة المور
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و التحريآم بين استعماله في المعاصريآن العلماء أقوال فاخأتلفت
ّنصوص لثبوتا التحريآم التصويآر في الصل لّن بضوابط الباحة ال
ّدالة ّلى كقوله ذلك على ال ّلم و عليه الله ص ّد إّن) س ّناس أش ال
ّورون القيامة يآوما عذابا ّلفظ و الشيخان ).رواه المص لمسلم. ال

هو الجهاد بدايآة منذ الجزائر في المجاهديآن عند به والمعمول
ّ استعماله عدما تتحقق ل التي المصلحة أو الملّحة للّضرورة إل

ّنكم ذلك مظاهر من ولعّل بغيره، الّسلفية الجماعة أّن ترون أ
ّيا شريآطا سوى نشأتها منذ تصدر لم والقتال للدعوة واحدا، مرئ
أن منكم نرجّو لذا ،الهتماماو التساؤل محّل المسألة هذه وتبقى
والضوابط الوجّه بيان مع المسألة هذه في شامل ببحث تفيدونا

حدودها. في استعماله يآمكن التي
ّنا الله وجّزاكم الجزاء. خأير المسلمين وعن ع

ّوال20يآوما: حّرر .هـ1424  ش
ّيةَّ الجماَّعةَّ والقتاَّل. للدعوةا الّسلف

الجواب: نص ي
   الرحيم الرحمن الله بسم

وبعد. الله، رسول على والسلما والصُّلةا لله، الحمد
بحسب أعله الواردةا السئلةَّ عن ي الله بإذن ي أجيب

ً الرساَّلةَّ في وتسلسلهاَّ ورودهاَّ تعاَّلى الله .. ساَّئل
والتوفيق.  السداد
رب لله : الحمدالول السؤال عن الجواب ي

أعلم أن أود كنت الجواب في أشرع أن العاَّلمين. قبل
ّكر"  بقولكم المراد من تجري الن الجماَّعةَّ أّن الشيخ ونذَ

عبد بن القاَّدر عبد الشيخ قّررهاَّ التي الحكاَّما هؤلء على
الجماَّعةَّ أما السلفيةَّ الجماَّعةَّ هي هل .."، العزيز

..؟! المسلحةَّ
ًاَّ ّي السؤال هذَا عن الجاَّبةَّ تقدمت فأقول: قد كاَّن أ

.. "، البصُّاَّئر ذوي " إرشاَّد المنشور مقاَّلناَّ في
في إليهاَّ أشرناَّ قد السؤال في ذكرهاَّ الوارد والمفاَّسد

 هي،9/4/1422 بتاَّريخ كتاَّبته .. وكاَّنت المذَكور المقاَّل
السلفيةَّ " الجماَّعةَّ من إليناَّ موجهةَّ رساَّلةَّ على كجواب
والوقوف المقاَّل بمراجعةَّ فأنصُّح "، والقتاَّل للدعوةا

جديد. من عليه
محكومةَّ ي منهاَّ والجزائر ي هناَّ: بلدناَّ فأقول وأعود

.. الحاَّقدين المجرمين الطواغيت من قليلةَّ قلةَّ ِقبل من
والتجهيل .. والفقر .. والرهاَّب والناَّر وباَّلحديد
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إلى ي فيهاَّ يصُّعب وحاَّلهاَّ وصفهاَّ هذَا .. وبلد والتجويع
من ومعرفةَّ وصحيح، دقيق بشكل الناَّس فرز ي كبير حد

.. ومن والمسلمين السلما مع .. من عليناَّ ومن معناَّ
الظاَّلم الطاَّغوت مع .. ومن والمسلمين السلما ضد

ّيةَّ الكفر أظهر .. ومن بحق ضده ومن بحق .. ومن تق
ًاَّ! صراحةَّ كفر ويقين

منهاَّ عديدةا لسباَّب ي ترون المراحل من مرحلةَّ في
والناَّس الجماَّهير من مليين ي الخفي ومنهاَّ الظاَّهر

.. وفي للطاَّغوت .. وتصُّوت الطاَّغوت باَّسم تهتف
على حملتهم التي السباَّب تلك لنعداما ي التاَّلي اليوما

.. الطاَّغوت يلعنون تراهم ي الطاَّغوت باَّسم الهتاَّف
الناَّصر لعبد حصُّل .. كماَّ ُيقاَّتلونه .. وربماَّ منه ويتبرءون

عنكم حسين لصُّداما حصُّل .. وماَّ بعده من .. والساَّدات
حصُّاَّر من الجزائر في اليوما عندكم يحصُّل .. وماَّ ببعيد

حكم " الذَي الوطني التحرير " جبهةَّ حزب لنواب وحظر
بهاَّ .. ساَّما عقود .. لعدةا والناَّر والحديد باَّلكفر الجزائر

الجند فنفس ذلك؛ على شاَّهد العذَاب سوء والبلد العباَّد
هم الحزب طواغيت سبيل في ُيقاَّتلون كاَّنوا الذَين

نوابه ومنع بمحاَّصرةا يقومون الذَين اليوما نفسهم
العمل!  من وقياَّداته
كل ي أمصُّاَّرناَّ في للمجاَّهدين بد أقول: ل لذَا
عن .. والذَود التغيير عمليةَّ في جاَّدين كاَّنوا إن ي أمصُّاَّرناَّ
المعركةَّ يحصُّروا أن .. من والبلد والعباَّد الدين حرماَّت

في دخآل ومن الطواغيت، من القليةَّ القلةَّ هذَه مع
الحاَّقدين؛ العقاَّئديين المغلظ الكفر ذوي من نصُّرتهم

كاَّنوا .. سواء أحد على ووصفهم حاَّلهم يخفى ل الذَين
قتاَّل يباَّشر من .. وكذَلك غيرهم من أما العسكر من

للمجاَّهدين .. فيجوز هذَا هدفهم عن وصدهم المجاَّهدين
.. وأيماَّ النفس عن الدفاَّع قبيل من وقتاَّلهم صدهم
تقع أنهاَّ إماَّ فهي الدائرةا هذَه عن تخرج معركةَّ

.. وإماَّ والحرج باَّلثم تقع .. وباَّلتاَّلي الصُّريح باَّلمحظور
.. والمتشاَّبهاَّت الحمى حول وتقاَّتل وتحوما ترعى أنهاَّ

أن ي للدين والستبراء التقوى من وهذَا ي أمرناَّ ونحن
في كماَّ الحمى، حول نحوما ل وأن المتشاَّبهاَّت، نجتنب

ّيٌن، الحلل الصُّحيح:" إن الحديث ّين، الحراما وإن ب ب
فمن الناَّس، من كثير يعلمهّن ل ُمشتبهاَّت أمور وبينهماَّ

في وقع ومن وِعرضه، لدينه استبرأ فقد الشبهاَّت اتقى
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الِحمى حوَل يرعى كاَّلراعي الحراما؛ في وقع الشبهاَّت
ٍءْك لكل وإن أل فيه، يرتع أن ُيوشك حمى وإن أل حمى، مل

حرما التي النفس قتل الله محاَّرما ". ومن محاَّرمه الله
..!  الله

قبيل من ي يتورع الناَّس من لفريق لعجب وإني
ي والِعرض للدين والستبراء الشبهاَّت في الوقوع عدما
ًاَّ يأكل أن من ذبحه على قاَّما من أو صاَّحبه يعلم ل طعاَّم

مع النفس قتل على يتجرأ تراه المقاَّبل في هو .. ثم
.. .. والشبهاَّت .. والظنون الحتماَّلت ورود

والعتراضاَّت!! 
ّيَهاَّ َياَّ يقول: تعاَّلى والله ّلذَِيَن َأ ُنوا ا َذا آَم ُتْم ِإ ْب َضَر

ِبيِل ِفي ّلِه َس ُنوا ال ّي َب َت ُلوا َول َف ْلَقى ِلَمْن َتُقو ُكُم َأ ْي َل ِإ
ًاَّ َلْسَت الّسلمَا َتُغوَن ُمْؤِمن ْب َياَّةِا َعَرَض َت ْلَح َياَّ ا ْن ّد َد ال ْن ّلِه َفِع ال
ِنُم ٌةا َمَغاَّ ِثيَر ِلَك َك َذَ ُتْم َك ْن ْبُل ِمْن ُك ّلُه َفَمّن َق ُكْم ال ْي َل ُنوا َع ّي َب َت َف

ّلَه ِإّن ُلوَن ِبَماَّ َكاََّن ال ًا َتْعَم ِبير  .94النساَّء: خَآ
.. وردةا كفر جيوش الطواغيت هؤلء جيوش نعم

محاَّربةَّ كطاَّئفةَّ ُتعاَّمل .. وهكذَا العاَّما حكمهاَّ هذَا
أو جندي كل يكون أن ذلك من يلزما ل .. ولكن ومقاَّتلةَّ

ًا الجيوش تلك أفراد من فرد ًا كاَّفر لحتماَّل بعينه؛ مرتد
والتأويل، الجهل ولحتماَّل والكراه، التقيةَّ وجود

ًاَّ يكون أن ولحتماَّل في ذلك بيناَّ .. كماَّ للمسلمين عين
". المةَّ جيوش حاَّل بياَّن في هاَّمةَّ " مساَّئل بحثناَّ

هذَه في النخراط جواز بعدما ُيفتي المةَّ من واحد
الطاَّغوت حماَّيةَّ سوى لهاَّ هّم ل التي الظاَّلمةَّ الجيوش

المشاَّيخ من مئاَّت المقاَّبل .. وفي الطاَّغوت وظلم
ُيفتون ي السلفيين السنيين من كثير منهم ي والعلماَّء

.. ذلك جواز على باَّلدلةَّ ويأتونهم ذلك، بخلف الناَّس
كماَّ كفر، دون كفر الطواغيت هؤلء كفر أن اعتباَّر على

.. بيص حيص بين .. والناَّس .. زعموا عباَّس ابن يقول
عليهم ُلبث قد منهم .. كثير وهؤلء هؤلء بين تاَّئهةَّ
بعض قبل من الناَّس على التلبيس هذَا .. ومثل الحق

الحكم عند واعتباَّره مراعاَّته من بد .. ل والعلماَّء الشيوخ
 الناَّس، على

معهم!  والتعاَّمل
ًاَّ تكن لم إن سقناَّهاَّ التي والموانع العذَار هذَه سبب

ًاَّ مطلق تكفير من تمنع ي المتشددين بعض عند ي كاَّفي
.. العسكريةَّ البّزةا يرتدي من .. وكل والجند العسكر

19



على .. فهي وجدوا أينماَّ وقتاَّلهم قتلهم قصُّد وباَّلتاَّلي
.. والحتماَّلت الشبهاَّت وساَّحةَّ خآاَّنةَّ في ُتدخآلهم القل

نجتنب أن ي تقدما كماَّ ي والِعرض للدين الستبراء .. ومن
كله الجهد يكون وأن الشبهاَّت، ساَّحةَّ في القتاَّل
ًاَّ يختلف ل التي المحكماَّت ساَّحةَّ في للعمل مصُّبوب

عاَّقلن!  مسلماَّن عليهاَّ
الردةا حد حكم وتطبيق المرتد قتل بين فرق يوجد

الطاَّئفةَّ قتاَّل .. وبين الشرعيةَّ الحدود من كحد عليه
عقبةَّ تقف التي والمحاَّربةَّ المقاَّتلةَّ الممتنعةَّ المرتدةا

راشدةا. إسلميةَّ حياَّةا استئناَّف أماَّما كأداء
يحتاَّج ي الشرعيةَّ الحدود من كغيره ي الردةا حد إقاَّمةَّ

دون من الحد تنفيذَ على تقدر ومنعةَّ وشوكةَّ لسلطةَّ
.. وضبطهاَّ احتوائهاَّ على ُيقدر ل فعل ردةا أو فتنةَّ

باَّلبينةَّ ُيثبت وآمن عاَّدل قضاَّء إلى كذَلك ويحتاَّج
ردةا المرتد في السنةَّ أن .. كماَّ المرتد ردةا القاَّطعةَّ

ًاَّ، ُيستتاَّب أن مجردةا ُيعطى ثلث النفس لمراجعةَّ فرصةَّ و
أنكم .. كماَّ المرحلةَّ هذَه في عليه تقدرون ماَّل .. وهذَا

ًاَّ به ُتطاَّلبون ل الستضعاَّف من المرحلةَّ هذَه في شرع
المقاَّتلةَّ المرتدةا الطاَّئفةَّ قتاَّل .. بخلف والمطاَّردةا
ل .. فهي والصُّريح البواح لكفرهاَّ والمعلنةَّ والممتنعةَّ

إل بينهماَّ يخلط .. ول ذكره تقدما ماَّ جميع إلى تحتاَّج
جاَّهل! 

المجاَّهدين على الحدود ُتقاَّماالميثاَّق:"  في قلتم
المر رفع فمن الشعب أفراد .. أماَّ السرقةَّ حد باَّستثناَّء

ًا "!  الحد عليه ُطبق مختاَّر
.. جوانبه من كثير في ُنخاَّلفكم هذَا وإطلقكم

الكفر دار في ُتقاَّما ل الحدود أن على العلم أهل فجمهور
.. وينحاَّزوا دينهم عن الناَّس ُيفتن أن خآشيةَّ والحرب؛

الشوكةَّ وجود مع .. هذَا والشرك الكفر أهل صفوف إلى
والحرب الكفر دار إلى ُضم إذا .. فكيف والمنعةَّ والقوةا

الوقوف .. وعدما .. والمطاَّردةا .. والتخفي الستضعاَّف
الحاَّل؟!  هو .. كماَّ وثاَّبتةَّ محددةا معينةَّ أرض على

أن السنةَّ:" وذلك فقه كتاَّبه في ساَّبق سيد قاَّل
في إقاَّمته عن نهى وقد تعاَّلى، الله حدود من حد هذَا

نص منه. وقد شر هو ماَّ عليه يترتب أن خآشيةَّ الغزو
من وغيرهم والوزاعي، راهويه، بن وإسحاَّق أحمد
العدو، أرض في ُتقاَّما ل الحدود أن على السلما علماَّء
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أبي بقصُّةَّ .."ا- هي. واستدل الصُّحاَّبةَّ     إجماَّع     وعليه
القاَّدسيةَّ وقعةَّ في الخمر شرب لماَّ  الثقفي محجن

 وقاَّص أبي بن سعد اكتفى .. وإنماَّ ُيحد أن دون من
وتقييده! بحبسه

.. فهي المسألةَّ هذَه أناَّقش أن هناَّ الغرض ليس
أن أريد .. وإنماَّ مفصُّل بشكل الفقه كتب في مبحوثةَّ
المر رفع فمن الشعب أفراد أماَّ"  بقولكم أستدل
ًا إقاَّمةَّ تردون " .. والسؤال: علما الحد عليه ُطبق مختاَّر
أغلظ .. باَّستثناَّء الشعب واخآتياَّر رغبةَّ إلى الحدود جميع

أحدا به تستأذنون فل الردةا، حد وهو أل وأشدهاَّ الحدود
..؟!! 

السلفيون المجاَّهدونكذَلك:"  الميثاَّق في وقلتم
".  الدين في لهم وإخآوان المسلم الشعب من جزء

المنسوبين عدد أعله: أن سؤالكم في وقلتم
ُيعدون .. والحتياَّطيين .. والمتقاَّعدين للجيش بمئاَّت .. 
يعدون وأقاَّرب أهل لهم أن شك ل .. وهؤلء اللف

..!  باَّلمليين
التوفيق يمكن نفسه: كيف يطرح الذَي والسؤال

.. المسلم الجزائري الشعب من جزء أنكم قولكم بين
وقتاَّلكم قتلكم .. وبين الدين في لكم أخآوةا وأنهم

المسلم الشعب من المليين لهؤلء واستعدائكم
أنهم على معهم تعاَّملتم حاَّل .. في الجزائري

مرتدون؟!! 
.. عندماَّ وحزبه للطاَّغوت تقدمونهاَّ خآدمةَّ أكبر
.. فاَّلمسألةَّ معه وليس الشعب مع معركتم تجعلون

ٍءْذَ أرحاَّما سوى موازينه وفي الطاَّغوت عند تعدو ل حينئ
وإلى الله إلى كدعاَّةا أنتم .. لكن تبلع .. وجيوش تدفع
إمكاَّنياَّت من عليه أنتم ماَّ .. على والرحمةَّ والعدل الحق
وجودكم تكلفكم .. وربماَّ الكثير الكثير تكلفكم .. قد
كله!

التوجه ينصُّب أن وأكرر: أرى فأقول أعود لذَا
الطاَّئفةَّ قتاَّل على ي المرحلةَّ هذَه في ي والهتماَّما

هذَه وزعماَّء قاَّدةا .. وعلى والمقاَّتلةَّ المحاَّربةَّ المرتدةا
قياَّما على .. وليس والطغياَّن الكفر أئمةَّ الطاَّئفةَّ؛
الردةا، كحد الناَّس؛ على الشرعيةَّ الحدود وتطبيق

.. الحدود من وغيرهاَّ الخمر، وشرب والزنى، والسرقةَّ،
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العمل يقتضيه وماَّ الشريعةَّ، قواعد به ُتلزما ماَّ هذَا
أعلم.  تعاَّلى والله الشرعيةَّ، باَّلسياَّسةَّ

الجزائري المسلم الشعب أن ي إخآواني ياَّ ي واعلموا
عقود منذَ الظاَّلم الطاَّغوت وسوط سيف عليه ُسلط قد

في سيفه إلى سيفكم تضموا أن حذَاري ثم .. فحذَاري
..! والجوع الفقر قتله الذَي الشعب هذَا تعذَيب

الطاَّغوت ي الله سبيل في ي تجاَّهدون فأنتم
هذَا وحقوق وحرماَّت دين عن الذَود أجل من وعصُّاَّبته
أمره، على والمغلوب المستضعف المسلم الشعب
باَّلظن وحقوقه حرماَّته تنتهكوا أن أجل من وليس

..!!  والشبهاَّت
.. استطعتم ماَّ وضعفهم الناَّس عثرات أقيلوا

ً لذَلك ووجدتم ثاَّلث ل خآياَّرين في تضعوهم .. ول سبيل
اخآتاَّروناَّ .. فإن سيفناَّ وإماَّ الطاَّغوت سيف لهماَّ: إماَّ

وإن وجنده، الطاَّغوت من حماَّيتهم على قدرناَّ فماَّ
للطاَّغوت ومداهنةَّ مجاَّملةَّ بنوع وتقيةَّ مكرهين تظاَّهروا

بقتلهم .. هممناَّ شره أنفسهم عن .. ليدفعوا الظاَّلم
استهدافهم!!  .. مستسهلين وقتاَّلهم

في ذكرتم كماَّ ي الجزائر في الجهاَّد مشكلةَّ
.. جهةَّ من وزباَّنيته النظاَّما بإجراما محاَّط أنه ي رساَّلتكم
ًا أن .. حتى أخآرى جهةَّ من الغلةا الخوارج وإجراما كثير

به يقوما ماَّ بين يميزوا أن يستطيعون ل المراقبين من
يستدعي .. وهذَا الخآرون به يقوما ماَّ وبين المجاَّهدون

ًا المجاَّهدين من ًاَّ جهد ًا مضاَّعف ي الناَّس ليقنعوا ومميز
ليس جهاَّدهم أن ي المسلم الجزائري الشعب وبخاَّصةَّ

.. يختلف جهاَّدهم .. وإنماَّ المجرمين هؤلء طريقةَّ على
فيه مجاَّل ل وأحكاَّمه الشرع بضوابط مضبوط جهاَّد فهو

لدفع إل جاَّهدوا ماَّ .. وهم التفريط أو للفراط ول للغلو
دينهاَّ في المضطهدةا الشعوب عن والكفر الظلم

النفي والجراما الطغياَّن فريقي ِقبل .. من ومعاَّشهاَّ
الذَكر! 
الخدمةَّ إنهاَّء بعد إعفاَّئهم مجّرد هل: سؤالكم أماَّ

ّطاَّئفةَّ حكم وإنزال قتلهم من ماَّنعاَّ أو توبةَّ يعتبر ال
صلةا من السلما شعاَّئر إظهاَّر مجّرد وهل عليهم،
التوبةَّ شروط هي ماَّو لهم؟ توبةَّ يعتبر وغيرهاَّ وصياَّما

؟ هؤلء حق في
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ورغبةَّ توبةَّ أبدى ثّم العسكريةَّ الخدمةَّ أنهى منو
يجوز فهل بهم اللتحاَّقو المجاَّهدين مع التعاَّمل في

التعاَّمل في الّضاَّبط ماَّ و ؟ المجاَّهدين بصُّّف إلحاَّقه
 معه؟

سواء وجيشه، الطاَّغوت اعتزل من كل : نعم،أقول
أهل من أنه عنه .. وُعرف ذلك غير أو خآدمته بإنهاَّء

التاَّئبين معاَّملةَّ ُيعاَّمل لن يكفيه .. فهذَا الصُّلةا
على يزال ل أنه صراحةَّ لناَّ ُيظهر لم .. ماَّ المسلمين

صلى :" من لقوله وجنده، وحزبه للطاَّغوت ولئه
له المسلم فذَاك ذبيحتناَّ، وأكل قبلتناَّ واستقبل صلتناَّ

"البخاَّري. رسوله وذمةَّ الله ذمةَّ
قد بأنه المل على ُيعلن بأن توبته لقبول ُيشترط ول

ظل في ممكن غير .. فهذَا وجنده الطاَّغوت من تبرأ
بأن له .. ومطاَّلبتناَّ والناَّر باَّلحديد شعوبهاَّ تحكم أنظمةَّ
نفسه على يحكم بأن نطاَّلبه أنناَّ يعني ذلك يفعل

يجوز!  ل .. وهذَا المؤبد السجن أو باَّلعداما
 ..؟ المجاَّهدين صفوف في أحدهم قبول عن أماَّ

حرج .. ل عنده والخياَّنةَّ الغدر جاَّنب ُأِمن : إنأقول
فل!  .. وإل الله شاَّء إن المجاَّهدين بصُّفوف التحاَّقه من

ًاَّ أرى ل وأنني كماَّ إن الشرعيةَّ الناَّحيةَّ من ي ماَّنع
داخآل عناَّصرهاَّ للجماَّعةَّ يكون أن ي لذَلك الضرورةا دعت

.. العسكريةَّ والمؤسساَّت الفروع من وغيره الجيش،
مسألةَّ وهذَه بأمرهاَّ، .. ويأتمرون للجماَّعةَّ كعين يعملون

هاَّمةَّ " مساَّئل بحثناَّ في التفصُّيل من بشيء تناَّولناَّهاَّ
شاَّء.   من " فليراجعه المةَّ جيوش حاَّل بياَّن في

رب لله الحمدالثاَّني:  السؤال عن الجواب ي
حكم"  بي المعنونةَّ رساَّلتكم على اطلعت العاَّلمين. فقد

لدي فتشكلت ". الكاَّفرين من دياَّرناَّ دخآل من
 التاَّليةَّ: الملحظاَّت

ً لهاَّ علقةَّ ل المقدماَّت بعض ذكر على : أتيتمأول
وجهاَّد الطلب جهاَّد عن كاَّلحديث البحث؛ وموضوع بماَّدةا

من وغيرهاَّ يتعين، ل ومتى الجهاَّد يتعين ومتى الدفع،
المقدماَّت بعض ذكر عن الحديث .. وأغفلتم المساَّئل

عن كاَّلحديث البحث؛ بموضوع العلقةَّ ذات الضروريةَّ
وعيد من للغاَّدر وماَّ السلما، في باَّلعهد الوفاَّء أهميةَّ

تشتيت إلى يؤدي مماَّ .. وهذَا ذلك ونحو القياَّمةَّ يوما
ُيضعف القاَّرئ وتفكير ذهن البحث!  ومتاَّنةَّ قوةا من .. و
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أنهاَّ إل الصُّحيحةَّ المقدماَّت لبعض ذكركم ً: رغمثاَّنياَّ
ترابط على تؤثر التي الضاَّئعةَّ الحلقاَّت بعض توجد

فقد ذكرهاَّ؛ على تأتوا لم البحث وخآلصةَّ ونتيجةَّ الفكاَّر،
واحدةا المسلمين ذمةَّ أن على الدال الحديث ذكرتم
على قدامةَّ ابن كلما ذكر على وأتيتم أدناَّهم، بهاَّ يسعى

كاَّن ًذكرا مختاَّر، عاَّقل باَّلغ مسلم كل من يصُّح الماَّن أن
والوزاعي الثوري قاَّل وبهذَا ًأوعبدا كاَّن ًحرا أنثى أو
..  العلم أهل وأكثر القاَّسم وابن وإسحاَّق الشاَّفعيو

الكاَّفر تأمين لوازما من أن العلم أهل عن ذكرتم ثم
..  بسوء له يتعرض ل وأن وماَّله، دمه ُيصُّاَّن أن المحاَّرب

تتعرضوا ولم تذَكروه، لم الذَي الهاَّما الشيء ولكن
ْدر وهو لبحثه المحاَّرب للكاَّفر الماَّن يتحقق به الذَي الَق

في تجعله المحاَّرب للكاَّفر أعطيت لو التي .. والصُّفةَّ
ٍءْن، شك ل مماَّ وهذَا ،بأماَّنهم الوفاَّء المسلمين وتلزما أماَّ

ونتاَّئجه.  البحث قيمةَّ على يؤثر فيه
.. وكذَلك والنصُّوص الثاَّر دلت نقول: قد وللتذَكير

أي وأن أماَّن، الماَّن شبهةَّ أن على العلم أهل أقوال
أو التأمين تعني معاَّملةَّ أو إشاَّرةا، أو كلمةَّ أو عباَّرةا
يجب ملزما، أماَّن فهي أماَّن أنهاَّ على المؤّمن عند ُتفهم
به.  الوفاَّء المسلمين على

أو التأمين عند ي العبرةا هل مسألةَّ تبحثوا لم وكذَلك
المؤّمن ويعتقده يفهمه ماَّ أما المؤّمن يريده ماَّ ي عدمه

باَّلبحث. يليق ل مخل نقص .. وهذَا له المؤّمن تأمين من
بيين عميير عن : ذكر1/183 السير في الشيباَّني قاَّل
  الخطاَّب  :         :
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     :     
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       :    
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  :     
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واستخباَّرات، وأمنيون عسكريون خآبراء منهم- 1
معاَّني كل فيهم تحققت ًوفعل ًوصفاَّ محاَّربون فهؤلء
للحرب مباَّشرين و الصل في ًكفاَّرا كونهم من الحرب

معنى أن يعلم أن ينبغي هناَّ ومن وأهله، السلما ضد
ي العسكريةَّ باَّللةَّ ي باَّليد المباَّشرةا من أعم الحرب

المتعاَّونون وهؤلء والشاَّرةا، باَّلرأي الحرب فتشمل
أي الفعلي باَّلمعنى لناَّ محاَّربون بلدناَّ طاَّغوت مع ًأمنياَّ

لناَّ محاَّربون و الحرب آلت من وغيرهاَّ باَّلسلحةَّ بإعاَّنته
الخطةَّ يسمى الذَي والرأي باَّلمعلوماَّت أي باَّلمعنى
في مسلم يشك ل الكفاَّر من الصُّنف فهذَا الحربيةَّ،
 .. أرضناَّ وغزو بلدناَّ بدخآول ًمحاَّرباَّ كونه مع محاَّربته

أصناَّف وهؤلء المستثمرون أي التجاَّر ومنهم- 2
و ي العموميةَّ الشركاَّت ي العاَّما للقطاَّع تاَّبع هو من منهم
و ي الخاَّصةَّ الشركاَّت ي الخاَّص القطاَّع يتبع من منهم
يتتبع لدولته عين هو ممن يخلوان ل الصُّنفاَّن هذَان

على بناَّء محاَّربون الناَّحيةَّ هذَه من فهؤلء الخآباَّر،
مناَّ أماَّن بغير دخآلوا منهم والبقيةَّ للحرب، العاَّما المعنى
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باَّلغ ذكر كاَّفر كل هو الحربي لن حربيين كونهم مع
أماَّن أن العلم مع المسلمين مع عهد ول أماَّن له ليس
كماَّ مرتد كاَّفر من صدر باَّعتباَّره يلزمناَّ ل أمنهم من

بياَّنه. سبق
يخلو ل أيضاَّ وهؤلء ،السواح أي المتنزهةَّ ومنهم- 3

محاَّربون، الوصف بهذَا وهم الجواسيس منهم يكون أن
ل المرتد أماَّن و المسلمين من لهم أماَّن فل بقيتهم أماَّ

يلزمناَّ.
المسلمين بعض باَّستضاَّفةَّ إليناَّ دخآل من ومنهم- 4
يمكن ل كاَّن لماَّ لكن عندناَّ المستأمنون هم فهؤلء
يمكنناَّ ول ذكرناَّ ماَّ إلى باَّلنسبةَّ القل وهم هؤلء معرفةَّ
كاَّنوا إذا هدر فدمهم الحاَّلت أعسر في إل التمييز

زياَّدةا متعذَر واحد كل عن التفتيش لن عندناَّ مجهولين
بشوكةَّ محتمون أنهم اعتباَّر على مناَّ منعةَّ في أنهم على

ميزناَّ التمييز وأمكنناَّ حاَّله علمناَّ من ذلك ومع المرتدين
ًمسلماَّ أخآرجوا إذا الكفاَّر أن على نصُّوا فقهاَّءناَّ لن

أو لناَّ ًمعلوماَّ كاَّن سواء معهم قتله يجوز ًكرهاَّ معهم
الضرار مفسدةا قتله ترك في كاَّن إذا لسيماَّ ًمجهول

"ا- هي.  باَّلمسلمين
بلد دخآل من أن في ُيخاَّلفكم أحد : لأقول
ًاَّ المسلمين ًاَّ محاَّرب لو حتى عهد ول له أماَّن ل أنه غاَّزي

بسلحه يرمي أن بعد إل المسلمين بعض قبل من ُأمن
أن الماَّن صحةَّ شروط من لن القتاَّل؛ عن ويتوقف
ًاَّ يزال ل .. وهو والمحاَّربةَّ القتاَّل عن يتوقف محاَّرب
ل .. فهذَا الوصف هذَا على وهو يؤّمن .. فكيف مقاَّتلً

الله؟!  شاَّء إن عليه خآلف ل واضح .. وهذَا يستقيم
ًا المسلمين بلد يأتي من المحاَّرب ونحو نشر قاَّصد

المخدرات بيع .. أو المسلمين بين والفاَّحشةَّ البغاَّء
له أماَّن ل كذَلك .. فهذَا يقيناَّ ذلك عنه .. وُعلم ونحوهاَّ

ًا .. ماَّداما ُأّمن ولو الجرائم أو باَّلجرما التلبس في مستمر
الذَكر! النفةَّ

العلم أهل من أحد عليه يوافقكم ل الذَي أماَّ
الثلثا النقاَّط في وذكرتموه قررتموه ماَّ هو المعتبرين،

الماَّن باَّب ضيقتم أنكم فيهاَّ خآطئكم ووجه الخآرى؛
باَّب في التوسع ي تقدما كماَّ ي يقتضي الذَي الصل بخلف

الماَّن!
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في الخآرين تأمين على والرخآصُّةَّ الماَّن حصُّرتم
من الجزائريين المسلمين مليين .. ومنعتم أنفسكم

المسلمين غير من إليهم وَفد من يؤمنوا أن في حقهم
ٍءْن أي .. ورفضتم .. وموافقتكم طريقكم عن يتم ل أماَّ

المسلمين ذمةَّ أن على الدال الحديث بذَلك وناَّقضتم
ذكرتموه ماَّ كذَلك .. وناَّقضتم أدناَّهم بهاَّ يسعى واحدةا

يصُّح الماَّن أن من العلم أهل من وغيره قدامةَّ ابن عن
ًحرا أنثى أو كاَّن ًذكرا مختاَّر، عاَّقل باَّلغ مسلم كل من
..!!  ًعبدا أو كاَّن

المسلمين غير من البلد إلى يفد من أماَّن رددتم
العاَّملين التجاَّر من وغيرهم الساَّئحين، الزائرين من

الحاَّكم، الطاَّغوت هو أّمنهم الذَي أن اعتباَّر على
إلى مرده خآطأ .. وهذَا له أماَّن ل والمرتد مرتد، والحاَّكم

.. للخآرين الماَّن بهاَّ يتم التي الصُّيغ تبحثوا لم أنكم
.. بل الحاَّكم الطاَّغوت بأماَّن ُيحصُّر أن يمكن ل فاَّلماَّن

في أو الشاَّرع، في وهو ي يقول مسلم أو مسلمةَّ أيماَّ
للكاَّفر ي المطاَّعم في أو الفناَّدق، في أو المطاَّر،

ًاَّ ً عليك .. ل الوافد: مرحب ً .. أهل في .. أنت وسهل
.. الخير .. صباَّح تخف .. ل لخآدمك هناَّ .. أناَّ ضياَّفتناَّ

.. كل السلما .. وعليكم عليكم .. السلما الخير مساَّء
وملزما!  معتبر أماَّن فهي وغيرهاَّ العباَّرات هذَه

.. ولكن معتبر غير المرتد أماَّن أن في نخاَّلفكم ل
اللحظاَّت منذَ .. يمر الوافد العاَّمل أو الزائر الساَّئح هذَا

وفي ي وصوله قبل وربماَّ ي للبلد وصوله من الولى
مئاَّت قبل من التأميناَّت ومئاَّت بل بعشرات الواحد اليوما

بذَمم تستخفون .. وكيف بهاَّ تذَهبون .. فأين المسلمين
..؟!!  اللوف وربماَّ المئاَّت هؤلء

.. هناَّك مرتد كاَّفر عنه تقولون الذَي الحاَّكم هذَا ثم
يحكمون ي وللسف ي والشيوخ العلماَّء ومئاَّت بل عشرات

.. وهذَه وملزما معتبر أماَّنه .. وأن مسلم بأنه عليه
من تريدون .. فكيف المسلمين بين بعد ُتحسم لم مسألةَّ

فقهاَّء يكونوا أن وغيرهم الساَّئحين الكاَّفرين
.. وقد لديهم واضحةَّ تكون .. وأن بينهم فيماَّ ويحسموهاَّ

ويفهمه يعتقده ماَّ الماَّن في العبرةا أن البياَّن تقدما
المؤّمن؟!  ويقصُّده يريده ماَّ ل المؤّمن

ًاَّ أصبحت ) التي الفيزةا ( أو التأشيرةا كذَلك عرف
ًاَّ .. معتبر أماَّن أنهاَّ على الشعوب جميع بين عليه متعاَّرف
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العصُّر هذَا في عليهاَّ المتعاَّرف الجديدةا الصُّيغةَّ وأنهاَّ
الخروج أو الدخآول في والرخآصُّةَّ الماَّن على للحصُّول

أو الله كلما ليسمع المستجير .. والكاَّفر كاَّن بلد أي إلى
ًاَّ ليعرف بلد إلى للدخآول له سبيل .. ل السلما عن شيئ

ل .. لذَا الفيزةا أو التأشيرةا هذَه طريق عن إل المسلمين
بد ول وملزما، معتبر أماَّن أنهاَّ على معهاَّ التعاَّمل من بد

ًاَّ أعرف .. ول ًا عاَّلم في ُيخاَّلف المعاَّصرين من معتبر
ذلك! 

منهم يكون أن يخلو ل وهؤلء"  المكرر قولكم أماَّ
أقول: ليس "، محاَّربون الوصف بهذَا وهم الجواسيس

ًاَّ الحق من ُيغني ل الذَي الظن هذَا بمثل ُتسفك شيئ
ُتنتهك الدماَّء، ..!  الحرماَّت و

جاَّسوس أنه الصُّريح اليقيني باَّلدليل ثبت من نعم،
أن .. أماَّ المحاَّربين معاَّملةَّ ُيعاَّمل فإنه محاَّربةَّ لدولةَّ
على ي صريحةَّ بينةَّ ول علم غير من ي الحكم هذَا نعمم

جواسيس كلهم .. وأنهم الساَّئحين من اللف عشرات
علم بل قول .. فهذَا التجسس وقصُّد نيةَّ على .. وأتوا

ُتزهق الحرماَّت، ُتنتهك بمثله .. وليس دليل ول و
قاَّل:" أنه  النبي عن صح فقد الحديث وفي النفس،

ً أّمن من وإن القاَّتل، من بريء فأناَّ فقتله دمه على رجل
ًا المقتول كاَّن ".  كاَّفر

ً أّمن من:"  وقاَّل يحمل فإنه فقتله دمه على رجل
ٍءْر لواء  مئاَّت ". وغيرهاَّ القياَّمةَّ يوما غد
الوفاَّء المسلمين تلزما التي الشرعيةَّ النصُّوص من

الغدر! عواقب من وتحذَر .. وتنهى باَّلعهد
ٍءْن هذَه عنهاَّ يغفل أن الصُّاَّدق باَّلمجاَّهد يليق ل معاَّ

في الرغبةَّ أو الحماَّسةَّ، غمرةا في .. وهو بهاَّ يستخف أو
والقتاَّل!!  القتل

إذا الكفاَّر أن على نصُّوا فقهاَّءناَّ لنقولكم:"  أماَّ
كاَّن سواء معهم قتله يجوز ًكرهاَّ معهم ًمسلماَّ أخآرجوا
قتله ترك في كاَّن إذا لسيماَّ ًمجهول أو لناَّ ًمعلوماَّ
"!  باَّلمسلمين الضرار مفسدةا

بجييواز لكييم ينصُّييون الذَين فقهاَّؤكم هم أقول: من
ًاَّ معهم الكفاَّر يخرجه الذَي المسلم قتل ..؟!!  كره

نتعرف أن نود .. وكناَّ دقيق ول صحيح، غير كلما هذَا
الفقهاَّء!!  هؤلء على
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مسألةَّ .. ولكن التترس مسألةَّ تعنون كنتم إذا إل
ٍءْد في التترس فقهاَّئكم عن ونقلتموه ذكرتموه وماَّ وا

ٍءْد في ..!!  آخآر وا
ُتسفك الفقه هذَا بمثل وأقول: ليس أعود الدماَّء .. 
ُتنتهك الله!! .. رحمكم الله .. فاَّتقوا الحرماَّت .. و

أي : أنبه وأوصي أراه الذَي وهذَا القول، خآلصةَّ
ٍءْد .. سواء المسلمين غير .. من المسلمين بلد إلى واف
ًاَّ كاَّن ًا أو ساَّئح ً أو تاَّجر من مئاَّت بأماَّن آمن .. فهو عاَّمل

العرفي الماَّن في يدخآل مماَّ ذلك .. وغير المسلمين
ردةا بحجةَّ ذممهم ُتغفر أن يجوز .. ل والتأشيرةا كاَّلفيزةا

حقوقهم ُتصُّاَّدر أن يجوز ل .. كماَّ الحاَّكم الطاَّغوت
غياَّب زمن في وبخاَّصةَّ يريدون، من تأمين في الشرعيةَّ

البلد يحكم الذَي المسلم السلطاَّن وغياَّب السلما، دولةَّ
.. غدر فهو عليهم اعتداء .. وأيماَّ باَّلسلما والعباَّد
أو عليه، الموافقةَّ بحاَّل ُيمكن .. ل والعهد للماَّن ونقض

مباَّرك! جهاَّدي كعمل ُيدرج أن
من اللف مئاَّت مع نتعاَّمل أن يجوز ل كماَّ

.. باَّلظن المسلمين غير من والوافدين الساَّئحين
غير من جواسيس بأنهم أكثرهم على أو عليهم ونحكم

عن القاَّطع باَّلدليل ثبت .. فإن علم ول قاَّطعةَّ بينةَّ
بلد أتى أنه .. أو جاَّسوس أو محاَّرب أنه بعينه شخص

ترويج .. أو والزنى البغاَّء نشر لغرض المسلمين
وأماَّنه عهده ينتقض الذَي .. فهذَا وبيعهاَّ المخدرات

ُيعاَّمل بعينه المسلمين .. وأماَّن المحاَّربين معاَّملةَّ .. و
ًا ماَّداما ينفعه ل له المغفلين باَّلجرما التلبس في مستمر
من غيره على الحكم هذَا ُيعمم أن دون .. ومن والحرابةَّ

المرء يؤخآذَ ل أنه قضت فشريعتناَّ والوافدين؛ الساَّئحين
ْكِسُب َول تعاَّلى: قاَّل كماَّ غيره، بجريرةا ٍءْس ُكّل َت ِإّل َنْف

ْيَهاَّ َل ٌةا َتِزُر َول َع من . ولمزيد164النعاَّما: ُأخْآَرى ِوْزَر َواِزَر
أموال استحلل " حكم كتاَّبناَّ بمراجعةَّ ننصُّح الفاَّئدةا،

المسلمين من وعهدهم أماَّنهم في دخآل لمن المشركين
  ."

رب لله الحمدالثاَّلث:  السؤال عن الجواب ي
التي فاَّلحاَّديث التصُّوير لمسألةَّ العاَّلمين. باَّلنسبةَّ

غير ي المجسماَّت على محمولةَّ فهي التصُّوير عن تنهى
التصُّوير .. أماَّ روح ذي لكل اليد ورسم ي الطفاَّل ألعاَّب

الله خآلقهاَّ كماَّ الصُّورةا بتثبيت يقوما فهو الفوتوغرافي
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تظهر التي المرآةا شأن شأنه للبشر فيهاَّ إبداع ل تعاَّلى
التصُّوير بين .. والفرق هي كماَّ الصُّورةا عليهاَّ

أن المرآةا؛ على تظهر التي والصُّورةا الفوتوغرافي
المرآةا عن الصُّورةا بزوال تزول الثاَّنيةَّ بينماَّ ثاَّبتةَّ الولى
على تظهر التي الصُّورةا أن يقول من أعرف .. ول

ل أن على الجواز، عندي فاَّلراجح .. لذَا حراما المرآةا
أعلم.  تعاَّلى والله للتعظيم، ُتعلق أو الصُّور ُتصُّمد

ل .. فهي المخاَّلفين رأي فيهاَّ راعيناَّ إذا والمسألةَّ
إن ي أمرهاَّ يهون الشبهةَّ .. وهذَه الشبهةَّ درجةَّ ترقى

والمجاَّهدين.  الجهاَّد خآدمةَّ فيه لماَّ ُصرفت إذا ي الله شاَّء
لبس للمجاَّهدين أجاَّزوا أنهم السلف عن ثبت فقد

.. العداء قلوب على الرعب يدخآل لبسه كاَّن إذا الحرير
ًاَّ ويكون رجاَّل على محرما .. والحرير هزيمتهم في سبب

وغاَّياَّته الجهاَّد لمصُّلحةَّ .. ولكن صريح بنص المسلمين
استخدامه. جاَّز

الفتاَّوى في الله رحمه تيميةَّ ابن السلما شيخ قاَّل
فيجوز للضرورةا القتاَّل عند الحرير لباَّس : أما28/27َّ
دفع في مقاَّمه غير يقوما ل بأن وذلك المسلمين، باَّتفاَّق
للعلماَّء ففيه العدو لرهاَّب لباَّسه والوقاَّيةَّ. وأماَّ السلح

كتبوا الشاَّما جند فإن جاَّئز، ذلك أن قولن: أظهرهماَّ
كفروا قد ورأيناَّهم العدو لقيناَّ الخطاَّب: إن بن عمر إلى

في رعباَّ لذَلك وجدناَّ ي باَّلحرير أسلحتهم غطوا أي ي
كماَّ أسلحتكم فكفروا عمر: وأنتم إليهم قلوبناَّ. فكتب

يحب والله خآيلء فيه الحرير لبس لن أسلحتهم، يكفرون
"ا- هي.  القتاَّل حاَّل الخيلء

في يجوز ل وللجهاَّد الجهاَّد في يجوز أقول: ماَّ لذَا
ويدفع المصُّاَّلح، يجلب شيء ل لنه ولغيره؛ غيره

.. الله سبيل في الجهاَّد من أكثر ي التوحيد بعد ي المفاَّسد
من الله شاَّء إن حرج ل أنه علمتم ذلك علمتم فإن

الجهاَّد.  ومصُّاَّلح وأغراض لشؤون التصُّوير استخداما
والمواجهةَّ الجهاَّد عمليةَّ في فعاَّل عنصُّر العلما

عناَّصر من أساَّسي عنصُّر .. والتصُّوير وجنده الباَّطل مع
تجاَّهله! يمكن ل العلما

ّيق أن الفقه من ليس في نفسه على المجاَّهد ُيض
الكبر المساَّحةَّ ووجود توفر .. مع محدد فقهيةَّ مساَّحةَّ

منهاَّ!  ويستفيد يتحرك أن يقدر التي والوسع
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المجاَّهد .. تضطر وحدتهاَّ الباَّطل مع المعركةَّ سعةَّ
الفقه جزئياَّت من جزئيةَّ كل من ويستفيد يستغل أن

واليسر السعةَّ من السلمي .. والفقه السلمي
يقعوا أن من المجاَّهدين يمنع ماَّ ي الحمد ولله ي والمرونةَّ

الهلكةَّ! أو الحرج أنواع من نوع أي في
تميل .. أراهاَّ الجهاَّديةَّ الحركاَّت لبعض أعجب

في الوقوع درجةَّ إلى وأفرادهاَّ نفسهاَّ على للتشديد
مندوحةَّ السلمي الفقه في .. ولهاَّ الهلكةَّ وربماَّ الحرج
الحرج! أو التشدد ذلك به تتفاَّدى وسعةَّ

أيهماَّ .. نظرت جاَّئز كلهماَّ أمرين بين خآيرت ماَّ إذا
ًا أكثر على تيسير فيه قول بكل .. تزهد فتلتزمه تشدد

العباَّد!
.. والدين الفقه مساَّئل من مسألةَّ في بحثت إذا
لكثر تجنح .. تراهاَّ العلم أهل أقوال في ونظرت
ًا القوال النبي عليه كاَّن وماَّ السنةَّ بخلف .. وهذَا تشدد

 الكراما!  وصحبه
فيه عسر ل يسر دين ي الحمد ولله إخآواني ياَّ ي فدينناَّ

يسر، الدين إنقاَّل:"  أنه  النبي عن صح فقد شدةا، ول
وقاَّربوا فسددوا غلبه، إل أحد الدين يشاَّد ولن

.."البخاَّري.
تنفروا ول وبشروا تعسروا ول يسروا:"  وقاَّل
"البخاَّري. 

عن الجاَّبةَّ ي ومنته الله بفضل ي تنتهي هناَّ إلى
للدعوةا السلفيةَّ الجماَّعةَّ في المجاَّهدين الخآوةا أسئلةَّ

ًاَّ والقتاَّل تكون .. وأن القبول القدير العلي .. راجي
.. الرض في والمجاَّهدين المسلمين من ولغيرهم لهم

مجيب. قريب سميع تعاَّلى .. إنه شّر مغلق خآير مفتاَّح
وعلى المي النبي محمد على الله وصلى

وسلم. وصحبه آله
العاَّلمين. رب لله والحمد

المنعم  هي.                     عبد16/11/1424
 حليمةَّ مصُّطفى

 ما.                               أبو8/1/2004
 الطرطوسي بصُّير
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