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  بسم هللا الرحمن الرحيم

بلكم رج ان ق يمن ك ل تسعة روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: (كان ف ل قت

اً  ال:إني قتلت تسعة وتسعين نفس وتسعين نفساً فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أھل األرض فدل على راھب، فأتاه فق

م أھل األرض  فھل لي من توبة فقال الراھب: ال أجد لك توبة، فقتله فكمل به المائة، ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعل

فھل لي من توبة، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض قوم سوء فدل على عالم فقال إني قتلت مائة نفس 

ة  ه الموت، فنزلت مالئك زل ب م، ففعل الرجل، وفي الطريق ن د هللا معھ ذا فاعب فال ترجع إليھم وأت إلى قوم كذا وك

ول  ى هللا، وتق اً إل ل الرحمة ومالئكة العذاب يختصمون فيه، تقول مالئكة الرحمة: إنه جاء تائب ه قت ذاب: إن ة الع مالئك

ة  ة السوء أقرب قبضته مالئك ان لقري إن ك ريتين، ف ين الق مائة نفس، فبعث هللا من يحكم بينھم، فقال قيسوا ما بينه وب

ة الصالح أن  ة السوء أن تباعدي، وقري أمر هللا قري العذاب، وإن كان لقرية الصالح أقرب قبضته مالئكة الرحمة، ف

ا النبي صلى تقاربي، فقاسوا فوجدوه أ قرب لقرية الصالح بشبر  فقبضته مالئكة الرحمة).في ھذا الحديث يشخص لن

اء والصدور عن رأي  ر العلم هللا عليه وسلم داء نعيشه وثمناً باھضاً ندفعه جراء ھذا الداء، وھذا الداء ھو سؤال غي

ي، أو ه توجه دين ل كل من ل ـ(اإلسالميين)  غيرھم في القضايا الشرعية، فالراھب في الحديث يمث وم ب من يسمى الي

اس  ان اإلسالمي، فصار الن اس الفن د بعض الن ا عن كالمفكر اإلسالمي والداعية اإلسالمي والكاتب اإلسالمي، وربم

يتوجھون إليھم لحل القضايا الشرعية بل المعضالت المصيرية التي لو وقعت في عھد عمر لجمع لھا فقھاء الصحابة 

م (إسالميون)، وبالمقابل أيضاً صدق ھؤال ن هللا إال أنھ ء الذين ال علم لديھم وال يملكون من المسوغات للكالم في دي

رددوا في  م يت ه، ول بغض النظر عن مؤھالتھم الشرعية، صدقوا من سألھم كما فعل الراھب، ولم يردوا العلم إلى أھل

راءاتھم السطحية للكتب الفتوى بحسب ما ظھر لھم بعقولھم أو  أھوائھم أو عواطفھم، أو على أحسن ت دير بحسب ق ق

، ويا ليتھم إذ فعلوا ذلك توقفوا عند لالشرعية أو ربما الفكرية، فصارت النتيجة الخسار والبوار على السائل والمسؤو

ون  م ال يوافق م ألنھ اء الراسخين في العل ھذا الحد لكان األمر أھون وما ھو بھين لكنھم تجاوزوا ذلك للطعن في العلم

  أو عقولھم أو أھواءھم أو ما عليه أحزابھم وحركاتھم. عواطفھم

ا  أقول ذلك ألضرب مثالً حياً لھذا الواقع المؤلم من كالم غير أھل العلم في األمور الشرعية والمصيرية، أال وھو م

اء  وم الثالث وطن ي دة ال ـ ھ٧/٨/١٤٢٥قرأته وقرأه غيري مما سطرته أنامل الكاتب (محمد بن علي الھرفي) في جري

دائر  ال ال والذي تضمن الھجوم الشديد على فتوى فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان حفظه هللا المتعلقة بالقت

ة  ه الواضح والشجاع في المطالب ود والنصارى في فلسطين والعراق والمتضمنة رأي بين المسلمين والكفار من اليھ

  بإيقاف ھذا القتال.

ه والعجيب عجباً ال ينقضي أن األ ه بأن التعريف ب ال ب تم المق ه وُخ يس بفقي ه ل ستاذ محمد الھرفي بين في أول مقالته أن

  كاتب سعودي، ومع ذلك كله كان في كل ما سوده يتكلم باسم العالم الذي يرد على قرينه من العلماء.

م ركب الموج فأحببت أن أنبھه وغيره من القراء على ما في مقالته من الھفوات التي وقع فيھا، وھي نتيجة  ة ل حتمي

  وھو ال يحسن السباحة، وقديماً قيل من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، فأقول مستعيناً با وال وحول وال قوة إال به:

  لقد بنى األستاذ الھرفي رده على أمور أحسبھا أربعة:



 ٣

ع فلسطين والعراق ع د أخذ األول: أن الخطأ في ھذه الفتوى ناتج عن عدم تصور الشيخ لواق ى الوجه الصحيح وق ل

  ھذا الجزء النصيب األكبر من المقالة واستخدم فيه من عبارات التھويل الشيء الكثير.

  الثاني: أقوال العلماء في وجوب جھاد الدفع.

  الثالث: إلزام الشيخ بمسألة فرضية أال وھي ما لو حل الكافر ببالدنا ھل سيفتي بنفس الفتوى أم ال؟

  بفتوى الشيخ العبيكان أحد من علماء المسلمين المعاصرين. الرابع: أنه لم يقل

**************  

ى الوجه  ع فلسطين والعراق عل اتج عن عدم تصور الشيخ لواق وى ن ذه الفت أ في ھ أما األمر األول: وھو: أن الخط

ايخ الصحوة  الصحيح، ذ وقت خروج مش ة خرجت من ذه شنشنة قديم دارج-فھ ى حسب المصطلح ال داھم  -عل هللا ھ

دون  دنون ويعي انوا يدن رھم، حيث ك دكتور ناصر العمر وغي أمثال الدكتور سلمان العودة والدكتور سفر الحوالي وال

ا  اء إنم في كل مسألة يخالفون فيھا أھل العلم في ذاك الزمان أمثال: اإلمام ابن باز واإلمام ابن عثيمين، أن فتوى العلم

ة أو تصور الشيخين وغيرھما من أھل العلم لواقع المسألة ثم اصطلحوا صدرت على الوجه الذي ھو عليه لعدم معرف

دكتور ناصر العمر  ع)، وألف ال ه الواق داه هللا–لھذا األمر  مصطلحاً مختصراً أال وھو (فق وان،  -ھ ذا العن اً بھ كتاب

  فصار كثير من الناس يعير علماءنا بعدم معرفتھم لذلك الفقه، فأقوال:

ألة أو  ما من مسألة شرعية -١ رين األول: صورة المس ا ألم اج المفتي فيھ م هللا إال وَيحت ة حك ى معرف ا إل اج فيھ ُيحت

ة الشرعية لكي يستطيع أن  تمد من األدل م الشرعي المس اني: العل ا. والث ع لھ ه الواق رھم فق ى حد تعبي وقوعھا أو عل

ط ال ع فق ة الواق إن معرف ذلك ف ة، ول ذه األدل ن ھ ألة م ذه المس م ھ تنبط حك ه  يس ة ال تعطي ذه المعرف تعطي صاحب ھ

رأة  ك الم ال ذل م الشرعي. مث م أال وھو العل اني وھو األھ ك الشق الث م يمل ه ل ألة ألن المسوغ الستنباط حكم ھذه المس

ا ال  ا ألنھ ق بھ م الشرعي المتعل تنبط الحك ك ال تستطيع أن تس الحائض ھي أعرف الناس بواقع مسألتھا لكنھا ومع ذل

ذا تملك العلم الشرع ه وھ ي الذي يخولھا لذلك فالذي عليھا أن تصور المسألة أو واقعھا للعالم فيفتيھا بحسب ما ظھر ل

  مطرد في مسائل االقتصاد والطب والجھاد وغيرھا.

ى  -٢ اج إل ك تحت ر ذل ة أو غي ة أو جغرافي ما من مسألة تعبدية أو سياسية أو اقتصادية أو طبية أو جھادية أو اجتماعي

م شرعي إال  وم حك داء وبعم ور ابت ذه األم ن ھ ألة م ل مس ع لك ه الواق ة فق الم بمعرف ة الع ع، وإن مطالب ه واق ا فق ولھ

ذه المسائل إال  ع لشيء من ھ وإطالق ضرب من الخيال والمستحيل، بل العالم غير مكلف بمعرفة شيء من فقه الواق

  بما يحتاجه إلصدار الحكم الشرعي.

ادي،  أكثر ما عابوا به علماءنا من الجھل-٣ ع السياسي أو الجھ ه الواق بفقه الواقع ما ادعوه في علمائنا من الجھل بفق

  وزعموا أنھم أعلم منھم بالواقع، وھذا خطـأ قطعاً عقالً وواقعاً:

روءة أو  أما العقل: فإن المصادر المتاحة لھؤالء الذي يدعون فقه الواقع إنما ھي مصادر  إعالمية إما مسموعة أو مق

ا يجعل مرئية وھذه في ع م ل الواق ا من التضاد في نق ل بينھ ھا من نقل الواقع على خالف ما ھو عليه الشيء الكثير ب

  الحليم حيراناً والولدان شيباً، ھذا أوالً.

  وثانياً: إن ھذه المصادر لم ينفرد بھا ھؤالء الذين يدعون فقه الواقع بل ھي متاحة لكل أحد ومنھم علماؤنا.



 ٤

والة األمر وثالثاً: إن علماءنا لد اطھم المباشر ب ك بسبب ارتب دى ھؤالء وذل يھم من المصادر لمعرفة الواقع ما ليس ل

  الذين لديھم من المعرفة ما ليس لھؤالء، وھذا كاف في إسقاط ھذه الفرية. -وفقھم هللا-وأھل الحل والعقد 

ا ا أما الواقع: فإن ھؤالء الذين ادعوا ويدعون فقه الواقع بينت األحداث جھلھم ب م إنم ان ألنھ ر من األحي لواقع في كثي

  بنوه كما تقدم على وسائل ليس معتمدة في نقل الواقع وأضرب مثالين ظاھرين لذلك:

ا  ان من نتائجھ ه ألرض الكويت والتي ك ة التي حصلت بسبب غزو صدام وزمرت يج الثاني المثال األول:حرب الخل

ا االستعانة بالقوات األجنبية إلخراج صدام وزمرته من  دفع م ار ل تعانة بھؤالء الكف الكويت، فبين علماؤنا جواز االس

ا  وات إنم ذه الق اطن وأن ھ ر الب ع الظاھر غي اس أن الواق ع ليصوروا للن اء الواق ا خرج فقھ ھو أشر وأضر، وحينھ

أنھم ال ي ا ب وا علماءن اھج، ورم يغيرون المن اتھم وس ا ثقاف م جاؤوا ليفرضوا علين فقھون جاءت لتبقى ال لتخرج أو أنھ

داه هللا–الواقع وأخرجوا البيانات والكتب وذكروا بوعد كسنجر كما فعل الدكتور سفر الحوالي  ائلھم وھو -ھ ال ق ، وق

ودة  لمان الع دكتور س داه هللا–ال ه  -ھ ال مقولت تقوم؟ فق ل س وات: ھ ا الق ن أجلھ اءت م ي ج ن الحرب الت ئل ع ا س لم

ت اذا كان ع. فم ا مرب ه، فوقعت الحرب،  المشھورة: أبشر بطول سالمة ي ألة حق الفق ا المس ه علماؤن د فق النتيجة؟! لق

د  اب التوحي ى األحسن، ككت ل صارت إل وطرد صدام، ورجعت الكويت ألھلھا، ولم تحتل بالدنا، ولم تغير المناھج ب

اب  ى كت ر إل لمين، فغي م، ومن حزب اإلخوان المس م يعرف بعل في الثانوي كان من تأليف محمد قطب، وھو رجل ل

  عالمة الفوزان حفظه هللا، ورجع في النھاية األمريكان، فھل من معتبر.لل

ع  اء الواق ة فقھ رائيل قامت قيام ع إس واز الصلح م از بج ن ب ام اب ى اإلم ا أفت رائيل، لم ع إس اني: الصلح م ال الث المث

إليه، حتى سمعت أحدھم فأرعدوا وأزبدوا ورموا الشيخ كما ھي العادة بعدم فقه الواقع وجاءوا إليه وناقشوه وأرسلوا 

ودة  ال القطان والع دعاة أمث م حماسة وصراحة من ال ذين لھ ول للشيخ: إن ال ألة يق ذه المس ي ھ اقش الشيخ ف وھو ين

ال  ود، فق ة لليھ لمين وتقوي ى المس والزنداني يحذرون من ھذا الصلح، وأنه عند التمحيص في األمر أن فيه ضرراً عل

ديھم –خبر كررھا ثالث مرات الشيخ باللھجة العامية: ما عندھم  م ل روا -أي ال عل ذين أنك إذا بال ام ف م مضت األي ، ث

ى  تنكر عل م يس اة المجد ول دكتور سفر الحوالي في قن د خرج ال ا فق م يسوغونھا ويجيزونھ واه، إذا بھ على الشيخ فت

 ً ين  حماس السعي في الصلح مع إسرائيل واعتبرھا مسألة راجعة إليھم ولم نسمع ألحدھم ولو ھمسا دور ب ا ي إنكاراً لم

يس ھو  اً؟! أل ع حق ا للواق ذي صار فقيھ حماس وإسرائيل عبر وساطة مصرية أو غيرھا للقيام بالصلح بينھما، فمن ال

  ابن باز الذين رجعوا إلى قوله وتركوا قولھم.

ع بنفسه-٤ ه الواق م  لو فرض أن العالم جھل فقه الواقع لمسألة معينة، فليس الحل أن يستقل صاحب فق تنبط الحك ويس

ين  -كما مر–لمسألته ألن فقه الواقع فقط  ا أن يب ل الحل ھن م الشرعي ب تنباط الحك ى اس درة عل ال يعطي اإلنسان الق

اد فيستقل  ع الجھ ه واق ه بفق الم بجھل د فيرمي الع أتي المجاھ ا أن ي ة الشرعية أم م من األدل الواقع للعالم ليستنبط الحك

المتعلقة بالجھاد وكذا التاجر وكذا الحائض وكذا النفساء وھكذا فستكون النتيجة أن ال  بنفسه إلصدار األحكام الشرعية

ائل  د كانت المس ن أبطل الباطل فق ذا م ك، وھ ا كالصالة والوضوء ونحو ذل و يزاولھ ألة ھ الم إال عن مس أل الع ُيس

دھم فيرسلون بصو د الصحابة ومن بع ى أھل الحادثة تقع في أنحاء الدولة اإلسالمية في عھ ا إل ألة أو واقعھ رة المس

اء  العلم ليستنبطوا الحكم الشرعي لھم إلى أن خرج ھؤالء الذين أحدثوا ھذه الفرية ليصدوا الناس عن األخذ عن العلم

  واألخذ عنھم ألنھم بزعمھم يفقھون الواقع !!
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  الدفع.ھو أقوال العلماء في وجوب جھاد األمر الثاني الذي بنى عليه األستاذ الھرفي رده : 

م فيھا.صورتھا  وال شك أن ما نقله عن أھل العلم غير مختلف فيه لكن ما صورة جھاد الدفع التي ذكر أقوال أھل العل

أن يداھم العدو البلد اإلسالمي فيحصل القتال بين المسلمين والكفار فقتال الدفع مستمر استمرار بقاء الدولة اإلسالمية 

اتلتھم وعدم تغلب الكفار أما إذا تغلب ال كفار أو لم يمكن دفعھم أو كان في مدافعتھم من المفسدة أعظم من مصلحة مق

افر  ا الك د التي تغلب فيھ ه في البل ار دين ه يستطيع إظھ ا أن الين إم ين ح لم ب فھنا يسقط جھاد الدفع وحينھا يكون المس

  نه فتجب عليه الھجرة إن استطاعھا.فيجوز له البقاء وال تجب عليه الھجرة، والحال الثانية: إذا لم يستطع إظھار دي

َتَطعْ  ا اْس َ َم قُوا هللاَّ اتَّ ه: (َف ُ َنْفساً إاِلَّ ُوْسَعَھا) وقول م يستطع أما األدلة على ذلك: فمنھا قوله تعالى: (ال ُيَكلُِّف هللاَّ إذا ل ُتْم) ف

  المسلمون مدافعة العدو لضعفھم المادي والعسكري سقط عنھم ذلك.

 ّ ه مع ومنھا أن النبي سلـ ـم بعض المسلمين للكفار كأبي جندل قبل أن يعقد الصلح مع الكفار يوم الحديبية ولم يدافع عن

لمين،  ى اإلسالم والمس ة عل وجوب الدفاع عنه وعن غيره من المسلمين، ألن ذلك لو حدث لترتب عليه مفسدة عظيم

ُروا َوَص ِذيَن َكَف ُم الَّ ه: (ُھ ُه ومن تلك المفاسد ما ذكره هللا بقول َغ َمِحلَّ اً أَْن َيْبلُ ْدَي َمْعُكوف َراِم َواْلَھ ِجِد اْلَح ِن اْلَمْس وُكْم َع دُّ

ةٌ ِبَغيْ  نْ َولَْوال ِرَجاٌل ُمْؤِمُنوَن َوِنَساٌء ُمْؤِمَناٌت لَْم َتْعلَُموُھْم أَْن َتَطؤوُھْم َفُتِصيَبُكْم ِمْنُھْم َمَعرَّ ِه َم ُ فِي َرْحَمِت  ِر ِعْلٍم لُِيْدِخَل هللاَّ

ْبَنا الَِّذيَن َكَفُروا ِمْنُھْم َعَذاباً أَلِيماً) (الفتح: لُوا لََعذَّ ذكر هللا بعض األمور  -في تفسيره–) قال ابن سعدي ٢٥َيَشاُء لَْو َتَزيَّ

الموجبة لقتال المشركين، لكن ثم مانع ھو وجود رجال ونساء من أھل اإليمان بين أظھر المشركين، وليسوا متميزين 

م المسلمون، بمحلة أو  ذين ال يعلمھ ات ال مكان يمكن أن ال ينالھم أذى، فلوال ھؤالء الرجال المؤمنون والنساء المؤمن

ه،  روه. انتھى كالم األذى والمك يلھم ب رة: ن ٍم) والمع ِر ِعْل ةٌ ِبَغْي أن تطؤوھم أي خشية أن تطؤوھم (َفُتِصيَبُكْم ِمْنُھْم َمَعرَّ

يضعون المتفجرات في السيارات المفخخة فيقتلون المسلم والكافر بل يقتلون من  فأين ھؤالء الذين يفجرون أنفسھم أو

ة،  ة الكريم ذه اآلي م من ھ ن ھ ة الواحدة، أي ار في العملي المسلمين األضعاف المضاعفة بالنسبة لمن يقتلونھم من الكف

  والحكمة العظيمة؟

و ومنھا ما رواه مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي  ال: ي ه ق د أخرجت أن ي ق ريم أن ن م ى عيسى اب حي هللا إل

ال-فحرز عبادي إلى الطور -أي ال يستطيع قتالھم أحد-عباداً لي ال يدان ألحد بقتالھم -أي احتموا بالجبال واتركوا القت

.  

ه الصالة والسالم  د علي م بشريعة محم وجه الداللة: أن عيسى عليه الصالة والسالم حين ينزل في آخر الزمان ويحك

  م عليه عدو كافر ومع ذلك يأمره هللا بالفرار إلى الجبال، وينھاه هللا عن قتال الدفع ألنه ال فائدة منه.يھج

لمين  الد المس ى ب ار وسيطرتھم عل ه أو تغلب الكف درة علي ى مع عدم الق وإال للزم من عدم سقوط جھاد الدفع أبداً حت

  أمور باطلة ال أظن األستاذ الھرفي يقول بھا ومن ذلك:

بانيا -١ المية كأس الداً إس ام ب ن األي وم م ي ي ت ف ي كان ار الت الد الكف ي ب اً، ف لمين جميع ى المس اد واجب عل أن الجھ

  وبلغاريا، وأن القيام بالعمليات في ھذا الوقت ضدھم عمل جھادي واجب.

ولم يخرج منھا إال بعد أن الجھاد واجب على المسلمين جميعاً، في البالد العربية واإلسالمية التي دخلھا االستعمار -٢

  أن ولى عليھا أحداً من تلك البالد نيابة عنه، فھل يقول بذلك؟!
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ذا ظاھر  الجواب أن ھ ود في فلسطين؟ ف راق، واليھ وقد يقول قائل من أين لك أنه ال فائدة من قتال األمريكان في الع

ه ال يع أمرين شرعاً وعقالً وواقعاً. فأما الشرع والعقل: فقد بين هللا تعالى أن لمين وال ينصرھم إال إذا أخذوا ب ين المس

  اثنين:

  األول: اإليمان با وأصله التوحيد واالعتقاد الصحيح مع العمل الصالح. والثاني: القوة المادية، والعسكرية. 

َ لَقَ  ُ َمْن َيْنُصُرهُ إِنَّ هللاَّ اُھْم فِي اأْلَْرِض أما الدليل على األمر األول فقوله تعالى: ( َولََيْنُصَرنَّ هللاَّ نَّ ِويٌّ َعِزيٌز، الَِّذيَن إِْن َمكَّ

وِر)  ُة اأْلُُم ِ َعاقَِب َّ ِ ِر َو ِن اْلُمْنَك ْوا َع اْلَمْعُروِف َوَنَھ ُروا ِب َكاَة َوأََم الَة َوآَتُوا الزَّ ِذيَن أََقاُموا الصَّ ُ الَّ َد هللاَّ ال سبحانه: (َوَع وق

ا َنُھُم الَّآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ ْم ِدي َننَّ لَُھ ْبلِِھْم َولَُيَمكِّ ُھْم فِي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخلََف الَِّذيَن ِمْن َق ِذي اْرَتَضى لَِحاِت لََيْسَتْخلَِفنَّ

َر بَ  ُھْم ِمْن َبْعِد َخْوفِِھْم أَْمناً َيْعُبُدوَنِني ال ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيئاً َوَمْن َكَف لَنَّ قُوَن). فنصر هللا لَُھْم َولَُيَبدِّ ُم اْلَفاِس َك ُھ َك َفأُولَِئ َد َذلِ ْع

  لمن ھذا وصفھم. 

ِل ُتْرِھُب اِط اْلَخْي ْن ِرَب ٍة َوِم وَّ ْن قُ َتَطْعُتْم ِم ا اْس ْم َم وا لَُھ دُّ الى: (َوأَِع ه تع ِ أما الدليل على القوة المادية فقول ُدوَّ هللاَّ ِه َع وَن ِب

ُكْم)، وقوله: (اآْلَن َخفَّ  اَئَتْيِن َوإِْن َيُكَوَعُدوَّ وا ِم اِبَرةٌ َيْغلُِب ُ َعْنُكْم َوَعلَِم أَنَّ فِيُكْم َضْعفاً َفإِْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة َص ْنُكْم َف هللاَّ ْن ِم

ا ا أمرن اِبِريَن) فلو كانت القوة اإليمانية كافية لم ُ َمَع الصَّ ِ َوهللاَّ ا  أَْلٌف َيْغلُِبوا أَْلَفْيِن ِبإِْذِن هللاَّ دو، ولم ال الع داد لقت هللا باإلع

ن  د ب ه وانسحب خال زم المسلمون في مؤت ا ُھ ذلك لم ى، ل ين أي معن كان للتحديد بأن الواحد من المسلمين يغلب االثن

الوليد بالجيش لم يكن ذلك بسبب مخالفتھم لطاعة هللا، وإال بينه هللا كما حدث يوم أحد، وإنما ھزموا لعدم القوة المادية 

  قارب العدو فقد كانوا بضعة آالف يقابلون أكثر من مائة ألف من الروم.التي ت

ال  ى الجب ه إل ر ومن مع ه الصالة والسالم أن يف ويدل له حديث النواس بن سمعان المتقدم عندما يأمر هللا عيسى علي

  ونھاه عن القتال، وذلك بسبب ضعفھم المادي بالنسبة لعدوھم المحتل!!

 ً معلوم حالھم لكل من أعطاه هللا بصراً  -إال من رحم هللا–وأھل العراق وفلسطين خصوصاً  والمسلمون اليوم عموما

ون في  م متفرق ب، فھ وم لكل ذي ل ا ھو معل اد والعمل م وبصيرة، أما حالھم الديني ففيه من الضعف من جھة االعتق

وم من يستغيث  ر هللا، عقائدھم، مخالفون لما كان عليه نبيھم وأصحابه، فمن المسلمين الي ذر لغي ذبح وين ر هللا، وي بغي

ه األسباب،  د أتف ه عن ه ودين ه ونبي نھم من يسب رب ل م لم، ب ه وس ومنھم من يسب أصحاب رسول هللا صلى هللا علي

ومنھم من ينفي عن هللا أسماءه وصفاته التي أثبتھا لنفسه، ومنھم من يعتقد أن هللا يحل في البشر، ومنھم من يعتقد في 

ا ال الفتھم في العمل فحدث وال  األولياء م ا مخ ون المضطر، أم ب، ويغيث م يعلمون الغي د أنھ أن يعتق ، ك يكون إال 

راد …حرج كترك لألركان األربعة، وكالنظر إلى ما حرم هللا وسماع ما حرم هللا وأكل ما حرم هللا يس الم ا ل الخ، مم

انھم، قال ابن تيمية: "وحيث ظھر الكفار، فإن إحصاءه بل اإلشارة إليه، ما ذاك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيم

ال  ا ق الى  –ثم إذا تابوا بتكميل إيمانھم نصرھم هللا، كم ْؤِمِنيَن) –تع ُتْم ُم ْوَن إِْن ُكْن ُتُم اأْلَْعلَ وا َوأَْن وا َوال َتْحَزُن (َوال َتِھُن

ا قُ  ْبُتْم ِمْثلَْيَھ ْد أََص ا أََصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة َق ُكْم)،وقال(أََولَمَّ ِد أَْنفُِس ْن ِعْن َو ِم ْل ُھ َذا قُ ى َھ ُتْم أَنَّ   ،)٦/٤٥٠الجواب الصحيح (  ْل

ريطھم  ا لتف اھم؛ إم وقال: "وإذا كان في المسلمين ضعفاً، وكان عدوھم مستظھراً عليھم كان ذلك بسبب ذنوبھم وخطاي

ھراً، قال هللا تعالى( إِنَّ الَِّذيَن َتَولَّْوا ِمْنُكْم َيْوَم في أداء الواجبات باطناً وظاھراً، وإما لعدوانھم بتعدي الحدود باطناً وظا

يبَ  ا أََصاَبْتُكْم ُمِص ْيَطاُن ِبَبْعِض َما َكَسُبوا) وقال تعالى( أََولَمَّ َما اْسَتَزلَُّھُم الشَّ ى اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن إِنَّ ُتْم أَنَّ ا قُْل ْبُتْم ِمْثلَْيَھ ْد أََص ٌة َق

َ لََقِويٌّ َعِزيٌز. الَِّذيَن إِْن َھَذا قُْل ُھَو مِ  ُ َمْن َيْنُصُرهُ إِنَّ هللاَّ ي اأْلَْرِض ْن ِعْنِد أَْنفُِسُكْم ) وقال تعالى( َولََيْنُصَرنَّ هللاَّ اُھْم فِ نَّ َمكَّ
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 ِ َّ ِ َكاَة َوأََمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَھْوا َعِن اْلُمْنَكِر َو الَة َوآَتُوا الزَّ وِر)أََقاُموا الصَّ ُة اأْلُُم اوى (  ،َعاقَِب )  ٦٤٥/ ١١مجموع الفت

ً وانظر  ، ولذلك لم يدخل بعض أھل العلم في القتال ضد التتر حين كان الناس يخرجون ) ٤٢٤/ ١٤) (٢٣٩/ ٨(أيضا

ده  ذي يري ويشركون با فيستغيثون بغيره، أو يستعيذون بغيره من األموات وغيرھم، ألنه ليس من القتال الشرعي ال

ة هللا ن تيمي ال شيخ اإلسالم اب ذا القت دخلوا في ھ ه هللا– تعالى، ومن ھؤالء الذين لم ي ين -رحم ذلك وب د صرح ب ، وق

ى البكري / –السبب الذي دعاه وغيره من أھل العلم لترك قتال التتر في ذلك الوقت فقال  رد عل ه ال :  -٣٧٧في كتاب

دھا  حتى إن العدو الخارج عن شريعة اإلسالم لما قدم دمشق ور التي يرجون عن د القب الموتى عن تغيثون ب خرجوا يس

  كشف ضرھم، وقال بعض الشعراء:

  من التتر ********* لوذوا بقبر أبي عمر نيا خائفي

  عوذوا بقبر أبي عمر********* ينجيكم من الضرر

زم من انھز ا انھ وا كم ال النھزم وم أحد فقلت لھم ھؤالء الذين تستغيثون بھم لو كانوا معكم في القت لمين ي م من المس

ي  ت  عز وجل ف ة كان ك ولحكم باب اقتضت ذل ر ألس كر ينكس د قضي أن العس ان ق ه ك ل فإن ان أھ ذا ك ك ولھ ذل

ك من الشر  المعرفة بالدين لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر هللا به ورسوله، ولما يحصل في ذل

ذا.والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة م ذا وھ انتھى  ن القتال، فال يكون فيه ثواب الدنيا وال ثواب اآلخرة لمن عرف ھ

  كالمه رحمه هللا.

ا  ة، وم ا يسمى باألسلحة الخفيف ان م ود واألمريك وم ضد اليھ اتلون الي ذين يق أما القوة المادية فغاية ما يملكه ھؤالء ال

ة  انتين اليھودي ذه األسلحة بالنسبة للترس ه ھ لمين الذي تغني عن ا أسلحة العرب والمس ة؟! والتي ال توازيھ واألمريكي

يكون  ل س ردين، وھ اعھم منف اوي وأتب ين أو الزرق د ياس ن الدن أو أحم لحة اب ا أس ن أن توازيھ ين، فضالً ع مجتمع

ة التي محت  ل النووي ا ضربتھا بالقناب ان لم ادت-ھؤالء أعز على أمريكا من الياب دن  -أو ك ر الم دن من أكب ثالث م

  بانية؟!!!.اليا

  فالضعف الديني + الضعف المادي + القتال لعدو قوي متسلط = الھزيمة المنكرة.

ِة  ِ الَِّتي َقْد َخلَْت ِمْن َقْبُل َولَْن َتِجَد لُِسنَّ َة هللاَّ ِ َتْبِديالً).ھذه ھي سنة هللا التي ال تتبدل وال تتغير، قال تعالى: (ُسنَّ   هللاَّ

وم وأما من جھة الواقع الذي يبي الى، فمعل دھا هللا تع دة الشرعية التي يري ن عدم فائدة القتال في فلسطين والعراق الفائ

ات والمقاصد لكل عالم أن  اب الوسائل ال الغاي و من ب ه فھ ره ال لذات جھاد األعداء وقتالھم مشروع في شرع هللا لغي

الى اتِ : وإنما المقصد والغاية إقامة دين هللا في األرض كما قال تع ال (َوَق ِ ) ق َّ ِ يُن  دِّ وَن ال ٌة َوَيُك وَن فِْتَن ى ال َتُك لُوُھْم َحتَّ

و موسى عن رسول هللا  ره "، وروى أب ا  خالصة دون غي ادة كلھ ة والعب ون الطاع ى تك ول: وحت ر: "يق ن جري اب

ال: ه ق لم أن ه وس ة:"  صلى هللا علي ن تيمي ال اب و في سبيل هللا" رواه البخاري. ق ا فھ ة هللا العلي ل لتكون كلم "من قات

اد في سبيل هللا" اوى ( من فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات ھي مقصود الجھ ). ٢٨/٣٠٨مجموع الفت

اد( -أي التوحيد –وقال ابن القيم:" وألجلھا  اد". زاد المع وقعين () وأعال١/٣٤جردت سيوف الجھ و  ،)٤/ ١م الم ول

اْلَيْوِم اآْل  ِ َوال ِب َّ ا وَن ِب ِذيَن ال ُيْؤِمُن اِتلُوا الَّ الى( َق ال تع ا ق ة كم ا سقط بأخذ الجزي ه لم ِر َوال كان الجھاد مقصوداً لذات ِخ

ِذيَن أُوُت َن الَّ قِّ ِم َن اْلَح ِديُنوَن ِدي ولُُه َوال َي ُ َوَرُس َم هللاَّ رَّ ا َح وَن َم ُم ْم ُيَحرِّ ٍد َوُھ ْن َي َة َع وا اْلِجْزَي ى ُيْعُط اَب َحتَّ وا اْلِكَت

 َصاِغُروَن).
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ة شرع هللا، فكل  ة هللا وإقام ه إعالء كلم ة من ل الغاي ة، ب ة وال دنيوي ة قومي فالغاية من الجھاد في سبيل هللا ليست غاي

ذ اد ال يس ھو الجھ ك فل ى ذل ؤدي إل ن ي ه ل م أن م يشرع هللا قتال ال يكون المراد منه ذلك أو يعل الى، فل ده هللا تع ي يري

ل  ل، ب ال، أو لمجرد إخراج المحت ا يق راب كم دفاع عن الت ا، أو لل تكلم بلغتن ولى من ي افر، أو ليت الجھاد لسفك دم الك

ة  إلعالء كلمة هللا وحده،  ومعلوم أن العدو الكافر قد نزل بكثير من أراضي المسلمين، وقامت ضده حركات المقاوم

البالد العربية بلد المليون شھيد، ثم خرج من البالد فماذا كانت النتيجة؟ ھل أقيم شرع هللا؟ أم ھل حكم حتى سمي أحد 

ي  ن بن ي رجل ِم ل األجنب ة عن المحت لمين نياب ى المس ولى عل ان أن يت ر من األحي ي كثي ة ف اب هللا؟ أم أن النتيج بكت

ا كانت الحال جلدتھم ويتكلم بلسانھم، وھو أضر عليھم وعلى دينھم بل ودني تھم، كم تكلم بلغ ذي ال ي اھم من عدوھم ال

ى  يس بخاف عل دفع ل اد ال عليه في العراق أيام صدام. فالحاصل أن ما ساقه األستاذ الھرفي من أقوال العلماء في جھ

دفع التي تكل اد ال م يعرف صورة جھ تاذ ل م صغار طلبة العلم فضالً عن أھل العلم كفضيلة الشيخ العبيكان، لكن األس

تان،  ي أفغانس دث ف ا ح ي م ك ف ا قول ه: فم ره بقول تاذ وغي رض األس د يعت ا. وق ى غيرھ ا عل م فأنزلھ ل العل ا أھ عنھ

  وانتصارھم على السوفييت؟! فالجواب من أوجه:

ه أن  - ١ ذي علي ل ال ليعلم المسلم أنه ال يجوز له أن يرد األدلة الشرعية بشيء ظھر له من الواقع أو من العقل، ب

ه وفك تھم عقل ال ي إذن هللا، ق يجد الجواب ب ه وس ا أشكل علي م عن م ه، ويسأل أھل العل الم رب بة لك ره بالنس

ُسوِل َوإِلَى أُولِ  وهُ إِلَى الرَّ ي اأْلَْمِر ِمْنُھْم لََعلَِمُه سبحانه: (َوإَِذا َجاَءُھْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن أَِو اْلَخْوِف أََذاُعوا ِبِه َولَْو َردُّ

ْيَطاَن إاِلَّ َقلِيالً) والجواب في ماالَِّذيَن َيْسَتنْ  َبْعُتُم الشَّ ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمُتُه اَلتَّ  يلي. ِبُطوَنُه ِمْنُھْم َولَْوال َفْضُل هللاَّ

أنه في  - ٢ ة ش وة العسكرية والمادي ينبغي أن يعلم أن المسلم العاصي قد ينتصر إذا أخذ باألسباب الكونية من الق

ل اثن ى ذلك شأن ما إذا تقات دل عل افر ي ول أحد إن انتصار الك د أن ينتصر أحدھما وال يق ار فالب ان من الكف

لم  ذلك المس أمور الحرب، فك رة ب ة والعسكرية والخب القوة المادي صحة طريقته، لكن انتصاره راجع ألخذه ب

يمن يحب هللا دم ف ا المتق ا، وكالمن أتي بيانھ ة ي باب مادي تان، ألس ي أفغانس ا ف د ينتصر كم نصره  المقصر ق

 وإعانته وحفظه وتسديده. 

م تكن  - ٣ ان، ل ين السوفييت واألفغ أن ھناك فرقاً بين القضيتين كما بين السماء واألرض، فالحرب التي دارت ب

ا من  بينھما فقط، بل كانت بين السوفييت من جھة والعالم العربي واإلسالمي بل والغربي وعلى رأسه أمريك

م لوحدھم في الجھة األخرى، فُھزم السوفييت على  ى ضعفھم ھ ا في فلسطين والعراق عل وتھم، أم إخوانن ق

ة  نھم إعان ذي يعي وم، فمن ذا ال مواجھة العالم الغربي الكافر، وأما موقف العالم العربي واإلسالمي منھم فمعل

ه  ىمباشرة ضد عدوھم؟! إن اإلعانات إن وجدت ال تتعدى ما ُيَسّمن به جائعھم، أو يكفن به موتاھم أو يداو ب

ريحھم، أو يكس اريھم، أو يحم ىج ه ع دعم  لب ه ي نھم بأن ذي يعي ى ال ن أن يرم ى خوف م افيھم، وعل ه ح ب

ٌة  يَّ اإلرھاب عموماً والقاعدة خصوصاً. كما قال سبحانه حاكياَ حالة كحالة من يعينھم: (َفَما آَمَن لُِموَسى إاِلَّ ُذرِّ

ُه لَِمَن اْلُمْسِرفِيَن).ِمْن َقْوِمِه َعلَى َخْوٍف ِمْن فِْرَعْوَن َوَمأَلِ   ِھْم أَْن َيْفِتَنُھْم َوإِنَّ فِْرَعْوَن لََعاٍل فِي اأْلَْرِض َوإِنَّ

ا  - ٤ رة بم إن العب ا، ف ل منھ أن حال أفغانستان ال يبعد كثيراً عن حال كثير من البالد اإلسالمية بعد خروج المحت

د رحل ال تان، لق ذي حدث في أفغانس ا ال ور، فم م األحزاب والجماعات تؤول إليه األم سوفييت، وحل محلھ

م يحدث شيء  ة، ال ل ة والدنيوي اس الديني الجھادية وغيرھا، فھل حكموا بشرع هللا، أم ھل أصلحوا أحوال الن
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ى  من ذلك، بل قتل بعضھم بعضاً وسبا بعضھم بعضاً، بل وصل األمر أن استدعى بعضھم الكفار ليعينوه عل

ذين صو لمين، وصار ال ه المس د إخوان ي الزھ ان ف م والصحابة كفرسي رھ ى أنھ ع عل اء الواق ا فقھ رھم لن

ق  اطعين للطري دماء وق ى مصاصين لل ية وضحاھا إل ي عش ون ف م ينقلب دين، إذا بھ ورع والتضحية والت وال

ا أصبحنا  لم. ولنتصور أنن ه وس ، فھل ھذه ھي نھاية الجھاد الذي يريده هللا ورسوله صلى هللا علي والعياذ با

ن  في يوم ذي سيحدث، إن العراق وفلسطين ل ا ال راق، فم من األيام وإذا بالمحتل قد خرج من فلسطين والع

ى السلطة،  ود بالصراع عل يكونا أحسن حاالً من أفغانستان، فالفلسطينيون ولألسف مشغولون قبل إجالء اليھ

ا السلطة عل ا إنھ ون عليھ ذه التي يقتتل ى مساحة ال تساوي الثلث وصل إلى حد االقتتال بينھم، وأي سلطة ھ

ديانات  ا من ال داً ففيھ ة أشد تعقي ا في العراق فالحال ه؟! أم مما اغتصب اليھود منھم فكيف لو أعطوا حقھم كل

ان، فھل ھؤالء  والطوائف واألحزاب الدينية وغيرھا ما ليس في غيره، فماذا ترونه يحدث لو خرج األمريك

 هللا؟!وأولئك مھيئون إلقامة شرع هللا، كما يريد 

ي  تاذ الھرف ا األس ى عليھ ي بن ور الت اً: من األم داه هللا–ثالث ألة  -ھ زام الشيخ بمس ان، إل وى الشيخ العبيك ى فت رده عل

وى أم ال؟  نفس الفت يفتي ب والجواب: أن الصورة إذا كانت واحدة في فرضية أال وھي ما لو حل الكافر ببالدنا ھل س

ذا  -حماھا هللا وسائر بالد المسلمين–بلدنا  اً واحدة، وھ أو في غيرھا فالفتوى المبنية على الكتاب والسنة ستكون حتم

ة  ل والھوى والتحزب للحرك ى العق ھو ظننا بعلمائنا ومنھم الشيخ العبيكان حفظه هللا، أما الفتوى التي تكون مبنية عل

راً)، أو الجماعة فحتماً ستتلون بحسب تلون أصحابھا، قال تعالى: (َولَْو َكاَن ِمْن ِعنْ  اً َكِثي ِه اْخِتالف ُدوا فِي ِ لََوَج ِر هللاَّ ِد َغْي

وھذا ھو رسول هللا ترك بلده مكة وھي أحب أرض هللا إليه إلى غيرھا، ولم يقاتل ولم يرم بحجر فضالً عن سھم أو 

واھم اس وأق ل  رمح، وال يقول مسلم إن ذلك لخور فيه أو جبن، حاشاه صلى هللا عليه وسلم، فقد كان أشجع الن اً، ب قلب

ا: ترك ذلك لما فيه من المفاسد العظيمة على اإلسالم والمسلمين،  قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره: "ومنھ

ال  دائھم –أنه لو فرض عليھم القت رة أع َددھم، وكث َددھم وُع ة َع ى اضمحالل اإلسالم، فروعي  -مع قل ك إل ألدى ذل

ا، ولغي ا دونھ ى م مجانب المصلحة العظمى عل ك من الحك يھم  ،ر ذل و فرض عل ودون أن ل ؤمنين ي ان بعض الم وك

د والصالة  ك الوقت من التوحي القتال في تلك الحال غير الالئق فيھا ذلك، وإنما الالئق فيھا القيام بما أمروا به في ذل

اَن َخْي ِه لََك وَن ِب ا ُيوَعُظ وا َم ْم َفَعلُ ُھ الى(َولَْو أَنَّ ال تع ا ق ك، كم اة ونحو ذل ى والزك اجروا إل ا ھ اً) فلم دَّ َتْثِبيت ْم َوأََش راً لَُھ

  .)١٨٨ص ( ابن سعدي المدينة، وقوي اإلسالم، كتب عليھم القتال في وقته المناسب لذلك" تفسير

وى الشيخ  -ھداه هللا–رابعاً: من األمور التي بنى عليھا األستاذ الھرفي  رده على فتوى الشيخ العبيكان، أنه لم يقل بفت

  والرد عليه من وجھين:أحد من علماء المسلمين المعاصرين.  العبيكان

اس من  ر الن ك لينف األول: أن في ھذا إرھاباً فكرياً، يوھم أن الشيخ العبيكان تفرد من بين علماء األمة بھذا الكالم وذل

ذا قول الشيخ وفتواه، وإني سائل األستاذ من أين له ھذا االتفاق واإلجماع؟ وأنا أتحداه أن يعرف ق اء ھ ول بعض علم

ن  ة اب وزان، والعالم الزمان القريبين منه فضالً عن البعيدين في ھذه المسألة، فما قول سماحة المفتي، والعالمة ابن ف

ى  ك حت د ذل روءة أو مسموعة تفي وى مق م فت ا وجد لھ ان، أم وى الشيخ العبيك غديان؟، ھل استفتاھم فأفتوه بخالف فت

ان، أدخلھم في ھذا اإلجماع الذي رم ول العبيك ول بق م الق رُت من أھل العل اه جزافاً، وال يفھم أحد أنني أنسب لمن ذك

  بل مرادي أنه ال دليل لألستاذ على ھذا اإلجماع الخرافي.
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ذه  ان في ھ الثاني: أن األستاذ الھرفي الذي يدعي فقه الواقع لھذه المسألة خفيت عليه أقوال العلماء الذين وافقوا العبيك

ذي أفتى بالصلح مع إسرائيل، ورأى أن  المسألة، مع ه ھو ال از فإن ن ب ام اب نھم اإلم انھم، وم دنيا في زم أنھم أئمة ال

رى  م يكن ي ه ل وم أن اني ومعل ام األلب نھم اإلم الصلح لھم بقيادة منظمة فتح خيٌر لھم من األعمال التي يقومون بھا، وم

يستطع إظھار دينه، واستطاع الھجرة، وھذه الفتوى ھي الجھاد في فلسطين، بل كان يرى الھجرة من فلسطين لمن لم 

ا  ات عليھ ك ألن قضية فلسطين ھي القضية التي تقت التي أقام اإلخوان المسلمون الدنيا ولم يقعدوھا على الشيخ، وذل

ين:  ن عثيم ال اب لمين، وق يا وفرنسجماعة اإلخوان المس ا وروس اذا ال نحارب أمريك ل اآلن لم ا قائ ال لن و ق ذا ل ا ولھ

ة  ؟! لماذا؟ وإنجلترا د أسلحتھم بمنزل دينا وھي عن دھم ھي التي في أي لعدم القدرة، األسلحة إلي قد ذھب عصرھا عن

ولھذا أقول: إنه من الحمق أن يقول قائل: أنه  .سكاكين الموقد عند الصواريخ ما تفيد شيئاً فكيف يمكن أن نقاتل ھؤالء

ا  ريجب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنس اه شرعه لكن  اوإنجلت ة هللا عز وجل ويأب اه حكم ذا تأب ل؟ ھ يا كيف نقات وروس

ا  الواجب علينا أن نفعل ما أمر هللا به عز وجل م م د لھ ا أن نع ذا الواجب علين ٍة)، ھ وَّ ْن قُ َتَطْعُتْم ِم ا اْس ْم َم وا لَُھ دُّ (َأَِع

، من كتاب الجھاد الشريط األول الوجه (أ) شرح بلوغ المرام ".استطعنا من قوة، وأھم قوة نعدھا ھو اإليمان والتقوى

ى  درة عل ة واحدة وھي عدم الق إن العل ك ف لمنا ذل وقد يقول قائل إن كالم الشيخ ھذا في جھاد الطلب. فالجواب: لو س

  قتال العدو، وھذا موجود اليوم في جھاد الدفع.

  فأين ھو ھذا اإلجماع المدعى؟!

يھم، ومن ھؤالء الشاعر   بل إن غير العلماء اشتھر عنھم القول بعدم تاذ الھرفي عل الجھاد في العراق، ولم ينكر األس

  المعروف: عائض القرني فقد صرح بذلك في برنامج إضاءات وغيره، وكذلك التائب علي الخضير في تراجعاته.

  وقبل الختام أحب أن أقف مع الكاتب وقفات سريعة حول بعض كالمه الغريب:

ل  -ھداه هللا وفقھه–سلم كله، وليس بعضه) وغفل فقيه الواقع قال: (إن فلسطين بلد عربي م - ١ أن في فلسطين قب

ا في كل  االحتالل وبعده يھوداً، ونصارى كثيرين، بل فيه مدينة النصارى المقدسة عندھم والتي يحجون إليھ

 عام أال وھي بيت لحم.

ا من  - ٢ ا ھو قال: (إن الشيخ العبيكان ينكر جميع العمليات االستشھادية، ويراھ ا م ال لن ه ق رى وليت الطوام الكب

م  البديل المتاح غير االستسالم المذل)، وأقول للھرفي إن إنكار ما يسميه بالعمليات االستشھادية في فلسطين ل

يتفرد به الشيخ العبيكان بل ھو قول ابن باز وابن عثيمين واأللباني والفوزان والراجحي وغيرھم، قال الشيخ 

اس من االنتحار بحيث يحمل في شرحه ابن عثيمين:  ه بعض الن ا يفعل ا م ال: فأم ك ق لحديث الغالم مع المل

ل  . ومن قت ا اذ ب نفس والعي ل ال ذا من قت آالت متفجرة ويتقدم بھا إلى الكفار ثم يفجرھا إذا كان بينھم، فإن ھ

ذا نفسه فھو خالد مخلد في نار جھنم أبد اآلبدين كما جاء في الحديث عن النبي صلى هللا ع لم، ألن ھ ه وس لي

م  ذلك فل ع اإلسالم ب م ينتف ائتين ل ة أو م قتل نفسه ال في مصلحة اإلسالم ألنه إذا قتل نفسه وقتل عشرة أو مائ

الم. و ة الغ الف قص اس، بخ لم الن ك ليس ى يفت ل حت ذا العم دره ھ وغر ص ر وي دو أكث ت الع ا يتعن ذا ربم ھ

ذه بالمسلمين أشد الفتك. كما يوجد من صنع اليھود مع أھ ل فلسطين فإن أھل فلسطين إذا مات الواحد منھم بھ

لمين وال  ع للمس ك نف المتفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك ستين نفراً أو أكثر فلم يحصل في ذل

ه  رى أن ذا االنتحار ن انتفاع للذين فجرت المتفجرات في صفوفھم. ولھذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من ھ
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. وأن صاحبه ليس بشھيد. لكن إذا فعل اإلنسان من قتل النفس بغ ير حق وأنه موجب لدخول النار والعياذ با

ق أھذا مت م يسلك طري ه ل ال، ألن ه الشھادة ف ا أن تكتب ل والً ظاناً أنه جائز فإننا نرجو أن يسلم من اإلثم، وأم

ه أجر" شرح رياض الصالحين ( والھم)١/١٢٤الشھادة، ومن اجتھد وأخطأ فل موجودة بأصواتھم في  ، وأق

ة بالرياض بالسويدي  نة وتسجيالت البين اج الس ي تسجيالت منھ ة ف ات االنتحاري م العملي وان حك شريط بعن

ديل  ا ھو الب ا م ال لن ه ق ات االنتحاري–فأنصح الكاتب وغيره باستماعه. وأما قول األستاذ: (وليت  -ةأي للعملي

ة، من  المتاح غير االستسالم المذل) فالجواب: أن الحل أن يفعلوا مثل ما فعل نبيھم لما كان مستضعفاً في مك

دو  وا بالع ا ابتل إنھم م الكف عن القتال والصبر والمصابرة والدعوة إلى التوحيد والسنة وطاعة هللا ورسوله ف

ة قالالكافر إال إلخاللھم بشيء من ذلك،  ان عدوھم مستظھراً ابن تيمي لمين ضعفاً، وك ان في المس : "وإذا ك

ي دوانھم عل ا لع اھراً، وإم اً وظ ات باطن ي أداء الواجب ريطھم ف ا لتف اھم؛ إم وبھم وخطاي ك بسبب ذن ان ذل ھم ك

َتزَ  ا اْس َم اِن إِنَّ ى اْلَجْمَع ْوَم اْلَتَق ْنُكْم َي ْيَطاُن بتعدي الحدود باطناً وظاھراً، قال هللا تعالى( إِنَّ الَِّذيَن َتَولَّْوا ِم لَُّھُم الشَّ

ِد ِبَبْعِض َما َكسَ  ْن ِعْن َو ِم ْل ُھ ا أََصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد أََصْبُتْم ِمْثلَْيَھا قُْلُتْم أَنَّى َھَذا قُ ُكْم ) ُبوا) وقال تعالى( أََولَمَّ أَْنفُِس

اُھْم فِ  نَّ َ لََقِويٌّ َعِزيٌز. الَِّذيَن إِْن َمكَّ ُ َمْن َيْنُصُرهُ إِنَّ هللاَّ ُوا وقال تعالى( َولََيْنُصَرنَّ هللاَّ الَة َوآَت اُموا الصَّ ي اأْلَْرِض أََق

ِ َعاقَِبُة اأْلُُموِر) َّ ِ َكاَة َوأََمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَھْوا َعِن اْلُمْنَكِر َو ة مجموع الفتاوىمن  ،الزَّ ن تيمي ام اب / ١١(  لإلم

لم وكان مأموراً .وقال أيضاً: () ٤٢٤/ ١٤) (٢٣٩/ ٨) وانظر ( ٦٤٥ ه وس الھم صلى هللا علي الكف عن قت ب

ل الجواب الصحيح) لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك لم في مث ى المس ا يجب عل ان م ، وقال رحمه هللا في بي

دم  -٣٧٧في كتابه الرد على البكري / –ھذه األحوال، قال ا ق : حتى إن العدو الخارج عن شريعة اإلسالم لم

  ھا كشف ضرھم، وقال بعض الشعراء:دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عند

  من التتر ********* لوذوا بقبر أبي عمر نيا خائفي

  عوذوا بقبر أبي عمر********* ينجيكم من الضرر

فقلت لھم ھؤالء الذين تستغيثون بھم لو كانوا معكم في القتال النھزموا كما انھزم من انھزم من المسلمين يوم 

ان أحد فإنه كان قد قضي أن العسكر ي نكسر ألسباب اقتضت ذلك ولحكمة كانت  عز وجل في ذلك ولھذا ك

ا يحصل في  ه ورسوله، ولم ذي أمر هللا ب أھل المعرفة بالدين لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي ال

واب اآلخر دنيا وال ث واب ال ه ث ة لمن ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة من القتال، فال يكون في

د عرف ھذا وھذا، وإن كان كثير من المقاتلين الذين اعتقدوا ھذا قتاالً شرعياً أجروا على نياتھم،  ان بع فلما ك

تغيثو م ال يس ه، وأنھ تغاثة ب دين  عز وجل واالس إخالص ال تغيثون  نذلك جعلنا نأمر الناس ب اه ال يس إال إي

ُكْم َفاْسَتَجاَب لَُكْم )(ألنفال: من اآلية بملك مقرب وال نبي مرسل، كما قال هللا تعالى يوم ب در: (إِْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَّ

اقيو٩ احي ي ول: "ي در يق وم ب ان ي لم ك ه وس ول هللا صلى هللا علي ك  م) وروي أن رس ت برحمت ه إال أن ال إل

ا ى أحد من خلقك". فلم ة عين وال إل ى نفسي طرف ي إل ه وال تكلن ي شأني كل  أستغيث"، وفي لفظ "أصلح ل

ل  ار  مث أصلح الناس أمورھم وصدقوا في االستغاثة بربھم نصرھم على عدوھم نصراً عزيزاً، ولم تھزم التت

ك.انتھى  ل ذل م يكن قب ھذه الھزيمة قبل ذلك أصالً، لَِما صح من تحقيق التوحيد  تعالى، وطاعة رسوله ما ل

  كالمه.
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ا وإن لم يستطيعوا ذلك من الدعوة إلى التوحيد والسنة وإظھ انوا يستطيعونھا كم ار دينھم فعليھم الھجرة إن ك

م من  م فعل نبيھم وقدوتھم لما لم يستطع إظھار دينه، فھ اً إذا ل الھجرة وجوب أمورين ب جنس المستضعفين الم

َعفِيَن يستطيعوا إظھار دينھم قال تعالى(إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُھُم اْلَمالِئَكُة َظالِِمي أَْنفُِسِھْم َقالُوا فِيَم كُ  ا ُمْسَتْض ْنُتْم َقالُوا ُكنَّ

اَءتْ  ُم َوَس نَّ أَْواُھْم َجَھ َك َم ِ َواِسَعًة َفُتَھاِجُروا فِيَھا َفأُولَِئ د  فِي اأْلَْرِض َقالُوا أَلَْم َتُكْن أَْرُض هللاَّ يراً) وثبت عن َمِص

لم عن بھز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول هللا صلى هللا علي ماجةالنسائي وابن  ال:" كل مس لم ق ه وس

ارق المشركين  الً، أو يف لم عم دما أس على مسلم محرم، أخوان نصيران ال يقبل هللا عز وجل من مشرك بع

ذين  -إلى المسلمين" وقد حكى اإلجماع جماعة من أھل العلم.قال ابن كثير الى (إن ال ه تع د قول في تفسيره عن

ّي المشركين  :" فنزلت ھذه) قالتوفاھم المالئكة ظالمي أنفسھم اآلية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظھران

ذه  اع وبنص ھ اً باإلجم ٌب حرام و ظالم لنفسه مرتك دين فھ وھو قادر على الھجرة، وليس متمكناً من إقامة ال

اً" …"اآلية ٌة اتفاق دين فھي واجب دة من وقال العيني :"وأما الھجرة عن المواضع التي ال يتأتى فيھا أمر ال عم

ٌب   ).١٤/٨٠ري (القا رر –أي عدم الھجرة   –وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن " ألن ھذا ذن د تق ق

د صاحبھا بالوعيد الشديد بنص القرآن وإجماع أھل العلم إال لمن أظھر دينه" درر من أنه من الكبائر الُمتوعَّ ال

ستطيعون إظھار دينھم، ويستوي وعلة وجوب الھجرة كونھم مستضعفين ال ي، مجلد الجھاد ١٤٦السنية  ص 

وا،  ار، وتمكن ا الكف لمين فاستولى عليھ ا إذا كانت األرض أرض مس ار أو في ھذا م كانت األرض أرض كف

والھم،  م وأم وا دورھ لم وأصحابه، فترك ه وس الھجرة رسول هللا صلى هللا علي ام ب فأسلم فيھا مسلمون. وقد ق

إذا ومنھم من ترك أھله وأبناءه، وھم في ذلك يھاج ى هللا. ف اع إل رون عن البيت الحرام (مكة) وھي أحب البق

يھم  تقرر ھذا فالمسلمون الذين يعيشون في أرض متغلب فيھا الكفار إن استطاعوا إظھار دينھم، فال تجب عل

ار  ونھم ضعفاء ويتسبب في أذى الكف ى أرضھم؛ لك الھجرة، لكن ال يجوز لھم أن يقاتلوا الكفار المتغلبين عل

ه للمسلمي ن أكثر.وھذا الكالم وإن كان مؤلماً ال تتحمله نفوس كثيرين، إال أنه ھو الذي يجب اعتقاده والعمل ب

 حفظاً لدماء وأعراض إخواننا المسلمين المستضعفين.

ة  - ٣ ي طاع يخ ف الم الش راد بك م أن الم اور) صراحة، وزع الي (الي ي الح رئيس العراق ة ال تاذ والي ر األس أنك

ول إن العراقيين لولي أمرھم  ھو (بريمر)، وألمح إلى عدم االعتراف بالرئيس الفلسطيني (ياسر عرفات) وأق

م رحم هللا امرء  اور)، ث ا أراد (الي راقيين (بريمر) وإنم ولي أمر الع رد ب ھذا من الكذب على الشيخ فإنه لم ُي

ة حرسھا هللا ة المبارك ذه الدول ا ھ دول، ومنھ ين ال ذين االثن د اعترفت بھ در نفسه فق م عرف ق ، وحصلت لھ

ا  ده لن ول آخر في إسالمھم؟! فليب تاذ ق ان لألس ة، إال إن ك السلطة بالغلبة، فإن كانوا مسلمين فتجب لھم الوالي

 لنتحاور معه في سبب تكفيرھم.

  وأخيراً أختم بأمور:

ك أن ا زاألول: ليس معنى قولنا ال يجو لم ال يجوجھاد الدفع لغير القادرين كما في العراق وفلسطين ال يعني ذل  زلمس

دفع  اء ب د الفقھ ذي يسمى عن ذا ھو ال ك وھ ه ذل ل ل له أن يدافع عن دمه أوماله أوعرضه إذا أريد انتھاكه بغير حق، ب

تكلم  ذي ن دفع ال اد ال ا جھ ره، أم الصائل، وھذا ليس من جھاد الدفع، فإن دفع الصائل أعم فھو يعم الصائل المسلم وغي

ه أو عرضه عنه فال يتصور إال ضد العدو الكاف ِذ شيء من مال ر المعتدي فلو فرض أن أحداً أراد نفس المسلم أو أخ



 ١٣

ال: "من  لم ق فإنه يدفعه بحسب استطاعته، فقد روى البخاري من حديث عبدهللا بن عمرو أن النبي صلى هللا عليه وس

ي يارات ف ر الس راق وفلسطين من تفجي ي الع ا يحصل ف ال إن م ھيد"، وال يق و ش ه فھ ل دون مال مراكز الشرطة  قت

ار  ا الكف ة التي يختلط فيھ والمباني الحكومية العراقية أو قتل الشرطة العراقية أو تفجير المطاعم والمجمعات اليھودي

ى جريحه،  ر وال يجھز عل ع إذا أدب ه ال يتب تكلم عن مع المسلمين من دفع الصائل الذي نتكلم عنه، فإن الصائل الذي ن

ذه رخصة، وال يقتل أسيره، كما أن الصائ ه وھ ه أن ال يدافع ة ول ذه عزيم ه وھ ال، لإلنسان أن يدفع د الم ذي يري ل ال

اوى ( ر الفت اً. انظ ب إجماع و واج تطاعاً فھ ان مس ه إذا ك دفع فإن اد ال الف جھ ة ٢٨/٣١٩بخ ن قدام ي الب ) والمغن

  تحقيق عبدهللا التركي)  ٥٤٠-١٢/٥٣٣(

راؤھم وإشاع الفين افت ه بعض المخ ال في العراق الثاني: مما يشغب ب دم القت ائلين بع لفيين الق وام: أن الس ين الع تھم ب

ره  ذي ننك ل ال اس، ب ى الن يس عل وفلسطين ال يرون الجھاد مطلقاً وينكرون شرعيته، وھذا من الكذب المحض والتلب

يس وراءه شيء من المصالح التي من أجل ة ول لمين المفاسد العظيم ى المس ا ھو الجھاد في غير وقته ألنه يجر عل ھ

  شرع الجھاد، وھذا كمن ينكر أداء الصالة قبل وقتھا، ھل يقال إنه ينكر مشروعية الصالة؟!!

ا  ه هللا ورسوله، وأن يرزقن ذي يحب اد المشروع ال يم هللا الجھ ا أن يق الى في صالتنا وفي قنوتن ا لنرجو هللا تع ل إنن ب

ان ة في كل مك دبرين، وأن يجعل العاقب ر م وى أھل السنة الموحدين  شھادة في سبيله مقبلين غي ان والتق ألھل اإليم

ه  ا إن دع وأھلھ ر والشرك والب ذل الكف ابعيھم، وأن ي المستمسكين بما كان عليه أصحاب محمد صلى هللا عليه وسلم وت

  سميع مجيب.

ا الثالث: إذا كان الكاتب وغيره كأصحاب بيان الستة والعشرين يرى أن الجھاد واجب في العراق وفلسطين، فھو إم

واجب وجوباً عينياً، أو كفائياً، ومعنى عيني أنه يجب على كل مسلم بال استثناء، ومعنى الكفائي أنه إذا لم يقم به من 

يكفي أثم كل قادر عليه، وعلى االحتمالين فالكاتب ومن ھو على شاكلته واقع في اإلثم ألنه إن كان واجباً عينياً فھو 

فيأثم كل  -كما يقرر ھو وأمثاله–ن القتال في العراق وفلسطين لم يقم به من يكفي داخل فيه، وإن كان كفائياً فمعلوم أ

قادر عليه ولم يفعله، وسعادته من القادرين، فلماذا ال يكون أول المجاھدين وأول الفاعلين لما يستميت في الدعوة 

َھا الَِّذيَن آَمُنوا لَِم َتقُولُوَن َما ال تَ  ِ أَْن َتقُولُوا َما ال َتْفَعلُوَن)، وكل من إليه، قال سبحانه: (َيا أَيُّ ً ِعْنَد هللاَّ ْفَعلُوَن، َكُبَر َمْقتا

قال بوجوب القتال في العراق وفلسطين وغيرھما يلزمه ذلك!!!، أما أن يحرضوا ويصيحوا ويولولوا ثم يكونون 

ً –يرھم وأوالدھم أول القاعدين، ويركبون ويأكلون ويفترشون صنعة األمريكيين، ويرمون غ ً أو تلميحا  -تصريحا

بالمخذلين والمداھنين، ثم تكون الضحية من أبنائنا وأبناء المسلمين، ويكونون ھم وأوالدھم ونساؤھم في بيوتھم وعلى 

فرشھم نائمين، فليس ھذا من الدين، بل ھو وربي من أفعال الخائنين، فاألستاذ الھرفي وأمثاله إما أن يكونوا أول 

ألخرى والعياذ با رب العالمين، وإنا لمن المنتظرين، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين، الفاعلين، أو ھي ا

  والسالم.

  إعداد
  مدير المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد بحي العزيزية

  بمدينة الرياض حرسھا هللا
  عتيقبن حمد ابن حمد بن عبدالعزيز 

  ھـ١٢/٨/١٤٢٥
  


