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لم صأن للذصن آمنوا أن اخشع قلوبهم لذكر اهلل وماا نا ه مان الحا  و  صكوناوا كالاذصن أوااوا الكاااب مان قباه أ))

 ((..}الحديد{. فطاه علصهم األمد فقست قلوبهم وكثصر منهم فاسقون
تبهم قال عبد اهلل بن المبارك حدثنا صانع المريء عن قتادة عن ابنن عبناق قنالهلل اهلل اطنتبلو قانمؤ المنفمنين   نا

 عاى رطل ثالث عشرة من نزمل القرآن نن  قالهلل)ألم يون لاذين آمنما...(}اآلية{.

 مقدم 
إن الحمد هلل نحمده منطت ينه منطتغفره منطتهديه من مذ باهلل من شرمر أنفطنا ممنن طنيتاأ أعمالننا  منن يهنده اهلل 

شنننريك لننه مأشنننهد أن محمنندا  عبنننده   ننال م نننل لننه ممنننن ي ننال  نننال  ننادي لنننه   مأشننهد أن ا إلنننه إا اهلل محننده ا
مرطننننمله  أمننننا ب نننند هلل  ننننتن أصنننندل الحننننديث  تنننناؤ اهلل ت ننننالى مسيننننر الهنننندي  نننندي محمنننند صنننناى اهلل عايننننه مطننننام 

 مشراألممر محدثاتها م ل محدثة بدعة م ل بدعة  اللة م ل  اللة  ي النار..
 أما ب د هلل

ل ظمى عاى مطتقبل  نذا الندين  قند أ مانه عامناء  تن الجهاد  ي طبيل اهلل بالرغم من أ ميته القصمى مسلمرته ا
ال صر متجا امه بالرغم من عامهم بوننه الطنبيل المحيند ل نمدة مر نع صنرم انطنالم منن جديند   آثنر  نل مطنام منا 

 يهمى من أ  اره م اطفاته عاى سير لريل رطمه اهلل طبحانه مت الى ل زة ال باد .
ن تننزمل إا بقننمة الطننيك ملننذلك يقننمل صنناى اهلل عايننه مطننام هلل مالننذي ا شننك  يننه  ننم أن لماغيننأ  ننذه األر  لنن

)ب ثننأ بالطننيك بننين ينندي الطنناعة حتننى ي بنند اهلل محننده ا شننريك لننه مج ننل رزقنني تحننأ ظننل رمحنني مج ننل الذلننة 
 مالصغار عاى من سالك أمري ممن تشبه بقمم  هم منهم( ..)أسرجه انمام أحمد عن ابن عمر (.

 عايه مطام ب ثأ بالطيك( ي ني أن اهلل ب ثه داعيا  بالطيك إلنى تمحيند اهلل ب ند ميقمل ابن رجؤ هلل)قمله صاى اهلل
 دعاته بالحجة  من لم يتطجؤ  إلى التمحيد بالقرآن مالحجة مالبيان دعي بالطيك.
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 هديه صلى الله عليه وسلم في مكة
شننر قننريأ   أمننا مالننذي نفننق ميسالننؤ رطننمل اهلل صنناى اهلل عايننه مطننام لماغيننأ م ننة م ننم بهننا ) اطننتم ما يننا م 

محمند بينده لقند جتنت م بالننذبخ (  وسنذ القنمم  امتنه حتننى منا بقنى  نيهم إا  ونمنا عاننى رأطنه اللينر ماقنع  محتننى أن 
أشد م عايه لياقاه بوحطن ما يجد من القمل حتنى إننه ليقنمل هلل انلانل ينا أبنا القاطنم راشندا  نما اهلل منا  ننأ جهنما   

مطام يقمل) لقد جتت م بالذبخ ( مقد رطم اللرينل القنميم النذي ا جندال  ينه ما مدا ننة مرطمل اهلل صاى اهلل عايه 
 مع أتمة ال فر مقادة ال الل م م  ي قاؤ م ة .

 

 اإلسالم مقبل
عادة السال ة قد بشر بها رطمل اهلل صاى اهلل عايه مطام    ذا   ال  عنن  منهنا أمنر  قامة الدملة انطالمية  ما  ما 

 لى جل معال .. ماجؤ عاى  ل مطام أن يبذل قصارى جهده لتنفيذه.من أمامر المم 
ن أمتني طنيبال ما هنا منا زمى  )أ( يقمل عايه الصالة مالطالم )إن اهلل زمى لي األر   رأيأ مشارقها ممغاربهنا ما 

يفتحهنا لي منها( رماه مطنام مأبنم دامد مابنن ماجنة مالترمنزي .. م نذا يحندث إلنى اآلن .. حينث أن  نناك بنالدا  لنم 
 المطاممن  ي أي عصر م ى إلى اآلن مطمك يحدث إن شاء اهلل .

)ؤ( ميقننمل عايننه الصننالة مالطننالم ) ليننباغن  ننذا األمننر مننا باننل الايننل مالنهننار ما يتننرك اهلل بيننأ منندر ما مبننر إا 
ماللبرانني مقننال أدسانه  نذا الندين ب ننز عزينز أم بنذل ذليننل  عنزا  ي نز بنه انطننالم مذا  ينذل بنه ال فننر ( رماه أحمند 

 الهيثمي رجاله رجال الصحيخ ..) المدر هلل  م أ ل القرى ماألمصار   المبر هلل أ ل البراري مالمدن هلل القرى .
)ج( م ي الحديث الصحيخ يقمل أبم قبيل هلل  نا عند عبد اهلل بن عمرم بن ال اص مطتل أي المندينتين تفنتخ أما  

صننندمل لننه حاننل  ننوسرج منننه  تابننا   قننال هلل قننال عبنند اهلل بينمننا نحننن القطننلنلينية أم رمميننة ( ..  نندعا عبنند اهلل ب
حمل رطمل اهلل صاى اهلل عايه مطام   تؤ إذ طتل رطمل اهلل صاى اهلل عايه مطنام أي المندينتين تفنتخ أما  ي نني 

 القطلنلينية أم رممية   قال رطمل اهلل صاى اهلل عايه مطام مدينة  رقل تفتخ أما  ) القطلنلينية(
 رماه أحمد مالدارمي . ) رممية (  ي رمما  ما  ي )م جم البادان (م ي عاصمة إيلاليا اليمم .

مقد تحقل الفتخ األمل عاى يد محمد الفاتخ ال ثماني مذلك ب د أ ثر من ثمانماتة طنة من إسبار النبي صاى اهلل 
 ه ب د حين   عايه مطام بالفتخ مطيتحقل الفتخ الثاني بتذن اهلل ما بد ملت امن نبو

)د( )ت نمن النبنمة  نني م  منا شنناء اهلل أن ت نمن ثننم ير  هنا إذا شناء أن ير  هننا ثنم ت ننمن سال نة عاننى منهناج النبننمة   
 ت من ما شاء اهلل أن ت من ثنم ير  هنا إذا شناء أن ير  هنا ثنم ت نمن ما نا  عار نا   ي نمن منا شناء اهلل أن ي نمن ثنم 

 ا  جبريا   ت من ما شاء اهلل أن ت من ثم ير  هنا إذا شناء أن ير  هنا ثنم ت نمن ير  ها إذا شاء أن ير  ها ثم ت من ما
سال ننة عاننى منهنناج النبننمة ت مننل  نني الننناق بطنننة النبنني مياقننى انطننالم جننراءة  نني األر  ير ننى عنهننا طنننا ن 

ا شنيتا  إا الطماء مطا ن األر  ا تند  الطنماء منن قلنر إا صنبته مندرارا  ما تند  األر  منن نباتهنا ما بر اتهن
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أسرجته ( ذ ره حذيفة مر معا  مرماه الحا ظ ال راقي من لريل أحمد مقال  ذا حطن صحيخ .. مالماك ال ا  قد 
 انتهى مالماك الجبري  م عن لريل اانقالباأ التي يج ل أصحابها عاى الح م رغم إرادة الش ؤ.

الصننحمة انطننالمية مينبننه أن لهننم مطننتقبال  مالحننديث مننن المبشننراأ ب ننمدة انطننالم  نني ال صننر الحننالي يمنند  ننذه 
 با را  من الناحية ااقتصادية مالزراعية ..

 

 الرد على اليائسين
مرد ب   الياتطين عاى  نذا الحنديث م نذه المبشنراأ بحنديث النبني صناى اهلل عاينه مطنام عنن أننق هلل ) اصنبرما 

 نذا منن نبني م عاينه الصنالة مالطنالم ( قنال   تنه ا يوتي زمان إا مالذي ب ده شنر مننه حتنى تاقنما رب نم   طنم أ
الترمزي حطن صحيخ .. ميقملمن ا داعي ن اعة الجهد مالمقنأ  ني أحنالم   م ننا ننذ ر قنمل النبني صناى اهلل 
عاينننه مطنننامهلل)أمتي أمنننة مبار نننة ا تننندري أملهنننا سينننر أم آسر نننا(رماه ابنننن عطنننا ر عنننن عمنننرم بنننن عثمنننان أشنننار 

ن الحنننديثين حينننث أن سلننناؤ النبننني صننناى اهلل عاينننه مطنننام ممجنننه إلنننى جينننل الطنننيملي إلنننى حطننننة ما تنننناق  بننني
الصحابة حتى ياقما ربهم .. مليق الحنديث عمممنة بنل  نم منن ال نام المسصنمص مأي نا بندليل أحادينث المهندي 

 يظهر  ي آسر الزمان ميمأل األر  قطلا  معدا  ب د أن ماتأ ظاما  مجمارا  .
ملننه عننز مجننل هلل)معنند اهلل الننذين آمنننما مننن م معماننما الصننالحاأ ليطننتسافنهم  نني مبشننر اهلل لاتفننة مننن المننفمنين بق

األر   منننا اطنننتساك النننذين منننن قنننباهم مليم ننننن لهنننم ديننننهم النننذي ارت نننى لهنننم مليبننندلنهم منننن ب ننند سنننم هم أمننننا  
 ي بدمنني ا يشر من بي شيتا  (ماهلل ا يساك المي اد . نطوله جل معال أن يج انا منهم.

  

 دولة اإلسالميةإقامة ال
 م  ر  أن ره ب   المطامين متغا ل عنه الب   مع أن الدليل عاى  ر ية قيام الدملة ما خ بيِّن  ني  تناؤ 

 اهلل تبارك مت الى   اهلل طبحانه مت الى يقمل هلل )) مان اح م بينهم بما أنزل اهلل (( .. ميقمل .. 
.. ميقننمل جننل معننال  نني طننمرة النننمر عننن  ر ننية أح ننام  )) ممننن لننم يح ننم بمننا انننزل اهلل  وملتننك  ننم ال ننا رمن ((

انطالم هلل )) طمرة أنزلنا نا م ر ننا ا (( ممننه  نتن ح نم إقامنة ح نم اهلل عانى  نذه األر   نر  عانى المطنامين 
مل نننمن أح نننام اهلل  نننر  عانننى المطننناين  بالتنننالي قينننام الدملنننة انطنننالمية  نننر  عانننى المطنننامين   ألن منننا لنننم ينننتم 

  هم ماجؤ   مأي ا  إذا  انأ الدملة لن تقمم إا بقتال  مجؤ عاينا القتال .الماجؤ إا به 
عنالن السال نة ي تمند عانى مجنمد الننماة م ني الدملنة  ملقد أجمع المطاممن عاى  ر ية إقامنة السال نة انطنالمية ما 

ال نة بجند ل نيال انطالمية ممن ماأ مليق  ي عنقه بي ة مناأ ميتنة الجا اينة   انى  نل مطنام الطن ي نعنادة الس
 يقع تحأ لاتاة الحديث   مالمقصمد بالبي ة بي ة السال ة .

 
 



 5 

 الدار التي نعيش فيها
ميبدم  نا تطافل    ل نحن ن يأ  ي دملة إطالمية ؟ .. من شرمل الدملة انطالمية أن ت ام نا أح نام انطنالم 

 م رأ ثالث شرمل مجتم ة هلل   مأ تى انمام أبم حنيفة أن دار انطالم تتحمل إلى دار  فر إذا ت
ن المتاسمة أم المجنامرة .. مذلنك بنون ت نمن تانك الندار 3نن ذ اؤ األمان لامطامين   2نن أن ت ام ا أح ام ال فر   1

 مجامرة لدار ال فر بحيث ت من مصدر سلر عاى المطامين مطببا   ي ذ اؤ األمن .
ون ح ننم الندار تننابع لألح نام التني ت ام ننا  نتن  انننأ مأ تنى انمنام محمنند مانمنام أبنم يمطننك صناحبي أبننم حنيفنة بن

ن  انأ األح ام التي ت ام ا  ي أح ام  فر  األح ام التي ت ام ا  ي أح ام انطالم)  هي دار انطالم ( ما 
 (   مأ تى شيخ انطالم بن تيمية  ي  تابه الفتامى الجزء الرابع 1)  هي دار  فر( .. بداتع الصناتع جزء)

د ( هلل عندما طتل عن باد تطمى ماردين  انأ تح م بح م انطالم ثم تملى أمر نا أنناق أقنامما  يهنا )  تاؤ الجها
ح ننم ال فننر  ننل  نني دار حننرؤ أم طننام ؟  وجنناؤ أن  ننذه مر ننؤ  يهننا الم ننين  هنني ليطننأ بمنزلننة دار الطننام التنني 

الننث ي امننل المطننام  يهننا بمننا يجننري عايهننا أح ننام انطننالم ما بمنزلننة دار الحننرؤ التنني أ اهننا  فننار بننل  نني قطننم ث
يطتحل مي امل السارج عانى شنري ة انطنالم بمنا يطنتحقه .. مالحقيقنة أن  نذه األقنمال ا تجند تنناق  بنين  أقنمال 

 األتمة ..  وبم حنيفة مصاحبيه لم يذ رما أن أ اها  فار ..  المطام لن يطتحل الطام مالحرؤ
 

 الحاكم بغير ما أنزل الله
المطامين اليمم  ي أح ام ال فر بل  ي قنمانين م ن ها  فنار مطنيرما عايهنا المطنامين ميقنمل  ماألح ام التي ت ام

( .  ب ند 44نن 5اهلل طبحانه مت الى  ي طنمرة الماتندة .. )) ممنن لنم يح نم بمنا أننزل اهلل  وملتنك  نم ال نا رمن (( ) 
بوح نننام م ننن ها  فنننار .. أصنننبحأ ماقنننتال  أح نننام انطنننالم  اهنننا ماطنننتبدالها 1442ذ ننناؤ السال نننة نهاتينننا  عنننام  

(  )) 55ننن5حنالتهم  نني نفننق حالنة التتننار  مننا ثبنأ  نني تفطننير بنن  ثيننر لقملننه طنبحانه مت ننالى  نني طنمرة الماتنندة )
أ ح ننم الجا ايننة يبغننمن ممننن أحطننن مننن اهلل ح مننا  لقننمم يمقنننمن (( .. قننال ابننن  ثيننرهلل )ين ننر اهلل ت ننالى عاننى مننن 

ل عاننى  نل سينر الننا ي عنن  نل شرنننن معندل إلنى منا طنماه منن اآلراء ماأل ننماء سنرج منن ح نم اهلل ننن الح نم المشنتم
مااصلالحاأ التي مصفها الرجال بال مطتند من شري ة اهلل  ما  ان أ ل الجا اية يح منمن بنه منن ال نالاأ 

ن ما هننم مالجهننااأ ممننا يصننن منها بننأراتهم مأ ننماتهم   م مننا يح ننم بننه التتننار مننن الطياطنناأ الما يننة المننوسمذة منن
جن يننز سننان الننذي م ننع لهننم الياطننل م ننم عبننارة عننن  تنناؤ مجمننم  مننن أح ننام قنند اقتبطننها مننن شننراتع شننتى مننن 
اليهمدية مالنصرانية مالماة انطالمية مغير ا م يها  ثير من األح ام أسذ ا منن مجنرد نظنرة م نماه  صنارأ شنرعا  

اهلل عايننه مطننام    مننن   ننل ذلننك  ننا ر يجننؤ قتالننه متب ننا  يقدممنننه عاننى الح ننم ب تنناؤ اهلل مطنننة رطننمل اهلل صنناى 
.. مح نام  76حتى يرجع إلى ح م اهلل مرطمله  ال يح م طماه من  ثير ما قايل( .. أبنن  ثينر الجنزء الثناني ص 

ال صر قد ت ددأ أبماؤ ال فر التي سرجما بها من ماة انطالم بحيث اصنبخ األمنر ا يشنتبه عانى  نل منن تنابع 
 ان ا ة إلي ق ية الح م .طيرتهم نن  ذا ب
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الجنزء الرابنعهلل) مم انمم باا نلرار  222يقمل شيخ انطالم بن تيمية  ي  تاؤ الفتنامى ال بنرى بناؤ الجهناد ص 
مننن ديننن المطننامين مباتفننال جميننع المطننامين أن مننن طننما إتبننا  غيننر ديننن انطننالم أم إتبننا  شننري ة غيننر شننري ة 

 فننر منن آمنن بننب   ال تناؤ م فننر بنب   ال تناؤ  مننا قنال ت ننالى محمند صناى اهلل عايننه مطنام  هنم  ننا ر م نم  
هلل)إن الذين ي فنرمن بناهلل مرطناه ميريندمن أن يفرقنما بنين اهلل مرطناه ميقملنمن ننفمن بنب   من فنر بنب   ميريندمن 

 (.  155ن 4أن يتسذما بين ذلك طبيال أملتك  م ال ا رمن حقا  ماعتدنا لا ا رين عذابا  مهينا  ()
  

 لمين واإلسالمحكام المس
 ح ام  ذا ال صر  ي ردة عن انطالم تربما عاى مماتد ااطت مار .. طماء الصايبية أم الشيمعية  أم الصنهمينة 

ن صناى مصننام مأدعننى أننه مطننام نننن   ميقنمل ابننن تيميننة ص  هلل  243ننن  هننم ا يحماننمن منن انطننالم إا األطننماء ما 
ن )مقد اطتقرأ الطنة بان عقمبة المرتد اعظم من  عقمبة ال ا ر األصاي من مجمه مت ددة منها أن المرتند يقتنل ما 

 ان عاجز عن القتال بسالك ال ا ر األصاي الذي ليق  م من أ ل القتال  انه ا يقتل عند أ ثر ال امناء  نوبي 
حنيفة ممالك مأحمد ملهذا  نان منذ ؤ الجمهنمر أن المرتند يقتنل  منا  نم منذ ؤ مالنك مالشنا  ي مأحمند ممنهنا أن 
ذا  انننأ الننردة  المرتند ا يننرث ما ينننا خ ما تو ننل ذبيحتننه بسنالك ال ننا ر األصنناي إلننى غيننر ذلنك مننن األح ننام   ما 
عن أصل الدين أعظم من ال فر بوصل الدين   الردة عن شرات ه أعظم من سرمج السنارج األصناي عنن شنرات ه( 

   إذا   ما ممقك المطامين من  فاء ؟! 
هلل )  ننل لاتفننة سرجننأ عنن شننري ة مننن شننراتع انطننالم الظننا رة  221نفنق البنناؤ ص  يقنمل ابننن تيميننة أي ننا   نني

المتننماترة  تنهننا يجننؤ قتالهننا باتفننال أتمننة المطننامين   مأن ت امننأ بالشننهادتين  ننتذا اقننرما بالشننهادتين مامتن ننما عننن 
ن امتن ننما عنننن الز نناة مجنننؤ قتننالهم حتننى ينننفدما الز نن ن الصنناماأ السمننق مجنننؤ قتننالهم حتنننى يصنناما ما  اة  نننذلك ما 

امتن ما عن صيام شهر رم ان أم حج البيأ ال تينل م نذلك إن امتن نما عنن تحنريم الفنماحأ أم الزننا أم الميطنر 
أم السمنننر أم غينننر ذلنننك منننن محرمننناأ الشنننري ة م نننذلك إن امتن نننما عنننن الح نننم  ننني الننندماء ماألمنننمال ماألعنننرا  

عننن األمننر بننالم رمك مالنهنني عننن المن ننر مجهنناد ماألب ننا  منحم ننا بح ننم ال تنناؤ مالطنننة   م ننذلك إن امتن ننما 
ال فننار إلننى أن يطننامما ميننفدما الجزيننة عننن ينند م ننم صنناغرمن م ننذلك إن أظهننرما البنند  المسالفننة لا تنناؤ مالطننننة 
ماتبنننا  الطننناك مثنننل أن يظهنننرما انلحننناد  ننني أطنننماء اهلل مآياتنننه أم الت نننذيؤ بأيننناأ اهلل مصنننفاته مالت نننذيؤ بقننندره 

بمنننا  نننان عاينننه جماعنننة المطنننامين عانننى عهننند السافننناء الراشننندين   إن الل نننن  ننني الطنننابقين مق ننناته أم الت نننذيؤ 
األملننين منننن المهننناجرين ماألنصننار مالنننذين اتب نننم م بتحطنننان أم مقاتاننة المطنننامين حتنننى ينندساما  ننني لننناعتهم التننني 

نننة مي ننمن النندين تمجننؤ السننرمج عننن شننري ة انطننالم مأمثننال  ننذه األمننمر قننال ت ننالى هلل) مقنناتام م حتننى ا ت ننمن  ت
 اه هلل ( ملهذا قال ت الى هلل ) يا أيها الذين آمنما اتقما اهلل مذرما ما بقي من الربا إن  نتم مفمنين    تن لم تف انما 
 ننوذنما بحننرؤ مننن اهلل مرطننمله ( .. م ننذه اآلينناأ نزلننأ  نني أ ننل اللنناتك لمننا دساننما  نني انطننالم مالتزمننما بالصننالة 

ك الربنا  بنين اهلل لهنم أنهننم محنادمن لنه ملرطنمله إذا لنم ينتهننما عنن الربنا   مالربنا  ننم مالصنيام مل نن امتن نما عنن تننر 
آسر ما حرمه اهلل م م ما ا يفسذ بر ا صاحبه   تذا  ان  فاء محاربين هلل مرطنمله يجنؤ جهناد م   ينك لمنن 
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ن اللاتفننة إن امتن ننأ عننن يتننرك  ثيننرا  مننن شنن اتر انطننالم أم أ ثر ننا  التتننار   مقنند اتفننل عامنناء المطننامين عاننى أ
ب نن  ماجبنناأ انطنننالم الظننا رة المتنننماترة  تنننه يجنننؤ قتالهننا إذا ت امننما بالشنننهادتين مامتن ننما عنننن الصننالة مالز ننناة 
مصيام شهر رم ان أم حج البيأ ال تيل أم  من الح م بينهم بال تاؤ مالطنة أم عن تحريم الفنماحأ أم السمنر 

ل النفنمق ماألمنمال بغينر حنل أم الربنا أم الميطنر أم الجهناد لا فنار أم عنن أم ن ام ذماأ المحارم أم من اطتحال
  ربهم الجزية عاى أ ل ال تاؤ منحم ذلك من شراتع انطالم  تنهم يقاتامن عايها حتى ي من الدين  اه هلل .

 

 المقارنة بين التتار وحكام اليوم
جا ايننة يبغننمن ممننن أحطننن مننن اهلل ح مننا  لقننمم ننن ما ننخ مننن قننمل ابننن  ثيننر  نني تفطننير قملننه ت ننالى هلل ) أ ح ننم ال1

بهذا ال تاؤ   أنه لم يفرل بين  ل من سرج عن الح م بما أنزل اهلل أيا  من  نان مبنين التتنار ..  7يمقنمن ( ص 
م ننني الحقيقنننة أن  نننمن التتنننار يح منننمن بالياطنننل النننذي اقتنننبق منننن شنننراتع شنننتى منننن اليهمدينننة مالنصنننرانية مالمانننة 

م يهننا  ثيننر مننن األح ننام أسننذ ا مننن مجننرد نظننره م ننماه ..  ننال شننك أن الياطننل أقننل جرمننا  مننن انطننالمية مغير ننا 
 شراتع م  ها الغرؤ ا تمأ لإلطالم بصاة ما ألي من الشراتع . 

نن م ي طفال ممجنه إلنى شنيخ انطنالم ابنن تيمينة منن مطنام غينمر .. يقنمل الطناتل ماصنفا  حنالهم لإلمنام )  نفاء 2
ممن إلى الشام مرة ب د مرة مقد ت امنما بالشنهادتين ملنم يبقنما عانى ال فنر النذي  نانما عاينه  ني أمل التتار الذين يقد

األمر   هل يجؤ قتالهم ؟ مما ح م من قد أسرجمه م هم  ر ا   نن أي أنهم ي ممن المطامين إلى صفمك جيشهم 
ن إلى ال ام مالفقه مالتصمك منحم ذلك  ر ا  .. التجنيد انجباري نن ؟مما ح م من ي من مع عط ر م من المنتطبي

؟ ممننا يقننال  ننيمن زعننم أنهننم مطنناممن مالمقنناتامن لهننم مطنناممن م ايهمننا ظننالم  ننال يقاتننل مننع أحنند ما .. م نني نفننق 
 ( . 517مطولة ) 221   225الشبهة الممجمدة اآلن مطمك يتم تم يحها إن شاء اهلل هلل الفتامى ال برى ص 

تتار )ملم ي ن م هم  ي دملتهم مملى لهم إا من  ان من شر السال إمنا زننديل ن ميقمل ابن تيمية  ي مصك ال3
منا ل ا ي تقد دين انطالم  ي البالن نن أي أن يظهر انطالم نن مأما من  فاء من  م شر أ ل البد   الرا  ة 

منا منن أ جنر النناق ما طنقهم م نم  ني بالد نم منع تم ننهم ا  مالجهمية مااتجارية منحمه نن م نم أصنحاؤ البند  ننن ما 
يتناء الز ناة (.. ألنيق  ن  ان  يهم من يصاي ميصمم  ايق الغالؤ عايهم إقامة الصنالة ما  يحجمن البيأ ال تيل ما 

 ذلك  م ال اتن ؟
ن  نان  نا ر   ممنن 4 ن م م يقاتامن عاى ماك جن ينز سنان ) اطنم ما هنم(  منن دسنل  ني لناعتهم ج انمه ملنيهم ما 

ن  نننان منننن سينننار المطنننامين ا يقننناتامن عانننى انطنننالم ما ي ننن من الجزينننة سنننرج عنننن ذلنننك ج انننمه عننندما  ل هنننم ما 
مالصغار بنل غاينة  ثينر منن المطنامين مننهم منن أ نابر أمنراتهم ممزراتهنم أن ي نمن المطنام عنند م  منن ي ظممننه 

 . 227من المشر ين من اليهمد مالنصارى.. الفتامى ص 
 نام ال صنر  نم محاشنيتهم الممالينة لهنم النذين عظمنما أمنر ماحمظة هلل أليطنأ  نذه الصنفاأ  ني نفنق الصنفاأ لح

 الح ام أ ثر من ت ظيمهم لسالقهم .
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ي نيك شنيخ انطنالم ماصنفا  المنمالين لجن ينز سنان  ي تنؤ بمنن  نان  يمنا يظهنره منن انطنالم  226ن م ني ص 5
ا  هم منع إظهنار م لإلطنالم ي ظمنمن أمنر جن ينز سنان  منا  نان يقناتامن المطنامين  يج ل محمدا   جن يز سان ما 

بننل أعظننم أملتننك ال فننار يبننذلمن لننه اللاعننة ماانقينناد ميج اننمن إليننه األمننمال ميقربننمن لننه بالنيابننة ما يسننالفمن مننا 
يننومر م بننه إا  مننا يسننالك السننارج عننن لاعننة انمننام لإلمننام   م ننم يحنناربمن المطننامين مي ننادمنهم أعظننم م نناداة 

األممال مالدسمل  يما م  ه لهم الماك ال ا ر المشنرك المشنابه لفرعنمن ميلابمن من المطامين اللاعة لهم مبذل 
 أم النمرمد منحم م بل  م أعظم  طادا   ي األر  منهم .

ن ي يك ابن تيمينة ميقنمل ) منن دسنل  ني لناعتهم الجا اينة مطننتهم ال فرينة  نان صنديقهم   ممنن سنالفهم  نان 7
 . 222ه( ص عدم م   ملم  ان من أنبياء اهلل مرطاه مأمليات

ننن مي ننيك شننيخ انطننالم مت امننا  عننن الق نناة  نني عصننر التتننار  يقننمل هلل) م ننذلك مزيننر م الطننفيه الماقننؤ بالرشننيد 6
يح ننم عاننى  ننذه األصننناك ميقنندم شننرار المطننامين  الرا  ننة مالمالحنندة عاننى سيننار المطننامين أ ننل ال اننم مانيمننان 

حنناد مال فننر بنناهلل مرطننمله بحيننث ت ننمن مما قننة لا فننار حتننى يتننملى ق نناء الق نناة مننن  ننان أقننرؤ إلننى الزندقننة مانل
مالمنننا قين مننن اليهننمد مالقرام ننة مالمالحنندة مالرا  ننة عاننى مننا يرينندمن أعظننم مننن غيننره ميتظننا رمن مننن شننري ة 
انطننالم بمنننا ابنند لنننه منننه ألجنننل مننن  نننناك مننن المطنننامين حتننى أن مزينننر م  ننذا السبينننث الماحنند المننننا ل صننننك 

نبي صناى اهلل عاينه مطنام ر ني بندين اليهنمد مالنصنارى ماننه ا ين نر عانيهم ما ينذممن مصنك م ممنه ) أن ال
ما ينهمن عن دينهم ما يفمرمن باانتقنال إلنى انطنالم( ماطنتدل السبينث الجا نل بقملنههلل) قنل ينا أيهنا ال نا رمن ا 

من منا أعبند ل نم دينن م ملني دينن ( أعبد ما ت بندمن ما أننتم عابندمن منا أعبند ما أننا عابند منا عبندتم ما أننتم عابند
 224  222مزعنننم أن  نننذه اآلينننة تق ننني أننننه ير نننى ديننننهم . قنننال م نننذه اآلينننة مح منننة ليطنننأ منطنننمسة (.. ص 

الفتامى ال برى .  طبحان اهلل أليق مصنك مزير التتنار  نم مصننك )انسناء النديني (   ) ممجمنع األدينان ( بنل 
 األسير أ ظع مأجرم .

 

 تيمية تفيد في هذا العصر  مجموعة فتاوى إلبن
ممن  ننا يجندر بننا أن ننقنل ب ن   تنامى ابنن تيمينة  ني ح نم  نفاء .. م ننا قند ذ رننا  تنماه  ني ح نم باندة ) منار 
دين( التي  ان يح مها التتار بقمانين تجمع منا بنين شنري ة اليهنمد مالنصنارى مجنزء منن انطنالم مجنزء منن ال قنل 

رؤ أم طام  هي مر بة  يها الم نيان ليطأ بمنزلة دار الطام التي تطنري عايهنا اليهمدي  قال هلل )أما  منها دار ح
أح ام انطالم ل من جند ا مطامين ما بمنزلة دار الحرؤ التي أ اها  فار  بل  ي قطم ثالنث ي امنل المطنام بمنا 

 يطتحقه ميقاتل السارج عن شري ة انطالم بما يطتحقه( .
 
 

 ما هو حكم إعانتهم ومساعدتهم



 9 

عاننة السنارجين عنن شنري ة  225يقمل شيخ انطالم ابنن تيمينة ردا  عانى  نذه الطنفال ص  ) بناؤ الجهناد ( هلل ) ما 
ديننن انطننالم محرمننة طننماء أ ننانما أ ننل )منناردين( أم غيننر م   مالمقننيم بهننا إن  ننان عنناجز عننن إقامننة دينننه مجبننة 

ا امتن نأ ملنم تجنؤ   ممطناعدتهم ل ندم المطنامين بناأل نفق ماألمنمال محرمنة عانيهم ميجنؤ عانيهم الهجرة عايه ما 
انقال  من ذلك بوي لريل أم نهم من تغيؤ أم ت ري  أم مصان ة  تذا لنم ي نن إا بنالهجرة ت يننأ ( مي نيك 
ابن تيمية قاصدا  أ الي مناردين النذين ي نامنمن التتنار ) الطنالة الحا منة( .. )ما يصنل طنبهم عمممنا  بالنفنال بنل 

يقنع عانى الصنفاأ المنذ مرة  ني ال تناؤ مالطننة    يندسل  يهنا ب ن  أ نل منردين مغينر م ( الطؤ مالرمي بالنفنال 
( .  ي رجل جندي م م يريد أا يسدم ) الجماؤ( )إذا  ان لامطنامين بنه 513مطالة )  225أي ليق  اهم  ص 

مقدم  ي الجهناد  منف ة م م قادر عايها ا ينبغي له أن يترك ذلك لغير مصاحة راج ة عاى المطامين   بل  منه
 الذي يج اه اهلل مرطمله أ  ل من التلم  بال بادة  صالة التلم  مالحج مصيام التلم  ماهلل أعام (.

 

 حكم أموالهم
(إذا دسل التتار الشام منهبما أممال النصارى مالمطامين ثم نهؤ المطامين التتار مطابما القتانى مننهم 514مطولة )

بهم حنالل أم ا؟ ) الجنماؤ(  نل منا أسنذ منن التتنار يسمنق ميبنام اانتفنا  بنه ) ..  هل الموسمذ منن أمنمالهم مطنا
 مم نى يسمق أي غنيمة ( 

 حكم قتالهم 
(.. )قتننال التتننار الننذين قنندمما إلننى بننالد الشننام ماجننؤ بال تنناؤ مالطنننة 216مطننولة ) 242يقننمل ابننن تيميننة  نني ص 

مي من الدين  انه هلل ( مالندين  نم اللاعنة  نتذا  نان ب ن   تن اهلل يقمل  ي القرآن ) مقاتام م حتى ا ت من  تنة 
الدين هلل مب  ه لغير اهلل مجؤ القتال حتى ي من الدين  اه هلل ملهذا قنال ت نالى هلل ) ينا أيهنا النذين آمننما اتقنما هلل 

أ  ني أ نل مذرما ما بقي منن الربنا إن  ننتم منفمنين  نتن لنم تف انما  نوذنما بحنرؤ منن اهلل مرطنمله ( م نذه اآلينة نزلن
اللنناتك لمننا دساننما  ننني انطننالم مالتزمننما الصننالة مالصنننيام مامتن ننما عننن تننرك الربنننا .. بننين اهلل انهننم محننناربين هلل 
ملرطمله  تذا  ان  فاء محاربين هلل ملرطمله يجنؤ جهناد م   ينك بمنن يتنرك  ثينرا  منن شنراتع انطنالم أم أ ثر نا 

اللاتفنننة الممتن نننة إذا امتن نننأ عنننن ب ننن  الماجبننناأ انطنننالمية  التتنننار .. مقننند اتفنننل عامننناء المطنننامين عانننى أن 
ذا ت امننما بالشننهادتين مامتن ننما عننن الصننالة مالز نناة أم صننيام شننهر رم ننان أم حننج  الظننا رة  تنننه يجننؤ قتننالهم ما 
البيننأ ال تيننل أم عننن الح ننم بينننهم بال تنناؤ مالطنننة أم عننن تحننريم الفننماحأ أم السمننر أم ن ننام ذماأ المحننارم أم 

ل ذماأ النفننمق ماألمننمال بغيننر الحننل أم الربننا أم الميطننر أم الجهنناد لا فننار أم عننن  ننربهم الجزيننة عاننى اطننتحال
أ نننل ال تننناؤ منحنننم ذلنننك منننن شنننراتع انطنننالم  نننتنهم يقننناتامن عايهنننا حتنننى ي نننمن الننندين  انننه هلل   مقننند ثبنننأ  ننني 

ا أقاتنل منن تنرك الحقنمل التني الصحيحين أن عمر لما ناظر أبا ب ر  ي منان ي الز ناة   قنال لنه أبنم ب نر  ينك 
ن  ننان قنند اطننام  الز نناة مقننال لننه  ننان الز نناة مننن حقهننا ماهلل لننم من ننمني عقننال ب يننر  ننانما  أمجبهننا اهلل مرطننمله ما 
يفدمنها لرطمل اهلل صاى اهلل عايه مطام لقاتاتهم عاى من ها   قنال عمنر  منا  نم إا أن رأينأ قند شنرم اهلل صندر 
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الحننل مقنند ثبننأ  نني الصننحيخ غيننر مننرة أن النبنني صنناى اهلل عايننه مطننام ذ ننر السننمارج  أبننى ب ننر لاقتننال   امننأ أنننه
مقال  يهم يحقر أحند م صنالته منع صنالتهم مصنيامه منع صنيامهم مقراءتنه منع قنراءتهم يقنرفمن القنرآن ا يجنامز 

م أجنرا  عنند اهلل حناجر م يمرقمن منن انطنالم  منا يمنرل الطنهم منن الرمينة أينمنا لقيتمنم م  ناقتام م    نتن  ني قنتاه
 لمن قتاهم يمم القيامة نن ادر تهم اقتانهم قتل عاد(.

مقد اتفل الطاك ماألتمة عاى قتال  فاء مأمل من قاتاهم عاي بنن أبنى لالنؤ ر ني اهلل عننه ممنا زال المطناممن 
مننه   نل أتمنة  ي صدر سال ة بني أمية مبني ال باق مع اامنراد مان  نانما ظامنة  نان الحجناج منمابنه ممنن يقاتا

المطننامين يننومرمن بقتننالهم التتننار مأشننبا هم ) أمثننال ح ننام اليننمم( اعظننم سرمجننا  عننن شننري ة انطننالم مننن مننان ي 
الز اة مالسمارج من أ ل اللاتك الذين امتن ما عن ترك الربا   من شك  ي قتالهم  هم اجهل الناق بدين انطالم 

ن  ان  يهم الم ره  . محيث مجؤ قتالهم قمتاما ما 

 

 هل قتالهم قتال بغي 
باؤ الجهاد ) قد يتم م النب   أن  نفاء التتنار منن أ نل البغني المتنوملين ميح نم  نيهم  223يقمل ابن تيمية ص 

 بمثل  ذه األح ام بما ادسل  ي  ذا الح م مان ي الز اة مالسمارج مطنبين  طاد  ذا التم م إن شاء اهلل (. 
ل النبي صاى اهلل عايه مطنام  ني الحنديث الصنحيخ } منن قتنل دمن مالنه ..) ما قا 247يقمل ابن تيمية  ي ص 

 هننم شننهيد ممننن قتننل دمن دمننه  هننم شننهيد ممننن قتننل دمن حرمننه  هننم شننهيد{ نننن   يننك بقتننال  ننفاء السننارجين عننن 
شننراتع انطننالم المحنناربين هلل ملرطننمله الننذين صننملهم مبغننيهم اقننل مننا  ننيهم هلل  ننتن قتننال الم تنندين الصنناتاين ثابننأ 
بالطنة مانجمنا  م نفاء صناتامن م تندمن عانى المطنامين  ني أنفطنهم مأمنمالهم محنرمهم منن شنر البغناة المتنوملمن 
ن ذ نرما مظامنة أزالهنا  أن ي من لهم توميل طاتل سرجنما بنه ملهنذا قنالما أن انمنام يراطناهم  نتن ذ نر شنبهة بيننهم ما 

 طادا  السنارجين عنن شنراتع الندين انهنم ليقملنمن أقنمم   وي شبهة لهفاء المحاربين هلل مرطمله الطاعين  ي األر 
 بدين انطالم عاما  معمال  من  ذه اللاتفة.

 

 حكم من واالهم ضد المسلمين
بناؤ الجهناد )م نل منن نفنر إلنيهم منن أمنراء ال طن ر مغينر األمنراء  ح منه ح مهنم  241يقمل ابن تميمة  ي ص 

ذا  نان الطناك قند طنمما منان ي الز ناة م يهم من الردة عن شراتع انطالم بقدر ما ارتن د عننه منن شنراتع انطنالم ما 
مرتنندين مننع  ننمنهم يصننمممن ميصننامن ملننم ي منننما يقنناتامن جماعننة المطننامين ..   يننك بمننن صننار مننع أعننداء اهلل 

)مبهنذا يتبنين أن منن  نان مطنام األصنل  نم شنر منن التنرك  243مرطمله قاتال لامطامين(. ميقمل ابن تيمية ص 
نما  فنارا   نتن المطنام األصناي إذا ارتند عنن ب ن  شنرات ه أطنمأ حناا ممنن لنم يندسل ب ند  ني تانك الشنراتع الذين  ا

متفقها أم منصم ا أم تاجرا أم  اتبا أم غير ذلك  هفاء شر منن التنرك النذين لنم يندساما  ني تانك الشنراتع مأصنرما 
منننه مننن  ننرر أملتننك مينقننادمن لإلطننالم عاننى ال فننر ملهننذا يجنند المطنناممن مننن  ننرر  ننفاء عاننى النندين منناا يجد
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مشرات ه ملاعة اهلل مرطمله أعظم انقياد من  فاء الذين ارتدما عنن ب ن  الندين مننا قما  ني ب ن  مأن تظنا رما 
 باانتطاؤ إلى ال ام مانيمان(.

 

 حكم من يخرج للقتال في صفهم مكرهًا
مظهنرين انطنالم إا مننا ل أم زننديل أم  اطنل أي ا ) تنه ا ين م إليهم لمعا منن ال 242يقمل ابن تيمية ص 

 اجر ممن أسرجمه م هم م ر ا  تنه يب ث عاى نيته منحن عاينا أن يقاتل ال ط ر مجمي ه إذ ا يميز ال رمه من 
بنناؤ الجهنناد ) الم ننره عاننى القتننال  نني الفتنننة لننيق لننه أن  245غيننره(.. ميقننمل ابننن تيميننة محننذرا  الم ننره  نني ص 

 طاد طالحه مأن يصبر حتى يقتل مظامما   يك بالم ره إلى قتال المطامين مع اللاتفة السارجنة يقاتل بل عايه إ
عن شنراتع انطنالم  منان ي الز ناة مالمرتندين منحنم م  نال رينؤ إن  نذا يجنؤ عاينه إذا ا نره عانى الح نمر أن ا 

م أملنى منن ال  نق  انيق لنه أن يقاتل مان قتاه المطاممن .. مان ا ر ه بالقتل ليق حفظ نفطه بقبل ذلك الم صنم 
 يظام غيره  يقتاه لتال يقتل  م(.

 

 اراء وأهواء 
قامنة ح نم اهلل عنز مجننل    منا قندر  نذه اآلراء مننن  مل نن  نناك آراء  ني الق نناء انطنالمي نزالنة  نفاء الح ننام ما 

 الصحة ؟

 

 الجمعيات الخيرية  -1
يتنناء الز نناة مأعمننال السينننر..  ننناك مننن يقننمل أننننا نقنننيم جم ينناأ تاب ننة لادملننة تننند ع النننا ق إلننى إقامننة الصنننالة ما 

مالصالة مالز اة مأعمال السير تاك أمامر من اهلل عز مجل ا يجؤ عايننا التفنريل  يهنا مل نن إذا تطناءلنا  نل  نل 
 ننذه األعمننال مال بنناداأ  نني التنني طننمك تقننيم دملننة انطننالم؟  انجابننة الفمريننة دمن أدنننى تف يننر  نني .. ا..  ننذا 

 \ا ة إلى أن  ذه الجم ياأ سا  ة أصال لادملة ممقيدة بطجالتها متطير بومامر ا.بان 

 

 الطاعة والتربية وكثرة العبادة -2
م ناك من يقمل أن عاينا أن ننشغل بلاعة اهلل مبتربينة المطنامين معايننا بااجتهناد  ني ال بنادة ألن  نل  نذا النذل 

ننا ميطنتدل أحياننا بالح منة القاتانة عنن مالنك بنن ديننار يقنمل اهلل الذي ن يأ  يه من ذنمبنا ممن أعمالننا طنال عاي
عز مجل )أنا اهلل ماك المامك قامؤ المانمك بيندي  منن ألناعني ج انتهم عاينه رحمنة ممنن عصناني ج انتهم عاينه 

 نقمة  ال تشغاما أنفط م بطبؤ المامك مل ن تمبما إلي أعلفهم عاي م (.
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سة لفري ننتي الجهناد ماألمننر بنالم رمك مالنهنني عننن المن نر  قنند أ اننك مالحقيقنة مننن ظنن أن  ننذه الح مننة  ني ناطنن
نفطه مأ اك من ألاعه ماطتمع له ..ممنن يريند حقنا  أن ينشنغل بنوعاى درجناأ اللاعنة مأن ي نمن  ني قمنة ال بنادة 

ك   ايه بالجهاد  ي طبيل اهلل مذلك مع عندم إ منال بقينة أر نان انطنالم   مرطنمل اهلل صناى اهلل عاينه مطنام يصن
الجهنناد بونننه ذرمة طنننام انطننالم ميقننمل صننناى اهلل عايننه مطننام ) مننن لننم يغنننز أم تحدثننه نفطننه بننالغزم منناأ ميتنننة 
 جا اية أم عاى ش بة من النفال( ملذلك يقمل المجا د  ي طبيل اهلل عبد اهلل بن المبارك الذي أب ى الف يل هلل 

 بال بادة تا ؤيا عابد الحرمين لم أبصرتنا                   ل امأ أنك 
 من  ان يس ؤ سده بدممعه                   نحمرنا بدماتنا تتس ؤ

ميقننمل الننب   إن اانشننغال بالطياطننة يقطنني القاننؤ مياهنني عننن ذ ننر اهلل .. مأمثننال  ننفاء  ونمننا يتجننا امن قننمل 
 ام بهنننذه النبننني صننناى اهلل عاينننه مطنننام هلل أ  نننل الجهننناد  امنننة حنننل عنننند طنننالان جننناتر ..   مالحنننل يقنننمل منننن ينننت

 الفاطفاأ إما أنه ا يفهم انطالم أم  م جبان ا يريد أن يقك بصالبة مع ح م اهلل .

 

 االجتهاد من أجل الحصول على المناصب -3
م ناك من يقمل أن عاى المطامين ااجتهاد من أجل الحصمل عانى المناصنؤ    منثال  المرا نز  اللبينؤ المطنام 

ام ال ننا ر محننده مبنندمن مجهننمد ميت ننمن الحننا م المطننام .. مالننذي يطننمع  ننذا مالمهننندق المطننام مبننذلك يطننقل النظنن
ال ننالم ألمل م اننة يظنننه سيننال أم مننزام   مل ننن الحقيقننة أن بالحقننل انطننالمي مننن يفاطننك األمننمر بهننذه اللريقننة 

صل األمر إلى م ذا ال الم بالرغم من أنه ا دليل له من ال تاؤ مالطنة  تن الماقع حاتل بدمن تحقيقه ..  مهما م 
ت مين ألباء مطامين ممهندطنين مطنامين  هنم أي نا  منن بنناء الدملنة ملنن يصنل األمنر إلنى تمصنيل أي شسصنية 

 إلى منصؤ مزاري إا إذا  ان مماليا  لانظام ممااة  اماة . 
 

 الدعوة فقط وتكوين قاعدة عريضة  -4
قامنن ة قاعنندة عري ننة   م ننذا ا يحقننل قيننام الدملننة ممنننهم مننن يقننمل أن اللريننل نقامننة الدملننة  ننم النندعمة  قننل ما 

بالرغم من أن الب   ج ل  ذه النقلة أطاق تراج ه عن الجهاد  مالحل أن الذي طيقيم الدملة  م القاة المفمننة 
..مالذين يطتقيممن عاى أمر اهلل مطنة رطمله صاى اهلل عايه مطام .. داتما  قاة بدليل قمل اهلل عنز مجنل ) مقاينل 

ن تتبننع أ ثننر منن  نني األر  ي ننامك عننن طننبيل اهلل ( متاننك طنننة اهلل  نني منن عبننادي  الشنن مر( مقملننه طننبحانه )ما 
 أر ه  من أين طتوتي بهذه ال ثرة !؟ ميقمل طبحانه ) مما أ ثر الناق ملم حرصأ بمفمنين (.
تذن اهلل ( ميقننمل مانطننالم ا ينتصننر بننال ثرة  نناهلل طننبحانه مت ننالى يقننمل ) م ننم مننن  تننة قاياننة غابننأ  تننة  ثيننرة بنن

طننبحانه ) ميننمم حنننين إذ أعجبننت م  ثننرت م  اننم تغننن عننن م شننيتا  م نناقأ عانني م األر  بمننا رحبننأ ( .. ميقننمل 
صاى اهلل عايه م طام ) يمشك األمم أن تتداعى عاي م  منا تتنداعى األ انة إلنى قصن تها  قنال قاتنل هلل أم منن قانة 
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مل ننن م غثنناء  غثنناء الطننيل   ملينننزعن اهلل مننن صنندمر عنندم م  نحننن يممتننذ يننا رطننمل اهلل ؟ قننال هلل بننل أنننتم  ثيننر  
 المهابة من م مليقذ ن  ي قامب م الم ن  قال قاتلهلل مما الم ن يا رطمل اهلل؟ قال هلل حؤ الدنيا م را ية الممأ(

 ثم  يك تنجخ الدعمة  ذا النجنام ال نري  م نل المطناتل انعالمينة اآلن تحنأ طنيلرة ال فنرة مالفطنقة مالمحناربين
لدين اهلل ..  الط ي المفيد حقا   م من أجل تحرير  ذه األجهزة انعالمية من أيدي  نفاء .. مم انمم أننه بمجنرد 
النصر مالتم ين ت من  نناك اطنتجابة    يقنمل طنبحانه مت نالى ) إذا جناء نصنر اهلل مالفنتخ مرأينأ النناق يندسامن 

لنة النرد عانى منن يقنمل أننه ابند أن ي نمن النناق مطنامين  ي دين اهلل أ ماجا  ( ميجدر بنا  ي اطنت را   نذه النق
حتى تلبل انطالم عايهم  ي يطتجيبما لهم م ي ا تفشل  ي تلبيقه   مالذي يتشدل بهنذا ال نالم  هنم إنمنا ينتهم 
انطننالم بننالنقص مال جننز دمن أن يشنن ر    هننذا النندين الصننالخ لاتلبيننل  نني  ننل زمننان مم ننان مقننادر عاننى تطننيير 

ذا  ننان الننناق ي يشننمن تحننأ أح ننام ال فننر   يننك بهننم إذا المطننام مال  ننا ر مالفاطننل مالصننالخ مال ننالم مالجا ننل ..ما 
مجدما أنفطهم تحأ ح م انطالم النذي  نم  انه عندل .مقند أسلنو الفهنم منن يفهنم  المني  نذا بم ننى التمقنك عنن 

لننك ردا  عاننى مننن ج ننل ق ننيته الندعمة ) دعننمة الننناق إلننى انطننالم (  األطنناق  ننم أن توسننذ انطننالم   ننل مل ننن ذ
  ي ت مين القاعدة ال ري ة مالشغل عن الجهاد ممن أجاها أمقفه معلاه . 

 

 الهجرة -5
قامنة الدملنة  نناك ثنم ال نمدة منرة  م ناك من يقمل أن اللريل نقامة الدملة انطالمية  نم الهجنرة إلنى باند أسنرى ما 

دملنة انطنالم بباند م ثنم يسرجنمن منهنا  ناتحين .. م نل  نذه أسرى  اتحين   ملتم ير جهد  فاء   ايهم أن يقيمما 
الهجننرة شننرعية أم ا ؟لإلجابننة عاننى  ننذا التطننافل ننندرق أنننما  الهجننرة الننماردة  نني الطنننة  نني تفطننير حننديث )  مننن 
 انننأ  جرتننه إلننى اهلل مرطننمله  انننأ  جرتننه إلننى اهلل مرطننمله ممننن  انننأ  جرتننه دنيننا يصننيبها أم امننرأة ين حهننا 

إلى ما  اجر إليه ( يقمل أبن حجر هلل ) مالهجنرة إلنى الشنيء اانتقنال إلينه منن غينره ( م ني الشنر  ) تنرك  هجرته 
 ما نهى اهلل عنه ( مقد مق أ  ي انطالم عاى مجهين هلل

 األمل هلل اانتقال من دار السمك إلى دار األمن  ما  ي  جرتي الحبشة   مابتداء الهجرة من م ة إلى المدينة .
لهجرة من دار ال فر إلى دار انيمنان مذلنك ب ند أن اطنتقر النبني صناى اهلل عاينه مطنام بالمديننة م ناجر الثاني هلل ا

إليه من أم نه ذلك من المطامين   ما عجؤ  ي ذلك  تن  ناك منن يقنمل إننه طنمك يهناجر إلنى الجبنل ثنم ي نمد 
  م نل  نذه الشنلحاأ منا نتجنأ  ياتقي بفرعمن  ما   ل ممطنى مب ند ذلنك يسطنك اهلل بفرعنمن مجننمده األر   

إا من جراء ترك األطامؤ الصحيخ مالشرعي المحيد نقامة الدملة انطالمية ..إذن  ما  م األطامؤ الصنحيخ ؟ 
) يقمل اهلل ت الى )  تنؤ عاني م القتنال م نم  نره ل نم معطنى أن ت ر نما شنيا  م نم سينر ل نم معطنى أن تحبنما شنيتا  

 قاتام م حتى ا ت من  تنة مي من الدين  اه هلل ( .م م شر ل م ( ميقمل طبحانه ) م 
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 االنشغال بطلب العلم -6
م ناك من يقمل أن اللريل اآلن  م اانشغال بلاؤ ال ام  م يك نجا ند ملطننا عانى عانم؟ ملانؤ ال انم  ري نة 

ذا  نان  نذا   مل ننا لم نطمع بقمل ماحد يبيخ ترك أمر شرعي أم  ر  من  رات  انطالم بحجة ال ام ساصنة إ
الفر   م الجهاد   يك نترك  ر  عين من أجل  ر   فاية .. ثم  يك يتوتى أن ن من قند عامننا أقنل الطننن 
مالمطتحباأ مننادي بها ثم نترك  ر ا  عظمه الرطمل صاى اهلل عايه مطام ثم؟! الذي ت مل  ي ال ام إلنى درجنة 

قمبنة تنوسيره أم التقصنير  ينه؟!.. ممنن يقنمل أن أت انم  أنه عنرك الصنغيرة مال بينرة  ينك يمنر عاينه قندر الجهناد مع
الجهنناد  عايننه أن ي اننم أن الفننر   ننم القتننال ألن اهلل طننبحانه مت ننالى يقننمل )  تننؤ عانني م القتننال( .. مم اننمم أن 
رجل شهد الشهادتين بين يدي رطمل اهلل صاى اهلل عايه مطام ثم نزل ميدان القتال  قاتنل حتنى قتنل قبنل أن يف نل 

طماء  ي ال ام أم  ي ال بادة  بشره رطمل اهلل صاى اهلل عايه مطام بهذا ال مل القايل باألجر ال ثينر .. محند  شيتا  
ال اننمم أن مننن عاننم  ر ننية الصننالة   ايننه أن يصنناي ممننن عاننم  ر ننية الصننيام   ايننه أن يصننمم  ننذلك مننن عاننم 

  اينننه أن ي نننرك أح نننام انطنننالم طنننهاة  ر نننية الجهننناد   اينننه أن يجا ننند ممنننن يحنننتج ب ننندم عامنننه بوح نننام الجهننناد 
مميطننرة لمننن أساننص النيننة هلل   اننى  ننذا أن ينننمي الجهنناد  نني طننبيل اهلل مب نند ذلننك  وح ننام الجهنناد تنندرق بطننهملة 
ميطننر م نني مقننأ قصننير .. قصننير جنندا  ماألمننر ا يحتنناج إلننى  ثيننر مننن الدراطننة .. ممننن أراد أن يننزداد مننن ال اننم 

اى ال ام  نال ام متنام لاجمينع. أمنا تنوسير الجهناد بحجنة لانؤ ال انم  تانك حجنة  مل  ذا الحد  ايق  ناك ح ر ع
من ا حجة له .. م ناك مجا دمن منذ بداية دعمة النبي صاى اهلل عايه مطام م ي عهمد التناب ين حتنى عصنمر 

م الحديث مأصمل قريبة لم ي منما عاماء م تخ اهلل عاى أيديهم أمصار  ثيرة ملم يحتجما بلاؤ ال ام أم بم ر ة عا
الفقنه بننل إن اهلل طنبحانه مت ننالى ج ننل عانى أيننديهم نصننر لإلطنالم لننم يقننم بنه عامنناء األز ننر ينمم أن دسننل نننابايمن 
مجننمده األز نر بالسينل مالن نال . مناذا   انما أمنام تانك المهزلنة ؟! ..  نال ام لنيق  نم الطنالم الحناد مالقنالع النذي 

م الننذي ذ ننره لنننا المننملى عننز مجننل  نني قملننه ) قنناتام م ي ننذبهم اهلل طننمك يقلننع دابننر ال ننا رين مل ننن  ننذا الطننال
بويدي م ميسز م مينصر م عانيهم ميشنك صندمر قنمم منفمنين ( منحنن ا نحقنر قندر ال انم مال امناء  بنل نننادي بنه 

 مل ن ا نحتج به  ي التساي عن  رات  شرعها اهلل . 
   القااهبصان أن أم  ادسالم اخالف عن األمم األخرى فا أمر 

يم ننخ اهلل ت ننالى أن  ننذه األمننة تستاننك عننن األمننم األسننرى  نني أمننر القتننال  فنني األمننم الطننابقة  ننان اهلل طننبحانه 
مت ننالى ينننزل عذابننه عاننى ال فننار مأعننداء دينننه بالطنننن ال منيننة ) السطننك مالغننرل مالصننيحة مالننريخ ( م ننذا الم ننع 

مت نالى يسنالبهم قناتال لهنم ) قناتام م ي نذبهم اهلل بويندي م  يستاك مع أمة محمد صاى اهلل عايه مطام  اهلل طبحانه
ميسز م مينصر م عايهم ميشك صدمر قمم مفمنين( أي أننه عانى المطنام أما  أن ينفنذ األمنر بالقتنال بينده ثنم ب ند 
ذلننك يتنندسل اهلل طننبحانه مت ننالى بالطنننن ال منيننة مبننذلك يتحقننل النصننر عاننى أينندي المننفمنين مننن عننند اهلل طننبحانه 

 مت الى . 
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 الخروج على الحاكم 
جاء  ي صحيخ مطام بشرم النممي عن جنناده ابنن أبنى أمينة قنال هلل دساننا عانى عبنادة بنن الصنامأ م نم منري  
 قانا حدثنا أصاحك اهلل بحديث ينفنع اهلل بنه طنم ته عنن رطنمل اهلل صناى اهلل عاينه مطنام  قنال هلل دعاننا رطنمل اهلل 

 ان  يما أسذ عاينا أن باي نا عاى الطمع ماللاعنة  ني منشنلنا مم ر ننا معطنرنا صاى اهلل عايه مطام  باي ناه ؛  
ميطرنا   مأثرة عاينا مأا نناز  األمر أ اه قال هلل إا أن تنرما  فنرا  بماحنا  عنند م منن اهلل  ينه بر نان . مبماحنا  هلل أي 

ت اممنه من دينن اهلل   ميقنمل الننممي ظا را  مالمراد بال فر  نا الم اصي    م نى عند م من اهلل  يه بر ان هلل أن 
 ي شرم الحديث ) قال القا ي عيا  هلل أجمع ال اماء عاى أن انمامنة ا تن قند ل نا ر معانى أننه لنم لنرأ عاينه 
ال فر ان زل   قال م ذا إن ترك إقامة الصاماأ مالندعاء إليهنا   م نذلك قنال عنند جمهنمر م المبدعنة .. قنال مقنال 

متطنند إن لنه ألننه متنومل .. قنال القا ني هلل لنم لنرأ عاينه  فنر متغيينر لاشنر  أم بدعنة  ب   البصنريين تن قند لنه
سنرج عننن ح نم المايننة مطنقلأ لاعتننه ممجنؤ عاننى المطننامين القينام عايننه مسا نه منصننؤ إمنام عننادل إن أم نننهم 

ي ننا  رد عاننى ذلننك   إا للاتفننة مجبننأ عاننيهم القيننام بساننع ال ننا ر ) صننحيخ مطننام   بنناؤ الجهنناد ( م ننذا البنناؤ مأ
 القاتاين بونه ا يجمز القتال إا تحأ سايفة أم أمير . 

ميقننمل ابننن تيميننة )  ننل لاتفننة سرجننأ عننن شننري ة مننن شننراتع انطننالم الظننا رة المتننماترة  تنننه يجننؤ قتالهننا باتفننال 
ن ت امأ بالشهادتين ( ) الفتامى ال برى   باؤ الجهاد ص   ( .221أتمة المطامين ما 

 
 

 يب والعدو البعيدالعدو القر -7
م ناك قمل بون ميدان الجهناد الينمم  نم تحرينر القندق  نور  مقدطنة مالحقيقنة أن تحرينر األرا ني المقدطنة أمنر 
شننرعي ماجننؤ عاننى  ننل مطننام مل ننن رطننمل اهلل صنناى اهلل عايننه مطننام مصننك المننفمن بونننه  ننيق  لننن   أي أنننه 

 م ذه نقلة تطتازم تم يخ اآلتيهلل  ي رك ما ينفع مما يغير  ميقدم الحامل الحازمة الجذرية  
 أما  هلل أن قتال ال دم القريؤ أملى من قتال ال دم الب يد . 

ن تحقنننل النصننننر ..  الطنننفال اآلن  نننل  نننذا النصنننر لصنننالخ الدملننننة  ثانينننا  هلل أن دمننناء لامطنننامين طنننتنزك حتنننى ما 
ن الدملنة السارجنة عنن شنر  اهلل انطالمية القاتمة ؟ أم أن  ذا النصر  م لصنالخ الح نم ال نا ر م نم تثبينأ ألر نا

ن  .. م ننفاء الح ننام إنمننا ينتهننزمن  رصننة أ  ننار  ننفاء المطننامين الملنيننة  نني تحقيننل أغرا ننهم الغيننر إطننالمية ما 
  ان ظا ر ا انطالم    القتال يجؤ أن ي من تحأ راية مطامة مقيادة مطامة ما سالك  ي ذلك  .

انطالم  م  فاء الح ام    البدء بالق ناء عانى ااطنت مار  نم عمنل ثالثا  هلل إن أطاق مجمد ااطت مار  ي بالد 
غير مجدي مغير مفيد مما  م إا م ي ة لامقأ     اينا أن نر ز عانى ق نيتنا انطنالمية م ني إقامنة شنر  اهلل 

رة ماطنتبدالها أما   ي بالدنا مج ل  امة اهلل  ي ال ايا ..  ال شك أن ميدان الجهناد  نم اقنتال  تانك القيناداأ ال نا 
 بالنظام انطالمي ال امل ممن  نا ت من اانلالقة. 
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 الرد على من يقول أن الجهاد في االسالم للدفاع فقط -8
ميجدر بنا  ي  ذا الصدد الرد عاى من قال أن الجهاد  ني انطنالم لاند ا  مأن انطنالم لنم ينشنر بالطنيفم ذا قنمل 

عمة انطالمية مالصماؤ يجيؤ بنه رطنمل اهلل صناى اهلل عاينه مطنام بالل ردده عدد  بير ممن يبرز  ي مجال الد
عندما طتل}أي الجهناد  ني طنبيل اهلل .. قنال منن قاتنل لت نمن  امنة اهلل  ني ال اينا  هنم  ني طنبيل اهلل{  القتنال  ني 

مننة انطننالم  ننم لر ننع  امننة اهلل  نني األر  طننماء  جممننا أم د اعننا .. مانطننالم انتشننر بالطننيك مل ننن  نني مجننه أت
ال فننر الننذين حجبننمه عننن البشننر   مب نند ذلننك ا ي ننره أحنند ..  ماجننؤ عاننى المطننامين أن ير  ننما الطننيمك  نني مجننمه 
ا لن يصل الحل إلى قانمؤ النناق ماقنرأ م ني رطنالة النبني صناى  القادة الذين يحجبمن الحل ميظهرمن البالل ما 

 اهللاهلل عايه مطام إلى  رقل.. عن ابن عباق  ي صحيخ البساري منصه
 بطم اهلل الرحمن الرحيم / من محمد عبد اهلل مرطمله إلى  رقل عظيم الرمم هلل

طننالم عاننى مننن اتبننع الهنندى  أمننا ب نند..  ننتني أدعننمك بدعايننة انطننالم .. اطننام تطننام يوتننك اهلل أجننرك مننرتين  ننان 
ن بند إا اهلل ما نشنرك بنه تمليأ  تنما عايك إثم األريطين) ميا أ ل ال تاؤ ت الما إلى  امنة طنماء بينننا مبينن م أا 

شيتا ما يتسذ ب  نا ب  ا  أربابا من دمن اهلل  تن تملما  قملما اشهدما بونا مطاممن ( مت يك ننص رطنالة النبني 
صاى اهلل عايه مطام إلى  طرى أي ا  / بطم اهلل الرحمن النرحيم هلل منن محمند رطنمل اهلل إلنى  طنرى عظنيم  نارق 

مآمننن بنناهلل مرطننمله مشننهد أن ا الننه إا اهلل محننده ا شننريك لننه مان محمنند عبننده .. طننالم عاننى مننن اتبننع الهنندى.. 
مرطمله مادعمك بدعاء اهلل  تني أنا رطمل اهلل إلى الناق  ا ة ألنذر من  نان حينا ميحنل القنمل عانى ال نا رين .. 

 تطام تطام .. مان أبيأ  ان إثم المجمق عايك}أسرجه ابن حزير من لريل ابن إطحال{ .
طنحال مي قنمؤ منن محمند رطنمل اهلل ماس رج البيهقي نص رطالة الرطمل إلى أ ل نجران م ي/ بطنم النه إبنرا يم ما 

إلننى أطننقك نجننران مأ ننل نجننران هلل طننام انننتم ..  ننتني احمنند إلنني م الننه إطننحال مي قننمؤ أمننا ب نند هلل ننتني أدعننمك إلننى 
د..  ننتن أبيننتم  الجزيننة.. تن أبيننتم  قنند آذنننت م عبننادة اهلل مننن عبننادة ال بنناد.. أدعننم م إلننى مايننة اهلل مننن مايننة ال بننا

 بحرؤ .. مالطالم.
مقنند أرطننل الرطننمل صنناى اهلل عايننه مطننام رطنناتل مشننابهة إلننى المقننمقق مالننى ماننك اليمامننة مالننى المنننذر بننن طننامي 
 عظيم البحرين مالى الحارث بن ابني شمر الفاني مالى الحرث بن عبد  الل الحميري مالى ما ي عمان مغير م.

 

 ) اية السيف (
ملقد ت ام اغاؤ المفطرين  ي آية من آياأ القرآن مطمم ا آية الطيك م ني قنمل اهلل طنبحانه مت انى }  نتذا انطناخ 

{ قننال 5األشننهر الحننرم  نناقتاما المشننر ين حيننث مجنندتمم م مسننذم م ماحصننرم م ماق نندما لهننم  ننل مرصنند ..{}التمبننة 
بن مزاحمهلل أنها نطسأ  ل عهد بنين النبني صناى اهلل عاينه مطنام الحا ظ بن  ثير  ي تفطير اآلية) قال ال حاك 

مبنننين أحننند منننن المشنننر ين م نننل عقننند ممننندة ( مقنننال ال نننم ي عنننن ابنننن عبننناق  ننني  نننذه اآلينننة ) لنننم يبنننل ألحننند منننن 
 المشر ين عهد ماذمة منذ نزلأ براءة( .
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نزينل )منقند  ننا منا جناء منن ميقمل الحا ظ محمد بن احمد بن محمد جزي ال اي صاحؤ تفطير التطهيل ل امم الت
نطخ مطولة ال فار مال فم عنهم مااعرا  مالصبر عاى أذا م باامر بقتالهم ليغني ذلك عن ت راره  ني مما ن ه 
 تنننه مقننع منننه  نني القننران ماتننة ماربننع عشننرة آيننة مننن اربننع مسمطننين طننمرة نطننخ ذلننك  اننه بقملننههلل)  نناقتاما المشننر ين 

 ل(. حيث مجدتمم م ()  تؤ عاي م القتا
مقنال الحطننين بننن   نل  يمننا  نني آيننة الطنيك نطننسأ  ننذه  ننل آينة  نني القننرآن  يهننا ذ نر انعننرا  مالصننبر عاننى 

 أذى األعداء ..  ال جؤ ممن يطتدل باآلياأ المنطمسة عاى ترك القتال مالجهاد .
عنن المشنر ين(    ي الناطخ مالمنطمخ )بناؤ انعنرا   57مقال انمام أبم عبد اهلل محمد بن حزم المتم ى طنة 

}  ي ماتة أربع عشرة آية  ي ثمان مأرب ين طمرة نطنخ ال نل بقملنه عنز مجنل ) ناقتاما المشنر ين حينث مجندتمم م( 
 {  طنذ ر ا  ي مما  ها إن شاء اهلل ت الى .

آلينة ميقمل انمام المحقل أبم القاطم  بة اهلل بن طالمة هلل ) اقتاما المشر ين حيث مجدتمم م ( اآلينة الثالثنة  ني ا
الثالثننة م نني التاطنن ة مل ننن نطننسأ مننن القننرآن ماتننة آيننة مأرب ننا معشننرين ثننم صننار آسر ننا ناطننسا ألملهننا م نني قملننه 

 ت الى )  تن تابما مأقامما الصالة مآتما الز اة  ساما طبياهم ( }  تاؤ الناطخ مالمنطمخ{
 
 

 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب
يك منطننننمسة بأيننننة )  ننننتذا اقيننننتم الننننذين  فننننرما   ننننرؤ الرقنننناؤ حتننننى إذا مقننننال الطنننندي مال ننننحاك هلل إن آيننننة الطنننن

ما  داء ( .. )محمد ن  (.. م ي أشد عاى المشر ين من آية الطيك مقنال 4أثسنتمم م  شدما المثال  تما منا ب د ما 
ل ن ك قتادة بال  ق ما أعانم أحندا  سنالك القنمل بالمنطنمخ طنمى الطنيملي قنال  ني  تناؤ ااتفنال )األمنر حنين ا

مالقاة بالصؤ بالصفخ ثم نطخ بتيجاؤ القتال م ذا  ي الحقيقة ليق نطسا  بل  م من قمنم المنطنو  منا قنال ت نالى 
أم ننطننو ا     المنطننو  ننم األمننر بالقتننال إلننى أن يقننمى المطننامين م نني حننال ال نن ك ي ننمن الح ننم مجننمؤ الصننبر 

ك منطننمسة بأيننة الطننيك ملننيق  ننذلك بننل  ننم عاننى األذى مبهننذا ي نن ك مننا لهننج بننه  ثيننرمن مننن أن اآليننة  نني ذلنن
المنطو.. مقال ذ ر جماعته أن ما مرد من السلاؤ مالتمقيأ مالغاية مثل قمله  ي البقنرة )  ناعفما ماصنفحما حتنى 

 يوتي اهلل بومره (ح م غير منطمخ ألنه مفجل بوجل  انتهى  الم الطيملي .
ا يند  مجناا  لاشنك بنون الصنماؤ  نم األسنذ بنالقمل األمل مبالرغم من مسالفة الطيملي ل ل األقمال الطابقة مما 

   بان ننا ة إلننى ذلننك  تنننه قنند أسلننو مننن  هننم أن القننمل ب نندم نطننخ آينناأ ال فننم مالصننفخ ي ننني  ري ننتي الجهنناد 
 ماألمر بالم رمك مالنهي عن المن ر .. أم إطقال  ر  الجهاد  رطمل اهلل صاى اهلل عايه مطام يقمل 

) نتن  226يمم القيامة ( ميقنمل األطنتاذ عبند الم ناؤ سنالك  ني  تناؤ عانم أصنمل الفقنه ص) الجهاد ما  إلى 
  منه ما يا  إلى يمم القيامة يدل عاى أنه بال ما بقيأ الدنيا (.

مت ليل الجهاد بحجة النطو ليق إيقاك لاغزم  قل مل نه إيقاك لنية الغزم أي ا  مسلمرة ذلك  ي قمله صاى اهلل 
لنننم يغنننز أم تحدثنننه نفطنننه بنننالغزم مننناأ ميتنننة جا اينننة ( ماألمنننر المتفنننل عاينننه أن المطنننامين  ننني عاينننه مطنننام ) منننن 
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يجا دمن ابد لهم من قمة مل نن  ينك تتحقنل  نذه القنمة مأننأ م لنل لفنر  الجهناد ماهلل طنبحانه مت نالى يقنمل ) 
 مننك ا تريند السنرمج يتانمه تنرك ( 47ملم أرادما السرمج ألعدما له عدة مل ن  ره اهلل انب اثهم  ثنبلهم ( ) التمبنة ن

لا ندة  المطنام الننذي أمقنك  ننر  الجهناد أنننى لنه أن يوسنذ بوطننباؤ القنمة ميقننمل صناى اهلل عايننه مطنام ) إذا  ننمن 
الننناق بالنندينار مالنندر م متبنناي ما بال ينننة   متر ننما الجهنناد  نني طننبيل اهلل   مأسننذما أذننناؤ البقننر   أنننزل اهلل عاننيهم 

 ر  ه منهم حتى يراج ما دينهم ( .الطماء بالءا    ال ي
 

 مواقف المسلمين في القتال 
جينننمأ المطنننامين عانننى منننر ال صنننمر قاياننني ال ننندد مال ننندة ميماجهنننمن جيمشنننا  ا ننن ا هم ميحنننتج النننب   بنننان تانننك 
سصمصية لارطمل صاى اهلل عاينه مطنام مصنحابته ال نرام مالنرد عانى ذلنك  نم أن معند اهلل بالنصنر داتنم مادامنأ 

ألر  ممنن المم نن أن تلانع عانى منا حندث منع ظهينر الندين بنابر النذي ماجنه المانك الهنندم ي) داننا الطمماأ ما
طنجي ( مجيشه عشرمن ألفا  قل مجيأ الماك الهنندم ي مناتتي ألفنا مانتصنر القاتند المطنام ب ند تمبتنه عنن شنرؤ 

 السمر .. مغيره  ثيرمن .
ك  ني يحصنل عانى رسصنة بتنرك الجهناد  ني طنبيل م ناك من يدعي اننا ن نيأ  ني مجتمنع م ني مجتهندا   ني ذلن

اهلل  ان من ي ع نفطه  ي مجتمع م ي ل ي يترك  ري ة الجهاد   ايه آن يترك الصمم مالصالة مان يو ل الربنا 
ألن الربا لم يحرم آا  ي المدينة.. مالصماؤ  م ان م ة  ي  ترة نشوأ الدعمة ميقمل اهلل طبحانه مت الى )الينمم 

 م أتممأ عاي م ن متي مر يأ ل نم انطنالم ديننا ( قند نطنخ  نل  نذه األ  نار النملينة بحجنة أنننا أ ماأ ل م دين
م يمن  نحن ا نبدأ  ما بدا النبي صاى اهلل عايه مطام مل ن نوسذ بما انتهى به الشر  ..منحن لطننا  ني مجتمنع 

 دار التي ن يأ  يها (.م ي ملطنا  ي مجتمع مدني مل ي ت رك المجتمع الذي ن يأ  يه راجع  صل )ال
 

 القتال االن فرض على كل مسلم 
ماهلل طبحانه مت نالى عنندما  نر  الصنيام قنال)  تنؤ عاني م الصنيام ( م ني أمنر القتنال قنال ) تنؤ عاني م القتنال( 
 أي أن القتال  ر  مذلك رد عاى من قال أن الفر   م الجهاد ممن  نا يقمل أنني إذا قمأ بماجؤ الدعمة  قد

فر  ان ذلنك جهناد   م إذا سرجنأ  ني لانؤ ال انم  وننا  ني طنبيل اهلل حتنى ارجنع بننص الحنديث  بنذلك أديأ ال
 قننند أدينننأ الفنننر  .  نننالغر  ما نننخ بنننالنص القرآنننني إن القتنننال أي المماجهنننة مالننندم . مالطنننفال اآلن متنننى ي نننمن 

 الجهاد  ر  عين ؟ يت ين الجهاد  ي ثالثة مما يع هلل
متقابل الصفان حرم عاى من ح ر اانصراك مت ين عايهم المقام لقمله ت نالى )ينا أيهنا أما  هلل إذا التقى الزحفان 

 الذين آمنما إذا لقيتم الذين  فرما زحفا   ال تملم م األدبار (.
 ثانيا  هلل إذا نزل ال فار بباد ت ين عاى أ اه قتالهم مد  هم .
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)يا أيها الذين آمنما منا ل نم إذا قينل ل نم انفنرما  ني طنبيل  ثالثا  هلل إذا اطتنفر انيمان قمما لزمهم التغير لقمله ت الى
اهلل اثنناقاتم إلننى األر  أر ننيتم بالحينناة النندنيا مننن اآلسننرة  مننا متننا  الحينناة النندنيا  نني اآلسننرة إا قايننل   إا تنفننرما 

عاينه مطنام ) ي ذب م عذبا  أليما ميطتبدل قمما غير م ما ت نرمه شنيتا ماهلل عانى  نل شنه قندير ( مقنال صناى اهلل 
 إذا اطتنفرتم  انفرما ( .. انتهى.

مبالنطبة لألقلار انطالمية  تن ال دم يقيم  ي ديار م بل اصبخ ال دم يمتاك زمام األممر مذلك ال ندم  نم  نفاء 
الح ام الذين انتزعما قيادة المطامين ممن  نا  جهاد م  ر  عين  نذا بان نا ة إلنى أن الجهناد انطنالمي الينمم 

 إلى قلرة عرل  ل مطام . يحتاج
ماعاننم انننه إذا  ننان الجهنناد  ننر  عننين  اننيق  ننناك اطننتتذان لامالنندين  نني السننرمج لاجهنناد  مننا قننال الفقهنناء  مثاننه 

  مثل الصالة مالصمم .
 

 مراتب الجهاد وليس مراحل الجهاد
وننه يحتناج إلنى الما خ أن الجهاد اليمم  ر  عين عانى  نل مطنام مبنالرغم منن ذلنك نجند أن  نناك منن يحنتج ب 

تربية نفطه مأن الجهاد مراحل مأنه ما زال  ي مرحاة جهاد الننفق ميطنتدل عانى ذلنك بقنمل انمنام ابنن القنيم النذي 
 ن جهاد ال فار مالمنا قين .3ن جهاد الشيلان  2ن جهاد النفق   1قطم الجهاد إلى مراتؤ هلل 

لنك ألن ابنن القنيم قطنم الجهناد إلنى مراتنؤ ملنم م ذا ااطتدال ينبه من سافنه إمنا جهنل  ا نل أم جنبن  ناحأ   ذ
ا   اينا أن نتمقك عن مجا دة الشيلان حتى ننتهي منن مرحانة جهناد الننفق مالحقيقنة أن  يقطمه إلى مراحل   ما 
الثالثننة مراتننؤ تطننير طننميا   نني سننل مطننتقيم منحننن ا نن ننر أن أقمانننا إيمانننا  مأ ثرنننا مجا نندة لنفطننه أ ثرنننا ثباتننا     

يدرق الطيرة يجد أنه عندما ينادي منادي الجهاد  ان الجميع ينفر  ي طبيل اهلل حتى مرت بي ال بيرة   مل ن من 
محننديثي ال هنند بانطننالم ميننرمى أن رجننال  أطننام أثننناء القتننال منننزل  نني الم ر ننة  نننزل شننهيدا   قننال صنناى اهلل عايننه 

 مطام ) عمل قايل مأجر  بير( .
ينندمن السمننر مبننالفه  نني حننرؤ  ننارق مشننهمر مذ ننر ابننن القننيم أن حننديث ) مقصننة ابننن محجننن الثقفنني الننذي  ننان 

رج نا من الجهاد األصغر إلى الجهاد األ بر( .. قيل ما الجهاد األ بر ينا رطنمل اهلل ؟ قنال هلل جهناد الننفق   أننه 
حنننديث مم نننم  )المننننار المنينننك ( ممنننا قصننند بم نننع  نننذا الحنننديث إا التقاينننل منننن شنننون القتنننال بالطنننيك لشنننغل 

 لمطامين عن قتال ال فار مالمنا قين .ا
 
 

 خشية الفشل 
م ناك من قال بوننا نسأ أن نقيم الدملة ثم ب د يمم أم يممين يحدث رد   ل م اد يق ني عانى  نل منا أنجزنناه 
.مالننرد عاننى ذلننك  ننم أن إقامننة الدملننة انطننالمية  ننم تنفيننذ ألمننر اهلل ملطنننا ملننالبمن بالنتنناتج مالننذي يتشنندل بهننذا 
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الذي ا  اتدة من مراته إا تثبيل المطامين عن تودية ماجبهم الشرعي بتقامنة شنر  اهلل مقند نطني أننه بمجنرد  القمل
طننقمل الح ننم ال ننا ر   ننل شننيء طننمك يصننبخ بوينندي المطننامين بمننا يطننتحيل م ننه طننقمل الدملننة المطننامة ثننم أن 

ج عن أمر اهلل .. مبان ا ة إلنى قمانين انطالم ليطأ قاصرة ما   يفة عن إس ا   ل مفطد  ي األر  سار 
ذلك  تن قمانين اهلل  اها عدل لن تجد طمى  نل ترحناؤ حتنى ممنن ا ي نرك انطنالم ملتم نيخ ممقنك المننا قين 

( )ألنم تنر إلنى الننذين 12ننن11 ني عنداتهم لامطنامين   يلمنتن الننذين يسشنمن الفشنل بقنمل المننملى  ني طنمرة الحشنر)
ن نننا قما يقملننمن نسننمانهم الننذين  فننرم  ا مننن أ ننل ال تنناؤ لننتن ألسننرنجتم لنسننرجن م  ننم ما نليننع  نني م أحنندا أبنندا ما 

قننننمتاتم لننصننننرن م ماهلل يشننننهد إنهننننم ل نننناذبمن   لننننتن أسرجننننما ا يسرجننننمن م هننننم ملننننتن قمتاننننما ا ينصننننرمنهم ملننننتن 
 نصرم م ليملن األدبار ثم ا ينصرمن( .

نطنالم طنمك ي نمدمن منذعنين  نال تنسند  لهنذه ااصنماأ م ذا معد اهلل  تنهم )المنا قمن(إذا رأما القمة  ي صك ا
 تنها طرعان ما تسمد متنلفه   مممقك المنا قين طنمك ي نمن ممقنك  نل أعنداء انطنالم ميقنمل اهلل ت نالى ) إن 

 تنصرما اهلل ينصر م ( .
 

 القيادة
مد أميننر أم سايفننة   م ننناك مننن يحننتج ب نندم مجننمد قيننادة تقننمد مطننيرة الجهنناد   م ننناك مننن ي اننل أمننر الجهنناد بمجنن

مالقننناتاين بهنننذا القنننمل  نننم النننذين  ننني ما القينننادة مأمقفنننما مطنننيرة الجهننناد  مالرطنننمل صننناى اهلل عاينننه مطنننام يحننن  
المطنامين  ني أحاديثنه عاننى ت نمين القيناداأ   مينرمي أبننم دامد  ني  تناؤ الجهناد قننال صناى اهلل عاينه مطننام ) إذا 

ا ندرك أن قيادة المطامين بويديهم  م الذين يظهرمنها ميقمل صاى سرج ثالثة  ي طفر  ايفمرما أحد م ( ممن  ن
 اهلل عايه مطام )من اطت مل عاى عصابة م يهم من  م أر ى هلل منه  قد سان اهلل مجماعة المطامين(

 رماه الحا م مم ز الطيملي إلى صحته.
نهنا أماننة ( مينبغني أن  ينبغي أن ت من لألحطنن إطنالما  ميقنمل صناى اهلل عاينه مطنام ألبني ذر ) إننك   ن يك ما 

ت من لألقمى ماألمر نطبي   مما نطتنتجه من قاتد المطامين ..  ايق  ناك حجة لمن يندعي  قندان القينادة  نتنهم 
ذا  ننان  نني القيننادة شننيء مننن القصننمر  مننا مننن شننيء إا ميم ننن  يطننتلي من أن يسرجننما مننن أنفطننهم القيننادة   ما 

 ن القيادة  هذا ا يجمز .ا تطابه .. أما أن تفقد بحجة  قدا
 قد نجد  قيها مل ن ليق عالما  بوحمال الزمان مالقيادة مالتنظيم مقد نجد ال  ق مل ن  ل  ذا ا ي فينا من إيجناد 
القينادة مأن نسنرج أنطنبنا لقيادتننا  ني مجنمد الشنمرى مالننماقص يم نن اطنت مالها   ماآلن لنم ت ند  نناك حجنة لمطنام 

ماقاة عاى عاتقه    ال بد من البدء مب ل جهد  ني تنظنيم عماينة الجهناد نعنادة انطنالم  ي ترك  ر ية الجهاد ال
قامننة الدملننة ماطتتصننال لماغيننأ ا يزينندمن عننن  ننمنهم بشننر لننم يجنندما أمننامهم مننن يقننن هم بننومر اهلل  لهننذه األمننة ما 

 طبحانه مت الى .
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 البيعة على القتال والموت
ه قال هلل ) باي أ النبي صاى اهلل عايه مطام ثم عدلأ إلى ظل الشجرة  ام أسرج البساري عن طامة ر ي اهلل عن

حك الناق قال يا ابن األ م  أا تبايع    قاأ باي أ يا رطمل اهلل ..قنال هلل أي نا     باي تنه الثانينة  قانأ لنه هلل ينا 
منننزي   مأسنننرج أبنننا طنننامة عانننى أي شنننيء  ننننتم تبننناي من يممتنننذ   قنننال هلل عانننى المنننمأ ( مأسرجنننه أي نننا مطنننام مالتر 

أي ا عن عبند اهلل بنن زيند ر ني اهلل عننه قنال هلل ) لمنا  نان زمنن الحمنرة أتناه آأ  قنال لنه إن  415البساري ص 
ابن حنظاة يبايع الناق عاى الممأ  قال هلل ا أبايع عاى  ذا أحدا ب د رطمل اهلل صاى اهلل عايه مطام (  وسرجه 

 مالبيهقي .  15أي ا مطام  ي ال ين ص
الطابقة ت يند جنماز البي نة عانى المنمأ ملطننا  ننا بصندد دراطنة ممقنك عبند اهلل بنن زيند م نناك  نارل بنين مالرماية 

بي ة الممأ مالبي ة الملاقنة لاسايفنة  قنل ملنيق بم ننى ذلنك أن أمينر الحينذ ا يلنع  قند قنال رطنمل اهلل صناى اهلل 
ن يلننع األمينننر  قنند ألننناعني ممنننن عايننه مطنننام هلل) مننن ألننناعني  قنند ألنننا  اهلل ممننن عصننناني  قننند عصننى اهلل ممننن

 ي صي األمير  قد عصاني ( ) متفل عايه ( .
معننن ابننن عبنناق  نني قملننه ت ننالى ) ألي ننما اهلل مألي ننما الرطننمل مألنني األمننر مننن م ( نزلننأ  نني عبنند اهلل بننن حذا ننة 

 ب ثه رطمل اهلل  ي طرية أي م ان أمير جهاد. 
 

 التحريض على القتال في سبيل الله
المطام إا أن ي د نفطنه لاجهناد  ني طنبيل اهلل .. مالرطنمل صناى اهلل عاينه مطنام يقنمل هلل)انتندؤ اهلل ما يجؤ عاى 

يمننان بننه متصننديل برطننمله  هننم عاننى  ننامن أن  لمننن سننرج  نني طننبيل اهلل ا يسرجننه إا الجهنناد  نني طننبيل اهلل ما 
 ة ( متفل عايه .ادساه الجنة أم ارحمه إلى مط نه الذي سرج منه ناتال ما نال من أجر أم غنيم

ن منناأ عاننى  راشننه(.. رماه  ميقننمل صنناى اهلل عايننه مطننام هلل) مننن طننول الشننهادة  صنندل باهغننه اهلل منننازل الشننهداء ما 
مطننام مالبيهقنني  عننن أبننى  ريننرة )جنناء رجننل إلننى رطننمل اهلل  قننال دلننني عاننى عمننل يبنندل الجهنناد ؟ قننالهلل ا أجننده  

دك  تقنمم ما تفتنر   متصنمم ما تفلنر ؟ قنالهلل ممنني يطنتليع  قالهلل  ل تطتليع إذا سنرج المجا ند أن تندسل مطنج
ذلننك . قننال أبننم ريرة إن  ننرق المجا نند ليمننتن ) يتحننرك (  نني لملننه ي تننؤ لننه حطننناأ.. رماه البسنناري . ميقننمل 
صنناى اهلل عايننه مطننام هلل)لاشننهيد عننند اهلل طننأ سصننال .. يغفننر لننه مننن أمل د  ننة دم   ميننرى مق ننده مننن الجنننة  

القبننر   ميننومن الفننز  األ بننر   ميحاننى حايننة انيمننان   ميننزمد مننن الحننمر ال ننين   ميشننفع  نني  ميجننار مننن عننذاؤ
 طب ين من أقاربه ( ) الترمذي(.

 

 عقوبة ترك الجهاد
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ترك الجهاد  م الطبؤ  يما ي يأ  يه المطامين اليمم من ذل ممهانة متفرل متمزل  قد صدل  يهم قمل المنملى  
ما مال م إذ قيل ل م انفرما  ي طبيل اهلل إثاقاتم إلى األر  أر يتم بالحياة الندنيا منن عز مجل ) يا أيها الذين آمن

{ إا تنفننرما ي ننذب م عننذابا أليمننا ميطننتبدل قممننا غيننر م ما 32اآلسننرة  مننا متننا  الحينناة النندنيا  نني اآلسننرة إا قايننل}
 { ( } التمبة { .34ت رمه شيتا ماهلل عاى  ل شه شهيد}

ي تفطنير  نذه اآليناأ )  نذا شنرم   ني عقناؤ منن تسانك عنن رطنمل اهلل صناى اهلل عاينه مطنام ميقمل ابن  ثينر  ن
 ي غزمة تبمك حين لابأ الثمار مالظالل  ي شندة الحنر محمنار الفننذا  قنال ت نالى ) ينا أيهنا النذين آمننما منا ل نم 

بيل اهلل اثناقاتم إلنى األر  أي إذا قيل ل م انفنرما  ني طنبيل اهلل اثناقاتم إلنى األر  ( أي إذا دعينتم لاجهناد  ني طن
ت اطنناتم معاننتم إلننى المقننام  نني الدعننة مالسانن  مليننؤ الثمننار ) أر ننيتم بالحينناة النندنيا مننن اآلسننرة ( مننا ل ننم   اننتم 
  ذا ر ا من م بالدنيا بدا من اآلسرة  ثم زّ د تبارك مت الى  ي الدنيا مرغؤ  ي اآلسرة إا قايل .. ثم تمعند اهلل 

جهاد  قال ) إا تنفنرما ي نذب م عنذابا أليمنا ( قنال ابنن عبناق اطنتغفر اهلل عننهم رطنمل اهلل صناى ت الى من ترك ال
اهلل عايننه مطننام حيننا مننن ال ننرؤ  تثنناقاما عنننه  ومطننك اهلل عنننهم القلننر   ننان عننذابهم ) ميطننتبدل قممننا غيننر م ( أي 

قامة دينه    ما قال ت الى ) ميطنتبدل قممنا غينر م ثنم ا ي  مننما أمثنال م ( )ما ت نرمه شنيتا (أي ما نصرة نبيه ما 
 ت رما شيتا بتملي م عن الجهاد متثاقاتم عنه . 

ميقنمل صناى اهلل عاينه مطنام )لننتن تنر تم الجهناد  ني طنبيل اهلل   ماسننذتم بوذنناؤ البقنر متبناي تم بال يننة   لياننزمن م 
ا  ننتم عاينه ( رماه أحمند   ما يجنؤ عانى اهلل مذلة  ي رقاب م ا تنفك عن م حتى تتمبنما إلنى اهلل مترج نما عانى من

مطننام أن ير ننى أن ي ننمن اآلن  نني صننفمك النطنناء  مننا اسبننر رطننمل اهلل صنناى اهلل عايننه مطننام أن جهنناد م  نني 
 الحج مال مرة .

 

 شبهات فقهية والرد عليها
ام م نيهم ال نا ر  ناك من يسشى الدسمل  ي  ذا النم  من القتال محتجا  بون الذين يماجهمنه  م جننمد  نيهم المطن

..   يك نقاتل مطامين مرطمل اهلل صاى اهلل عاينه مطنام يقنمل أن القاتنل مالمقتنمل  ني الننار   ملقند ت نر  شنيخ 
(  ني أجنناد يمتن نمن عنن قتنال 516انطالم ابن تيمينة لننفق الطنفال   اننأ مطنولة منن مطناتل الفتنامى ال بنرى ) 

اجننماؤ ( يقنمل ابنن تيمينة )  مننن شنك  ني قتننالهم  هنم أجهنل الننناق التتنار ميقملنمن أن  نيهم مننن يسنرج م ر نا  ) مل
ن  ان  يهم الم ره باتفال المطنامين  منا قنال ال بناق لمنا أطنر ينمم بندر  بدين انطالم محيث مجؤ قتالهم قمتاما ما 

انى اهلل يا رطمل اهلل إني سرجأ م ر ا   قال النبي صاى اهلل عايه مطام   أما ظا رك   ان عايننا مأمنا طنريرتك   
  مقد اتفل ال اماء عاى أن جنيأ ال فنار إذا  تترطنما )أي احتمنما( بمنن عنند م منن أطنرى المطنامين مسينك عانى 
ن لنم يسنك  ن أ  نى ذلنك إلنى قتنل المطنامين النذين تترطنما بهنم ما  المطامين ال رر إذا لم يقناتاما  نانهم يقناتامن ما 

ء المطامين قمان مشهمران لا امناء م نفاء المطناممن إذا عاى المطامين    تن جماز القتال المف ي إلى قتل  فا
قتاننما  ننانما شننهداء ما يتننرك الجهنناد الماجننؤ ألجننل مننن يقتننل شننهيدا   ننتن المطننامين إذا قنناتاما ال فننار  مننن قتننل مننن 

 المطامين ي من شهيدا  ممن قتل شهيدا  م م  ي البالن ا يطتحل القتل ألجل مصاحة انطالم  ان شهيدا  .
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د ثبأ  ي الصحيخ عن أم طامة قالأ قال رطمل اهلل صاى اهلل عايه مطام ) يغزما جيأ البينأ حتنى إذا  نانما مق
ببيداء من األر  سطك بهم قالأ هلل قاأ ينا رطنمل اهلل أراينأ الم نره مننهم قنال يب نث عانى نيتنه(  نتن  نان النذي 

بال ذاؤ الذي ي ذبهم اهلل بمومى بويندي المنفمنين ينزله اهلل بالجيأ الذي يغزم المطامين ينزله بال ره عذر ا   يك 
 ما قال ت الى ) قل  ل تربصمن بنا إا إحدى الحطنيين منحن نتربص ب م أن يصيب م اهلل ب نذاؤ منن عننده أم 
بوينندينا ( منحننن ن اننم أنننك ا تقنندر عاننى التمييننز بننين الم ننره مغيننره  ننتذا قتانننا م بننومر اهلل  نننا  نني ذلننك مننوجمرين 

م انما  م عاى دعاتهم  من  ان م ر ا  ا يطتليع اامتنا   تنه يحشر عاى نيته يمم القيامة  نتذا قتنل مم ذمرين 
ألجل قيام الدين لم ي ن ذلك بوعظم من قتل من يقتل من عط ر المطامين  مأما إذا  رؤ أحد م  تن منن النناق 

لاتفنة ممتن نة  هنل يجنمز إتبنا  مندرم م مقتنل من يج نل قتنالهم بمنزلنة قتنال البغناة المتنوملين م نفاء إذا  نان لهنم 
أطننير م مانجهنناز عاننى جننريحهم ؟ عاننى قننمان  لا امنناء مشننهمرين   قيننل ا يف ننل ذلننك ألن منننادي عاننى عانني بننن 
أبني لالننؤ ننادى  يننمم الجمنل ا يتبننع  ندير ما يجهننز  عانى جننريخ  ما يقتنل أطننير مقينل بننل يف نل ذلننك ألن يننمم 

متن ة م ان المقصمد من القتال د  هم  اما اند  ما لم ي ن إلى ذلك حاجنة بمنزلنة د نع الجمل لم ي ن لهم لاتفة م
الصاتل مقد رمي أنه يمم الجمنل مصنفين  اننا أملهنم بسنالك ذلنك  منن ج اهنم بمنزلنة البغناة المتنوملين ج نل  نيهم 

نمنا  نم  ذين القملين .. مالصماؤ أن  فاء ليطما من البغاة المتوملين  تن  فاء أرطى لهنم  تنوملين طناتل أصنال  ما 
من جنق السمارج المنارقين ممنان ي الز ناة مأ نل اللناتك مالحرمينة منحنم م ممنن قمتانما عانى منا سرجنما عننه منن 

 شراتع انطالم م ذا مم ع اشتبه عاى  ثير من الناق من الفقهاء.
 

 أسلوب القتال المناسب 
أطناليؤ القتنال الحديثنة قند تستانك شنيتا  منا عنن أطناليؤ  مع تقدم الزمن متلنمر البشنرية يبندم تطنافل   ا شنك أن

القتال  ي عهد النبي صاى اهلل عايه مطام    ما  م أطامؤ قتال المطام  ي ال صر الحديث ؟ م نل لنه أن ي منل 
 عقاه مرأيه ؟

 

 من فنون القتال في االسالم
جماز سدا  ال فار  ي الحرؤ م ينك يقال ) الحرؤ سدعة ( ميقمل النممي  ي شرم الحديث ) اتفل ال اماء عاى 

أم نن لاسنندا  اا أن ي ننمن  ينه نقنند عهنند مأمنان  ننال يحننل ( مم اننمم أننه ا عهنند بيننننا مبيننهم حيننث أنهننم محنناربمن 
لننندين اهلل طنننبحانه مت نننالى مالمطننناممن أحنننرار  ننني استينننار أطنننامؤ القتنننال المناطنننؤ عانننى أن تحقنننل السدعنننة م ننني 

 . النصر بوقل  السطاتر مأيطر الطبل
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 أسلوب القتال في غزوة االحزاب
ب ننند أن نجنننخ طاطنننة اليهنننمد  ننني تولينننؤ األحنننزاؤ ال نننا رة عانننى رطنننمل اهلل صننناى اهلل عاينننه مطنننام مدعمتنننه مأصنننبخ 
الم ننع سليننرا  رطننم المطنناممن عاننى عجننل سلننة  رينندة لننم يطننمع ال ننرؤ عنهننا مننن قبننل  هننم ا ي ر ننمن إا قتننال 

بهننا طننامان الفارطنني م نني حفننر سننندل عميننل يحننيل بالمدينننة مننن ناحيننة الميننادين الم شننم ة متاننك السلننة أشننار 
الطهل ميفصل بين المدا  ين مالمغيرين  وطنامؤ القتنال لنيق محينا ما طننة ثابتنة م نان المطنام لنه أن ي منل عقانه 

 ميدبر ميسلل ماألمر  يه لاشمرى.
 

 الكذب على االعداء
لبننري انننه يجننمز مننن ال ننذؤ  نني الحننرؤ الم ار ننة دمن مقنند صننخ  نني الحننديث ال ننذؤ  نني ثالثننة أشننياء   قننال ال

حقيقة ال ذؤ  تنه ا يحل ..  ذا  المه .. مالظا ر  م إباحة حقيقنة نفنق ال نذؤ ل نن ااقتصناد عانى الت نري  
 أ  ل ماهلل أعام )شرم النممي(.

 

 تخطيطات إسالمية 
 ي أح امها عاى  ثينر منن المطنامين من سالل دراطة الطرايا يسرج المطام بتسليلاأ إطالمية مسد  قتالية تم

 منذ ر عاى طبيل المثالهلل
ن طرية مقتل   ؤ بن األشرك  ي الطنة الثالثة من الهجنرة هلل  ني الصنحيخ البسناري عنن جنابر بنن عبند اهلل قنال 1

صاى اهلل عايه مطام من ل  ؤ بن األشرك  تنه آذى اهلل مرطمله  قام محمد بن مطامة  قال ينا رطنمل اهلل أتحنؤ 
أقتاه  قال ن م  قال هلل  وذن لي أن أقمل شيتا ) م م اطتتذان من النبي صاى اهلل عاينه مطنام بنان ينت ام  المنا أن 

محتى لم  ان منا يا لإليمان مقاأ اظهار ال فر منا يا  لإليمان مذلك نظهار ال فر أمام   ؤ بن األشرك  وذن 
 به (.

 قال من  ذا الرجل )يقصند النبني صناى اهلل عاينه مطنام (قند  قال صاى اهلل عايه مطام قلهلل  وتاه محمد بن مطامة
طولنا صدقة مقد عناننا ) م نذا قنمل ظنا ره إن نار الصندقة مالت ندي عاينه صناى اهلل عاينه مطنام م نذا  فنر (.. مقند 
يفيد بونه من المم ن لامطام إظهار ممااته ال اماة لا دم  ي الحرؤ ملم مصل األمر إلى إظهار الشنرك  مال فنر 

 . 
ني قد أتيتك اطتحافك .. قالهلل مأي نا  ماهلل لطنامته    قنل اننا قند اتب نناه  نال نحنؤ أن ندعنه حني ننظنر إلنى شنه  ما 
يصير شونه مقد أردنا أن تطنافنا مطنقا أم ماطنقين  قنال   نؤ ن نم هلل ار ننمني   قنالما أي شنه تريند ؟ قنال ار ننمني 

قال ار نمني أبناء م .. قالما  يك نر ننك أبناءننا  يطنؤ  نطاء م .. قالما  يك نر نك نطاءنا مأنأ أجمل ال رؤ ؟
أحد م  يقال ر ن بمطل أم مطقين  ذا عار عاينا .. مل ننا نر نك اامة ) أي الطالم( ..  ماعنده أن توتينه  جنوة 
ليال مم ه أبم ناتاة م نم أسنم   نؤ منن الر ناعة  ندعا م إلنى الحصنن  ننزل إلنيهم    قالنأ لنه امرأتنه أينن تسنرج 
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ه الطاعة !  قال إنما  م محمد بن مطامة مأسي أبم ناتاة مقال غير عمرمهلل  قالأ اطمع صنمته  وننه يقلنر    ذ
قنال إنمنا  ننم أسني محمنند بنن مطنامة مر نني ي أبنم ناتاننة إن ال نريم إذا عمني إلننى ل ننة بايننل ا جناءؤ.. مينندسل 

ر معبنناد بننن بشننر ( قننال عمننرم محمنند بننن مطننامة مم ننه رجاننين ميننل لطننفيان طننما م عمننرم قننال ) الحننارق بننن بشنن
 قنال  محمنند بنن مطننامة إذا جنناء  نتني قاتننل )أي جنناءؤ بشن ره(  اشنن ة  نتذا رأيتمننمني اطننتم نأ منن رأطننه  نندمن م 
 ا ربمه) متاك  ي لريقة لاتم ن من قتاه حيث انه  ان  نسم الجثنة قنمي البنينة ( م ني  نذه القصنة منن الفماتند 

طتشنرقين ممنن  ني قانمبهم منر  أن مقتنل   نؤ ابنن األشنرك  نان غندرا   ي  ن القتال ال ثير مقند زعنم ب ن  الم
مسيانننة لننه.. مالننرد عاننيهم  ننم أن ذلننك ال ننا ر قنند نقنند عقننده مأم ننن  نني إيننذاء المطننامين مقنند جنناء اليهننمد إلننى النبنني 

د من صاى اهلل عايه مطام ب د مقتل   ؤ ابن األشرك  قالما يا محمد هلل قد  لرل أي قتل صاحبنا الاياة م م طي
طادتنا   قتل غياة بال جرم ما حدث عامناه... قال صاى اهلل عايه مطام إنه لنم  نر  منا  نر غينره ممنن  نم عانى 

 مثل رأيه ما اغتيل   مل نه آذانا م اجان بالش ر ملم يف ل  ذا أحد من م إا  ان لاطيك . 
  ابن تيمية ( . 61) الصارم المطامل عاى شاتم الرطمل ص 

اهلل إلننى أبنني طننفيان   م انننأ  نني الطنننة الراب ننة مطننببها أن النبنني صنناى اهلل عايننه مطننام باغننه أن ننن طننرية عبنند 2
ش بان بن سالد الهذلي يقيم بي مر مأنه يجمع الجمم  لحرؤ المطامين  ومر رطمل اهلل صاى اهلل عاينه مطنام عبند 

أي صنفه لني( حتنى أعر نه  قنال صناى اهلل اهلل بن انيق الجهني بقتاه   قال عبد اهلل هلل قاأ ينا رطنمل اهلل ان تنه ) 
عايننه مطننام ) إنننك إذا رأيتننه اذ ننرك الشننيلان مآيننة مننا بينننك مبينننه ذلننك ( . قننال هلل ماطننتوذنأ رطننمل اهلل صنناى اهلل 
عايننه مطننام أن أقننمل )  ننم نفننق إذن محمنند بننن مطننامة (  ننوذن لنني   ثننم قننال لنني ) انتطننؤ إلننى سزاعننة ( ) م ننذا 

اهلل هلل   ر تنننه بن نننأ ) أي بمصنننك( رطنننمل اهلل صننناى اهلل عاينننه مطنننام مشننن رأ   نننذؤ مل ننننه مبنننام ( . قنننال عبننند
بنالسمك منننه  قانأ صنندل رطنمل اهلل   قننال عبند اهلل هلل م ننان مقنأ ال صننر قند دسننل حنين رأيتننه  سشنيأ أن ت ننمن 
بيننني مبينننه محننامأ تشننغاني عننن الصننالة  صننايأ مأنننا امشنني نحننمه ألممننه برأطنني   امننا انتهيننأ إليننه قننال ممننن 

ل ؟ قاننأ مننن سزاعننة.. طننم أ بجم ننك لمحمنند  جتتننك أل ننمن م ننك )  فنني  ننذا القننمل إظهننار المننمااة( قننالهلل الرجنن
أجل إني ألجمع لنه قنال عبند اهلل  مشنيأ م نه محدثتنه  اطنتحاى حنديثي أنشندته مقانأ عجبنا لنه احندث محمند منن 

يان اننه لنم يانل أحند يشنبهني    ذا الدين الحدث  ارل األبناء مطنفه أحالمهنم ) م نذا القنمل  فنر( .. قنال) أبنى طنف
م م يتم و عاى عصا يهد األر  حتى انتهى إلى سباته متفرل عنه أصحابه إلى مننازل قريبنة مننه م نم يليقنمن 
به   قال هلل  ام يا أسنا سزاعنة  ندنمأ مننه ..  قنال اجانق.. قنال عبند اهلل  جاطنأ م نه حتنى إذا مند النناق مننامما 

جننأ متر ننأ ظماتمننه من بنناأ عايننه    امننا قنندمأ المدينننة مجنندأ رطننمل اهلل اغتاتننه  قتاتننه مأسننذأ رأطننه   ثننم سر 
صاى اهلل عايه مطام    اما رآني قال هلل أ اخ المجه .. قاأ أ اخ مجهك ينا رطنمل اهلل ثنم م ن أ النرأق بنين يدينه 

 مأسبرته سبري . 
ي نتم إطنالمه مرده عانى  ن قصة ن يم بن مط مد  ي غزمة األحزاؤ هلل لما جاء ن يم بن مط مد مطناما  أمصناه أن3

المشننر ين يمقننع بينننهم ..  ننذ ؤ ن ننيم إلننى بننني قريظننة   مقننال لهننم عاننى  يتننة النصننيحة هلل ا تقنناتاما مننع القننمم ) 
يقصد قريأ مغلفان ( حتى توسذما ر نا  من أشرا هم ي منمن بويندي م .. مذلنك ب ند أن أقنن هم أن قريشنا  مغلفنان 
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ث شنيء لحقنما بنبالد م متر نم م لانبني صناى اهلل عاينه مطنام    قنالما لنه هلل بصفتهم ليطما من أ ل المدينة  تن حد
لقند أشننرأ بننالرأي   ثننم أتننى قريشننا  مأسبننر م أن يهننمد بننني قريظنة قنند ننندمما عاننى تحننالفهم م  ننم مأرطنناما إلننى محمنند 

ان  قنال مثنل يقملمن )  ل ير يك أن نوسذ لك من القبياتين رجاا  من أشرا هم ..  ت رؤ أعناقهم .. مأتى غلف
ذلك .  ورطل أبما طفيان مرفمق غلفان إلى بني قريظة ع رمة بن أبي جهل  ني نفنر منن قنريأ مغلفنان  قنالما 
لهم ) أعدما لاقتال حتى نناجز محمدا  ( ...  وجابما إن  ذا ينمم الطنبأ ا ن منل  ينه شنيتا  ملنن نقاتنل م  نم حتنى 

 تننا نسشنى إن اشنتد عاني م القتنال أن تنشنمرما إلنى بالد نم .  امنا  ت لمنا  ر نا من رجال م ي منمن بويدينا ثقة لنا
نننا ماهلل ا ننند ع إلنني م  رج ننأ الرطننل قالننأ قننريأ مغلفننان ) ماهلل إن الننذي حنندث م بننه ن ننيم بننن مطنن مد لاحننل ( ما 

ين رجننال ماحنندا مننن رجالنننا .  قالننأ بنننما قريظننة إن الننذي ذ ننر ل ننم ن يمننا لاحننل   ممننن  نننا انتطننؤ ن ننيم لافرقننة بنن
 صفمك األحزاؤ . 

 

ëçل، ىŸê ، 
جننماز انغمنناق المطننام  نني صننفمك ال فننار إن  ننان  نني ذلننك مصنناحة لامطنناين   يقننمل ابننن تيميننة  نني بنناؤ الجهنناد  

 . 2 47صفحة 
مقد رمى مطام  ي صحيحه عن النبي صاى اهلل عايه مطام قصة أصحاؤ األسدمد ..)م يها أن الغالم أمر بقتنل 

ن غاننؤ عاننى ظنننه نفطننه ألجننل مصنناحة النندين م  لهننذا جننمز األتمننة األرب ننة أن ينننغمق المطننام  نني صننك ال فننار ما 
أنهننم يقتامنننه إذا  ننان  نني ذلننك مصنناحة لامطننامين ( مي ننني  ننالم ابننن تيميننة جننماز انغمنناق المطننام  نني صننفمك 

ن أدى ذلك إلى قتاه حتى قبل أن يرى ب ينه الفاتدة من انغماطه .  الجيأ ال ا ر ما 
 
 

 ل الدعوة قبل القتا
جماز انغارة عاى ال فنار النذين باغنتهم دعنمة انطنالم منن غينر إننذار .. رمى انمنام مطنام عنن ابنن عندي قنال هلل 
 تبأ إلى نا ع أطتاة عن الدعمة قبل القتال قال هلل   تؤ إلي هلل إنما  ان ذلك أمل انطنالم .. قند أغنار رطنمل اهلل 

مهم تطننقي عاننى المنناء  قتننل مقنناتاتهم مطننبى مطننبيهم صنناى اهلل عايننه مطننام عاننى بننني المصننلال م ننم  ننارمن مان ننا
 مأصاؤ يممتذ   قال يحي أحطبه قال جميرية أم قال البيتة ابنة الحارث .

الشرم هلل قال النممي  ي  ذا الحنديث جنماز انغنارة عانى ال فنار النذين باغنتهم الندعمة ما يجنؤ انننذار ملاقنا  قنال 
ؤ إن لنم تنباغهم الندعمة ما يجنؤ أن يافنتهم ل نن يطنتحؤ م نذا  نم مالك مغيره .. م نذا  ن يك .. مالثناني ا يجن

الصحيخ مبه قال نا ع مملى بن عمر مالحطن البصري مالثمري الايث مالشا  ي مأبم ثنمر مابنن المننذر مالجمهنمر 
 .. مقال بن المنذر م م قمل أ ثر أ ل ال ام .. انتهى ) مطام شرم النممي (.
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 وإن أدى إلى قتل ذراريهم ( ) جواز تبييت الكفار ورميهم

 اإلغارة لياًل
عنن ابننن عبناق عننن الصن ؤ بننن جثهامننة قنال قاننأ هلل ينا رطننمل اهلل إنننا نصنيؤ  نني البينان مننن ذراري المشننر ين ) 

 ذريتهم ( قال هلل  م منهم .. ) رماه مطام( .
مننن نطنناتهم  الشننرم هلل طننتل رطننمل اهلل صنناى اهلل عايننه مطننام عننن ح ننم صننبيان المشننر ين الننذين يبيقننمن  يصنناؤ

مصننبيانهم بالقتننل  قننال  ننم مننن آبنناتهم أي ا بننوق ألن أح ننام آبنناتهم جاريننة عاننيهم  نني الميننراث م نني الن ننام م نني 
القصنناص م نني المننديناأ مغيننر ذلننك مالمننراد إذا لننم يت نندما مننن غيننر  ننرمرة انتهننى.. ) مطننام شننرم النننممي بنناؤ 

 الجهاد (.
 

 الكف عن قصد النساء والرهبان والشيخ بالقتل
عن ابن عمر قال هلل مجدأ امرأة مقتملة  ي ب   مغازي النبي صاى اهلل عاينه مطنام  نهنى رطنمل اهلل صناى اهلل 

 عايه مطام عن قتل النطاء مالصبيان ) رماه الجماعة إا النطاتي( .
عننن ربننام بننن ربيننع اسنني حنظاننة ال اتننؤ أنننه سننرج مننع رطننمل اهلل صنناى اهلل عايننه مطننام   نني غننزمة غزا ننا معاننى 

دمتنننه سالننند بنننن المليننند  منننر ربنننام مأصنننحاؤ رطنننمل اهلل صننناى اهلل عاينننه مطنننام عانننى امنننراة مقتملنننة ممنننا أصنننابأ مق
المقدمنننة  مقفنننما ينظنننرمن إليهنننا ميت جبنننمن منننن ساقهنننا حتنننى لحقهنننم رطنننمل اهلل صننناى اهلل عاينننه مطنننام عانننى راحاتنننه 

 ننذه لتقاتننل(    قننال احنند م الحننل   ننانفرجما عنهننا  مقننك عايهننا رطننمل اهلل صنناى اهلل عايننه مطننام  قننال ) مننا  انننأ
 سالدا   قل له ا تقتامن ذرية ما عطيفا  ) أي أجيرا ( . )رماه احمد مابم دامد (

محديث بن عباق الطابل  ي جماز قتل الذراري ا يتناق  مع  ذا الحديث حيث أن ل ل منها عالة تستاك عنن 
 األسرى .

 

 االستعانة بمشرك
لأ )سرج رطمل اهلل صاى اهلل عايه مطام  اما  ان يجره المبرة أدر ه رجل قد ينذ ر عن عاتشة ر ي اهلل عنها قا

منه جرأة منجدة مرم أصحاؤ رطمل اهلل صاى اهلل عاينه مطنام حنين رماه  امنا أدر نه قنال لنه رطنمل اهلل صناى اهلل 
 نننى حتننى إذا  ننننا عايننه مطننام هلل تنننفمن بنناهلل مرطننمله قنننال هلل ا   قننال هلل ارجنننع  اننن نطننت ين بمشنننرك .. قننال ثننم م

بالشجرة أدر نا الرجل  قال له  ما قال أمل مرة  قال له النبي صاى اهلل عايه مطام  ما قال أمل مرة  قال هلل ارجنع 
 ان نطت ين بمشرك قالأهلل ثم رجع  ادر نا بالبيداء  قال له  ما قال أمل مرة تفمن باهلل مرطمله قالهلل ن نم  قنال لنه 

رماه مطنام( .. يقنمل الننممي قند جناء حنديث آسنر أن النبني صناى اهلل عاينه مطنام صاى اهلل عايه مطام  انلال( ) 
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اطنننت ان بصنننفمان بنننن أمينننة قبنننل إطنننالمه  وسنننذ لاتفنننة منننن ال امننناء بالحنننديث األمل عانننى إلالقنننه مقنننال الشنننا  ي 
ا  ي ره.   مآسرمن أن ال ا ر حطن الرأي  ي المطامين مدعأ لاحاجة إلى ااطت انة به اطت ين ما 

ذا ح ر ال نا ر بنااذن م نخ لنه ما يطنهم لنه م نذا  نم منذ ؤ مالنك مالشنا  ي محمل  الحديثين  ذين الحالتين ما 
 مأبم حنيفة مالجمهمر مقال الزمري ماامزاعي يهم له ماهلل أعام .. انتهى) مطام بشرم النممي( باؤ الجهاد.

طامين  يجمز( .. مقال أبم حنيفة يطت ان بهم ميقمل مالك  ي ااطت انة بالمشر ين مال فرة ) أا ي منما سداما لام
 مي امنمن عاى انلالل متى  ان انطالم  م الغالؤ الجاري عايهم  ان  ان ح م الشرك  م الغالؤ  ره.

مقال الشا  ي يجمز مذلك الشرلين هلل أحد ما أن ي من بالمطامين قاة مي نمن المشنر ين  ثنرة  مالثناني هلل أن ي انم 
 ي انطالم مميل إليه متى اطت ان بهنم م نخ لهنم ملنم يطنهم ) أي أعلنا م م ا نوة ملنم من المشر ين حطن رأي 

 يشر هم  ي مهام المطامين من الغنيمة (. 
 

 جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها
رمى انمننام مطننام عننن نننا ع عننن عبنند اهلل بننن عمننر أن رطننمل اهلل صنناى اهلل عايننه مطننام حننرل نسننل لبننني الن ننير 

يرة زاد قنيبه مابن ر نخ  ني حنديثهما  نونزل اهلل عنز مجنل ) منا قل نتم منن ليننة أم تر تمم نا قاتمنة مقل ه م ي البم 
 {.12{} مطام شرم النممي الجزء 5عاى أصملها  بتذن اهلل مليسزي الفاطقين(}الحشر 

حراقنننه ) مطنننام شنننرم الننننممي بننناؤ  قنننال الننننممي  ننني شنننرم الحنننديث هلل  ننني  نننذا الحنننديث جنننماز قلنننع شنننجر ال فنننار ما 
 الجهاد(. 

عن أبي  ريرة ) ب ث رطمل اهلل صاى اهلل عايه مطام عشرة ر ل عينا    مأمر عايهم عاصم بنن ثابنأ األنصناري 
   انلاقما حتى إذا  انما بالهدهة  بين عطفان مم ة ذل نرما لحي من  نذيل يقنال لهنم بننم لحينان  نفنرما  لهنم بقرينؤ 

بهم عاصنم مأصنحابه لجتنما إلنى  د ند  وحنال بهنم القنمم    قنالما لهنم  من ماتة رجل رام    اقتصما آثر م  اما أسبر
نا أننا ماهلل  انزلما مأعلمنا بويدي م مل م ال هد مالميثال أن ا نقتل من م أحدا   قال عاصم بن ثابأ أمير القمم هلل أمه

ننزل إلنيهم ثالثنة نفرعانى ا أنزل  ي ذمة  ا ر   الاهم أسبر عنا نبيك    رمم م بالنبل  قتاما عاصنما   ني طنب ة  م 
ال هنند مالميثننال منننهم هلل سبيننؤ األنصنناري   مزينند بننن الدثنننة مرجننل آسننر    امننا تم نننما منننهم الاقننما أمتننار قطننيهم 
 ربلنننم م بهنننا  قنننال الرجنننل الثالنننثهلل  نننذا أمل الغننندر ماهلل ا أصنننحب م إن لننني بهنننفاء  ألطنننمة يريننند القتنننل    جنننرمه 

مه  ننانلاقما بسبيننؤ مزينند بننن الدثنننة حتننى باعم مننا بم ننة ب نند مق ننة بنندر   معننالجمه  ننوبى عاننى أن يصننحبهم    قتانن
مذ ر قصة قتل سبيؤ إلى أن قال اطتجاؤ اهلل ل اصم بن ثابأ يمم أصيؤ    وسبر النبي صاى اهلل عايه مطنام 

 أصحابه سبر م مما أصيبما (. رماه أحمد .
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 تنظيم الجيش المسلم
صاى اهلل عايه مطام  نان يطنتحؤ الرجنل أن يقاتنل تحنأ راينة قممنه( رماه  * عن عمار بن ياطر ) أن رطمل اهلل

 أحمد .
*معنننن البنننراء بنننن عنننازؤ قنننال رطنننمل اهلل صننناى اهلل عاينننه مطنننام ) إن نننم طنننتاقمن ال ننندم غننندا   نننان شننن ار م .. ا 

 ينصرمن( رماه أحمد .
ام ي ر ننمن الصننمأ عننند *معننن الحطننن عننن قننيمق بننن عبنناد قننال )  ننان أصننحاؤ رطننمل اهلل صنناى اهلل عايننه مطنن

 القتال ( رماه أبم دامد.
*عننن   ننؤ بننن مالننك ) أن النبنني صنناى اهلل عايننه مطننام سننرج  نني يننمم السمننيق  نني عننزمة تبننمك م ننان يحننؤ أن 

 يسرج يمم السميق (متفل عايه .
حتننى * معننن الن مننان بننن مقننرن ) أن النبنني صنناى اهلل عايننه مطننام  ننان إذا لننم يقاتننل  نني أمل النهننار أسننر القتننال 

نننزمل الشننمق متهننؤ الريننام مينننزل النصننر ( رماه احمنند مأبننم دامد مصننحبه البسنناري . مقننال ) انتظننر حتننى تهننؤ 
 األرمام متح ر الصاماأ (.

 اساحباب الدعاو بالن ر عنه لقاو ال دو وأدعص  القااه 
زاؤ ا نزمهم مانصنرنا من أدعيته صاى اهلل عايه مطام  ي القتال) الاهم منزل ال تاؤ ممجري الطحاؤ م نازم األحن

 عايهم ( ) صحيخ مطام (.

 

 أمر هام يجب التنبيه إليه
هلل مانسنالص  نم تجريند قصند التقنرؤ إلنى اهلل عنز مجنل منن جمينع الشنماتؤ ادخالص فا الجهاد فا سبصه اهلل 

 .. مقيل نطيان رفية السال بدمام النظر إلى السالل .
بن الجمزي ) أنه لبق إبايق عاى سال  ثير  سرجما إلى الجهاد م ي باؤ تابيق إبايق عاى الغزاة يذ ر انمام ا

نمنا األعمنال  منيتهم المبا اة مالرياء ليقال  الن غاز مربما  ان المقصنمد أن يقنال شنجا  أم  نان لانؤ الغنيمنة ما 
 بالنياأ (.

ل يقاتنل حمينة عن أبي ممطنى قنال جناء رجنل إلنى النبني صناى اهلل عاينه مطنام  قنال هلل ) ينا رطنمل اهلل أرأينأ الرجن
ميقاتننل رينناء  ننوي ذلننك  نني طننبيل اهلل ؟  قننال صنناى اهلل عايننه مطننام مننن قاتننل لت ننمن  امننة اهلل  نني ال ايننا  هننم  نني 
طبيل اهلل ( .. أسرجاه معن بن مطن مد ر ني اهلل عننه قنال إينا م أن تقملنما مناأ  نالن شنهيدا  أم قتنل شنهيدا   نتن 

رى م انه . مبانطناد عنن أبني  رينرة ر ني اهلل عننه قنال هلل أمل النناق الرجل ليقاتل ليغنم ميقاتل ليذ ر ميقاتل لي
يق ننى  يننه يننمم القيامننة ثالثننة هلل رجننل اطتشننهد  ننوتى بننه ت ر ننه قصننة  مننر بهننا  قننال هلل عماننأ  يهننا قننال قاتاننأ  يننك 
حتى قتانأ قنال  نذبأ مل ننك قاتانأ حتنى يقنال جنريء  قند قينل ثنم أمنر بنه  طنحؤ عانى مجهنه مالقني  ني الننار   

ل ت ام ال ام معامه مقرأ القرآن     ر ه ن منه   ر هنا ..  قنال منا عمانأ  يهنا   قنال ت امنأ  ينك ال انم معامتنه مرج
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مقرأأ القرآن  قال  ذبأ مل نك ت امأ ليقال عالم مقند قينل مقنرأأ القنرآن ليقنال قنارق  قند قينل ثنم أمنر بنه  طنحؤ 
مننن أصننناك المننال  اننه  ننوتى بننه   ر ننه ن مننه  عاننى مجهننه حتننى القنني  نني النننار   مرجننل مطننع اهلل عايننه  وعلنناه

  ر هننا  قننال مننا عماننأ  يهننا  قننال مننا تر ننأ مننن طننبيل أنننأ تحبننه أن ينفننل  يهننا إا أنفقننأ  يهننا لننك   قننال  ننذبأ 
مل نك   اأ به لحطؤ جماد  قد قيل ثم أمر به  طحؤ عاى مجهه حتى القي  ي النار( ) تقرر بتسراجنه مطنام ( 

. 
حاتم الرازي قال طم أ عبده بن طايمان يقمل  نا  ي طرية منع عبند اهلل بنن المبنارك  ني مبتطناد مر م  عن أبي 

بننالد الننرمم  صنناد نا ال نندم    امننا التقننى الصننفان سننرج رجننل مننن ال نندم قادمننا إلننى البننراز  سننرج إليننه رجننل  لننارده 
ننه الرجنل  قتانه    نازدحم طاعة  ل نه  قتاه ثم آسر  قتانه ثنم دعنا إلنى البنراز  سنرج إلينه رجنل  لنارده طناعة  ل 

الناق عايه     نأ  يمن ازدحم عايه  تذا  م ماثم ب مه  وسذأ بلرك  مه  مددته  تذا  م عبد اهلل بن المبارك 
   قال هلل مأنأ يا أبا عمرم ممن يشنع عاينا   قاأ  انظرما رحم م اهلل إلى  ذا الطيد المساص  ينك سناك عانى 

اه  طتر نفطه . مقد  ان إبرا يم بن أد م يقاتل  تذا اغنمما لنم يوسنذ شنيتا منن إسالصه برفية الناق له ممدحهم إي
الغنيمة ليم ر له األجر مقد لبق إبايق عاى المجا د إذا غنم    ربما أسذ منن الغنيمنة منا لنيق لنه  تمنا أن ي نمن 

صنية م ني الصنحيحين منن قايل ال ام  يرى أن أممال ال فار مباحة لمن أسذ ا ما يدري أن الغانمل منن الغنناتم م 
حننديث أبنني  ريننرة قننال سرجنننا مننع رطننمل اهلل صنناى اهلل عايننه مطننام إلننى سيبننر  فننتخ اهلل عاينننا    اننم نغنننم ذ بننا  ما 
مرقا  مغنمنا المتا  مالل ام مالثياؤ مانلاقنا إلى المادي مع رطمل اهلل صاى اهلل عايه مطام مبدأ له  امنا نزلننا قنام 

عايه مطام يحل رحاله  رمي بطهم   ان  يه حتفه  قانا له  نيتا  له الشهادة يا رطنمل اهلل عن رطمل اهلل صاى اهلل 
   قال  ال مالذي نفق محمد بينده إن الشن اة تاتهنؤ عاينه ننارا  أسنذ ا منن الغنناتم ينمم سيبنر لنم تصنبها المقاطنم   

رطننمل اهلل صنناى اهلل عايننه مطننام قننال  فننز  الننناق    جنناء رجننل بشننراك أم شننرا ين  قننال هلل أصننبته يننمم سيبننر  قننال 
 شراك من نار أم شرا ين من نار . 

مقد ي من الغازي عالما  بالتحريم إا أنه يرى الشيء  نال يصنبر عننه   مربمنا ظنن أن جهناده يند ع عننه منا   نل   
منا  ننبل م نا  ننا يت نين أثنر انيمنان مال انم . رميننا بتطنناد عنن  بيننرة بنن األشنك عنن أبني عبيندة ال نبنري قنال هلل ل

المطاممن المداتن مجم ما األقبال النذين م نه . منا رأيننا مثنل  نذا منا ي دلنه منا عنندنا ما منا يقاربنه    قنال لنه  نل 
أسننذأ منننه شننيتا  ؟  قننال هلل أمننا ماهلل لننما مننا أتيننتم بننه   ر ننما أن لارجننل شننونا   قننالما هلل مننن أنننأ  قننال ماهلل ا أسبننر م 

أحمد اهلل مأر ى بثمابه  وتب مه رجاا حتى انتهى إلى أصحابه    طتل عنه  لتحمدمني ما اقري م لتقرظمني مل ن
  تذا  م عامر بن عبد قيق . 

 

 هناك من يتم إستبعاده من الطريق
  انتهما أن لاشداتد أصال مذرما ما تزين األ ماء.

نننؤ المشننقة م ننم  هننم يلاننؤ منننهم اانتمنناء الفتنني مينندعم م إلننى ان صننام عمننا طننترمه مننن دا ننع حننؤ الراحننة متج
نفطه الدا ع الذي ح اه القرآن من المسافين  ي طنمرة التمبنة أن يقنمل اهلل ت نالى )  نرم المسافنمن بمق ند م سنالك 
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رطمل اهلل م ر ما أن يجا دما بوممالهم مأنفطهم  ي طبيل اهلل مقنالما ا تنفنرما  ني الحنر قنل ننار جهننم اشند حنرا  لنم 
  انما يفقهمن (.

مننمذج  نني  نن ك الهمننة ملننرامة انرادة م ثيننرمن  ننم الننذين يشننفقمن مننن المتاعننؤ مينفننرمن مننن ) إن  ننفاء لهننم ن
الجد ميفثرمن الراحة الرسيصة عاى ال ندم ال نريم ميف نامن الطنالمة الذليانة عانى السلنر ال زينز م نم يتطناقلمن 

لريقهننا المماننمء  إعينناء ساننك الصننفمك الجننادة الزاحفننة ال ار ننة بت نناليك النندعماأ مل ننن  ننذه الصننفمك تظننل  نني
بال قباأ ماألشماك ألنها تدرك بفلرتها أن  فنام ال قبناأ ماألشنماك  لنرة  ني اننطنان ماننه ألنذ ماجمنل منن الق نمد 

() فاء الذين آثرما الراحنة عانى الجند  ني طناعة 27ن  1مالتساك مالراحة البايدة التي بالرجال    ي ظالل القرآن )
ل منننرة  نننفاء ا يصننناحمن لا فنننام ما يرجنننمن لاجهننناد ما يجنننمز أن يفسنننذما الميطنننرة   متسافنننما عنننن الر نننؤ  ننني أم 

بالتقا ي ما أن يتام لهم شنرك الجهناد النذي تسافنما مننهم را نين )  نان رج نك اهلل إلنى لاتفنة مننهم  اطنتوذنمك 
سنالفين (  ) لاسرمج  قل لن تسرجنما م ني أبندا ملنن تقناتاما م ني عندما إن نم ر نيتم بنالق مد أمل منرة  اق ندما منع ال

إن الدعماأ  ي حاجنة إلني لبناتع صنابة مطنتقيمة ثابتنة مصنحة تصنمد  ني ال فنام اللمينل الشنال مالصنك النذي 
يتسااننننه ال نننن اك مالمطننننترسمن ا يصننننمد ألنهننننم يسننننذلمنهم  نننني طنننناعة الشنننندة  يشنننني من  يننننه السننننذان مال نننن ك 

ينننة لهنننم منننع التساسنننل مالهزيمنننة ماا نننلراؤ  النننذين ي ننن فمن ميتسافنننمن .. يجنننؤ نبنننذ م ب يننندا عنننن الصنننك مقا
 مالتطامخ مع  فاء جناية عاى الصك  اه .

 

 فتاوى الفقهاء في تنقية الصف
 ننان لاطنناك أقننمال  ثيننرة  نني ذلننك  مثننال  ننالم الطنناك األمل مننن ذلننك اطننت را  انمننام الشننا  ي  نني  تنناؤ األم 

متنبينه إلنى منن يشنتهر  ني أجينال المطنامين لحمادث المنا قين المتتالية عن المشار ة  ي الغزماأ النبمية ال ريمة 
 ب د ذلك بمثل ما مصك به أملتك المنا قمن  تنه بقياق عايهم مي اقؤ بمثل ما عمقبما به .

يقمل الشا  ي ) غزا رطمل اهلل صاى اهلل عايه مطام قفرا أم م ه من ي نرك نفاقنه  نانسزل ينمم أحند مننه بثالثماتنة 
بما ح ى اهلل عز مجل من قملهم ما معدنا اهلل مرطمله إا غنرمرا ثنم غنزا النبني ثم شهدما م ه يمم السندل  ت امما 

صاى اهلل عايه مطام بني المصلال لشهدما م ه عددا  ت امما بما ح ى اهلل من قملهم منفاقهم ثم غزا غزمة تبنمك 
م انزل اهلل بغزمة تبمك من قمم منهم نفرما لياة ال قبة ليقتامه  مقاه اهلل شر م متساك آسرمن منهم  يمن بح رته ث

 أسبار م  قال ) ملم أرادما السرمج ألعدما له عدة مل ن  ره اهلل انب اثهم  ثبلهم مقيل اق دما مع القاعدين (.
يتننناتهم أن يقتننننما منننن م نننه بال نننذؤ مانرجننناك  قنننال الشنننا  ي  نننوظهر اهلل لرطنننمله أطنننرار م مسبنننر الطننناعين لهنننم ما 

نب اثهم  ثبلهم إذا  انما عاى  ذه النية م ان  يهم ما دل عانى أن اهلل أمنر أن يمننع مالتحذير لهم  اسبره انه  ره ا
 من عرك بما عر ما به من يمنع يغزما مع المطامين ألنه  رر عايهم .

يقمل الشا  ي أ من شهد بمثنل منا مصنك اهلل المننا قين ثنم يحنل لإلمنام أن يدعنه يغنزم م نه للابنة  تنتنه متسذيانه 
مننن يطننتمع لننه بالغفاننة مالقرابننة مالصننداقة مان  ننذا قنند ي ننمن  ننررا عاننيهم مننن  ثيننر مننن عنندد م  إيننا م مان  ننيهم

 (. 24نن  4)انمام الشا  ي 
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ماطنتمر الفقننه عاننى  ننذا حتننى اطننتام رايتنه بننن قدامننة المقدطنني  قننال مننما يصنلحؤ األميننر م ننه مسننذا م ننم الننذي 
المشقة مثل أن يقمل الحر أم البرد الشديد مالمشقة شديدة يثبل الناق عن غزم ميز د م  ي السرمج إليه مالقتال م 

ما تفمن عزيمة  ذا ما راجفا م م النذي يقنمل قند  ا نأ طنرية المطنامين ممنا لهنم منن عندد ما لاقنة لهنم بال فنار 
مال فنننار لهنننم قنننمة معننندد مصنننبر ما يثبنننأ لهنننم أحننند منحنننم  نننذا ما منننن ي نننين عانننى المطنننامين بالتجطنننق لا فنننار 

لالعهننم  عانننى عنننمارأ المطنننامين مم ننناتبتهم بوسبنننار م مالنننتهم عانننى عنننمراتهم أم إينننماء جماطيطنننهم ما منننن يمقنننع ما 
المنندارة بننين المطنناين ميطننمي بالفطنناد لقملننه ت ننالى) مل ننن  ننره اهلل انب نناثهم  ثننبلهم مقيننل اق نندما مننع القاعنندين لننم 

. مان  ننفاء م ننرة عاننى المطننامين  يازمننه سرجننما  نني م مننا زادم ننم إا سبنناا مام نن ما سالل ننم يبغننمن م الفتنننة( .
 (.  251نن  2من هم ) المغني ابن قدامة 

 

 غرور الفقيه يمنع تأميره
إننا نجد  ي  قه عمر بن عبد ال زيز رحمه اهلل ما يطما إب اد الصادل صاحؤ السير عنن المطنفلية إذا  نان  ينه 

احتمننااأ اانقتنننان مالجبايننة عاننى نفطننه معاننى نننم  مننن حننؤ الظهننمر مالسننيالء طنندا  لاذري ننة   مصننيانة لننه مننن 
 الدعمة .

لقنند رمي أن الراشنند السننامق لمننا ملنني السال ننة أرطننل إلننى أبنني عبينند المزجنني م ننان  قيننه  قننه الحننديث مننن شننيمخ 
أمزاص ممالك مممن يطت ين به السايفة طايمان بن عبد الماك  قال له عمر  نذا اللرينل إلنى  اطنلين مأننأ منن 

ها   قيل له يا أمير المفمنين لم رأيأ أبي عبيد متشنيره لاسينر    قنال ذاك أحنل أا تقننه  نان ابهنة  أ اها  الحل ب
 ( 152ن 12لا امة ) تهذيؤ التهذيؤ 

ولقادة جماعات المسلمصن هذا الصوم أن صقولوا لكه داعص  صاطلع للسم   والجاه والمكان  ا جاماعصا  المرموقا  
 مثه الذي قاه عمر ألبا عبصد .

وصفهموه أنه : قد أخطأت بداص  الطرص  دلى مرادل فمررت بدصار دعوة الاوا ع والبذه وا لاا ام الخططاا وهاذه 
 الطرص  على دصار أشكالل فالح  بهم .

 
 
 


