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الصادقين.. المجاهدين إلى

الحصين.. المة درع إلى

إلققى الطمققع عنققد ويقلون الفزع عند يكثرون الذين إلى
الله.. أولياء وأفرحوا الله أعداء ارهبوا الذين

الله.. لمر امتثال الكفر علوج نحروا الذين إلى

والعققراق كوبققا فققي السققرى لخإواننققا ثققأروا الققذين إلى
الطغاة.. سجون من وغيرها

مققن راجيققا البحققث هققذا لهققم اهدي الله في أحبابي إلى
غيققر مقبققل محتسبا صابرا سبيله في شهيدا يتخذني أن الله

مدبر..

مكان.. كل في المسلمين أسرى قيد فك اللهم

سماء كل وتحت أرض كل فوق المجاهدين انصر اللهم 
الدعاء. سميع يا

الرحيم الرحمن الله بسم

القققوي القياصققرة وقاصققم الكاسققرة، كاسر لله الحمد
النهققار ويولققج النهققار علققى الليققل يولج القهار، العزيز الجبار
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فللققه الكققافرين وأذل المؤمنين أعز هو إل إله ل الليل، على
جميعا. القوة

القذي ورسققوله الله عبد ًا محمد ونبينا سيدنا أن وأشهد
رحيمققا الله أعداء على سيفا كان جهاده، حق الله في جاهد
عليققه الله صلى الملحمة ونبي الرحمة نبي الله، أولياء على

يققوم إلققى كققثيرا تسققليما وسققلم والتابعين وصحبه آله وعلى
الدين.

بأعد: أما

تطبيقققا الشققريعة عطلققت حينمققا الزمققان هققذا في فإنه
حققدودها النققاس وجهققل وتعليمققا، تفقهققا أحكامهققا ودرسققت

ألزمققوا للغققرب، أذنابققا خإونة حكاما المسلمين على وتسلط
دينققا يققراه البعققض صار حتى للطاغوتا، بالتحاكم المسلمين

تغير ل السماء ولكن الدولية، الشرعية آخإرون قوم وسماه
الققذين الضققلل أهققل مققن زمققان يخلققو ل وأيضققا المسمياتا،

جهال رؤوسا بحق فكانوا إليهم يرجعون أئمة الناس اتخذهم
وأصققبح الرويبضققة ونطققق وأضققلوا، فضلوا علم بغير أفتوهم
اللققه علققى يفققترون الذين {إن حلل، والحرام حراما الحلل
سبيل في الجهاد فجرم ]،116يفلحون} [النحل: ل الكذب

وأمانققا عهققدا المسققلمين لبلد الكفققار احتلل وأصققبح اللققه
كققذبا} إل يقولققون إن أفققواههم مققن تخققرج كلمققة {كققبرتا
].5[الكهف:

المدان عبد بنو    خإؤولتهبهاشمي بليت أني ولو
بمن وانظروا تعالواولكن ألقى ما علي لهان

ابتلني

العقيققدة أهققل علققى هققذا ينطلققي كيققف اللققه إل إلققه فل
السليمة. العقول وأصحاب الصحيحة

بنحققر اللققه نصققرهم المجاهققدون قققام أن بعد ذلك ومن
اللققه رسققول لسققنة واتباعققا اللققه، لمققر تطبيقققا الكفر علوج

المسقققلمين لخإقققوانهم وثقققأرا وسقققلم، عليقققه اللقققه صقققلى
وراحققوا الفعلققة هققذه يسققتنكر مققن علينا خإرج المضطهدين،

جهققل عققن إل تنققم ل واهيققة وأقققوال متهافتققة لشبه يروجون
يؤمنققون ل قوم من بغريب ليس أمر وهذا الوحيين بنصوص

يسققتنكر أن العجققب ولكققن والسققنة الكتاب من به نؤمن بما
والسنة؟!! الكتاب يتبعون أنهم يدعون من ذلك
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بذاك لهم تقر ل     وليلىبليلى وصل يدعي وكل

أجمققع مبسققطا بحثا المسألة هذه عن أكتب أن فأحببت
جققواز علققى بينققة واضققحة أدلة من عيناي عليه ماوقعت فيه
البحث. هذا فكان الفعل هذا

فصول:     عدة     على     البحث     هذا     قسمت     وقد

السلم. في السرى حكم
أهققل نحققر مشققروعية علققى القققرآن مققن أدلققة

الكفران.
النحر. مشروعية على السنة من الدلة
وسققلم عليققه اللققه صققلى اللققه رسول بعد حوادث

الملة. أعداء لنحر
ينققدرج ومققا الكفرة رؤوس نقل في العلماء أقوار

تحتها.
مطلققب اللققه أعققداء قلققوب فققي الرعققب إلقققاء

شرعي.
وردود. شبهاتا
النصيحة. الدين أخإيرا
.الخاتمة

إل قققوة ول حققول ول التكلن وعليققه المسققتعان فققالله
بالله.
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الول الفصل
السلما في السرى حكم

فيهققم يققرأمال خإيققر عققدوهم، مقاتلة المسلمون أسر إذا
ذلك: من الصلح يفعل أمور أربعة بين

المشققركين} تعققالى: {فققاقتلوا قققوله لعمققوم القتققل،
بني رجال قتل وسلم عليه الله صلى النبي ولن ]،5[التوبة:
قريظة.

ا السترقاق، أو ن سقبيه أن الصقحيحين فقي لم بنقي م
وسققلم: (اعتقيهققا، عليققه اللققه صلى فقال عائشة، عند تميم
إسماعيل). ولد من فإنها

تعققالى: {فإمققا - لقققوله مقابل دون إطلقه - وهو المن
ًا من وسلم عليه الله صلى النبي ولن ]،4بعد} [محمد: من

وغيره. الجمحي عزة أبي على

ًء} تعققالى: {وإمققا لقققوله بمققال، أو بمسققلم الفداء فققدا
].4[محمد:

بققن عمققران حققديث مققن والققترمزي أحمققد رواه ولمققا
مققن رجليققن فققدى وسققلم عليققه الله صلى النبي حصين: أن

صققلى ولنققه عقيققل، بنققي من المشركين من برجل أصحابه
).1( بالمال بدر أهل فادى وسلم عليه الله

منهققا ينسخ لم أحكام الله: (وهذه رحمه القيم ابن قال
عباس ابن قال المصلحة، بحسب فيها المام يخير بل شئ،
وسققلم عليققه اللقه صققلى اللقه رسول عنهما: خإير الله رضى

الراجققح وهو ومالك واحمد الشافعي العلماء جمهور قول هو ) وهذا1
الدلققة أقققوى وهققو النسققخ حاجققة دون الدلققة بجميققع يعمققل بققه لن

القققرآن واحكققام والقرطققبي الطققبري تفسققير انظققر وللسققتزادة
لبن  والمغني4/174 كثير ابن وتفسير 270-268 –5ج للجصاص

 والسققيوطي34/116 السققلم شققيخ  وفتققاوى180 ،9/179 قدامة
152 ،6/151 الفتققح فققي حجققر  وابققن1/121 والنظائر الشباه في

الوطار نيل في  والشوكاني119 /7ج الصنائع بدائع في والكاساني
/5ج الحققوذي تحفققة فققي فققوري  والمبققارك147 ،8/145  158

 320 /2ج للدهلوي البالغة الله  وحجة10/137 والمبسوط
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مققا يفعققل والستعباد، والقتل والمن الفداء بين السرى في
).2سواه) ( قول ل الذي الحق هو وهذا يشاء،

 الثاني الفصل
مشروعية على القرآن من الدلة

الكفران أهل نحر
فضققرب     كفققروا     الققذين     لقيتققم     تعققالى: {فققإذا     ) قققال1

محمققد:     الوثاق} [سورة     فشدوا     أثخنتموهم     إذا     حتى     الرقاب
4.[

فققي لن فققاقتلوهم يقققل الله: (لم رحمه القرطبي قال
ن الرقاب بضرب العبارة ا والشقدة الغلظقة م فقي ليقس م

حز وهو صوره، بأبشع القتل تصوير من فيه لما القتل، لفظ
وأوجققه وعلققوه البققدن رأس هققو الققذي العضو وإطارة العنق

).3أعضائه) (

إذا الرقققاب} أي الله: ({فضققرب رحمه كثير ابن وقال
).4بالسيوف) ( حصدا فأحصدوهم واجتموهم

ضققربا رقققابهم فاضققربوا الجزائققري: (أي بكققر أبو وقال
).5البدان) ( عن الرقاب فيه تفصلون شديدا

العنققاق} فققوق الله: ({فأضققربوا رحمه الكاساني قال
البانققة هققو العناق فوق الضرب لن والسر الخإذ بعد وهذا
بعققد عليققه ويقققدر القتال حال ذلك على يقدر ول الفصل من

).6والسر) ( الخإذ

أو قبققل الكفار نحر جواز في الدللة صريحة الية وهذه
الية. هذه من العلماء فهمه ما وهذا أسرهم بعد

بالسيف الكفار؟!! هل عنق يضرب بماذا شعري فليت
والقماش؟!!  بالحرير أم والرمح والسكين

 بتصرف.3/109ج الميعاد ادز ) انظر2
 القرطبي ) تفسير3
الكريققم تيسققير وانظر كثير ابن تفسير تهذيب في المنير ) المصباح4

.729السعدي لشيخل الرحمن
72 /5ج التفاسير ) ايسر5
119 /7ج الصنائع بدائع ) انظر6
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الكفقققار مقققع والشقققدة الغلظقققة علينقققا القققواجب هقققل
والرحمة؟! الرفق أم والمحاربين

بهققم     فشققرد     الحققرب     في     تثقفنهم     تعالى: {فإما     ) قال2
.  ]57  يذكرون} [النفال:     لعلهم     خإلفه     من

الحققرب، فققي بهققم وتظفققر تغلبهققم كققثير: (أي ابن قال
غلققظ ومعنققاه بهققم نكققل خإلفهققم} أي مققن بهققم {فشققرد
العققداء مققن سققواهم مققن ليخققاف قتل وأثخنهققم عقققوبتهم
السدي: لعلهققم قال يذكرون}، {لعلهم عبرة، لهم ويصيروا
).7ذلك) ( مثل بهم فيصنع ينكثوا أن يحذرون

ورة المعركقة فقي يقتقل الكافر أن فالشاهد بشقعة بص
).8( يقذكرون لعلهققم لهققم عققبرة قتلققه ويكققون العدء ترعب
وجه. أكمل على الدور بهذا يقوم العلوج ونحر

وجققدتموهم}     حيث     المشركين     تعالى: {فاقتلوا     ) قال3
].5  [التوبة:

عمققوم فققي داخإققل المحققارب الكافر نحر بأن شك ول 
الله. لمر امتثل فقد ذلك فعل ومن القتل،

حققتى     أسققرى     له     يكون     أن     لنبي     كان     تعالى: {ما     ) قال4
الخإققرة     يريققد     واللققه     الققدنيا     عققرض     تريققدون     الرض     في     يثخن
].67  حكيم} [النفال:     عزيز     والله

مققن معاتبققة الية الله: (هذه رحمه السعدي الشيخ قال
المشققركين اسققروا إذ بققدر يققوم والمققؤمنين لرسققوله اللققه

عليققه الله صلى به يليق ول ينبغي فل الفداء، لجل وأبقوهم
اللقه نقور يطفئقوا أن يريققدون القذين الكفقار قاتل إذا وسلم
مققن الرض وجققه علققى يبقققى ل وأن الله دين لخإماد وسعوا

الفققداء، لجققل وإبقققاءهم أسققرهم إلققى يتسققرع أن الله يعبد
للمصققلحة بالنسققبة قليققل عققرض وهققو منهققم يحصققل الققذي

شققر لهققم دام فمققا شققرهم، وإبطققال لبققادتهم، المقتضققية
وبطل الرض في اثخن فإذا يؤسروا، ل أن فالوفق وصوله،

بأخإققذ بققأس ل فحينئققذ أمرهققم واضققمحل المشققركين شققر
).9وإبقائهم) ( منهم السرى

 كثير ابن ) تفسير7
.545بتصرف كثير ابن تفسير تهذيب في المنير ) المصباح8
السعدي. ) تفسير9
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تحسققونهم     إذ     وعده     الله     صدقكم     تعالى: {ولقد     ) قال5
]. 152  عمران:     بإذنه} [آل

{تحسققونهم}يعنققي جعفر: (قوله أبى عن الطبري نقل
ًا يحسبه منه: حسه يقال تقتلونهم حين ).10قتله) ( إذا حس

إحققدى     إل     بنققا     تربصققون     هققل     تعققالى: {قققل     ) قققال6
مققن     بعققذاب     اللققه     يصققيبكم     أن     بكققم     نتربص     ونحن     الحسنيين

التوبة:     متربصين} [سورة     معكم     إنا     فتربصوا     بأيدينا     أو     عنده
52.[

القتققل بأيقدينا}: (أي {أو تعقالى قوله في كثير ابن قال
بهقؤلء ننتظقر فنحقن )،11( الطقبري ققال وكقذا السقبي)، أو

والنحققر الخإققرة عققذاب قبققل بأيققدينا اللققه يعققذبهم أن الكفار
ذلك.  في يدخإل

470 /3ج الطبري ) تفسير10
2/376 كثير ابن  وتفسير389 /6ج الطبري ) تفسير11
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الثاني الفصل
نحر مشروعية على السنة من الدلة

الملة أعداء
قققوله مققن السققنة فققي السققير نحر مشروعية ثبت فقد

وتقريره. وفعله وسلم عليه الله صلى

   وسلم:     عليه     الله     صلى     قوله     أما

أصحاب من وغيرهم إسحاق وابن الثير ابن روى فقد 
قققال: حضققرتا عنققه اللققه رضي العاص بن عمرو عن السير
ًا قريش وما وسلم عليه الله صلى النبي فذكروا بالحجر يوم

صلى النبي طلع إذ كذلك هم فبينما عليه وصبرهم منهم نال
بهققم مققر ثققم الركققن اسققتلم حققتى ومشققى وسققلم عليه الله

ًا ثققم وجهققه، فققي ذلققك فعرفت القول، ببعض فغمزوه طائف
لهم: فقال الثالثة ثم مثلها غمزوه الثانية بهم مر فلما مضى

جئتكم بيده محمد نفس والذي قريش، معشر يا (اتسمعون
).12بالذبح) (

   وسلم:     عليه     الله     صلى     إقراره     وأما   

فيققروز عققن ثقققاتا رجققاله بإسققناد الطققبراني روى فقققد
عليققه اللققه صققلى النققبي قال: (أتيت عنه الله رضي الديملى

). 13العنسي) ( السود برأس وسلم

سققرية في السناد، جيد أحدها طرق من البيهقي وروى
رفاعقة برأس وسلم عليه الله صلى النبي جاء أنه حدرد أبي
).14( ذلك عن الله رسول ينهه ولم معه، يحمله قيس بن

فقلققت: الرايققة، معه خإالي قال: لقيت البراء عن وروي
عليققه اللققه صققلى اللققه رسققول فقال: (أرسلني تذهب؟ أين

). 15برأسه) ( آتيه أن أبيه امرأة تزوج رجل إلى وسلم

.121 الحبيب وهذا ،88 المختوم الرحيق ) انظر12
.159 /2ج الشواق ) مشارع13
.254 ،244 /1ج المختصر ) معتصر14
السابق. المصدر ) نفس15
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اللققه رسققول قال: أتينققا أبيه عن الديلمي الله عبد وعن
الكققذاب، العنسققي السققود بققرأس وسققلم عليققه اللققه صققلى

نصققير؟ مقن فقإلى نحن من عرفت قد الله رسول فقلت: يا
مققن بققه أتينققاه وكان رسوله)، وإلى وجل عز الله قال: (إلى

وعلققى اللققه نصققر علققى وسققلم عليه الله صلى ليقف اليمن
).16( شأنه المسلمين كفايته

عنه الله رضى مسعود بن الله عبد بدر: مر معركة في
إلققى بققه وجققاء رأسققه، فققاحتز رمق، آخإر في جهل أبو فوجد
فرعققون قققال: (هققذا رآه فلمققا وسققلم عليه الله صلى النبي
).17( عنه الله رضى مسعود لبن بسيفه وقضى المه)، هذه

وسلم:     عليه     الله     صلى     فعله     وأما

بنققي علققى عنققه اللققه رضققي معققاذ بققن سققعد حكققم فقد
وتقسققيم رجققالهم بقتققل بالمسققلمين غققدروا أن بعققد قريظة

صققلى اللققه رسققول ونسائهم. فقال ذراريهم وسبي أموالهم
فققوق مققن اللققه بحكققم فيهققم حكمققت  (لقدوسلم: عليه الله

).18- ( سماواتا أرقعة) - أي سبعة

)،19سعد) ( يا الله بحكم فيهم حكمت رواية: (لقد وفي
سققعد، حكققم وسققلم عليققه اللققه صققلى اللققه رسققول أقر وقد

كققانوا وقد الخإاديد، بحفر وأمر بنفسه، قتلهم على وأشرف
نتن.   يهودي600 من أكثر

كالمباشققر، القتققل فققي العلمققاء جمهققور عنققد والتسبب
قققال كمققا قتلهققم، باشققر وسلم، عليه الله صلى النبي فكأن

ًا أهلهققا وجعققل الرض فققي عل فرعققون تعققالى: {إن شققيع
انققه نسققائهم ويسققتحي أبنققائهم يذبح منهم طائفة يستضعف

فرعققون أن مققع ]،4القصص: المفسدين} [سورة من كان
حكم فالله لقتلهم، المتسبب المر هو وإنما القتل يباشر لم

عليققه اللققه صققلى النققبي فكققذلك قتلهققم، الققذي هققو أنه عليه
قتلهققم علققى وأشققرف عنققه الله رضي سعد حكم أقر وسلم
القتققل بعققد بهققا لققدفنهم الخإاديققد يحفققروا أن الصحابة وأمر
قتلهم.  باشر وسلم عليه الله صلى فكأنه

.245 ،244 /1ج المختصر ) معتصر16
.1/383ج الحكام ) توضيح17
.318 يامحب الحبيب ) هذا18
،1768( مسققلم )،4121( البخققاري رواه  وقققد199 اليقيققن ) نور19

1769.(
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نحر الكفار

بعضققها ولكن مقال بعضها في كان وإن الحاديث وهذه
بعض. يقوى

فققأين وسققلم عليققه اللققه صققلى اللققه رسققول سنة فهذه
فققاتبعوني اللققه تحبققون كنتم إن تعالى: {قل الممتثل!! قال

رحيققم} [آل غفققور واللققه ذنققوبكم لكققم ويغفققر اللققه يحببكم
]. 31عمران:

الثالث الفصل
الله صلى الله رسول بأعد حوادث
الملة أعداء لنحر وسلم عليه

علينققا الزبير: (هجم ابن قال "السير"؛ في الذهبي أورد
فققي ونحققن بنققا فأحققاطوا ألققف ومائققة عشققرين فققي جرجير

ًا عشرين علققى الناس قال: واخإتلف أفريقية، نوبة يعني ألف
جرجيققر مققن غققرة فرأيققت فسققطاطه فققدخإل سرح أبي ابن

جاريتققان معققه أشهب بردون على عساكره خإلف به بصرتا
أرض جيشققه وبيققن بينققه الطققواويس بريققش عليققه تظللن
النققاس لققي فنققدب السققرح أبققي ابققن أميرنققا فققأتيت بيضققاء،

ًا ثلثيققن فققاخإترتا لققي احمققوا لهققم؛ وقلققت وحملققت فارسقق
هققو يحسققب ومققا جرجيققر إلققى الصققف فخرقققت ظهققري،
الشققر فعققرف منققه، دنوتا حتى إليه رسول أني إل وأصحابه

رأسققه احققتززتا ثم فسقط، فطعنته، فأدركته، بردونه، فثار
فققارفض المسققلمون وحمققل وكققبرتا رمحققي علققى فنصققبته

). 20أكتافهم) ( الله ومنح العدو

ينكققر فلققم المختققار بققرأس الزبيققر بن الله عبد أتى وقد
).21( ذلك

ظفققر السققكندرية حاصققر حيققن العققاص بققن عمققرو أن
ًا قققومه وجققاء رأسققه، فأخإققذوا المسققلمين مققن برجققل عمققر

ً عمققرو: (خإققذوا لهققم فقققال مغضققبين، فققاقطعوا منهققم رجل
فرمققى ذلققك ففعلققوا المنجيققق)، في إليهم به فارموا رأسه،

]. 22قومه) [ إلى المسلم برأس السكندرية أهل

 باخإتصار.371/ الذهبي ) أورده20
الحيققارى هدايققة  وانظققر245-قق 1/288 المختصققر معتصققر ) أنظر21

.15 الله رحمه للعييري
.566 ،565 /10 قدامة لبن ) المغني22
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الملققك عبققد بن للوليد مكة أمير القسري خإالد قام وقد
ًا الملك عبد بن وسليمان ثمان بسنة الضحى عيد يوم خإطيب
اللققه تقبققل ضققحوا الناس أيها فقال: (يا المائة بعد وعشرين

الله "أن يقول؛ فإنه درهم بن بالجعد مضح، فإني ومنكم منا
ً إبراهيم يتخذ لم ًا"، موسى يكلم ولم خإليل الله فتقبل تكليم
ابققن العلمققة خإلققد الناس. وقققد أمام به فضحى ومنكم)، منا

رحمه فقال فعلها، على وأثنى الحادثة هذه الله رحمه القيم
الله:

ذبائح يوم     القسري خإالد بجعد ضحى ذا ولجل
القربان

موسى ول            كلخإليله ليس إبراهيم قال إذ
الدان الكليم

أخإي من درك للهسنة صاحب كل الضحية شكر
)23( قربان
الرابع الفصل

رؤوس نقل في العلماء أقوال
ضمنها يندرج وما المشركين

رؤوس نقققل نصقه: (يكقره ما قمة لبن المغني في جاء
عليققه بقتلهققم... نققص والتمثيققل بلد الى بلد من المشركين

بققن عمققرو أن روينققا لمققا جاز لمصلحة ذلك فعلوا وإن أحمد
المسققلمين مققن برجققل ظفر السكندرية حاصر حين العاص
عمققرو: لهم فقال مغضبين، عمرا قومه فجاء رأسه، فأخإذوا
فققي إليهققم بققه فققأرموا رأسققه، فققاقطعوا منهققم رجل "خإققذوا

رأس السققكندرية أهققل فرمققى ذلققك ففعلققوا المنجنيققق"،
).24قومه) ( الى المسلم

قال: الصديق بكر أبا أن وشرحه؛ الكبير السير في جاء
والخققبر): (فبظققاهر الكتققاب يكفي إنما رأس، إلى يحمل (ل

يحل ل وقال العلماء بعض - أخإذ بكر أبي قول - أي الحديث
لماطققة دفنهققا فالسبيل جيفة لنه الولة إلى الرؤوس حمل
اللققه صققلى اللققه رسققول ونها مثله، الرأس إبادة ولن الذى
- مشايخنا واكثر العقور، بالكلب ولو المثلة، عن وسلم عليه

ذلققك فققي كققان إذا أنققه علققى اللققه - رحمهم الحناف من أي
كققان بققأن للمسلمين، قلب فراغ أو للمشركين، وغيظ كبت

المققام قصققيدة شرح في القواعد وتصحيح المقاصد توضيح ) انظر23
.55 ،1/50ج قيم ابن

الكققبير الشققرح  ونظققر566 ،10/565 قدامققة لبققن ) المغنققي24
.460 ،10/459 للمقدسي
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فل المبققارزين، عظمققاء أو المشققركين، قققواد مققن المقتققول
).25بذلك) ( بأس

الققرؤوس"؛ حمققل "ويكققره الشققوكاني: (قققوله وقققال 
أو المسققلمين لقلققوب تقويققة حملهققا فققي كققان أقققول: إذا

فعققل هققو بققل ذلققك، مققن مققانع فل الكافرين لشوكة إضعاف
فققإن نجسققة، بكونهققا للتعليققل وجققه ول صققحيح وتدبير حسن

يتوقققف ول لهققا، والمباشققرة بهققا التلققوث بققدون ممكن ذلك
جيش تقوية فإن وسلم عليه الله صلى النبي على هذا جواز

الشققرع مقاصققد مققن مقصققد الكفققار جيش وترهيب السلم
).26ذلك) ( في لشك مطالبه من ومطلب

منهققم الجنققاد أمراء أن ترى الحنفي: (آل يوسف وقال
- أي ذلققك ينكققروا لققم عققامر بققن وعقبة سفيان أبي بن يزيد
أهلققه وغلبققة اللققه ديققن إعققزاز مققن فيققه - لمققا الرؤوس نقل

الكفار).

"نقققل" رأس فققي انهققا واعلققم العلمققاء أقققوال فتأمققل
دليققل قطعققه؟! فهققذا دون الكققافر رأس ينقققل فهل الكافر،
يؤكققد العلماء إنكار وعدم الكفار نحر مشروعية على واضح

تققأخإير يجققوز فل النكار عليهم لوجب منكرا كان لو لنه ذلك
الققرأس نقققل فققي كلمهم كان وانما الحاجة وقت عن البيان

كمققا العلققم أهققل بعققض عنققد ينققدب النقققل وحتى عدمه، من
سبق. 

.1/110 الكبير ) الشرح25
.4/568 الجرار ) السيل26
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 الخامس الفصل
مطلب العداء قلوب في الرعب إلقاء

 شرعي

ك يقوحي تعالى: {إذ قال معكقم إنقي الملئكقة إلقى رب
الرعققب كفققروا الققذين قلققوب في سألقي آمنوا الذين فثبتوا

بنققان} [النفققال: كققل منهققم واضربوا العناق فوق فاضربوا
12.[

اللققه مققن صققدورهم في رهبة أشد تعالى: {لنتم وقال
ًا يقاتلونكم * ل يفقهون ل قوم بأنهم ذلك ققرى في إل جميع

تحسققبهم وشققديد بينهققم بأسققهم جققدر وراء مققن أو محصققنة
ًا يعلمققون} [الحشققر: ل قوم بأنهم ذلك شتى وقلوبهم جميع

13، 14.[

الرعققب كفققروا الذين قلوب في تعالى: {سنلقي وقال
]. 151عمران: بالله} [آل أشركوا بما

ومققن قققوة من استطعتم ما لهم تعالى: {وأعدوا وقال
مققن وآخإريققن وعققدوكم اللققه عققدو بققه ترهبققون الخيققل رباط

].60يعلمهم...} [النفال: الله تعلمونهم ل دونهم
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: (أعطيققتوسققلم عليققه اللققه صققلى اللققه رسققول وقال
ًا بققالرعب قبلققي: نصققرتا النبيققاء مققن أحد يعطهن لم خإمس

.)27) (…شهر مسيرة

مشققروع سبيل بكل العدو بارعاب أمرنا وعل جل اللهف
اغتصققاب أو إخإواننققا بقتققل يفكققروا ول جانبنققا، يهققابوا حققتى

إرعققاب، إيمققا العققدو يرعققب المحققارب الكافر ونحر أخإواتنا،
وهزيمته.  انسحابه في يسبب وقد

حققالتا فققي ندبه على الدالة الكثيرة الوقائع ذكرنا وقد
ذلك. سنبين كما

 الخامس الفصل
 وردود شبهات 

وإنمققا     المسققلمين     يقتققل     لققم     السير     هذا     ) قولهم: بأن1
{ول     الله     ذنبه؟! وقول     فما     المسلمين     قتلوا     الذين     هم     قومه

]؟! 164  أخإرى} [النعام:      وزر     وازرة     تزر

عليهم:  الرد

الققذين تصققيبن ل فتنققة اللققه: {واتقققوا بقققول نعققاملهم
وجل: {وإذا عز وقوله ]،25خإاصة} [النفال: منكم ظلموا

عليهققا فحققق فيها ففسقوا مترفيها أمرنا قرية نهلك أن اردنا
الياتا فهذه ]،16السراء: تدميرا} [سورة فدمرناها القول

بجريققرة بعقققوبته المشققركين يعققم اللققه بققأن الدللة واضحة
صققلى الله رسول عامل وقد وأنكى، لهم أردع وهذا بعضهم

ً وسلم عليه الله قومه. بجريرة رجل

قققال: كققانت حصققين بققن عمران عن مسلم روي وقد 
أصققحاب من رجلين ثقيف فأسرتا عقيل، لبني حلفاء ثقيف

رسققول أصققحاب وأسققر وسققلم، عليه الله صلى الله رسول
ً وسققلم عليه الله صلى الله وأصققابوا عقيققل، بنققي مققن رجل
وسققلم عليققه اللققه صلى الله رسول عليه فأتى العضباء معه

عنه. الله رضي اللهعبد بن جابر رواية من عليه متفق ) الحديث27
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فقققال: شققأنك؟ مققا محمد! فأتققاه، فقال: يا الوثاق، في وهو
العضققباء؟! فقققال: يعنققي الحققاج سققابقة وأخإذتا أخإذتني بما

ثقيف). حلفائك بجريرة (أخإذتك

الققذي أن مققع قريشا قاتل وسلم عليه الله صلى فالنبي
وائل. بن بكر بني حلفاؤهم العهد نقض

بنققي رجققال وسققلم عليققه اللققه صققلى النبي قتل وكذلك
وأهل كبراؤهم نقضه الذي بل العهد ينقضوا لم وهم قريظة
مققن واسققترق نفققس سبعمائة بجريرتهم فقتل منهم، الرأي
بقى.

مققع ويغرمققون الدية عاقلته فتتحمل آخإر رجل قتل وإذا
فيها.  يشاركوه لم وهم منهم فرد الجناية ارتكب الذي أن

إذا الجماعققة بإمكققان جماعيققة تعتققبر العقوبققاتا فهققذه
يكققف أن علققى الجققاني يجبروا أن بها سيعاقبون أنهم علموا

بيده.  ويأخإذوا ذلك عن

هنققاك تكققن لققم إذا السققير قتققل لنا أباحت الشريعة أن
غيققره بجريققرة قتلققه كققان إذا الحققال فكيققف أخإرى، مؤثراتا

ًا للكفرة، نكاية وأقوى مصلحة أعظم القتلققى لخإواننققا وثققأر
ًا مكان، كل في والمضطهدين الله.  لعداء وإرعاب

والنققبي     - مثلققة     السير     - نحر     القتلة     هذه     ) قولهم: بأن2
   المثله؟     عن     نهى     وسلم     عليه     الله     صلى

وجهين: من الرد

صققورة النحققر وإنمققا مثلة هذه بأن لكم نسلم ل أ) نحن
وآيقاتا والسقنة الكتقاب في عليه الحث ثبت القتل صور من

صققلى الرسققول وأفعققال اللققه كتققاب في جلية واضحة النحر
أن الحققق طققالب على فينبغي أقواله تفسر وسلم عليه الله

فقطققع الجمققع يمكققن وهنا الجمع، أمكن إن الدلة بين يجمع
القتيل. تشويه المثلة وإنما المثله في يدخإل ل الرأس

أو أنفققه، قطققع بالقتيققل: إذا مثل الصنعاني: (يقال؛ قال
ًا أو مذاكيره أو أذنه، .)28 (أطرافه) من شيئ

.4/46 السلم ) سبل28
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ً إفترضنا ولو المثلققى فققي يققدخإل الرأس قطع بأن تنزل
بالتالي. عليهم نرد

المعاملققة بشققرط جققائز العققداء بجثققث التمثيل ب) أن
كان قال: لما عنه الله رضي كعب ابن والدليل: عن بالمثل،

ً وسققتون أربعققة النصققار مققن أصققيب أحققد يققوم ومققن رجل
بهققم، فمثلققوا المطلققب عبد بن حمزة منهم ستة المهاجرين

ًا منهم أصبنا النصار: لئن فقالت عليهم لنربين هذا مثل يوم
اللققه: {وإن أنققزل مكققة فتققح يققوم كققان التمثيققل. فلمققا فققي

خإيققر لهققو صققبرتم ولئققن بققه عوقبتم ما بمثل فعاقبوا عاقبتم
اليوم، بعد قريش رجل: ل فقال ]،126للصابرين} [النحل:

إل القققوم عققن : (كفققواوسققلم عليققه اللققه صققلى النبي فقال
).29أربعة) (

العققدو بقتلققى يمثلققوا أن للمسلمين يجوز فالشاهد: أنه
كمققا المعاملة تلك في المساواة مع بالمثل المعاملة بشرط

).30( بصراحة الية عليه تدل

فلهققم لهققم حق المثله (إن تيميه بن السلم شيخ قال 
).31تركها) ( ولهم الثأر وأخإذ للستيفاء فعلها

أن للمسققلمين تعققالى اللققه أبققاح (وقققد القيققم بققن قققال
وبقققر الذن وقطققع النف فجدع بهم مثلوا إذا بالكفار يمثلوا
والمثققل بعققدوان ليست بالمثل عقوبة هي ذلك ونحو البطن

).32العدل) ( هو

الوحشققية     مققن     نققوع     فيهققا     القتلققة     هققذه     ) قققولهم: بققأن3
يشققوه     الفعققل     هققذا     وأن     بالنسققان،     الرأفققة     وعققدم     والغلظققة

قققولهم: قسققوة     فيققه؟! أو     الدخإول     من     الناس     وينفر     السلم
السلم؟!     سماحة     تنافي     النحر

وجوه: من عليهم الرد

الققواجب المسققلم بققأن وسلم عليه الله صلى بين أ) قد
الله صلى فقال القتل ذلك ومن شئ كل في الحسان عليه

صحيح الترمذي، اخإرجه السناد صحيح حسن اللباني الشيخ ) قال29
).2501رقم( الترمذي سنن

.2/1307 الشرعية السياسة في والقتال ) الجهاد30
الصققليبية الحرب حقيقة .انظر6/218الفروع في مفلح نقلهابن) 31

.24 ص الجديده
 بتصققرف,12/180 داوود ابي سنن على القيم ابن حاشية انظر) 32

.24 ص الجديده الصليبية الحرب وحقيقة
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ذبحتققم وإذا القتلققة، فأحسققنوا قتلتققم  (فققإذاوسققلم: عليققه
).33ذبحته) ( وليرح شفرته أحدكم وليحد الذبحة، فأحسنوا

ًا يعتبر الحادة بالشفرة لشاة نحر كان فإذا فققي إحسققان
ًا الطريقة بنفس المحارب الكافر نحر فيكون القتل، إحسققان

ًا القتل في ً أسققوأ الكققافر لن أولى، باب من ومشروع حققال
البريققة} شققر {هققم الكفققرة أن أخإققبر الله فإن الحيوان، من

أضققل هققم بققل كالنعام إل هم تعالى: {إن وقال ]،6[البينة:
يعرف ل والكافر لله تسبح فالنعام ]،44سبيلً} [الفرقان: 

والكققافر تعقل ل أنها مع مرعاها طريق تعرف والنعام الله،
يكققون والنعام يعقل، أنه مع المستقيم الله طريق يعرف ل

النار.  إلى فمصيره الكافر وأما التراب، الخإرة في مصيرها

أن شققك فل وحشققية فيهققا الطريقة هذه كانت ب) وإذا
فاعققل والساحر،ورمي القاتل قتل من الشرعية الحدود كل

المحصققن الزانققي ورجققم شققاهق، أعلى من لوط قوم عمل
الزانققي وجلققد السققارق، يققد وقطققع المققوتا، حققتى بالحجارة

تحققت ينققدرج ذلققك كققل والقققاذف الخمققر وشققارب البكققر
هققذا جعققل وعل جققل - فققالله يزعمققون - كمققا الوحشققية
وتكققون ارتكابهققا عققن الناس ليرتدع غليظة معلنة العقوباتا

عبرة.. فتأمل!!  للناس العاصي عقوبة

بأسققره والمجتمققع النققاس يقأمن بالمقابل القاتل فيقتل
يققأمن بالمقابققل السققارق يققد وتقطع وذريتهم، أنفسهم على

السير يقتل فكذلك وممتلكاتهم، أموالهم على كله المجتمع
ًا إخإواننقا قتقل عن الكفار يرتدع بالمقابل وينحر ًا خإوفق وجبنق

أصابه! ما يصبهم لكيل أرضنا من وينسحبون

بالشققدة المحققاربين الكفققرة معاملققة علينققا والققواجب
النققبي أيهققا تعققالى: {يققا قققال والرحمققة، بققالرفق ل والغلظة

جهنققم ومققأواهم عليهققم واغلققظ والمنققافقين الكفققار جاهققد
الققواجب القتققال حققال ففققي ]،73المصير} [التوبة:  وبئس
وفققي والشققدة، والغلظققة الكققافر علققى العزة المسلم على
السققلم معاملققة المحققاربين غيققر الكفار نعامل السلم حال

ًا.  الله دين في ليدخإلوا والقسط بالعدل أفواج

تعققالى: {ل فقققال بالقرآن الحالتين هاتين الله ذكر وقد
يخرجققوكم ولم الدين في يقاتلوكم لم الذين عن الله ينهاكم

يحققب اللققه إن إليهققم وتقسققطوا تققبروهم أن ديققاركم مققن
الققدين في قاتلوكم الذين عن الله ينهاكم * إنما المقسطين

مسلم. ) ورواه33
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تولققوهم أن إخإراجكم على وظاهروا دياركم من وأخإرجوكم
]. 9الظالمون} [الممتحنة: هم فأولئك يتولهم ومن

نققترك ل فنحن السلم، يشوه الفعل هذا بأن قولهم أما
ًا فققالله اسققتهزءوا، ومهما الكفار تكلم مهما الله شرعه شيئ
الحققق أهل على وحين وقت كل في سيستهزئون أنهم أخإبر

القذين مقن كقانوا أجرمقوا القذين تعالى: {إن قال المؤمنين
يتغققامزون} [المطففيققن: بهققم مققروا * وإذا يضحكون أمنوا
29، 30.[

تعققالى: قققال كمققا دينا نترك حتى عنا يرضوا لن والكفار
ملتهققم} تتبققع حققتى النصققارى ول اليهققود عنققك ترضى {ولن

اللققه نلقى حتى نبدل ولن نغير ولن ]،120البقرة:  [سورة
عليققه اللققه عاهققدوا مققا صدقوا رجال المؤمنين تعالى: {من

تبققديلً} بققدلوا ومققا ينتظققر من ومنهم نحبه قضى من فمنهم
تكققالبهم أو علينققا الكفققار غضققب يهمنا ولن ]،23[الحزاب:

إن للعقداء المستسقلمين المنهزمين أنوف احمرار أو ضدنا
هققذا أن شققك ول وعلً، جققل ربنققا يرضققي ممققا عملنققا كققان

هققو والضالين عليهم للمغضوب والمعادي المخالف الطريق
المستقيم.  الطريق

المعاملققة بقاب مققن عاقبونققا كمققا نعاقبهم أن الحق ولنا
بمثل عليه فاعتدوا عليكم اعتدى تعالى: {فمن قال بالمثل،

عاقبتم تعالى: {وإن وقال ]،19عليكم} [البقرة: اعتدى ما
تعققالى: وقققال ]،126به} [النحل: عوقبتم ما بمثل فعاقبوا
الكفرة فهؤلء ]،40مثلها} [الشورى:  سيئة سيئة {وجزاء
وأفغانسققتان إندونيسققيا فققي الملققوك بجققزر إخإواننققا نحققروا

نعققاقبهم أن الحققق فلنققا السققلم، بلد مققن وغيرهققا والعراق
فثققأرا ذلك، لنا وأذن وعل جل الله بين فقد عاقبونا، ما بمثل

بققالله يؤمنققوا أن إل منهققم نقمققوا {مققا الذين القتلى لخإواننا
نثأر ان وعل جل الله حثنا وقد ]،8الحميد} [البروج:  العزيز

المستضعفين. لخإواننا

وليققس     يقتققل     الققذي     هققو     المحققارب     الكافر     أن     ) قولهم4
   السلح!؟     يحمل     ل     الذي     المدني

وجوه:  من عليهم الرد

أو بسققلحه السلم على حربه يكون قد المحارب أ) أن
عنققدنا هققدر فققدمه شققيء ذلققك من ثبت فإن برأيه أو بتأييده
قتله. ويندب
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ول والمققال الققدم حلل أنققه الكققافر فققي الصققل ب) أن
والذمققة كالعهققد طققارئ بحكققم إل ذلققك مققن شققيء يحققرم

الحققرم الشققهر انسققلخ تعققالى: {فققإذا قققال كمققا والمققان،
واحصققروهم وخإققذوهم وجققدتموهم حيث المشركين فاقتلوا
الزكاة آتوا الصلة وأقاموا تابوا فإن مرصد كل لهم واقعدوا

]. 5رحيم} [التوبة:  غفور الله إن سبيلهم فخلوا

في عنه الله رضي الصديق اعتمد كثير: (ولهذا بن قال
حيققث وأمثالهققا الكريمققة اليققة هذه على الزكاة مانعي قتال

فققي الققدخإول وهققي الفعققال هققذه بشققرط قتققالهم حرمققت
ابققن الصققحيحين فققي جاء وقد واجباته بأداء والقيام السلم

وسلم عليه الله صلى الله رسول عن عنهما الله رضي عمر
الله إله ل أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن قال: "أمرتا أنه

فققإذا الزكققاة ويؤتققوا الصققلة ويقيموا الله رسول محمد وأن
بحقهققا إل وأمكققوالهم دمققاؤهم منققي عصققموا ذلققك فعلققوا

).34الله") ( على وحسابهم

الققزي يلبققس المحققارب يكققون أن بالضققرورة ج) ليققس
مققن هناك الحاضر وقتنا في وإنما السلح ويحمل العسكري
يققوجه كالققذي العسكريين من للسلم حربا أعظم المدنيين

وهققو الصواريخ ويطلق الهداف لها ويبين الحربية الطائراتا
الحاسوب. أجهزة خإلف جالس وهو ذلك كل مدني،

فققي المققدنيين هققؤلء وجققود سققبب عن نسأل أن د) لنا
أمرنققا والققتي العققرب جزيرة في وخإاصة العسكرية المراكز
المشققركين نخققرج أن وسققلم عليققه اللققه صققلى اللققه رسول

كققافر. وكققذلك فيهققا القامققة علققى يقققر ل منهققا؟!! والققتي
المحتققل طريققق عققن العققراق علققى قققدمت الققتي الشركاتا

معققه وتعاقققدتا بالمحتققل اعترفت قد فكأنها الكافر الجنبي
حققتى درس مققن لهققؤلء بققد فل سققيادته إقرار في وشاركت

فيه. هم مما يفيقوا

فققي إخإواننققا مققن يقتققل الققذي مققن نتسققاءل أن هق) ولنا
السققلم؟ بلد مققن وغيرهققا والشيشققان وأفغانستان العراق
والتعققذيب القتققل مققن الوفققر النصققيب لهققم المدنيين أليس

لخإواننققا؟!! نثققأر أن حقنققا من والغتصاب؟!! أليس والسر
والله يعاملوننا؟!! بل ما بمثل نعاملهم أن شرعا لنا يجوز أل
العدل. هو هذا أن

 باخإتصار.2/349 كثير ابن  تفسير341
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لفراد يثأرون ملة ول لهم دين ل الجاهلية أهل كان فإذا
أهققل السققلم بأهققل فكيققف بسققوء أحققدهم مس إذا قبيلتهم

من للمستضعفين الثأر على ربنا حثنا الصحيح؟!! وقد الدين
مققن أخإرجنققا ربنققا يقولون {الذين والولدان والنساء الرجال

لنا واجعل وليا لدنك من لنا واجعل أهلها الظالم القرية هذه
].75نصيرا} [النساء: لدنك من

المستشققرقين طريق عن ديننا درسوا الكفرة و) هؤلء
وكققذا المقاتققل غيققر قتققل علققى يحرضققنا ل ديننققا أن وعلمققوا
أرضققنا فدخإلوا حالتا، في إل الهرم والشيخ والصبي المرأة

بعققد لبسققوا ثققم واضققطهدوهم وعذبوهم إخإواننا قتلوا ما بعد
المدني!!! اللباس ذلك

النصاف؟! أهل يا العدل أين 

يقتلققون أمريكققا لسققيما اليققوم الكفققار أن المشاهد من
اقققترفوه، ذنققب بغيققر وشققيوخإهم ونسققائهم المسققلمين أبناء

مققن اكققثر هلك ذلققك عققن نتج العراق حاصروا عندما فهاهم
ضققربه فققي الخليققج حققرب وفققي مسلم، ألف ومائتي مليون
مققا بحيققاة ذلك فأودا بغداد في العامرية ملجأ قصفوا واحدة
أمريكققا حصققار وفققي مسققلم، آلف خإمسققة علققى يربققو

سققبعين الحصققار ذلققك جققراء الضحايا عدد وصل لفغانستان
من أكثر منذ لترى فلسطين إلى طرفك أدر ثم مسلم، ألف

اليهققود خإلل مققن للمسققلمين أمريكققا حققرب عققام خإمسققين
واثنيققن مائتي وقتل مسلم مليين خإمسة ذلك بسبب فشرد

ألف وثمانين وستة مائة وجرح الله بإذن شهيدا ألف وستين
بالصومال فعلوا عما ناهيك ألف، وستين وواحد مائة وأعيق

وغيرهققا والهرسققك والبوسققنة وألبانيققا وكوسققوفا والسودان
ول فحققدث إندونيسققيا في الملوك لجزر حدث ما أما الكثير،
بأهلهققا للمسققلمين كاملققة قققرى النصققارى أحققرق فقد حرج،
البيققض بالسلح يذبحونهم كانوا بل الغرب، من واضح بدعم

قطعققوا يرحمققوهم لم الطفال حتى أحياء، وهم ويقطعونهم
ن وأرجلهم وأيديهم رؤوسهم مقع حقدث ذلقك كقل خإلف، م

مسلمون!!! لنهم لماذا؟ أجمع للعالم التام التكتيم

علوج بعض نحر قلوبكم وأوجع مضاجعكم أقض من فيا
جققرز فلققم لمشققاهدة لهققذا!! فققأدعوكم فأسققتنكرتم الكفققر
فهقل ومزققوهم المسقلمين آلف الكفار نحر وكيف الملوك

تستنكرون؟!
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علققم إذا المحققارب الكافر نحر بحرمة عاقل يقول فهل
المصائب؟! بهذه

هققذا والمثقفيققن الكتققاب بعققض يجهققل أن يعقققل وهل 
الفضائع؟! هذه عليه وتخفى الواقع

لصالحها؟! أمريكا جندتهم عملء أنهم أم

يزعققم ممن هذا ينكر أن والرزية والمصيبة البلية لكن 
أو يجهلققون الصققحيح؟! قققد والققدين الحنيققف الشققرع اتبققاع

الخائنون؟! يشاء ما يقولون للطغاة عملء انهم أو يلبسون

تدري كنت      وان مصيبة فتلك تدري ل كنت فأن
أعظم فالمصيبة

يسققتنكرون ]،5قولهم} [الرعد: فعجب تعجب {وإن 
وتحمققر وأذنققابهم والنصققارى لليهققود يحققدث مققا ويشققجبون

يحققدث لمققا مسققتنكرا أو صققارخإا لهققم نسققمع ول أنققوفهم،
والعققراق والشيشققان فلسققطين فققي المسققلمين لخإواننققا

فعلققى اسققتنكروا وإن السققلم، بلد من وغيرها وأفغانستان
جققزر فققي كمققا أحيققاء ويحرقققون ينحققرون إخإواننققا استحياء،
علققى أشققداء فهققم همسققا، لهققم نسققمع ولم وغيرها الملوك

اللققه قققال كما الله لولياء خإلفا للكافرين رحماء المسلمين
المؤمنين على أذلة ويحبونه يحبهم بقوم الله يأتي {فسوف

يخققافون ول اللققه سققبيل فققي يجاهدون الكافرين على أعزة
]. 54لئم} [المائدة: لومة

 الثامن الفصل
 النصيحة الدين وأخأيرا
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بانتهاك ورميتهم التهام أصابع للمجاهدين وجهتم من يا
أخإطققأتم بققأنكم نققذكركم السققلم وتشققويه النسققان حقققوق
)!! 35( التهام توجيه

عليقه اللقه صقلى رسوله وامر الله بأمر يلتزم الذي هل
المخطأ؟!! هو المعتدي أذى بدفع وسلم

عليققه اللققه صققلى الله رسول درب على يسير الذي هل
خإلققف سققار أو الطريققق أخإطققأ قققد البققرار وأصققحابه وسققلم

التيار؟!!

سويا يمشي أمن أهدى وجهه على مكبا يمشي {أفمن
]؟! 22مستقيم} [الملك: صراط على

يققأتي أن قبققل الحققق وقققول التوبة المسلم على فيجب
فيعتققذرون} لهققم يققؤذن ول ينطقون ل {فيومئذ القيامة يوم

].25[المرسلتا:

الخاتمة
،الشققغال لكققثرة أمققري، مققن عجالققة على كتبته ما هذا

وقامققة للغافققل وتنبيهققا للجاهققل، تعليمققا البققال، وانشققغال
القصد. وراء من والله للشبهة، ودفعا للحجة،

.19 بتصرف الحيارى هداية عن ) نقل35
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المجاهققدين أحققد قققاله مققا واليكققم نققثرا، نشققرته ما هذا
شعرا:

             أثارهاعلى تمشي قدوة لك قالوا: فهل
قارئ أو عالم من

        بجهادهم وصحبه محمد قلت: النبي
المصار على سادوا

           فإبنومصعب الوليد أبن قدوتي انا
النصار وسائر الزبير

تبغي        فعلمموحش بالمكاره قالوا: فدربك
الخإطار في العيش

النعيم         اماجناننا درب وصف قلت: المكاره
النار درب فوصف

عن           كفوا شبابنا بالجهاد عذلتهم يامن
والنكار التشهير

خإطى   وعلىوروحها الجنان عشق من أيلم
سار دوما الصحاب

هب حر    وبعزمولهوها الحياة هجر من ايلم
لستنفار

بها          يبغينفسه أرخإص لله من ايلم
قرار خإير الفردوس

من      وحذارلومكم من وأهله الجهاد فدعوا
حذار النفاق وصف

           يغزو أو بالغزو نفسه يحدث لم من
الشرار فميته فماتا

ذل            وبتركه لعزنا الطريق هو الجهاد أن
صغار وعيش

بققاطل الباطل وأرنا أتباعه، وأرزقنا حقا الحق أرنا اللهم
اجتنابه.. وأرزقنا

اللهققم والعمققل، القققول فققي الخإلص نسققألك إنققا اللهم
شققمائلنا وعن أيماننا وعن خإلفنا ومن أيدينا بين من أحفظنا

تحتنا.. من نغتال أن اللهم بك ونعوذ فوقنا ومن

الشققهداء ونققزل السققعداء عيققش نسققألك إنققا اللهققم
الخلود.. جناتا في النبياء ومرافقة

وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم الله وصلى
وسلم

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وأخإر
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