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التحذير من أهل اإلفساد والتفجري 
 

-: رمحف اهلل-قال العالمة ابـ ظثقؿني 

أن الديـ اإلشالمل ظـد الؽػار؛ هؾ بؾغ ظامتفؿ ظذ وجف غر 

ش؟  ُمَشقَّ

. ٓ، أبًدا: اجلقاب

ودَّا طفرت قضقة اإلخقان، الذيـ يترصفقن بغر حؽؿة، ازداد تشقيف 

اإلشالم يف كظر الغربقني وغر الغربقني، وأظـل هبؿ أولئؽ الذيـ ُيؾؼقن 

ادتػجرات يف صػقف الـاس؛ زظًًم مـفؿ أن هذا مـ اجلفاد يف شبقؾ اهلل، 

. واحلؼقؼة أهنؿ أشاؤوا إىل اإلشالم وأهؾ اإلشالم أكثر بؽثر مما أحسـقا

! هؾ أقبؾ الؽػار ظذ اإلشالم، أو ازدادوا كػرة مـف؟! ماذا أكتج همٓء؟

!! ازدادوا كػرة مـف

وأهؾ اإلشالم يؽاد اإلكسان يغطل وجفف؛ لئال ُيـسب إىل هذه الطائػة 

َظة، واإلشالم بريء مـفا . ادُْرِجَػة ادَُروِّ
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يذهبقن - ريض اهلل ظـفؿ-حتك بعد أن ُفرض اجلفاد ما كان الصحابة 

إىل جمتؿع الؽػار يؼتؾقهنؿ، أبدًا، إٓ بجفاد لف راية مـ ويل قادر ظذ 

ا هذا اإلرهاب ففق  كؼص ظذ ادسؾؿني، أقسؿ باهلل؛ - واهلل–اجلفاد، أمَّ

. ٕكـا كجُد ما فقف كتقجة أبًدا، بؾ هق بالعؽس، فقف تشقيف السؿعة

ولق أكـا شؾؽـا احلؽؿة، فاتؼقـا اهلل يف أكػسـا، وأصؾحـا أكػسـا أوًٓ، ثؿ 

. ه.ا (حاولـا إصالح غركا بالطرق اللظقة؛ لؽان كتقجة هذا كتقجًة ضقبةً 

، واكظر (القجف إول - 1رشيط رقؿ) "رشح أصقل يف التػسر"]

 اشتُبدلت "اإلخقان"كؾؿة : تـبقف - (57-56ص)اللح ادطبقع 

وادُثبت هق مـ اللح !!  يف ضبعة ممشسة الشقخ"اجلًمظات"بؽؾؿة 

 [الصقيت

 

بعد - رمحف اهلل-وُشئَؾ فضقؾة الشقخ العالمة حمؿد بـ صالح العثقؿني 

هـ 9/2/1417حادث التػجر الذي وقع يف مديـة اخلز بتاريخ 

: السمال التايل

ٓ خيػك ظؾقؽؿ حادث التػجر الذي شبؼ وأن وقع يف : فضقؾة الشقخ

العؾقا، وحدث فقف إزهاق لألرواح ِمـ ادعاهديـ وغر ذلؽ، والذي 
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حدَث ِمـ أحداث إشـان وشػفاء إحالم، وإكؽؿ تعؾؿقن ِظظَؿ هذا 

الػعؾ وما فقف ِمـ خمالػٍة ٕمر اهلل وأمر رشقلف، وظدم إخذ بإدلة 

اللظقة، وتسػقٍف ٔراء العؾًمء والراشخني يف العؾؿ، ومـ مشاقة وحماربة 

لقيل إمر، وأن وقد حدَث تػجر جديد يف اخلز؛ ففؾ مـ كؾؿة لتَبقني 

ديـ اهلل تعاىل يف ذلؽ، والتحذير مـ هذا ادـزلؼ اخلطر الذي شؾؽف فئة 

وهق مستؿد مـ فعؾ اخلقارج، وهؿ - وهؿ قؾة وهلل احلؿد-ِمـ الشباب 

قد ٓ يعؾؿقن أن فعؾفؿ فعؾ اخلقارج، ففؾ مـ َتبقني لديـ اهلل شبحاكف 

وتعاىل؟ 

 :اجلقاب

فضاًل ظـ -ٓ صؽ أن هذا العؿؾ ظؿٌؾ ٓ يرضاه أحد، كؾُّ ظاقؾ 

ٓ يرضاه؛ ٕكف خالف الؽتاب والُسـة؛ وٕن فقف إشاءة لإلشالم -ادممـ

يف الداخؾ واخلارج؛ ٕن كؾ الذيـ يسؿعقن هبذا اخلز ٓ يضقػقكف إٓ 

إىل ادتؿسؽني باإلشالم، ثؿ يؼقلقن لشعقهبؿ همٓء هؿ ادسؾؿقن، هذه 

. واإلشالم مـفا بريء. أخالق اإلشالم

إىل اإلشالم، وكسلل اهلل تعاىل - قبؾ كؾ صئ-ففمٓء يف احلؼقؼة أشاؤوا 

 .أن جيازهيؿ بعدلف بالـسبة إىل هذه اإلشاءة العظقؿة
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ر الـاس : ثاكقًا -أهنؿ أشاؤوا إىل أخقة هلؿ مـ ادؾتزمني؛ ٕكف إذا تصقَّ

ظل أكف مسؾؿ، وأكف يغار -حتك ادسؾؿقن روا أنَّ هذا يؼع ممـ يدَّ ، إذا تّصقَّ

لإلشالم؛ فسقف يؽره َمـ هذه أخالقف، وشقف يظـ أن هذه أخالق 

. كؾ مؾتزم

ومـ ادعؾقم أنَّ هذا ٓ يؿثؾ أحدًا مـ ادؾتزمني إضالقًا؛ ٕن ادؾتزم 

-. ظؾقف الصالة والسالم-حؼقؼة هق الذي يؾتزم بؽتاب اهلل وشـة رشقلف 

وٓ خيػك ظؾقـا مجقعًا أن اهلل تعاىل أمَر بقفاء العفقد، وأمَر بقفاء العؼقد، 

 .{إنَّ العفد كان مسموًٓ }: وقال

َمـ قتؾ ): قال- ظؾقف الصالة والسالم-وٓ خيػك ظؾقـا أن الرشقل 

 .(معاهًدا مل َيَرْح رائحة اجلـة

ة ادسؾؿني )-: ظؾقف الصالة والسالم-وٓ خيػك ظؾقـا أيًضا أكف قال  ذمَّ

واحدة، يسعك هبا أدكاهؿ، فؿـ أخػر مسؾًًم فعؾقف لعـة اهلل وادالئؽة 

 .(والـاس أمجعني

وٓ خيػك ظؾقـا أن التلمني واإلجارة يؽقن حتك مـ واحد مـ ادسؾؿني، 

-: صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-وإن مل يؽـ ويل أمر، ولق كان امرأة، قال الـبل 

 ، فؽقػ إذا كان هذا إمان مـ (قد أجركا مـ أجرِت يا أم هاكئ)
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 !إمقر؟ وٓة

ة هلل ورشقلف، وظني ادشاقة هلل ورشقلف . ففذه هل ظني ادُحادَّ

ركا ظذ أشقأ تؼدير أن الدولة التل يـتؿل إلقفا همٓء الذيـ : ثالثًا لق قدَّ

ُقتِؾقا دولة معادية لإلشالم، فًم ذكُب همٓء الذيـ جاؤوا بلمر 

! حؽقمتفؿ، وقد يؽقن بعضفؿ جاء ظـ كره، وٓ يريد آظتداء؟

فؼد ُقتِؾ مـ ادسؾؿني مـ هذه ! ثؿ ما ذكب ادسؾؿني الساكـني هـاك؟

ة، وأصقب ظدة مـ همٓء، مـ أضػال وظجائز وصققخ، يف  البالد ظدَّ

!! ملمـفؿ، يف لقؾفؿ، ظـد الُرقاد ظذ فرصفؿ

وهلذا ُتعتز هذه جريؿة مـ أبشع اجلرائؿ، ولؽـ بحقل اهلل إكف ٓ يػؾح 

. ويلخذون جزاءهؿ- إن صاء اهلل-الظادقن، شقف ُيعثَُر ظؾقفؿ 

ولؽـ القاجب ظذ ضالب العؾؿ أن ُيبَقِّـقا أنَّ هذا ادـفج مـفج خبقث، 

مـفج اخلقارج، الذيـ اشتباحقا دماء ادسؾؿني، وكّػقا ظـ دماء 

ا حاقدون ا شػفاء، وإمَّ ا جاهؾقن، وإمَّ . ادلكني، وأن همٓء إمَّ

ففؿ جاهؾقن؛ ٕهنؿ ٓ يعرفقن اللع، اللُع يلمر بالقفاء بالعفد، 

. وأوىف ديـ يف العفد هق ديـ اإلشالم واحلؿد هلل
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وهؿ شػفاء أيًضا؛ ٕكف شقستب ظذ هذه احلادثة مـ ادػاشد ما ٓ يعؾؿف 

إكًم : إٓ اهلل ظز وجؾ، فؾقست هذه القشقؾة وشقؾة إصالح حتك يؼقلقا

. كحـ ُمصؾِحقن، بؾ ُهؿ ادُػِسدون يف القاقع

بالًدا - واحلؿد هلل-أو حاقدون ظذ هذه البالد وأهؾفا؛ ٕكـا ٓ كعؾؿ 

. تـػذ مـ اإلشالم مثؾ ما تـػذه هذه البالد

ألقس فقفا ! أن البالد اإلشالمقة؛ ألقس فقفا الؼبقر ُتعبُد مـ دون اهلل؟

ألقس فقفا ! ألقس فقفا الؾقاط؟! ألقس فقفا الزكا؟! بققت الدظارة؟

حقن بلهنؿ حيؽؿقن ! اخلؿر ظؾـًا يف إشقاق؟ ألقس حؽامفا يرصِّ

. بؼقاكني ٓ بالؽتاب والُسـة

! ماذا يريدون مـ فعؾفؿ هذا؟! فًمذا يريدون؟

. واهلل ما هؿ بُؿصؾحني، إهنؿ دػسدون !أيريدون اإلصالح؟

!! ولؽـ ظؾقـا أن كعرف كقػ يذهب الطقش والَغْرة، التل هل ُغزة

. ولقست غرة إىل هذا احلد

ٓ صؽَّ أن هذا إشاءة أيضًا إىل هذه البالد وأهؾفا، وترويع : رابًعا

. لممـني
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! كؾ إكسان يتعجب كقػ يؼُع هذا يف هذا البؾد إمني؟

ولؽـ كسلل اهلل شبحاكف وتعاىل أن خُيزي همٓء، وأن ُيطؾع وٓة إمقر 

ظؾقفؿ وظذ َمـ خطط هلذه اجلرائؿ، حتك حيؽؿقا فقفؿ بحؽؿ اهلل ظز 

. وجؾ

 – "فتاوى العؾًمء يف اجلفاد والعؿؾقات اإلكتحارية واإلرهاب"رشيط ]

 مجع وإظداد حمؿد بـ "الػتاوى اللظقة يف الؼضايا العرصية"كتاب 

 ([.52-50ص)ففد احلصني 


