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  ..يا أهل العراق
  !وا فتوى النفاقاحذر

  

  أخو من طاع اهللا: بقلم
  
  

 
  

  فتنة املصطلحات
املصلحة واملفسدة أمنوذجا
ً

  
  أبو بكر ناجي: بقلم الشيخ 

  

  
  

اجلهاد ليس معلقا بأرض
ً

  
  يوسف العييري: بقلم الشيخ 

  

  
  

  بالسنة الغراء
  متسكوا يا أهل اجلهاد

  

  عامر العامر: بقلم الشيخ 

وصلى اهللا وسلم وبارك على خامت      رب العاملني ،احلمد هللا
، حممد بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه         األنبياء وإمام املتقني    

  :أما بعد والتابعني ، 
فمن يتدبر كالم اهللا عز وجل ، جيد أن اهللا قـد توعـد              

: بوعيد عظيم القاعدين عن اجلهاد وعن نصرة املستضعفني       
بكم عذابا أليما ويستبدل قوما غريكم وال       إال تنفروا يعذّ  ﴿

  ﴾تضروه شيئًا
فليت شعري كيف يقعد القاعد وهو يعلم وعيد اهللا عـز           
وجل، ويعرف أسالفه يف القعود وكيف أنه مل يكن يقعد          
عن اجلهاد املتعني إال املنافقون، وقليل من املؤمنني، وهـو          

اهللا يعرف قصة الثالثة الذين خلِّفوا وكيف عاقبهم رسول         
صلى اهللا عليه وسلم بتلك العقوبات البليغة، حىت هجرهم         
أكرم اخللق وأهل املدينة من الصحابة أمجعني، ألجل تلك         
اجلرمية، جرمية القعود عن اجلهاد، فهبوا أيها املؤمنون جلهاد         

  . أعداء اهللا الكافرين، وال ترضوا الذل واهلوان



 

א–א٣  ١٤٢٥–אא ٣ 

 
 

 

  براءة من الطواغيتبراءة من الطواغيت
  وآله وصحبه أمجعـني      والصالة والسالم على نبينا حممد     العاملني ، الرمحن الرحيم ، مالك يوم الدين ،           احلمد هللا رب  . 

   :أما بعد
 ين بالضرورة أنَّفمن املعلوم من الداهللا على العبِد أول ما فرض باهللا قال تعاىل واإلميانَ بالطاغوِت الكفر  :    اهالَ ِإكْـر

                     اللّها ولَه امالَ انِفص ثْقَىِة الْوورِبالْع كسمتِمن ِباللِّه فَقَِد اسؤيِبالطَّاغُوِت و كْفُري نفَم يالْغ ِمن دشالر نيبيِن قَد تِفي الد
   يع عِليم سِم

ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسوالً أَِن اعبدواْ اللّه واجتِنبواْ الطَّاغُوت فَِمنهم من هدى اللّه وِمنهم من حقَّـت                    وقال تعاىل   
اِقبكَانَ ع فواْ كَيِض فَانظُرواْ ِفي اَألراللَةُ فَِسريِه الضلَيع كَذِِّبنيةُ الْم  

 وغريهم   الدعوةِ  من أئمةِ   العلمِ كما قرر ذلك أهلُ   ،  فر بالطاغوت ويتربأ منه ويعاديه      وال يكون املرء مؤمناً باهللا ما مل يكْ       
  .رمحهم اهللا 

م ـ كالطاغوتِ م ذلك فما حال من رضخ حلكِمِلفإذا عاملسمى مبجلس األمن الـدويل مـثالً ـ     الطواغيت وقرارا 
كحـال  ،  وتبجح وتباهى بذلك يف كل جممع       ،   أهل اإلسالم    وأعام ضد ،   ٍة أهل الشرك من كل ملَّ     ف يف صف  ووق

   ...- نسأل اهللا العافية والسالمة -م ال شك أن هذه األفعال ردة صرحية عن اإلسال طواغيت جزيرة العرب ؟؟
  ء ؟وما حال من زين هلم عملهم وسكت عن قبيح فعلهم كحال علماء السو

  ...أيها املسلمون 
     من مناصرةِ ،   العرب    جزيرةِ انظروا إىل ما يقوم به طواغيت الـدعم   وتقدِمي،  وخدمتهم  ،   الصليب وأهل الشرك     اِد عب 

املسلمني ها من بالِد وأفغانستان وغِري إخواننا يف العراِقاملستمر هلم ضد .  
  .  الصلييباالحتالِل وي صنيعِة عالّوحكومِة،  كرزاي  كحكومِة العميلِةدعمهم للحكوماِتوانظروا إىل 

  .  هلا  والرضوِخ األمِن جملِس قراراِت اإلعالم من امتثاِلواستمعوا إىل تصرحيام يف وسائِل
  جهـادِ  ِة شرعي هم يف إنكارِ  ت أصوات حيف الوقت الذي ب   ،  ات  فري هذه الكُ   عن إنكارِ  وِء الس  علماءِ وانظروا إىل صمتِ  

  ااهـدين إىل إلقـاءِ     ودعوم،  ويف فلسطني     ويف العراقِ   العربِ  على ااهدين يف جزيرة    يت والتثريبِ هؤالء الطواغ 
  .وء  الس أولئك األدعياء من علماِءما تكلم بذلك بعض ،ك العميلة املرتدة حتت تلك احلكوماِتنضواِءالسالح واال

 تلك القضايا خاصةً بأهل تلك الـديار وال          ويرون أنّ  ستعماراال حبدود   والبعض اآلخر الذين يرون قضايا األمة حمدودةً      
تعين للمسلمني إال التحسواألسى ر .  



 

א–א٤  ١٤٢٥–אא ٤ 

وهي عندهم من الشؤون الداخلية الـيت ال جيـوز أن           ،   بالعراقيني    نظر هؤالء األدعياء خاصةً     العراق من وجهةِ   فقضيةُ
  . ين والرافضي والنصراين توي يف ذلك الس يس- كما يزعمون -يتدخل فيها سوى الشعب العراقي جبميع أطيافه 

  . .. أكثر  إىل العراق حىت ال تتأزم القضيةُ والنفِريفال ينصح من وجهة نظرهم بالذهاِب
م من احلكوماِتوأي خدمٍة! ؟الل بعد هذا فأي ض؟؟ العميلة  قدمها هؤالء للمحتلني وأذنا!!  

      الكفـر   جمـالسِ  ما هي إال سياسات   ،   الطواغيت من حكامهم     اركِةوذا نعلم أن هذه التصرحيات والبيانات منهم مبب       
  . اليهود والنصارى وتصب يف مصاحل - كهيئة األمم امللحدة -

           وخـذالن إخواننـا ااهـدين الـصادقني        - اليت مل تغرب أقدامهم يف سبيلها        -ويريدون بذلك تعطيل فريضة اجلهاد      
    -  حنسبهم كذلك واهللا حسيبهم -

   طويال       خلوا املنابر للسيوف قليالالسامعونقلنا وأصغى 
كْوإننا نعلنها صرحيةً أننا نوهيئِة األمِن جملِس بقراراِتفر ر من حتاكم إليها من دون اهللا جل وعال فِّكَ األمم ون.  

  . اجلزيرة  شعِب بامسهم واسِمِس تلك اال قراراِت العرب وما أعلنوه والتزموا به حيالَ جزيرِة من طواغيِتونتربأُ
                     ـانوِن اللَِّه كَفَرونَ ِمن ددبعا تِممو اء ِمنكُمرا بِإن ِمِهمِإذْ قَالُوا ِلقَو هعم الَِّذينو اِهيمرةٌ ِفي ِإبنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان قَد

ةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ِبكُمهدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداء أَبضغالْب   
ال حتـدنا حـدود     ،   خـذالم    وعدم،   مكان    ويف كلِّ   إخواننا ااهدين يف العراقِ    ونرى أنه من الواجب علينا نصرةُ     

   .وإن رآها األدعياء وأهل املصاحل املزعومة  ، الطواغيت اليت ما أنزل اهللا ا من سلطان 
وأن يهلـك   ،   هذا الـدين     نا من أنصارِ  ني وأن جيعلَ   مهتدين غري ضالني وال مضلِّ      اهللا تبارك وتعاىل أن جيعلنا هداةً      نسأل
  . والدين  امللِةأعداَء

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه 

  
  

   : :–– حفظه اهللا  حفظه اهللا ––قال الشيخ أسامة بن الدن قال الشيخ أسامة بن الدن 
 اليوم جياهدون واهلرسك ، وهم البوسنة يف والصرب أفغانستان يف الروس اللقت خرجوا قد احلرمني بالد أبناء كان لئن  

.. طاجكستان  أيضاً يف اهللا بفضل معكم ، ويقاتلون املتحالفني الروس على ونصرهم عليهم اهللا فتح وقد الشيشان يف
 يكونون ما أكثر ن ، فهممكا كل يف الكفر ضد اجلهاد شعور وإميانٌ بضرورة عندهم احلرمني أبناء كان لئن: " أقول 

 - أمجعني املسلمني املشرفة ، قبلة الكعبة- مقدسام  أعظم عن للدفاع عليها ولدوا اليت أرضهم عدداً وقوةً ومحاسةً على
 وهي املسلمني ، أال كل الكربى ، قضية قضيتهم يف ويؤازروم أمجع ، سينصروم العامل يف املسلمني أن ويعلمون

  ".العامل  يف مسلم واجب كل هو هذا أنمقدسام ، و حترير
  )إعالن اجلهاد (                                                                    من كتاب 
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فيما أرادت أن تصوره إجنازا أمنيا، أعلنت احلكومة السعودية صورا حديثة  
حصلت عليها مـن    لسبعة من املطلوبني على قائمة الستة والعشرين، وقد         

جمموعة من الوصايا والتسجيالت املصورة سقطت يف بعض املـدامهات،          
وذلك بعد أن أدركت احلكومة فشلها يف احلصول على صور جديدة من            

 حيث أعلنت يف السابق صورا بعضها يرجع إىل أكثر من عشر سنوات، كما يف صورة الشهيد إبراهيم الـريس                     أرشيفاا
ذه اخلطوة يف حماولة من حكومة الردة للترقيع من فشلها يف جانب توفري الصور احلديثـة للمطلـوبني،                  رمحه اهللا، وتأيت ه   

  .وميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين
ويتزامن نشر هذه الصور مع صور ست نشرا احلكومة الباكستانية ملطلوبني أمنيا من ااهدين على أرضها، ومن اجلـدير                   

كومتني السعودية والباكستانية كانتا محاري ِرهاٍن يف احلرب على اإلسالم باسم حرب اإلرهاب حتت لـواء                بالذكر أن احل  
  .الواليات املتحدة األمريكية، وضربا أمثلةً يف اخليانة والعمالة واالنبطاح ال حيفظ لنا التأريخ شيئًا يشبهها

داخلية حول نشر قائمة جديدة من املطلوبني، بعد أن اكتشفت          استمرارا ملسرية التخبط ما زال اجلدل يدور داخل أروقة ال          •
احلكومة العميلة هذه املرة أن املد اجلهادي تزايد بفضل اهللا إىل ما ال ميكن حصره وأن املطلوبني أكثر بكثري من تسعة عشر                      

جلهادي يف وقـٍت جيـدون      أو ستة وعشرين، وإعالن قائمة فيها مجيع صور املطلوبني يعين عندهم االعتراف بانتشار املد ا              
 .لقد قضينا على اإلرهاب : أنفسهم حباجة ماسة إىل أن يقولوا ألسيادهم األمريكان وملن يصدقهم من الشعب املسلم 

 دوالرا، وأثَّر هذا االرتفاع     ٥٠واصلت أسعار النفط االرتفاع السريع خالل األسبوع املاضي، حىت وصل سعر الربميل إىل               •
، وازداد  %١٠ إىلبنسبة تصل   أسعار الشحن   عدد كبري من شركات الشحن      يف كافة األسواق، فرفع     السريع غري املسبوق    

الطلب يف ما يسمى مبنطقة اخلليج على الذهب باعتباره عملة آمنة، وسط تنبؤات قوية حبدوث ايارات مفاجئة يف أسـعار                    
سعار النفط إىل استمرار العمليات اجلهاديـة يف        العمالت، وخاصة الدوالر األمريكي وما يدور يف فلكه، ويرجع ارتفاع أ          

منطقة ما يسمى بالشرق األوسط شامالً جزيرة العرب والعراق، والتوجه امللحوظ إىل استهداف الـنفط املـسروق مـن                   
املسلمني، باإلضافة إىل ازدياد اخلطر اجلهادي على أمريكا، ورفعها مستوى اخلطر إىل درجات عالية، مع عدة عوامل أخرى         

ستمرة ومتزايدة من أمهها الثورة الصناعية واالقتصادية يف الصني وبعض الدول املستهلكة للنفط، واليت ال يتوقع أن تتوقف                  م
  .قريبا، مما يعطي ضماناٍت مؤكدة باستمرار أسعار النفط على مستوى عاٍل ملدة غري حمددة

لسعودية مل تعد قادرة على خفض أسعار النفط بسبب تدين           يف ارتفاع أسعار النفط هذه املرة، أن احلكومة ا         الالفت للنظر 
االحتياطي املتبقي هلا، مما اضطرها إىل توفري النفط جمانا بكميات كبرية، وتقدمي تسهيالت أخرى يف شحن النفط وتـسيري                   

  .الناقالت إلسعاف أمريكا اليت تتحمل القسط األكرب من اخلسارة عند ارتفاع أسعار النفط
اإلخوة األسرى يف سجن الرصيفة مبكة احتجاجا على سوء املعاملة واالعتقال دون سبب واستمرار السجن               استمر إضراب    •

بعد انتهاء املدة احملكوم ا إضافة إىل سجن جمموعة دون حماكمة أصالً، وقامت عساكر السجن مبحاولة فـض احملـتجني                    
 .وت يف السجنباأليدي مما أدى إىل إصابة بعض األسرى وعدد من عسكر الطاغ



 

א–א٦  ١٤٢٥–אא ٦ 

 فيها السجناء يف السجن ذاته، بعد إضراب سابق مل تتمكن مباحث السجن من              بهذا وتعد هذه املرة هي الثانية اليت يضرِ       
  .السيطرة عليه، وجرى وعد السجناء بتعديل أحواهلم واإلفراج عمن انتهت حمكوميته، دون أن يتم شيء من ذلك

أنواع عدة من الظلم املرير، فاالعتقال يتم بدون مة، واملتهم يبقى يف الغالـب دون               واألسرى يف بالد احلرمني يعانون من       
حماكمة، والذي يدخل حماكمة صورية عند قضاة مل يسمعوا بالرتاهة يحكم عليه مبدة جائرة، والذي يقضي هذه املدة يبقى                   

  .بعد انتهائها دون إفراٍج عنه
تهم باجلهاد أو بقضية سياسية أيا كانت، ويدخل يف التعذيب مجيع ما توصـلت              هذا كلُّه، فوق التعذيب الذي يتلقاه كل م       

إليه الوحشية املعاصرة، من كرسي كهربائي، واقتالع لألظافر، ونتٍف للحية، وجلد متوحش بأنواع العصي مـن خـشبية                  
يهم وأرجلهم، إضـافةً إىل     ة وأسواط جلدية، وإطفاء للسجائر يف صدور السجناء وبطوم، وغرز للدبابيس يف أيد            يوحديد

التعليق باأليدي مدة طويلة، والتسهري املستمر أليام عدة غالبا ما تقتصر على األسبوع وأحيانا تستمر إىل أكثر من أسبوعني، 
  .حىت يصل السجني إىل حالٍة من فقدان الوعي واهلذيان

 ورمي -جل جالله– كثريا ما تتمثل يف سب اهللا ومع هذا التعذيب اجلسدي هناك أنواع عدة من العذاب النفسي واملعنوي،    
  .املصحف على األرض أو وطئه بالقدم، والسب البذيء الذي يتناول الِعرض والوالدين والدين

نسأل اهللا جلت قدرته أن ينتصر إلخواننا األسرى، وأن يعجل فرجهم وخالصهم، وأن يرتل عليهم من الـصرب والثبـات                    
 م من البالءوالسكينة أضعاف ما نزل.  

ا استثنائية يف جمـال  جهوًدأن السعودية تبذل  أكد منسق مكافحة اإلرهاب بوزارة اخلارجية األمريكية جاي كوفر بالك  •
 مكافحـة يعتمد عليه بالنسبة للتعاون بينها وبني الواليات املتحدة األمريكية يف  ا، كما أا تعترب شريكًمكافحة اإلرهاب
 .ف البلدان مدى خطورته وحجم ديداته الذي تعراإلرهاب الدويل
بعنـوان  (األمريكـي   شهادته أمام جلسة االستماع اليت عقدا جلنة العالقات اخلارجية مبجلس النـواب  وأوضح بالك يف

بذل حنـو  أن أكرب دليل على جهود السعودية هو ) األمريكية الدبلوماسية يف عصر اإلرهاب واستراتيجيات وزارة اخلارجية
  ضمن جهود قوات األمن السعودية١السعوديني ألرواحهم يف مواجهام مع اإلرهابيني جال األمن من الشباب من ر٥٠

  .املشكلة للتعامل مع تلك
الواليـات   مشكلة اإلرهاب اليت تعنيها وتعينالساعة للتعامل مع  وأشار إىل أن احلكومة السعودية تعمل حاليا وعلى مدار

أعلـى  يف  ، مؤكدا أن البلدين يعرفان حجم املشكلة وأن التعاون بينهما يف ذلك االت نفسهالوق املتحدة األمريكية يف
ملناقشة اهتمامات البلدين املشتركة فيما يتعلق   سبتمرب١١وقال بالك إنه زار السعودية وبشكل متكرر منذ أحداث  درجاته

 .مبكافحة اإلرهاب
جهود فعالة ومؤثرة   قاطع ال شك فيه أن جهود السعودية احلالية هيميكنه أن يؤكد يف ذلك اخلصوص وبشكل وأوضح أنه

للتدليل ) حرب(نفسها تصف جهودها تلك بأا  وتبدو نتائجها واضحة من وجهة نظر مكافحة اإلرهاب كما أن السعودية
 ]. ) واس (وكالة األنباء السعودية : واشنطن [  .على تلك املشكلة على االهتمام الكبري الذي توليه للقضاء
                                                 

 العدد املعترف به رمسيا أضعاف هذا العدد، ولكن أرواح عبيد الطاغوت ال تعين شيئًا ألسيادهم العمالء وال ألسيادهم من األمريكان: ملحوظة 1



 

א–א٧  ١٤٢٥–אא ٧ 

يف امتداد للحملة الصليبية على املسلمني يف كل مكان، جددت احلكومة السعودية العميلة حتذيرها ملن ميلـك الـسالح أو                     •
يقتنيه أو يدرب عليه دون ترخيص، وأعطت مهلة لتسليم السالح يف سبيل نزع أسلحة املسلمني ليتمكن األمريكان مـن                   

ود الذين كفروا لـو تغفُلـون عـن أسـلحتكم     {يهم احتالهلم الذي يخططون له، القدوم على أرض خالية مما ينغص عل   
  .}وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلةً واحدةً

علما بأن الترخيص املذكور ال يعطى إال للمباحث وجند الطاغوت، أو حاشية األمراء ليكونوا من مجلة حرس األمـري، أو                    
   .د حسب السلَّم الطبقي يف بالد احلرمني احملتلةاألمريكان والغربيني الذين هم سادة البال

 ااهدين األفغان والعرب ومن ناصرهم وآواهـم        اهلجوم الرئيسي الثالث خالل العام احلايل ضد      بدأت القوات الباكستانية     •
 . وزيرستان اجلنويببإقليم يف منطقة القبائل من رجال القبائل

يف بلوشـستان   ومناطق احلدود الشمالية    يف  يف كافة أحنائها    سميه باإلرهاب   وقد أعلنت باكستان احلرب املفتوحة على ما ت       
  .باد وكراتشيأسالم إاملدن الرئيسية كالهور وو

يف حماولة منها ملسابقة    القوات الباكستانية تستخدم كافة أسلحتها وبكثافة عالية        إن  ويقول شهود العيان يف منطقة العمليات       
  .واالة الكفار وحماربة ااهدينرد الفعل اإلسالمي الغاضب من م

واستعانت احلكومة يف حرا هذه ببعض القبائل اليت باعت دينها هلا، وحتالفت مع احلكومة لتسليم املطلوبني والتجـسس                  
  .على ااهدين

  

  
  

 מ מ   מ
 معارضـة    ؛  بعض الشيء من أمرين    بوش بدا متهيباً   اهللا، لكن  قلها لألمري عبد  االبن مسع نفس التأكيدات اليت طلب منه أن ين        " 

 قد يثـور ضـد املـصاحل       تضمنتها تقارير رفعت إليه تقول إن العامل العريب واإلسالمي         والتخوفات اليت ،  األوروبيني من جهة  
  .األمريكية يف حال قيام احلرب

مع   أن بندر بن سلطان يف لقائه        بيد وعـاجزون يف    فاألوروبيون ال يستطيعون املساعدة يف إطاحة صـدام        ، مريند األ بوش فن
بنـدر   فقد قـال  ،  ، أما التخوفات والتقارير بشأن املوقف العريب واإلسالمي          بأي خمططات أمريكية   الوقت نفسه عن اإلضرار   

وعليه فال جيـب    ،  مل يتحرك  سالميواإل لكن العامل العريب  ،  إن نفس التقارير توقعت نفس الشيء يف احلرب األوىل         :للرئيس  
   . " االكتراث هلذه التوقعات

   ]٢٦٧ ص بوب وودوردمن كتاب خطة اهلجوم ل[ 



 

א–א٨  ١٤٢٥–אא ٨ 

  ))  ٦٦  ((إصالح الغلط يف فهم النواقض إصالح الغلط يف فهم النواقض 

א א א   א

  
  فرحان بن مشهور الرويلي: كتبه الشيخ 

  :سول اهللا، أما بعداحلمد هللا، والصالة والسالم على ر 
فإنَّ من املسائل اليت كثر فيها االختالف والغلط، مسألة العذر باجلهل يف أصل الدين، وكثري ممن يرى عذر اجلاهل الذي                  

  .يرتكب الشرك األكرب، جيعل العلة يف ذلك انتسابه إىل اإلسالم، ودعواه أنه من املسلمني
ى ذلك من مولده إىل مماته، وكان يقول بلسانه إين مـسلم، عـده مـن                فإذا عبد غري اهللا، ودعاه وذبح له، ونشأ عل        

املسلمني، وإذا عبد غري اهللا ودعاه وذبح له، وكان يقول بلسانه إني على الدين الذي أمرين اهللا به مل يعذره، وهذا مـن                
التناقض وال شك.  

د منهم باجلهل، جعـل الفـرق االنتـساب إىل          وإذا أُورد عليه التسوية بني عباد القبور وعباد األوثان وعدم عذر أح           
  .اإلسالم، وبسبب هذا االنتساب حيكم بكفر عابد الوثن، وبإسالم عابد القرب

 ال دليل عليه، وإن أُريد      مكّحتواالنتساب إىل اإلسالم إن أُريد به االنتساب إىل اإلسالم وحده دون سائر الشرائع، فهو               
، أو إىل اليهوديـة أو       ء كان االنتساب إىل اإلسالم الذي بعث به حممـد           به االنتساب إىل دين اهللا عز وجل، سوا       

النصرانية أو غريها من األديان اليت بعث ا الرسل، لزم صاحب هذه املقالة أن حيكم بإسالم جهال اليهود والنـصارى                    
 ومن عذر هؤالء كفر وخرج      وغريهم ألم منتسبون إىل دين اهللا الذي أمرهم باتباعه، ووقعوا يف نواقض له عن جهل،              

  .ب الصحيح الصريح من األدلةمن امللة، وكذّ
، ألم على دين إبراهيم فيما يزعمـون ويظنـون،           بل يلزمه أن حيكم بإسالم مشركي قريش قبل بعثة رسول اهللا            

ك لـه يف اخللـق      وكان عندهم بعض الشعائر منه واألحكام كاحلج واخلتان وتعظيم املشاعر، ويقرون باهللا ربا ال شري              
 بالنيابة عنه والوسـاطة     لهوالرزق واإلحياء واإلماتة، ولكنهم يشركون مع اهللا غريه لتقرم إىل اهللا معتقدين أن اهللا أذن                

 بينه وبني خلقه تعاىل اهللا عما يزعمون، وعباد القبور مثلهم يف كل هذا، إال أن عباد القبور ينتسبون إىل خامت النبيني                      
 أو التزامهم   اهليني إىل إبراهيم، مث هم وإياهم سواء يف كل شيء، وال ينفع عباد القبور اتباعهم النيب                 بدل انتساب اجل  

  .بعض شرائع دينه ، كما ال ينفع كفار قريش اتباعهم إبراهيم أو التزامهم بعض شرائع دينه
والكثرة والقلة  ،  يتعبدون ا تقابلها شرائع     ، وبعض الشرائع اليت     ملة إبراهيم فاالنتساب إىل اإلسالم يقابله االنتساب إىل       

ال تؤثر يف ثبوت اإلميان والكفر، واإلقرار بالربوبية هللا يقابله إقرار أولئك بالربوبية، وكل من الفريقني كافر باهللا خارج                   



 

א–א٩  ١٤٢٥–אא ٩ 

لقبوريـة  من امللة مارق من الدين، وإن كان انتسب إىل دين صحيح وارتد عنه من أول نشأته كما هو حال كثري من ا                     
  .ومن اجلاهليني، وبعد أن سبق ذلك إسالم الفطرة كما هو حال بعض القبوريني وأوائل من ارتد من اجلاهليني

بل حىت زعم القبوريني أنَّ ما يفعلونه من أمر اهللا ورسوله، يقابله قول املشركني يف اجلاهلية كما حكى اهللا عز وجـل                      
﴾، وهذا حجة غالب املشركني من عباد القبـور         ها آباءنا واهللا أمرنا ا    وإذا فعلوا فاحشةً قالوا وجدنا علي     ﴿: عنهم

اليوم، بل قد لقيت من كبار مشايخ أهل الشرك املعمرين، من حيتج حبجة الكفار األولني بعينها، ويقول ليس لـك أن                     
ه اخللف عن السلف، مث     تنكر ما عليه الناس ألنهم أخذوه عن آبائهم، وآباؤهم ال شك أنهم أخذوه عن آبائهم، وأخذ               

أم وجدوا عليه آباءهم، وأن اهللا أمرهم       : ، وهذا عني ما يف اآلية من احتجاج املشركني بأمرين         ! هو عن رسول اهللا     
، وهذا وإن كان ورد     "ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إىل أمر من اهللا وشرع         : "به قال احلافظ ابن كثري يف تفسري اآلية       

يت فسرت بأا طوافهم بالبيت عراة، إال أنه يدل على وجه استدالهلم بفعل آبائهم، وهو ظنهم أن                 يف سياق الفاحشة ال   
  .فعل آبائهم عن شريعة من اهللا

وهذا الغلط كما يقع من بعض املخالفني يف مسألة العذر باجلهل من طالب العلم، فإنه يقع يف العامة كـثريا يف عـذر                       
ال يكفرون منتسبا إىل اإلسالم أبدا، بل قد مسعت بعض من كانوا يسمون دعاة الصحوة               املعاند املنتسب إىل اإلسالم، ف    

ال أكفِّر من يقول أنا مسلم، عند سؤاله عن مثل حافظ األسد وطواغيت العرب من احلكام                : ممن بدل تبديالً كثريا يقول    
دى وحقا، فلم كلف الصديق نفسه مقاتلـة        املرتدين، وهذه عني الشبهة العامية، وليت شعري إن كان هذا املسلك ه           

وأكثر من حكم أهـل العلـم       ! مسيلمة ومن معه حىت فين خيار الصحابة واستحر القتل يف القراء أهل العلم والقرآن؟             
  .بكفرهم من املرتدين، إن مل يكن غالبهم كانوا ينتسبون إىل اإلسالم ويأبون أن يوصفوا بغريه

فر من يقول أنا على دين موسى، أو أنا على دين عيسى من اليهود والنـصارى، وهـذا                  أن ال يك  : بل طرد هذا القول   
  . القول ممعن يف الضاللة بعيد كل البعد عن دين اهللا وكتاب اهللا وسنة رسوله 

بعد بعثـة   ال يسلَّم ذا فإنهم كفروا بعد بعثة حممد ونسخ أديام، فمقتضى هذا أنهم لو انتسبوا إىل اإلسالم                  : فإن قيل 
حممد وبقوا على ما هم عليه عذر جاهلهم وكان مسلما، ومقتضاه أيضا أنَّ جهاهلم كانوا مجيعا مسلمني مؤمنني وقت                   

  .، وإنما كفروا ببعثته، وهذا معلوم البطالن بعثة النيب 
يه من املشركني البتة، بل انتـساب       وليس معىن ما تقدم أننا نقول إنه ال فرق بني املنتسب إىل اإلسالم وغري املنتسب إل               

الرجل إىل اإلسالم بعد كفره يثبت له به اإلسالم يف الظاهر، فإذا مل يلتزم أحكامه، أو ارتكب املكفرات اليت تنـاقض                     
أصل التوحيد، فإنه يحكم عليه بالردة، وأما الطوائف الكفرية اليت تنشأ على هذا القول، ففي إثبـات اإلسـالم هلـم                     

م إىل اإلسالم قوالن ألهل العلم، فمنهم من يرى أنَّ اإلسالم يثبت هلم باالنتساب وتثبت الردة مبا يرتكبون من                   بانتسا
املكفرات، ومنهم من يرى أنهم كفار أصليون، وأن انتسام كانتساب مشركي قريش إىل ملة إبراهيم، وهو األصح ملا                  

  .تقدم من عدم الفرق بني االنتسابني واهللا أعلم
  .ذا وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعنيه



 

א–א١٠  ١٤٢٥–אא ١٠ 

  وصية الشهيد وصية الشهيد 
  فهد بن علي الدخيل القبالنفهد بن علي الدخيل القبالن

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
له وأصحابه الغر   آوعلى  ،  والصالة والسالم على من قال بعثت بالسيف حىت يعبد اهللا وحده            ،   احلمد هللا رب العاملني     

   موالهم ىفاستحقوا بذلك رض} أشداء على الكفار رمحاء بينهم      { : م جل وعال فقال عنهم      امليامني الذين وصفهم ر 
  :سلك طريقهم إىل يوم الدين وبعد عنهم وعمن 

أال وهو عبادة اهللا تبارك وتعـاىل وحـده ال          ،  نه مما ال خيفى على من وفقه اهللا تعاىل أنه خملوق ألمر عظيم وجسيم               إف
ىل شـريعته ،  والتحاكم إ،  ، والعبادة له وحده فهو سبحانه وتعاىل املتفرد باخللق والرزق ،وال حكم لغريه ، شريك له   

وما : قال تعاىل ، ه سبحانه وتعاىل   والكفر بكل حكم يكون بغري شريعت      ةوكذلك الرباء ،  والرباءة من كل معبود سواه      
 وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَال تدعو مع اللَِّه أَحـداً          :وقال  ِللَّهِ  الْحكْم ِإال  ِإِن: وقال  خلَقْت الِْجن والِْأنس ِإلَّا ِليعبدونِ    

ولَقَد بعثْنا ِفي كُـلِّ أُمـٍة       :  وقال تعاىل    يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويؤِمن ِباللَِّه فَقَِد استمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى       فمن  : وقال  
  .ىل قومه فإن هذا األمر العظيم هو مطلب كل نيب ورسول إ أَِن اعبدوا اللَّه واجتِنبوا الطَّاغُوترسوالً

ىل شـريعته   ومل يتحـاكم إال إ    ،  د إال اهللا وحده     فلم يعب ،  اهللا تبارك وتعاىل استجاب ألمر اهللا وأمر رسوله          فمن وفقه 
ِإِن الْحكْم ِإال ِللَِّه أَمر أَال تعبدوا       : تثاالً لقوله تعاىل     منه ومن حكمه ام    وتربأ،  سواه  ، وكفر بكل معبوٍد     سبحانه وتعاىل   

 مل يستجب ألمر اهللا تبارك وتعاىل وأمـر رسـله            ورضي اهللا عنه وأدخله جنته ، ومن خذله اهللا تبارك وتعاىل            ِإياه ِإال
، بل أخذ يتخبط يف غياهب الظلمات والـضالل         ،   شريعته   فلم يعبد اهللا ومل يتحاكم إىل     ،  صلوات اهللا عليهم أمجعني     

مثل من يعبد البقر والشيطان والفرج والنار ، حىت إننا مسعنا من يعبد أشياء ال تصدق ويعبد كل من ال يستحق العبادة ،        
       ُاً آخر غريه مثل من يعبد       يعبد مع اهللا أحد    أوالطاغوتية   لوم القبلية وحتاكم إىل زباالت القوانني الوضعية امللعونة أو الس

من يعبد الـسيد    مثل  ،  ويستغيث م يف الشدائد والكروب      ،  ويتقرب إليهم بالذبح هلم والنذور      ،  األولياء والصاحلني   
فالبد من عبادة   ،  فمن فعل ذلك فليس مبسلم      ،  وغريه  أو من يستغيث بقرب العيدروس      ،  البدوي وعبد القادر اجليالين     

  .  موحداً و إال فالوالتحاكم إىل شريعته حىت يكون املرء مؤمناًن ه ال شريك له اهللا تبارك وتعاىل وحد
وليعلم أن اهللا تبـارك     ،  بل سيغضب عليه ويدخله النار خالداً خملداً والعياذ باهللا          ،  ولن يرضى اهللا عنه ولن يدخله اجلنة        

فال يقبـل اهللا    ،  ظيم الذي نسخ األديان كلها      وأنزل عليه القرآن الع   ،   وتعاىل أمر اخللق بطاعته وطاعة رسوله حممد        
 وقال  ِخرِة ِمن الْخاِسِرين  آلن يقْبلَ ِمنه وهو ِفي ا     ومن يبتِغ غَير اِألسالِم ِديناً فَلَ     بعد بعثه ديناً سوى اإلسالم قال تعاىل        

اللَِّه األِ    ِإ دِعن يننَّ الدالمس وقال  :  "   ودي وال نصراين مث مل يؤمن يب ومبا جئت به إال كان مـن              ال يسمع يب يه
فمن أراد أن يـسلم  ، ويف ذلك تنبيه لكل يهودي أو نصراين وكل كافر ، أو كما قال عليه الصالة والسالم    " أهل النار 

إله إال اهللا وأن    وليقل أشهد أن ال     ،  لكي يرضى اهللا عنه ويدخله اجلنة        ،   من النار يوم القيامة فعليه بالدخول يف اإلسالم       
  . حممد رسول اهللا
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وال نقول إنه ثالث    ،  فال نقول إن هللا ولدا      ،  وليعلم كل يهودي ونصراين أننا حنن املسلمني ال نعبد أحداً غري اهللا وحده              
 فمن ولَم يكُن لَه كُفُواً أَحدم يِلد ولَم يولَد لَاللَّه الصمد قُلْ هو اللَّه أَحدبل نقول كما قال اهللا تعاىل ،  ثالثة  

مـع  ، أو قال إن عزيراً ابن اهللا تعاىل فقـد كفـر          ،   عليه الصالة والسالم ابن هللا تبارك وتعاىل         قال إن عيسى ابن مرمي    
  ، سالممن آدم عليه السالم مروراً بنوح عليه ال       ،  مالحظة أننا حنن املسلمني حنترم األنبياء مجيعاً عليهم الصالة والسالم           

نعم حنـن   ،   أمجعني عيسى ابن مرمي إىل حممد      ، و موسى عليه السالم    ، ويوسف عليه السالم ، و     ولوط عليه السالم    
وقـد  ،  واهللا حيبهم ويتـوالهم     ،  ألم أنبياء اهللا ورسله عليهم السالم       ،  بل حنبهم وندافع عنهم     ،  حنترمهم وال نسبهم    

بل نعبد رم وربنا تعاىل ، وليعلم كـل         ،  نرفعهم فوق مرتبتهم وال نعبدهم      ولكننا ال   ،  رضي عنهم واختارهم للرسالة     
والدليل على ذلك هو تعدد الكتب املوجـودة بـني          ،  فيه زيادة ونقصان    ،  يهودي أو نصراين أن دينهم حمرف مبدل        

هلا كتاا املقدس كما    وكل طائفة   ،  وتعدد الطوائف اليهودية والنصرانية كذلك      ،  مثل تعدد التوراة واإلجنيل     ،  أيديكم  
  .تزعم وتدعي 

  .ليس فيه زيادة وال نقصان فلله احلمد والشكر ، أما حنن املسلمني فليس لنا إال كتاب واحد فقط وهو القرآن العظيم 
فالبد من معرفتها لكي نفعل     ،   مث ليعلم بعد هذا أن أفضل طريق لدين اهللا والدعوة له والدخول فيه هي طريقة النيب                 

  ، كان الناس يف شرك وجاهلية     باإلسالم   وهو باختصار أن اهللا تبارك وتعاىل ملا أرسل حممدا          ،  عل عليه السالم    كما ف 
، فانقسم النـاس إىل  " من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين دخل النار"وقال ، فدعا الناس لإلسالم وترِك الشرك والكفر    

فض احلق واإلسالم ومل يؤمن به بـل عـادى أهـل اإلسـالم            وقسم ر ،  قسم قبل احلق واإلسالم وعمل به       : قسمني  
أوهلما الدعوة لإلسالم والتحذير من غريه ، واألمر اآلخـر          ،   يسري على منهجني اثنني       ولذلك أخذ حممد     ،وحارم

ن ولكي يستطيع   أخذ يبحث عمن ينصر اإلسالم واملسلمني ، وأخذ عليه السالم يعرض نفسه على القبائل لكي تؤويه                 
فلذلك ذهب للطائف يبحـث     ،  وذلك ملا اشتد أذى قريش له وألصحابه رضي اهللا عنهم أمجعني            أن يبلغ رسالة ربه ،      

مث التقى ببعض أهل املدينة يف احلج وعـرض         ،  مث ذهب ألسواق العرب املشهورة لكي جيد من ينصره          ،  عن من ينصره    
مث التقى ببعضهم يف السنة الثانية كذلك يف احلـج          ،  ه  عليهم أمره وأم ينصرونه وأصحابه ويدافعون عنه وعن أصحاب        

مث حاربه أهل   ،  بالعقبة واتفق معهم على اهلجرة إليهم لكي يكونوا أول دولة إسالمية على وجه األرض يف ذلك الزمان                  
ـ             ،  الكفر من كل مكان بكل قوة        وة مبـا   ولكن اهللا نصره وأصحابه ملَّا علم اهللا منهم الصدق واإلميان واإلعداد بكل ق
  .مث انتشر اإلسالم يف مشارق األرض ومغارا وساد وانتصر، يستطيعون ألعداء امللة والدين 

تسلط عليهم عدوهم وأخذ ثروام واحتل ،   فلما ترك املسلمون بعض دينهم وأقبلوا على دنياهم وتركوا القوة واجلهاد            
، ا تركوا من ينوب عنهم يف مواصلة خبثهم وكفـرهم           فلما رحل األعداء عن أوطانن    ،  أراضيهم وأفسد شبام وبنام     

حـىت ال ينتبـه هلـم املـسلمون         ،  ولكن بأمساء عربية وألقاب إسالمية      ،  ومن يؤمن هلم األموال وينهب هلم الثروات        
ت وزرعوا بيننا النعرا، فلذلك قسموا أراضينا وبالدنا وجعلوا على كل قطعة حاكماً عميالً هلم ،  فيقاوموم ويدحروم   

ويعيشه كل املسلمني يف كل بلد شـاهد        ،  وهاهو واقعنا املر الذي نعيشه اليوم     ،  القومية حىت نستمر مفككني ضعيفني      
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ولذلك ترى هؤالِء احلكام الطواغيت هم السبب يف فساد كثري من أهل وقتنا ووقوعهم يف احملرمات مثل الربا                  ، بذلك  
، وفتنوهم باإلعالم الفاسد املرئي واملـسموع     ، جلب العمالة الكافرة    واملخدرات واملسكرات وحمبة الغناء واملوسيقى و     

وجعلوا القدوات يف وسائل اإلعالم هم سفلة الناس وأراذهلم من كفرة وفجرة وممثلني وممـثالت ومغـنني ومغنيـات                   
كهنـة علـى    حىت إم حسنوا للناس عمل السحر والشعوذة ملا يقومون به من إبراز السحرة واملنجمني وال              ،  والعبني  

وأوقعوهم باحلرج والضائقة املالية كما يف      ،  وكذلك أفسدوا على أهل وقتنا أمور دنياهم      ،  أحسن وجه كما يف السريك      
خيرج من هذا البلد بكميات كبرية يف كل         - مثالً   –أفال يدعوا للعجب واحلرية أن البترول       ، الدولة املسماة بالسعودية    

املظلـومني أو   ال نرى إال أن كل أهل هذا البلد         ومع ذلك   ، اليني الرباميل   د إال مب  يوم تطلع فيه الشمس وتغرب فال يع      
وتـسديد الفـواتري الكهربائيـة      ،  قد أثقلتهم الديون واألسالف وتسديد األقساط الشهرية والسنوية        مدينونمعظمهم  

ـ  ،  لتجارية  وغرامات الغرفة ا  ،  كغرامات البلدية   ،  والفواتري اهلاتفية وغريها من غرامات مالية        مـن  ة  والغرامات املروري
وهلم ،  وغرامات مكتب العمل والعمال     ،  جتديد الرخص واالستمارات واملخالفات املرورية زعموا وغرامة نقل امللكية          

 واجلواب أا تصب أوالً يف جيوب أوليـائهم          ؟؟ إذن أين تذهب األموال الطائلة العائدة من البترول وأين تصب         ،  جرا  
ملقربني وعلمائهم  وثانياً تصب يف جيوب هؤالء اخلونة املرتدين من آل سلول وحاشيتهم ا           ،  مريكان الكفرة وأسيادهم األ 

وخاصة أم خانوا ااهدين الصادقني الـذين جياهـدون   ، الذين خانوا اهللا ورسوله وخانوا املؤمنني  ،  الضالني املضلني 
وإن ااهـدين   ،  ال كما يريدها األمريكـان      ،  يقة كما ينبغي  إلعالء كلمة اهللا تعاىل وتطبيق شريعته على األرض حق        

ولكـي يطبقـوا    ،   وعال   لكي يرضى عنهم رم جل     ، الصادقني يتمنون أن تقوم الدولة اإلسالمية احلقة ويسعون هلا        
  .فالتحقوا م وانصروهم ، شريعته كما ينبغي

؟؟ وهل يرضيكم واقع هذه احلكومة العميلة للغرب         ؟   ليوم هل أنتم راضون بواقع  األمة ا       وإنين أقول لكم أيها العلماء     
 وإنين أسألكم هل    ؟وهل هذا يرضي ربنا تبارك وتعاىل       ؟؟  وهل أنتم مؤيدون لوجود اجلنود األمريكان يف جزيرة العرب          

ن علمانيـاً   وهل إعالمها سيكو  ؟؟  الدولة اإلسالمية احلقة سيكون اقتصادها مبنيا على الربا كما هو يف دولة آل سلول               
وإذالهلـم ومطـاردة    ،  كون سياستها الداخلية حماربة الدين وأهله الـصادقني       توهل س ؟؟  كما هو يف دولة آل سلول       

والبحث عن ااهدين وقتلهم أو سجنهم كما هـو يف          ، الصادعني باحلق وقهرهم والتجسس على أهل اخلري والصالح       
د تقي نقي ليس له أي ذنب سوى أنه يريد أن ينصر اهللا ورسوله               سجوم كم فيها من جماه     فاسألوا؟؟  دولة آل سلول    

وبأي ذنب قتل ااهد البطل تركي الدندين رمحه اهللا هو          ؟؟   ملاذا قتلوا الشيخ ااهد يوسف العيريي رمحه اهللا          ، واسألوا 
ه اهللا وإبراهيم الريس رمحه  رمح١وبأي حق قتلوا تركي احملياين   ؟؟  وماهي متهم   ؟؟)) يف املسجد ((وأصحابه يف بيت اهللا     

؟؟ ) املعثم واهلاجري والسعيد والشمراين   (وملاذا قتل من قبلهم من ااهدين األوائل من أمثال          ؟؟  ملاذا قتل هؤالء    ؟؟  اهللا  
نسأل اهللا أن يأخذ بثـأرهم       -رمحه اهللا    - ؟؟ وماهو مربر قتل أخينا عبد اهللا احلضيف        ،   - رمحة اهللا عليهم أمجعني      -

  .يديناعلى أ
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وخاصة ضـد   ؟؟  هل توايل أعداء اهللا الكفرة من أمريكان وغريهم على املسلمني           ؟؟  وأخربوين عن سياستها اخلارجية     
حفظهـم اهللا    -ااهدين الصادقني من أمثال الشيخ ااهد البطل الزاهد العابد أبو عبد اهللا أسامة بن الدن ومن معـه                   

وسوف تزيل مجيـع    ؟؟  المية احلقة سوف تزيل مجيع أنواع الظلم والظاملني          أال تعلمون أن الدولة اإلس      ،   - ونصرهم
 للوجود األمريكي من جزيرة     إخراٍج؟؟ وسوف تقوم على     أشكال الذنوب واملعاصي من ربا ومسكرات وإعالم فاسد         

لوضـعية  وأعظم من ذلك سوف متنع القـوانني ا       ،  وسوف متنع االختالط احلاصل يف املستشفيات والطائرات        ،  العرب  
وبني الدولة العميلة اخلبيثة املنافقة     ،  وأظنكم عرفتم الفرق الواضح بني الدولة اإلسالمية احلقة         ،  الكافرة وتزيلها بالكلية    

أذكـركم   مث إنـين    . أعداء اإلسالم وتنصرهم   وهي حتاربه وحتارب أهله وتتوىل    ،  اليت تدعي اإلسالم كدولة آل سلول       
وبني جند الرمحن وجنـد     ،  وبني اخلري والشر    ،  وأنه صراع بني اإلسالم والنصرانية      ،  بالصراع احلاصل يف هذا الوقت      

بني ااهدين املؤمنني وعلى رأسهم الشيخ أسامة بن الدن ومن معه من املؤمنني وهـم حـزب اهللا وبـني                    ،  الشيطان  
األساسي بـني اإلسـالم     فهذا هو الصراع    ،  الكافرين األمريكان ومن معهم وعاوم وناصرهم وهم حزب الشيطان          

ومن وقف مع الكفار   ، فمن وقف مع ااهدين وأعام وناصرهم وأيدهم فليبشر باخلري وليبشر برضى اهللا عنه            ،  والكفر  
  .  وليبشر بغضب اهللا عليه وعذابه وانتقامه منه، وأعام وأيدهم وناصرهم فليبشر بالشر 

؟ هـل    ع من وقفت وأيدت وساعدت ِمن الطرفني املتحاربني       مث إنين أريد أن أسألكم عن موقف حكومة آل سلول م          
ومسحت هلم بالتحرك احلر والتدرب على أرضها أو علـى          ؟  وقفت مع ااهدين وناصرم وأعطتهم األموال والسالح        

وفتحت هلم املطـارات وأسـكنتهم القواعـد        ؟  ؟ أم أا وقفت مع الكفرة األمريكان النصارى          األقل سكتت عنهم  
؟ وأنتم تعلمون حكم من أعان الكفار على املـسلمني وأنـه             ة وامعات السكنية الفاخرة احملروسة بالسالح     العسكري

 ولذلك فإنين أقول أال تعلمـون أن أمريكـا   نكُم فَِإنه ِمنهمومن يتولَّهم ميكفر بذلك والدليل على ذلك قوله تعاىل    
أال تعلمـون أن أمريكـا      ؟؟  تعلمون أن أمريكا زرعت أولياءها ينفذون ما تريده         أال  ؟؟  واقفة مع إسرائيل ومؤيدة هلا      

وأعانت النصارى على املسلمني يف إندونيـسيا كمـا يف جـزر            ،  ظلمت املسلمني وقتلتهم كما يف الصومال والفلبني      
ن مليون ونصف طفـل     أال تعلمون أن أمريكا تسببت بقتل أكثر م       ،  وأعانت الروس على املسلمني يف الشيشان       ، امللوك

 ؟وعاملتهم معاملة أخس من احليوانات    ) غوانتنامو(أال تعلمون أن أمريكا ظلمت إخواننا يف سجون كوبا          ؟؟  يف العراق   
وليعلم أن  ،  ولذلك فإن ااهدين ماضون يف قتال األمريكان مهما كان الثمن         ؟؟  أنسيتم ما فعلت بأفغانستان والعراق      

 وقوله  كُِتب علَيكُم الِْقتالُ وهو كُره لَّكُم     والدليل على ذلك قوله تعاىل      ،  لى كل مسلم    قتال األمريكان فرض عني ع    
نا ِمـن   وما لَكُم الَ تقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والْمستضعِفني ِمن الرجاِل والنساء والِْولْداِن الَِّذين يقُولُونَ ربنا أَخِرج               تعاىل  

روا فَِإذا لَِقيتم الَِّذين كَفَ    وقوله تعاىل    واجعل لَّنا ِمن لَّدنك وِليا واجعل لَّنا ِمن لَّدنك نِصريا          هـِذِه الْقَريِة الظَّاِلِم أَهلُها   
قـاتلوا  " وقوله عليه الصالة والـسالم       اِتلُونكُم كَآفَّةً وقَاِتلُواْ الْمشِرِكني كَآفَّةً كَما يقَ     وقوله تعاىل    فَضرب الرقَابِ 

  . أو كما قال"  وأموالكماملشركني بألسنتكم وأيديكم
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وواهللا مث واهللا أنه ليس عن عجز وال        ،  إننا ال نريدكم وال نقاتلكم ابتداًء        :من  وإنين أقول لرجال الطوارئ ورجال األ     
وكذلك أقول لرجل األمن الذي حيرس الكفار ، عنا فال تلوموا إال أنفسكم  تدعونا وتكفوا أيديكم     ، ولكن إن مل   خوف  

مث أال تعلم أن اهللا     .  فإن هذا ماال يرضاه اهللا أبداً     ،  إننا لن نترك الكفار يهنئون بالعيش واألمان يف بالدنا وحنن ساكتون            
أخرجوا املشركني من   " قال   سول  أال تعلم أن الر   ؟  أوجب عليك قتال الكفار وإخراجهم ال محايتهم والدفاع عنهم          

؟ أهو بعـض الريـاالت الـيت         فكيف حتميهم وتقاتل ااهدين إذا هامجوهم ما هو السبب يف ذلك          ؟  " جزيرة العرب 
؟ أم هو خداع الطاغوت نايف وإخوانه ومدحه         ؟ أم أنه تلبيس بعض مشايخ الدولة وعلماء السوء         تستلمها آخر الشهر  

، ، فتنبه يا مغرور قبـل فـوات األوان           د املوت ولو أعطاك ألف ألف لقب شهيد الواجب        بع لن ينفعك     ؟ فو اهللا   لك
وإن متنـا  ،  بإذن اهللا تعاىل  نّفلننصرأما حنن ااهدون فإننا إن عشنا       .  علم أنه ليس لك إال نفس واحدة فال ختاطر ا         او

 من أن اهللا تعاىل قد أمهلـهم ومل  نازير املباحثوإنين أقول وأحذر خ، ففي سبيل اهللا تعاىل ومرضاته وهي أغلى أمانينا  
وإن أصروا فأسأل اهللا تعـاىل أن       ،  يعجل عقوبتهم فليتوبوا من عملهم اخلبيث اخلسيس الدينء فإن باب التوبة مفتوح             

فقني ال  واهللا أكرب والعزة هللا ورسوله وللمؤمنني ولكن املنا       ،  ولتعلمن نبأه بعد حني     ،  يعذم بعذاب من عنده أو بأيدينا       
وال ختافوا لومة الئم فلقد     ،   اثبتوا فإنكم على احلق وبينوا احلق للناس         مث إنين أقول للعلماء الصادقني الربانيني     .  يعلمون

 أذكـركم    وإنـين  الَِّذين يبلِّغونَ ِرساالِت اللَِّه ويخشونه وال يخشونَ أَحداً ِإلَّا اللَّه         وصف اهللا تعاىل أهل العلم فقال       
وأما علماء السوء والـضالل     ،  فتحملوا ما يأتيكم وكونوا خري خلف خلري سلف         ،  بأنكم أنتم ورثة األنبياء واملرسلني      

وأن اهللا سائلهم عن علمهم     ،  ا كظل زائل    أ و اذكروا قصر الدنيا وذها   تولي،  فأنين أذكرهم بأن يتقوا اهللا ويتوبوا إليه        
 أبشروا وأملوا فإن الفرج قريب والنـصر        وإنين أقول لعامة املسلمني   ،  بة مادام بالعمر متسع     فالتوبة التو ،  ماذا فعلوا به    

ولكن اعلموا أنه جيب عليكم أن تتحملوا مسؤوليتكم وتقوموا بـواجبكم مـن             ،  بدت مالحمه وأحسنوا الظن بربكم      
 األعداء وغري ذلك وإنين أشكر كل     باملعلومات اليت تكشف أسرار ومواقع     همومدللمجاهدين  الدعاء والدعم واملساعدة    

  . متعاون معنا يف ذلك
  علمـا  اواصربا على أقدار اهللا و    ،   جزاكما اهللا عين كل خري فساحماين وادعوا اهللا يل بالثبات والنصر             وإنين أقول لوالدي

 عبد اهللا إال إنين راٍض      وال أقول ألم أوالدي وزوجيت الصابرة احملتسبة أم       ، أنه لن يكون شي إال بإذن اهللا ومشيئته وقدره        
وإنين ال أنسى ذلك االتفاق املبارك الذي كان بيين وبينـِك يف            ،  عنِك أسأل اهللا أن يرضى عنك وأن يعينك يف الدارين           

وإننـا بنينـا   ،  أول األيام على اخلري والصالح والرب والتقوى واملسارعة يف األعمال الصاحلة والتمسك بالكتاب والسنة               
أن نعمر بيتنا ونريب أبنائنا على حمبة اهللا ورسوله ونصرة اهللا تعاىل ورسوله بالقليـل               على  و،  تاب والسنة   الك عالقتنا على 

بسبب نصرة اهللا ودينه واملسارعة باللحـاق       ليس إال   ن ابتعادي عنكم يف هذه األشهر األخرية        أوإنِك تعلمني   ،  والكثري  
لنصر والتمكني وأن يرزقنا الشهادة مقبلني غري مـدبرين صـابرين           عسى اهللا أن يكتب لنا ا     ،  اهدين  ابقافلة اجلهاد و  

  .  وعسى اهللا أن جيمعنا يف مستقر رمحته ويدخلنا جنته جنة الفردوس - آمني -حمتسبني 



 

א–א١٥  ١٤٢٥–אא ١٥ 

يا أَيها الَِّذين    تذكروا قوله تعاىل     وإنين أقول إلخواين وأهل بييت وأقاريب وجرياين واملسلمني أمجعني وخاصة اإلخوان          
  ، وأن اجلهاد فرض عني على من يقدر عليه       ،   وأذكركم بفضل اجلهاد وااهدين يف سبيل اهللا         آمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ   

نين أحذركم  إو إال ف  ،  ومل يعذر اهللا أحدا بترك اجلهاد إال من كان صاحب عذر شرعي مثل األعمى واألعرج واملريض                 
تنِفروا يعذِّبكُم عذَاباً أَِليماً ويستبِدلْ قَوماً غَيركُم وال تضروه شيئاً واللَّه علَى كُلِّ شيٍء              ِإالّ   وغضبه قال تعاىل    اهللا عذاب
قَِدير  وقوله تعاىل        ثَالَكُموا أَمكُونال ي ثُم كُمرماً غَيِدلْ قَوبتسا يلَّووتِإنْ تو      ا إال بتـرك      واعلموا أن اهللا اليعذب أحد

  ، من رجاٍل ونساء وأطفال وشيوخ     فعل الكفار باملسلمني واملسلمات      وال تنسوا ماذا  ،  أو فعل حمرم    ،  واجب أو فرض    
وكيف أم هدموا   ،  وكيف أم يهدمون البيوت على أصحاا كما يف فلسطني وأفغانستان والعراق والشيشان وغريها              

وهل نـسيتم   ،  ما حدث ذلك يف أفغانستان يف رمضان بعد أحداث سبتمرب املبارك            املساجد على أهلها وهم يصلون ك     
  ؟ ماذا فعل العلوج بإخوانكم األسرى يف كوبا 
فلقد رددمت األمـة إىل الطريـق       ،   امضوا على دربكم على بركة اهللا تعاىل         وإنين أقول إلخواين اجملاهدين الغر امليامني     

ولقد جربت األمة مجيع احللول فلم تفلح ومل ترد الظلم عنـها            ،  ع وختبط وتردد    الصحيح واملنهج القومي بعد تيه وضيا     
حىت تقدمتم بكـل جـرأة      ،  املخرج من هذا الوضع املزري      وومل تدر ما هو العالج وأين يكون الدواء         ،  وعن أتباعها   

مة اهللا هي العليا وكلمـة      واجلهاد لتكون كل  ،  عداد يف سبيله    من محل السالح واإل   ،   فيما أمركم    وشجاعة وأطعتم اهللا  
ومل ،  ومل تلتفتوا إىل ختذيل املخذلني      ،  وسرمت على هذا الطريق بكل ثبات ويقني        ،  الذين كفروا وأوليائهم هي السفلى      

بل تقدمتم بكل ثقة ويقني إىل ساحات الوغى متوكلني على ربكم وموالكم ومفوضـني              ،  يؤثر فيكم خمالفة املخالفني     
فهل ،  ولتعلموا أنكم يف جتارة عظيمة دلكم عليها ربكم وموالكم جل وعال            ،   املوىل ونعم النصري     فإنه نعم ،  أمركم إليه   

يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُـم علَـى         : قال تعاىل ؟  تتخيلون ما يف هذه التجارة من ربح ومكسب يف الدنيا واآلخرة            
 تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَّكُم              ِتجارٍة تنِجيكُم من عذَاٍب أَِليمٍ    

بةً ِفي جناِت عدٍن ذَِلك      يغِفر لَكُم ذُنوبكُم ويدِخلْكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ومساِكن طَي           ِإن كُنتم تعلَمونَ    
   ِظيمالْع زالْفَو         ِمِننيؤِر الْمشبو قَِريب حفَتاللَِّه و نم رصا نهونِحبى ترأُخو          وأقول لكم إنكم أنتم أمل األمة بعد اهللا

 اثبتوا فإنكم   ل سلول وغريهم  وأقول ألخواين األسرى يف كوبا ويف سجون الطواغيت من آ         ،  تعاىل فواصلوا الطريق    
وأن جيعلنا سببا يف    ،  أسأل اهللا أن يعجل بفك أسركم       ،  أن طريقكم ال يسلكه إال الرجال العظماء        اعلموا  و،  على احلق   

ـ   اللهم انصر دينك وأعِل كلمتك وانصر عبادك ااهدين قال تعاىل      .ذلك   ِويٌّ ولَينصرنَّ اللَّه من ينـصره ِإنَّ اللَّـه لَقَ
ِزيزع       وما ذلك على اهللا بعزيز قال تعاىل    ٍِحني دعب أَهبن نلَمعلَتو   وبارك على نبينا حممد وعلـى       وصلى اهللا وسلم

   فهد بن علي الدخيل القبالنأبو عبد اهللا: قاله وكتبه                  .آله وأصحابه أمجعني

  هـ١٧/١١/١٤٢٤



 

א–א١٦  ١٤٢٥–אא ١٦ 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 لِْبُسال تلَُمونَوعت ُتمأَنو قكُْتُموا الْحتاِطِل وِبالْب قوا الْح    
  

  :أما بعد  ........ وعلى آله وصحبه ومن واالهاحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا 
ـ       أعظم هي    يف هذا العصرِ    واملصطلحاتِ راِت فتنة الشعا   إذا قلنا أنّ   ال نبالغُ    عامـةٍ  صفٍة الفنت اليت عصفت بالنـاس ب
ـ      عن طريـقِ    الناس  ما احنرف   السابقةِ األمِمعصوِر و  خاصة ، بل حىت يف ال       املسلم بصفةٍ  والشباِب ف  اهلـدى إال خلْ
ـ  ا يف أمةِ   والوساوس اليت متأل عقوهلم ، أم       من الشبهاتِ  خوترس،   هلم شهوام    ن اليت تؤم  اقِة الرب الشعاراِت عليـه   ٍد حمم 

قـه   ، فإذا أراد اهللا بعبده خريا عصمه منها ووفّ هذه الفتنة أشد كان وقع األوِلما ابتعدنا عن القرِنالصالة والسالم فكلّ 
  الغالني ، ثابتون حتت رايِة املبطلني وحتريف تأويلَِةون عن امللّالذين هم قائمون إىل قيام الساعة يذب   ،   أئمة اهلدى    لصحبِة
  .من تبعهم بإحسان ِم واِب والسنِة بفهم الصحابة الكراالكت

 العظيمـة    هذه األلفاظِ   ، فإذا قام أحدهم بإفسادِ      وقدريةٌ  شرعيةٌ  تتعلق ا أحكام   ِة اليت جاءت يف الكتاب والسن     األلفاظُ
 اليت خافها رسول اهللا      ومن هنا حتدث الفتنةُ   ،   على غري وجهها     - بالتايل –  الشرعيةُ وقعت األحكام    على األمة أكثر  

  .ال  الدجمن فتنِة
وقد أشار إليهما الشيخ عمر حممود أبو       ،   اليت تقع عليها هذه الفتنة        الضروبِ  عن ضربني من أهم    سأتكلم يف هذا املقالِ   

 على الضرب الثاين من هـذين        هام  بذكر مثالٍ  ع، مث سأتوس  املنشورة على الشبكة    يف دروسه    -فك اهللا أسره     -عمر  
  .الضربني 

، ة احملـددة     الـشرعي  األلفـاظِ  باحلكم الشرعي و    مع الواقع   التعاملَ  املتصدرين للشبابِ   بعضِ ضرف : الضرب األول 
 كانت جيـدةً  ف  النحييت إذا لبسها السمني أو       ال  وتوسيعها كالعباءةِ   الفضفاضةِ  واأللفاظِ  إىل إطالق العباراتِ   واللجوُء
أو مصيبةٌ   منهما ، فعندما حتدث مشكلةٌ     ألي   ا أو حركةً   يتطلب    أو وضععض إىل أحد هـؤالء املـشايخ        يأيت الب  جهاد

  لسترِ اطِة املطّ  هذه العباراتِ  بإطالِقفيبادر    أالّ أو من أجلِ  ،  بنه   جهله أو ج  حياسب   أو ي راجع   مـا    خبالفِ  لو ظهر األمر 
ـ  يِةأحقّ والتنظري و   الفكرِ صاحب،   ال خيطئ  الذي    أن يبقى هو الرجلُ    ذهب إليه ، من أجلِ      إليـه بـالفتوى     وِع الرج

  بالفروضِ  السائلَ اليت تلزمه وتلزم  ، و   وإرادةً  اليت تنشئ موقفًا وحركةً     احملددةِ ِة الشرعي واالستشارة ، فيهرب من األلفاظِ    

 



 

א–א١٧  ١٤٢٥–אא ١٧ 

ة ، ويترقب من بعيدٍ    الشرعي   إىل أين تسري     ه ؟ فحينئذٍ  لَكُ قد آتى أُ    األمور ، أهو اجلهاد  هو مسع حربِ ر  الـرأيِ  ه وصاحب  
 على املسلمني ، فهم      اجللد ه ميارس ِت عباءَ  عصاه من حتتِ    سبب ، أخرج   رها اهللا ألي   قد الذي أفرزه ، وإذا حدثت هزميةٌ     

   يف هذه احلالة الساملصائب    يف كلِّ  بب   ،  األمة من الضالل   بينما هو عاصم  !!    أنَّ  متأملٌ ، مع أنه ال يشك   أحـد   أهـم  
 األحكام   مع متييعِ  هم يف حريةٍ  وترِك،    والشبابِ ِة باألم  هؤالءِ  كان تالعب  - ه يكون أمهها   لعلّ بل -ها   وقت  اهلزميةِ أسباِب
ِةالشرعي باحلالةِ ِة اخلاص  ِة اجلهادي  اليت متر    م ، خاص ًيف كلِّ   عند من وثق فيهم من الشباب ، واحلالُ        ة  يغـين عـن     ٍة مر 

 بينـها وبـني      ميكن االختيـار    من الوسائلِ  أو هو وسيلةٌ  ،  من الفروض     فرض  يعرف هل اجلهاد   فال الشباب ،  السؤال  
هم عندما يسأل عنهم جييـب أـم         أحد  األعداء ، فتجد    طوائفِ  لقتالِ  التفصيليةَ  يعرف األحكام  وال الشباب !! غريها

        ا مفصا حمددبىن عليه حركةٌجمرمون ، فإن قيل له نريد حكمو وإرادةٌالً ت حمددةٌةٌ شرعيأحكام يهرب  علـى أال   ويـصر 
   .- السالطني ليتنبه القارئ أن املقال ال يتحدث عن علماِء-! ! ! يزيد عن قوله إم جمرمون 

 املشايخ  عارات ، وإال فأين هي أحباثُ      الش  املشايخ الذي يتقنونه بعد إتقام فن      نهو فَ ) اهلروب إىل العمومات  : (القصد  
 اليت تبني املتحدةِ  يف األممِ   اهللا  حكم   ِة وميثاقها والشرعي ؟ و  ِة الدولي اهللا يف نظامِ   حكم  ؟ والوطنية    احلدودِ ترسيِم و ِة اجلنسي 
 ما حكم  هذه األمورِ  ل يف كلِّ   اهللا املفص    ر وغريها مما ما  ؟ وكذلك ماذا قال اهللا يف عالجِ        من احلديث عنها املشايخ    ب 
؟  عن هذه األمور من أحكامينتج   

  ،  حتديدا خاطئًا منحرفًـا     املصطلحاتِ حتديد:   كذلك هو   املصطلحاتِ  عليها فتنةُ   اليت تقع   من الضروبِ  الضرب الثاين 
فيتخرج   املعاين واألحكامِ   عن ذلك حتريف   على هذه األلفاظ واملصطلحات ، ومن هنا تنشأُ         اليت تتخرج   فـنت   وفـساد  
عريضمفتعلٍةايا زائفٍة يف قض األمةُ بني الناس ، وتدور اهللا  ال ختدم دين .  

 العظيمةِ  إفساد معاين األلفاظِ   حيث يتم   ا اهللا     اليت تكلم -    ا رسوله     -سبحانه وتعاىل وتكلم   ،    وبالتـايل تعليـق
ـ  واخللطُ اخلطأُبتسب) اإلميان ( إىل مصطلِح وجهها ، فإذا نظرنا مثالً    على غريِ  ِة الشرعي األحكاِم  ده إىل فـسادِ  يف حتدي
 إال بتحققه ، كذلك ليتأمـل        وال تتحقق   ال تقع   قدريةٌ  تتعلق به ، كذلك أحكام      كثريةٍ  شرعيةٍ  يف أحكامٍ   والعملِ الفهِم
الكفر   (  لفظَ القارئ (،    ا أن تقودمجاعةٌ  أليس عار  الشباب  فإذا هم ال يعرفـون مـدلولَ        فإذا وقعت فتنةٌ    طويلةً  سنني  
   !!؟؟) الكفر (كلمةَ

اجلهاد (مصطلح : (  ُكيف تقاتل األمة الطاغوتِ  يف سبيلِ  ها بعضاً  بعض  ون ذلك    ويسم)ًوالنـاس يـسريون     ؟  ) جهادا 
  . اهللا  سبيِل ولكنهم ميوتون يف غِري الشريفِة العظيمِةخلف هذه الكلمِة

  املعاين الـيت    يف حتريرها وحتديدِ   )  قصدٍ  أو عدمِ  عن قصدٍ  (  كان اخلطأُ   يف واقعنا املعاصرِ    كثريةٌ و لألسف مصطلحات 
 أو التفريط ، وعلى سبيل املثـال ال          اإلفراطِ  يف جانبِ  سواًء،   ال تنقطع     وفنتٍ  عظيمٍ  يف فسادٍ  السببها   عليها لفظُ  لُيترت

ه فسن) فتنة ( مصطلح بل إنّ )  املصلحة واملفسدة )/ (املرحلية) / (الطاغوت) / (اجلاهلية) / (املدين) / (احلريب(: احلصر  
تسب فما هي الفتنةُ  !!   يف الفتنة  ه يف الوقوعِ   حتريرِ ب عدم  اليت جيب علـى      أن يعتزهلا ؟ وما هي الفتنةُ       على املرءِ   اليت جيب 

  .؟  الفتنة  هي اعتزالُ شهيدا ؟ واليت تكون فيها الفتنةُ ماتها ويف معمعتها فإذا مات وسطَ أن يكونَاملرِء



 

א–א١٨  ١٤٢٥–אא ١٨ 

  ا مـن النفـقِ      األمة ، واخلروج    واقعِ  تغيريِ  من حتركاتنا يف مسريةِ     مع كل حركةٍ    يتداخلُ صطلٍحولنتوقف هنا قليالً عند م    
 الذي حدث يف ترتيل ذلـك        التحريفِ  لبيانِ ، وسنختار  )  واملفسدةِ املصلحِة(  اليت دخلت فيه ، أال وهو مصطلح         املظلِم

  جيد  عملي وهي مثالٌ  )  املرتد  على احلاكمِ   يف اخلروجِ   واملفسدةِ املصلحِة (  وهي قضيةُ   واحدةً  قضيةً  على الواقعِ  املصطلِح
 يف  نا يف القرنني األخريين و اليت حدث االحنـراف        ني الذين يصولون على ديارِ     األصلي اِر الكفّ  يف قتالِ   املماثلةِ لقضايا اجلهادِ 

  .ا صحيحاحتريره حترير و واملفسدِة املصلحِة فهم مصطلِح عدِم معها بسبِبالتعامِل
 وتقليلها ، ويدخل يف      املفاسدِ  وتكميلها ودرءِ   املصاحلِ  جاءت لتحصيلِ   الشرعِ  أوامر  أنّ  صحيحةٍ  مبقدمةٍ  التحريفِ يبدأ أهلُ 

 على احلاكمِ   باخلروجِ ذلك األمر  و   املرتد ، األمر   احلاكمِ  جهادِ  ، لكن ذهبوا بعد ذلك إىل قياسِ        حىت هنا صحيح    إذا ارتـد  
 هلم فيها وهيهات     منهم إىل يوم القيامة أن يأتوا لنا بسلفٍ         ننتظر فجاءوا بأقوالٍ ،    الظاملِ  املسلمِ  احلاكمِ لِم ظُ  دفعِ على أحكامِ 

  سلفيا ، ومت رفـع     ِة عنها لو كان موقفهم من هذه القضي       ا يف غىن   كن  اإلسالميةِ  يف الساحةِ   خالفات نتج عن ذلك اخلطأِ   ، و 
  :  كالتايل  خطأهم باختصاٍر واجلهاد ليصرفوا الناس عن اجلهاد ، وبيانُ التوحيِد يف وجه أهِل بالباطِلدِة واملفس املصلحِةشعاِر

 على احلاكمِ  إن اخلروج  دفعٍ جهاُد  املرتد  مأمور     عنيٍ  به ، وهو فرض   مامل ِة على األم       حجـرٍ   تتحقق الكفاية ، وقد نقل ابن  
يف ذلك ، فمن استطاع فله الثوابُ        القيامُ  مسلمٍ  على كلِّ   فيجبُ  إمجاعاً  بالكفرِ ماُم اإل ينعزلُ(  على ذلك بقوله     اإلمجاع  

 فعليه اهلجرةُ  ومن عجز   فعليه اإلمث     ومن داهن (  احلاكمِ  جبهادِ  بل األمر  يدخلُ  املرتد  واألحاديث اآلمرةِ   اآلياتِ  كلِّ  حتت  
  حتـت بعـضِ     ظلمه يـدخلُ   و إمنا دفع  ،   به أصالً     مأمورٍ  غري  الظاملِ ِم على احلاك   و املرتدين ، بينما اخلروج      الكفارِ جبهاِد

  أكرب ، بـل إنَّ      احلاكم املسلم إذا كان دفعه سيؤدي لظلمٍ        ظلمِ  دفعِ  بالصرب وعدم   هو األمر   األصلَ النصوص العامة ، بل إنّ    
عامةٍ  بصفةٍ  الظلمِ دفع   ال يستلزم  نزع      أصلٍ  اليد من الطاعة ، فبأي  ميكن  ظلمِ  دفعِ  حولَ  اليت وضعها العلماءُ    الضوابطِ  قياس  

 النفـوس يف   يعلم أن قتلَ مبتدٍئ طالب علٍمفإذا علمنا أن أصغر! ؟  أو املرتد الكافِر احلاكِم على جهاِد الظاِمل املسلمِ احلاكِم
 إلدخـال    الذي مارسه القوم    الدجلِ قدارعلمنا م ،   اجلهاد    لتعطيلِ  معتربةً  مل يكن أبدا مفسدةً     هزميةٍ  وقوعِ اجلهاد واحتمالَ 

   ا على قضيةٍ      مفاسد مل يعتربها الشارعيف هذه القضية قياس      هذه املفاسد ، فيجـب أن نعلـم أن           أخرى يعترب  فيها الشارع 
  . غري معتربة تكون مفسدةً  الشرعيدليلال مع وجودها ب احلكم اليت ثبتاملفسدةَ

 للمجتمعات اإلسـالمية   !!)   القوانني الوضعية   حكمِ يف ظلّ ( العيش    ورغدِ ان والطمأنينةِ  األمن واألم   حولَ يدندن القوم
  منضبطةٍ  سلفيةٍ  بطريقةٍ  الواقعِ  إذا مت توصيف    على احلقيقةِ  -اليت حيكمها املرتدون ، وهؤالء تناسوا أننا يف هذه األوضاع           

 العدو الصائل أثناء صياله بكل       دفعِ ذي يفرض علينا جهاد    من الوضع ال    علينا يف أوضاع األمن أشد      الواجب  أقول إنَّ  –
  :  ذلك كالتايل  ذلك ، وبيانُ ذلك العدو حىت لك دونَ ومقاومِة الرضوخ حباٍلما يعنيه ذلك الوضع من عدِم

 بعقليتهم الفذة  – يتصور البعض  -  أن جهاد  قدوم هذا العدو بقواته بينما إذا       الصائل فقط عند بدايةِ     العدو  هـذا    استقر 
بينمـا يف احلقيقـة أنّ     !!   إفساد ذلك االستقرار واألمن الذي يعيش فيه الناس         وحتقق له غرضه فإن من املفاسدِ      العدو 

 ما سـيبدأ يف      بلدٍ  له حكم   واستتب  إذا استقر   أو املرتد   الكافر  ذلك االستقرار ألنّ    يف إفسادِ  – املصلحة    كلَّ - املصلحةَ
  عندما كان هناك شعب     قرنٍ  إىل الشيشان اآلن والشيشان قبل ربعِ      ج الناس من دينها ، ولينظر القارئ      العمل على إخرا  

  خفيـةٍ  يف املصحف فعليه أن يذهب إىل غرفٍةيعيش يف أمان وقد سلخه احلاكم الكافر عن دينه ، بينما من أراد أن يقرأَ             



 

א–א١٩  ١٤٢٥–אא ١٩ 

  علـى مـدارِ     ااهدين يف اجلزائرِ   أحد ، وليتأمل القارئ جهاد     فيها كتاب اهللا وخيشى أن يعلم بذلك          املرتل يقرأُ  أسفلَ
لينظر ملثال تونس جبوارها فإن فيه الكثري        ، و   بدون جهادٍ   تقريبا وليغمض عينيه وليتخيل اجلزائر      بدون انقطاعٍ   قرنٍ نصِف

  .   الكفر وأهلهمن العرب ملن يفهم عن اهللا ورسوله ويعلم طبيعةَ
فني متنع من    قعودهم ، أم جيعلون املفاسد اليت تقع على املخلّ          الفهم جراءَ   للقوم وعقابه هلم بعدمِ     اهللا إن ما يبني خذالنَ   

 عن اجلهاد وتسبب قعوده يف تأخري النصر و طول املعركـة ووقـوع               حاهلم يقول إذا قعد قاعد      باجلهاد ، ولسانُ   القياِم
فإن !!  هاد وجيلسوا جبوار املخلفني الذين هم السبب يف ذلك        املفسدة عليه وعلى القاعدين أن يتوقف ااهدون عن اجل        

يغلب  -وهم باملاليني    -هؤالء املخلفني واجب عليهم قتال املرتد كما نص ابن حجر ونقل اإلمجاع على ذلك ، وم                 
يتسبب عنـه   بقعودهم ومبا أنّ أن ال يسقط الوجوب إىل االستحباب حبال ، فهل يقول عاقلٌ        بالظفر وذلك حريٌّ   الظن 
اهدين بترك اجلهاد   لِزيمع كون ذلك ال يثبت يف حقهم        –، هؤالء يف أحسن أحواهلم أن يكونوا مستضعفني          ؟   مون ا 

 هلم يف جتنب أضرار اجلهاد الـيت ال ينفـك     مندوحةٌ  واهلجرةِ  فإذا كانوا من املستضعفني ففي التقيةِ      –باملقياس الشرعي   
 من تلك األضرار فهم شهداء إذا قتلوا ومـأجورون إذا وقـع              ومل تنقذهم التقيةُ   رِة فإذا عجزوا عن اهلج    –عنها جهاد   

 إيذاءٍ عليهم أي    ،  وال يتحمل وزر   اهدون حبالٍ   هذا اإليذاء اجلهادوإمنا يتحمل وزره الكافرون املرتدون الظـاملون         وا 
 شـيخ  إنّوده لقدرته على اللحاق بااهـدين ، حـىت    ممن يأمث بقع من وقع عليه اإليذاءُ أوالً ، وثانيا يشارك يف الوزرِ     

  .   مما يلحق بااهدين ين من القتال أكثر أن القتل واإليذاء يكثر يف الفارأشاراإلسالم 
  يـسفكون الـدماءَ    ة أن خيرج من بني الصفوف غـالةٌ        النبوي  اجلهاد منذ البعثةِ   د كذلك على أن من طبيعةِ     ونريد أن نؤكِّ  

 اجلهاد من أجلها ، ومن طبيعته كـذلك          ينبغي وقف  وال تكون هذه مفسدةٌ   ،   ما اهللا به عليم      يسببون من الفنتِ   و املعصومةَ
نوِقال تعترب تلك مفسدةٌينقلب على عقبيه من بني الصفوف و من خروج فاجلهاد رضي اهللا عنه  من أجلها ، وهذا الصديق 
  طريقٍ  من الرجال فيصبح م قاطع     ره على جمموعةٍ   ويؤم ال املرتدين فيعطيه املالَ   فيطلب منه ماالً ورجاالً لقت    ) الفجاءةُ(يأتيه  

 جاءوا يبايعون أبا بكر و قد حرقّه الصديق رضي اهللا عنه بعـد              اًحىت أنه قتل أناس   ،  يقتل املسلمني واملرتدين ويأخذ ماهلم      
لب البعض حتججا مبثل ذلك جيب قتاهلم أيضا ، فقد           ليوقف اجلهاد ، بل إذا انق       ذلك الصديق رضي اهللا عنه     اذلك ، وما دع   

ارتد بعض     بن أيب طالبٍ    النصارى على عهد علي       من هـذا الـدين      هم الذي كانوا عليه أفضلُ     رضي اهللا عنه قائلني إن دين 
   وقاتلهم علي بن أيب طالب على الردة ، ومازال،   السبيِل وإخافِة الدماِءه من سفِكالذي ال مينع أصحابزيـغُ  اهللا ي قلـوب  

 وهذه هي طبيعة احلياة لو نفقه هذا الدين ، وجيب أن نعلم أنه لو توقف اجلهاد               ،   الساعة    لريزق منهم املؤمنني إىل قيامِ     أقواٍم
الدنيا من حوهلم ، فهم يعلمون أم لو تركوا          و  السنن  اهللا وهكذا فهم الصحابةُ     كتاب هكذا نص ،  والدفع لفسدت األرض    

 مفاسد أخرى ، و سيحق من عـذاب اهللا يف الـدنيا              فسيحدث من الفساد الكبري الذي تتضاءل جبواره أي        ر ليستقر الكاف
  . واآلخرة ما يتمىن الناس إذا عرفوه أن ترفع راية اجلهاد مهما جاء من وراء رفعها 

 .رب العاملني أسأل اهللا أن ميكن ألهل التوحيد اجلهاد ويقمع أهل الشرك واإلفساد ، واحلمد هللا 
  

  



 

א–א٢٠  ١٤٢٥–אא ٢٠ 

  شهيد يف يوم عيدشهيد يف يوم عيد ..  .. عبد احملسن الشباناتعبد احملسن الشبانات
  

  تركي بن فهيد املطرييتركي بن فهيد املطريي/ / كتبه الشهيد كتبه الشهيد 
كان قبل ضربات سبتمرب املباركة يتمىن اجلهاد ويتمىن نصرة املسلمني، وعلى ما كان عليه من جاهلية إال أنك تتعجب                   

وملا جاءت ضربات سـبتمرب     ، حزن حزناً شديداً     كان حيترق للذهاب للجهاد وعندما خرج  أخوه بدر رمحه اهللا          ، منه
استقام وترك العسكرية، وكان يف جاهليته صاحب عزٍة وكرامٍة، فكان يف دراسته بكلية امللك خالد احلربية بالريـاض                  
يرد أوامر الضباط اليت يقصدون منها إهانة الطالب، ومن عادة الضباط أم ميسحون بكرامة الطالب األرض حىت يتعلم                  

لعبودية والذل واخلنوع، وكان يتلقى جزاء ذلك احلبس يومي اخلميس واجلمعة حني يذهب الطالب إىل أهلـهم، ومل                  ا
 ولكن اهللا هداه ونور بصريته  ، مث أراد اخلـروج إىل أفغانـستان   - أعاذه اهللا  -يبق له إال سنة واحدة ويتخرج ضابطاً        

 حالت بينه وبني الوصول إىل أفغانستان ، وكان أخوه رمحه           -  حيث كان عسكرياً   -ولكن قلة معرفته بشباب اجلهاد      
اهللا بدر يف أفغانستان ، وبعد فترة أتاه مقتل أخيه بدر رمحه اهللا يف معارك قندهار  ، وحاول الذهاب إىل هناك وتـرك                        

لشباب ااهد تعود   كليته ، وبدأ يبحث حبثاً شديداً عن الطريق ، ويف هذه األثناء سقطت دولة الطالبان وبدأت أفواج ا                 
  . إىل اجلزيرة العربية لتطهريها من رجس الصليبيني واملرتدين ، فيسر اهللا له االلتحاق م 

التحق بااهد أيب أيوب فيصل الدخيل رمحه اهللا، وذلك بعد حادثة الشفا مباشرة، وتدرب عنده مدة مـن الـزمن، مث     
تفاد الكثري من العلوم العسكرية وفنون القتال يف مدة وجيزة بتوفيق           تدرب عند أيب هاجر وأخذ عنده دورة التنفيذ واس        

  .اهللا له
متيز بالسمع والطاعة ملن ويل أمره من املسلمني ال من الطواغيت اخلائنني، فكان ال يفعل شيئًا حىت يستأذن أمـريه، وال                     

  . وجل بطاعة أمراء ااهدينيعصيه مهما رأى أن املصلحة يف خالف أمره، بل يلتزم باألوامر ويتعبد اهللا عز
كان صاحب شجاعٍة نادرٍة، وملا طُورد ااهد أبو ناصر أمحد الدخيل اتصل على أحد إخوانه ااهدين يف بيت مـن                    

خـذ  يه فلم يكن لدى ذلك ااهد سيارة وقتها، واتصل على عبد احملسن الشبانات رمحه اهللا فأ               والبيوت ليلتقي به ويؤ   
ساعد أبا ناصر فوقع يف تلك األثناء أن السيارة اللكزس اليت تطارده وفيهـا ضـابط                عا، وخرج لي  سالحه الرشاش مسر  

املباحث الرويتع أدخلها اهللا حتت شاحنٍة فهلك اخلبيث من حلظته، واتصل أبو ناصر بالشبانات وأخربه مبا حصل وأنه ال                   
  .ل بعد أن سحبت من املوقعحاجة لقدومه، فذهب الشبانات رمحه اهللا لينظر إىل السيارة ووص

وكان سخيا يف اإلنفاق للجهاد، فقدم السيارة اليت هي كلُّ ما ميلك، ووقفها خلدمة اجلهاد يف سبيل اهللا، وملا احتاجت                    
اموعة اليت معه إىل سيارة من نوع آخر أىب عليهم أن يشتروا وبدل سيارته بسيارة من النوع املطلوب، وكان ال يدخر         

  .ا يستطيع أن يقدمه للجهادشيئً
وكان رمحه اهللا لينا إلخوانه خدوما هلم وقته كله يف بني درٍس عسكري يستفيد منه، أو عمٍل خيدم به اجلهاد، أو خدمٍة                      
إلخوانه ومالطفة هلم، أو عبادة وقيام ليل، وقته كله يف ذلك وأحيانا كثرية كان خيرج من بعد صالة العصر يف خدمـة                      



 

א–א٢١  ١٤٢٥–אא ٢١ 

والعمل للدين وال يرجع إال يف وقت متأخر بعد صالة العشاء، وكان إذا رأى إخوانه يف غفلٍة أو راحٍة سارع                    ااهدين  
  .إىل حراستهم دون أن يؤمر بذلك وكلما رأى شيئًا يستطيع أن خيدم إخوانه فيه قام به

خوانه، بل مل يشاهده أحد إال وهـو        ومن األمور اليت متيز ا، وقل من الناس من يشاركه فيها، كثرة التبسم يف وجوه إ               
  .مبتسم مطمئنٌّ، وابتسامتك يف وجه أخيك صدقة

كان عابدا كثري الصيام والصالة وقيام الليل، يطيل السجود والقيام، ويتخفَّى يف صالته ويتضايق إذا رآه أحد يف قيامـه                   
 اهللا، ال يراه ذو فراسة وال من مل يرزق فراسة إالَّ توسم            لليل، وجهه يشع بنوٍر عجيٍب، ال ميلك أحد يراه إالَّ أن حيبه يف            ا

  .أنَّ هذا الرجل ويل من أولياء اهللا
كان ذليالً على املؤمنني عزيزا على الكافرين، فيه ذلة وخدمة عجيبة لكل مسلم، وفيه شدة وغلظة وكره عظيم لكـل                    

دامهة استراحة األمانة كان من أول من خرج لقتال         كافر، حنسبه ممن وصفهم اهللا عز وجل ذه الصفات، وملا جاءت م           
جنود الطواغيت وكان أسدا هصورا ال يتردد وال يهاب فأقدم وقاتلهم قتال الشجعان حىت نصر اهللا ااهدين يف تلـك               

  .املعركة وخرجوا من املوقع ساملني غامنني مل يفقدوا غري اخلروف الذي سرقته كالب املباحث
 بطلب عملية استشهادية، وملا رفض األمري بكى بكاًء شديدا حىت رمحه من رآه، وكأنه فقد عزيزا عليه،                  أحلَّ على القادة  

وكرر الطلب مرارا، وملا تأكَّد من أنَّ األمري لن يسمح له بعملية استشهادية، ترك الطلب وأحلَّ على اهللا بالدعاء أن يرزقه                    
  .، فسرعان ما أجاب اهللا دعوته واختاره إىل جوارهالشهادة، وكان يشتاق إىل لقاء اهللا عز وجل

وكان بينه وبني الشهيد مساعد السبيعي رمحه اهللا أخوةٌ وحمبة وصحبة خاصة، فكانا دائما معا يف مجيع أمورمها، ومل ير                    
ـ                 هما يف جمموعـة    بينهما خالف وال نزاع أبدا، وافترقا يف الفترة األخرية قبل استشهادمها بني جمموعتني، فكان كل من

يؤدي عمالً خاصا به، وملا جاء القدر احملتوم، مجع اهللا بينهما يف الشهادة كما مجع بينهما يف احلياة، فاجتمعا يف استراحة      
يوم العيد، وملا خرجوا منها خرج البطل مساعد السبيعي يقود السيارة، وكان هو يف حقيبة السيارة حامالً البيكا يغطِّي                   

يرمي أعداء اهللا، ويكبر بصوٍت مرتفٍع تكبريا أرعب أعداء اهللا، وملا أصابته الطلقة يف أثناء التكبري اخنفض                 على إخوانه و  
صوته يف التكبرية وأكملها بصوت منخفض، وسكت حتى ظن إخوانه أنه استشهد مث حتامل على نفسه ومحل البيكـا                   

ق األخري من حياته حىت فاضت روحه إىل بارئها، ولقـي           مرة أخرى وتشهد بصوٍت عاٍل وأخذ يرمي أعداء اهللا يف الرم          
  .اهللا عز وجل شهيدا، حنسبه واهللا حسيبه وال نزكي على اهللا أحدا

منذ دخل شهر رمضان الذي كان آخر رمضان صامه الشهيد وهو متغري تغريا ملحوظًا فقل مزاحه وازداد نور وجهه،                   
وعده مع الشهادة بعد اية ذلك الشهر، ويف يوم العيد الذي كان عيدا أكرب              وزادت أخالقه طيبا وحسنا، وكأنه يعلم مب      

  .له وألخيه مساعد بالشهادة يف سبيل اهللا بإذن اهللا تعاىل
                   ،ووجهه مبتسم كأنه نائم ،جديد ه جرحا كأنلِّمت جثّته الطاهرة إىل أهله، فوجدوا جرحه يرتف دمبعد مقتله بشهٍر س

   ا يف سبيل حتقيقات تافهة وأمور باطلة، وما ضره ما فعلوه وهو يف النعيم املقيم                  ودفنوه بعد أن أخر الطاغوت دفنه شهر
  .بإذن اهللا، وعند اهللا جيتمع هذا البطل مع خصومه الذين أراقوا دمه الزكي لينال الشهادة وينالوا خزي الدنيا واآلخرة
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  ))  ٣٣( ( حكم اجلهاد يف رجب حكم اجلهاد يف رجب 
אמ א אמאא

  عبد اهللا بن ناصر الرشيد: بقلم الشيخ 

 وهـي   ، قاعدة املُعاملة باملثـل    ، ويف جهادهم خاصة   ،من قواعد الشريعة املتقررة يف معاملة الكفَّار عامة        
  .ري ذلك وغ، فجوزت الشريعةُ املُثلة بالكافرين على املعاقبة مبثل ما عاقبوا به،قاعدةٌ مطّردة يف كثٍري من مسائل اجلهاد

فمـن اعتـدى   ﴿ :وقولـه  ،وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به﴾﴿:  قوله تعاىل    ،واألصل يف املعاملة باملثل   
  .عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم﴾

ات الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرم    ﴿:  فقال اهللا عز وجلَّ      ، فقد ورد فيها النص اخلاص     ،وأما األشهر احلرم  
  .قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم﴾

 ،واحلرمات قـصاص﴾  ﴿ ويف قوله    ، إثبات هذا احلكم يف األشهر احلرم      ،ففي قوله الشهر احلرام بالشهر احلرام     
 ﴾..م  فمـن اعتـدى علـيك     ﴿:  ويف قوله    ،تعليلٌ وتوكيد له وتعميم للحكم يف احلرمات املنتهكة عدا ما حرم لذاته           

  . وإذنٌ للمسلمني يف مقابلِة كُلِّ عدواٍن من الكفَّار مبثله،حتريض على هذا
فجاءت اآلية باحلكم على ثالثة مراتب بدأت باألخص، وهو مقابلة العدوان يف الشهر احلرام بالعدوان يف الشهر                 

 على احلرمات، وتشمل احلرمـات الزمانيـة      احلرام، مثَّ انتقلت إىل أعم منه وهو مقابلة العدوان على احلرمات بالعدوان           
واملكانية وغريها، مث انتقلت إىل األعم وهو مقابلة كلِّ عدواٍن بعدواٍن مثِله، وهذه املراتب الثالث كلـها موجـودةٌ يف                    

  . الشهر احلرام، فيكون ذكر كلٍّ منها تأكيدا للحكم فيه
ة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهًرا يف كتاب اهللا يوم خلـق             إنَّ عد ﴿: ومثل هذا ما تقدم يف تفسري قوله تعاىل         

السموات واألرض منها أربعةٌ حرم ذلك الدين القيم فال تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا املـشركني كافَّـةً كمـا                   
 بأنَّ املشركني يقاتلون     فإنها تكون معلَّلةً   ، على تفسريها بأنَّ املراد مقاتلتهم يف األشهر احلرم وغريها         ،﴾ُيقاتلونكم كافَّة 
  . فدلَّ على أنَّ من قاتلنا يف الشهر احلرام كان لنا أن نقاتله فيه،يف الشهر احلرام

  .ومن ذلك ما يأيت يف املقال القادم بإذن اهللا، من قصة احلديبية
على نوعني من العدو وهذا احلكم ينطبق:  

 فجاز يف مثل هذا أن يقاتل يف الشهر         ؛كما تنقض العهود واملواثيق    ، مثَّ ينتهكها  ،من يلتزم األشهر احلُرم    : األول
  .، وهو ظاهر يف اآليةاحلرام قصاصا
إذا قاتلونـا يف الـشهر    ، من كفَّار العجم وعامِة كُفَّار اليوم،من ال يلتزم حترمي األشهر احلرم وال يراها        : الثاين

 فلو بغى علينا طائفةٌ من املسلمني وكانوا يرون نسخ حترمي األشهر احلرم             ؛والظَّاهر أنَّ البغاة من املسلمني كذلك     ،  احلرام
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، ولكن اسـتيفاء   ألنه قصاص كما مساه اهللا فلنا استيفاؤه، جاز لنا أن نقاتلهم يف الشهر احلرام كما قاتلونا     ،فقاتلونا فيها 
لدفع البغي ومعىن القصاص يوجد يف إباحة       القصاص يف قتال البغاة ال يكون على جهة القصاص وحدها، وإنما يكون             

  .دفع بغيهم يف الشهر احلرام فقط، ال قتاهلم انتقاما
أخذ عمر بن اخلطاب    أخذ  وقد   ،نكث فيها ومن كان ملتزما هلا مثَّ       من ال يلتزم األشهر احلرم أصالً        وال فرق بني  

فصل هل هم ملتزمون حترمي املكس أم لـيس عنـدهم            ومل يست  ،العشور من جتّار الروم ملا كانوا يأخذوا من املسلمني        
  .حمرما

 ليس هلم دين مينع املثلـة       املشركني مع أنَّ    ، ملَّا مثّلوا باملسلمني   مشركي قريشٍ كما أنَّ اهللا أذن للمؤمنني باملثلة يف        
  . فجاز أن نعاملهم باملثل يف انتهاك حرمٍة ال يلتزمون هم حترميها،وحيرمها عليهم
 فـإنَّ   ، والكافر الّذي مل يلتزمه    ، ال تفريق فيها بني الكافر امللتزم للحكم إذا نقضه         ،اليت ألجلها أُذن باملُثلة   والعلَّة  

 وكـلُّ   ، والنكاية يف أعداء اهللا بقدر ما يفعلون يف املسلمني         ، ومكافأة السيئة مبثلها   ،العلَّة هي شفاء الصدور باالقتصاص    
  . ومن مل يلتزمه، الناكث لههذه ال تفريق فيها بني ملتزم احلكم

 إالَّ أنَّ حمـلَّ     ، وإن كان األصل تفضيل العفو عليها      ،وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا أنَّ املُثلة بالكافرين          
هـا   فإن ، وردع هلم عن املـسلمني     ، ونكايةٌ وإثخانٌ فيهم   ، وأما املثلة إذا كان فيها إرهاب ألعداء اهللا        ،ذلك املثلة تشفيا  

  .مطلوبةٌ مندوب إليها
كذلك، فإنه مىت كان فيه ردع ألعداء اهللا وغلظة عليهم ونكايةٌ فيهم كان فعله أفضل               والقتال يف األشهر احلرم     

ةٌ  فهي خمصوص  ، عليه فوق األصل الثابت من الوجوب يف عموم األوقات         ا فيه حمرض  ا إليه مرغَّب  امندوبمن تركه، ويكون    
  . وفضِل وجوٍبمبزيِد تعيٍن

 وله  ، له أن يقتص يف الشهر احلرام ويكون آخذًا حبقِّه         ،وقد ذكر بعض أهل العلم أنَّ اين عليه يف الشهر احلرام          
  .عن حقِّه يف خصوص الشهر احلرامأن يقتص يف غريه ويرتل 

: يه وأمر به فقال   قد نص اهللا عل    كيف و  ،فإذا كان ذلك يف القصاص بني املسلمني فهو أوىل يف االقتصاص من الكافرين            
  .﴾الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم﴿

والفرق بني القتال يف الشهر احلرام معاملةً باملثل، والقتال يف الشهر احلرام دفعا للكافرين، أنَّ القتـال معاملـةً           
صاص واالنتقام بعد انتهاء عدوام، أما الدفع فيكون حال التخلص منهم ومدافعتهم، ويف املقـال               باملثل يكون يف االقت   

  .القادم بإذن اهللا سيكون احلديث عن جهاد الدفع يف الشهر احلرام، واهللا أعلم
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א אא א......א א אא א !א
                                                                                                                                                    أخو من طاع اأخو من طاع ا  

مجيع أصناف النفاق اليت ذكرها اهللا يف كتابه، نراها اليوم ماثلةً للعياِن، وكما أنَّ وجود املُنافقني سنةٌ كونيةٌ قدرها اهللا عز وجلَّ                      
 خباال وألوضـعوا خاللكـم      لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال     ابتالًء وامتحانا، فإنَّ وجود السماعني هلم كذلك سنة كونية ﴿         

  .﴾يبغونكم الفتنة وفيكم مساعون هلم واهللا عليم بالظاملني
 اليت  ، وجدت هذا السؤال وهذه الفتوى     اإلسالم اليوم ويف موقع من مواقع التخذيل واإلرجاف والتلبيس واإلضالل، وهو موقع           

          وقد أدرجت نص الفتـوى       يف وقت أشرف املرسلني    اعني للمنافقني ال تستحق النظر إليها لوال خرب اهللا عز وجل بوجود السم ،
 :خبطٍّ والتعليق عليها خبطٍّ مغاير

  
ذين             / اإلسالم اليوم  وردني سؤال من األخ أبي عبد اهللا من العراق يسأل فيه عن بعض اإلخوة في العراق ال

ة           م خون م   ، يستهدفون إخوانهم العراقيين قتال وتصفية بحجة أنه ولهم     -فُه ى حد ق دمون  -عل  مساعدات    يق
ة         ى المقاوم ر الواضح عل ول        ، واضحة لألمريكان؛ مما آان له األث ل في ضرب فل نهم المحت د استفاد م وق

  المقاومة، والتغلغل داخل العراق؛ 
، بني معقوفتني، ومـن     )على حد قوهلم  : (فنٌّ يتقنه كاتب هذه الفتوى، وقد أحببت التوقف هنا عند قوله          ! دس السم يف الدسم   

هي مقولة صاحب الفتوى اليت ال ميل من التغني ا، ومن املعلوم أيضا أن              ) أن ااهدين يساعدون العدو   (ن هذه املقولة    املعلوم أ 
أن كاتب هـذه املقالـة أراد أن   : هذا األسلوب الذي استعمله يستعمل يف التنصل من عهدة الكالم، ونسبته إىل قائله، والنتيجة           

األخ أيب عبـد اهللا مـن       (ت من كيسه، ليكون هلا مصداقية حني ينسبها إىل أهل البلد، حتت اسـم               يربهن أنَّ هذه املقولة ليس    
  )!العراق

وحنن ال نشك أنَّ هناك طائفةً من أهل البلد تقول هذه املقولة، وتدعي هذه الدعوى، ولكن هذه الطائفة يف احلقيقة هي طائفـة                       
 فجميـع   -واهللا– وجهة نظر لدى شرحية من الشعب تكونت بعد االحتالل، كال            وال تظنن هذه املقولة جديدة، أو     .. املنافقني

أين ما تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة وإن           ﴿: حقوق هذه املقولة حمفوظة للمنافقني اُألول، تدبر قوله تعاىل        
ل من عند اهللا فما هلـؤالء القـوم ال           قل ك  وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك      تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند اهللا        

يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم يف بيوتكم لـربز                 ﴿: ﴾، وقوله سبحانه  ايكادون يفقهون حديثً  
  .﴾الذين كتب عليهم القتل إىل مضاجعهم وليبتلي اهللا ما يف صدوركم وليمحص ما يف قلوبكم واهللا عليم بذات الصدور

  
ه ال                    :فأقول  بخصوص ما ذآره األخ من أمر المتعاونين؛ فهذا باب إذا فتح وصار االجتهاد فيه لكل أحد؛ فإن

  !!يغلق أبدا
  .ويمكن استهداف آل أحد بهذه الحجة

ة      ، وبعض الناس قد يظن الشيء     وة العاطف ه بق د من ة  ، ثم يتأآ ه ويحلف      ، وضعف التجرب ه يجزم ب حتى إن
  !وتكون الحقيقة بخالف ذلك، ويقطع

  وهذا معروف في حياة الناس آلهم؛ 
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هذا الكالم كله حقٌّ، فإن كل باٍب إذا فتح لكل أحد مل يغلق أبدا، وكل احلجج يمكن توسيعها لتشمل ما ال يدخل حتتـها يف                         
                      ا، ويكون  احلقيقة سواء يف أمر القتال أو غريه، ومن املعروف يف حياة الناس كلهم أن الظن قد يتومهه بعض الناس حقيقةً جيزم

خمطئًا يف ظنه، وال أدلَّ على ذلك من قناعات صاحب هذه الفتوى اليت تومهها تومهًا مث ما لبث أن أصـبحت عنـده حقـائق                         
  .مسلمات ال تقبل النقاش، وإن كانت تخالف احلقائق املسلمات من دين اهللا عز وجل

، يف كل جمال ويف كل جانب، فإن فتح جمال االجتهاد           وهذه األخطاء اليت ذكرها صاحب املقال جيب على اجلميع أن حيذر منها           
لكل أحد يف الفتوى أو يف الكتابة أو يف الكالم وما يسمى حبرية التعبري يؤدي إىل الفوضى العظيمة، وال بد من ضبط كل شيء                        

ري وفتح بابـه علـى      بضوابطه الشرعية املعروفة، وإن كنا جند كاتب هذه الفتوى من أول من يخالف حني يدعو إىل حرية التعب                 
  !مصاريعه وليس على مصراعني فقط

وكما ذكرنا، فإن النتيجة الطبيعية إذا عرفنا هذا اخلطأ هي جتنبه والبحث يف وسائل العالج واحلل، هذا ملن كـان صـادقًا يف                       
كالمه، ويتأمل هلذا اخلطأ، وحيرص على عالجه حىت ال يؤثر يف املسرية الصحيحة واجلهاد احلق.  

  :اقرأ فيما يلي! بىن صاحب الفتوى على هذه املقدمة؟فماذا 
  

راقيين وانهم الع ستهدفوا إخ راق أن ي اتلين في الع ه ال يجوز للمق صواب أن إن ال ذا ف انوا من ، ول سواء آ
  .أو غيرهم، أو من العسكريين، المدنيين

  ،وال يسوغ لهم هذا تحت أي حجة من الحجج
للمالحظة فليس هناك أي بتٍر أو إنقاٍص من الفتوى املذكورة بـل الفتـوى بفـصها                هذا نص الكالم، و   ! أرأيت أخي القارئ؟  

  .ونصها مدرجة ضمن هذا املقال
) االحتمال(وبناًء على   !! ونتيجة الفعل اخلاطئ، رد الفعل الطائش     ! النتيجة الحتمال وجود من يتوسع هو الغلو يف اجلانب اآلخر         

ويرمى حبله على غاربه يعيث فسادا يف       ! ك ارم البين جرمه العميل اخلبيث املُننت الفاجر        جيب أن يتر   -وليس على األمر الواقع   –
فلو رأيت الذي يوزع الشرائح لتقـصف       .. ال جيوز : الدين واألموال واألعراض، نعم ليست املسألة اقتراحا بل يقول هذا املُفيت          

يف ذمـة   –د احملصنات املؤمنات الغافالت ليفجر ن األمريكان، فال جيوز          الطائرات األمريكية على آثارها، ولو رأيت الذي يقو       
وال يسوغ هلم هذا    :  أن تقتله، وليس هذا الزما لقوله، بل هو عموم كالمه الذي أكَّده تأكيدا ال حيتمل الشك بقوله                 -هذا املُفيت 

  ..سبحانك ربنا ما أحلمك.. حتت أي حجة من احلجج
نه يعين بعض األفراد املنتشرين يف البالد، وال يقصد العمالء البارزين املعروفني، وقد يقول قائل إنه خيشى من قتل                   قد يقول قائل إ   

العمالء املستترين الذين ال يدرى هل هم عمالء أم ال؟ ولكن هذا القائل سيجد كاتب الفتوى أول من يقطع عليه باب االعتذار                      
  .ملدنيني أو من العسكريني أو غريهمسواء كانوا من ا: له، ويقول

! ومن يقصد هذا الكاتب ذه اادلة وهذا الدفاع املستميت والعياذ بـاهللا؟           ! فباهللا عليكم، من هم العسكريون يف العراق اليوم؟       
 إن احلديث ليس عن جنود الطواغيت يف دولة من الدول اليت تلبس على الناس، بل احلديث عن كالب اجلـيش األمريكـي يف                      

إم ليسوا عمالء ال يعرفون إنهم عسكريون يلبـسون لبـاس احلكومـة    !! العراق، العساكر الذين يقاتلون مع األمريكان اليوم      
  !! هذا عميلٌ حتيت تعال فاقتلهيا مسلم يا عبد اهللا: العميلة وشارا اليت تنادي ليل ار

  !! مدنيني أو عسكرينيواكانمريكي، سواء إنَّ احلديث بوضوح وصراحٍة، هو عن مجيع عمالء اجليش األ



 

א–א٢٦  ١٤٢٥–אא ٢٦ 

  !! قتل مجيع هؤالء العمالءحترميوإن الفتوى بكل وضوٍح أيضا، هي توقيع عن رب العاملني، بـ
  ".إذا مل تستِح فاصنع ما شئت: إنَّ مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل"
  ﴾ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذًبا أو كذَّب بآياِته﴿
  
  .ال يجوز إذآاء نار القتال بين الطوائف المختلفة من العراقيينآما  

  .يعين بني السنة والرافضة، والحظ فهذه ليست استراتيجية مقترحة، بل توقيع عن رب العاملني
جد هـذا  ولعلك الحظت ِعرق الوطنية اجلاهلية يف هذه الفتوى منذ البداية، فاملناط يف مجيع األحكام هو الوطنية ال غري، وسـت               

  .جليا يف سائِر الفتوى
  

  . وإخراج الغازي، طرد المحتل من البلد: وهو، ويجب أن يكون الهدف واضحًا
هذا اهلدف الذي جيب أن يكون واضحا، مل يكُن واضحا لدى كاتب الفتوى، كما سترى بعد قليل، ومع ذلك فهناك هـدف                      

أن : ن طيلةَ هذه الفتوى متغافالً عنه، بل هادما ألصوله أال وهو          أساس جيب أن يكون أوضح من كل هدٍف، ولكن الكاتب كا          
، وانظر ما يأيت، فاحملتل هو من جيعل كلمةً أعلى من كلمة اهللا يف البلد، وليس أزرق العـني أشـقر                     تكون كلمةُ اهللا هي العليا    

لى سيادة العراقيني، بل هو كـل مـن         الشعر، بل كل من أعان احملتل أو قاتل يف صفه، وليس احملتل والغازي هو من يستعلي ع                
  .يستعلي على سيادة الشريعة

ومع هذا فإن هدف طرد الغازي واحملتل لو سلم أنه الغريب فقط، ال يتحقق إال بقطع موارده وعروقه يف األرض، فإنه ال يتقـدم                        
و متترس م متحصن بأجـسادهم،      إال بطابور خامس من العمالء واجلواسيس، وال يصل إىل ما يصل إليه إال بأهل البلد، مث ه                

  !وجيعلهم دونه يف مواقع اخلطر، فكيف يتحقق هذا اهلدف، إذا كانت دماء العمالء القذرة حمرمة حمترمة؟
ل  سكري )١فك د  )٢ع ى البل ارئ عل الف  )٣ط وات التح ن ق ن   )٤م انيين وم ان والبريط ة آاألمريك الغربي

ًة       ودخل في سلكهم وطاعتهم؛ فهو هدٌف مشروٌع ي    ، حالفهم راق أذل ه حتى يخرجوا من الع جوز قتاله وقتل
  .وهم صاغرون

  :الترقيم أعاله زيادةٌ من عندي لتوضيح القيود اليت قيد ا كاتب الفتوى فتواه، فاهلدف هو
تثىن يف  خيرج به املدينّ أيا كانَ، ألنه ليس عسكريا، أي أن املدين ولو كان تابعا لقوات التحالف ال جيوز، وقد اس                   : كل عسكري 

  .آخر املقال االستخبارات الغربية اليت متهد لالحتالل
وال بد أن يكون هذا العسكري، طارئًا على البلد، أي أن كل عسكري يساند االحتالل ويدعمه وهو مـن                   : طارئ على البلد  

  !!أهل البلد ال جيوز قتله وال قتاله وليس هدفًا مشروعا عند كاتب هذه الفتوى
 فالعسكري الذي ليس من قوات التحالف ال جيوز قتاله وال قتله، أي عسكري طارئ على البلـد يقاتـل                    :من قوات التحالف  

املسلمني هنالك ولكنه ليس من قوات التحالف ال جيوز قتله، ولعلك أخي القارئ تظن أنَّ زمام القول استرخى وتوسـعت يف                     
  ..ك ألين أعلم أنك مل تكمل قراءة املقاللوازم قول هذا املُفيت، فإن كنت فهمت ذلك فأنا أعذر

وهذا قيد آخر فال بد أن يكون العسكري غربيا بريطانيا أو أمريكيا، حىت يكون حالل الـدم   : الغربية كاألمريكان والربيطانيني  
  .مشروع القتل



 

א–א٢٧  ١٤٢٥–אא ٢٧ 

يش الصلييب وقاتل معه سـوى مـن   ال يفهم أحد أن املراد هنا كل من دخل يف اجل       : ومن حالفهم ودخل يف سلكهم وطاعتهم     
تقدم، فسوف يأيت يف املقال صراحةً ما يخالف هذا الفهم، ويؤكِّد ويقرر أنَّ املراد هم األمريكان والربيطانيون ومن حالفهم من                    

 كان أو مدنيا، وهـل      وحدهم، وتقدم أيضا يف الفتوى نفِسها هذا التقييد يف كالمه حني يحرم قتل العراقي عسكريا              ) الغربيني(
  !هناك أدخلُ يف التحالف الصلييب من العسكريني العراقيني يف احلكومة العميلة؟

وإنما وضع هذا القيد للسالمة من ألسن الطاعنني واملخالفني، أما بقية املقال فتفرغه من مضمونه، وتنص على خالِف ما يفهـم                
  .من هذا، هكذا ظهر لنا من كالم كاتب الفتوى، وهكذا حنسبه واهللا حسيبه، واهللا حسبنا عليه وعلى أمثاله

ذه اجلملة، قتال كل من دخل يف التحالف الصلييب، بشرط أن ال يكون من الدول العربية                إالَّ إن كان كاتب هذا املقال، يعين        
أي من العجم خاصة، فهذا احتمالٌ يرد يف الكالم وإن : واإلسالمية، فحينئٍذ يكون معصوما حرام الدم، فيكون معىن من حالفهم         

  .كان السياق يبعده
  

ر   تهداف والح ل واالس رة القت يع دائ ا توس ه    أم د وأهل دمير للبل و ت ام؛ فه ذه األي ع ه ا يق ر آم ، ق والتفجي
  .وتوسيع لدائرة الصراع بما ال طائل تحته

الذي يقع هذه األيام يف العراق مما يخالف شروط كاتب هذه الفتوى، هو تدمري للبلِد وأهله، وليس فيه أي فائدة أو مـصلحة،                       
  .اهللا فاه، كما يقول فض )ال طائل حتته(بل هو تفجري وتدمري 

ويعين بذلك عمليات ااهدين ضد احلكومة العراقية العميلة، وقتلهم للمنصرين والعمـالء الـذين ال يعملـون يف  الـسلك                     
  .العسكري، وليسوا من قوات التحالف الصلييب الغريب

اق، كاملقـاولني األمريكـان     بل ويعين بذلك أيضا قتل موظفي الشركات األمريكية اليت جاءت لدعم اجليش األمريكي يف العر              
الذين قُتلوا يف الفلوجة وغريهم، وكالكوري املنصر اخلبيث الذي حنره ااهدون، وكعشرات الرهائن الذين ال تنطبـق علـيهم                   

  .شروط هذه الفتوى اليت استندت إىل اهلوى وزبالة األذهان
  .ة اليت ال تقبل التأويل وال االحتمال بل هو داللة كالمه الصرحي-علم اهللا-وهذا ليس تقوالً على الكاتب 

حكم قتال اجلنود العسكريني من جنود الدول       :  الذي فيه احتمال مما ذكرناه عن كاتب هذه الفتوى، هو مسألة           الشيء الوحيد 
ها وحيتمل  اليت ليست إسالمية وال عربية إذا دخلوا يف قوات التحالف، هذه املسألة الوحيدة هي اليت حيتمل كالمه حترمي القتل في                   

مشروعيته، أما جنود الدول اإلسالمية والعربية ولو دخلوا يف التحالف، والعمالء املدنيون مهما كانت عمالتهم ظاهرة من غـري               
  .أجهزة االستخبارات الغربية، وجنود احلكومة العراقية العميلة، فكالمه ال حيتمل إال حترمي دمائهم، نعوذ باهللا من اخلذالن

رك ا  ب أن يتح الءويج وا، لعق ال    ، ويتكلم ذه األعم ل ه ريم مث ي تح القول ف روا ب ا ، و يجه ي عنه ، والنه
  والتحذير منها بغاية ما يمكن من القوة واإلقناع؛ 

جيب وجوبا، ليس اجتناب هذه األعمال وال جمرد التحذير منها، بل جيب القول بتحرمي هذه األعمال، وجيب أيضا أن يكـون                     
 املُفيت املداراة وال النظر يف مصلحٍة من املصاحل أو السكوت لئال يضرب ااهدون بالفتوى، كـالَّ                 ذلك جهرا ال يقبل عند هذا     

فاجلهر دون إسرار، بالتحرمي ال أقلَّ منه، بل والتحرك مع الكالم ال جمرد الكالم، والتحذير ال جمرد التحذير، بل ال بد من غايـِة              
  !ما يمكن من القوة واإلقناع



 

א–א٢٨  ١٤٢٥–אא ٢٨ 

﴾ ويتحدث عن وجوب الصدع بالتوحيد والكفر بالطاغوت، يف حني أنه يقول هذا             فاصدع مبا ُتؤمر  ﴿: فسر قوله تعاىل  وكأنه ي 
كله يف اجتهاٍد مل ينطلق عن دليل البتة، ومل يحالف الصواب البتة، بل هو عني الباطل والضالل والعمى، نعم جيب أن يـصدع                       

ال الشرطة العراقية، وبتحرمي قتال األمريكان حيث مل يكونوا عسكريني، وبتحرمي قتـال             العقالء بتحرمي قتل العمالء، وبتحرمي قت     
  .من يوزعون الشرائح لتقصف الطائرات األمريكية

جيب على مجيع العقالء أن يفتروا على اهللا كذبا، ويقولوا على اهللا ما ال يعلمون، ويساندوا احملتل أعظـم مـساندٍة،                     : باختصار
  !!دين ويجاهدوهم أعظم ااهدةوحياربوا ااه

  .هذه هي النتيجة عند كل ذي فطرة سليمٍة، وتوحيد صحيح، وعقل غري خمتلٍّ وإن مل يكن كاتب املقال يقصدها
ان ، من حقه أن يعيش بهدوء وأمن       ، فالشعب العراقي شأنه شأن شعوب اإلسالم األخرى       وسالم،  ، واطمئن

اء طرق، وآهر  : وأن يحافظ على بنية البلد من      يم ، وهاتف ، ب ا جاءت      ، ومصالح ، وتعل ذا مم ران، وه وعم
  .الشرائع لتحصيله وإقامته

األمن، واهلدوء، واالطمئنان، والسالم، هذه هي أعظم املقاصد الشرعية عند كاتب املقال، أما اإلميان واهلداية، والتوحيد والسنة،                 
  .فال يمكن أن يأيت ذكرها إالَّ بعد األمور الدنيوية املذكورةوحتكيم الشريعة، ودفع العدو الصائل، وإصالح البالد والعباد، 

بل حىت الكهرباء واهلاتف والعمران، مقدم ذكرها معظَّم شأا، مرفوع فوق الشريعة قدرها، وهذا وإن مل يكن بلسان املقال إالَّ                    
  .أنه يف كل مرقوم هلذا املفيت لسانُ املقال

يعذم اهللا بأيديكم وخيزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنني ويذهب غيظ قلوم،             قاتلوهم  : ليس له مقال يقول فيه    
جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم، وال مقال يقرر حكم تويل الكفار والتحذير من إعانتـهم علـى                 : وال له مقال يقول فيه    

  .املسلمني
كومة العراقية العميلة، والعمالء املختلفني، واجليش العراقي املرتد،        بل ها هو قد سطر هذا املقال وهذه الفتوى يف الدفاع عن احل            

ومل يكتب حرفًا يف بيان حكم اهللا يف هذه احلكومة العميلة املستأجرة، ويف هذا اجليش الكافر املوايل للكافرين، مل يقل للنـاس                      
  .يمإنهم أولياء للكافرين أعداء للدين، ومل يقل هلم إنكم على خطأ وخطٍر عظ

 إالَّ أنَّ حـال     ]والغمغمة في بيان ما هو الحق والواجـب رعايـةً لخـاطر هـذا أو ذاك               ، ال يجوز ألحد مجاملة طرف ما     [مع أنه   
الطواغيت املعاصرين والكفرة واملرتدين، واملقاتلني يف سبيل الشياطني، ال يهمه بيانه، وال يضره كتمانه، نعوذ باهللا من الكيـل                   

  .ولياء اهللا أخبس الكيلنيمبكيالني، وإعطاء أ
  :مث يقول ذاكرا بعض ما هو من حق الشعب العراقي من األمور والوسائل السلمية

ى اهللا          ة والموعظة الحسنة         ، ومن حقه أن يحظى بالدعوة الرشيدة إل ه بالحكم ى دين التي    ، وإل ة ب والمجادل
سن ي أح ره   ، ه زام أوام ة اهللا والت ن طاع ه م ب علي ا يج تفهم م دوء، وأن ي زانبه ن روح ،  وات دًا ع بعي
  .والتدمير التي ال يتفهمها الكثيرون، اإلحراق

وما أدري ما يعين بروح اإلحراق والتدمري، أهو إحراق وتدمري الكافرين، فإن كان كذلك فالواجب على الشعب العراقي املسلم                   
 هلم، وإن كان املراد اإلحـراق والتـدمري         ليس جمرد فهمها، بل الواجب العمل ا، والواجب على الكاتب دعوم إليها وبياا            

للمسلمني، فهذه ال يقصد ا تفهيمهم ما جيب عليهم كما يتوهم، بل هي من قتاهلم املشروع املأمور به، لدفع الكافرين ولتكون              
  .كلمة اهللا هي العليا على الناس أمجعني



 

א–א٢٩  ١٤٢٥–אא ٢٩ 

 أن يكون قصد بذلك أنَّ على ااهدين يف العـراق إغمـاد             فما عالقة اإلحراق والتدمري بالدعوة الرشيدة اليت يدعو إليها؟ إالَّ         
سيوفهم وترك القتال واجلهاد يف سبيل اهللا لينقشع من اجلو دخان احلرائق وأصوات التفجري والتدمري، حىت تسري الـدعوة الـيت                     

  !يزعمها رشيدة، فإن كان ذلك فما معىن تأييده للجهاد امسيا يف حق بعض احملتلني وأعوام؟
أما روح اإلحراق والتدمري، فقد واهللا فهمها مجاهري شباب األمة، وأحدثت بفضل اهللا انتفاضة جهادية وصحوة عاملية، وعرفت                  
األمة تصديق األقوال باألفعال، وأحست بالعزة اليت كانت تسمع ا وال تراها، وعرفت معاين اجلهاد والقتال وعلـو اإلسـالم                    

  .والوالء والرباء
وسائل احلديثة ومنها اإلحراق والتدمري ال يتفهمها الكثريون، فإن روح االنبطاح واالستسالم            الت روح اجلهاد والقتال ب    فإن كان 

واالستخذاء للعدو يفهمها الغالب األعم، ولكن فهمها يعين االبتعاد مسافةً بعيدةً عن فهم اإلسالم كما هو، وهذا حال كاتـب        
  .الفتوى كما هو مشاهد والعياذ باهللا

ذا أو ذاك                 ، وال يجوز ألحد مجاملة طرف ما      ًة لخاطر ه أو ، والغمغمة في بيان ما هو الحق والواجب رعاي
تهم المقاصد          ى أحد      ، العتقاد حسن قصده ونيته؛ فنحن ال ن شير إل ا     ، وال ن ا نعلنه ل وضوح   -ولكنن إن : -بك

داوات         أعمال التفجير والتدمير والقتل العمياء ال تقدم لإلسالم وأهله خيرًا            د من الع ، قط؛ بل هي سبب لمزي
  .والتفرق واالختالف والفتن داخل مجتمعات اإلسالم

ال جيوز ألحد ااملة يف الدين، وهذا ال شك فيه، ولكن ما حكم جماملة األمريكان والغمغمة يف بيان املثقفني الذي مل يتراجـع                       
  .نه واستخف مبن عارضه وأنكر عليه املنكر فيهعنه كاتب هذه الفتوى وهو من املوقعني، بل جادل عنه ودافع ع

وما حكم جماملة الرافضة والعلمانيني، والتهرب من الصدع ببيان         !  الدنيا؟ طواغيت بل اجلدال عنهم يف احلياة     وما حكم جماملة ال   
ر على ااهدين، ومن    إنما ااملة املذمومة عند كاتب هذه الفتوى أن تترك اإلنكا         ! ؟ ما هم عليه من شركيات وبدع ومنكرات      

اخلطأ ال شك ترك اإلنكار على ااهدين إالَّ بالضوابط الشرعية املعروفة اليت يسقط ا اإلنكار، ولكنه يعين ترك إنكار اجلهـاد                     
  .املشروع الذي ال شك فيه إال عند أعمى البصرية

اليت يذمها وجيعل سبب التفـرق  ) العمياء(دمري والقتل وإذا تساءلت أيها القارئ الكرمي، عما يقصد الكاتب بأعمال التفجري والت       
الشيء الوحيد الذي   ما عدا   والفنت واالختالف، فاعلم أنَّ كل العمليات اجلهادية اليت تكون يف العراق من هذه األعمال العمياء                

  :استثناه يف قوله
ومن في حكمهـم مـن      قتل وقتال المحتلين العسكريين،     : الشيء الوحيد الذي نقره ونراه مشروعاً هو      

  .أجهزة االستخبارات الغربية التي تمهد للمعتدي عدوانه
  .أما ما عدا ذلك فهو عنده من األعمال العمياء، وقوله هذا واهللا هو العمى، نسأل اهللا السالمة والعافية

 للعريب، واملضري للمـضري     أكان قتال الصديق للمرتدين من العمى؟ إذ هو ليس قتاالً للمحتلني العسكريني، بل هو قتل العريب               
فتنة واخـتالف وفرقـة     : والربعي للربعي، والتميمي للتميمي واحلنفي للحنفي، يف حني يرى هذا املفيت أن قتل العراقي للعراقي              
  !وعمى وضالل وتوسع يف الدماء، وما إىل ذلك من ضالالته اليت نثرها يف هذه املقالة على قصرها

هذا : دائرة االستهداف بظن أن هذا يصنع مستقبالً لإلسالم؛ فإنني أقول         وتوسيع  ، أما االندفاع بالتدمير  
  .واهللا ال يصلح عمل المفسدين، وهم كبير ال حقيقة له

 تفـسدوا يف    الهلم  قيل  اهللا ال يصلح عمل املفسدين، ولكن كاتب هذا املقال من الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون، وإذا                  
 مصلحون، وإن كان احلق والصالح واهلُدى مما يعرف بالعقل واهلوى، دون استناد إىل كتاب اهللا وسـنة                  األرض قالوا إنما حنن   



 

א–א٣٠  ١٤٢٥–אא ٣٠ 

نبيه صلى اهللا عليه وسلم، فقد صدق املنافقون يف دعواهم اإلصالح، وصدق كاتب املقال يف دعواه اإلصالح، وإن كان احلـق                     
 من املفسدين وهو كذلك واهللا، وإال فأين من كتاب اهللا وسنة نبيـه              والصالح واهلدى مما ال يعرف إال بالشريعة فكاتب املقال        

حترمي قتل ابن الوطن ولـو      : وهدي أصحابه وآثار السلف، وأين من فقه الشريعة ومعرفة مقاصدها وكلياا وفروعها وجزئياا            
اإلسالم أن يكون معقـد الـوالء       كان كافرا، وحترمي قتل أعوان املشركني وداعمي اجليوش إن مل يكونوا عسكريني، وأين من               

  !والرباء أو التحرمي والعصمة للدماء على اجلنسية واللسان واللون؟
                  م ما ال دليل على حترميه، بل قد أمر اهللا عز وجل به وسنحره نبيه صلى اهللا عليه وسـلم واتبعـه يف          فإذا وصل األمر برجٍل أن ي

مر ويشنع عليه ويذمه غاية الذم، مث يأمر الناس مجيعا باإلنكار ويوجب علـى              أصحابه من بعده، مث ينكر على من يفعل ذلك األ         
 ، كل هذا على ما هو خالف األدلـة        ويوجب اجلهر بذلك وال يكتفي باإلسرار     ن من اإلنكار    كل عاقٍل أن ينكر بأشد ما يكو      

  !!سلِّم، هذا إن جازت الصالة عليها مثَّ ، إذا وصل األمر برجٍل إىل هذا فكبر عليه أربعوأقلّ أحواله أنه بال دليل
  

راق         ، وأنا أعلم أن المقاومة في العراق تنتظم أطيافًا شتى من اإلسالميين            رهم من أهل الع ومن  ، ومن غي
ا             ، بالد اإلسالم األخرى   ال أو إسنادها لطرف م ذه األعم د أن  ، ...ويصعب التعرف على مسؤولية ه وال نري

  ، اإلعالميةننجّر وراء الظنون والتنبؤات
رب من نسبة العمليات إىل أصحاا الذين تبنوها وعرفوا ا وعرفت عنهم وشهد ا القاصي والداين، لعلمـه أنَّ أصـحاب                     
الفطر السوية والتوحيد الصحيح مجيعهم ال يقبلون ممن هو مثله الطعن يف أمثال أولئك الرجال، وحاول أن يشكِّك يف نـسبتها                     

ع تواتر األخبار بذلك، وخاصة ما كان من صنيع أيب مصعب الزرقاوي نصره اهللا وسدد رميه ومجاعة التوحيـد                   إىل أصحاا، م  
واجلهاد، وإذا كان ذلك ال يثبت فال حاجة إىل كتابته فتواه اليت لن تكون ثابتةً عنه، ولو طعن يف ثبوت القـائم علـى تلـك                          

  .وهذا ما ال سبيل إليه! لعملياتالعمليات املباركات، لزمه الطعن يف صحة وقوع تلك ا
وليست املسألة ظنونا وتنبؤات إال إن أراد بعض العمليات، أما املنهج والسياسة العسكرية اليت تستهدف ما ال يروق لـه مـن                      

  .األهداف، فأصحاا معروفون عند الناس عامة وعنده خاصة
دنيا واآل  ي ال ا ف ال وسوء عواقبه ذه األعم م ه ان حك ي بي ن يكف رة لك ارات واإلحن ، خ ّره من الث ا تج وم

ه النبي            ، وأنها ليست نصرة للدين وأهله    ، والعداوات ا جاء ب ًا لم صلى  -وال تقدمًا للدعوة؛ إال إذا آانت تبع
لم  ه وس بطها   -اهللا علي صالح وض ظ الم ن حف ا  ،  م د ودرئه ع المفاس اس   ، ودف اة الن ى حي رص عل ، والح

  ،التي عليها مدار الدين والدنياوعلى المقاصد العظمى ، وأمنهم، وعالقاتهم
وبإمكان كلٍّ أن يكتب مـا      !! بل باالستحسانات الشخصية واألهواء الذاتية    ! كيف يكون بيان حكم هذه العمليات بغري أدلَّة؟       

يهواه وما يراه، ويخالف يف الضوابط املذكورة واملدعاة، ولو كان صاحب هذه الفتوى أوروربيا ألحلق األوروبـيني يف مجلـة                    
ملستثنِني، وخص القتال باألمريكيني وحدهم دون غريهم، وملا كان منتسبا إىل العربية واإلسالم حرم دماء جيوش الدول املسماة                  ا

بالعربية واإلسالمية كما يأيت يف آخر املقال وكما هو مفهوم من املقال بطوله، وإالَّ فكيف حيرم دماء الشرطة العراقية وال حيـرم                    
لبولندي مثالً وكالمها مع األمريكان يدا واحدةً، وضد ااهدين دون اختالٍف بينهم، وما هو املعىن الذي وجد يف                  دماء اجليش ا  

 ومل يوجد يف الشرطي العراقي الذي يقاتل معهم بل يقاتـل  -الذين يبيح دماءهم بشروط   –اجلندي األمريكي والربيطاين والغريب     
  ! ؟-!وهو حيرم دماءهم–دوم 



 

א–א٣١  ١٤٢٥–אא ٣١ 

ألدهى واألمر أن ينسب ذلك إىل ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم، ونزهه اهللا عن هذه األكاذيب واالفتراءات، ومركوب                     وا
املفيت يف ذلك اسم املصلحة واملفسدة اليت جعلها دليالً مستقالً عن الكتاب والسنة، بل ما استدل يف فتواه من الكتاب والـسنة                      

واستدل مبا يراه مصلحةً انطالقًا من عقله وهواه ارد على كل دقيٍق وجليـٍل          !  وسلم وخلفائه حبرفٍ   وسرية النيب صلى اهللا عليه    
                   ما هو ختبطٌ حمضمناه مـن      !! من املسائل، بل من املسائل ما ال دليل عليه حىت من العقل بل حىت من هواه وإنودليل ذلك ما قد

  .اجلواب على ما افتراه
ال وراء ا دم االسترس ةوع صية والذاتي دوافع الشخ ارب ، ل سندها التج م ت ي ل ساذجة الت ون ال م ، والظن ول

  .ومعرفة الواقع، تعززها الخبرات، ولم تسترشد بقراءة التاريخ
  !!لو أراد أحد وصف ما فعله صاحب هذه الفتوى ملا أوجد أليق به مما سطر يف هذين السطرين

 اهللا بينه وبينهم، وهو واهللا أحق ما، أم ترى أن ااهدين الـصادقني              ناساأ أما الدوافع الشخصية والذاتية، فكلمتان وصم ما      
 من دوافع ذاتية، وهو ينطلـق       لقتل أنفسهم املشهود هلم بالصدق والعدالة والبأس والشجاعة وصحة املنهاج والعقيدة ينطلقون           

  ! من دوافع تتعلق باألمة وم عموم املسلمني؟حلفظ نفسه
 يف موقف مٍة يف نيته ومقصوده، أهو من يقاتل الكافرين ويبذل نفسه يف سبيل هذا الدين، أم من يدافع عن                      أحد همانمإن كان   

طوائف من الكافرين، وينهى عن قتاهلم ويتكلم مبا ال جيد عليه من الكافرين إال الثناء والشكر واحملبة، فهذا يضع نفسه على فوهة                   
  !ه وبني اخلطر ويقعد مع اخلالفنياملدفع، وهذا يضع ااهدين فديةً بين
فأين هو من التجارب اجلهادية؟ وهل له فيها من ناقٍة أو مجٍل؟ وأيـن خرباتـه يف هـذا                   .. وأما اخلربة والتجربة وقراءة التأريخ    

 ويف أي اجلبهات مارس القتال، وعرف التقدم واالنسحاب، واحملاصرة واالقتحام، وأدار رحى احلرب وخاض عجاجها،             ! الباب؟
وأين أشرف عليها أو تابعها، اللـهم إال        ! ط للحروب أو خاضها؟   حتى عرف مبدأها ونتاجها، وصحتها واعوجاجها، أين خطَّ       

  !!استماع األخبار، ويسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إال قليالً
لعمليات فيما يزعمن خلف تلك اأين قراءته للتأريخ ومعرفته للواقع إن كان إىل اآلن ال يعرف م !!  

أمر بـه يف التـأريخ أن       ! وأين قراءته للتأريخ، وهل مر به يف التأريخ أحد يفعل فعلته ويفيت مبثل فتواه، إال عميالً ظاهر العمالة؟                 
مة عن قتال  يغزو العدو املسلمني أو القوم من غريهم، ويلحق بالعدو طائفةٌ منهم تعلن مواالته ومناصرته وتقاتل دونه، مث تقعد األ                  

  !!تلك الطائفة فال يقاتلها أحد كما يريد هو ويطلب؟
ديها من   ، وتخطط وتستعد، فإن المرء يندفع أحيانًا وينسى أن األطراف األخرى تعمل آما يعمل      وقد تكون ل

  .القدرات ما ليس لديه
ان املُقاتل يخطِّط إال وهو يـدرس       فمىت كان املُقاتل يعمل إال وهو حيسب حساب عدوه الذي يعمل، ومىت ك            .. هذه أضحوكةٌ 

  !خمططات عدوه وما يتوقع منها، ومىت كان يستعد إالَّ وهو يعرف ملن يستعد وحيرص على معرفة ما يستعد به عدوه؟
فـاتيح،  أظن أن ااهدين يدخلون املعارك وهم يظنوا مقاالً يف شبكة اإلسالم اليوم ال يكلفه إال مرور األصابع على لوحـة امل     

ومرور الفكر على مزابل األهواء الشخصية والظنون احلدسية، والتومهات اليت تنشأ من اخلوف، ويسقيها اهللع، ويتعاهد بـذرا            
  !الطمع؟

ه ما أحسن ظن  !! ومل خيطر ذلك بباِل املُقاتلني الذين يقاتلون تلك األطراف اُألخرى         ) األطراف اُألخرى (أويظن أنه توقَّع استعداد     
  !خبربته وجتربته



 

א–א٣٢  ١٤٢٥–אא ٣٢ 

أما يرى ذلك املُفيت أنَّ هذه احلجة بعينها من استعداد األطراف األخرى وختطيطها وعملها، تكون حجة لكل مـن يـدعو إىل                      
  !العمالة واالنبطاح وترك مقاومة احملتل بالكلية، وإلغاء اجلهاد من أصله، أوليس العدو يعد كما نعد ويجاهد كما نجاهد؟

إن تكونوا تأملون فإنهم يأملون كما      ﴿: اهدين ازدادوا مع علمهم بالواقع علما بشريعة اهللا الذي يقول يف حمكم الترتيل            ولكن ا 
إن ميسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيـام ُنـداوهلا بـني               ﴿: ويقولتأملون وترجون من اهللا ما ال يرجون﴾،        

لقرح وعزاهم ربهم مبا ميس عدوهم من القرح، وعلموا ما يأتيهم من األمل وعزاهم رم مبـا                 ﴾ فعلموا ما سيمسهم من ا     الناس
  .ينال عدوهم من األمل، ومبا يرجون من اهللا من الثواب العظيم

ـ                     وا أمـر اهللا،    هكذا أيها املفيت، هم ال يقاتلون ألجل القتل فحسب، بل يقاتلون لرضا اهللا ولو قاتلهم أهل األرض مجيعا ما ترك
وهكذا هم ال يضرهم من خذهلم كالقاعدين من املسلمني، وال من خالفهم كالصليبيني والعمالء العراقيني وكاتب هذه الفتوى                  

  .وأمثاله، بل هم على احلق منصورون إىل يوم الدين بإذن رب العاملني
ة  روب الطاحن ع الح ذا تق ة، وهك تن العظيم نين ، والف د س سان بع ا اإلن اً ،ويراه امر خراب ت الع د أحال ،  وق

ا      ، وأتلفت األموال، وأحرقت ما أتت عليه     ، وأزهقت األرواح ، واألخضر يباباً  ثم يبحث عن نتائجها وخيراته
  !!واهللا المستعان، وخداع النفس، وعواقبها فال يجد إال الظنون والتوهمات

على احلروب بني ااهدين واملرتدين العـراقيني أو        هذه احلروب الطاحنة اليت تزهق األرواح وتذهب األموال، هل هي مقتصرة            
  !أم أا شاملة هلذا وهلذا؟! األمريكان غري العسكريني؟

والظنون والتومهات اليت وعد ا ااهدين يف طريقهم هذا، إمنا هي نصيب أمثاله ممن يسريون على األوهام والتكهنات، فيصلون                   
أن : ن سار على ما أمره اهللا من ااهدين، فليس مكلفًا بالنتيجة بل عليه أمر واحـد               أما م ! إىل خداع النفس والظنون الكواذب    

  .يقاتل وحيرض، واهللا يكف بأس الذين كفروا
﴿          بأًسـا وأشـد بأس الذين كفروا واهللا أشـد ض املؤمنني عسى اُهللا أن يكففقاتل يف سبيل اهللا ال ُتكلَّف إالَّ نفسك وحر

  ﴾تنكيالً
إنَّ دفع الناس بعضهم ببعض مما يفسد األرض، ما أحلم          : ﴾ وهذا يقول  دفُع اهللا الناس بعضهم ببعٍض لفسدت األرض      ولوال  ﴿

  .اهللا على املُفترين عليه
ؤمنين     (وأآرر هنا ما قلته آثيرًا       ر رشيدة      إن ): نصيحة هللا ورسوله وللم ٌة غي راق خط شباب للع ، ذهاب ال

  .وأهل مكة أدرى بشعابها،  تحمل مسؤولياتهمويكفي أهل العراق في، وطريق غير سالك
، ومـا أحـوجهم إىل      فما أغناُهم عن فتواك هـذه     إن كان أهل مكة أدرى بشعاِبها، وأهل العراق أوىل بتحمل مسئوليام،            

ـ                      ة سكوتك وتركك هلم يف حاهلم، أم أن من يدافع عنهم ويقاتل معهم متدخل يف شئوم، ومن يقول إن الذهاب لنصرم خط
  !غري رشيدٍة ناصح هللا ولرسوله وللمؤمنني؟

أكان الكاتب من أهل العراق لريى نفسه أحق بشأن العراق، أم أنَّ التدخل يف شأن العراق حمرم على كل أحد إال عليه فال حيرم                        
 إن شاء، وباسم     وباسم العروبة إن شاء، وباسم الوطنيات والقوميات       -وقلَّما–عليه شيٌء وهو املتحدث باسم اإلسالم إن شاء         

  !!اإلنسانية مىت أراد، وعلى الناس كلهم السكوت واالنقياد
قد كان واهللا املنافقون    !! قاتل اهللا املخذلة واملرجفة   ! إن كان ذهاب الشباب إىل العراق خطةً غري رشيدة، فهل الرشاد يف القعود؟            

وإذا كان مـا يف العـراق   ! إن كان الرشاد بترك اجلهاد؟    فما الرشاد   !! األولون أمت عقوالً، وأبعد عن هذه السخافات والترهات       



 

א–א٣٣  ١٤٢٥–אא ٣٣ 

                          أهل العراق خطة رشد، ويف حـق ا، فبأي دليل من كتاب أو سنة أو حىت من عقٍل ولو قليل على أنَّ هذه العبادة يف حقجهاد
  !!من جاورهم من املسلمني خطة غري رشيدة

ي مل يكفه القعود حىت خذَّل الناس، وإالَّ فما اخلطة الرشيدة مـن خطـط               أما الطريق اليت ال تسلك فإنها واهللا طريق القاعد الذ         
  !اجلهاد يف سبيل اهللا وقت عدوان الكافرين اليت سلكها هذا املفيت أو نصح ا وأمر الناس وحضهم عليها؟

برشد ألبعد الناس عن الرشد،     بل واهللا إن الرشاد يف اجلهاد، وإن النفري إىل اجلهاد ملن أوجب الواجبات، وإن من يزعم أنه ليس                   
  .وإن الغواية لرقمه تلك الفتوى، وادعاؤه تلك الدعوى

  !أال يظن أولئك أنهم مبعوثون﴾؟﴿.. عجبا هلؤالء
ل وبالقلب         د وبالعق ل ممكن   ، والمجاَهدات آثيرة، باللسان وبالي ُبَلَنا          (، وبك ِدَينَُّهْم ُس ا َلَنْه ُدوا ِفيَن ِذيَن َجاَه َوالَّ

  ).للََّه َلَمَع اْلُمْحِسِنيَنَوِإنَّ ا
  لكل منها مقام وموضع، ) ااهدات الكثرية(

   مضر كوضع السيف يف موضع الندى   ووضع الندى يف موضع السيف بالعال
ووضع الدعوة السلمية مكان اجلهاد، مضر كوضع اجلهاد مكان الدعوة السلمية، فكما يخطئ من يقتل من ال جيوز قتله وحقه                    

  .ة واإلرشاد، يخطئ من ينهى عن قتل من أوجب اهللا قتله ويستبدل ذلك بالنصيحة واإلرشادالنصيح
هـذه   ولـصاحب    ..فإذا جاء عدوان الكافرين، كان اجلهاد املتعين هو قتاهلم باليد والسنان، مع التحريض عليه بالقلم واللسان               

وإذا وجب على الكفاية فهـل      ! وعا فهل جيب على الكفاية؟    فإن كان مشر  ! أترى أنَّ القتال يف العراق مشروع؟     : الفتوى سؤال 
  !متت الكفاية؟

 فإذا  -لو فرض أنه ليس فرض عني     –إن كان لديه مسكةُ عقل أو ذرة إميان أو بقية حياء، فسيقول إنه مشروع مل تتم الكفاية فيه                   
       ا مل حتصل الكفاية فيه، فماذا يى من يقعد  كان جهادـدات (ة، وينشغل بشيء من      مع قدرته على النصر    سماهباللـسان أو   ) ا

بالعقل أو بالقلب، قاتل اهللا اجلهمية، أرأيت إن رأيت اجليش قادما لبلد اإلسالم ورأيت رجالً قاعدا مع قوته وجالدته ال حيـرك                   
  !شيئًا وال يذهب يف نصرة أحد، ويقول أنا أجاهد بقليب فاتركين وشأين أيكون هذا عذرا له؟

 ك مثله   إن كنتال تعذره فلم تذكر هذه األنواع من اجلهاد يف سياق البديل عن القتـال يف سـبيل اهللا                    ..  تعذره فإن وإن كنت
  !بالسيف والسنان؟

اك                        ى هن ة أو إسالمية إل وات عربي ر ذهاب ق أ الكبي وات      ، آما أشير ضرورة إلى أن من الخط ادة ق تحت قي
ا     التحالف الغازية؛ ألنها ستغمس المسلمين في       اء، ال مسوغ له ون حرب عمي اذًا ألرواح   ،  أت وستكون إنق

  .وتحذير المحذرين، ولم يعبؤوا باعتراض المعترضين، المعتدين الذين شنوا الحرب بال هوادة
اخلطأ الكبري، مل يقل املُنكر العظيم، ومل يقل الكفر البواح يف حني جعل قتال ااهدين للمرتدين من أعظم املنكرات اليت جيـب                      

يان حترميها وليس جمرد إنكارها، أما ذهاب القوات املسماة عربية وإسالمية لقتال ااهدين هناك حتت قيادة قوات التحـالف                   ب
  !! هكذا ذكر والفتوى بني يديك) من اخلطأ الكبري(الغازية، فإنه 

من التعديالت إال اليسري، خاصة إن علم أنَّ ما هو          أظن واهللا صادقًا أن لو قرأ توين بلري أو بوش أو برمير هذا املقال ملا كان عليه                  
  ..أكثر من هذا ال يتقبله الناس وال يؤثِّر فيهم



 

א–א٣٤  ١٤٢٥–אא ٣٤ 

) ال مسوغ هلـا   (وهذه احلرب اليت ستكون بني القوات التابعة للتحالف وااهدين واملسلمني من أهل العراق عند هذا الكاتب                 
 على اهللا       !! هكذا كتب غ، حرباهـدين،           فقط هي حرب بغري مسووعلى رسوله وعلى دينه وعلى عباده املسلمني وأوليائه ا 

  .. مل يقل فتنةٌ عظيمة وشر مستطري وكفر مستبني وضالل مبني!! ال مسوغ هلا: يكتفي يف إنكارها بقوله
َء مل يشر ولو إشارة إىل أن       عميا!! ، ستكون حربا عمياءَ   )التابعة لقوات التحالف  (مثَّ هذه احلرب بني املسلمني ااهدين والقوات        

ااهدين هم أهل احلق يف تلك احلرب، بل مل يكتف ذا حىت أكَّد أن تلك احلرب لو قامت بني جمموعـات تابعـة لقـوات                         
  !! ليست جهادا يف سبيل اهللا أياالحتالل من طرف وااهدين من طرف حرب عمياء

:  ذهاب القوات اإلسالمية والعربية إىل العراق حتت قيـادة احملـتلِّني إالَّ              مل جيد من منكٍر يف    أ.. هب أا كما زعم حرب عمياء     
أما مظاهرة الكفَّار على املسلمني فأخشى أنها ليست منكرا لديه بعد أن عرف             .. !؟احلرب العمياء، وإنقاذ أرواح احملتل األصلي     

  !!ليست كفراواعتقاده ومقاله أنها يف فهمه وومهه 
اخلطأ الكبري الذي حتدث عنه هو ذهاب القوات اإلسالمية حتت قيادة قوات التحالف الغازية، أما إن ذهبت هنـاك                   أنَّ  : الحظ

حتت قيادة احلكومة العميلة فلم يتطرق إليها، ولو تطرق إليها ملا أفىت إال باجلواز، هكذا تنطق أصوله اليت انبعثت نتنا وخبثًـا يف                       
    إىل اإلسـالم                   ثنايا هذه الفتوى، وواهللا إن ة ال متـتبها هدي خري املرسلني، جاهليها ملظلمةٌ مل يصلها نور الوحي، منتنة مل يطي

بسبٍب وال نسٍب، حاشا عباراٍت وكلماٍت قليلٍة منثورٍة سيقت يف غري موضعها، واستدلَّ ا على غري معناها، لعـل يف كـالم                      
  ! !مسيلمة الكذَّاب لعنه اهللا من احلق أكثر منها

دوها     ي أوق رب الت ار الح ط بن اؤهم فق ان وحلف وي األمريك ب أن يكت ي   ، يج ة الت ة الفعل وا مغب وأن يتحمل
  . وأن تظل الجيوش اإلسالمية بمعزل ومنأى عن ذلك آله، تجّرؤوا عليها

  واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على محمد وعلى آله وصحبه
ن يف العراق ويف أفغانستان ويف الشيشان ويف اجلزيرة ويف اجلزائر ويف سائر             بل الواجب نفري املسلمني أمجعني للجهاد ضد الكافري       

ميادين اجلهاد، والواجب على أفراد اجليوش اليت مساها إسالمية الرباءة من الطواغيت واخلروج من تلك اجليوش الكفرية، والنفري                  
  .إىل اجلهاد يف سبيل اهللا

اعني هلم، والواجب عليهم أيضا عدم اادلة عـن         ني الذين عاب اهللا على السم     والواجب على املسلمني عدم االستماع للمخذِّل     
والَ تِهُنواْ ِفي ابِتغاء الْقَوِم ِإن تكُوُنواْ تأْلَُمونَ فَِإنُهم يأْلَُمونَ كَما تأْلَمونَ وترُجونَ ِمن اللِّه ما الَ يرُجونَ وكَانَ اللُّه                    املنافقني، ﴿ 

 ١٠٥ ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق ِلتحكُم بين الناِس ِبما أَراك اللُّه والَ تكُـن لِّلْخـآِئِنني خـِصيًما                    ١٠٤ا حِكيًما   عِليًم
ونَ أَنفُسُهم ِإنَّ اللّه الَ ُيِحب من كَانَ خواًنا أَِثيًما           والَ ُتجاِدلْ عِن الَِّذين يختانُ     ١٠٦واستغِفِر اللِّه ِإنَّ اللّه كَانَ غَفُوًرا رِحيًما        

 يستخفُونَ ِمن الناِس والَ يستخفُونَ ِمن اللِّه وُهو معُهم ِإذْ ُيبيُتونَ ما الَ يرضى ِمن الْقَوِل وكَانَ اللّـُه ِبمـا يعملُـونَ       ١٠٧
 هـُؤالء جادلُْتم عنُهم ِفي الْحياِة الدنيا فَمن ُيجاِدلُ اللّه عنُهم يوم الِْقيامـِة أَم مـن يكُـونُ علَـيِهم                      هاأَنُتم ١٠٨ُمِحيطًا  
  .وِكيالً﴾
 حتت ما   أنا مستعد للتنازل عن مجيع ما قُلت عندما يستطيع أحد أن يثبت يل صورةً من صور العمالة والنفاق ال تدخل                   : وختاًما

   !!سطره كاتب هذه الفتوى اخلبيثة
  .وصلى اهللا وسلم على خامت النبيني وإمام ااهدين، وعلى آله وصحابته والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين



 

א–א٣٥  ١٤٢٥–אא ٣٥ 

  !!!!حنر العلج العربي حنر العلج العربي : : درس يف العقيدةدرس يف العقيدة

  عبد الرمحن بن سامل الشمري

  .. ال شلَّت ميينك
  .اسوس املصري للجيش األمريكي يف العراق، أعين من أصحاب الفطرة السويةهكذا قال كل من شاهد فيلم حنر اجل

  هللا درك ِمن أَِخي قُـرباِن  شكَر الضِحيةَ كُلُّ صاِحِب ُسنٍة 
إنك على خطأ إن كُنت من أولئك الذين يتوهمون أنَّ النحر كان للجاسوس املصري فقط، كال فقـد نحـر بتلـك                      

  !ركة طاغوت عظيم ووثن يعبد من دون اهللا، أما شاهدته حني ينحر؟السكني املبا
لقد نحر جاسوس كغريه من اجلواسيس، وتقرب ذلك ااهد بدمه إىل اهللا، ولكن ما اجلديد يف هذا اجلُويسيس احلقـري      

  !الذي شاهدنا حنره هذه األيام؟
  !!نة، عريب االسم، عريب النسب، عريب اللسان أنه قد نحر جاسوس عريب السح-نسأل اهللا املزيد–اجلديد 

  .اجلديد هو نصر من انتصارات التوحيد، ورفع لراية ال إله إال اهللا، فوق األعراق واجلنسيات واأللسنة والقوميات
م أو  ﴿ال جتد قوًما ُيؤمنون باهللا واليوم اآلخر ُيوادون من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخـواهن                   

عشريم أولئك كتب يف قلوم اإلميان وأيدهم بروٍح منه ويدخلهم جناٍت جتري من حتتها األهنار خالـدين فيهـا                   
  .رضي اهللا عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اهللا أال إن حزب اهللا هم املفلحون﴾

 ولو كانوا أبناءهم، فليس للـوالء       ولو كانوا عشريم األقربني أو األبعدين، ولو كانوا بين عمهم، ولو كانوا إخوام،            
والرباء معيار وال متعلَّق إال اإلسالم، ال والء إال يف اهللا وال عداء إال ألعدائه، هكذا هو حزب اهللا احلقيقي، الذي نزهه                      

  .اهللا عن حزب الالت الرافضي العميل
  :ات الشعار املشهور؛ كان الطاغوت صدام حسني على رأس حكومته الكافرة البعثية ذيف العراق نفسه

  وبالعروبِة ديًنا ما له ثاين  آمنُت بالبعث ربا ال شريك لُه
جل اهللا عن خزعبالت البعثيني، وهذا البيت قاله شاعر من شعراء البعث، وهو من أصدق ما حيكـي حـال البعثـيني                  

  .وحقيقة دينهم وعقيدم، فالعروبة عندهم دين ومعقد للوالء والرباء
؛ تعلمنا درسا من دروس العقيدة، درس قصري يف وقته، ما بني سل السكني ومرورها على حنر الكافر                  سهويف العراق نف  

 رافعـةً  وارتفعت فأنزلت كل أمر اجلاهلية فهو موضوع حتت قدمي ذلك ااهد،   نزلتإىل حني رفع السكني، ولكنها      
  .كلمة اهللا لتكون كلمة اهللا هي العليا

  ..إا دروس
مىت كانت خمالفة للشرع، أو مزامحة للشرع، مىت كانت معيار قسمة الناس، ومعقد الوالء والـرباء،                : سقوط القوميات 

  .فلتسقط حينئذ كل القوميات وأوهلا القومية العربية



 

א–א٣٦  ١٤٢٥–אא ٣٦ 

فالتوحيد حق اهللا، واهللا هو الذي جعلكم شعوبا وقبائل         : تقدمي التوحيد وحقوقه على كل حق ونسب وسبب ولسان        
ن أكرمكم عنده أتقاكم، فالكافر كافر عربيا كان أو أعجميا، وعداوته واجبة بل هـي مـن صـميم         لتعارفوا وأخرب أ  

التوحيد ومن أوثق عرى اإلميان، واملؤمن مؤمن أعجميا كان أو عربيا، ومواالته واجبة بل هي من صميم التوحيد ومن                   
  .أوثق عرى اإلميان

بالوطنيـة واجلنـسية    ليس ااهدون يف العراق قد علمونـا الكفـر          أ ..وال عجب حني نتعلم هذا الدرس يف العراق       
  ! واستهدفوا احلكومة العميلة اليت جاء ا االحتالل، وأرونا فيهم ما يشفي صدور املؤمنني؟واإلقليمية

يـاء، العـريب     فنحن عباد اهللا، نعادي من عاداه ونوايل من وااله، ومن كان وليا هللا فنحن له أول                من كان عدوا هللا   نعم  
  .واألعجمي، والقريب والغريب يف ذلك سواء

وأنا أكتب من بالد احلرمني، اليت تسمى بالسعودية، تذكَّرت اقتراح طواغيت اجلزيرة بإرسـال قـواٍت إسـالميٍة إىل                   
العراق، وكيف أنَّ هؤالء الطواغيت وال شك سيكونون من أوائل من ينال شرف هذه اخلدمـة الـصليبية للجـيش                    

  .. ألمريكي، وسريسلون من احلمقى واملغفلني من اجلنود املرتدين سرايا وكتائب وألويةا
حنن نتمنى أن يعود هؤالء اجلنود إىل اإلسالم وخيرجوا من جيش احلكومة املرتدة بالكلية، ولكن من أىب منهم وعانـد                    

فسنكون أول من يسجد هللا شكرا على       ) سعوديحنر العلج ال  : (ووصل إىل العراق، وذُبح غدا يف درٍس قادٍم رمبا عنوانه         
  !هذه النعمة العظيمة وهذا الدرس العظيم

نعم، فإذا كان يف حنر اجلاسوس املصري هدم لوثن القومية، فإنَّ يف حنر اجلاسوس السعودي واجلندي السعودي هـدما                   
لى املُواطنة، واحملافظة على متاسـك اجلبهـة        لوثن الوطنية والقومية واإلقليمية، وعقيدة أبناء البلد الواحد، واالجتماع ع         

الداخلية مسلمها وكافرها ال فرق بينهما، كل هذه العقائد الشركية موجود يف بلدي الذي أنا فيه، أسأل اهللا أن يطهر                    
  .هذه البالد ويقمع فيها أهل الكفر والنفاق والفساد

س حوله فهو الوطن والوطن هو، وكـل مـا يـزعج            وثن الوطنية يزرعه الطاغوت يف كل بلد من البالد، ليجمع النا          
حكومته وأمن حكومته واستقرار كرسيه عدوان على الوطن، أما إفساد الوطن عقديا وخلقيا بيده، وانتشار اجلرمية من                 
خطف وسرقة وقتل وسكر مما ال يهدد كرسيه فليس عدوانا على الوطن، بل جرائم جنائية يسرية، هكذا فقط وإن كان                    

  . يئنون من وطء اجلرمية املنظمةالناس
لكن هناك وثنا آخر من أوثان الوطنية خاصا بالسعودية، وذلك لوجود هيئٍة عملها التلبـيس واإلضـالل، فاجلنـسية                   
السعودية مانع من موانع التكفري ال يزول بإقامة حجة وال بإزالة شبهة، بل ال يمكن أن يزول إال أن يـسخط عليـك                       

كبار امللبسني لك حينئٍذ ناقضا من النواقض لزوال املانع وهو الوطنية السعودية أي رضا الطـاغوت                الطاغوت فيصرف   
وهذا الناقض قد يكون كبريةً من الكبائر، أو يكون طاعةً من الطاعات على احلقيقة، فهم خوارج ضـد مـن                    !! عنك

  .عادى الطواغيت



 

א–א٣٧  ١٤٢٥–אא ٣٧ 

يا داية اهللا، وقاتل بأهل التوحيد أهل الشرك، وبفوارس اجلهاد          سر مسددا بإذن اهللا، مهد    .. شيخ الذباحني أبا مصعب   
 وهذه وصية املوحدين من بالد احلرمني كلـهم يف          حنر العلج السعودي  وحنن يف انتظار    .. أهل العمالة والنفاق والعناد   

  .. اهللاال تأخذكم به رأفةٌ يف دين: كل جندي من جنود آل سعود يصل إليكم يتعامل مع احلكومة العميلة
ليس اجلنود فحسب، فها هي شركات النقل السعودية يف العراق تقدم الدعم اللوجـسيت لألمريكـان، وهـا هـم                    

لبدء التمثيل الدبلوماسي السعودي يف العراق، فأروا املوحـدين فـيهم مـا             الدبلوماسيون السعوديون حيزمون أمتعتهم     
   . عمهم وإخوام وعشريميسرهم يف أعدائهم من الكافرين املرتدين ولو كانوا بين

  .واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

 

  .رمحهم اهللا تعاىل ، ن الشيخ عبد اهللا بن الشيخ حممد سليمان ب: قال الشيخ 
 هلم  ةًاأن اإلنسان إذا أظهر للمشركني املوافقة على دينهم ، خوفاً منهم ومدار           : اعلم رمحك اهللا    

 مثلهم ؛ وإن كان يكره دينهم ويبغضهم  وحيـب اإلسـالم       فإنه كافر ،  لدفع شرهم    ومداهنةً، 
ودخل ، فكيف إذا كان يف دار منعة واستدعى م         ، ه إال ذلك    وهذا إذا مل يقع من    ، واملسلمني  

وقطـع  ، وأعاهنم عليه بالنصرة واملال وواالهم      ، يف طاعتهم وأظهر املوافقة على دينهم الباطل        
وصار من جنود القباب والشرك وأهلها ؛ بعد ما كان من جنـود             ، املواالة بينه وبني املسلمني     
من أشـد النـاس عـداوة هللا        ، إن هذا ال يشك مسلم أنه كافر        ف،اإلخالص والتوحيد وأهله    

 له  ونفيقول، ن  ووهو الذي يستويل عليه املشرك    ،  من ذلك إال املكره      وال يستثىن  ، ولرسوله  
ه حىت يوافقهم ، فيجوز لـه       نأكفر أو افعل كذا و إال فعلنا بك وقتلناك ، أو يأخذونه فيعذبو            : 

  . قلب باإلميان ال املوافقة باللسان مع طمأنينة



 

א–א٣٨  ١٤٢٥–אא ٣٨ 

أبو أمحد املـدين يـسأل عـن         
اختالف سياسة احلرب بني اجملاهـدين،      
فشيخ اجملاهدين أبو عبد اهللا أسامة بـن        
الدن يرى االبتداء بقتـال الـصليبيني       
وتأخري قتال املرتدين، وأبـو مـصعب       

يرى قتال الصليبيني واملرتدين    الزرقاوي  
والرافضة كما هو مشاهد يف العـراق،       

   وهل ُيثرب على من أخذ ببعضها وترك اآلخر؟فما هي السياسة املوافقة للشرع من هذه السياسات
األمر يف  وبين هناك سعة     اجلواب عن مسألة تقدمي الصليبيني وهل هو أوىل أم تقدمي املرتدين،              الثامن عشر  تقدم يف العدد  

الشريعة والتخيري يف االبتداء بشرط التزام قتال الطائفتني، وهذا كلُّه يف جهاد الدفِع عموما ال دفع الصائل حال صـياله                    
  .خصوصا فال جيوز تأخري املرتد وال الصلييب يف احلال الثانية

ن ذا اإلطالق، فليس بصواٍب، وما يقع يف العراق أما قول السائل إنَّ أبا عبد اهللا أسامة بن الدن يرى تأخري قتال املرتدي    
سواٌء من عمليات أيب مصعب أيده اهللا، أو من عمليات غريه من إخوانه ااهدين ال يخالف سياسة أيب عبد اهللا املعروفة                  

 قبل  محد شاه مسعود  اغتيال أ  الذي كان يف ابتداء احلرب مماثلٌ ملا فعله أبو عبد اهللا من              ، فاغتيال احلكيم  عنه يف اجلملة  
 األمريكية، ومن تأمل حال الرجلني عرف التشابه بني حاليهما، وكالمها ممن ينتسب إىل اإلسالم زورا، وكالمها                 احلملة

من العمالء الكبار، وكالمها ممن ال يتم خمطط لالحتالل إال بوجوده، وال جتتمع قلوب العمالء ووجوهم إال عليه، فكما                   
مال بعد اغتيال أمحد شاه مسعود، مل جيتمع الرافضة يف العراق بعد اغتيال الصدر، وقد أربك اغتيال                مل جيتمع حتالف الش   

  .كلٍّ منهما خطط االحتالل حبمد اهللا
، هو مطابق ملا فعله أبـو عبـد اهللا بنفـسه يف              وجنودها ومراكز شرطتها   وكذلك قتال احلكومة العميلة يف العراق     

من حتالف الشمال، فهذا النوع من القتال ال يخالف أبـو عبـد اهللا يف               عمالء  تاله لل أفغانستان، حيث كان كثري من ق     
، وال أعلم له شيئًا     مصلحته والضرورة إليه، وال يرى غريه أوىل منه يف السياسة حسب ما عرف عنه حفظه اهللا وسدده                

  .يخالفه
، هـي قتـال     ناس كاألخ السائل مبا جيري يف العـراق        واختلطت على كثٍري من ال     وإنما املسألة اليت يراها أبو عبد اهللا      

بقتال الصليبيني واألعداء املعروفني لعموم     املرتدين يف البالد اليت ليس فيها احتالل معلن، فريى االشتغال يف تلك البالد              
تتـضح  األمة، حىت تتبصر األمة بواقعها وتعرف حقيقة عدوها، وتنكشف هلا احلكومات العميلة، وتتمايز الـصفوف و               

  .الرايات
 لزمه االلتزام بأمِر أمريه وما خطَّه للمجاهدين حتت إمرتـه مـن خطـط               ومن كانَ ُمقاتالً يف صفوف جيِش القاعدة      

وسياساٍت، وحيث قُلنا إن األمري خمير يف سياسة احلرب فاملُراد حيثُ مل ينهه أمري فوقه عن شيء من ذلك، فمن كـان                      



 

א–א٣٩  ١٤٢٥–אא ٣٩ 

، وقد ترك حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قتل أيب سفيان مع كونه قائد التحـالف                 تزم أمره أمريه أبو عبد اهللا لزمه أن يل      
الشركي يوم األحزاب، فكأنك قد ظفرت ببوٍش، وتركه ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم له أن ال يحدث شيئًا، وهكذا                    

وقٍت حمدٍد مع التزامه أصل قتاهلم فإنـه يطـاع يف   كل أمٍري يعلم نصحه وصدقُه، إذا ى عن قتال طائفٍة من الكفار يف        
  .ذلك

ومن مل يكن أليب عبد اهللا عليه إمارةٌ من ااهدين، فرأي أيب عبِد اهللا رأي إماٍم من أئمة اجلهاِد، واجتهاده اجتهاد عاٍمل                      
ملن له اجتهاد يرى به أنه ال جيوز        باحلرب بصري بالسياسة، ينبغي الوقوف عنده والتأمل فيه طويالً، وحيسن األخذ به إال              

  .، واهللا أعلم، ولكنه غري الزٍم له كسائر األوامر الصادرة منهتأخري قتال املرتدين حيثُ قُِدر عليهم
  .عبد اهللا بن ناصر الرشيدوكتبه 

ـ                   :א د سقط من العدد احلادي والعشرين مقطع من جواب أحد األسئلة بسبب خطـأ مـن أح
  :، وفيما يلي نص السؤال وإجابته الفيناحملررين، والة تعتذر عن هذا اخلطأ

ـ            صالح والتقـوى وكثـرة العمـل       أنظر أحياناً إلى اإلخوة الملتزمين من حولي ممن نعهد فيهم ال
  أيعقل أن يضل عن الحق وأهتدي إليه أنا؟: فأتساءل.. الصالح

ال يكونن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن          : "ه وسلم أنه قال   يروى يف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا علي          
  ".أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن حتسنوا وإن أساءوا أن ال تسيئوا

يد عن سبب تأخر    واملسلم مطالب يف دينه باتباع احلق ال الرجال، وما أضل الناس إال اتباع فالن وفالن، وملا سئل خالد بن الول                     
كنا نرى أمامنا رجاالً نرى أحالمهم كاجلبال، يعين اتباعه ألكابر قريش من املـشركني،              : إسالمه مع وفور رأيه ورجاحة عقله قال      

  .فصده ذلك عن اإلسالم واتباع احلق
  :من وجهنيواملشركون ضلوا يف اتباعهم الرجال   
 ، فعلقوا اقتداءهم باملعظمني عندهم وهم يف اآلية آباؤهم          ﴾مة وإنا على آثارهم مهتدون    إنا وجدنا آباءنا على أ    ﴿أنهم قالوا   : األول

  .مهما كان فعلهم
 ، فاستنكروا احلق من غري املعظَّمني عندهم، واسـتغربوا          ﴾لوال أُنزل هذا القرآن على رجٍل من القريتني عظيمٍ        ﴿: أم قالوا : الثاين

  .أن يأتيهم احلق من غريه
قبول الباطل من املعظمني، ورد احلق من غري املعظمني، فاجتمع هلم بذلك الضالل كلُّه، والـضالل  :  هذين الوجهني فجمعوا يف   

  .أو اخلطأ بسبب هذه الشبهة، قد يقع يف الكفر األكرب، وقد يقع فيما دونه من مسائل األصول والفروع
أنا : التقوى يكون على هذين الوجهني، فمن الناس من يقول        وغالب استدالل الناس باملعظمني من أهل العلم أو أهل الصالح و            

  .كيف آخذ مبا تدعون إليه ومل يأخذ به فالن وال فالن: أتبع فالنا وأجعله بيين وبني اهللا، ويتوهم أنَّ ذمته تربأ ذا، ومن يقول
ذورا لتأويٍل تأوله أو شبهٍة شبهت له، مل يكن         وليعلم من يقلِّد الرجال يف احلق والباطل، أنَّ اتهد املخطئ، إذا كان مع              

من قلَّده معذورا مع وضوح الدليل وعدم الشبهة عنده، بل قد يكون اتهد مأجورا ومقلِّده مأزورا على قـوٍل واحـٍد يف                      
  .، واهللا أعلماملسألة، لوجود املانع من اإلمث يف حق اتهد، وعدم املانع عند املقلِّد له



 

א–א٤٠  ١٤٢٥–אא ٤٠ 

اجلهاد صاحلة لكل زمان وأنه ال يوجد زمـن         صلني السابقني اليت تؤكد أن شعرية        أن سقنا األدلة يف الف     بعد 
أن  من راية للجهاد يف سبيل اهللا ، من املناسـب } خيلو{إىل قيام الساعة  حممد  من األزمنة منذ أن شرع اهللا اجلهاد لنبيه

  . وجدت األسباب وانتفت املوانع  معلقاً بأرض دون أخرى إذانسوق يف هذا الفصل األدلة اليت تثبت أن اجلهاد ليس
تلك الشعرية هو أن تعلق عبادة اجلهاد بأرض بعينها ، وحينما  إن من املفاهيم اخلاطئة واليت تسببت بتحريف مفهوم

الزعم بأن وقتها   أوالدمار ا فإن ذلك الفهم حتماً سيؤدي إىل إلغاء هذه العبادة أو العزوف عنها تفقد تلك األرض أو حيل
  . مل حين بعد

مفهوماً عظيماً ملمارسة هذه الشعرية و هو أن اجلهاد عاملي ال حتجبه  وال بد قبل الشروع يف عبادة اجلهاد أن نرسخ
ا تعاىل وتعبيد الناس لرم ، كم احلواجز ، وأن املسلم حباجة إىل هذه العبادة إذا كان مصراً على تبليغ دين اهللا احلدود وال

عندما  مشارق األرض ومغارا برسالة عرب عنها ربعي بن عامر  كان فعل الصحابة رضي اهللا عنهم حينما كانوا جيوبون
عبادة اهللا ، ومـن ضـيق    اهللا ابتعثنا واهللا جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل: ( فقال؟ ما جاء بكم  : سأله رستم

فأرسلنا بدينه إىل خلقه لندعوهم إليه ، فمن قبل منا ذلك قبلنـا   ن إىل عدل اإلسالم ،الدنيا إىل سعتها ، ومن جور األديا
وما موعود اهللا ؟  : وتركناه وأرضه يليها دوننا ، ومن أىب قاتلناه أبدا حىت نفضي إىل موعود اهللا ، قال ذلك منه ورجعنا عنه

جاءوا بالسيف والقرآن ليفتحوا بقاع األرض ، ومبا أن  حابةفالص) والظفر ملن بقي ، اجلنة ملن مات على قتال من أىب : قال 
  . املسلم ال زال حيمل الرسالة احملمدية فال بد له أن حيمل مفهوم أن اجلهاد صاحل لكل زمان ولكل مكان

األرض كال ، ولكن  صاحل لكل مكان ال يعين ذلك أن املسلم ليس له هم إال أن يشعل احلروب يف كل بقاع وقولنا
د صاحل لكل مكان توفرت فيه الشروط وانتفت املوانع ، وهلذه الشروط واملوانع ضوابط شرعية التفصيل فيها خيرجنـا            اجلها

 . للحديث عنها عما حنن فيه ولعلنا نفرد هلا حلقةً
      ماضٍ املهم من القول أن القناعة بأن اجلهاد      وهذا موضـوع الفـصل      – زمان    يف كلِّ   إىل قيام الساعة وأنه موجود 

 من بالد العامل اليوم ، ومعىن ذلك هـو أن   أو أكثر يف أرٍض موجود اجلهادبأنَّ د جترنا هذه القناعة حتماً إىل التأكُّ–ألول  ا
عمل ، وهـو      تشريع أو كانت مقوماتِ     بشروط سواًء كانت تلك الشروط هي أسباب       ق بل هو معلَّ    بأرضٍ قاجلهاد ال يعلَّ  

 



 

א–א٤١  ١٤٢٥–אא ٤١ 

 من نتائج اجلهاد اإلجيابية  أو أكثرسيؤدي إىل نتيجٍة ققت تلك الشروط وانتفت املوانع فإن اجلهاد    ق مبوانع و مىت حت    أيضاً معلَّ 
 . اليت تتوفر فيها أسباب تشريع اجلهاد ومقوماته ، وال ميكن أبداً أن نعدم األرض
،   بأرض حمصوٍر، فهو غريملمارسة شعرية اجلهاد جيعل العبد حراً يف تطبيقه هلذه العبادة  واالنطالق من هذا املفهوم

 ملمارسـة هـذه     فاملكان مناسب   ،  وانتفت املوانع  ومىت توفرت الشروطُ  ،    وموانعِ ه بشروطٍ قَ ببلد ، بل علَّ    ق اجلهاد ومل يعلِّ 
 . الشعرية

 هم وأمواهلم ، ولكنـهم مل     هم وأرض فاملسلمون خسروا يف بداية اإلسالم ديار      و يتضح مما تقدم من مطالعة السرية ،       
إا كانـت قبلـة       حيث  بسبب ما فيها من مقوماتٍ     – مكة   – إال من تلك األرض املقدسة       اإلسالم لن ينتشر   يعتقدوا أن 

 بأمر من اهللا تعاىل خرج من تلك األرض         ولكن النيب    العرب آنذاك وهي ثقلهم وهي البلد اليت يعرفوا ويعرفوا أهلها ،          
ظنه إىل اليمامة أو هجـر ، وعـرض    خييل إليه بأنه مهاجر وكان يذهب  النيب انطالقاً من غريها ، فكان لينشر اإلسالم

اهللا إليه أن اهلجرة إىل طيبة ، فهاجر إليها وانطلق وصنع مقومات  نفسه على أهل الطائف لينشر الدعوة من هناك ، فأوحى
، وانتشر اإلسالم من أرض ليست هـي        والبقاء ، وبدأ يعمل ألرض مهجره وكأا األرض اليت ولد فيها             االنطالق واجلهاد 

  روى القرطيب يف تفسريه عن ابن عباس رضي اهللا          خارج منها كما   وهو  فقد قال    أحب البقاع ال إىل اهللا وال إىل نبيه         
اللهم أنت أحب البالد إىل اهللا وأنت أحب البالد          : من مكة إىل الغار التفت إىل مكة وقال        ملا خرج النيب    ( : عنهما قال   

وكَأَين ِمن قَريٍة ِهي أَشد قُوةً ِمن قَريِتـك الَِّتـي            فرتلت اآلية   ) ملا خرجت منك     ولوال املشركون أهلك أخرجوين   ،  يل  إ
ملَه اِصرفَال ن ماهلَكْنأَه كتجرأَخ  وهو حديث صحيح ذكره الثعليب . 

ما أطيبك من بلد وأحبك إيل ولـوال أن         (: ملكة    قول النيب    وروى أيضاً الترمذي واحلاكم وابن حبان وغريهم      
أهلـك   واهللا إين ألعلم أنك خري أرض اهللا وأحبها إىل اهللا ولـوال أن ( ويف رواية ) قومي أخرجوين منك ما سكنت غريك 

 . ) أخرجوين منك ما خرجت
ال  ن ألدائها ، وهكذا كان دأبه       قيدها بشعائر يسعى لتهيئة األوضاع واألماك      بأرض بل  وهكذا مل يقيد نفسه     

 . يف الدعوة وال اجلهاد وال يف أي شعرية أخرى
فجابوا األرض طوالً وعرضـاً ،   أصحابه رضي اهللا عنهم ففعلوا كما فعل سيدهم   ومحل الراية من بعد النيب

ا أقدس البقاع بعد مكة من أجـل        كما فارقوا مكة ، بل إم فارقو       ومل يكن سبب مفارقتهم للمدينة النبوية فرارهم بدينهم       
   . شعرية اجلهاد يف مشارق األرض ومغارا نشر الدين وإقامة

 أن هلـم إىل  كتب إىل سلمان الفارسي  أن أبا الدرداء : (فقال  يوضح ذلك ما رواه اإلمام مالك يف موطئه
  .  ) ملهاألرض املقدسة فكتب إليه سلمان إن األرض ال تقدس أحدا وإمنا يقدس اإلنسان ع

جعلوا تلك الشعرية عبادة يعبدون اهللا ـا         فلم يعلقوا اجلهاد مبكة أو املدينة ومل يعلقوه أيضاً ببيت املقدس ، بل إم             
 . يف كل مكان حتققت أسباب التعبد ا

 السيطرة علـى بقـاع عـدة يف    ولو أن املسلمني علقوا اجلهاد باألرض الندثرت تلك الشعرية ألن املسلمني فقدوا 
املقدس يؤدي إىل زوال شعرية اجلهاد إذا عجز املسلمون عن           تارخيهم القدمي واملعاصر ، فتعليق مفهوم اجلهاد من أجل بيت         



 

א–א٤٢  ١٤٢٥–אא ٤٢ 

من قال  كال األمرين زال مناط اجلهاد الوحيد فزال اجلهاد ، وهذا يدل داللة واضحة على ضالل حتريرها أو حرروها ، ففي
نزاعنا مع اليهود هو نزاع عقدي ولـو أن           األرض ، فقد كذب ذلك القائل بل إن        إن نزاعنا مع اليهود هو نزاع من أجل       

أيديهم لكان واجباً عليهم أيضاً أن يالحقوهم يف أرضهم ويغزوهم يف عقر دارهم  املسلمني استنقذوا مجيع بالد املسلمني من
 . وأصحابه من بعده رضي اهللا عنهم النيب  كما فعل

  هو مفهوم باطل سيؤدي إىل التخلي عن تلك الشعرية إذا فقدت تلك األرض ، وهذابأرض ومفهوم تعليق اجلهاد
ــا         ــأذن اهللا ــباب مل ي ــت بأس ــا أنيط ــرى إذا م ــعائر أخ ــاء ش ــؤدي إىل إلغ ــد ي ــسه ق  . نف

ال اجلهاد بأرض فإنه حتما سيقول  ما ينبغي فهمه خبصوص أن راية اجلهاد ال ميكن أبداً أن خيلوا زمان منها ، ومن علق هذا
  .جهاد إذا فقدت تلك األرض

  

  

  
ويف بغداد
َ
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ــاءُ     ــذا اجلف ــا ه ــيين م ــا ع  ! ؟أي

ــذوق ط ــف ي ــن وكي ــوِم جف ــم الن  ع
ــاىل   ــيحات الثكـ ــداد صـ  ويف بغـ
ــاءً     ــي حي ــرة تبك ــن ح ــم م  فك
 وحــول خبائهــا قامــت وحــوش   
 أم ــد ــي فقـ ــل يقاسـ ــم طفـ  وكـ
ــاً   ــو خالص ــائٍف يرج ــن خ ــم م  وك
 ــد ــالِم جنــ ــا هللا واإلســ  أمــ
ــايل  ــالنعيم وال نبــ ــل بــ  أنرفــ

  

ــاُء ؟    ــِك والبك ــدمع من ــن ال  !وأي
ــاءُ    ــالت دم ــد س ــداد ق  ويف بغ

ــ ــد عـ ــا وقـ ــبالُءتنادينـ  م الـ
ــاء   ــشف الغط ــا ك ــن حرما  وع
 وباألنــات قــد ضــج اخلبــاءُ   
ــداُء ــد بـــح النـ ــا وقـ  يناديهـ
ــضاءُ   ــاق الف ــد ض ــه ق  ويف عيني
 ١أمــــا هللا يف اهليجــــا بــــراُء

ــواءُ    ــدا س ــن واألع ــري حن  لعم
  

  

                                                 
   الكالبراء بن م 1



 

א–א٤٣  ١٤٢٥–אא ٤٣ 

  
،  يهده اهللا فال مضل لـه منن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،    ونعوذ باهللا م  ،  هللا حنمده ونستعينه ونستغفره   احلمد  إن  

فإنـه  :  أما بعد له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك         ،ومن يضلل فال هادي له    
فيـا  .  ال جناة للعبد من عذاب اهللا وال فالح له وال سعادة يف الدارين إال بالتمسك بالوحيني كتاب اهللا وسنة نبيه 

 لغتنا يعـز عليـه      لغته علينا ذا الرسول الكرمي الذي هو من أنفسنا ومن جنسنا و           امتنانهوا اهللا على    محداأهل اإلسالم   
    ـولٌ    ﴿:  على هدايتنا ووصول النفع الدنيوي واألخروي إلينا قال تعاىل         الشيء الذي يشق علينا حريصسر اءكُمج لَقَد

      ح مِنتا عِه ملَيع ِزيزع أَنفُِسكُم نمِحيمر وفؤر ِمِننيؤكُم ِبالْملَيع وقد ذكر جعفر بن أيب طالب يف وصف النيب  ﴾ ِريص
  ونـسيء  ، ونقطـع األرحـام   ، ونأيت الفواحش ، نعبد األصنام ونأكل امليتة   ، كنا قوماً أهل جاهلية   :" للنجاشي فقال

، وأمانته وعفافه ،  منا نعرف نسبه وصدقه    سوالًحىت بعث اهللا إلينا ر    ، فكنا على ذلك  ، يأكل القوي منا الضعيف   ، اجلوار
، وأمرنا بصدق احلديث  ، وخنلع ما كنا نعبد حنن وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان          ،  فدعانا إىل اهللا لنوحده ونعبده    

مال وأكل  ، وانا عن الفواحش وقول الزور    ،  والكف عن احملارم والدماء   ، وحسن اجلوار ، وصلة الرحم ، وأداء األمانة 
رواه " لناوأحللنا ما أحل    ،  وحرمنا ما حرم علينا   ،  شرك به شيئاً  نوأمرنا أن نعبد اهللا وحده ال       ،  وقذف احملصنة ،  اليتيم
ما الـصراط   : أن رجالً سأل ابن مسعود       (، وأخرج ابن جرير الطربي      بن خزمية   امام أمحد بسند جيد وصححه      اإل

 وعن يساره جواد مث رجال يدعون من مر          ، وطرفه يف اجلنة ، وعن ميينه جواد         يف أدناه  تركنا حممد   : املستقيم ؟ قال    
وأَنَّ ﴿: م ، فمن أخذ يف تلك اجلواد انتهت به إىل النار ومن أخذ على الصراط انتهى به إىل اجلنة ، مث قرأ ابن مسعود 

يا معشر القراء استقيموا ، فقد : ﴾ قال حذيفة فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلِه هذَا ِصراِطي مستِقيماً فَاتِبعوه وال تتِبعوا السبلَ      
  رواه البخاري. سبقتم سبقاً بعيداً، فإن أخذمت مييناً ومشاالً، لقد ضللتم ضالالً بعيداً 

   وهل يستقيم العلماء إال إذا متسكوا بسنة سيد األنام عليه من اهللا أفضل صالة وأزكى سالم ؟ 
 يا حممـد أو     : له واد فنهانا ربنا عن مناداته بامسه فال تقول        وأن يبجل وأن يعظم وأن يسو       أمر اهللا أن يهاب نبيه       وقد

رسول اهللا مع خفض الصوت احتراماً لـه         ترفعوا أصواتكم عنده كما يفعل بعضكم مع بعض بل قولوا يا نيب اهللا أو يا              
    اء   ﴿:  قال اهللا عز وجلعلُوا دعجا     لَا تضعِضكُم بعاء بعكَد كُمنيوِل بسفبهذه السنة الغراء متسكوا لتفلحـوا         ﴾  الر  

 



 

א–א٤٤  ١٤٢٥–אא ٤٤ 

ورحمِتي وِسعت كُلَّ شيٍء فَسأَكْتبها ِللَِّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَـاةَ والَِّذين          ﴿  : وتسعدوا وتنصروا وترمحوا قال تعاىل    
  ِمنؤا ياِتنم ِبآيونَ  ه                مهرـأْمِجيـِل ياِإلناِة وروِفي الت مها ِعندوبكْتم هونِجدالَِّذي ي ياُألم ِبيولَ النسونَ الرِبعتي الَِّذين 

 ويضع عنهم ِإصرهم واَألغْالَلَ الَِّتي كَانت       ِبالْمعروِف وينهاهم عِن الْمنكَِر ويِحلُّ لَهم الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخبآِئثَ         
 قُلْ يا أَيها الناس ِإني      علَيِهم فَالَِّذين آمنواْ ِبِه وعزروه ونصروه واتبعواْ النور الَِّذي أُنِزلَ معه أُولَـِئك هم الْمفِْلحونَ               

يكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْك السماواِت واَألرِض ال ِإلَـه ِإالَّ هو يحِيـي ويِميت فَآِمنواْ ِباللِّه ورسوِلِه النِبـي                  رسولُ اللِّه ِإلَ  
: ذا أن اهللا سريمحه كما قال تعـاىل        وال شك أن من فعل ه       ﴾ اُألمي الَِّذي يؤِمن ِباللِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ       

   إال ذا ؟ وهل تنال حمبة اهللا ومغفرة الذنوب  ﴾وأَِقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَِطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ﴿
؟   فما حقيقة اتباع الرسول وصفتها      ﴾ غِفر لَكُم ذُنوبكُم  قُلْ ِإن كُنتم تِحبونَ اللّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللّه وي          ﴿ :قال تعاىل 

وأن وأن ال يعبد اهللا إال مبا شرع ،         ،  ، والتصديق يف اخلرب    واجتناب النهي ،  بامتثال األمر   ﴾ قُلْ أَِطيعواْ اللّه والرسولَ    ﴿
قُلْ أَِطيعواْ اللّه والرسولَ فِإن تولَّواْ       ﴿: عاىلقال ت ،  تصف بذلك   اواهللا ال حيب من     ،  التويل عنه وخمالفته يف الطريق كفر     

    الْكَاِفِرين ِحبالَ ي للعـاملني،  رمحـةُ ال، و على املعانـدين جةُاحل، وإذاً هو القدوةُ للعاملني، واحملجةُ للسالكني   ﴾ فَِإنَّ اللّه 
ن كله، بشرياً ونذيراً بني يدي الساعة، فـشرح          ودين احلق ليظهره على الدي     ، أرسله ربه باهلدى   واحلسرةُ على الكافرين  

وجعل الذل والصغار ملن خالف أمره، أيده ربه بنصره وباملؤمنني ، وأنزل            ،   ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره      ،اهللا صدره 
 جـاء   لتمس إال مبا  فدين احلق ال ي   . ارق بني اهلدى والضالل ، والغي و الرشاد، والشك واليقني           ، الف عليه الكتاب املبني  

يا أَيها الناس قَد جاءكُم الرسولُ ِبالْحق ِمن ربكُم فَآِمنواْ خيرا لَّكُم وِإن تكْفُرواْ فَِإنَّ                 ﴿ : قال تعاىل  به هذا الرسول    
منني، يف أبدام، وقلوم، وأرواحهـم،      ﴾ فاإلميان به خري للمؤ     ِللَِّه ما ِفي السماواِت واَألرِض وكَانَ اللّه عِليما حِكيما        

 ترفَعـوا   اليا أَيها الَّـِذين آمنـوا        ﴿:  قال ابن القيم رمحه اهللا عند قوله تعاىل        .أخراهم، ويف كل أحواهلم     ، و ودنياهم
          ِلب ِضكُمعِر بهِل كَجِبالْقَو وا لَهرهجلَا تو ِبيِت النوص قفَو كُماتوأَص       مأَنـتو الُكُممطَ أَعبحٍض أَن تونَ  العرعـشت    ﴾ : 

فإذا كان رفع أصوام فوق صوته سبباً حلبوط أعماهلم فكيف تقدمي آرائهم وعقوهلم وأذواقهم وسياسام ومعـارفهم            (
ريق القومي والصراط   وليس لك هداية إىل الط     )؟ أليس هذا أوىل أن يكون حمبطاً ألعماهلم؟          ما جاء به ورفعها عليه       على

وِإنك لَتهـِدي   ﴿:  ﴾ وقال تعاىل   غُ الْمِبني  الْبال إالوِإن تِطيعوه تهتدوا وما علَى الرسوِل       ﴿:املستقيم إال بذلك قال تعاىل    
  ﴾ سولَ فَقَد أَطَاع اللّـه    من يِطِع الر   ﴿:  قال تعاىل   وال تكون لك طاعة هللا إال بطاعة رسوله           ﴾ ِإلَى ِصراٍط مستِقيمٍ  

، من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن عصاين فقد عصى اهللا         :" قال    عن النيب    جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة        
 ألنه ال يـأمر وال       مطلقاً ويف هذا دليل على عصمته      " ومن أطاع أمريي فقد أطاعين ومن عصى أمريي فقد عصاين         

  . ه، ووحيه وترتيلهينهى إال بأمر اهللا وشرع
 أي   ﴾ ِلتؤِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَِصيلًا        ﴿:  ربنا علينا نصرته وتعزيره قال تعاىل      وأوجب

 تقَدموا  لَاها الَِّذين آمنوا    يا أَي  ﴿ :كما قال تعاىل   . من كان بني يده    أحد كائناً تعظموه وجتلوه وحتترموه وال تقدموا قول       
         ِليمع ِميعس ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتوِلِه وسرِي اللَِّه ودي نيقبل أن يقول رسـول اهللا         أي ال تعجلوا بقوٍل وال فعلٍ       ﴾ ب   أو 
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 اليت جيب أن يتأسى املؤمن ـا        وهو القدوة .  ال تقولوا خالف الكتاب والسنة      : رضي اهللا عنهما   ابن عباس قال  . يفعل
 قال ابـن   ﴾لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثريا             ﴿: قال تعاىل 

وهلذا أمـر تبـارك     ،  أقواله وأفعاله وأحواله    يف هذه اآلية الكرمية أصل كبري يف التأسي برسول اهللا           :( كثري رمحه اهللا  
،  يوم األحزاب يف صربه ومصابرته ومرابطته وجماهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجـل        وتعاىل الناس بالتأسي بالنيب     

م  وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا يف أمـره      تقلقلواوهلذا قال تعاىل للذين     ،  إىل يوم الدين   صلوات اهللا وسالمه عليه دائماً    
ـ ا)   به وتأسيتم بـشمائله  هال اقتديتم أي  ﴾ لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ        ﴿: يوم األحزاب  إذاً . هـ

 بل متىن أن يكون فراقه للدنيا شهادةً يف سبيل اهللا بقولـه             ! بنفسه فيه ؟   كيف تشح بنفسك يف أمر جاد رسول اهللا         
:  "    فاحذر ذلك كل احلذر أيها القاعد عن اجلهاد        " !!  اهللا مث أحيا مث أقتل مث أحيا مث أقتل           وددت أين أقتل يف سبيل

 بعضها فـوق بعـض      إا ظلمات ؟   بالتبليغ عنهم    آمراً ااهدين أو     الطواغيت عن   مبلغاً فكيف إذا كنت قاعداً مثبطاً    
ولَو عِلم اللّه ِفيِهم خيرا     ﴿:  تعاىل   وكما قال  ﴾   لُوب الَِّتي ِفي الصدورِ   فَِإنها لَا تعمى الْأَبصار ولَِكن تعمى الْقُ       ﴿: ولكن

 سيندم يوم القيامة غاية الندم فـال         فكل معرض عن طاعة الرسول        ﴾ لَّأسمعهم ولَو أَسمعهم لَتولَّواْ وهم معِرضونَ     
  ﴾ ويوم يعض الظَّاِلم علَى يديِه يقُولُ يا لَيتِني اتخذْت مع الرسوِل سِبيلًا           ﴿: ينفعه تأسفه وحتسره وحزنه كما قال تعاىل      

 األنبياء واملرسلني مت مث من تشريفه هلم خ اً اهللا تعاىل بالعباد أن أرسل حممد رمحةوقد ختم اهللا الرساالت برسالته فمن       
دعى هذا  افمن   فيما تواتر عنه أنه ال نيب بعده،         اهللا تعاىل يف كتابه ورسوله      رب  خأ وقد   ، الدين احلنيف له    وإكمالُ ،به

   املقام بعده فهو كافر ـولَ          ﴿: كما قال تعاىل  ،   مضلٌ  ضالٌ  دجالٌ  كذابسلَِكن رو اِلكُمجن رٍد ما أَحأَب دمحا كَانَ مم
نيِبيالن ماتخِب اللَِّه و كَانَ اللَّهاوِليمٍء عيكُلِّ ش ﴾.  
فَلْيحذَِر  ﴿ : قال تعاىل  من خمالفة هدي النيب      -سددكم  نتم أيها ااهدون وفقكم اهللا و     وخاصة أ  -فليحذر املسلم   

          أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَن تأَم ناِلفُونَ عخي أي عن أمر اهللا ورسـوله       (:  قال ابن كثري رمحه اهللا      ﴾ الَِّذين
  ومـا   لِب، فما وافق ذلك قُ    ألقوال واألعمال بأقواله وأعماله   ، فتوزن ا  ه ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته     وهو سبيل ،

أَن  ﴿ من خالف شريعة الرسول باطناً وظاهراً        ليحذر وليخش  أي ف  ) من كان     كائناً د على قائله وفاعله   خالفه فهو مردو  
 ِفت مهِصيبةٌتم من كفرٍ      ﴾ نأو بدعةٍ   ونفاقٍ  أي يف قلو  ﴿    أَِليم ذَابع مهِصيبي أو حـبسٍ    أو حدٍ   أي يف الدنيا بقتلٍ    ﴾أَو  

 مـا تـولَّى     ومن يشاِقِق الرسولَ ِمن بعِد ما تبين لَه الْهدى ويتِبع غَير سِبيِل الْمؤِمِنني نولِّهِ             ﴿: وقال تعاىل .أو حنو ذلك    
ولذا قال كما جاء يف الصحيحني من       ،   فكل ذلك حتذير من خمالفة هذا الرسول الكرمي          ﴾ونصِلِه جهنم وساءت مِصريا   

، فإمنا  دعوين ما تركتكم  :" قال    عن النيب    و فيهما عن أيب هريرة      " من رغب عن سنيت فليس مين     :"حديث أنس   
 منه مـا    فأتوا يتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر      ، فإذا   ختالفهم على أنبيائهم   وا بسؤاهلمم  هلك من كان قبلك   

وثبت يف مصنف عبد الرزاق أن ابن عباس رضي اهللا عنهما ملا سأله عروة عن احلج فأمر ابن عباس بـالتمتع                     " استطعتم
ون أقول قال رسول اهللا وتقولون قال أبو        أراكم ستهلك : "إن أبا بكر وعمر يريان اإلفراد، فقال ابن عباس          : فقال عروة   
من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو          :"  قال رسول اهللا     :وفيهما عن عائشة رضي اهللا عنهما قالت      ". بكر وعمر 
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يـا  :  يدخلون اجلنة إال من أىب قـالوا       كل أميت :" قال    أن رسول اهللا     وعند البخاري من حديث أيب هريرة       " رد
، روى اإلمام     تهفدخول اجلنة مرتبط بطاع   " ، ومن عصاين فقد أىب    من أطاعين دخل اجلنة   : أىب؟ قال  ي رسول اهللا ومن  

أال كلكم يدخل اجلنة إال من      :" يقول   مسعت رسول اهللا    :  قال أمحد يف مسنده بسند جيد عن أيب أمامة الباهلي          
 الذي استحكمت فيه غربة     زمانجلنة خاصة يف هذا ال    يأىب دخول ا  فكم من شارد    " شرد على اهللا ِشراد البعري على أهله      

فكم كُفِّر املسلم بتجريده اإلميان هللا وحده وإعالنه الكفر بالطاغوت وتطبيقه على أرض الواقع مبجاهـدة                ! اإلسالم ؟ 
 الذي كان   الكرمي  وكم بدع السني بتجريد املتابعة هلذا النيب        ! الكفار والتربي منهم وإظهار العداوة والبغضاء هلم ؟       

أما بعد، فإن خري احلديث     :"  يقول   كان رسول اهللا    :  قال أخرج مسلم عن جابر     ! يأمر يف خطَِبه باتباع هديه ؟     
وكذا يف مواعظه أحياناً ، وهذا يدل على تعظيم أمر السنة الـيت انطفـأت                " كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد       
 صالة الصبح ذات يوم     صلى بنا رسول اهللا     :  قال ، فعن العرباض بن سارية      مصابيحها يف قلوب كثري من مدعيها     

فإنه من يعش منكم فسريى اختالفاً كثرياً، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني متسكوا              :"فوعظهم إىل أن قال     
رواه أمحد وأهل الـسنن     " ضاللةا وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة              

فقد . وصححه الترمذي والبزار وابن حبان واحلاكم واحلافظ أبو نعيم وابن عبد الرب وغريهم وإسناده جيد              . إال النسائي 
  .  يف االعتقاد واألعمال واألقوال نسأل اهللا أن يثبتنا على اإلسالم والسنة حىت نلقاهوقع هذا االختالف من بعده 

 مواالة الكفرة واملشركني وإعانتهم على املـسلمني        الواضحة اجللية مثل  كانت مسلّمةً يف أمور االعتقاد      فكم هي أمور    
بل ال تكاد تسمع اليوم من يـتكلم عـن هـذا            ! فأصبح هذا الناقض اليوم مما يشكك فيه هل هو من النواقض أم ال ؟             

وص على املنابر أو غري ذلك من الكلمات جتـده          الناقض أو ما سواه من النواقض، بل من يتكلم عن هذا الناقض باخلص            
توضع عليه العني ويهدد بالسجن والتضييق عليه من قبل هؤالء الطواغيت وعبيدهم ، بل أصبح من اجلرائم الدعاء على                   
النصارى والدعاء للمجاهدين، وأصبحت محاية الشرك والدفاع عنه أمراً ال يستنكر، واعلموا يا معاشر أهل اإلسالم أن                 

نة الشرك واملشركني فتنة عظيمة، وداهية عمياء ذميمة، ال تبقي من اإلسالم وال تذر، ال سيما يف هذا الزمان الـذي                     فت
فشا فيه اجلهل بأصل الدين الذي هو توحيد رب العاملني وقبض فيه العلم فال جتد له قائماً وإن وجد فهو حمارب منبوذ                      

، وغلب اهلوى، وانطمست أعالم السنن، فحـل الكفـر بـديار            أو مطارد أو مسجون، وهاهي توافرت أسباب الفنت       
، وانكسفت مشس اهلدى بأيدي من ينتسب لإلسالم والسنة، فـبطن            بأيدي أهل الكفر  اإلسالم، وأصبح احلل والعقد     

األرض خري من ظهرها، فقتل الصلييب احلاقد جرمية ال تغتفر وقتل أهل اإلسالم قربة من أعظم القرب، وصار التعـايش                    
مع الكفار واحلوارات الوطنية امللعونة أمام أعني الناس وأمساعهم ، ويشاركهم فيها أناس يزعمون أم من أهل العلـم                   
وقادة الصحوة ؛ لقد خابت وخسرت صحوةٌ قامت على أيدي هؤالء وهذه واهللا من أعظم املخالفة للسنة ، فقد أبدى                    

تربأ ممن سكن قرم أو معهم، وصار التحاكم إىل الطاغوت كهيئة            يف هذا األمر فقد تربأ من الكفار بل حىت           وأعاد  
األمم وجملس األمن وغريها من احملاكم الطاغوتية ينادى ا على أعظم منرب يف العامل من منابر املسلمني بـل يعلـن يف                      
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مون يف احملـاكم    الصحف بأن أناساً ال حياكمون وال يرفع أمرهم إىل الشرع مثل الصحفيني وأهل اإلعالم إمنا حيـاك                
  . الطاغوتية

فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غري اهللا ورسوله، أو يعبدونه من دون اهللا، أو يتبعونـه                 : ( قال ابن القيم رمحه اهللا    
على غري بصرية من اهللا، أو يطيعونه فيما ال يعلمون أنه طاعة هللا فهذه طواغيت العامل إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس                     

يت أكثرهم عدلوا من عبادة اهللا إىل عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إىل اهللا وإىل الرسـول إىل التحـاكم إىل                    معها رأ 
اهـ  فهل مسعت بأنه قد أقيم حد الردة على أحٍد           ) الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إىل طاعة الطاغوت ومتابعته          

رى من خيرج من دين اهللا أفواجاً وأول من نبدأ ـم هـؤالء              منذ أكثر من مائة سنة ؟ مع أننا يف هذا الزمان نسمع ون            
  . الذين ما من ناقض إال ارتكبوه ، وال أساس من أسس التوحيد إال هدموه .احلكام

فأين التوحيد والعقيدة السمحة املزعومة؟     ،  وكذلك انتشار السحر والسحرة ومتكينهم من ذلك وغري ذلك من النواقض          
حـىت مقابـل    لشرع فال تستطيع حصرها لكن نذكر مثاالً لذلك ؛ كترك الصالة وهذا جتـده               وأما األعمال املخالفة ل   

 فمن أراد الصالة صلى ومن مل يرد الصالة يترك وال ينكر عليه بل إذا أنكرت وأنت لست من أهـل احلـسبة              املساجد
ه جرمية يف نظـام الطـاغوت       وحىت لو كنت من أهل احلسبة وأنت يف غري منطقتك اليت أذن لك أن تأمر فيها فإن هذ                 

تستحق عليها العقوبة والسجن، وكصروح جرمية الربا ومحايته وانتشار الزنا وبيوت البغايا وكثرا شاهدة بذلك وسلوا                
أهل احلسبة خيربونكم ماذا تفعل هذه الدولة املرتدة بالزواين والزناة وهل مسعت منذ عرفت نفسك بأن زانياً أو زانيـةً                    

 وصحابته؟ وكذا ما تـرى يف  د يف ذلك؟ أم أن هذه الدولة وشعبها أطهر من دولة سادها رسول اهللا         أقيم عليهما احل  
األسواق وخاصة األسواق اليت جبوار احلرمني وخاصة احلرم املكي فال تدري ما تقول أهي بالد احلرمني أم أـا أحـد                     

وإن نظرت إىل الدعايات وما فيها من الـدعوة إىل          ،  بأنواعه والنساء من كل جنس     التربجالبالد األوربية ؟ ملا ترى من       
السفر إىل بالد الكفر والدعاية إىل األفالم واملسرحيات ، و إن نظرت إىل تساهل الناس يف التصوير الذي لعن اهللا فيـه                      

من ينتسب  املصور وهو من أشد الناس عذاباً يوم القيامة ال يتورع عنه حىت يف املساجد وانظر ذلك يف احلرمني وكذلك                    
                   للدعوة حينما يلقي حماضرة انظر إىل هذه الكامريات امللعونة كيف دخلت املساجد لتصوير ذلك وال يـستطيع أحـد

، فاحذروا يا أهل اجلهـاد مـن         وهم خيار اُألمة   نيااهدبعض  يف التصوير إىل    والتوسع  حىت وصل التساهل    إنكارها،  
 باألمس حمرمة صارت يف بيوت كثٍري من القضاة والعلماء           اليت كانت  شو وأصبحت هذه القنوات كالتلفاز والدش     ،ذلك

  .بل حىت بعض أهل احلسبة وأئمة املساجد يسهرون عليها، فإىل اهللا نشكو غربة اإلسالم
وأما األقوال فهو البحر الذي ال ساحل له من االستهزاء بالدين ومسبة اهللا ورسوله وكذا مسبة ااهدين، فقد وصـل                    

ىل أن يسب ااهدون على املنابر ويدعى عليهم ، بل ذهب احلياء حىت آل األمر من الشؤون اإلسالمية بـاألمر                    األمر إ 
بوجوب القنوت على ااهدين يف املساجد ، ومبنع القنوت على اليهود والنصارى واملشركني ، هذا شيٌء مما حيدث يف                   

يقة أا أمور ال حتصى فهل هناك غربة فوق هذه الغربة؟ قال ابن             هذا الزمان ذكرنا ذلك ضرب مثاٍل فقط وإال ففي احلق         
اعلم أي أخي أن املوت اليوم كرامة لكل مسلم لقي اهللا على السنة فإنا هللا وإنا إليه راجعون ، فإىل                    : ( املبارك رمحه اهللا    
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ا حل ذه األمة من ذهـاب       وإىل اهللا نشكو عظيم م    ، وقلة األعوان وظهور البدع   ، اهللا نشكو وحشتنا وذهاب اإلخوان    
  .اهـ ) العلماء أهل السنة وظهور البدع

واعلم أخي املسلم وخاصة أنت أيها ااهد بأن املصلحة كل املصلحة باتباع السنة وإن رفضك الناس قال رافـع بـن                     
وانظر أخي  . سلمرواه م )) وطاعة اهللا وطاعة رسوله أنفع لنا     ،  عن أمر كان لنا نافعاً     انا رسول اهللا     : ((خديج  

لست تاركاً شيئاً   : ( خوف صديق هذه األمة أن يترك شيئاً مما كان عليه رسول اهللا فيزيغ قلبه قال أبو بكر الصديق                   
بـل انظـر    . رواه البخاري ) فأين أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ          ،  يعمل به إال عملت به     كان رسول اهللا    

 خامتاً   أنه رأى يف يد رسول اهللا         جاء يف الصحيحني عن أنس بن مالك           لعظم استجابة الصحابة لرسول اهللا    
 خامتـه، فطـرح النـاس       من ورق يوماً واحداً مث إن الناس اصطنعوا اخلواتيم من ورق ولبسوها فطرح رسول اهللا                

 يف  اهللا   حينما صلى رسـول      وحديث أيب سعيد اخلدري     . خواتيمهم ، ويف الباب عن ابن عمر رضي اهللا عنهما         
مل :" قـال   نعليه فخلعوا نعاهلم وهم يف الصالة فلما انصرف رسول اهللا            نعليه فصلوا يف نعاهلم فخلع رسول اهللا        

رواه " إن جربيل أخربين بأن فيهما قـذراً        : خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول اهللا رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا، فقال           
  . والصواب الوصلأبو داود واختلف يف إرساله ووصله

وانظر إىل تغليظ هؤالء الصحابة فيمن خالف السنة وهذا باب واسع نذكر من ذلك دليلني ، جاء عند أمحد ومسلم عن                   
فإنـا  : فقال ابن لعبد اهللا بن عمـر      ، ال مينعن رجل أهله أن يأتوا املساجد      :"  قال ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب        

وهذا لفظ أمحـد    " فما كلمه عبد اهللا حىت مات     : قال!  وتقول هذا ؟    عن رسول اهللا     أحدثك: قال عبد اهللا  !! مننعهن
أو كان يكره   ،  ى عن اخلذف   فإن رسول اهللا    ، ال ختذف : أنه رأى رجالً خيذف؟ فقال له     ، وعن عبد اهللا بن مغفل    

، مث رآه بعد ذلك خيذف    " عنيولكنها قد تكسر السن، وتفقع ال     ، إنه ال يصاد به صيد وال ينكأ به عدو        :" وقال. اخلذف
  .  أنه ى عن اخلذف أو كره اخلذف، وأنت ختذف؟ ال أكلمك كذا وكذا أحدثك عن رسول اهللا : فقال له

وسأل رجلٌ مالكاً رمحه اهللا من أيـن   . ال قول ألحٍد عند سنة سنها رسول اهللا : وقال عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا   
 فَلْيحـذَِر   : أحرمت من املسجد النبوي فقال مالك رمحـه اهللا        :  احلليفة، قال الرجل   من ذي : حيرم أهل املدينة؟ فقال   

          أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَنْ تأَم ناِلفُونَ عخي الَِّذين  .      أمجع العلماء على أن من     : قال الشافعي رمحه اهللا
عجبت لقوم عرفوا : قال أمحد رمحه اهللا   . ال جيوز له أن يتركها لقول كائٍن من كان         استبانت له سنةٌ عن رسول اهللا       

فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفتنةٌ أَو يـِصيبهم   : اإلسناد وصحته، يذهبون إىل رأي سفيان، واهللا يقول     
 أَِليم ذَابع     بعض قوله أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ فيهلك                  أتدري ما الفتنة فهذه حال  . ؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد

الـشرط  ( واضحاً جلياً من هؤالء       ، وواقع زماننا كيف ترى شرك الطاعة       صحابة رسول اهللا وسلف األمة مع سنته        
لطواغيت تشريعاً ال يتجاوز، بل جعلوه      هلؤالء الطواغيت حيث جعلوا النظام وغريه من أوامر ا        ) املباحث وغريهم كثري    و

النظام فوق  : بل يقول بعضهم    . أنا عبد مأمور    : بأن هذا خمالف للشرع قال      : ديناً يدان به والعياذ باهللا، مث إذا قلت له        
أن بل وصل األمر إىل     . بل فوق اجلميع رب العاملني الذي أرسل إليك الرسول لتأمتر بأمره وتنتهي عن يه               ... اجلميع  
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  ذروةذروة
  ســـــــــنامســـــــــنام
  اإلســـــــالماإلســـــــالم

 بأن  أحدبعض أهل العلم يترك النص لقول احلاكم، وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية بأن العامل إذا ترك حكم اهللا لقول                     
هو حرام، لكـن  : بل بعض منهم ملا سئل عن التأمني قال      . ٣٥ذلك كفر وردة عن اإلسالم انظر ذلك يف الفتاوى ج           

  . ذاً باهللا من هذا الشرك مبا أن احلاكم أمر به فيكون ذلك واجباً ،، عيا
 اختذوا أحبارهم   : شرك الطاعة، والدليل قوله تعاىل    : النوع الثالث   :  طيب اهللا ثراه     بقال الشيخ حممد بن عبد الوها     

 ورهبام أرباباً من دون اهللا واملسيح بن مرمي وما أمروا إال ليعبدوا إهلاً واحداً ال إله إال هو سبحانه عما يـشركون                       
 لعدي بن حامت    ا الذي ال إشكال فيه طاعة العلماء والعباد يف املعصية، ال دعاؤهم إياهم، كما فسرها النيب                 وتفسريه

ـ          : ملا سأله، فقال     وجاء عن حذيفة وابن عباس عند هـذه        . لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادم طاعتهم يف املعصية ا ه
  .إم اتبعوهم فيما أحلوا وحرموا: اآلية قاال 
بل يعلن بعض أهل العلم صراحةً      .  وراءهم ظهرياً     اليوم استنصحوا العلماء وتركوا كتاب اهللا وسنة رسوله          وهكذا

 فـإن   :بأن الرجوع عند التنازع إىل العلماء ، وأيضاً ليس لكل العلماء إمنا علماء اململكة زعموا، فأين قوله تعـاىل                    
 إا أمور جتعل احلليم حـريان والعاقـل         منون باهللا واليوم اآلخر     تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤ         

مبرتلة السكران، فنسأل اهللا الوفاة على اإلسالم والسنة وأن يرزقنا موتةً يف سبيله يرفعنا ا عنده يف أعلـى الـدرجات                     
   . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً إىل يوم الدين

  
  قال 

  

  ::عبد اهللا عزام رمحه اهللاعبد اهللا عزام رمحه اهللالشيخ الشيخ قال قال 
 فال ينتهي ،منا اجلهاد رحلة العمر املرافقة للحياةإ) اا  قاصدا وال سفرا قريبعرض(ن اجلهاد ليس إ

منا  أو لبنان إفلسطني أو فغانستان أ وليس اجلهاد لتحرير ،اجلهاد مادامت العروق تنبض بالدماء
ا على محل وقادر، األرض مادام يدب فوق اإلنسانزمة لعنق اجلهاد فريضة دائمة وعبادة ال

يسقطان عنه حبال حيثما حل   اللإلنسانفرضان الزمان   الصالة والصيامأنوكما . السالح
 إال يف حاالت الضرورة كاملرض والكرب اإلنسانتسقط عن   صار فكذلك اجلهاد عبادة الوأينما
 ]ملة جهاد الدفعيعين ذه اجل[.املقعد عن احلركة وغريها

 كلها ومدارها الزمان كله األرضمنا مداها إجل قطعة أرض وليست معركته معركة قوم أ جهاد املسلم ليس من إن
 .اإلنسان جنس إنقاذوهدفها 

  :االصفقة بني العبد وربه متت على هذ و،ن الغرض األمسى للجهاد هو الثوابإ
 ﴾ن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلونأب وأمواهلم اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم ﴿إن

  
  



 

א–א٥٠  ١٤٢٥–אא ٥٠ 

  
  
  
  
  
  
  

      

  !!!!ال أريد األسر ال أريد األسر 
ذاقه الكرمي بن الكرِمي بِن الكرِمي بِن الكرِمي يوسف الصديق عليه السالم، ولبث يف السجِن بضع سنني، وتوعـد بـه                     

  ...فرعونُ موسى، وكادت به قريش رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لن أُجاهد ألنـين    :  األسر ونستعيذُ باهللا منه، ولكن االحنراف اخلطر يف هذه النقطة ؛ هو احنراف من يقول                 كلُّنا نكره 

واهللا عز وجل الذي فرض اجلهاد على ما فيه من األمل والقرح واملشقة يعلم أنَّ من القـرح يف اجلهـاد                     ! أخشى األسر 
  .ديناألسر، ولكن األسر ليس بعذٍر للمتقاعسني والقاع

لقد بعتم أنفـسكم هللا     ": نفسك ليست مملوكةً لك ، بل كما يقول الشيخ عمر بن عبد الرمحن فك اهللا أسره               
، وما علـيكم إال      ، وهو سبحانه صاحب احلق يف أن يضع السلعة اليت اشتراها حيث شاء             ورضيتم باجلنة مثناً هلا   

،  ، وإن شاء رزقكم الـشهادة      بتالكم بالسجن ، فإن شاء ا    ؛ ألنـها بالبيع خرجت عن ملككم      التسليم والرضا 
  .هـا "وليس لكم أن تشترطوا فتقولوا نريد شهادة وال نريد سجناً

لو أنَّ ااهدين يف كل مكان اعتزلوا اجلهاد وميادينه وجبهاِته خوفًا من األسر، ومل يكن للمسلمني شوكةٌ وال حدٌّ وال                    
ني احتالل بالد املسلمني شيء البتة بعد أن حيتلوا أفغانستان ويتجاوزوها إىل            قوةٌ ترهب األعداء، ملا كان بني الروس وب       

منابع النفط، ولو قعد كل ااهدين ذه الذريعة ملا تأخرت أمريكا يف احتالل بالد املسلمني مجيعها، وملا تأخر اليهود                   
  .يف االنتشار ما بني الفرات والنيل وإقامة دولتهم املزعومة يف تلك املنطقة

ألن املدرب واملتـدرب، وصـانع      : ملاذا؟ ألن اجلميع سيقعد يف بيته خوفًا من األسر، وألن اجلهاد سيقف وقوفًا تاما             
  .مجيعهم خيشون األسر كما خيشاه هذا القاعد: السالح واملهرب، واملُقاتل املناضل

 مغاراٍت أَو مدخالً لَولَّوا ِإلَيِه وهم يجمحونَ       أَو لْجأًلَو يِجدونَ م  : وهذا العذر من سنة املنافقني الذين ذكر اهللا عنهم        
  .فرارا من حكم اهللا عز وجل ومما يف اجلهاد من أسر وجراحة وقتل

قُولُ وِمنهم من ي   : أما الذي يعتذر باخلوف من أن يؤسر مث يفنت يف دينه، فال فرق بينه وبني املنافق الذي قال اهللا عنه                   
ِحيطَةٌ ِبالْكَاِفِرينلَم منهِإنَّ جقَطُوا وِة سني أَال ِفي الِْفتفِْتنال تائْذَنْ ِلي و   

 وسينجي اهللا إخواننا األسرى،     -بإذن اهللا عز وجل   -وأبشروا فالنصر قادم، والفتح قريب، والفرج قاب قوسني أو أدىن           
  :  شاء اهللا، ولكل أزمٍة فرج، ولكل مكروٍب نفَس، ولكل ضائقة متسع ومين عليهم باخلروج ساملني غامنني إن
  ذرًعا وعند اهللا منها املخرُج  يُق ا الفىتــولرب نازلٍة يض

  فُرجت وكنُت أظنها ال ُتفرُج  ضاقت فلما استحكمت حلقاُتها
 .واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون
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