
  
 
 
 
 

    
 
 
 

١   األجوبة األصولية

  
  األجوبة األصولية

  في نقض
  األصول اإلرهابية 

  اقرأ في هذا الكتاب الجواب الشافي للتساؤالت التالية:   
   

 

 كيف نشأت تلك الفرقة الضالة؟ 

  والبراء من الكفار؟حقيقة الوالء ماهي  
 ماهو الموقف الشرعي من تنظيم القاعدة ؟ 

  ؟لعمليات االنتحارية الشرعي ل حكمالماهو  

  د بإخراج المشركين من جزيرة العرب؟ماهو المقصو 

 متى تكون الدعوة إلى الجهاد؟ 

 ....وغيرها كثير 

   
  تأليف

  د. خالد بن مفلح عبداهللا آل حامد
   

  



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٢   األجوبة األصولية

  األجوبة األصولية
  في نقض

  األصول اإلرهابية 
   

  :المحتويات 

 المقدمة  .١

   والبراء من الكفار.حقيقة الوالء  .٢
 شبهة استحالل معصومي الدماء. .٣

  . شرعي من تنظيم القاعدةالموقف ال .٤

 .حكم العمليات االنتحارية   .٥

 ؟متى تكون الدعوة إلى الجهاد .٦

 نحن اإلسالم اليوم . .٧

  تنبيهات وتوجيهات. .٨
   
  
  
  
  
  
  
  



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٣   األجوبة األصولية

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

إن الحمد هللا ، نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومـن سـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده 
مضــل لــه ، ومــن يضــلل فــال هــادي لــه ، وأشــهد أن الإلــه إال الــه وحــده الشــريك لــه ، وأن محمــدا اهللا فــال 

  عبده ورسوله ، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد ، 
، مــن التفجيــرات واالعتــداءات الظالمــة  ةالماضــي تــي وقــت فــي هــذه الــبالد خــالل  الســنينإن األحــداث ال
أن يقــف وقفــة تأمــل طويلــة لمعرفــة الــدوافع التــي جعلــت مثــل هــؤالء  -كــل بحســبه  –جميــع توجــب علــى ال

  يقدمون على فعل ذلك ، ولكي نستطيع أن  نفهم اإلجابة عن بعض التساؤالت التي تتردد كثيرا مثل:
كيف فهم هؤالء بأن الطرق التي تؤدي إلى دخـول النـار ، يمكـن أن تكـون طريقـا إلـى الجنـة؟ كيـف يكـون 

⎪⎦t ®:ض العهد ، واإلفساد في األرض ، وإشعال الحروب ربحا ، وقد قـال سـبحانه نق Ï% ©! $# tβθ àÒ à)Ζ tƒ y‰ ôγ tã 

«! $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ⎯ Ïμ É)≈ sWŠ ÏΒ tβθ ãè sÜ ø) tƒ uρ !$ tΒ u tΒ r& ª! $# ÿ⎯ Ïμ Î/ β r& Ÿ≅ |¹θ ãƒ šχρ ß‰ Å¡ ø ãƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ 

šχρ ã Å£≈ y‚ ø9     ورة البقرةس ٢٧اآلية   〉 ∪∠⊅∩ #$

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  :  ⎪⎦t ®وق Ï% ©! $# uρ tβθ àÒ à)Ζ tƒ y‰ ôγ tã «! $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ⎯ Ïμ É)≈ sV‹ ÏΒ šχθ ãè sÜ ø) tƒ uρ !$ tΒ u tΒ r& ª! $# ÿ⎯ Ïμ Î/ β r& Ÿ≅ |¹θ ãƒ 

tβρ ß‰ Å¡ ø ãƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $#   y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ s9 èπ sΨ ÷è ¯=9 $# öΝ çλ m; uρ â™ ûθ ß™ Í‘# ¤$!   سورة الرعد٢٥اآلية    〉 ∪∋⊅∩ #$

لرســول عليــه الصــالة والســالم كمــا فــي صــحيح البخــاري :{ مــن قتــل معاهــدا لــم يــرح رائحــة كيــف يقــول ا
  ثم يفهمون أنهم إذا فعلوا ذلك دخلوا الجنة بسالم.    (١)الجنة  }

ـــــون قـــــول اهللا تعـــــالى ـــــف يقرئ Ÿω ®: وكي uρ (# ûθ è= çF ø) s? öΝ ä3 |¡ àΡ r& 4 ¨β Î) ©! $# tβ% x. öΝ ä3 Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ ∩⊄®∪ ⎯ tΒ uρ ö≅ yè ø tƒ y7 Ï9¨ sŒ 

$ ZΡ¨ uρ ô‰ ãã $ Vϑ ù= àß uρ t∃ öθ |¡ sù ÏμŠ Ï= óÁ çΡ # Y‘$ tΡ 4 tβ% Ÿ2 uρ y7 Ï9¨ sŒ ’ n? tã «! $# # ¶ Å¡ o„ ∩⊂⊃∪ 〈   سورة النساء. ٣٠من اآلية  
من قتل نفسه  بحديدة فحديدته في يده يتوجـأ {: الصحيحينوقول الرسول عليه الصالة والسالم كما في 
بدا ومن شرب سما فقتـل نفسـه فهـو يتحسـاه فـي نـار جهـنم بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أ

                                                           
  ٢٩٩٥/ر١١٥٥/ص٣صحيح البخاري ج - (١)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٤   األجوبة األصولية

خالــدا مخلــدا فيهــا أبــدا ومــن تــردى مــن جبــل فقتــل نفســه فهــو يتــردى فــي نــار جهــنم خالــدا مخلــدا فيهــا 
    (١)}أبدا

(ومن قتل نفسه بشيء في الـدنيا من حديث ثابت بن الضحاك رضي اهللا تعالى عنه أيضا  الصحيحينوفي 
قـال النبـي  صـلى اهللا :{أبـي هريـرة رضـي اهللا عنـه قـال وفي صحيح البخاري  عـن   (٢)عذب به يوم القيامة)

ثم يقولون كـال بـل إن     (٣)}عليه وسلم  الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار
  هذا هو أسرع الطرق لدخول الجنة. 

⎯ ®وكيف يقرئون قول اهللا تعالى:  tΒ uρ ö≅ çF ø) tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG –Β … çν äτ !# u“ yf sù ÞΟ ¨Ψ yγ y_ # V$ Í#≈ yz $ pκ Ïù |= ÅÒ xî uρ ª! $# Ïμ ø‹ n= tã 

… çμ uΖ yè s9 uρ £‰ tã r& uρ … çμ s9 $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ïà tã ∩®⊂∪ 〈     سورة النساء ٩٣اآلية  
  ثم يفهمون أن  ذلك جائز للضرورة!!!! 

  كيف صار االنتحار استشهادا في سبيل اهللا؟
  اهللا طريقا إلى الجنة؟ كيف صار قتل النفس التي حرم

 -زرع القنابل والمتفجرات في البيوت ، والمطاعم ،  المليئـة بالنسـاء ، والشـيوخ واألطفـال-كيف أصبح 
  جهادا في سبيل اهللا ؟ كيف صار تفجير الطائرات ،  بمن فيها من األبرياء من  العمليات الجهادية؟ 

  مكانا مباحا لتلك العمليات االنتحارية؟   -خيرالتي هي معقل اإلسالم األ-كيف صارت بالد الحرمين   
  كيف نبرر تعاطف كثير من الناس مع أمثالهم ؟ 

  هل تظنون أن هؤالء ينطلقون من فراغ ؟ كال 
  بل هم يهدفون إلى غاية نبيلة ، وهي دخول الجنة .

فــي  وعنــدهم مــن المســتندات ، واألدلــة الشــرعية التــي تجيــز لهــم فعــل ذلــك ، ولــيس عنــدهم أدنــى شــك
  اعتقاد صحتها .

وهذه األدلة والمستندات روجت لهـا وسـائل إعـالم كثيـرة ، ولكـن اإلجابـة عـن هـذه األدلـة لـم تكـن مقنعـة 
لكثيـر مـن النـاس ؛ لكونهــا إجابـات عامـة مــن غيـر مناقشـة لتفاصــيل تلـك األدلـة مناقشــة علميـة مبنيـة علــى 

  البحث والتأصيل الشرعي. 
                                                           

  ١٠٩/ر١٠٣/ص١صحيح مسلم ج /١٢٩٧/ر٤٥٩/ص١صحيح البخاري ج - (١)
  ١١٠/ر١٠٤/ص١لم جصحيح مس؛   ٥٧٠٠/ر٢٢٤٧/ص٥صحيح البخاري ج - (٢)
  ١٢٩٩/ر٤٥٩/ص١صحيح البخاري ج - (٣)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٥   األجوبة األصولية

ة بأن هذه األعمال خطأ ، بل يجب أن نسعى في إقناع من يعتقـد صـواب فال يكفي أن تكون عندنا القناع
هذه األعمال بأدلة شرعية واضحة ، مع رد شبهاتهم وبيانها ؛ فإن هؤالء لو علموا أن هذه األعمـال تـؤدي 

  إلى دخول النار لما أقدموا عليها .
فــي بيــان الحــق الــذي ومــن منطلــق النصــح الواجــب علــى كــل مســلم ألخيــه المســلم ، أحببــت أن أســاهم 

أعتقده ، ويعتقده كثير من المسلمين  ، وهو حق قد جعل عليه أعداء اإلسـالم غشـاوة ، وحفـوه بشـبهات  
كثيرة ، اغتر بها أصحاب األهواء ، والدهماء من الناس ، وساهم فـي بثهـا مـدعي العلـم ، فحصـل الخلـط 

ك أن تصنع شيئا أمام عمى البصيرة بسـبب بين الحق ، و الباطل ، والحق بين لمن أراده ، ولكن ليس بيد
الهوى ، وقلة العلم ، أو الجهل المطبق    . والتواصـي بـين المسـلمين  ، إنمـا يكـون بـالحق ، والحـق هـو 

  ضالة المؤمن يأخذه من كل أحد ، ويجب رد الباطل على من جاء به من كل أحد .
يهـا األدلـة التـي يسـتندون إليهـا ، ثـم أذكـر وسوف أقوم بتناول هذه الشبهات في حلقات متفرقة ، أذكـر ف 

  وقـد أسـميته " األجوبـة األصـولية فـي نقـض األصـول اإلرهابيـة"جوابها من أقوال أهل العلم الراسخين فيه ،
  أسأل المولى سبحانه أن ينفع بها إنه سميع قريب.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٦   األجوبة األصولية

  
  
  

   
  ألجوبة األصوليةا 

  في
  األصول اإلرهابيةنقض 

)١(  
  

  الء والبراء من الكفارحقيقة الو 
  

  بأصل ضاللهم وأسِّه  الذي أقاموا بنائهم عليه ، لكي نأتي على بنيانهم من القواعد.   الحلقة نبدأ في هذه
  فمن األسس التي بنوا عليها تلك األعمال: عقيدة الوالء والبراء  
عامــل مــع غيــر ، يركــز علــى جانــب واحــد فــي الت -ممــا وقفــت عليــه-معظــم مــن يكتــب عــن هــذه المســألةو 

المســلمين ، وهــو جانــب العــداوة والبغضــاء لكــل تعامــل معهــم ، بنــوع مــن الغلــو الــذي يخــرج عــن المــنهج 
فــي التعامــل مــع الكفــار فــي حربــه وســلمه  ،  -عليــه أفضــل الصــالة والســالم-الــذي ســنه الرســول األمــين 

وقـع فيهـا الخـوارج ، و  س ُكثـرفأصبحت عقيـدة الـوالء والبـراء ، مزلقـا مـن المزالـق الخطيـرة ، ضـل فيهـا أنـا
  قديما وحديثا 

  هي العقيدة التي يمتطيها خوارج هذا العصر  بتبرير تلك التفجيرات ،  ف
  وهي العقيدة التي قادتهم إلى قتل المسلمين بحجة أنهم موالون للكفار.

  وهي العقيدة التي جعلتهم يعتقدون بأن حكام المسلمين كفار ، ألنهم موالون للكفار .
مــن أنــاس يتحــدثون عــن عقيــدة الــوالء ، والبــراء ، وهــو اليفهــم منهــا إال اســمها .فــإذا ماســألتهم مــاهي  وكــم

  عقيدة الوالء ، والبراء التي تفهمون ؟
  قالوا لك : هي بغض الكفار ، وعداوتهم . فمن أظهر خالف ذلك فهو منهم .



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٧   األجوبة األصولية

أو مصـافحته ، أو التلطـف مـع فـي  فأي عالقة تجمعك بالكافر هي من المواالة للكفار!  فالجلوس معـه ،
  الكالم  ينافي الوالء والبراء ! هكذا يعتقدون.

  وال شك بأن هذا الفهم هو فهم خاطئ لعقيدة الوالء والبراء 
وما أذكره في هذه األصل ، ليس بدعا من القول ، بل هو من األمور المستقرة عند أهل العلم ، ولكنها 

دت في تحريرها مستندا في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة  الثابتة لم تحرر تحريرا مناسبا ، وقد اجته
.  

  فماهي عقيدة الوالء والبراء؟ 
شـــهادة الإلـــه إال اهللا  ، فـــإن الـــوالء يقابـــل  عقيـــدة الـــوالء والبـــراء ، عقيـــدة عظيمـــة ، بـــل هـــي فـــي حقيقتهـــا

شـهادة الإلـه إال اهللا  تنقسـم لـوم أن اإلثبات فيها (إال اهللا) والبراء يقابل النفي فيهـا ( الإلـه) ، فكمـا هـو مع
إلــى نفــي وإثبــات ، فــإذا صــرفت العبــادة كلهــا هللا وأقــررت بأنــه المســتحق وحــده للعبــادة تكــون قــد قمــت 

وهـو الذي فيـع النفـي وهي قولك ( إال اهللا ) وتبقى النصف الثاني منها  الذي فيه اإلثباتبنصف الشهادة 
  مايعبد من دون اهللا  وقد جاء في ذلك آيات كثيرة منها: قولك الإله ، فهذا يقتضي منك الكفر بكل

⎯ ®: قوله تعالى - ١ yϑ sù ö à õ3 tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ «! $$ Î/ 〈   البقرة  فقوله تعالى ( فمـن  ٢٥٦من اآلية
يكفر بالطاغوت) هو معنى القسـم األول مـن الشـهادة(الإله) وقولـه (ويـؤمن بـاهللا) هـو معنـى القسـم 

  هادة ( إال اهللا)الثاني من الش
øŒ ® ٢٦،٢٧ تـانوقول إبـراهيم عليـه الصـالة والسـالم لقومـه فـي سـورة الزخـرف اآلي - ٢ Î) uρ tΑ$ s% ãΛ⎧ Ïδ¨ u ö/ Î) 

Ïμ‹ Î/{ ÿ⎯ Ïμ ÏΒ öθ s% uρ © É_ ¯Ρ Î) Ö™ !# u t/ $ £ϑ ÏiΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ∩⊄∉∪ ω Î) “ Ï% ©! $# ’ ÏΤ u sÜ sù … çμ ¯Ρ Î* sù È⎦⎪ Ï‰ ÷κ u y™ ∩⊄∠∪ 〈   فقولـــــــه (إننـــــــي
هذا هو معنى القسم األول ( الإلـه) وقولـه (إال الـذي فطرنـي ) هـو معنـى القسـم  براء مما تعبدون )

 ، ومثل هذه اآليات بهذا المعنى كثيرة في القرآن. الثاني ( إال اهللا)

وبنــاء علــى ذلــك فــإن مــن شــروط  الإلــه إال اهللا (الكفــر بمــا يعبــد مــن دون اهللا) وحقيقــة هــذا الشــرط هــو: 
مـواالة التوحيـد وأهلـه ، وتحقيـق هـذا الشـرط يكـون: باعتقـاد كـل مسـلم بطـالن البراءة من الكفر وأهله ، و 

وأن   –سـواء كانـت يهوديـة ، أو نصـرانية ، أو غيرهـا  -عبادة غيـر اهللا، ، وبطـالن كـل ملـة مـن ملـل الكفـر
⎯ ®أهلها إذا ماتوا عليها فهم في اآلخرة مـن الخاسـرين  مصـداقا لقولـه تعـالى:  tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ 

⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çμ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Ïο u ½z Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Í Å¡≈ y‚ ø9 ـــة  〉 ∪∋∇∩ #$ ـــه  ٨٥ اآلي ـــه علي ســـورة آلعمـــران ، ومصـــداقا لقول



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٨   األجوبة األصولية

الصالة والسالم كما في صحيح مسلم { والذي نفسي بيد اليسمع بي من هذه األمة يهـودي وال نصـراني 
    (١)أصحاب النار)ثم اليؤمن بالذي جئت به إال كان من 

$ ®الذي جاء فيه قوله تعالى  فحقيقة الوالء uΚ̄Ρ Î) ãΝ ä3–Š Ï9 uρ ª! $# … ã&è!θß™ u‘ uρ t⎦⎪Ï% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u™ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθßϑ‹ É) ãƒ 

nο 4θ n= ¢Á9 $# tβθ è?÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# öΝ èδ uρ tβθ ãè Ï.¨u‘ ∩∈∈∪ 〈   سورة المائدة . ٥٥اآلية  
تشرك به شيئا ، والوالء لرسوله أن تقتدي به في فعله وأمره ونهية وأن  فالوالء هللا  : أن تعبد اهللا وال

تصدق خبره ، والوالء للمؤمنين  أن تحب المؤمنين جميعا مهما كان لونهم أو جنسهم ومهما بعدوا 
  منك، ومهما وجدت في نفسك كراهية لبعضهم إذا كانت التتعلق بالدين.

فخرجت معهم حتى وفيه :".. -رضي اهللا عنه- حشيفي قصة و  ومن ذلك ماثبن في صحيح البخاري
قدمت على رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فلما رآني قال آنت وحشي قلت نعم قال أنت قتلت 
حمزة قلت قد كان من األمر ما بلغك قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني قال فخرجت فلما قبض 

ذاب قلت ألخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فخرج مسيلمة الك
    (٢)" الحديث به حمزة

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد كره أن يرى قاتل عمه ،  وجه االستدالل من هذا الحديث :
أمر خارج عن اإلرادة ، ولكن هذه الكراهة لم تمنع قبوله إلسالم وحشي واعتبار أن وهذه الكراهة القلبية 

  م يجب ماقبله.  اإلسال
هــي أن تعتقــد أن كــل مــن اليــدين بــدين اإلســالم فهــو الكــافر ، وأنــه لــو مــات علــى هــذه  وحقيقــة البــراء

العقيــدة فهــو مــن أصــحاب النــار ،  وهــذا يقتضــي منــك العــداوة والبغضــاء لكــل كــافر، مهمــا كــان لونــه أو 
  جنسه ، ومهما قرب منك ، ومهما وجدت في نفسك من الحب له.

فر وعداوتــه ، لــيس لكونــه مــن البلــد الفالنــي ، وإنمــا لكونــه يــدين بــدين غيــر ديــن اإلســالم ،  فــبغض الكــا
فأنت في حقيقة األمر تبغض مـا هـو عليـه مـن ضـالل ، وتـود لـو أن يهتـدي إلـى اإلسـالم ، وتشـعر باألسـى  

                                                           
    ١٥٣/ر١٣٤/ص١صحيح مسلم جمن حديث أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه ، – (١)
  باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضى اهللا عنه   /٣٨٤٤/ح١٤٩٤/ص٤صحيح البخاري ج - (٢)
  
  
   



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٩   األجوبة األصولية

ي قولـه كما شـعر نبينـا محمـد عليـه الصـالة والسـالم عنـدما يتحسـر علـى عـدم إيمـان كثيـر مـن قومـه كمـا فـ
y7 ®تعـــالى  ¯= yè n= sù Óì Ï‚≈ t/ y7 |¡ ø ¯Ρ #’ n? tã öΝ Ïδ Í≈ rO# u™ β Î) óΟ ©9 (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ # x‹≈ yγ Î/ Ï]ƒ Ï‰ y⇔ ø9 $# $ ¸ y™ r& ∩∉∪ 〈   ســـورة  ٦: اآليـــة

⎯ ®الكهــف  ، وقولــه تعــالى :  yϑ sù r& t⎦ Éi⎪ ã— … çμ s9 â™ ûθ ß™ ⎯ Ï& Í# uΗ xå çν# u™ u sù $ YΖ |¡ xm ( ¨β Î* sù ©! $# ‘≅ ÅÒ ãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ “ Ï‰ ÷κ u‰ uρ ⎯ tΒ 

â™ !$ t± o„ ( Ÿξ sù ó= yδ õ‹ s? y7 Ý¡ ø tΡ öΝ Îκ ö n= tã BN¨ u y£ xm 4 ¨β Î) ©! $# 7Λ⎧ Ï= tæ $ yϑ Î/ tβθ ãè sΨ óÁ tƒ ∩∇∪ 〈 ولـذا  . سـورة فـاطر ٨ من اآلية
  كان من أوجب الواجبات هو دعوة غير المسلمين إلى اإلسالم

  ولم يكن هدف اإلسالم القتال ألجل القتال ، بل كان من أجل إزالة الكفر 
نعم ، إن عقيدة البراء تقتضي بغض الكفار ، وعدواتهم ، ولكن العداواة والـبغض تختصـان بكـل مـا يتعلـق 
بالــدين ، دون غيــره ، وبنــاء علــى ذلــك ، فــإن الــبغض ، والعــداوة لهــم ، التعنــي ظلمهــم ، وال تعنــي بخــس 

، أو خيــانتهم ، أو  حقــوقهم ، والتعنــي نقــض عهــودهم ، وال تعنــي عــدم اإلحســان إلــيهم ، والتعنــي غشــهم
  .الغدر بهم . فهذا هو الفهم الخاطئ لعقيدة البراء

  هل يمكن أن تحب الكافر؟
تنافي  -المحبة الطبيعية–كثير من الناس ال يتصور  وجود المحبة للكافر البتة ، ويظنون أن محبة الكافر 

يكون أبا ، وقد تكون أما ، ؛  ألن هذا الكافر قد يكون ابنا ، وقد  وهذا أصل خللهمالبراء من الكفر ؛
وقد تكون زوجة ؛ فهل يعتقد أحد بأن اهللا قد كلفنا بغضهم بمعنى أن نكرههم الكره الذي اليصح 
اجتماعه مع المحبة؟ .فلو كان الجواب بنعم ، لكان هذا تكليفا بما اليطاق ؛ ألنه اليمكن أن تنزع محبة 

ا االبن كافرا ، وكذلك الحال بالنسبة لالبن مع أبيه لو  االنسان البنه التي فطره اهللا عليها ، وإن كان هذ
كان األب كافرا . ، وقد قال سبحانه وتعالى للرسول عليه الصالة والسالم في قصته مع عمه أبي طالب:  

® y7 ¯Ρ Î) Ÿω “ Ï‰÷κ sE ô⎯ tΒ |M ö6 t7 ôm r& 〈   سورة القصص، فقد أثبت محبته لعمه ، وهذا الينافي  ٥٦من اآلية
$ ®:  لكفار ، ونهاه عن االستغفار لوالديه كما في  قوله تعالىبراءته من ا tΒ šχ% x. Äc©É< ¨Ζ=Ï9 š⎥⎪Ï%©!$# uρ (# ûθãΖtΒ#u™ β r& (#ρ ãÏ øótG ó¡o„ 

t⎦⎫ Å2Î ô³ßϑù= Ï9 öθ s9 uρ (#ûθçΡ% Ÿ2 ’Í<'ρ é& 2†n1 ö è% .⎯ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ š⎥̈⎫ t7 s? öΝ çλm; öΝ åκ®Ξ r& Ü=≈ ysô¹r& ÉΟŠÅspg ù:$# ∩⊇⊇⊂∪ 〈   ومع هذا   ورة التوبة ، س ١١٣اآلية
عن أبي هريرة قال قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه (صحيح مسلم كما ثبت في فقد أذن له بزيارة قبر أمه  

، وهذا الينافي   (١))وسلم  استأذنت ربي أن أستغفر ألمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي
  توالهم.برائته من الكفار. وال تعني محبته لهم أنه ي

                                                           
  ٩٧٦/ ح٦٧١/ص٢صحيح مسلم ج - (١)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

١٠   األجوبة األصولية

ومامعنى المحبـة الواجبـة فـي الـوالء  ؟في البراءة من الكفار  مامعنى المودة المنهي عنها
  للمؤمنين ؟

فالمودة المنهي عنها هي في حقيقتها بمعنى التولي وليس بمعنى المحبة الطبيعية التي يجدها اإلنسان فـي 
  تي  بيانه.نفسه ، وهي المودة التي جاء تفسيرها في سورة الممتحنة كما سيأ

فكما أن الوالء يقتضي منك حب المؤمن والقيام بحقوقه عليك ، فال يعني أن اهللا كلفك بأن تحبه بقلبك  
كما تحب قريبك أو صديقك ، فـإن هـذا غيـر ممكـن ، ولكـن اهللا كلفـك بـأن تقـوم بحقوقـه الدينيـة عليـك  

ه وإذا دعــاك فأجبــه وإذا إذا لقيتــه فســلم عليــكــأخ مســلم كمــا ثبــت فــي الصــحيحين وهــذا لفــظ مســلم ( 
وقولـه فـي    (١)) ته وإذا مـرض فعـده وإذا مـات فاتبعـهشـماستنصـحك فانصـح لـه وإذا عطـس فحمـد اهللا ف

وهـذا هـو معنـى المحبـة ، فقـد تكـره أحـد المسـلمين    (٢)أيضا( أنصر أخاك ظالما أو مظلوما) الصحيحين
منين يمنعــك أن تجعــل هــذه الكراهــة ســببا فــي ، المــن أجــل الــدين ، ولكــن الــوالء للمــؤ  اقريبــا كــان أو بعيــد

  عدم القيام بحقه عليك كمسلم. وهذه هي حقيقة الوالء للمؤمنين
مـن  عنـده ره بحسـب مـاْكـكذلك البراءة مـن الكفـار ، أو مـن العصـاة ، فـإن العاصـي يجـب أن يـبغض ، ويُ 

  ب بقدر ماعنده من الطاعة .حَ المعصية ، ويُ 
  للكافر في آن واحد؟ اوةوالعد كيف تجتمع المحبة والبغض

البغض ، والعداوة المطلوبة من المسلم للكافر هي التي تختص بالدين ، فإنك رغم محبتك لهذه الكافر  
تعلــم ، وتعتقــد أنــه ضــال ، وأنــه لــو مــات علــى ذلــك كــان مــن   -بســبب قرابتــه منــك ، أو ألي ســبب آخــر

ــه أيضــا أن التجاملــه فــي أ ــراءة من ــار ، وتقتضــي الب ــدين ، فــال يجــوز لهــذه أصــحاب الن ي أمــر مــن أمــور ال
المحبة أن تكون سببا في طاعتك له في أمر يخالف الدين ، ولذا فـإن اهللا وصـف الزوجـة والولـد بالعـدو ، 

$ ®وحذرنا من ذلك ، مع أن الزوجة والولد غالبا من المسلمين  كما في قولـه تعـالى: pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ãΖ tΒ# u™ χ Î) 

ô⎯ ÏΒ öΝ ä3 Å_¨uρ ø— r& öΝ à2 Ï‰≈ s9 ÷ρ r& uρ # xρ ß‰ tã öΝ à6 ©9 öΝ èδρ â‘ x‹ ÷n $$ sù 4 β Î) uρ (#θ à ÷è s? (#θ ßs x óÁ s? uρ (#ρ ã Ï øó s? uρ χ Î* sù ©! $# Ö‘θ à xî íΟ‹ Ïm قال بن      (٣) 〉 ∪⊇⊆∩ ‘§
يقول تعالى مخبرا عن األزواج واألوالد أن منهم من هو عدو الزوج والوالد بمعنى أنه يلتهي بـه عـن  كثير:"

يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر اهللا ومن يفعل ذلك (الح كقوله تعالىالعمل الص
                                                           

  ٢١٦٢/ح١٧٠٥/ص٤صحيح مسلم ج - (١)
  ٢٥٨٤/ح١٩٩٨/ص٤صحيح مسلم ج؛  ٢٣١١/ح ٨٦٣/ص٢صحيح البخاري ج - (٢)
  ١٤سورة التغابن آية  – (٣)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

١١   األجوبة األصولية

قـال بـن زيـد يعنـي علـى ديـنكم وقـال    }فاحـذروهم {ولهـذا قـال تعـالى هـا هنـا    )فأولئك هم الخاسرون 
معصـية ربـه فـال  مجاهد   إن من أزواجكم وأوالدكم عـدوا لكـم   قـال يحمـل الرجـل علـى قطيعـة الـرحم أو

    (١)"يستطيع الرجل مع حبه إال أن يطيعه 
أن تقهر نفسك وهواها فتقوم بما يجب عليك تجـاه أخـاك المسـلم وإن كـان   فحقيقة الوالء للمؤمنين

  في قلبك شيء عليه ، ولو كرهته . 
لبـك  إذا  أن تقهر نفسك وهواها فال تطيع وال تجامل من يحبه ق وحقيقة البراءة من الكفار والعصاة

كــان ذلــك علــى حســاب الــدين مهمــا بلغــت هــذه المحبــة فــي قلبــك .  وأكثرنــا يفشــل فــي  تحقيــق ذلــك . 
فنطيــع مــن نحــب ولــو كــان معصــية هللا ، والــبغض لشــخص ألمــر ال يتعلــق بالــدين  ، فالحــب يعمــي ويصــم 

  يجعلنا نلغي جميع الحقوق.
إنمــا هــو فــي الــدين دون وممــا يــدل علــى أن بغــض الكفــار ، وعــداوتهم ، وعــدم مــودتهم  

  غيره مايلي:
أن  اإلسالم قـد أوجـب علـى المسـلم أن يـبغض الكفـار ولـو كـانوا مـن أقـرب النـاس إليـه كالوالـدين  أوال : 

ــــــــــــــــــــــــــــــال:  $ ®فق pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (# ÿρ ä‹ Ï‚ −F s? öΝ ä. u™ !$ t/# u™ öΝ ä3 tΡ¨ uθ ÷z Î) uρ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& Èβ Î) (#θ ™6 ys tG ó™ $# u ø à6 ø9 $# ’ n? tã 

Ç⎯≈ yϑƒ M} $# 4 ⎯ tΒ uρ Ο ßγ ©9 uθ tG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθ ßϑ Ï=≈ ©à9 سورة التوبة ،  ومـع ذلـك فقـد  ٢٣اآلية   〉 ∪⊃⊅∩ #$
  أمر بأن يصاحبهما في الدنيا معروفا فقال سبحانه :

® β Î) uρ x8# y‰ yγ≈ y_ #’ n? tã β r& x8 Í ô± è@ ’ Ï1 $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïμ Î/ ÖΝ ù= Ïæ Ÿξ sù $ yϑ ßγ ÷è ÏÜ è? ( $ yϑ ßγ ö6 Ïm$ |¹ uρ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $ ]ùρ ã ÷è tΒ ( 

ôì Î7 ¨? $# uρ Ÿ≅‹ Î6 y™ ô⎯ tΒ z>$ tΡ r& ¥’ n< Î) 4 ¢Ο èO ¥’ n< Î) öΝ ä3 ãè Å_ ö tΒ Ν à6 ã∞ Îm; tΡ é' sù $ yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊇∈∪ 〈   ســـورة  ١٥مـــن اآليـــة
  لقمان، 

دمت علــي أمــي وهــي عــن أســماء بنــت أبــي بكــر رضــي اهللا عنهمــا قالــت قــ ( صــحيح البخــاري وجــاء فــي 
مشــركة فــي عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  فاســتفتيت رســول اهللا  صــلى اهللا عليــه وســلم  قلــت إن 

    (٢))أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك

                                                           
  ٣٧٧/ص٤تفسير ابن كثير جأنظر  – (١)
  ٢٤٧٧/ح٩٢٤/ص٢صحيح البخاري ج - (٢)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

١٢   األجوبة األصولية

بن عمر رضي اهللا عنهمـا يقـول رأى عمـر حلـة سـيراء تبـاع فقـال يـا رسـول {عن ا وجاء في صحيح البخاري
هــذه والبســها يــوم الجمعــة وإذا جــاءك الوفــود قــال إنمــا يلــبس هــذه مــن ال خــالق لــه فــأتى النبــي  اهللا ابتــع 

صلى اهللا عليه وسلم  منها بحلـل فأرسـل إلـى عمـر بحلـة فقـال كيـف ألبسـها وقـد قلـت فيهـا مـا قلـت قـال 
أن إنـــي لـــم أعطكهـــا لتلبســـها ولكـــن تبيعهـــا أو تكســـوها فأرســـل بهـــا عمـــر إلـــى أخ لـــه مـــن أهـــل مكـــة قبـــل 

    (١)}يسلم
فلــو كــان البــر للوالــدين الكــافرين  أو اإلحســان للقريــب  : ينوجــه االســتدالل مــن اآليتــين والحــديث

الكافر من تولي الكفار لكان في هذا تناقضا ؛ فـدل ذلـك أن اإلحسـان للكـافر لـيس مـن التـولي للكفـار ، 
  وال ينافي البراءة من الكفر.

/ω â ®لقـد قـال تعـالى   ثانيا : ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª! $# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θ ã_ Í øƒ ä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Í≈ tƒ ÏŠ β r& 

óΟ èδρ • y9 s? (# ûθ äÜ Å¡ ø) è? uρ öΝ Îκ ö s9 Î) 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 $# ∩∇∪ $ yϑ ¯Ρ Î) ãΝ ä39 pκ ÷] tƒ ª! $# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ ä.θ è= tG≈ s% ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# 

Ο à2θ ã_ u ÷z r& uρ ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Í≈ tƒ ÏŠ (#ρ ã yγ≈ sß uρ #’ n? tã öΝ ä3 Å_# u ÷z Î) β r& öΝ èδ öθ ©9 uθ s? 4 ⎯ tΒ uρ öΝ çλ °; uθ tF tƒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ ßϑ Ï=≈ ©à9 $# 

  من سورة الممتحنة   ٩-٨اآليتان  〉 ∪®∩

: أنه نهى عن تولي الكفار إذا قاتلونـا فـي الـدين ، ولـم يقـل التقسـطوا إلـيهم  وجه االستدالل من اآلية
وال تبروهم وال تحسنوا إليهم وال تفوا بعهودهم  ؛ ألن هذا الينافي البراءة مـن الكفـار ، واليقتضـي تـوليهم 

  .   لهذه اآلية ناقضا مصاحبة الوالدين بالمعروف مب،ولو كان هذا مقصودا لكان األمر 
الميـرة عـن قـريش  -رضـي اهللا عنـه - ومما يوضح ذلك ماجاء في الصحيحين :عندما منـع ثمامـة ابـن أثـال

وال واهللا ال يأتيكم من اليمامـة حبـة حنطـة حتـى يـأذن فيهـا النبـي  صـلى اهللا عندما دخل اإلسالم ،  فقال{ 
 إلـى يحملـوا أن فمـنعهم اليمامـة إلـى خـرج ثـم :"  هشـام بن زادال في فتح الباري:" ، ق   (٢) " عليه وسلم

 بيـنهم يخلـى أن ثمامـة إلـى فكتـب الـرحم بصـلة تـأمر إنك وسلم عليه اهللا صلى النبي إلى فكتبوا شيئا مكة
  "إليهم الحمل وبين

                                                           
  ٥٦٣٦/ر٢٢٣٠/ص٥صحيح البخاري ج - (١)
    ١٧٦٤/ر١٣٨٦/ص٣؛ صحيح مسلم ج٤١١٤/ر١٥٨٩/ص٤البخاري ج رضي هللا تعالى عنه ، صحيح - رضي هللا عنه-من حديث أبي ھريرة  – (٢)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

١٣   األجوبة األصولية

وأخرجــوه مــع أصــحابه مــن  ومــن المعلــوم بــأن قــريش قــد قــاتلوا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فــي الــدين 
ديارهم وظاهر كثير منهم على إخراجه ، ومع هذا كله ، فإن اإلحسان إليهم بذلك ليس من الـوالء للكفـار 

.  
وهكذا كل من كان له مع المسـلمين عهـد أو عقـد يجـب عـدم ظلمـه وال بخـس حقوقـه ، ويكـون معصـوم  

ــره ،  حتــى الكــافر الحر  ــه وب بــي إذا دخــل بأمــان فيكــون دمــه معصــوما،  الــدم والمــال ،ويســن اإلحســان إلي
  كالرسل  بين المقتتلين في أيام الحرب.

ــا: ‰ω ß ®قولــه ســبحانه :   ثالث Åg rB $ YΒ öθ s% šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Í ½z Fψ $# šχρ –Š !# uθ ãƒ ô⎯ tΒ ¨Š !$ xm ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ 

öθ s9 uρ (# ûθ çΡ% Ÿ2 öΝ èδ u™ !$ t/# u™ ÷ρ r& öΝ èδ u™ !$ sΨ ö/ r& ÷ρ r& óΟ ßγ tΡ¨ uθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝ åκ sE u Ï± tã 4   〈   من سورة المجادلة  ٢٢من  اآلية  

أنه قد نهى في هذه اآلية عن مودة الكفار ولو كانوا من أقرب األقربين ،  وجه االستدالل من اآلية :
ولو كان المقصود بمودة الكفار مطلق المحبة ، لكان األمر بمصاحبة الوالدين بالمعروف تناقضا مع هذه 

آلية  ألن اإلنسان قد فطر على محبة والديه ، واألقربين منه،  ولكنه سبحانه وتعالى قد بين المقصود ا
pκ$ ®من المودة المنهي عنها ، في سورة الممتحنة : فقد قال سبحانه :   š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ Ÿω (#ρä‹ Ï‚−G s? 

“ Íiρß‰ tã öΝ ä. ¨ρ ß‰ tã uρ u™ !$u‹ Ï9 ÷ρr& šχθà) ù= è? Ν Îκ ö s9 Î) Ïο ¨Š uθ yϑ ø9 $$Î/ ô‰ s% uρ (#ρã x x. $ yϑÎ/ Ν ä. u™ !% ỳ z⎯ ÏiΒ Èd,ys ø9 $# tβθã_ Íøƒ ä† tΑθß™ §9 $# 

öΝ ä.$§ƒÎ) uρ   β r& (#θãΖ ÏΒ÷σ è? «! $$Î/ öΝ ä3În/ u‘ βÎ) ÷Λä⎢Ψ ä. óΟ çFô_ u yz # Y‰≈ yγ Å_ ’ Îû ’ Ì?‹ Î6 y™ u™ !$ tó ÏGö/ $# uρ ’ ÏA$ |Ê ó sΔ 4 tβρ ”Å¡ è@ Ν Îκ ö s9 Î) 

Ïο ¨Š uθ yϑ ø9 $$Î/ O$ tΡ r& uρ ÞΟ n=÷æ r& !$ yϑ Î/ ÷Λ ä⎢ øŠ x ÷z r& !$ tΒ uρ ÷Λ ä⎢Ψ n=÷æ r& 4 ⎯ tΒ uρ ã&ù# yè ø tƒ öΝ ä3ΖÏΒ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê u™ !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9  ١اآلية   〉 ∪⊆∩ #$
سورة الممتحنة،  فهذه اآليات قد نزلت في حاطب بن أبي بلتعة رضي اهللا تعالى عنه ، وقد كانت المودة 
التي أسر بها إلى الكفار ، هي خيانة هللا ولرسوله عندما قام بإرسال رسالة إلى المشركين تخبرهم بخروج 

كفار على المسلمين وهو في الظاهرمن رسول اهللا صلى اهللا عليهم وسلم لقتالهم، وهذا فيه مظاهرة لل
فاهللا سبحانه وتعالى لم يلمه على المحبة التي يجدها في قلبه تجاه قراببته في تولي الكفار في الدين.   

  مكة ، وإنما المه على توليه الكفار بهذه الرسالة التي أرسالها إليهم ، وسمى ذلك مودة.
ج بالكتابيــة مــن اليهــود والنصــارى ، ولــك أن تتصــور مقــدار أن اإلســالم قــد أجــاز للمســلم أن يتــزو  رابعــا: 

المودة التي تكـون بـين الـزوجين مـع اخـتالف الـدين ، والعالقـة التـي تجمعـه بأصـهاره ، ولكـن هـذه المـودة 
  التنافي الوالء ، والبراء . 



  
 
 
 
 

    
 
 
 

١٤   األجوبة األصولية

⎯ô ®كيـــــــف ، وقـــــــد قـــــــال ســـــــبحانه: ÏΒ uρ ÿ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ ÷β r& t, n= yz / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& % [`¨ uρ ø— r& (# ûθ ãΖ ä3 ó¡ tF Ïj9 $ yγ øŠ s9 Î) Ÿ≅ yè y_ uρ 

Ν à6 uΖ ÷ t/ Zο ¨Š uθ ¨Β ºπ yϑ ôm u‘ uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9¨ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 tβρ ã ©3 x tF tƒ ∩⊄⊇∪ 〈 (١)       
فلــو كــان المقصــود بمــودة الكفــار مطلــق المحبــة ،لكانــت محبــة الرجــل المســلم لزوجتــه النصــرانية مناقضــا 

  الزواج منها ثم يأمره بأن اليحبها؟لهذه اآلية ، فكيف يأذن له ب
Èβ ® قـد قـال تعـالى فـي حـق بعـض المسـلمين  ل  خامسا: Î) uρ öΝ ä.ρ ã |ÇΖ oK ó™ $# ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ãΝ à6 ø‹ n= yè sù ã óÇ ¨Ζ9 $# ω Î) 

4’ n? tã ¤Θ öθ s% öΝ ä3 sΨ ÷ t/ Ν æη uΖ ÷ t/ uρ ×,≈ sVŠ ÏiΒ 〈   فــي تفســير  ٥٧/ص٨قــال القرطبــي : ج ســورة األنفــال ،  ٧٢ اآليــةمــن
يهاجروا من أرض الحرب لم يريد إن دعوا هؤالء المؤمنون الذين }"وإن استنصروكم في الدين{تعالى ه قول

عونكم بنفير أو مال الستنقاذكم فأعينوهم فذلك فرض عليكم فال تخذلوهم إال أن يستنصروكم على قوم  
    "كفار بينكم وبينهم ميثاق فال تنصروهم عليهم وال تنقضوا العهد حتى تتم مدته

فعدم نصر المسلمين بسبب عجزهم ، أو بسبب ميثاق مع الكفار ليس مـن المصـلحة نقضـه ، اليعنـي أن 
  المسلمين قد ظاهروا الكفار ، أو أنهم موالون للكفار.

،  المدينة إلى وسلم عليه اهللا صلى النبي رجع ثم" في ذكر قصة الحديبية وفيه  جاء في البخاريقد و 
 جعلت الذي العهد : فقالوا،  رجلين طلبه في فأرسلوا،  مسلم وهو قريش من رجل ،  بصير أبو فجاءه
 بصير أبو فقال،  لهم تمر من يأكلون فنزلوا،  الحليفة ذا بلغا حتى به فخرجا،  الرجلين إلى فدفعه،  لنا

 قدل لجيد إنه واهللا أجل :فقال اآلخر فاستله،  جيدا فالن يا هذا سيفك ألرى إني واهللا : الرجلين ألحد
 أتى حتى اآلخر وفر،  برد حتى فضربه منه فأمكنه إليه أنظر أرني :بصير أبو فقال . جربت ثم به جربت
 فلما،  ذعرا هذا رأى لقد: رآه حين وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال .يعدو المسجد فدخل المدينة
 يا :فقال بصير أبو فجاء،  قتوللم وإني،  صاحبي واهللا قتل :قال،  وسلم عليه اهللا صلى النبي إلى انتهى
 عليه اهللا صلى النبي قال .منهم اهللا أنجاني ثم،  إليهم رددتني قد،  ذمتك اهللا أوفى واهللا قد،  اهللا نبي

 أتى حتى فخرج ،  إليهم سيرده أنه عرف ذلك سمع فلما . أحد له كان لو حرب مسعر أمه ويل :وسلم
 قريش من يخرج ال فجعل،  بصير بأبي فلحق،  سهيل نب جندل أبو منهم وينفلت: قال.البحر  سيف
 لقريش خرجت بعير يسمعون ما فواهللا،  عصابة منهم اجتمعت حتى ، بصير بأبي لحق إال أسلم قد رجل

                                                           
  سورة الروم ٢١اآلية  – (١)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

١٥   األجوبة األصولية

 وسلم عليه اهللا صلى النبي إلى قريش فأرسلت،  أموالهم وأخذوا،  فقتلوهم لها اعترضوا إال،  الشام إلى
 ،  )١("  إليهم وسلم عليه اهللا صلى النبي فأرسل ، آمن فهو أتاه فمن أرسل الم والرحم باهللا تناشده، 
o  :ومما يستفاد من هذا  النص مايلي 
، كما في قصة أبي بصير حيث قام  وجوب الوفاء بالعهد الذي تضمن تسليم المسلم للدولة الكافرة -

  بتسليمه لوفدهم عندما طلبوا ذلك.
ولـة الكـافرة المعتديــة ،  مشـروط بعـدم وجـود عهـد للدولـة الناصــرة أن نصـرة الدولـة المسـلمة علـى الد  -

. لقصـة أبـي بصـير، ومـن معـه حيـث لـم ينصـرهم الرسـول عليـه الصـالة والسـالم ،   مع الدولة المعتديـة
    ولم يعنهم بشيء بسبب عهده مع قريش.  

عقـود الجـائزة ، والبـد أن أن اإلسالم قد أجاز التعامل مع الكفار بيعا وشراء ، وغير ذلـك مـن ال سادسا :
  يكون هناك عالقة مترتبة على مثل تلك المعامالت ، ولكنها التنافي عقيدة الوالء ، والبراء.

  أقسام المواالة
الخالصـــة فـــي هـــذا أن مـــواالة الكفـــار  قـــد تكـــون كفـــرا أكبـــر ، وقـــد تكـــون معصـــية ، وقـــد تكـــون جـــائزة  

  صال ، فهذه أقسام أربعة:للضرورة، وقد التكون من المواالة المنهي عنها أ
قــد تكــون المــواالة للكفــار كفــرا أكبــر ، إذا صــارت المــواالة لهــم مــواالة تامــة ، وهــي أن  القســم األول :

يتــوالهم فــي الــدين ، مثــل أن يفــرح بنصــرهم ، أو يحــزن لنصــر المســلمين ، أو يعتقــد أنهــم علــى حــق فــي 
م وأيضـــا اليمكـــن أن تعـــرف ذلـــك إال ديـــنهم ،  وهـــذه اليمكـــن تصـــورها مـــن شـــخص يـــدين بـــدين اإلســـال

باالطالع على مافي القلب ، وهذا أمر اليعلمه إال اهللا . فهذه المواالة التكون إال من المنـافق الخـالص ، 
ــــك قولــــه تعــــالى : ــــدل علــــى ذل Î ®وي Åe³ o0 t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# ¨β r' Î/ öΝ çλ m; $ ¹/# x‹ tã $ ¸ϑŠ Ï9 r& ∩⊇⊂∇∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ä‹ Ï‚ −F tƒ z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9 $# 

u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 ــان   〉 #$ ســورة النســاء ، وهــذه المــواالة هــي التــي قــال فيهــا  ١٣٩-١٣٨مناآليت

⎯   ®  تعالى:  tΒ uρ Ν çλ °; uθ tG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ … çμ ¯Ρ Î* sù öΝ åκ ÷] ÏΒ   ∩∈⊇∪ 〈    وهـذه اآليـة قـد نزلـت  سـورة المائـدة ، ٥١من اآليـة
، ، فـــإن المنـــافقين رغـــم معرفـــة الرســـول عليـــه الصـــالة والســـالم  فـــي عبـــد اهللا ابـــن أبـــي وهـــو رأس النفـــاق

  بمواالتهم للكفار فهو لما يحاسبهم على ما بداخل قلوبهم ، بل أخذهم على ظاهرهم . 

                                                           
   ٢٥٨١/باب الشروط في الجھاد والمصالحة مع أھل الحرب وكتابة الشروط/ح٢١٥ص    ٢صحيح البخاري  ج  - (١)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

١٦   األجوبة األصولية

ويــدخل فــي هــذا القســم نصــرة الكــافر بــالقول أو بالفعــل ضــد المســلمين ، ولكــن اليمكــن لــك أن تحكــم 
دل على نصرة الكفار على المسلمين ؛ ألنك التـدري هـل قـال بالكفر على من كل من فعل أو قال شيئا ي

الــدنيا  ،  وال شــك أن فعــل  ظو ظــح ظذلــك عــن اعتقــاد ، أو أنــه قالــه أو فعلــه مكرهــا أو قالــه مــن أجــل حــ
حاطــب بــن أبــي بلتعــة رضــي اهللا عنــه مــن أعظــم المظــاهرة للكفــار ، ومــع ذلــك فهــو لــم يكفــر بمجــرد هــذا 

العلمــاء قــد اتفقــوا علــى أن الجاســوس المســلم اليكــون فعلــه هــذا ردة عــن الفعــل ، وبنــاء علــى ذلــك فــإن 
  اإلسالم ، واختلفوا هل يقتل أو ال.  

  وقد تكون مواالة الكافر معصية ، مثل: :القسم الثاني 
  التشبه بالكفار في لباسهم وهيئاتهم التي يختصون بها . - ١
 مواالة التخرج عن الملة . ومثل االحتفال بأعيادهم ، فهذا من المواالة لهم ، ولكنها - ٢

 وهكذا االستغفار لمن مات كافرا فهو مناف للبراءة من الكفار.   - ٣

 اتخاذهم بطانة. - ٤

ومواالة الكافر قد تكـون جـائزة للضـرورة، إذا كانـت مـواالة فـي الظـاهر مـع إبطـان الـبغض  القسم الثالث:
فعـل أو   -أو غيـره-الدولة المسـلمة ولي أمر  لو أن لهم واعتقاد بطالن ماهم عليه ، وبناء على ذلك ، ف

أومـن أجـل ضـرر بالمسـلمين فيهـا، مـع عـدم القـدرة علـى دفعـه ، قال مايرضي الدولة الكافرة عنـد خـوف ال
›ω É ®: هذا من باب التقية الجـائزة شـرعا لقولـه تعـالى، فاتقاء  شره  Ï‚ −G tƒ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9 $# u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ 

Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ( ⎯ tΒ uρ ö≅ yè ø tƒ y7 Ï9¨ sŒ }§ øŠ n= sù š∅ ÏΒ «! $# ’ Îû >™ ó© x« Hω Î) β r& (#θ à) −G s? óΟ ßγ ÷Ζ ÏΒ Zπ9 s) è? 3 ãΝ à2 â‘ Éj‹ y⇔ ãƒ uρ ª! $# 

… çμ |¡ ø tΡ 3 ’ n< Î) uρ «! $# ã ÅÁ yϑ ø9    : ٢٢٨ / ٣، سورة آل عمران،  قال الطبري فـي تفسـير اآليـة  ٢٨ اآلية 〉 ∪∇⊅∩ #$
إال أن تكونـــوا فـــي ســـلطانهم فتخـــافوهم علـــى أنفســـكم فتظهـــروا لهـــم الواليـــة  :ة إال أن   تتقـــوا مـــنهم تقـــا"

وقولـه تعـالى إال أن   تتقـوا : " ٣٥٨ /١" ، وقـال ابـن كثيـر فـي تفسـيراآليةبألسنتكم وتضمروا لهـم العـداوة
  ". ن يتقيهم بظاهره ال بباطنه ونيتهأمنهم تقاة أي من خاف في بعض البلدان واألوقات من شرهم فله 

 :وهنـاك قسـم رابـع لـيس مـن مـواالة الكفـار كمـا يفهمـه  الـبعض  ، مثـل إقامـة العالقـات  القسم الرابع
مع اليهود والنصارى ، والمعاملة معهم بيعا وشراء ، فقد مـات رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ودرعـه 



  
 
 
 
 

    
 
 
 

١٧   األجوبة األصولية

 صـلى اهللا لرسـو  تـوفي :قالـت -عنهـا اهللا رضـي-عائشـة عن كما جاء في البخاري مرهونة عند يهودي
        )١(  شعير من صاعا بثالثين يهودي عند مرهونة ودرعه وسلم عليه اهللا

، ومثل قيام ولي األمر عند ضعف المسلمين  بعقد هدنة مـع الكفـار ، ولـو كانـت بشـروط جـائرة إذا رأى  
 صــلح الحديبيــة بــين رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وبــينفــي جــرى  المصــلحة فــي ذلــك ، مثــل ماقــد 

المشركين ، رغم مافيه من شروط  جائرة على المسلمين ، ومن ذلك أن من أسلم مـن الكفـار يجـب علـى 
المسلمين إعادته إلى المشركين .وهذا األمر متـواتر فـي شـتى عصـور اإلسـالم ، وكـل ذلـك الينـافي عقيـدة 

  الوالء والبراء والبغض ألعداء اهللا.
ستصـالحون الـروم صـلحا آمنـا وتغـزون أنـتم وهـم عـدوا مـن   بل قد قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم {

     (٢)فتنصرون وتغنمون} ورائكم
أنه قد يبلغ األمر بأن يكون هناك عقد بين المسلمين والنصـارى  ووجه االستدالل من هذا الحديث :

حيـث تـم لقتال عدو مشترك لهم ، وهذا قد حصل كما في حرب الخليج التي حصل فيهـا غـزو الكويـت  
  ، ومع هذا كله فإنه اليلزم منه أننا نوالي الكفار . الشتراك مع النصارى في قتال الغازي المعتدي ا

وقــد تحــالف رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــع اليهــود فــي قتــال المشــركين عنــدما كــانوا فــي المدينــة ، 
تـدى علـيهم ، وتحالف مع خزاعة ضد مشـركي قـريش ، وهـذا الحلـف يقتضـي مناصـرة الكفـار علـى مـن اع

  وهذا كله اليقتضي مواالة الكفار.
الـذي يحـث علـى مثـل تفجيـرات الريـاض وغيرهـا  ومن ذلك التعاون مع الكفـار فـي حـرب اإلرهـاب

التـي تسـتهدف  -بتبادل المعلومات ، والتقارير ، ونحو ذلك ، فإن القائمين على تلك التفجيـرات اآلثمـة 
سـلمين ، حتـى وإن تسـموا باإلسـالم ، فالتعـاون مـع الكفـار عـدو مشـترك للكفـار والم -األنفس المعصومة

  من أجل دحر هذا العدو واستئصاله أمر مطلوب شرعا وعقال، ، وال يقتضي ذلك أننا نواليهم  . 

                                                           
  ٢٧٥٩/باب ما قيل في درع النبي صلى هللا عليه وسلم/ح١٠٦٨ص  ٣صحيح البخاري  ج - (١)

  /ر١٣٦٩/ص٢سنن ابن ماجه ج ؛ ٢٧٦٧/ر٨٦/ص٣سنن أبي داود ج ؛   ٦٧٠٩/ر١٠٢/ص١٥صحيح ابن حبان ج - (٢)
       ١٦٨٧١/ر٩١/ص٤مسند اإلمام أحمد بن حنبل ج ؛ ١٨٥٩٨/ر٢٢٣/ص٩سنن البيهقي الكبرى ج؛  ٤٠٨٩

  



  
 
 
 
 

    
 
 
 

١٨   األجوبة األصولية

: أن المــواالة التــي توجــب الكفــر المخــرج عــن الملــة التكــون إال بحــدوث  وخالصــة الكــالم فــي هــذا
وهي التكون إال من المنافقين الذين يظهرون اإلسالم ، ويبطنون الكفـر المواالة التامة للكفار في دينهم ، 

  ، والسبيل إلى إثباتها إال بمعرفة عقيدة القلب ، وهذا أمر اليطلع عليه سوى اهللا .  
فـإذا وجــد البــراء فـي  قلــب المســلم  ، وهـو اعتقــاد بطــالن كـل ديــن ســوى اإلسـالم ، فــال يمكــن أن يكــون 

مواليا للكفـار مـوالة تخـرج عـن الملـة ، وتبقـى الصـور األخـرى التـي التخلـو  -يدةبهذه العق-هذا المسلم 
  من كونها معصية أو مباحة.

أما تكفير المسلمين ، أو حكامهم ، ألمور ليست هي من المواالة المحرمـة أصـال كاألمثلـة التـي تقـدمت  
الكفر ، أقول بأن مـن يقـول بهـذا ، أو قد يكون فيها نوع مواالة ، ولكنها من قبيل المعصية التي التوجب 

  فإنه قد أخذ بمذهب الخوارج ومن نحى نحوهم في هذا الباب.  واهللا تعالى أعلم.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
 
 
 

    
 
 
 

١٩   األجوبة األصولية

  األجوبة األصولية
  نقض  في

  األصول اإلرهابية
 )٢(  

  شبهة القول باستحالل الدماء المعصومة 
  

النســـاء ، واألطفـــال ، والمعاهـــدين فـــي الـــدول إن العمليـــات اإلرهابيـــة  التـــي يســـتهدف منهـــا األبريـــاء مـــن  
المســلمة ، وفــي غيرهــا ، هــو أمــر قــديم ، ولكــن هــذه العمليــات أخــذت بعــدا آخــر بعــد التفجيــرات التــي 

  وقعت في أمريكا.
ــوراء ، حيــث حــدث الحــادي عشــر مــن  ــدنا ، البــد مــن الرجــوع قلــيال إلــى ال ــة عن ولمعرفــة منشــأ هــذه الفئ

الحــدث قــد أفــرز قناعــات كثيــرة  لــدى المســلمين بصــفة عامــة ، وبعــض  كمــا أســموه ، فــإن هــذا-ســبتمبر
المســلمين فــي هــذه الــبالد بصــفة خاصــة ،وهــذه القناعــات عنــد التمحــيص ؛ فإنــك لــن تجــد لهــا مســتندا 
صــحيحا مــن الشــرع ، وإنمــا هــي  العواطــف ، واألهــواء التــي تحكــم الكثيــر مــن النــاس فــي هــذا العصــر ، 

لناس أنها استندت لبعض األدلة الشرعية التي قد يفهم منها خـالف الحقيقـة والذي ساعد في نشرها بين ا
، فـاغتر بهــا الكثيــر مــن النــاس. ولــم تــتم مناقشــة هـذه القناعــات فــي حينهــا ، ممــا جعلهــا تــزداد رســوخا فــي 

  عقول الكثير من الناس .
فيجــدون فيهـا مبــررا  وهـذه القناعـات هــي مـن الشــبهات التـي أفـرزت أناســا يفكـرون بمثــل هـذه التفكيـر ،  

لإلقدام على مثل تلك األعمال ، وقبولها من الناحية الشرعية ،  وحديثنا اليوم عن األساس الذي اسـتندوا 
عليــه فــي اســتحالل دمــاء المعصــومين ســواء كــانوا كفــارا أو مســلمين ، أمــا اســتحالل دم المســلمين فأصــله 

   .ماضية ال الحلقةمسألة الوالء والبراء ، وهذه قد ذكرتها في 
ــاني الــذي أجــاز لهــم  اســتحالل دمــاء المعصــومين مــن غيــر المســلمين كمــا فــي - فأصــل ضــاللهم الث

أنـه العهـد ب :ينبني على قـولهم  -غزواتهم في نييورك وواشنطن ، وفي الرياض والتي استهدفوا فيها الكفار
بنـاء علـى  رى بصـفة عامـة،وبين النصارى من األمـريكيين بصـفة خاصـة ، وغيـرهم مـن النصـاوال ميثاق بيننا 

  ن .    و أنهم قد نقضوا العهد بما يقومون به تجاه اإلسالم والمسلمين،وعلى هذا فهم كفار حربي
    في عدم وجود عهد وال عقد بين المسلمين وبينهم واواحتج



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٢٠   األجوبة األصولية

  وا علـى ذلـكبـأنهم هـم لـم يفـوا بعهـودهم وال مـواثيقهم ، وأتـوا بأفعـال تـدل علـى نقضـهم للعهـد ، واسـتدل 
β ®:بقولـــــه تعـــــالى Î) uρ (# ûθ èW s3 ¯Ρ Ν ßγ uΖ≈ yϑ ÷ƒ r& .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ öΝ Ïδ Ï‰ ôγ tã (#θ ãΖ yè sÛ uρ ’ Îû ôΜ à6 ÏΖƒ ÏŠ (# ûθ è= ÏG≈ s) sù sπ £ϑ Í← r& Í ø à6 ø9 $#   öΝ ßγ ¯Ρ Î) 

Iω z⎯≈ yϑ ÷ƒ r& óΟ ßγ s9 öΝ ßγ ¯= yè s9 šχθ ßγ tG⊥ tƒ ∩⊇⊄∪ 〈    ويستدلون باستحالل دمـائهم بمثـل قولـه تعـالى  التوبة ، ١٢اآلية

® # sŒ Î* sù y‡ n= |¡Σ $# ã åκ ô− F{ $# ãΠ ã çt ù: $# (#θ è= çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ xm óΟ èδθ ßϑ ›?‰ ỳ uρ óΟ èδρ ä‹ äz uρ öΝ èδρ ã ÝÇ ôm $# uρ (#ρ ß‰ ãè ø% $# uρ öΝ ßγ s9 

¨≅ à2 7‰ |¹ ó sΔ 4 β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# (#θ = y⇐ sù öΝ ßγ n=‹ Î; y™ 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∈∪ 〈   
من استحالل دمائهم أينما كانوا ؛ ألنهم   ليس هناك مايمنع وا ،أن يقول ون يريد مفهسورة التوبة ،  ٥االية 

  كفار حربيون الحرمة لهم. 
  والجواب عن هذه القول من وجوه :

إن هذا الكـالم نظـري لـيس لـه مـن الواقـع أي دليـل يسـتند إليـه ، فالدولـة األمريكيـة علـى  – الوجه األول
مثال  تربطها بكثير من الدول اإلسالمية ، عهود ومواثيق  ، فلم يوجد إعالن من أي من األطـراف سبيل ال

بما يدل على نقض العهد، أو إعالن الحرب، فبيننا وبينهم تبادل اقتصادي ، وعالقات دبلوماسية ، وكثير 
ــدين ــة يعملــون ل ا ولــدى كثيــر مــن مــن المســلمين يعملــون هنــاك ، أو يدرســون ، وكثيــر مــن أهــل هــذه الدول

  المسلمين ، وكذلك لم يوجد أي فعل ظاهر يدل على ذلك . 
سـلمنا لكـم بـأن مـايقومون بـه مـن أفعـال ضـد اإلسـالم والمسـلمين يعـد  ناقضـا للعهـد ،  - الوجه الثـاني

بــل هــو مــن شــأن ولــي األمــر فــي الدولــة المســلمة ، ، ولكــن إبــرام العهــد أو نقضــه لــيس مــن شــأن أي أحــد 
ضيه مصلحة المسلمين ، وليس ألحد أن ينقض العهـد الـذي أعطـاه ولـي األمـر بمجـرد رأيـه بحسب ما تقت

  وهذا محل إجماع بين المسلمين.وفكره  . 
لو سلمنا بأنهم نقضوا عهدهم مع بعض المسلمين ، فال يوجـب ذلـك نقـض عهـدهم مـع  الوجه الثالث:

Èβ ®د قـال تعـالى: الدول األخرى إذا كانت المصـلحة لتلـك الـدول  تقتضـي ذلـك ، وقـ Î) uρ öΝ ä.ρ ã |ÇΖ oK ó™ $# ’ Îû 

È⎦⎪ Ïd‰9 $# ãΝ à6 ø‹ n= yè sù ã óÇ ¨Ζ9 $# ω Î) 4’ n? tã ¤Θ öθ s% öΝ ä3 sΨ ÷ t/ Ν æη uΖ ÷ t/ uρ ×,≈ sVŠ ÏiΒ 3 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? Ö ÅÁ t/ 〈   ـــــــــةمـــــــــن  ٧٢ اآلي
يريـد إن }"ينوإن استنصـروكم فـي الـد{تعـالى في تفسير قولـه  ٥٧/ص٨قال القرطبي : ج سورة األنفال ، 

يهــاجروا مــن أرض الحــرب عــونكم بنفيــر أو مــال الســتنقاذكم فــأعينوهم لــم دعــوا هــؤالء المؤمنــون الــذين 
فــذلك فــرض علــيكم فــال تخــذلوهم إال أن يستنصــروكم علــى قــوم كفــار بيــنكم وبيــنهم ميثــاق فــال تنصــروهم 



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٢١   األجوبة األصولية

رضـي اهللا –ي قصة أبـي بصـير وقد تقدم ما يدل على ذلك كما ف  "عليهم وال تنقضوا العهد حتى تتم مدته
  عنه .

، أنه يسوغ قتلهم أينما كانوا حتى لو كانوا قد دخلـوا يون إن من الزم القول بأنهم حرب – الخامسالوجه 
ألن فيه دعوة الستحالل الـدماء المعصـومة  ؛ لم يقل به أحد سوى هؤالء بعهد وميثاق لبالد المسلمين ، 

ــه الصــالة  الموجــودة فــي بــالد المســلمين . وهــذا مــن ــة ، فقــد قــال علي أســباب الحرمــان مــن دخــول الجن
والســالم كمــا فــي صــحيح البخــاري  (مــن قتــل معاهــدا لــم يــرح رائحــة الجنــة وإن ريحهــا توجــد مــن مســيرة 

     (١)أربعين عاما ) 
 ذمـة لـه معاهدة نفسا قتل من أالقال :" وسلم عليه اهللا صلى النبي عن:  -رضي اهللا عنه-هريرة  بيعن أو 
 ســـبعين مســـيرة مـــن ليوجـــد ريحهـــا وإن الجنـــة رائحـــة يـــرح فـــال،  اهللا بذمـــة أخفـــر فقـــد،  رســـوله وذمـــة اهللا

      )٢("خريفا

 الجنـة ريح وإن الجنة رائحة يرح لم،  حقها بغير معاهدة نفسا قتل من ":    وقال عليه الصالة والسالم: 
     )٣(" عام مئة مسيرة من ليوجد
 عليــه اهللا صــلى اهللا رســول عــن   آبــائهم عــن وســلم عليــه اهللا صــلى هللا رســول أصــحاب أبنــاء مــن عــدة عــن

،  نفــس طيــب بغيــر شـيئا منــه أخــذ أو،  طاقتــه فـوق كلفــه أو،  انتقصــه أو معاهــدا ظلـم مــن أال :قــال وسـلم
  )٤(القيامة يوم حجيجه فأنا

المســلمين  والمــراد بــه (أي المعاهــد)من لــه عهــد مــع" ١٢/٢٥٩قــال الحــافظ بــن حجــر فــي فــتح البــاري  
  .   "سواء أكان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم

مـن كـان بينـك وبينـه عهـد "،    بأن المعاهد هو :  ٧/٣١٣بل جاء في عون المعبود شرح سنن أبي داود 
، وأكثر ما يطلق فـي الحـديث علـى أهـل الذمـة وقـد يطلـق علـى غيـرهم مـن الكفـار إذا صـولحوا علـى تـرك 

  .٦/١٩٣، وقد نقله صاحب فيض القدير أيضا  من قول بن األثير"االحرب مدة م

                                                           
  تقدم تخريجه – (١)
  حيح"، وقال "حسن ص ١٤٠٣]  /ح ٢٠صفحة   - ٤سنن الترمذي    [ جزء  - (٢)

، قال شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ٧٣٨٢]/ح ٣٩١صفحة   - ١٦صحيح ابن حبان    [ جزء  - رضي هللا عنه-من حديث  أبي بكرة - (٣)

  شرط البخاري

 ٢٦٢٦/ر ٢/٩٥، صححه األلباني ، انظر صحيح أبي داود    ٣٠٥٢/ باب في تعشير أھل الذمة سنن/ح ١٧٠ص    ٣سنن أبي داود  ج  - (٤)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٢٢   األجوبة األصولية

 عليــه جــاء فــي اإلســالم بــأن مــن قتــل رجــال مــن أهــل الذمــة الــذين لهــم ميثــاق، عــن طريــق الخطــأ فيجــببــل 
β ® صـــوم شـــهرين متتـــابعين ودفـــع الديـــة إلـــى أهلـــه ، فقـــال ســـبحانه  Î) uρ šχ% Ÿ2 ⎯ ÏΒ ¤Θ öθ s% öΝ ä3 sΨ ÷ t/ Ο ßγ sΨ ÷ t/ uρ 

×,≈ sV‹ ÏiΒ ×π tƒ Ï‰ sù îπ yϑ ¯= |¡ –Β #’ n< Î) ⎯ Ï& Í# ÷δ r& ãƒ Í øt rB uρ 7π t6 s% u‘ 7π sΨ ÏΒ ÷σ –Β ( ⎯ yϑ sù öΝ ©9 ô‰ Åf tƒ ãΠ$ u‹ ÅÁ sù È⎦ ø⎪ u ôγ x© È⎦ ÷⎫ yè Î/$ tF tF ãΒ Zπ t/ öθ s? z⎯ ÏiΒ «! $# 3 

šχ% x. uρ ª! $# $ ¸ϑŠ Ï= tã $ VϑŠ Å6 xm ∩®⊄∪ 〈   النساء ، فكيف بمن يقتل معاهدا عن طريق العمد؟  ٩٢اآلية من  
وذمــة المســلمين واحــدة يســعى بهــا أدنــاهم فمــن أخفــر ...حين قولــه عليــه الصــالة والســالم( وفــي الصــحي

     (١))مسلما فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين ال يقبل منه صرف وال عدل
، فـإن ذمتـه ذمـة للمسـلمين  ففي هذا الحديث أن اإلنسان المسلم إذا أمن إنسانا وجعله في عهـده وذمتـه

    .أخفرها وغدر بهذا الذي أعطي األمان من مسلم فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين جميعا من 
أم هـانئ بنـت أبـي طالـب تقـول ذهبـت إلـى رسـول بل حتى لو كان أمانا مـن امـرأة ، ففـي الصـحيحين (أن  

يـه فقـال مـن اهللا  صلى اهللا عليه وسـلم  عـام الفـتح فوجدتـه يغتسـل وفاطمـة ابنتـه تسـتره قالـت فسـلمت عل
هذه فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصـلى ثمـاني ركعـات 
ملتحفــا فــي ثــوب واحــد فلمــا انصــرف قلــت يــا رســول اهللا زعــم بــن أمــي أنــه قاتــل رجــال قــد أجرتــه فــالن بــن 

فأجـاز أمـان المـرأة    (٢))هـانئ  هبيـرة فقـال رسـول اهللا  صـلى اهللا عليـه وسـلم  قـد أجرنـا مـن أجـرت يـا أم
 وجعل أمانها عاصم لدم المشرك ، فكيف بأمان ولي األمر ، الشك أنه أعظم محادة هللا ولرسوله.  

ثم إن استهداف النساء واألطفال والشيوخ من غير أهـل القتـال محـرم بإجمـاع المسـلمين  
  الذي شرع لكم هذا؟ ، فكيف تستبيحون ذلك؟حتى وٕان كانوا كفارا في بالد الكفار . من

، وهو حـديث ثابـت فـي الصـحيحين وفيـه جـواز رضي اهللا تعالى عنه امة حديث الصعب بن جثَّ  فإن قالوا
وفــي الحــديث ( ســئل النبــي  صــلى اهللا عليــه وســلم عــن الــذراري مــن المشــركين  تبييــت المشــركين لــيال ،

ب مسلم على هذا الحديث بقوله  باب وقد بو     (٣)يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم)
ومعنى البيات ويبيتون أن يغار عليهم بالليـل بحيـث  ، جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد

   ٤٩/  ١٢شرح النووي على صحيح مسلم   ،ال يعرف الرجل من المرأة والصبي 

                                                           
  ١٣٧١/ح٩٩٩/ص٢صحيح مسلم ج؛ ١٧٧١/ح٦٦١/ص٢صحيح البخاري ج - (١)
  ٣٣٦/ح٤٩٨/ص١صحيح مسلم ج ؛٣٥٠/ح١٤١/ص١صحيح البخاري ج - (٢)
  ١٧٤٥/ر١٣٦٤/ص٣صحيح مسلم ج ؛٢٨٥٠/ر١٠٩٧/ص٣صحيح البخاري ج - (٣)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٢٣   األجوبة األصولية

الحــديث يــدل علــى أن النســاء ن هــذا قــالوا : بــأمــن حــديث الصــعب بــن جثامــة   االســتدالل لهــم وجــهو 
والصــبيان ومــن اليجــوز قتلــه منفــردا يجــوز قــتلهم إذا  كــانوا مخـــتلطين بغيــرهم ولــم يمكــن التمييــز ، ألنهــم 
سألوا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عـن البيـات ، وهـو الهجـوم لـيال والبيـات اليمكـن فيـه التمييـز فـأذن 

  بذلك ألنه يجوز تبعا مااليجوز استقالال ) 
  حديث الصعب بن جثامة من وجوه:والجواب عن 
: أن آفة أهل الزيغ الضالل ، قديما وحديثا أنهم يأخذون من األدلة مايوافق أهوائهم ،   الوجه األول

، الذي يحتمل يتركون األمر البين الواضح ويذهبون إلى المتشابه ويتركون األدلة التي تعارض ذلك ،ف
القرآن منه آيات محكمات ، واضحات بينات ، ومنه آيات ،  ف وهذا ناتج عن جهلهم بشريعة اهللا

متشابهات ، وقدجاء في الصحيحين عن عائشة رضي اهللا تعالى عنها قالت تال رسول اهللا  صلى اهللا عليه 
uθ ®:وسلم هذه اآلية  èδ ü“ Ï% ©!$# tΑ u“Ρr& y7 ø‹ n=tã |=≈ tG Å3ø9 $# çμ ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ# u™ ìM≈ yϑ s3øt ’Χ £⎯ èδ ‘Πé& É=≈ tG Å3ø9 $# ã yz é& uρ 

×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( $̈Β r' sù t⎦⎪Ï%©! $# ’ Îû óΟ ÎγÎ/θè=è% Ô ÷ƒ y— tβθ ãè Î6 ®K uŠ sù $ tΒ tμ t7≈ t± s? çμ÷Ζ ÏΒ u™ !$ tóÏG ö/ $# Ïπ uΖ ÷GÏ ø9 $# u™ !$ tóÏG ö/ $# uρ ⎯ Ï& Í#ƒ Íρù' s? 3 $ tΒ uρ ãΝ n= ÷è tƒ 

ÿ… ã& s#ƒ Íρ ù' s? ω Î) ª! $# 3 tβθ ã‚Å™¨ §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù= Ïèø9 $# tβθ ä9θà) tƒ $ ¨Ζ tΒ# u™ ⎯ Ïμ Î/ @≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰ΖÏã $uΖ În/ u‘ 3 $ tΒ uρ ã ª. ¤‹ tƒ Hω Î) (#θä9'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{ $# 

ثم قالت قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين    〉 ∪∠∩
وهكذا السنة ففيها أحاديث محكمة ، وأحاديث متشابهة ، وال يمكن أن   (١)}سمى اهللا فاحذروهم

يُرد إلى المحكم البين  يستقيم دين المرأ إال إذا أخذ باألدلة جميعا ، فالمتشابه من الكتاب أو من السنة
الواضح فيتضح األمر ؛ ألن هذه كلها من عند اهللا ، فيجب األخذ بها جميعا . وهذا هو منهج أهل 
السنة والجماعة . فهذا الحديث قد أجمع العلماء على أنه منسوخ بالنهي عن قتل النساء والصبيان 

  والشيوخ كما سأوضح فيما يأتي .
ـــاني: حـــديث عـــام ، وقـــد جـــاء فـــي صـــحيح مســـلم وغيـــره  عب بـــن جثامـــة أن حـــديث الصـــ  الوجـــه الث

   .مايخصصه ، والقاعدة عند األصولين بأنه إذا تعارض العام مع الخاص قدم الخاص
، فـي شـرح حـديث الصـعب بـن جثامـة مانصـه" وفـي الحـديث دليـل  ١٤٧/  ٦قال بن حجر فـتح البـاري 

مسـكوا بالعمومـات الدالـة علـى قتـل أهـل الشـرك على جواز العمل بالعام حتى يـرد الخـاص ألن الصـحابة ت

                                                           
  ٢٦٦٥/ر٢٠٥٣/ص٤صحيح مسلم ج ؛٤٢٧٣/ر١٦٥٥/ص٤صحيح البخاري ج - (١)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٢٤   األجوبة األصولية

ثم نهى النبي  صلى اهللا عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك العموم" . وكذا قال النووي فـي 
  .  ١٢/٥٠شرح الحديث 

وأمــا األحاديــث المعارضــة ، والتــي تــدل علــى تحــريم قتــل النســاء ومــن فــي حكمهــم فهــي كثيــرة ، ولكنــي 
عـن ابـن عمـر رضـي ، فقـد جـاء فـي الصـحيحين  أو البخـاري اء منها في صحيح مسـلمسأقتصر على ما ج

أن امـرأة وجـدت فـي بعـض مغـازي رسـول اهللا  صـلى اهللا عليـه وسـلم  مقتولـة فـأنكر رسـول {اهللا تعالى عنـه 
بــاب -١  وقــد بــوب عليــه مســلم بقولــه     -٢    (١)}اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  قتــل النســاء والصــبيان

وجدت امـرأة مقتولـة فـي بعـض تلـك المغـازي فنهـى { ، ولفظه : في الحربقتل  النساء والصبيان  تحريم
أن {وفــي صــحيح مســلم أيضــا  -٣   (٢) }رســول اهللا  صــلى اهللا عليــه وســلم  عــن قتــل النســاء والصــبيان

 ومـن معـه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا  أّمر أميرا على جـيش أو سـرية أوصـاه فـي خاصـته بتقـوى اهللا
من المسلمين خيرا ثم قال أغزو باسم اهللا في سبيل اهللا قاتلوا من كفـر بـاهللا أغـزو وال تغلـوا وال تغـدروا وال 

    (٣)}تمثلوا وال تقتلوا وليدا
بعــدم جــواز قتــل النســاء وال  بعــد ذلــك  نعقــد عنــد علمــاء المســلمينا: ثــم إن اإلجمــاع  الثالــث الوجــه 

واتفـق الجميـع  ":  ١٤٨/ ٦نهي عـن ذلـك ، قـال بـن حجـر فـي  فـتح البـاري األطفال في الحرب لورود ال
، وقــال النــووي فــي شــرحه علــى     "كمــا نقــل بــن بطــال وغيــره علــى منــع القصــد إلــى قتــل النســاء والولــدان

: "قوله نهى رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم عـن قتـل النسـاء والصـبيان أجمـع  ٤٨/  ١٢صحيح مسلم  
  مل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا"العلماء على الع

بـــين : إن مجـــال هـــذا البحـــث اليكـــون إال فـــي ســـاحة المعركـــة إذا كانـــت الحـــرب قائمـــة  الرابـــع  الوجـــه
، ولــيس فــي حــال الهدنــة أو العقــد والمعاهــدة ، وقــد تقــدم تبويــب اإلمــام مســلم علـــى جيشــين متقــابلين 

      . والصبيان في الحربباب تحريم قتل النساء  :فقال حديث النهي عن قتل النساء
ثم لو سلمنا لكم وجه االستدالل بالحـديث ،  فإنـه الينطبـق علـى حـادث التفجيـرات  : الخامس الوجه

  .من جهات عدة منها االنتحارية التي جرت في أمريكا، والرياض

                                                           
      ٢٨٥١/ح١٠٩٨/ص٣صحيح البخاري ج - (١)
  ٢٦٦٥/ر٢٠٥٣/ص٤صحيح مسلم ج - (٢)
  ١٧٣١/ر١٣٥٧/ص٣صحيح مسلم ج - (٣)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٢٥   األجوبة األصولية

أنــه كــان يمكــن  -٢ . ضــح النهــارالهجــوم لــم يكــن لــيال بــل كــان فــي و  فــألن -١ أمــا تفجيــرات أمريكــا  
أن هذا لـم يـتم فـي  -٣ . التمييز بين األطفال وغيرهم من الشيوخ والنساء خاصة في الطائرات المختطفة

ن لهـم ، وبنـاء و ن لهـم ،  معاهـدو دخلـوا الـبالد بنـاء علـى أنهـم مسـالم فـإن االنتحـاريين قـد ساحة حـرب . 
( فهاهنا خيانة وغدر ،والمسلم اليخـون واليغـدر)  مواثيقعلى أنهم من دول ترتبط معها بعالقات وعهود و 

أربــع مــن كــن فيــه كــان منافقــا أو كانــت فيــه خصــلة مــن أربعــة كانــت فيــه وقــد قــال عليــه الصــالة والســالم  (
    (١)) خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعـد أخلـف وإذا عاهـد غـدر وإذا خاصـم فجـر 

    (٢)}افق ثالث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلمآية المن  وفي لفظ لمسلم {
ل القرطبي عند تفسير قوله تعالى (الذين ينقضون عهـد اهللا مـن بعـد ميثاقـه ويقطعـون مـا أمـر اهللا بـه أن وقا 

البقـرة  " فـي هـذه اآليـة دليـل علـى أن الوفـاء  ٢٦يوصل ويفسدون في األرض أولئك هم الخاسـرون)اآلية 
جائز ألزمه المرء نفسه فال يحل له نقضه سواء أكان بين مسـلم أم غيـره ؛ لـذم  بالعهد والتزامه ، وكل عهد

$ ® اهللا تعـالى مـن نقــض عهـده وقـد قــال أوفـوا بــالعقود وقـد قـال لنبيــه عليـه الســالم  ¨Β Î) uρ  ∅ sù$ sƒ rB ⎯ ÏΒ BΘ öθ s% 

Zπ tΡ$ uŠ ½z õ‹ Î7 /Ρ $$ sù óΟ Îγ ø‹ s9 Î) 4’ n? tã >™ !# uθ y™ 4 ¨β Î) ©! $# Ÿω = Ït ä† t⎦⎫ ÏΨ Í← !$ sƒ ù: ؛ فنهــــاه عــــن  ســــورة األنفــــال  ٥٨اآليــــة   〉 ∪∇∋∩ #$
     ١/٢٤٨” الغدر وذلك ال يكون إال بنقض العهد

قال ما منعني أن أشهد بـدرا إال أنـي  رضي اهللا عنه -حذيفة بن اليمان عن صحيح مسلم  بل قد جاء في 
نريــده مــا نريــد إال خرجــت أنــا وأبــي حســيل قــال فأخــذنا كفــار قــريش قــالوا إنكــم تريــدون محمــدا فقلنــا مــا 

المدينة فأخذوا منا عهد اهللا وميثاقه لننصـرفن إلـى المدينـة وال نقاتـل معـه فأتينـا رسـول اهللا  صـلى اهللا عليـه 
    (٣))وسلم  فأخبرناه الخبر فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين اهللا عليهم

أشـد شـناعة مـن جهـات عـدة  وأما تفجيرات الرياض كما في شرق الرياض ، ومجمع المحيـا السـكني فهـي
أنهـم ليسـوا مـن  -٢أنهم قاموا بهذه التفجيرات ضد نساء وأطفال على حين غرة وهم في بيـوتهم .   -١

أن تفجيـرات   -٣أهل الحرب بل هم أهل عهد ، وذمة المسلمين واحدة ، بل وبعضهم من المسلمين ..

                                                           
/ر ٧٨/ص١صحيح مسلم ج؛  ٣٤،  ٥٧٤٤/ر٢٢٦٢/ص٥صحيح البخاري جمن حديث أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه ،  – (١)
٥٩،  ٥٨    
  ٥٩/ر٧٨/ص١صحيح مسلم ج - (٢)
  ١٧٨٧/ح١٤١٤/ص٣صحيح مسلم ج - (٣)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٢٦   األجوبة األصولية

فعــل ، والقــول بأنـه أقصــى غايــة فــي الريـاض  الجــرم فيهــا أصـرح ، وتعجــز عــن تحصـيل كلمــة تصــف هـذا ال
  .وعلى هذا فاالستدالل بهذا الحديث باطل من كل الوجوه الخيانة ، وفي الغدر اليكفي لوصفه. 

    فإن قالوا
، فـال يفرقـون بـين نسـاء من قبيـل المقابلـة بالمثـل ، فـإنهم يقومـون بأعمـال حربيـة ضـد المسـلمين بأن هذا 

    .، أما إذا كانت هذه األعمال ضدهم فتسمى إرهابيةفال يقال إنها إرهابية وال أطفال ، 
  جوابه من وجوه :و 

أن هذا الدين هو دين العدل فال يؤخذ أحد بجريرة غيره ،وهم ليسوا قدوة لنا في ذلـك   الوجه األول :
وبالرغم من الظلم الفادح الذي قد وقع على بني إسرائيل من فرعون وقومـه حيـث كـانوا يقتلـون ، بل فإنه ،

نائهم ، ويستحيون نسائهم ،ومع ذلك ، فإن موسى عليه الصالة والسالم عندما أراد أن يغيث الذي مـن أب
هذا من عمـل الشـيطان  قال ؟ شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه ، فماذا قال بعد ذلك

  لي قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر و إنه عدو مضل مبين ، 
≅Ÿ ®  كما في قوله تعالى   yz yŠ uρ sπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# 4’ n? tã È⎦⎫ Ïm 7' s# ø xî ô⎯ ÏiΒ $ yγ Ï= ÷δ r& y‰ y_ uθ sù $ pκ Ïù È⎦ ÷, s# ã_ u‘ Èβ Ÿξ ÏG tF ø) tƒ # x‹≈ yδ ⎯ ÏΒ 

⎯ Ïμ ÏG yè‹ Ï© # x‹≈ yδ uρ ô⎯ ÏΒ ⎯ Ïν Íiρ ß‰ tã ( çμ sW≈ tó tG ó™ $$ sù “ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏG yè‹ Ï© ’ n? tã “ Ï% ©! $# ô⎯ ÏΒ ⎯ Ïν Íiρ ß‰ tã … çν u“ x. uθ sù 4© y›θ ãΒ 4© |Ó s) sù 

Ïμ ø‹ n= tã ( tΑ$ s% # x‹≈ yδ ô⎯ ÏΒ È≅ uΗ xå Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( … çμ ¯Ρ Î) Aρ ß‰ tã @≅ ÅÒ –Β ×⎦⎫ Î7 –Β ∩⊇∈∪ 〈 ® tΑ$ s% Éb> u‘ ’ ÏoΤ Î) àM ôϑ n= sß © Å¤ ø tΡ ö Ï øî $$ sù 

’ Í< u x tó sù ÿ… ã& s! 4 … çμ ¯Ρ Î) uθ èδ â‘θ à tó ø9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $# ∩⊇∉∪ 〈       
  القصص ، فالظلم اليبرر الظلمسورة  ١٥،١٦اآليتان   

هـو نتيجـة ألعمـال عدوانيـة قـاموا  التـي تمـت مهاجمتهـا ،  إن كل ماحصل لهذه الـدول الوجه الثاني : 
بها كما في غزو الكويت ، أو نتيجة ألعمال إرهابية كحادثتي السفارة في أفريقيا ، وحادثة انفجـار الطـائرة 

وغيرهــا مــن األعمــال اإلرهابيــة ، فمــن يقــوم بمثــل هــذه يــرات التــي حــدثت فــي أمريكــا ، والتفجاألمريكيــة ، 
ممـن يحتمـي فـي بعـض هـذه الـبالد ، ثـم يتـبجح -األعمال اإلرهابية منتسبا إلـى اإلسـالم أو يقـوم بتأييـدها 

بلـغ  هو الذي جر على المسلمين البالء في وقـت قـد -بتأييد هذه األعمال ومساندته لها وتحريضه عليها
  ،  فتكون النتيجة قتل المسلمين بأضعاف أضعاف من قتل من الكفار.  همنهم الضعف مبلغ

  والبادي أظلم.



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٢٧   األجوبة األصولية

β÷ ®:   باألدلــة العامــة مــن الكتــاب كقولــه تعــالى موأمــا اســتدالله Î) uρ óΟ çG ö6 s%% tæ (#θ ç7 Ï%$ yè sù È≅ ÷V Ïϑ Î/ $ tΒ 

Ο çF ö6 Ï%θ ãã ⎯ Ïμ Î/ 〈   ى:سورة النحل ، وقوله تعال ١٢٦من اآلية® (# äτ¨ u“ y_ uρ 7π y∞ ÍhŠ y™ ×π y∞ ÍhŠ y™ $ yγ è= ÷W ÏiΒ 〈    ٤٠من اآلية 
فإن هذه أدلة عامة تخصص بما جاء في الكتاب والسنة ، بتحريم قتل النفس المعاهدة أو  سورة الشورى 

  المسلمة إال بالحق  وأن ذلك إنما يكون في حالة الحرب
≈θè=ÏG#) ®وقد قال سبحانه:  s%uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# t⎦⎪Ï%©!$# óΟä3 tΡθè=ÏG≈ s)ãƒ Ÿωuρ (#ÿρ ß‰tG ÷è s? 4 χÎ) ©!$# Ÿω =Åsãƒ š⎥⎪Ï‰ tG÷è ßϑø9 سورة  ١٩٠اآلية   〉 ∪⊂®⊆∩ #$

    البقرة.  
وأعدوا لهم ما اسـتطعتم مـن قـوة أخذا من قوله تعالى ( لقد افتروا على دين اإلسالم فسموه دين اإلرهاب 

    ، ) اآليـــة رين مـــن دونهـــم ال تعلمـــونهم اهللا يعلمهـــم ومـــن ربـــاط الخيـــل ترهبـــون بـــه عـــدو اهللا وعـــدوكم وآخـــ
يقــول تعــالى ذكــره وأعــدوا لهــؤالء الــذين كفــروا بــربهم الــذين :  ٢٩/ص١٠ج فــي معنــى اآليــة قــال الطبــري

بيــنكم وبيــنهم عهــد إذا خفــتم خيــانتهم وغــدرهم أيهــا المؤمنــون بــاهللا ورســوله مــا اســتطعتم مــن قــوة يقــول مــا 
ترهبـون بـه عـدو اهللا ،  اآلالت التـي تكـون قـوة لكـم علـيهم مـن السـالح والخيـل أطقتم أن تعدوه لهم مـن 

) وقـــــــال ابـــــــن كثيـــــــر وعـــــــدوكم يقـــــــول تخيفـــــــون بإعـــــــدادكم ذلـــــــك عـــــــدو اهللا وعـــــــدوكم مـــــــن المشـــــــركين
  .وقوله   ترهبون   أي تخوفون   به عدو اهللا وعدوكم   أي من الكفار:٣٢٣/ص٢ج

ية التي تسـتبيح الـدماء المعصـومة ، ثـم يتبجحـون بنسـبة ذلـك فأين هذا المعنى من تلك العمليات اإلجرام
  .يضاهؤون قول الذين كفروا قاتلهم اهللا أنى يؤفكون لإلسالم 

⎯ô ®:وقتل النفس بغير حق محرم فـي جميـع الشـرائع السـماوية ، وقـد قـال سـبحانه  ÏΒ È≅ ô_ r& y7 Ï9¨ sŒ $ sΨ ö; tF Ÿ2 

4’ n? tã û© É_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™¨u ó  Î) … çμ ¯Ρ r& ⎯ tΒ Ÿ≅ tF s% $ G¡ ø tΡ Î ö tó Î/ C§ ø tΡ ÷ρ r& 7Š$ |¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ yϑ ¯Ρ r' x6 sù Ÿ≅ tF s% }̈ $ ¨Ζ9 $# $ Yè‹ Ïϑ y_ ô⎯ tΒ uρ 

$ yδ$ uŠ ôm r& !$ uΚ ¯Ρ r' x6 sù $ uŠ ôm r& }̈ $ ¨Ψ9 $# $ Yè‹ Ïϑ y_ 〈     سورة المائدة ٣٢اآلية  
قـال وقد جاءت آيات كثيرة وأحاديـث تحـرم قتـل الـنفس المعصـومة، وأن ذلـك مـن أكبـر الكبـائر ، وقـد   

≅ö * ®:تعـــــــــــــــالى  è% (# öθ s9$ yè s? ã≅ ø? r& $ tΒ tΠ § xm öΝ à6 š/ u‘ öΝ à6 øŠ n= tæ ( ω r& (#θ ä. Î ô³ è@ ⎯ Ïμ Î/ $ Z↔ ø‹ x© ( È⎦ ø⎪ t$ Ï!¨ uθ ø9 $$ Î/ uρ $ YΖ≈ |¡ ôm Î) ( Ÿω uρ 

(# ûθ è= çF ø) s? Ν à2 y‰≈ s9 ÷ρ r& ï∅ ÏiΒ 9,≈ n= øΒ Î) ( ß⎯ ós ¯Ρ öΝ à6 è% ã— ö tΡ öΝ èδ$ §ƒ Î) uρ ( Ÿω uρ (#θ ç/ u ø) s? |· Ïm¨ uθ x ø9 $# $ tΒ u yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ $ tΒ uρ 

š∅ sÜ t/ ( Ÿω uρ (#θ è= çG ø) s? }§ ø ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# tΠ § xm ª! $# ω Î) Èd, ys ø9 $$ Î/ 4 ö/ ä3 Ï9¨ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïμ Î/ ö/ ä3 ¯= yè s9 tβθ è= É) ÷è s? ∩⊇∈⊇∪ 〈   مــــــــــــــــن
  األنعام ١٥١اآلية 



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٢٨   األجوبة األصولية

أو معاهـدة  وهذه اآلية نهـي عـن قتـل الـنفس المحرمـة مؤمنـة كانـت …قال القرطبي وغيره  في تفسير اآلية 
إال بالحق الذي يوجب قتلها ، وقد تقدم الوعيد الشديد كما فـي صـحيح البخـاري أن مـن قتـل معاهـدا لـم 

  يرح رائحة الجنة.
ــــــال تعــــــالى:  ⎪⎦t ®وق Ï% ©! $# uρ Ÿω šχθ ãã ô‰ tƒ yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) u yz# u™ Ÿω uρ tβθ è= çF ø) tƒ }§ ø ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# tΠ § xm ª! $# ω Î) Èd, ys ø9 $$ Î/ 

Ÿω uρ šχθ çΡ ÷“ tƒ 4 ⎯ tΒ uρ ö≅ yè ø tƒ y7 Ï9¨ sŒ t, ù= tƒ $ YΒ$ rO r& ∩∉∇∪ ô# yè≈ ŸÒ ãƒ ã& s! Ü># x‹ yè ø9 $# tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ô$ é# øƒ s† uρ ⎯ ÏμŠ Ïù $ ¸Ρ$ yγ ãΒ ∩∉®∪ 

  سورة الفرقان ٦٨،٦٩اآليتان   〉

  ومن السنة:
 عـن بـن عبـاس أن النبـي  صـلى اهللا عليـه وسـلم  قـال أبغـض النـاس إلـى اهللاوفي صـحيح البخـاري{  - ١

  (١)}ثالثة ملحد في الحرم ومبتغ في اإلسالم سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه

بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا  صلى اهللا عليـه وسـلم  ال وفي صحيح البخاري {عن  - ٢
 .  (٢)}يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما

هللا بن عمر قـال إن مـن ورطـات األمـور التـي ال مخـرج لمـن أوقـع عن عبد اوفي صحيح البخاري{  - ٣
 .  (٣)}نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله

عـن النبـي  صـلى اهللا عليـه وسـلم  قـال رضـي اهللا تعـالى عنـه { هريرة وفي صحيح البخاري عن أبي  - ٤
   (٤)}قتـل الـنفساجتنبـوا السـبع الموبقـات قـالوا يـا رسـول اهللا ومـا هـن قـال الشـرك بـاهللا والسـحر و 

 الحديث.

عــن أنــس بــن مالــك عــن النبــي  صــلى اهللا عليــه وســلم  قــال أكبــر الكبــائر وفــي صــحيح البخــاري { - ٥
الحـديث.وفي صـحيح البخـاري مـن حـديث جنـدب بـن جنـادة    (٥)} اإلشـراك بـاهللا وقتـل الـنفس 

                                                           
    ٦٤٨٨ /ر٢٥٢٣/ص٦لبخاري جصحيح ا - (١)
     ٦٤٦٩/ر٢٥١٧/ص٦صحيح البخاري ج - (٢)
     ٦٤٧٠/ر٢٥١٧/ص٦صحيح البخاري ج - (٣)
    ٦٤٦٥/ر٢٥١٥/ص٦صحيح البخاري ج - (٤)
      ٦٤٧٧/ر٢٥١٩/ص٦صحيح البخاري ج - (٥)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٢٩   األجوبة األصولية

أهراقـــه  ومـــن اســـتطاع أن ال يحـــال بينـــه وبـــين الجنـــة بمـــلء كـــف مـــن دمرضـــي اهللا تعـــالى عنـــه :{ 
       (١)}فليفعل

   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

                                                           
     ٦٧٣٣/ر٢٦١٥/ص٦صحيح البخاري ج - (١)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٣٠   األجوبة األصولية

  ألجوبة األصوليةا
  في

  األصول اإلرهابيةنقض 
)٣(  

  الموقف الشرعي من تنظيم القاعدة.
  

كـان النـاس يسـألون   رضـي اهللا تعـالى عنـه أنـه قـال :{حذيفـة بـن اليمـان عـن  يح البخاري جاء في صحلقد 
يـا رسـول  : وكنـت أسـأله عـن الشـر مخافـة أن يـدركني فقلـت رسول اهللا  صـلى اهللا عليـه وسـلم  عـن الخيـر

نعـم قلـت وهـل : قـال  ؟ اهللا إنا كنا في جاهليـة وشـر فجاءنـا اهللا بهـذا الخيـر فهـل بعـد هـذا الخيـر مـن شـر
قـوم يهـدون بغيـر هـديي تعـرف  : قـال؟ ومـا دخنـه  : نعـم وفيـه دخـن قلـت : قـال ؟بعد ذلك الشر من خيـر

نعـم دعـاة إلـى أبـواب جهـنم مـن أجـابهم إليهـا  : قـال؟ عد ذلـك الخيـر مـن شـر فهل ب :قلت. منهم وتنكر 
فمـا تـأمرني :قلـت. هم من جلدتنا ويتكلمـون بألسـنتنا  : يا رسول اهللا صفهم لنا فقال : قلت . قذفوه فيها

؟ فإن لم يكن لهم جماعـة وال إمـام  : قلت . تلزم جماعة المسلمين وٕامامهمقال  ؟ إن أدركني ذلك
  .  (١)}فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك :قال

ممـــا يســـتفاد مـــن هـــذا الحـــديث : أن الواجـــب علـــى المســـلم أن اليكـــون  منقـــادا لكـــل داعيـــة بمجـــرد أن 
يتحدث باسم اإلسالم ، بل يجب أن ينظر في دعوته ، ووسائل هـذه الـدعوة ، هـل هـي موافقـة للشـرع أو 

  .ال 
وبعض النـاس يتحاشـى الحـديث عـن هـذا الموضـوع ؛ لـئال يـتهم بأنـه مـوال للكفـار ، فـالوالء ، والبـراء كمـا 

  ذكرت في حلقة ماضية صار وسيلة للتضليل ، واإلضالل . 
بل إن عقيدة الوالء والبراء توجب علينا أن نقف مع الحق مهما كان الداعي إليه ، ورد الباطـل مهمـا كـان  

فتولي الحق هو من الوالء الشرعي، والبراءة من الباطل هـو مـن البـراء الشـرعي المـأمور بـه ،  الداعي إليه ،
Ÿω ®:  فظلمهـم لنـا اليبـرر الظلـم لهـم  فقـد قـال سـبحانه  ولذا أمرنا بالعدل حتى مع من ظلمنا ،  uρ öΝ ä3 ¨Ζ tΒ Í øg s† 

                                                           
  ٣٤١١/ر١٣١٩/ص٣صحيح البخاري ج - (١)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٣١   األجوبة األصولية
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وقد جاء في صحيح مسلم أن اهللا سـبحانه وتعـالى يقـول (ياعبـادي إنـي حرمـت الظلـم علـى نفسـي وجعلتـه 

    (١)بينكم محرما فال تظالموا )
ومن عقيدة الوالء والبراء أن نعرض هذا التنظيم وما يدعوا إليه على الشرع ، فإن كان حقا توليناه ، لـيس  

  ، ولكن ألنه حق ، وإذا كان باطال تبرئنا منه ليس ألننا نوالي الكفار ، ولكن ألنه باطل.ألنه ضد الكفار 
وهذا التنظيم المعروف بهذا االسم له شعبية عند كثير من الناس ، والكثير منهم ينظر لزعيم هـذا  التنظـيم 

كفـر ، وعلـى رأسـهم فيمـا يزعمـون قـد رفـع مـن شـأن اإلسـالم ، وأذل قـوى النظرة إكبـار ، وإجـالل ؛ ألنـه 
  أمريكا!!!

وأنت عندما تستمع لهذا الكـالم مـن بسـطاء النـاس لربمـا يكـون األمـر عـابرا ، ولكنـك تكـاد تمـوت كمـدا  
  عندما تسمعه من أناس ينسبون ألهل العلم .

وهذا القول مما يندى له الجبين ، وإنك لتعجب أشد العجب من قائله ، فهاهنا حقائق ساطعات التخفى 
مــن عمــي قلبــه ، فإنهــا التعمــى األبصــار ، ولكـن تعمــى القلــوب التــي فــي الصــدور . فهاهنــا مقارنــة  إال علـى

  بوضع اإلسالم والمسلمين قبل األحداث وبعدها في حقائق من أهمها:
:  كــان هنــاك دولــة إســالمية فتيــة فــي أفغانســتان قــد بــدأت فــي تطبيــق شــرع اهللا ، وقــد  الحقيقــة األولــى

 من ربوعها ، ثم زالت بعد األحداث ، وقتل من قتل ، وشرد من شرد بالماليين. انتشر األمن في كثير

                                                           
  ٢٥٧٧/ ح١٩٩٤/ص٤صحيح مسلم جث أبي ذر رضي اهللا تعالى عنه من حدي – (١)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٣٢   األجوبة األصولية

ــة ــة الثاني : أن المنــاطق الفلســطينية كانــت تحــت الحكــم الــذاتي الفلســطيني ، ثــم احتلــت بعــد  الحقيق
األحــداث وزاد القتــل والهــدم والتجريــف ، وأصــبح اليهــود يفعلــون مايشــاؤون مــن غيــر نكيــر ، وجرئــوا علــى 

 ياء لم تفعل من قبل.فعل أش

أن الــدعوة اإلســالمية فــي شــتى أقطــار العــالم كانــت محــل ترحيــب ، وقبــول فــي أكثــر  الحقيقــة الثالثــة :
دول العـــالم ثـــم ضـــيق عليهـــا ، وحوربـــت ، بـــل وطولـــب بـــإغالق تلـــك المراكـــز اإلســـالمية ، ألنهـــا صـــارت 

 بزعمهم مصدرا لإلرهاب.

ــة ــة الرابع ــة ، أو : أن ماليــين المســلمين ال الحقيق مقيمــين فــي بــالد الغــرب ألســباب معيشــية ، أو عملي
ا محــل التهمــة ، والمضــايقة رو علميــة ، كــان يعيشــون مطمئنــين ، آمنــين ، محتــرمين ، وبعــد األحــداث صــا

  أينما ذهبوا .
أن هــذه الدولــة التــي هــي معقــل اإلســالم األخيــر مــن ديــار اإلســالم صــارت محــط  الحقيقــة الخامســة :

بي حتى صارت هـي العـدو األول فضـيق عليهـا فـي جميـع مـاتقوم بـه مـن أعمـال الـدعوة هجوم اإلعالم الغر 
إلــى اهللا فــي أنحــاء العــالم .  فياليــت شــعري أيــن تلــك المصــالح ؟ فوضــع المســلمين ، كــان ســيئا ، فــازداد 

  سوءا . 
 : إن األمر  سوف يزداد سوءا على كل حال سواء حدث هذا أم لم يحدث ، وهـم سـوففيقول قائلهم 

  يفعلون ذلك حتى لو لم تحدث تلك التفجيرات .
  والجواب عنه من وجهين :

  : أن هذا تخرص ، بل هو من إدعاء العلم بالغيب، والغيب اليعلمه إال اهللا. الوجه األول
: لو سلمنا بأن هذا سوف يحدث فعال ، فلربما احتاج ذلك لسـنين طويلـة حتـى يحـدث ،  الوجه الثاني

هنــاك مــن األمــور الخيــرة التــي كانــت ســتبقى ، وتثمــر آثــارا كثيــرة طيبــة تعــود علــى  وفــي أثنــاء تلــك الســنين
  اإلسالم ، والمسلمين بالنفع  ، فما هي المصلحة في تعجيل الشر وقطع أمد الخير ؟    

بـأن الهجـوم علـى أفغانسـتان أمـر مبيـت لـه ، وهـو حاصـل علـى كـل حـال ، ولكـنهم قـد   فيقول قائلهم:
   . يعة تجعلهم يفعلون ذلككانوا يبحثون عن ذر 

  ويجاب على ذلك من وجهين 



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٣٣   األجوبة األصولية

وإذا ســـلمنا  بـــأنهم قـــد خططـــوا لـــذلك ، فـــإن الـــذي حقـــق هـــذا الكـــالم غيـــر معقـــول ،   : الوجـــه األول
  ؟ .  فلماذا نعطيهم الذريعة لبدء هذه الهجمات مخططاتهم هو هذا التنظيم  . 

تيجة ، وتتجاهل السبب الـذي كـان خلـف هـذه إنه من عدم اإلنصاف أن تعترض على الن : الثانيالوجه 
الدولـة النتيجة / فإن هذا الكالم الذي يقال بأن أمريكا تخطط له منذ أمد ، وأنه يقلقها إقامة الشريعة فـي 

، هــذا الكــالم نفســه قــد ســمعناه عنــد غــزو العــراق للكويــت ، فقــد أخــذوا يرعــدون ويزبــدون ، إن  األفغانيــة
، جــاء ليســيطر عليهــا ، ولكــنهم لــم يســألوا أنفســهم مــن الــذي تســبب فــي  الغــرب جــاء ليبقــى فــي الجزيــرة

   مجيئهم . فإن النظر في النتائج دون ذكر األسباب التي ترتبت عليها تلك النتائج خلل في التفكير .
ل ، هـل تريـد منهـا أن تقـوم  بتسـليم رجـ أن تفعـل؟  تريد من الدولة األفغانيةكنت ، وماذا   فيقول قائلهم:

نصر اإلسالم بنفسه وماله إلى دولة كافرة  كيف يكون هذا ؟، وكيـف يسـلم لهـم فـي تهمـة لـم تثبـت مسلم 
  إدانته بها؟.

  :والجواب من وجوه 
أي نصـر لإلسـالم فـي فـأما أن هذا الرجل وأعوانه قد نصـروا اإلسـالم فهـو بهتـان عظـيم ،   :الوجه األول

ــه ونفســه وهــذا الرجــل بنفســه قــد  ؟فــي تفجيــرات الريــاض أي نصــر لألســالم و    ؟ قتــل مــن عصــم اهللا مال
 ٩٦تلـــك التفجيـــرات ، ومـــن ذلـــك تفجيـــرات العليـــا عـــام اعتـــرف بلســـانه أنـــه هـــو الـــذي حـــرض الفـــاعلين 

فقـــال عـــن الـــذين قـــاموا بـــالتفجير مانصـــه:  " وقـــد رفعـــوا رأس األمـــة عاليـــا ، أبطـــال عظـــام ،  هــــ  ١٤١٧،
 سلم " " ونحن حرضنا وهم استجابوا"  ومجاهدون اقتدوا برسول اهللا صلى اهللا عليه و 

وهــو الــذي تســبب اآلن فــي تشــريد الماليــين ، والتســبب فــي مــوتهم جوعــا ، وقتــل  ؟ ي نصــر لألســالموأ  
    .اآلالف من المسلمين
ـــذ   أي نصـــر لإلســـالم ـــالد المســـلمين ودعـــوتهم بهـــذه اإلعمـــال إلـــى تنفي فـــي تســـليط دول الكفـــر علـــى ب

    ؟ والمسلمون ليس عندهم ما يدفعون به عن أنفسهم مايشائون ، في بالد اإلسالم 
نه بذل نفسه ومال في نصرة الجهاد في أفغانستان ، فهو غير مسلم أيضـا ، بـل إنـه أأما   الوجه الثاني:

استطاع بهذا المـال أن يحكـم السـيطرة علـى تلـك الدولـة الفقيـرة  والضـرر الـذي جلبـه ألفعانسـتان بسـبب 
  الذي قدمه لها ، هذا إذا كان هناك نفع أصال. وجوده فيها أكثر من النفع



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٣٤   األجوبة األصولية

مــن األمــور التــي اتضــحت بشــكل اللــبس فيهــا ، أمــا أنــه بــريء مــن تلــك الحــوادث فهــو  الوجــه الثالــث :
ثـم تبـين يقينـا أنهـم كـانوا وراء ذلـك وإن كانوا في بداية األمر قد نفوا ذلك ، واالعتراف هو سيد األدلة  ، 
  ن بذلك  حتى أسموها غزوتي واشنطن ونييورك!  ، بل وأخذا يتبجحون ويفتخرو 

وأخذ قائدهم يصور لنا بأن الذين قاموا  بتفجيـرات أمريكـا ، هـم مـن األبطـال الـذين يقتـدى بهـم فـألحقهم 
بالســلف الصــالح ، فــانطبق بــذلك علــيهم كــالم رســول الهــدى عليــه الصــالة والســالم كمــا فــي الصــحيحين 

وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن ال  يخرج قوم تحقرون صالتكم مع صالتهم(
قـال  آخـر فـي الصـحيح أيضـا وفـي لفـظ يجاوز حنـاجرهم يمرقـون مـن الـدين كمـا يمـرق السـهم مـن الرميـة 

يخرج قوم في آخر الزمان أحداث األسنان سفهاء األحالم يقولون من خير قول البرية يقـرؤون القـرآن ال {
رحمـه -قـال  ابـن عبـد البـر.      (١)}ن مـن الـدين كمـا يمـرق السـهم مـن الرميـةيجـاوز تـراقيهم يمرقـو 

، وصــيام يحتقــر النــاس أعمــالهم عنــدها  ، كــان للقــوم صــالة بالليــل والنهــار:" فــي شــرح الحــديث -اهللا
يـر ألنهـم كـانوا يتأولونـه بغ ؛ وكانوا يتلون القرآن آناء الليل والنهـار ولـم يكـن يتجـاوز حنـاجرهم وال تـراقيهم

مــوا فهمــه واألجــر علــى تالوتــه فهــذا واهللا أعلــم معنــى قولــه ال يجــاوز رِ فكــانوا قــد حُ ، علــم بالســنة المبينــة 
يقول ال ينتفعون بقراءته كما ال ينتفع اآلكل والشارب من المـأكلون والمشـروب بمـا ال يجـاوز ، حناجرهم 
باطل فكان ما جاءوا بـه أعظـم المنكـر لمنكر ورد الا  تغييرلوكان خروجهم فيما زعموا  ...دماءهم حنجرته

    (٢)"  وأشد الباطل إلى قبيح مذاهبهم
ــزعمهم دارا للكفــر ؟   وبعــد غزوتــي واشــنطن ونييــورك ، شــرعوا فــي غــزو عقــر دار اإلســالم التــي صــارت ب

فكانت لهم غزوتان :  فأما الغـزوة األولـى ، فقـد أسـموها غـزوة شـرق الريـاض ، وأمـا الثانيـة فقـد قـاموا بهـا 
فــــي ليلــــة الســــابع عشــــر مــــن رمضــــان، وأســــموها غــــزوة بــــدر الريــــاض استرشــــادا بغــــزوة بــــدر الكبــــرى مــــع 
المشركين!!!!!!!!!!!!  ،  وأصدروا أشرطة تفتخر بذلك ، وتدعوا  لمثل ذلك ، وتبث فيها وصايا منفـذي 

     .هذه التفجيرات 

                                                           
باب قتل الخـوارج والملحـدين بعـد إقامـة الحجـة علـيهم وقـول اهللا تعـالى   ومـا   /  ٦٥٣١/ح ٢٥٣٩/ص٦صحيح البخاري ج   - (١)

إنهم انطلقـوا إلـى آيـات نزلـت فـي  كان اهللا ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون   وكان بن عمر يراهم شرار خلق اهللا وقال
  ،واللفظ لمسلم باب التحريض على قتل الخوارج ١٠٦٦/ح٧٤٧/ص٢صحيح مسلم ج؛  الكفار فجعلوها على المؤمنين

  ٣٢٣/ص٢٣التمهيد ج أنظر - (٢)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٣٥   األجوبة األصولية

مـــن وزارة الخـــاص بـــذلك  ط الشـــريفلـــم أقـــف حتـــى اآلن علـــى وأمـــا التفجيـــر األخيـــر فـــي شـــارع الوشـــم ، 
وإال  إعالمهم(مؤسسة السحاب) حتى نسـتمع لوصـايا االنتحـاري لألمـة كمـا فعلـوا فـي غـزواتهم السـابقة  ،

لن يصبروا على كتمان ذلك كما في التفجيرات السابقة ، فحب الظهور واالستئثار بانتبـاه العـالم قـد  فهم 
فافعـل المنكـر" ، لقـد غـرهم اإلعـالم ، فـأدمنوا حـب  تمكن من قلـوبهم ، وكمـا قيـل :" إذا أردت أن تـذكر

الظهور على الشاشات ، وأدمنوا العناوين على الصفحات األولى من الجرائد والمجـالت ، وحـب الشـهرة  
من أعظم الشهوات ،  فبعد عجزهم عن التفجير ، اتخذوا قتل اآلمنين غيلـة وسـيلة لتحقيـق تلـك الشـهوة 

فـي ينبـع ، والخبـر ، وفـي الريـاض مـن حـوادث الخطـف واالغتيـال ، عـرف  الخبيثة . والمــتأمل لمـا حـدث
  بأن شهوة حب الظهور قد تغلغلت في نفوسهم فال يستطيعون عنها فكاكا.     

، فإنــه لــم يكـن ليعجــب مــن   قعهم اومـن ســمع ماقـالوه ورأى مــا فعلــوه  فـي أشــرطتهم التــي يبثونهـا عبــر مـو 
كــل مــن يقــف مــع الدولــة فــي طــريقهم فهــو مــن أهــدافهم ، ونحــن  تفجيــر الوشــم ، فــإنهم قــد صــرحوا بــأن  

جميعــا مســتهدفون مــن قــبلهم فــي المرحلــة القادمــة ، وأول أهــدافهم علمــاء هــذه األمــة وحكامهــا ، وأهــل 
  الرأي فيها ، فإن قتلنا عندهم من أعظم القربات ، وال حول وال قوة إال باهللا .      

هدي من أقوالـه ، هـو قائـد تنظـيم القاعـدة ، بـل إنهـم يهـدون إليـه  وقائدهم الذي يقتدون به ويمشون على
  هذه األعمال و كأنما يتقربون بها  إليه.

  وأنقل فيما يلي بعض أقوال االنتحاريين  بحروفها ، من هذه األشرطة:
  ومن ذلك قول أحد االنتحاريين في تفجير شرق الرياض:

  "إلى شيخي وحبيبي أهدي هذا العمل"  
  ر:وقال اآلخ

" إلـــى اإلمـــام المجاهـــد الـــذي علمنـــا كيـــف يكـــون اإليمـــان ، وكيـــف يكـــون الـــوالء للمـــؤمنين ، والبـــراء مـــن 
  الكافرين" 

 وعند سؤال أحد االنتحاريين في تفجير مجمع المحيا السكني : لماذا تقومون بهذه األعمال؟ فقال:

  " !!!!!!!!!!!" ألقامة دولة اإلسالم ، ولألخذ بثأر إخواننا ، وبثأر دماء فلسطين
  ووصفوا تفجيرات الرياض بقولهم " العمليات المباركة في بالد الحرمين" !!!



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٣٦   األجوبة األصولية

تـــأتي علـــى النـــاس ســـنوات  : قـــالويستشـــهد قائـــدهم بهـــذا الحـــديث : {أن النبـــي صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 
هم عات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها األمين وينطق فيادخ

     (١)}يتكلم في أمر العامة  السفيه  الرويبضة قيل يا رسول اهللا وما الرويبضة قال الرجل
يقـرأون القـرآن يحسـبون كما قال علي بن أبي طالب رضي اهللا تعـالى:{    !!وهو حديث ينطبق على قائله  

     (٢)} أنه لهم وهو عليهم 
بجامعــة الملــك عبــد  (!)رج مــن كليــة االقتصــادفأمــا زعــيم تنظــيم القاعــدة فهــو كمــا قــال عــن نفســه قــد تخــ

  .(!)وأما نائب تنظيم القاعدة ، فهو يحمل شهادة  الماجستير في طب العيون  العزيز 
وخلفـــه مـــن بعـــده يحمـــل  (!)وقائـــد القاعـــدة فـــي شـــبه الجزيـــرة الـــذي قتلـــه اهللا  يحمـــل الكفـــاءة المتوســـطة

  (!)االبتدائية
فــي الــدين ، فــالحالل مــا أحلــوه / والحــرام مــاحرموه ، وصــار  صــاروا أأمــة يقتــدى بهــم -وياللعجــب –ثــم 

علماء أمة اإلسالم من أي بلد كـانوا  علمـاء ضـالل ، وعلمـاء سـالطين ، مـاداموا ضـد هـذا التنظـيم ، فـإذا 
  لم يكن هذا هو زمن الرويبضة فمتى يكون؟ 

رعي يجعلـون الرويبضـة  ويشتد عجبك عندما تـرى أناسـا قـد حصـلوا علـى الشـهادات العاليـة فـي العلـم الشـ
قائــدا لهــم ، فيحتجــون لــه ، ويــدافعون عنــه ، ويبجلــون أقوالــه رغــم مخالفتهــا الصــريحة للشــرع المطهــر ، 
فتقــول لنفســك عجبــا لهــؤالء كيــف جعلــوا مثــل هــذا إمامــا لهــم فــي الــدين ؟  فــتعلم يقينــا أن المســألة هــي 

  أمرها وعلمائها.  مسألة أهواء وأحقاد ، وحسد لهذه الدولة التي يمثلها والة
وواهللا إن العقل ليقف مشلوال عن التفكير من هول ما رأى وسمع في تلـك األشـرطة ، وإن القلـب ليتقطـع  

  كمدا من هذا األمر العظيم  ،وإن اللسان لُيلجم عن الكالم  ،وإن القلم ليجف عن التعبير.
لشــمس فــي رابعــة النهــار ، ثــم وإذا كــان هــذا  الضــالل الــذي الأضــل منــه ، وهــو فــي ظهــوره ، ووضــوحه كا

يعتقـــده الـــبعض بأنـــه حـــق ، أو أنـــه يحتمـــل أن يكـــون حقـــا، فـــواهللا إن بـــاطن األرض لهـــؤالء خيـــر لهـــم مـــن 
  ظاهرها، وال حول وال قوة إال اباهللا.  

                                                           
في أمر وقد جاء في لفظ آخر "الرجل التافه يتكلم  ، ٧٨٩٩/ر٢٩١/ص٢مسند اإلمام أحمد بن حنبل جوهذا اللفظ  في  – (١)

سنن ابن ماجه ؛  ، وقال :" صحيح اإلسناد " ؛ ٨٤٣٩/ر٥١٢/ص٤المستدرك على الصحيحين جالعامة" 
الحديث :"٨٤/ص١٣فتح الباري ج؛ قال ابن حجر في ٢٠٨٠٣/ر٣٨٢/ص١١ج، مصنف عبد الرزاق  ؛٤٠٣٦/ر١٣٣٩/ص٢ج

  "أخرجه احمد وأبو يعلى والبزار وسنده جيد
  باب التحريض على قتل الخوارج ١٠٦٦/ح٧٤٨/ص٢صحيح مسلم ج - (٢)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٣٧   األجوبة األصولية

بل لو سلمنا بأن هـذا الرجـل  كـان مسـلما خـال مـن هـذه األخطـاء ، وبـريء مـن فعلهـا ،   الوجه الرابع :
سليمه ويضحى من أجل شخصه بماليين المسلمين مع عدم القدرة علـى دفـع األذى عـن هل يتوقف في ت

  ؟  يامسلمون أنفسهم؟ أين عقولكم
، وقـام  بل إن مبدأ تسليم المسلم للكافر إذا كان بسبب عهد مـع الكفـار أمـر مقبـول شـرعا 

فـي صـحيح البخـاري  دم تقـ بتنفيذه سيد هذه األمة : محمد بن عبداهللا عليه أفضل الصالة والتسـليم فقـد
النبــي  صــلى اهللا عليــه وســلم  رجــع إلــى المدينــة فجــاءه أبــو صــلح الحديبيــة :{أن أبــي بصــير فــي فــي قصــة 

فأرسـلوا فـي طلبـه رجلـين فقـالوا العهـد الـذي جعلـت لنـا  ،  وهو مسلم رجل من قريشبصـير 
    (١).... ) والحديث قد تقدم بتمامه فدفعه إلى الرجلين
أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــام بتســليم رجــل مســلم إلــى المشــركين تنفيــذا  وجــه االســتدالل :

  للعهد الذي بينه وبين المشركين.
فــإذا لــم يكــن هنــاك ، عهــد ، وكانــت الدولــة المســلمة عــاجزة عــن الــدفع عــن نفســها ، فهــل يقــول عاقــل 

  ة؟ بالتوقف في تسليم رجل إلى الكفار في مقابل درء الشر عن الدولة المسلم
: أنـه  المجمـع عليهـا بـين المسـلمين ومـن هـذه القواعـد  فهذه الشريعة وهللا الحمد قد جاءت بقواعد كليـة

إذا وجد مفسدتان والبد من ارتكاب إحداهما فيجب ارتكاب المفسدة الصغرى لدرء المفسدة الكبرى ، 
أو تشـريد المسـلمين  ؟ر أو الـتخلص منـه علـى أقـل تقـدي، تسليم هذه الرجـل وفئتـه  ؟ وأيهما أكبر مفسدة

وتقتيلهم وهـم ال يسـتطيعون دفـع ذلـك ؟ وأيضـا مـن القواعـد الشـرعية أن الضـرورات تبـيح المحضـورات ، 
  والذي حصل لبالد األفغان يخالف مصالح األفغان أنفسهم والمسلمين بصفة عامة.

اليهـود والنصـارى ،  جهـاد إلـى  نيـدعو هل تنكر بأنهم يدعون  إلى الحـق . ، فهـم إنمـا  فيقول قائلهم :
  إلى إخراج الكفار من جزيرة العرب .  نتحرير فلسطين ، ويدعو ويدعون إلى 

  ؟  تلك الدعاوى لتحقيق م ماهي وسائلهو فيقال 
فيقـــول القائـــل يكـــون ذلـــك بـــالهجوم علـــى مصـــالح الدولـــة األمريكيـــة ألنهـــا التـــي تؤيـــد اليهـــود ،  ويكـــون 

، وكذا استحالل دماء المسلمين الـذين يرتبطـون بعالقـات مـع هـذه باستحالل دمائهم وأموالهم أينما كانوا 

                                                           
  باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط    /٢٥٨١/ب ٩٧٤/ص٢صحيح البخاري ج - (١)
  



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٣٨   األجوبة األصولية

بأن هذه دعاوى حق يراد بها باطل كمـا قـال علـي رضـي اهللا تعـالى  فيجاب عن ذلك بأن يقال :الدولة 
عنه للخوارج عندما طالبوا أن يحكم بينهم بكتاب اهللا ، فقال : هـذا حـق يـراد بـه باطل.،وهـذه هـي طريقـة 

ج ،  فإن الخوارج في عهد عثمان بن عفان رضي اهللا تعالى عنه  خرجوا عليه بمثل هذه سلفهم من الخوار 
الدعاوى حتى قتلوه ، وقتلوا علي ابـن أبـي طالـب رضـي اهللا تعـالى عنـه بعـده  ، وقـال قاتلـه بـن ملجـم عـن 

ر خلقـه شحذته أربعين صباحا فسألت اهللا أن يقتل بـه شـ سيفه الذي ضرب به علي رضي اهللا تعالى عنه :"
قال له علي رضي اهللا عنه ما أراك إال مقتوال به وما أراك إال من شـر خلـق اهللا وكـان بـن ملجـم مكتوفـا بـين 

    (١)ه"يدي
وأصـل هـذه العالمـة :"٢٣٨/ص٤ج فـي بيـان عالمـات الفـرق الضـالة  االعتصـامقـال  الشـاطبي فـي كتـاب 

مدحـه اهللا مـن رضى اهللا عنهم فإنهم ذموا فـي  الصحابة الكرام -لعنهم اهللا  -في االعتبار تكفير الخوارج 
  هومـدحوا مـن اتفـق السـلف الصـالح علـى ذمـ، ورسوله واتفق السلف الصالح علـى مـدحهم والثنـاء علـيهم 

:  وصـوبوا قتلـه إيـاه وقـالوا إن فـي شـأنه نـزل قولـه تعـالى، اهللا عنـه  يرضـ يكعبد الرحمن بن ملجم قاتـل علـ
® š∅ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ⎯ tΒ “ Í ô± o„ çμ |¡ ø tΡ u™ !$ tó ÏG ö/ $# ÏN$ |Ê ó sΔ «! $# 3 ª! $# uρ 8∃ρ â™ u‘ ÏŠ$ t6 Ïè ø9 $$ Î/ ∩⊄⊃∠∪ 〈  ســــــــورة  ٢٠٧اآليــــــــة

⎯z ®تعــالى : وأمــا التــي قبلهــا وهــى قولــه   البقــرة ، ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ⎯ tΒ y7 ç6 Åf ÷è ãƒ … ã& è! öθ s% ’ Îû Ïο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ß‰ Îγ ô± ãƒ uρ 

©! $# 4’ n? tã $ tΒ ’ Îû ⎯ Ïμ Î6 ù= s% uθ èδ uρ ‘$ s! r& ÏΘ$ |Á Ï‚ ø9 فإنها نزلت فـي شـأن علـى رضـي  سورة البقرة  ٢٠٤اآلية   〉 ∪⊇⊂⊅∩ #$
  وقال عمران بن حطان في مدحه البن ملجم  -قاتلهم اهللا  -اهللا عنه وكذبوا 

  إال ليبلغ من ذى العرش رضوانا  /يا ضربة من تقى ما أراد بها 
  ا  أو في البرية عند اهللا ميزان /إنى ألذكره يوما فأحسبه  

  .  أهـ." فإذا رأيت ما يجرى على هذا الطريق فهو من الفرق المخالفة -لعنه اهللا  -وكذب 
  ويجاب عن تلك الدعاوى بما يلي:

فأمـا الــدعوة إلــى الجهــاد  العــام ، فليسـت لكــل مــن هــب ودب فإنمــا هـي لــولي أمــر المســلمين كــل    -١
نتســائل : مــن الــذي نصــب هــؤالء كأوليــاء   بلــد بحســبه ، فهــو الــذي يقــرر متــى يكــون الجهــاد ، ونحــن هنــا

                                                           
  ٩٩/ص١ج للطبراني المعجم الكبير - (١)
  



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٣٩   األجوبة األصولية

ألمر المسلمين حتى يأمرونهم  بالجهاد ، ونقض العهود ؟  ومن أين أخذوا هذه الوالية؟ والجـواب واضـح 
  ؛ فإنما واليتهم على الدهماء من الناس ، وأصحاب األهواء الذين يتبعون كل ناعق .     

اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ، ولكنها حتما لن  أما فلسطين  فإنها سوف تعود يقينا كما وعد  - ٢
تعود بمثل هذه الوسائل غير المشروعة بل إنها تزيدها بعدا . بل إنهم بهذه األعمال أطلقوا يد اليهود في 

  .فعل مايشاؤون من غير نكير 
لم  اليأتي وهذه الوسائل التي يهدفون من ورائها تحقيق تلك الدعاوى هي وسائل شر وظلم ، والشر والظ

بالخير أبدا ؛ ألن اهللا قد حرم الظلم مطلقا ، والظالم اليحبه اهللا كائنا من كان وقد توعده بالعذاب 
⎯ ®الشديد كما في قوله سبحانه : tΒ uρ Ν Ï= øà tƒ öΝ à6ΖÏiΒ çμ ø% É‹ çΡ $\/# x‹ tã # [ Î7 Ÿ2 〈 (١)  .    

  وأما إخراج المشركين من جزيرة العرب ،فيجاب عنه من وجوه:  -٣
أن الصـــحابة رضـــي اهللا تعـــالى عـــنهم فهمـــوا مـــن هـــذا  الحـــديث  أنـــه اليجـــوز لمشـــرك أن  لوجـــه األول:ا

يستوطن جزيرة العرب ، بمعنى أن يقيم فيهـا إقامـة دائمـة ، أمـا إذا كانـت إقامـة المشـرك فـي جزيـرة العـرب 
  لحاجة يحتاجها أهل الجزيرة ، فهو أمر جائز  ، ومما يدل على ذلك:

الصـديق أبقـاهم أبـو بكـر ، وقـد  اليهـود علـى اإلقامـة بخيبـر  هللا عليه وسلم قـد أقـرأن النبي صلى ا - ١
وكذلك فعل عمر رضي اهللا تعالى عنه في أول خالفته ثم أجالهـم  ،طيلة حياتهرضي اهللا تعالى عنه 

ـــة ن أكمـــا ... :" -رحمـــه اهللا-، بعـــد ذلـــك بســـبب نقضـــهم للعهـــد . قـــال شـــيخ اإلســـالم بـــن تيمي
حــوا الــبالد كــان الفالحــون كلهــم كفــارا ألن المســلمين كــانوا مشــتغلين بالجهــاد المســلمين لمــا فت

ألن ذلـك ؛ ولهذا لما فتح النبى خيبر أعطاها لليهود يعملونها فالحة لعجز الصحابة عن فالحتها ،
يحتاج إلى سكناها وكان الذين فتحوها أهل بيعة الرضوان الـذين بـايعوا تحـت الشـجرة وكـانوا نحـو 

طائفـة مـن هـؤالء فيهـا   فهؤالء هم الذين قسم النبـى بيـنهم أرض خيبـر فلـو أقـام ... ائةلف واربعمأ
   (٢)"لفالحتها تعطلت مصالح الدين التى ال يقوم بها غيرهم

قــال يــا بــن عبــاس انظــر مــن قتلنــي قصــة مقتــل عمــر ابــن الخطــاب رضــي اهللا تعــالى عنــه وفيــه {...  - ٢
الصـنع قـال نعـم قـال قاتلـه اهللا لقـد أمـرت بـه معروفـا فجال سـاعة ثـم جـاء فقـال غـالم المغيـرة قـال 

                                                           
  سورة الفرقان ١٩من اآلية  – (١)
  ٨٩-٢٨/٨٨أنظر مجموع فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية/ جمع بن قاسم  - (٢)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٤٠   األجوبة األصولية

الحمــد هللا الــذي لــم يجعــل ميتتــي بيــد رجــل يــدعي اإلســالم قــد كنــت أنــت وأبــوك تحبــان أن تكثــر 
   (١)}العلوج بالمدينة وكان العباس أكثرهم رقيقا

ا مـن هـؤالء قـد نهيـتكم أن تحملـوا إلينـ وقد نقل مالك عـن عمـر بـن الخطـاب رضـي اهللا تعـالى عنـه قولـه:{
    (٢)}العلوج أحدا فعصيتموني

: أن عمر ابن الخطاب رضي اهللا تعالى عنه قد أقـر بقـائهم  ، ولـو أنـه فهـم  ووجه االستدالل من ذلك 
  من النهي أنه ال يجوز بقائهم مطلقا لما رضي بذلك.

وهـذا هـو الـذي  وبناء على ذلك ، فإن بقائهم في الجزيـرة بمثـل هـذه الصـفة ال يكـون داخـال فـي النهـي ، 
  جرى عليه عمل المسلمين في القرون المفضلة فهو كاإلجماع.

أن في الحـديث أمـر بـإخراجهم ، ولـم يقـل اقتلـوهم ، وأمـر إخـراجهم لـيس ألي أحـد مـن الوجه الثاني: 
وإذا دخل الكفار إلى جزيرة العـرب بعقـد ، أو عهـد ، فقـد صـاروا  الناس ، وإنما ذلك مختص بولي األمر.

  الدماء، واألموال ، واالعتداء عليهم محرم بإجماع المسلمين.معصومي 
ظلم بين فإن قتلهم   -قتلهم فوق كونه خفرا للذمة ، وخيانة هللا ورسوله أن: الوجه الثالث 

، فهذا الكافر لم يقتـل أحـدا ، ولـم يعتـد علـى أحـد فكيـف يؤخـذ بجريـرة غيـره ؟ وكيـف يكـون هـذا الظلـم 
   قربة إلى اهللا  ؟  

ــراد بهــا باطــل : أنــك تــرى فــي أشــرطتهم  :الرابــع الوجــه التــي -ممــا يــدلك علــى أن هــذه دعــوى حــق ي
ـــاالتهم الظالمـــة أصـــدروها عـــن غـــزواتهم اآلثمـــة ـــبالد بأنهـــا مـــأوى للقـــوات  –، واغتي ـــز علـــى هـــذه ال التركي

مــع  األمريكيــة وأننــا محتلــون مــن قــبلهم؟ ، مــع أن إحــدى بلــدان الجزيــرة تــرتبط بعالقــات أقــوى منــا بكثيــر
أمريكا ، بل إن قواعدهم في الخليج صـارت فـي تلـك الدولـة ، والقيـادة المركزيـة فـي حـرب العـراق كانـت 

أنــك التــراهم يتعرضــون لتلــك الدولــة المــذكورة بــأي تلمــيح ،  -اللعجــبيو  –ثــم   -جهــارا نهــارا  -فيهــا 
 قنـاةالومها مـن خـالل فضال عن التصريح ،والسبب في ذلك أن وزارة إعـالم تنظـيم القاعـدة إنمـا تبـث سـم

  تلك الدولة!!!  ل الفضائية
، وإنــك لتعجــب أشـــد إذا فالمســألة ليســت مســألة ديــن  ، وإنمـــا هــو حقــد دفــين علــى أهـــل هــذه الــبالد 

العجب من هذا التوافق المريب بين تنظيم القاعدة ،وبين تلك القناة ، التي مافتئت تبث سـمومها الخبيثـة 
                                                           

  ى عثمان بن عفان رضي اهللا عنه   باب قصة البيعة واالتفاق عل/٣٤٩٧ح /١٣٥٤/ص٣صحيح البخاري ج - (١)
  ١/٥٠٠ المدونة أنظر  - (٢)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٤١   األجوبة األصولية

باب الفرقة بين أبنائها. فقد اتحدت أهدافهم في حربنا، وأشهد باهللا أنـه تجاه هذه الدولة ،وتسعى لبث أس
  اليحارب هذه البالد التي هي بقية اإلسالم إال أعوان يهود.   

  
  

واآلن نأتي لذكر الموقف الواجب على كل مسـلم تجـاه هـذا التنظـيم ، وذلـك يكـون بمعرفـة 
  الحكم الشرعي لمن ينضوي تحت لوائه.

ــــــن قدامــــــة فــــــي ــــــال أهــــــل البغــــــي قــــــال ب ــــــي ، بعــــــد أن نقــــــل اإلجمــــــاع علــــــى وجــــــوب قت   فــــــي ص المغن
   :والخارجون عن قبضة اإلمام أصناف أربعة[:٩/٣
قوم امتنعوا وخرجوا عن طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل فهؤالء قطاع طريق ساعون في  أحدهم-١

       .األرض بالفساد يأتي حكمهم في باب مفرد  

فهـؤالء إلى أنهم نفر يسير ال منعة لهم كالواحد واالثنين والعشرة ونحـوهم  يللهم تأو قوم  الثاني-٢
في قول أكثر أصحابنا وهو مذهب الشافعي ألن ابن ملجم لما جرح عليا قال للحسـن إن قطاع طريق 

   برئت رأيت رأيي وإن مت فال تمثلوا به فلم يثبت لفعله حكم   البغاة  وألننا لو أثبتنا للعـدد اليسـير حكـم
البغــاة  فــي ســقوط ضــمان مــا أتلفــوه أفضــى إلــى أتــالف أمــوال النــاس وقــال أبــو بكــر ال فــرق بــين الكثيــر 

  .والقليل وحكمهم حكم   البغاة  إذا خرجوا عن قبضة اإلمام

الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبيـر وكثيـرا مـن الصـحابة  الثالث-٣ 
فظـــاهر قـــول الفقهـــاء مـــن أصـــحابنا ، إال مـــن خـــرج معهـــم مين وأمـــوالهم ويســـتحلون دمـــاء المســـل

وكانـت لهـم منعـة وشـوكة ، صـاروا أهـل -٢تحيـزوا فـي مكـان -١فـإن ،  المتأخرين أنهم بغاة
وإن كــانوا فــي قبضــة اإلمــام اســتتابهم كاســتتابة المرتــدين فــإن تــابوا وإال ضــربت  حــرب كســائر الكفــار

يرثهم ورثتهم المسلمين ، هذا على القول بأنهم كفار وهو قـول بعـض أهـل  أعناقهم وكانت أموالهم فيئا ال
   -، واستدلوا على ذلك بأدلة منها :  العلم خاصة أهل الحديث

لما روى أبو سـعيد قـال سـمعت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول يخـرج قـوم تحقـرون صـالتكم  -١
يقـرؤون القـرآن ال يجـاوز حنـاجرهم يمرقـون مـن  مع صالتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٤٢   األجوبة األصولية

الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النصل فال يرى شيئا وينظر في القدح فال يرى شيئا وينظـر فـي 
الريش فال يرى شيئا ويتمارى في الفوق رواه مالك في موطئه والبخاري في صحيحه وهـو حـديث صـحيح 

خـرج قـوم فـي آخـر الزمـان أحـداث األسـنان سـفهاء األحـالم يقولـون وفـي لفـظ قـال ي-٢ (١) ثابت اإلسناد
من خير قول البرية يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم يمرقون من الـدين كمـا يمـرق السـهم مـن الرميـة فأينمـا 

وروى معنـاه مـن وجـوه يقـول -٣لقيتهم فاقتلهم فإن في قـتلهم أجـرا لمـن قـتلهم يـوم القيامـة رواه البخـاري 
هــذا السـهم نقيـا خاليــا مـن الـدم والفــرق لـم يتعلـق منهــا بشـيء كـذلك خــروج هـؤالء مـن الــدين  فكمـا خـرج

وعن أبي أمامة أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال كـالب النـار شـر -٤يعني الخوارج ، 
tΠ ® قتلى تحت أديم السماء خير قتلى مـن قتلـوه ثـم قـرأ  öθ tƒ Ù u‹ ö; s? ×νθ ã_ ãρ –Š uθ ó¡ n@ uρ ×νθ ã_ ãρ 〈 إلـى آخـر اآليـة 

فقيــل لــه أنــت ســمعته مــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال لــو لــم أســمعه إال مــرة أو  مــن آل عمــران 
مرتين أو ثالثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حـدثتكموه قـال الترمـذي هـذا حـديث حسـن ورواه ابـن ماجـه عـن 

ى قتلـوا تحـت أديـم السـماء وخيـر قتلـى لر قتسهل عن ابن عيينة عن أبي غالب أنه سمع أبا أمامة يقول ش
من قتلوا كالب أهل النار كالب أهل النار كالب أهل النار قد كـان هـؤالء مسـلمين فصـاروا كفـارا قلـت يـا 
أبا أمامة هذا شيء تقوله قال بل سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن علي رضي اهللا عنه في قولـه 

  الكهف    قال هم أهل النهروان  ١٠٣}اآلية أعماال قل هل ننبئكم باألخسرين{تعالى 
لــئن  (٢) وعــن أبــي ســعيد فــي حــديث آخــر عــن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم قــال هــم شــر الخلــق والخليقــة

فـاظ تـدل علـى لأدركتهم ألقتلنهم قتل عاد وقـال ال يجـاوز إيمـانهم حنـاجرهم ، فكـل هـذه األدلـة بتلـك األ
  أنهم كفار

هبوا إلى القول بأنهم بغاة وال يرون تكفيرهم قال ابن المنذر ال أعلم أحدا وافق أهـل ولكن أكثر الفقهاء ذ
    ]الحديث على تكفيرهم وجعلهم كالمرتدين

واإلجــازة علــى والصــحيح إن شــاء اهللا أن الخــوارج يجــوز قــتلهم ابتــداء ثــم قــال بــن قدامــة :...
اب مـن قـتلهم فـإن عليـا رضـي اهللا عنـه قـال جريحهم ألمر النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم بقـتلهم ووعـده بـالثو 

                                                           
بــاب قتــل الخــوارج والملحــدين بعــد إقامــة الحجــة علــيهم وقــول اهللا تعــالى   ومــا   /  ٦٥٣٢/ح ٢٥٤٠/ص٦صــحيح البخــاري ج - (١)

 بـاب ذكـر الخـوارج وصـفاتهم/١٠٦٤/ح ٧٤٣/ص٢صـحيح مسـلم ج  ؛  داهم حتـى يبـين لهـم مـا يتقـونكان اهللا ليضل قوما بعد إذ ه
  ،واللفظ لمسلم

    باب الخوارج شر الخلق والخليقة  / ١٠٦٨/ح٧٥٠/ص٢صحيح مسلم ج - (٢)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٤٣   األجوبة األصولية

لوال أن ينظروا لحدثتكم بما وعد اهللا الذي يقتلونهم على لسان محمد صلى اهللا عليه وسلم وألن بدعتهم 
وأنهم شـر وسوء فعلهم يقتضي حل دمائهم بدليل ما أخبر به النبي صلى اهللا عليه وسلم من عظم ذنبهم 

وحثـه علـى قـتلهم وإخبـاره بأنـه لـو لـدين وأنهـم كـالب النـار الخلق والخليقة وأنهـم يمرقـون مـن ا
 فال يجوز إلحاقهم بمن أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم بـالكف عـنهمأدركهم لقتلهم قتل عـاد 

  وتورع كثير من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قتالهم وال بدعة فيهم      

قبضـة اإلمـام ويرومـون خلعـه لتأويـل سـائغ وفـيهم قوم من أهل الحق يخرجون عـن  الصنف الرابع-٤
منعة يحتاج في كفهـم إلـى جمـع الجـيش فهـؤالء البغـاة الـذين نـذكر فـي هـذا البـاب حكمهـم وواجـب علـى 
الناس معونة أمامهم في قتال البغاة لما ذكرنا في أول الباب وألنهم لو تركوا معونته لقهره أهل البغي وظهر 

  الفساد في األرض أهـ.
 نطبق ماذكره ابن قدامة رحمه اهللا على الواقع. اآلن

الخـوارج  فئـةمـن أنهـم  ؛ فإننـا سـوف نجـدالموجود في أفغانستان تنظيم القاعدةوإذا جئنا نطبق هذا على  
جعلـوا ألنفسـهم الحـق فـي اسـتحالل الـدماء المعصـومة و لهـم قـوة ومنعـة ، قد انحازوا إلى مكـان وقـد كـان 

،فقــد شــرع لهــم قائــد التنظــيم قتــل األمــريكيين أينمــا كــانوا ن أهــل الحــرب فيكونــون بــذلك مــأينمــا كــانوا 
،وقـــال:" التستشـــيروا فـــي قـــتلهم أحـــدا !" وقـــال :"قـــتلهم مـــن أعظـــم القربـــات" ، ويعتقـــدون كفـــر حكـــام 

حتــى قـالوا عـن هــذه  ،المسـلمين بحجـة أنهـم موالــون للكفـار كمـا صــرحوا بـذلك فـي غــزوة بـدر الريـاض!!!
 ة من اإلسالم أبدا" !!!البالد" ليست قريب

ويتوصلون إلى أفعالهم تلك بالخيانة والغدر ، وكل بياناتهم األخيرة تؤكد على أن هذا هو الفكـر الخـارجي 
ألنهـم كمـا قـرر  بعينه .وبناء على ذلك ، فالواجب شرعا قتال تلك الفئة  على مـن يسـتطيع مـن المسـلمين

ت نقـل ابـن قدامـة فـي المغنـي بـأن قتـالهم محـل إجمـاع ،  وقـد قـدمابن قدامة رحمه اهللا تعالى أهل حـرب 
  بين المسلمين ، وإنما الخالف قد وقع في تكفيرهم أو عدم تكفيرهم.



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٤٤   األجوبة األصولية

، فهـم فـي  مـن الخـوارج البغـاة عـن فئـة  قـد قامـت بالـدفاع  السـابقة  وإذا تبين ذلك فإن حكومـة الطالبـان
ــ إلــىأنــاس يــدعون بالدهــم للــدفاع عــن  ا بــذلو قــد حقيقــة األمــر  للفســاد ن عليــه ، ويــدعو  ون الباطــل ويحث

        (١) ( لعن اهللا من أوى محدثا ) الصحيحواإلفساد في األرض ، وقد قال عليه الصالة والسالم كما في 
أما فرع تنظيم القاعدة في هذه البالد فلهم حكم قطاع الطريق ؛ ألن ليس لهم منعة ، وال مكان بين ، بل 

  كقطَّاع الطريق.  يقومون بأعمالهم اإلجرامية
أنهم خـارجون عـن والة أمـورهم ، جعلـوا جهـدهم فـي   : عموما الحقيقة الشرعية لتنظيم  القاعدةف

التخطـــيط لمثـــل هـــذه الحـــوادث ، والتـــي اليبـــالون بمـــن قتـــل فيهـــا مـــن معصـــومي الـــدماء ، حتـــى لـــو كـــانوا 
ـــات النب ـــق تلـــك الغاي ـــة ، وهـــذا لجهلهـــم مســـلمين ، فكـــل الوســـائل المحرمـــة تجـــوز فـــي زعمهـــم لتحقي يل

  ولضاللهم .
فهم أهل حرب ، واجب على المسـلمين قتـالهم ، محـرم علـى كـل مسـلم التعـاطف معهـم ، أو تأييـدهم ،  

‰ω ß ®بل يجب التبرء منهم ، ومن أفعـالهم لقولـه تعـالى  قولـه سـبحانه :  Åg rB $ YΒ öθ s% šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ 

Í ½z Fψ $# šχρ –Š !# uθ ãƒ ô⎯ tΒ ¨Š !$ xm ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9 uρ (# ûθ çΡ% Ÿ2 öΝ èδ u™ !$ t/# u™ ÷ρ r& öΝ èδ u™ !$ sΨ ö/ r& ÷ρ r& óΟ ßγ tΡ¨ uθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝ åκ sE u Ï± tã 4   〈  
  من سورة المجادلة    ٢٢اآلية 

  وأي محادة أعظم ، من الخروج على والة األمر ، واستحالل  دماء المسلمين ، والمعاهدين  .
- من زعيم تنظيم القاعـدة -رحمه اهللا تعالى–شيخ ابن باز وقد سبق وأن حذر سماحة ال

، وأنــه مــن الضــالين ، الــذين يجــب الحــذر مــنهم ، ونــص قولــه فــي مجمــوع فتــاوى  -هـــ١٤١٧فــي عــام 
النشـــرات التـــي تصـــدر مـــن الفقيـــه ، أو مـــن المســـعري أو مـــن  هـــذه... " ١٠٠/ص٩ومقـــاالت متنوعـــة ج

، ويجـب  إليهـاة يجـب القضـاء عليهـا وإتالفهـا وعـدم االلتفـات من دعاة الباطل ودعاة الشر والفرق غيرهما
معهـم فـي هـذا الشـر  يتعـاوننصيحتهم وإرشادهم للحق ، وتحذيرهم من هذا الباطل ، وال يجـوز ألحـد أن 

ويتركــوه . ونصــيحتي للمســعري  الباطــل، ويجــب أن ينصــحوا ، وأن يعــودوا إلــى رشــدهم ، وأن يــَدعوا هــذا 
هــذا الطريــق الــوخيم ، وأن يتقــوا اهللا ويحــذروا  يــَدعوايــع مــن يســلك ســبيلهم أن وجم وابــن الدن والفقيــه

   "أ.هـ.  ، وأن يتوبوا إلى اهللا مما سلف منهم رشدهمنقمته وغضبه ، وأن يعودوا إلى 

                                                           
يح صح؛  اب إثم من عاهد ثم غدر ب / ٣١٧٩/ح)٣١١/ ص  ١١(ج  -صحيح البخارى   من حديث علي بن أبي طالب – (١)

  ١٩٧٨/ر١٥٦٧/ص٣مسلم ج



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٤٥   األجوبة األصولية

  رحمه اهللا تعالى رحمة واسعة ، فإنه قد نصح لألمة حق النصح ، وحذر من هذا الضال ومن ينهج نهجه .
نظــيم القاعــدة التــي اتخــذت مــنهج التلبــيس ، والتــدليس ، تبــث تســجيال للشــيخ محمــد بــن ووزارة إعــالم ت

ـــروس  ـــام احـــتالل ال ـــه زعـــيم تنظـــيم القاعـــدة ، وهـــو تســـجيل قـــديم أي ـــدح في عثيمـــين رحمـــه اهللا تعـــالى يمت
ألفغانستان ، أمـا بعـد زيغـه وضـالله ؛ فـإن الشـيخ محمـد بـن عثيمـين رحمـه اهللا تعـالى يبـرأ مـن هـذا الضـال 

فـــي اســـتنكار تفجيـــر العليـــا  اآلثـــم  ، أمـــر معلـــوم اليخفـــى علـــى ذي -رحمـــه اهللا تعـــالى–وأمثالـــه ، وبياناتـــه 
 البصيرة ، واليمكن ألمثال الشيخ رحمه اهللا تعالى أن يؤيد أهل الضالل والزيغ في تلك األعمال اآلثمة.          

أو الذود عنهم ، وصاحبه ملعون على لسـان  وإن من أعظم الخيانة هللا ، ولرسوله التستر على مثل هؤالء ،
    (١)رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما قال في صحيح مسلم { لعن اهللا من آوى محدثا)

الصـنف ورحم اهللا ابن قدامة عندما ذكر أصناف الخارجين علـى اإلمـام ، ثـم ذكـر الصـنف الرابـع فقـال :{ 
وفـيهم ويرومـون خلعـه لتأويـل سـائغ قوم من أهل الحـق يخرجـون عـن قبضـة اإلمـام الرابـع 

وواجـب علـى منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش فهؤالء البغاة الذين نـذكر فـي هـذا البـاب حكمهـم 
لمـا ذكرنـا فـي أول البـاب وألنهـم لـو تركـوا معونتـه لقهـره أهـل  الناس معونة أمـامهم فـي قتـال البغـاة

  }البغي وظهر الفساد في األرض أهـ.
حـق ولـو كـان عنـدهم تأويـل سـائع ، إذا خرجـوا علـى اإلمـام وجـب قتـالهم . فكيـف بقطـاع فإذا كان أهـل ال

# ®الطــــرق هــــؤالء ؟ فلــــيس لهــــم تأويــــل إال تأويــــل المنــــافقين كمــــا قــــال اهللا تعــــالى فــــيهم:  sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγ s9 Ÿω 
(#ρ ß‰ Å¡ ø è? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (# ûθ ä9$ s% $ yϑ ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ šχθ ßs Ï= óÁ ãΒ ∩⊇⊇∪ 〈 ® Iω r& öΝ ßγ ¯Ρ Î) ãΝ èδ tβρ ß‰ Å¡ ø ßϑ ø9 $# ⎯ Å3≈ s9 uρ ω tβρ á ãè ô± o„ 

  سورة البقرة   ١٢-١١.  اآليتان 〉 ∪⊅⊆∩

لألمـــر حـــق تأملـــه يعلـــم يقينـــا ، أن  هـــذا التنظـــيم ، ومـــن ينضـــوي تحـــت لوائـــه ممـــن قـــاموا  . والمــــتأمل  
مجـرد آلـة   إنمـا هـم    -مع الفارق بين الموضعين من حيث شـناعة الجـرم-بتفجيرات أمريكا ، والرياض 

  في أيد أعداء اإلسالم .   -شعروا بذلك أم لم يشعروا –
، وأيا كان هؤالء ، وأيا كانت مقاصدهم ، فقد نالوا من اإلسالم ، ومـن المسـلمين مـالم ينلـه أعـدى أعـداء 
اإلسالم ، والمضحك ، المبكي في آن واحد أنهم يفعلون ذلك نصرة لإلسالم بزعمهم ، والشك أن هـذا 

                                                           
  ١٩٧٨/ر١٥٦٧/ص٣صحيح مسلم ج- (١)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٤٦   األجوبة األصولية

المصائب ؛ ولكن المصيبة األشد ، واألشنع أن يُنظر لمثل هذه األعمال نظرة اعتزاز ، وافتخار من أعظم 
  من قبل بعض المسلمين ، أو لنقل ، من قبل الكثير منهم . 

وإذا وصل بنا الحال أن نفخر بالظلم ، والغدر ، والخيانة وقتل النفس بغير حـق ، واإلفسـاد فـي األرض ، 
  ا بقي لليهود؟ وماذا بقي من اإلسالم؟وإثارة الحروب،  فماذ

  
    
      

  األجوبة األصولية
  في نقض

  األصول اإلرهابية
)٤(  

  العمليات االنتحارية  حكم 
لقــد أصــبحت العمليــات االنتحاريــة موضــة العصــر ،  والكثيــر مــن النــاس يتعــاطف مــع فاعليهــا بــالنظر إلــى  

هـذه العمليـات أن يكـون قصـد منفـذيها هـو رفـع   الغاية من وراء تلك العمليات ، فيكفي للتعاطف مع مثل
  كلمة التوحيد ، ونصر اإلسالم ، وإذالل الكفر بزعمهم. 

  ولكن أحدا اليتسائل عن حكم هذه العمليات شرعا ، بل  إن كثيرا منهم اليود أن يعرف . 
ن ينطلقـون مـن القـول : بـأ  فهـمي بنـوا عليهـا هـذه األعمـال: التـوها هنـا أصـل مـن أصـول ضـاللهم 

ــا نبيلــة ، الوســائل لهــا أحكــام المقاصــد ، فــإذا كانــت الغايــة مشــروعة ، فوســيلتها مشــروعة ،  وهــي فغايتن
الدعوة إلى جهاد الكفار ، وتحرير فلسطين ، وٕاخراج المشركين من جزيـرة العـرب 

، ومـــن ذلـــك العمليـــات وكـــل وســـيلة تـــؤدي إلـــى ذلـــك فهـــي وســـيلة مشـــروعة، 
  االنتحارية

وإن كانــت الغايــة  -أسســت علــى معصــية  يــر مســلم : بــل إن  بدايــة أي شــيء  إذا فيقــال لهــم بــأن هــذا غ
% وإال فـإن المـآل هـو ١٠٠فالنهاية سحيقة ، فـال بـد أن يكـون المـنهج ، والمنطلـق شـرعيا   -مشروعة،

  .الخسران في الدنيا واآلخرة



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٤٧   األجوبة األصولية

ل أحــدهما فالنتيجــة . فــإذا اختــ، فالبــد مــن شــرطين أساســيين يكــون العمــل شــرعيا معتبــرا فمــن أجــل أن  
  الحتمية هي الخسران .

  . وهذا هو معنى شهادة الإله إال اهللالشرط األول هو شرط اإلخالص : بأن يراد بالعمل وجه اهللا 
فـإن الكثيـر مـن النـاس يعمـل مخلصـا هللا فـإذا بـه مـن أشـد النـاس خسـارة ؛ ولكن اإلخالص وحـده اليكفـي 

≅ö ®ما في قوله تعالى : ك  يوم القيمة ، بل هم أخسر الناس قاطبة  è% ö≅ yδ Λ äl ã⁄ Îm7 t⊥ çΡ t⎦⎪ Î y£ ÷z F{ $$ Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r& ∩⊇⊃⊂∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# ¨≅ |Ê öΝ åκ ß ÷è y™ 

’ Îû Ïο 4θ uŠ ut ù: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# öΝ èδ uρ tβθ ç7 |¡ øt s† öΝ åκ ®Ξ r& tβθ ãΖ Å¡ øt ä† $ ·è ÷Ψ ß¹ ∩⊇⊃⊆∪ 〈  سورة الكهف  ١٠٤، ١٠٣اآليتان 
كون العمل مقبوال مرضيا عند اهللا وهو أن يكون فالبد مع اإلخالص من شرط آخر ألي عمل حتى ي

،  لمتابعة لماجاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماالعمل صوابا وهو اليكون كذلك إال إذا وجدت 
$! ®وقد قال سبحانه   وهذا هو معنى الشهادة بأن محمد رسول اهللا tΒuρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9$# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39pκ tΞ çμ ÷Ψtã (#θßγtFΡ$$ sù 4 

(#θà) ¨?$#uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒÏ‰ x© É>$s)Ïè ø9 ö≅è% β ®،سورة الحشر  وقال سبحانه: ٧اآلية   〉 ∪∠∩ #$ Î) óΟçFΖ ä. tβθ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθãè Î7̈?$$ sù ãΝä3ö7 Î6ósãƒ 
ª!$# öÏ øótƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ä3t/θçΡèŒ 3 ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm   سورة آل عمران ٣١اآلية  〉 ∪⊆⊃∩ ‘§
اإلسالم مشروط بالشهادتين ، ؛ ألن  المتابعة هي النصف الثاني من الركن األول من أركان اإلسالمف

   .هي تعني إخالص جميع نواع العبادة هللا وحده، و  فشهادة الإله إال اهللا هي ركن اإلخالص
عليه الصالة  ، وقد قال أن يطاع فال يعصى :معناهاو  . هي ركن المتابعة والشهادة بأن محمدا رسول اهللا 

فدعوه) ، وهذا لفظ فأتوا منه ماستطعتم ، ومانهيتكم عنه  إذا أمرتكم بشيء (والسالم في الصحيحين 
     (٢)وفي لفظ البخاري( فاجتنبوه)   (١)مسلم

وكل ( ،    (٣)}من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد{وقدقال عليه الصالة والسالم كما في الصحيحين 
المعصومة من المسلمين أو الكفار فليس عليه أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه  عمل يستهدف النفوس

من يعمل تلك األعمال اإلرهابية من المسلمين ، وهم يريدون بزعمهم ف .وسلم ، بل هو منهي عنه 
الشهادة في سبيل اهللا ، فهيهات هيهات ، أن تنال الشهادة في سبيل اهللا بقتل المعصومين من المسلمين 

                                                           
  باب فرض الحج مرة في العمر   /١٣٣٧/ ح٩٧٥/ص٢صحيح مسلم جمن حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه ،  – (١)
  / باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم.٦٨٥٨/ح٢٦٥٨/ص٦صحيح البخاري ج- (٢)
، بلفظ من أحدث ، وأخرجه معلقا مجزوما به ٢٥٥٠/ر٩٥٩/ص٢صحيح البخاري جاهللا تعالى عنه من حديث عائشة رضي  – (٣)
     ١٧١٨/ح١٣٤٣/ص٣صحيح مسلم ج/ ؛ ٢٦٧٥/ص٦صحيح البخاري جفي 



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٤٨   األجوبة األصولية

كانت الغاية حسنة ، فال بد أن تكون الوسيلة لهذه   رهم ، فليس هذا هو طريق الشهادة ، فمهماأو غي
  . ، وهذا أصل يغفل عنه كثير من الناس الغاية وسيلة مشروعة

ومن المعلوم شرعا أن القصد الحسن وحده اليكفي للقول يجواز الفعل شرعا ،  فكل عمل اليكـون علـى 
  مردود على صاحبه مهما كان قصده حسنا. وفق أمر اهللا أو رسوله فهو

، وأدلة من قـال بـالجواز ، مـع ذكـر  من هذه العمليات  وفي هذه الحلقة سوف أذكر  أدلة من قال بالمنع
  المناقشة التي ترد على كل من القولين:   

أن هذه العمليات محرمة شرعا: وقد استدلوا بالكتـاب ، والسـنة ، والمعقـول : القول األول 
:  
  ن الكتاب :فم
β ®:قولــــــه تعــــــالى - ١ Î) öΝ ä3 ó¡ |¡ ôϑ tƒ Óy ö s% ô‰ s) sù ¡§ tΒ tΠ öθ s) ø9 $# Óy ö s% … ã& é# ÷V ÏiΒ 4 y7 ù= Ï? uρ ãΠ$ §ƒ F{ $# $ yγ ä9 Íρ# y‰ çΡ t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# 

zΝ n= ÷è u‹ Ï9 uρ ª! $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ x‹ Ï‚ −G tƒ uρ öΝ ä3Ζ ÏΒ u™ !# y‰ pκ à− 3 ª! $# uρ Ÿω = Ït ä† t⎦⎫ ÉΚ Ï=≈ ©à9 $# ∩⊇⊆⊃∪ 〈   (١) 

: أن هـذه اآليـة فيهـا داللـة علـى أصـل وهـو :أن االستشـهاد فـي سـبيل اهللا هـو اصـطفاء ، جه االستداللو 
واختيار من اهللا سبحانه، وليس لكل من يريد ذلك ، والقـول بجـواز االنتحـار مـن أجـل قتـل األعـداء ينـافي 

هللا هـو الـذي يختـار مـن فا   هذا األصل ، والدليل على هذا من اآلية قوله سبحانه: {ويتخذ منكم شهداء}
يستشــهد فــي ســبيله ، والمنتحــر لقتــل األعــداء لــيس شــهيدا ؛ ألنــه الــذي حــدد الوقــت الــذي يمــوت فيــه ، 

  وهذا في اصطالح الشرع هو االنتحار.
β¨ ®:قولــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى   - ٢ Î) ©! $# 3“ u yI ô© $# š∅ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡ r& Ν çλ m;¨ uθ øΒ r& uρ χ r' Î/ ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψ yf ø9 $# 4 

šχθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# tβθ è= çG ø) uŠ sù šχθ è= tF ø) ãƒ uρ 〈   (٢)   

⎯ ®:وقوله سبحانه  - ٣ tΒ uρ ö≅ ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ö≅ tF ø) ã‹ sù ÷ρ r& ó= Ï= øó tƒ t∃ öθ |¡ sù Ïμ‹ Ï? ÷σ çΡ # · ô_ r& $ \Κ‹ Ïà tã ∩∠⊆∪ 〈  (٣) 
  

  وجه االستدالل من اآليتين  :
                                                           

  سورة آل عمران ١٤٠اآلية   - (١)
   سورة التوبة ١١١من اآلية  - (٢)
    سورة النساء ٧٤من اآلية  - (٣)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٤٩   األجوبة األصولية

ن أجل قتل العدو ال يصح تسميته بالشـهيد ؛ ألن الشـهيد هـو أن من قتل نفسه بالتفجير ، أو غير ذلك م
الذي يقتله األعـداء ،  ففـي اآليـة األولـى  أن الموعـود بالجنـة قسـمان: قاتـل ، ومقتـول بيـد العـدو. ، وفـي 

ومن قتل نفسـه بـالتفجير  ال يـدخل  اآلية الثانية : الموعود باألجر العظيم مقتول بيد األعداء ، أو منتصر.
 اآليتين . في معنى

Ÿω ®: قولـــــــــــه تعـــــــــــالى   - ٤ uρ (# ûθ è= çF ø) s? öΝ ä3 |¡ àΡ r& 4 ¨β Î) ©! $# tβ% x. öΝ ä3 Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ ∩⊄®∪ ⎯ tΒ uρ ö≅ yè ø tƒ y7 Ï9¨ sŒ $ ZΡ¨ uρ ô‰ ãã 

$ Vϑ ù= àß uρ t∃ öθ |¡ sù ÏμŠ Ï= óÁ çΡ # Y‘$ tΡ 4 tβ% Ÿ2 uρ y7 Ï9¨ sŒ ’ n? tã «! $# # ¶ Å¡ o„ ∩⊂⊃∪ 〈 (١)    

قــد اجتمــع فــي مثــل تلــك العمليــات  اإلنســان نفســه ،  فعمــوم هــذه اآليــة يشــمل قتــل وجــه االســتدالل:
وال شــك فــي كونــه مــن العــدوان  مــن النســاء واألطفــال والشــيوخ  االنتحاريــة قتــل الــنفس وقتــل المعصــومين

  والظلم فينطبق على فاعله استحقاق هذا الوعيد الشديد. 
  ومن السنة:

يـده يتوجـأ بهـا فـي بطنـه فـي نـار  من قتل نفسه  بحديدة فحديدته فـيقوله عليه الصالة والسالم  { - ١
جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالـدا مخلـدا 

   (٢)}فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

 .  (٣)}ب به يوم القيامةمن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذوقوله عليه الصالة والسالم { - ٢

الــذي يخنــق نفســه يخنقهــا فــي النــار والــذي يطعنهــا يطعنهــا فــي :{ وقولــه عليــه الصــالة والســالم   - ٣
  (٤)}النار

تدل على منع اإلنسـان مـن أن يقتـل نفسـه  أن عموم هذه األحاديث    وجه االستدالل من األحاديث:
  . قصد كان ، وهذا يشمل كل من قتل نفسه بأي ، مهما كانت األسباب

قيـــاس المستشــهد فــي هــذه العمليــات االستشــهادية بـــالمنتحر  بــأن   نوقشــت اآليــات واألحاديــث  :
جـزع وعـدم صـبر أو تسـخطا علـى بسـبب القياس مع الفارق ، فهناك فرق بين المنتحر الذي يقتل نفسـه ،

لعــذاب أو يأســا مــن القــدر أو اعتراضــا علــى المقــدور واســتعجاال للمــوت أو تخلصــا مــن اآلالم والجــروح وا
                                                           

  لنساءسورة ا ٣٠من اآلية  - (١)
  ١٠٩/ر١٠٣/ص١صحيح مسلم ج /١٢٩٧/ر٤٥٩/ص١صحيح البخاري ج - (٢)
  ١١٠/ر١٠٤/ص١صحيح مسلم ج؛   ٥٧٠٠/ر٢٢٤٧/ص٥صحيح البخاري ج - (٣)
  ١٢٩٩/ر٤٥٩/ص١صحيح البخاري ج - (٤)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٥٠   األجوبة األصولية

وبــين نفــس المجاهــد فــي العمليــة االستشــهادية ،الشــفاء بــنفس خائفــة يائســة ســاخطة فــي غيــر مــا يــرض اهللا
بــنفس فرحــة مستبشــرة متطلعــة للشــهادة والجنــة ومــا عنــد اهللا ونصــرة الــدين والنكايــة بالعــدو والجهــاد فــي 

  . سبيله ال يستوون
ور االنتحـار ، وقـد جـاءت مطلقـة مـن غيـر قيـد ، ولـم بـأن عمـوم هـذه األدلـة يشـمل كـل صـ أجيب عنه :

     يرد دليل يخصص هذا العموم ، فاليجوز تخصيصها بمجرد الرأي .  
لما تبارز مع اليهـودي ارتـد إليـه ذبـاب سـيفه فأصـاب   حديث عامر بن األكوع رضي اهللا تعالى عنه - ٤

صــلى اهللا عليــه –اهللا عــين ركبتــه فمــات فــتكلم بعــض الصــحابة وقــالوا إنــه بطــل جهــاده مــع رســول 
ــه النبــي  -وســلم ــه وســلم–فحــزن أخــوه ســلمه بــن األكــوع فــأتى إلي ــاً  -صــلى اهللا علي فوجــده حزين

:"كـذب مـن -صـلى اهللا عليـه وسـلم–فسأله، فقال: إنهم يقولون إن جهاد عامر بطـل، فقـال النبـي 
  ه".قال ذلك إن له أجرين وجمع بين أصبعيه إنه الجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثل

:  أنه قتـل نفسـه خطـأ فـي أثنـاء قتالـه العـدو ؛  فظـن الصـحابة أن ذلـك   وجه االستدالل من الحديث
انتحارا يبطل به العمل ؛ فكيف بمن يفجر نفسه، ويقتل نفسه باختياره. فهذا إجماع منهم على أن القتـل 

  للنفس محرم مطلقا ولو كان في ساحة القتال.
  ه وسلم أنكر عليهم ذلك الظن فال يكون حجة.بأن النبي صلى اهللا علي نوقش :

بأن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنكـر علـيهم ذلـك الظـن  ؛ لكونـه لـم يتعمـد ذلـك ، ويـدل  أجيب عنه :
أبـي هريـرة  على ذلك  أنه حكم على من قتل نفسه عمـدا فـي سـاحة القتـال بأنـه فـي النـار ، ففـي حـديث 

ول اهللا  صلى اهللا عليه وسـلم  لرجـل ممـن معـه يـدعي اإلسـالم شهدنا خيبر فقال رس:{رضي اهللا عنه قال 
هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتـل الرجـل أشـد القتـال حتـى كثـرت بـه الجراحـة فكـاد بعـض النـاس 
يرتــاب فوجــد الرجــل ألــم الجراحــة فــأهوى بيــده إلــى كنانتــه فأســتخرج منهــا أســهما فنحــر بهــا نفســه فأشــتد 

وا يــا رســول اهللا صــدق اهللا حــديثك انتحــر فــالن فقتــل نفســه فقــال قــم يــا فــالن رجــال مــن المســلمين فقــال
        (١)}فأذن أنه ال يدخل الجنة إال مؤمن إن اهللا ليؤيد الدين بالرجل الفاجر

  ومن المعقول :

                                                           
  غزوة خيبرباب /٣٩٦٧/ح١٥٤٠/ص٤صحيح البخاري ج - (١)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٥١   األجوبة األصولية

أن هـــذه العمليـــات قـــد عـــادت بالوبـــال العظـــيم  علـــى اإلســـالم والمســـلمين ســـواء كـــان ذلـــك فـــي  - ١
، وهذه العمليات فـي حقيقتهـا اسـتخفاف بـدماء المسـلمين وبـذل لهـا فـي  فلسطين ، أو في غيرها

 غير مقابل يذكر   . 

أن هذه العمليات فيها تحقيق ألهداف أعداء اإلسالم بطريـق غيـر مباشـر ، بإعطـائهم الذريعـة التـي  - ٢
 تحقق أهدافهم بأيسر طريق ، مع عجز المسلمين الواضح في الدفع عن أنفسهم.

تحارية التي يُقصد بها غير المقاتلين ومن النساء ، واألطفـال ، والشـيوخ ، مـن الصـد عـن العمليات االنن أ
الظلم ، والقسوة ، والخيانة والغدر والكذب،  وكل ذلك يتنافى مع شريعة اإلسالم دين اهللا ؛ لما فيها من 

 .  نا من رجالهمعلينا حتى في الحرب معهم أن النقتل إال من يقاتلاإلسالم وأوجب  ، . كل المنافاة 

ــــوقش :  ــــد المســــلمين مــــن أعظــــم الوســــائل المعاصــــرة فــــي حــــرب الكفــــار،  ن يلــــزم مــــن قــــولكم ، تجري
  واالستسالم ألعداء اهللا وتمكينهم من تحقيق أهدافهم بغير رد يردعهم عن غيهم وطغيانهم.

  أجيب عنه بوجهين:
غيـر مشـروعة وال يمكـن أن يتحقـق  النسلم بهـذا الـالزم ، ولكننـا نقـول بـأن هـذه الوسـيلة  الوجه األول:

  نصر للمسلمين بأمر محرم.
، صـــرديـــن اهللا ظـــاهر طـــال الـــزمن أو قإن مـــن  الحقـــائق التـــي يجـــب أن نـــوقن بهـــا : أن  الوجـــه الثـــاني:

uθ ® واإلســالم قــادم ولــو كــره الكــافرون ، ولــو كــره المشــركون .  èδ ü” Ï% ©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ ßγ ø9 $$ Î/ È⎦⎪ ÏŠ uρ 

Èd, ys ø9 $# … çν u Îγ øà ã‹ Ï9 ’ n? tã È⎦⎪ Ïd‰9 $# ⎯ Ï& Íj# ä. 4 4’ s∀ x. uρ «! $$ Î/ # Y‰‹ Îγ x© ∩⊄∇∪ 〈  (١)    
ولــن يكــون ظــاهرا إال إذا اتبعنــا الوســائل المشــروعة ، مــن الصــبر ، واإلعــداد ، وعــدم االســتعجال ،وإقامــة 

ولن ،تـي لـن تجـدي شـيئاالدين واقعا في نفوسنا وتعاملنا ،  وهذه العمليات من التهور الظـاهر ، والعجلـة ال
    تغني عنا من اهللا شيئا . 

وأما مسألة حمل الواحـد علـى العـدد الكثيـر مـن :"فتح الباري في  الحافظ ابن حجرقال  الوجه الثالث:
ــه يرهــب العــدو بــذلك أو يجــرئ المســلمين  ــه إن كــان لفــرط شــجاعته وظنــه أن العــدو فصــرح الجمهــور بأن

فهــو حســن ومتــى كــان مجــرد تهــور فممنــوع وال ســيما إن ،  حةعلــيهم أو نحــو ذلــك مــن المقاصــد الصــحي

                                                           
  الفتح سورة  ٢٨اآلية  - (١)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٥٢   األجوبة األصولية

قلـت : وهـذه هـي حقيقـة العمليـات االنتحاريـة          (١)"ترتب على ذلك وهن في المسلمين واهللا أعلـم  
   في هذا العصر.

  
  أدلة القول الثاني وقد استدلوا  بالكتاب ، والسنة ، واإلجماع ، والمعقول

  فمن الكتاب:
∅š ® قوله تعالى :  - ١ ÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9 $# ⎯ tΒ “ Íô± o„ çμ |¡ø tΡ u™ !$ tó ÏGö/ $# ÏN$|Ê ó sΔ «! $# 3 ª! $# uρ 8∃ρâ™ u‘ ÏŠ$ t6Ïè ø9 $$ Î/ ∩⊄⊃∠∪ 〈 

(٢)     

الصـحابة رضـي اهللا عـنهم أنزلوهـا علـى مـن حمـل علـى العـدو الكثيـر لوحـده وغـرر أن  وجه االستدالل :
  له في الحكم.، ومن فجر نفسه في لقتل  األعداء مث    (٣)بنفسه في ذلك

β¨ ®قصة يونس عليه الصالة والسالم كما في قوله تعال : - ٢ Î) uρ }§ çΡθãƒ z⎯ Ïϑ s9 t⎦⎫Ï=y™ ö ßϑø9 $# ∩⊇⊂®∪ øŒ Î) t, t/ r& 

’ n< Î) Å7 ù=à ø9 $# Èβθßs ô± yϑ ø9$# ∩⊇⊆⊃∪ zΝ yδ$ |¡ sù tβ% s3sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÅÒ xm ô‰ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊇∪ çμ yϑ s) tG ø9 $$sù ßNθçt ù:$# uθ èδ uρ ×Λ⎧Ï= ãΒ ∩⊇⊆⊄∪ 〈 
(٤)    

أنه ألقى بنفسه في اليم من أجل مصلحة إنقاذ السفينة ، وهذا يعد انتحار ؛ فدل  جه االستدالل :و 
  على جواز االنتحار بالتفجير إذا وجدت المصلحة ، وهي متحققة بحصول النكاية في العدو.

  األدلة من السنة : ثانيا :
ريقـة قتلـه فقتلـوه شـهيدا ، حيـث دلهـم علـى ط   (٥)حديث الغالم وقصته معروفة وهي فـي الصـحيح - ١

في سبيل اهللا ، وهذا نوع من الجهاد ، وحصل نفع عظيم ومصلحة للمسلمين حيـث دخلـت تلـك 
  البالد في دين اهللا ، إذ قالوا : آمنا برب الغالم ، 

                                                           
  ١٨٥ص/٨فتح الباري جأنظر  – (١)
  سورة البقرة ٢٠٧اآلية   - (٢)
  ١٩٣٥٦/ر٢٠٨ص؛  ١٩٤٣٩/ر ٢١٦/ص٤مصنف ابن أبي شيبة ج – (٣)
  سورة الصافات ١٤٢-١٣٩آليات   – (٤)
خـــدود والســـاحر بـــاب قصـــة أصـــحاب األ/٣٠٠٥/ح٢٢٩٩/ص٤صـــحيح مســـلم جمـــن حـــديث صـــهيب رضـــي اهللا تعـــالى عنـــه ، – (٥)

  والراهب والغالم   



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٥٣   األجوبة األصولية

أن هذا الغالم المجاهـد غـرر بنفسـه وتسـبب فـي ذهابهـا مـن أجـل مصـلحة  : ووجه الداللة من القصة
مهم كيف يقتلونه ، بل لم يستطيعوا قتله إال بطريقة هو دلهم عليهـا فكـان متسـبباً فـي المسلمين ، فقد علّ 

قتل نفسه ، لكن ُأغتفر ذلك في باب الجهاد ، ومثله المجاهـد فـي العمليـات االستشـهادية ، فقـد تسـبب 
     .في ذهاب نفسه لمصلحة الجهاد 

، وقـد أثنـى  مـن المشـركين لوحـده علـى جمـع كثيـر    رضي اهللا تعـالى عنـه  حمل سلمة ابن األكوع - ٢
      (١)الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقال : ( خير رّجالتنا سلمة )

دليــل علــى جــواز حمــل الواحــد علــى الجمــع الكثيــر مــن العــدو أن فيــه  وجــه االســتدالل مــن الحــديث:
الصــالة ، ولــم يعــب النبــي عليــه  وحــده وان غلــب علــى ظنــه انــه يقتــل إذا كــان مخلصــا فــي طلــب الشــهادة 

وهـذا   والسالم ولم ينه الصحابة عن مثل فعله ، بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعـل وفضـله 
  . في حكم المنتحر

فـي معركــة اليمامـة ، فإنــه ُاحتمـل فــي تُـرس علــى الرمـاح والقــوة علـى العــدو    فعـل البـراء بــن مالـك  - ٣
   (٢)فقاتل حتى فتح الباب ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة

فـأمر باألخـدود فـي أفـواه السـكك فخـدت وأضـرم قصة صاحب األخـدود المتقدمـة وجـاء فيهـا :{  - ٤
النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها أو قيل لـه اقـتحم ففعلـوا حتـى جـاءت امـرأة ومعهـا 

   (٣)}صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغالم يا أمه اصبري فإنك على الحق

وكــذا االنغمــاس فــي الصــف وتغريــر ، فــي مســألة الحمــل علــى العــدو العظــيم لوحــده  ســتدالل االووجــه  
أنهــا منطبقــة علــى مســألة المجاهــد الــذي غــرر ، واإلقــدام علــى المــوت حرقــا ، الــنفس وتعريضــها للهــالك 

  بنفسه وانغمس في تجمع الكفار لوحده فأحدث فيهم القتل واإلصابة والنكاية .
  قله غير واحد من أهل العلم وأما اإلجماع فقد ن

وقــد اتفقــوا علــى ... فقــال:" النــووي فــي شــرح مســلم االتفــاق علــى التغريــر بــالنفس فــي الجهــاد فقــد نقــل 
  .   (٤)"جواز التغرير بالنفس في الجهاد في المبارزة ونحوها

                                                           
  / باب غزوة ذي قرد ١٨٠٧/ح١٤٣٣/ص٣صحيح مسلم جاألكوع رضي اهللا تعالى عنه   من حديث سلمة بن – (١)
    ١٧٧٠٠/ر٤٤/ص٩سنن البيهقي الكبرى ج - (٢)
  تقدم تخريجه – (٣)
     ١٨٧/ص١٢شرح النووي على صحيح مسلم جأنظر  - (٤)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٥٤   األجوبة األصولية

جــائز بــال  بــاب ثبــوت الجنــة للشــهيد قــال : فيــه جــواز االنغمــار فــي الكفــار والتعــرض للشــهادة وهــو وقال: 
ن التغريـر فـي النفـوس إنمـا جـاز لمـا أل ،  وقال فـي قواعـد األحكـام :"...    (١)كراهة عند جماهير العلماء

    (٢)"فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين 
  نوقشت األدلة :

يقتـل ،  أن هذه األدلة إنما تدل على المخاطرة في قتال العـدو ولـو غلـب علـى الظـن أن المجاهـد سـوف 
ونحن النخالف في هذا ، لكنها ال تدل على جواز اإلقدام على قتل النفس من أجل قتـل العـدو ، وقيـاس 

  ذلك على هذه الصور ، قياس مع الفارق الكبير ، وذلك من وجوه:
بــين مــن يخــاطر بنفســه فــي ميــدان القتــال ، أو يضــحي بنفســه مــن أجــل  ، كبيــرأن الفــرق  الوجــه األول : 

ين معرضا نفسه للموت ،وبين من يقدم علـى تفجيـر نفسـه ليقتـل اآلخـرين ، ألن هـذا الُمخـاِطر إنقاذ اآلخر 
  مهما كانت مخاطرته ، فقد ينجوا من الموت  أما االنتحاري فموته محقق.

 ويدل على ذلك :             

  أن البراء ابن مالك رضي اهللا تعالى عنه لم يُقتل رغم شدة المخاطرة.   -  أ

ــه لــم يقتــل نفســه ، وإنمــا قتــل بيــد الملــك ، وقــد كــان فــي قتلــه  وهكــذا الحــال -  ب فــي قصــة الغــالم ، فإن
 مصلحة كبرى ترتب عليها أسالم كثير من الناس . 

وهكــذا فــي قصــة يــونس عليــه الســالم ، فهــو لــم يقتــل نفســه ، وإنمــا رمــى نفســه فــي الــيم حتــى تنجــوا  -  ت
 السفينة ، وليس الموت محقق في رمي النفس في البحر .

مــا المــرأة التــي قــذفت بنفســها فــي النــار ، فــإن هــذا كــان فــي شــرع مــن قبلنــا ، وشــرع مــن قبلنــا لــيس وأ -  ث
شرعا لنا إذا جاء بخالفه ، وقد جـاء فـي شـرعنا الرخصـة بقـول الكفـر، أو فعلـه إذا كـان مـن فعـل ذلـك 

النــار ،  مكرهــا وقلبــه مطمــئن باإليمــان ، فهــذه المــرأة قيــل لهــا إمــا أن تكفــري ، أو تقــذفي بنفســك فــي
فهي في حكم المكره على فعل ذلك ، وهي قد فعلت بذلك فـرارا بـدينها ،  ولـيس هـذا مـن االنتحـار 

  في شيء .

                                                           
    ٤٦/ص١٣شرح النووي على صحيح مسلم ج أنظر - (١)
   ١/١١١كتاب قواعد اإلحكام ر  وهو العز بن عبد السالم ، أنظ – (٢)
  



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٥٥   األجوبة األصولية

أن دخوله فـي الكفـار إنمـا يكـون وقـت القتـال بخـالف الـذي يفجـر نفسـه، فـإن أكثـر مـن  الوجه الثاني:
قتــال ، بــين مــن ليســوا مــن أهــل يقــوم بالعمليــات االنتحاريــة يفجــر نفســه بــين قــوم آمنــين وفــي غيــر وقــت ال

  القتال كالنساء والشيوخ واألطفال .
أن الذي يدخل في الكفار ال يقتل نفسه بل يقتله الكفار، وقد يدخل فـيهم ويـثخن فـيهم  الوجه الثالث:

   بالجراح والقتل ثم يخرج سالماً أما االنتحاري فموته محقق ، وقد قتل نفسه بنفسه.
مْن خير َمَعاش الناس لهم رجل ممسُكُ◌ ِعَنان فرسه في سـبيل  سلم :{قول النبي صلى اهللا عليه و  - ٥

     (١)}اهللا يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانّه

  ويستدل به على جواز العمليات االنتحارية من وجهين:
  وف العدو بالتفجير مثله في الحكم.أنه امتدح من يبتغي القتل في سبيل اهللا والمنتحر في صف األول :
النسلم بذلك ؛ ألن من يبتغي القتل مضانه قد اليقتـل ، ولـو قتـل فإنـه يقتـل بيـد العـدو بخـالف  نوقش :

  المنتحر بالتفجير، فهو إنما قتل نفسه.
لشرع أن المتسـبب فـي قتـل الـنفس والمشـارك فـي ذلـك حكمـه حكـم المباشـر بأنه قد ثبت في ا الثاني:
إذا جــاز للمجاهــد أن يتســبب بقتــل نفســه باالنغمــاس فــي صــف العــدو وهــو ال يرجــو النجــاة ، فــ   لقتلهــا ،

فالحكم ال يتغير فيما لو باشر قتل نفسـه فـي صـف العـدو وبـين ظهـرانيهم ، وذلـك بقصـد قتـل أكبـر عـدد 
ـــة وســببا لــذلك فحســب ، الفــرق بــين الصــورتين فــي الحكــ م مــنهم ال قتــل نفســه، وإنمــا جعــل نفســه وسيلـ

الشرعي ، ألن التسبب له نفس حكم المباشرة في القصاص ، فكـذلك لـه نفـس الحكـم فـي مسـألتنا هـذه 
   ٠إذ ال فرق بينهما 

  النسلم بذلك فهو قياس مع الفارق الكبير  من وجوه: نوقش:
  أن الذي ينغمس في العدو قتل بواسطة العدو ، والمنتحر بالتفجير قتل نفسه. الوجه األول :
أن اإلنغمــاس فــي العــدو مشــروع ، وال يلــزم منــه القتــل فقــد يبقــى حيــا  ، وقتــل الــنفس  ني:الوجــه الثــا

  بالتفجير محرم لكونه انتحارا ، والموت محقق ، فكيف يقاس المحرم على المشروع ؟  

                                                           
  باب فضل الجهاد والرباط   /١٨٨٩/ح ١٥٠٣/ص٣صحيح مسلم جمن حديث أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه  – (١)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٥٦   األجوبة األصولية

أنه ال جامع في القياس بين الذي ينغمس في العدو ، وبـين المنتحـر بـالتفجير ؛ فالجـامع  الوجه الثالث:
مســألتين هــو تحقــق المــوت فــي كــل ، وهــو غيــر مســلم ؛ ألن المــوت لــيس قطعيــا فــي المــنغمس فــي بــين ال

  جيش العدو يخالف المنتحر بالتفجير فموته محقق.
  
  
  
  

  واستدلوا من المعقول بما يلي: 
  الدليل األول :

 بأنه يغتفر في الجهاد ما اليغتفر في غيره ويدل على ذلك أمور منها:

، فيسـتدل بـذلك علـى للتوصـل إلـى قتـل الكفـار  ا قتل الترس من المسلمين أن العلماء قد أجازو  - ١
 جواز العمليات االنتحارية من وجهين :

إذا جــاز إذهــاب أنفــس مســلمة بأيــدي المســلمين مــن أجــل قتــل العــدو فــإن إذهــاب أنــه  الوجــه األول :
عـل مـا هـو أعظـم جرمـا ال إذا كـان فو نفس المجاهد بيده من أجل النكاية في العدو مثلـه أو أسـهل منـه ، 

فبطريـــق األولـــى أال يكـــون حرجـــا علـــى مـــا هـــو أقـــل جرمـــا إذا كـــان فـــي كليهمـــا ،  حـــرج فـــي اإلقـــدام عليـــه
  النكاية بالعدو.المقصد هو 

التـــرس يقتـــل بأيـــدي المســـلمين وســـالحهم ومـــع ذلـــك لـــم يعتبـــروا قتـــل المســـلمين أن  الوجـــه الثـــاني: 
؛ فمــن بــاب أولــى أال يــدخل االنتحــاري فــي الوعيــد  عيــد فيــهالمتتــرس بهــم مــن بــاب القتــل الــذي جــاء الو 

  الذي جاء فيمن قتل النفسه ؛ لكونه قد فعل ذلك من أجل النكاية بالعدو.   
  نوقش من وجوه:

أن مسألة قتل الترس ليست محل اتفاق ، والقياس البد أن يكون علـى أصـل متفـق عليـه الوجه األول : 
فقـد قـال مالـك  في جواز قتل الترس من الكفار فضال عن المسـلمين.؛ ألن الخالف معروف بين العلماء 

واألوزاعي في قتل الترس من الكفار إذا كانوا نساء أو أطفاال " ال يجوز قتل النساء والصـبيان بحـال حتـى 



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٥٧   األجوبة األصولية

النسـاء والصـبيان لـم ، لو تترس أهل الحرب بالنساء والصـبيان أو تحصـنوا بحصـن أو سـفينة وجعلـوا معهـم
        (١)"وال تحريقهم يجز رميهم

علـى إطالقـه، لـيس  ،  قتل الترس من المسلمين إذا كانوا أسـرى فـي يـد الكفـار أن جواز  الوجه الثاني:
   .بل هو مقيد بما إذا خيف على المسلمين الضرر المحقق

" وكذلك لو تترس كافر بمسـلم لـم يجـز رميـه وإن فعـل ذلـك فاعـل فـأتلف : في تفسيره القرطبي  فقد قال
حـدا مـن المسـلمين فعليـه الديـة والكفــارة فـإن لـم يعلمـوا فـال ديــة وال كفـارة وذلـك أنهـم إذا علمـوا فلــيس أ

ثـم قـال رحمـه اهللا تعـالى : قلـت قـد   …لهم أن يرموا فـإذا فعلـوه صـاروا قتلـة خطـأ والديـة علـى عـواقلهم 
-٣كليـة -٢ضـرورية -١يجوز قتل الترس وال يكون فيه اختالف إن شاء اهللا وذلك إذا كانـت المصـلحة 

: ومعنـى أنهـا كليـة ، أنهـا ال يحصـل الوصـول إلـى الكفـار إال بقتـل التـرس  : فمعنـى كونهـا ضـرورية، قطعية 
أنها قاطعة لكل األمة حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين فإن لم يفعـل قتـل الكفـار التـرس 

صلحة حاصلة من قتل الترس قطعا قال علماؤنا أن تلك الم : ومعنى كونهاقطعية، واستولوا على كل األمة 
وهــذه المصــلحة بهــذه القيــود ال ينبغــي أن يختلــف فــي اعتبارهــا ألن الفــرض أن التــرس مقتــول قطعــا فإمــا 
بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيالء العدو على كل المسلمين وإما بأيدي المسلمين 

     (٢)" فيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعون
 قتـل التـرس  إذا وجدت هذه الصورة بالشروط التي ذكرهـا القرطبـي رحمـه اهللا تعـالى فحينئـذ يجـوزف قلت :

، وهـذه الصــورة بهــذه القيــود هـي التــي يعنيهــا شــيخ اإلسـالم بــن تيميــة رحمــه اهللا تعـالى عنــدما نقــل االتفــاق 
مســـلمين فــي مثـــل تلـــك األعمـــال ،  فــأين المصـــلحة الضـــرورية الكليــة لجميـــع ال   (٣)علــى جـــواز ذلـــك

  االنتحارية ؟  لوسلمنا القياس على مسألة الترس.

                                                           
  ٨/١٦نيل األوطار  ؛ ٦/١٤٧فتح الباري  ؛ ١٧٨-٢/١٧٧؛ حاشية الدسوقي  ٤٤٥-٤/٤٤٤التاج واإلكليل أنظر  - (١)
  ٢٨٨-٢٨٧/  ١٦ أنظر أحكام القرآن  – (٢)
األئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نـرميهم ونقصـد ونص قوله:" – (٣)

/جمـع بـن فتـاوى ابـن تيميـة أنظـر مجمـوع  "الكفار ولو لم نخف على المسلمين جاز رمى أولئك المسلمين أيضا فـى أحـد قـولى العلمـاء
اتفق العلماء على ان جيش الكفار اذا تترسوا بمـن عنـدهم مـن اسـرى المسـلمين :" ٥٤٦/ص٢٨ج؛ وقال في  ٥٣٧/ص٢٨جقاسم / 

     "وخيف على المسلمين الضرر اذا لم يقاتلوا فانهم يقاتلون وان افضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم
  



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٥٨   األجوبة األصولية

بــأن محــل النــزاع هــو اإلقــدام علــى قتــل الــنفس مــن أجــل النكايــة بالعــدو ، ومــا ذكرتمــوه  الوجــه الثالــث :
ليس  فيه دليل على جواز ذلك ، وإنمـا هـو مـن بـاب القيـاس ، والمنـاط فـي هـذا القيـاس مختلـف ،  فمـن 

نفسه هو منتحر ، ومن قتل بيد غيره هو مقتول ،  ونحن نقيس االنتحاري الذي فجر نفسه  على من قتل 
قتل نفسه بجامع أن كال منهما قد قتـل نفسـه ، فالمنـاط متحـد ، وأنـتم تقيسـون جـواز قتـل اإلنسـان نفسـه 

  زع فيه .على جواز قتل الترس من المسلمين بجامع أن هذا أقل مفسدة ، وهذا الجامع نحن الننا
بــأن المنــاط متحــد ،  مــن جهــة أن المفســدة المترتبــة علــى قتــل الــنفس مــن أجــل النكايــة  أجيــب عنــه :

بالعــدو ، أقــل مــن مفســدة قتــل الــنفس جزعــا مــن الحيــاة ، كمــا أن المفســدة المترتبــة علــى قتــل التــرس مــن 
  المسلمين أقل مفسدة من هزيمة المسلمين .

  نوقش الجواب بأمرين:
ن نزاعنا ليس في تحديد المفاسـد والمصـالح والموازنـة بينهـا ، وإنمـا هـو فـي تحقيـق المنـاط بأاألول  :  

الذي ننازع فيه ، وهو : هل من قتل نفسه من أجل النكاية بالعدو يعد منتحرا كمـن قتـل نفسـه ألي سـبب  
    كان ؟ أم أنه يعد استشهادا في سبيل اهللا كمن قتله العدو ؟

خالف الدعوى ، فأنتم تدعون جواز تلك العمليـات االنتحاريـة مطلقـا بـدليل  بأن هذا المناط هوالثاني: 
تســميتها العمليــات االستشــهادية ، وإقــراركم بــأن العمليــات االنتحاريــة مفســدة تغتفــر فــي ســبيل المصــالح 

  المدعاة  تسليم لنا بأن هذا يعد قتال للنفس وليس استشهادا ، وهو المطلوب.    
ــرة لــم تغتفــر فــي غيــره مثــل ألن بــاب الجهــاد لمــا لــو  - ٢ ــه مســائل كثي ه مــن مصــالح عظيمــة ُاغتفــر في

الكذب والخداع كما دلت السنة ، وجاز فيه قتل من ال يجوز قتله ، وهذا هو األصل في مسائل 
  الجهاد ولذا ُأدخلت مسألة العمليات االستشهادية من هذا الباب . 

  نوقش من وجهين :
صل يصح القياس عليه ، بل هذه األمور توقيفيـة فـال يجـوز القيـاس ال نسلم  بأن ذلك أ الوجه األول  :

  عليها .
بأن جواز الكذب، أو الخدعة  في الجهاد ليس على إطالقه ، بل جـاء ذلـك مقيـدا بـأن  الوجه الثاني :

يكون في حالة حرب مع العدو ، وضد من هو من أهل للقتال، وغالب العمليات االنتحارية يستهدف بها 
  .كما تقدم  ألطفال والشيوخ وهم ليسوا من أهل الحرب باإلجماعالنساء وا



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٥٩   األجوبة األصولية

  الدليل الثاني من المعقول: 
وقــد إن العمليــات االنتحاريــة ، قــد أثبتــت جــدواها فــي النكايــة بالعــدو ، وبــث الرعــب فــي نفوســهم، قــالوا 

ـــدها وآتـــت ثمارهـــا وعمـــّت مصـــلحتها ـــًال وثبـــوراً علـــى  ، أثبتـــت هـــذه العمليـــات فوائ اليهـــود وأصـــبحت وي
المغتصبين وإخوانهم النصارى المفسدين ، وهي أكثر نكايـة بالكفـار مـن البنـادق والرشاشـات وقـد زرعـت 
الرعب في قلوب الذين كفروا حتى أصبح اليهـود وأعـداء اهللا يخـافون مـن كـل شـيء وينتظـرون المـوت مـن  

  كل مكان ، زيادة على هذا هي أقل األساليب الشرعية خسائر وأكثر فّعالية .
وقد ذكرت بعض الدراسـات أن هـذه العمليـات كانـت سـبباً فـي رحيـل بعـض اليهـود مـن أراضـي المسـلمين 

  في فلسطين وأدت هذه العمليات إلى تقليل نسبة الهجرة إلى أرض فلسطين واإلقامة فيها .
  وهذا دليل على تحقق المصالح الكثيرة في هذه العمليات الشريفة .

  نوقش من وجوه:  
      (١)}من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو ردأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال {:  الوجه األول

واإلخـالص وحـده اليكفـي لقبـول العمـل ،  بـل ، القصد الحسن  فيه دليل على أن  وجه االستدالل:  :
يعـا لقبـول البد معه من المتابعة لماجاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فهما شـرطان البـد منهمـا جم

وكل عمل يستهدف النفوس المعصومة من المسلمين أو الكفار فلـيس عليـه أمـر  ،  أي عمل من األعمال
  فيكون مردودا . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بل هو منهي عنه 

بأن الفتوى بجواز هذه العمليات االنتحارية قـد أعطـى الحـق فـي اسـتهداف الكفـار مـن   الوجه الثاني :
د والنصارى في أي بلد كان  ، وصـار قـتلهم مشـروعا أيـن ماكـانوا، فـال عهـد لهـم وال ذمـة ، وال مـانع اليهو 

من قتل المسـلمين معهـم إذا لـم يمكـن التمييـز  ،وهـذا هـو واقـع الحـال ، فأصـبحت العمليـات االنتحاريـة 
    التي تقع في كثير من البلدان ، من أعظم الوسائل للصد عن دين اإلسالم .

علــى المســلمين بالويــل والــدمار ،  فــتم االنتقــام مــن قــد عــادت إن مثــل هــذه األفعــال  الثالــث: الوجــه
المســلمين العــزل والتضــييق علــيهم ، وقتــل أضــعاف مضــاعفة مــنهم ، وال شــك فــي أن هــذا مــن المفاســد 

،  وقد    (٢)الدنيا أهون على اهللا من قتل رجل مسلم ( كما أخرجه أصحاب السنن ) العظيمة ، فإن زوال 
                                                           

، بلفـظ مـن أحـدث ، وأخرجـه معلقـا مجزومـا بـه ٢٥٥٠/ر٩٥٩/ص٢صـحيح البخـاري جمن حديث عائشة رضـي اهللا تعـالى عنـه  – (١)
      ١٧١٨/ح١٣٤٣/ص٣صحيح مسلم ج/ ؛ ٢٦٧٥/ص٦صحيح البخاري جفي 
      ٣٤٤٨/ر٢٨٤/ص٢السنن الكبرى ج - (٢)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٦٠   األجوبة األصولية

بمئـــات األلـــوف ، وشـــرد مســـلمون  بســـبب هـــذه العمليـــات التـــي حـــدثت فـــي فلســـطين وفـــي غيرهـــا قتـــل 
  الماليين ، وزالت دول ،كل ذلك في مقابل مئات من الكفار  .

-على سبيل التنزل–بجواز االنتحار بالتفجير من أجل قتل األعداء  لو سلمنا: ثم حتى السادسالوجه 
ي ميدان القتال ، أو مـع الرجـال المقـاتلين ، أمـا أن يقـال بجـواز ذلـك فـي قتـل ، فقد يكون ذلك سائغا  ف

وقـد تقـدم ذكـر اإلجمـاع  غير المقاتلة من المعصومين من الرجال والنساء واألطفال فهو أمر تأبـاه الشـريعة
على عدم جواز قتل النساء ، واألطفال من غير المقاتلة في حـال الحـرب ، فكيـف فـي حـال السـلم ؟ بـل  

  كيف إذا كان الهدف من التفجير قتل المسلمين ، وفي بالد المسلمين؟
  
  

  
  األجوبة األصولية

  في نقض
  األصول اإلرهابية

)٥(  
  الدعوة إلى الجهاد متى تكون 

بعقيــدة التوحيــد ليرفـع نفــوس المســلمين ، ويغـرس فــي قلــوبهم ، الشـرف والعــزة واألنفــة  اإلسـالم  قـد جــاءل
مــن رق العبوديــة ، فــال يــذل صــغيرهم لكبيــرهم ، وال يهــاب ضــعيفهم قــويهم ، والحميــة ، وليعتــق رقــابهم 

  واليكون لذي سلطان بينهم سلطان إال بالحق والعدل .
أمــا اليــوم وقــد دخــل عقيــدتهم ماداخلهــا مــن الشــرك البــاطن تــارة ، والظــاهر أخــرى ، فقــد ذلــت رقــابهم ، 

بخطـة الخسـف ، واسـتناموا إلـى المنزلـة وخفقت رؤوسهم ، وضرعت نفوسهم ، وفتـرت حميـتهم ، فرضـوا 
الدنيا ، فوجد أعدائهم السبيل إليهم ، فغلبوهم على أمرهم ، وملكوا عليهم نفوسهم ، وأموالهم وأوطانهم 

  ، ومواطنهم ، وديارهم ، فأصبحوا من الخاسرين
ن ، ألنفسـهم مـن وواهللا ، ثم واهللا ، ثم واهللا ، لن يسترجع المسلمون سالف مجـدهم ، ولـن يبلغـوا مايريـدو 

سعادة الحياة وهنائتها ، إال إذا استرجعوا قبل ذلك ، ماأضاعوه من عقيدة التوحيـد  ، وإن طلـوع الشـمس 



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٦١   األجوبة األصولية

مــن مغربهــا ، وانصــباب مــاء النهــر فــي منبعــه ، أقــرب مــن رجــوع اإلســالم لســالف عهــده ، مــادام كثيــر مــن 
 ، ويقولــون لــألول كمــا يقولــون للثــاني ، المســلمين يقفــون بــين يــدي قبــور األوليــاء كمــا يقفــون بــين يــدي اهللا

  أنت المتصرف في الكائنات وأنت سيد األرضين والسموات.
بالمقيـاس المـادي لـو قـدر لنـا أن نقـاتلهم فالهزيمـة فإذا قيل لهؤالء ، كيف تـدعون إلـى الجهـاد ،ونحـن ، و 

  ؟ .لنا محققة
سـلمين ، وتبـث الرعـب فـي قلـوبهم ؟ ولم هـذا الخـواء ؟ أترجـف بالم ؟ ماهذا الهراء فيقول قائلهم : 

  ومن قال لك بأن اإلسالم يحسب حسابا لذلك ، إنما هي إحدى الحسنيين ، النصر أو الشهادة ، 
واإلسالم لم ينتصر في يوم من األيام بسبب كثرة جنوده وال بسبب قوة عتاده ، فـأكثر المعـارك اإلسـالمية 

فيها دوما ترجح بكثرة عـددهم وقـوة عتـادهم ، بـل حـي  الفاصلة بين المسلمين وأعدائهم كانت كفة العدو
علىالجهــاد ، ولنهــب جميعــا لنجــدة المســلمين فــي فلســطين ، ولنهــب لنجــدة المســلمين فــي الشيشــان ، 

  والمسلمين في كشمير ، والمسلمين في أفغانستان .  
ولكـن دعونـا مـن  ، وهذا الكالم  جميل جدا ،  المس مسامعنا وحرك عواطفنـا  كثيـرا فـي وسـائل اإلعـالم 

  هذا واسمعوا كالما قد يغضب البعض منكم ، ولكنه حق إنشاء اهللا ، والحق قد يكون مرا. 
إن هذا القائل أتى بطرف من الحقيقة ، وترك طرفا آخر ، وهو ، لماذا انتصر المسـلمون فـي معـاركهم مـع 

اهللا لهــم /ألنهــم أخــذوا أعــدائهم ؟ والجــواب باختصــار شــديد ، إن هــذه االنتصــارات كانــت بســبب نصــر 
بأســباب النصــر ،  نصــروا اهللا فأقــاموا دينــه فــي أنفســهم وفــي ديــارهم وفــي معــامالتهم ، فنصــرهم  كمــا قــال 

β ® ســـبحانه  Î) (#ρ ã ÝÇΖ s? ©! $# öΝ ä. ö ÝÇΖ tƒ ôM Îm6 s[ ãƒ uρ ö/ ä3 tΒ# y‰ ø% r& ∩∠∪ 〈  فـــدول العـــالم  ســـورة محمـــد ،  ٧مـــن اآليـــة
بلهم النوويـة وبكـل مـا أوتـوا مـن قـوة لـن ينتصـروا أبـدا إذا كـان اهللا معنـا ،  بأسرها ، اليهود ومن ناصـرها بقنـا

β ® ووعد اهللا أبدا اليتخلف  Î) ãΝ ä. ö ÝÇΖ tƒ ª! $# Ÿξ sù |= Ï9$ xî öΝ ä3 s9 〈   فسـالح  ، سورة النساء ،  ١٦٠ اآليةمن
بـدون اإلسـالم ، م ،أعداء اإلسـالالجهاد الذي يدعو إليه هذا وأمثاله هو اإلسالم ، والذي يدعو إلى قتال 

مثلـــه كمثـــل مـــن يقـــول إقفـــز مـــن الطـــابق المائـــة وســـتتلقفك األرض بســـالم ،  أو كمـــن يطلـــب مـــن مصـــاب 
   بالشلل الكامل أن يصعد جبال األلب!

أنــت  تــرى الماليــين مــن المســلمين وهــم ركعــا ســجدا علــى أعتــاب قبــور فعــن أي نصــر يرجــو هــؤالء  ، و  
د اإلسالم  ، ويعتقدون أن أصحاب القبور يسمعون ويبصـرون ويجيبـون األولياء المزعومين في كثير من بال



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٦٢   األجوبة األصولية

من يتوجه إلـيهم ، وأنهـم يعلمـون الغيـب الـذي اليعلمـه إال اهللا ، وأن لهـم القـدرة فـي التصـرف والتـأثير فـي 
الكون بماليس في طاقة البشر كالخلق واإلفناء واإلحياء واإلماتة، وشـفاء األمـراض والنفـع والضـر والعطـاء 

  المنع والغناء واإلقتار // ثم اليجدون معلما وال موجها وال محذرا .و 
فــاهللا أغيــر علــى نفســه مــن أن ينصــر أقوامــا يزدرونه،ويحتقرونــه، ويتخذونــه ورائهــم ظهريا،فــإذا نزلــت بهــم 

    .إليـه أن يجـأرواجائحة،أو ألمت بهم ملمـة ذكـروا الـولي قبـل أن يـذكروه وجـأروا بالنـداء إلـى القبـر بـدالمن 
فيــا هــؤالء الــذين تــدعون إلــى الجهــاد ، التتمنــوا لقــاء العــدو،  ولكــن إذا لقيتمــوه فاصــبروا،فلقد تمنــى لقــاء 
المــوت صــحابة رســول اهللا الــذين هــم أفضــل النــاس بعــده، وأفضــلهم ســيرة ، وأصــدقهم ســريرة ثــم فــروا مــن 

‰ô ®:لقاء العدو بسبب المعاصي كما قـال سـبحانه واصـفا حـالهم قبـل لقـاء العـدو s) s9 uρ ÷Λ ä⎢Ψ ä. tβ öθ ¨Ψ yϑ s? |N öθ yϑ ø9 $# 

⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& çν öθ s) ù= s? ô‰ s) sù çνθ ßϑ çG ÷ƒ r& u‘ ÷Λ ä⎢Ρ r& uρ tβρ ã ÝàΖ s? ∩⊇⊆⊂∪ 〈     آل عمـــران ، فلمـــا رأوا المـــوت فـــر   ١٤٣اآليـــة

 ® كثير منهم وخلفوا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ورائهـم ،  وبـين سـبحانه وتعـالى سـبَب ذلـك بقولـه  
¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (# öθ ©9 uθ s? öΝ ä3Ζ ÏΒ tΠ öθ tƒ ‘ s) tG ø9 $# Èβ$ yè ôϑ pg ù: $# $ yϑ ¯Ρ Î) ãΝ ßγ ©9 u” yI ó™ $# ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÇÙ ÷è t7 Î/ $ tΒ (#θ ç7 |¡ x. 〈   ١٥٥مــن اآليــة 

آل عمــران ،  فالصــحابة وهــم الصــحابة لمــا خــالفوا أوامــر اهللا ورســوله هزمــوا ، فمابالــك بأهــل هــذا الزمــان 
  ومعاصيهم ؟ 

ون ، يــامن يرفــع صــوته بالنــداء حــي علــى الجهــاد ،  إن كنــتم تريــدون الجهــاد فعــال ،وأنــتم فيــا أيهــا المســلم
  صادقون في دعواكم،فأتوا البيوت من أبوابها .

فحــي هــال علــى الجهــاد ، بــأن تجتــث شــجرة الشــرك مــن أصــولها ، وتــزرع عقيــدة التوحيــد بــدال منهــا نبــدأ 
كل مكان  ، فالشرك هو الداء ودوائـه أن يجتـث مـن   بذلك مع أنفسنا ، ومن ثم مع إخواننا المسلمين في

  قلوبنا ، ومن ديارنا .
  حي على الجهاد بأن تزال المنكرات من بيوتنا فتكون بيوتا تشاد بالتقى والعفاف .

  حي على الجهاد بترك البدع وإحياء السنة .
  حي على الجهاد بإقامة الصالة بشروطها وأركانها وواجباتها .

  بر الوالدين والقيام بحقوقهما .حي على الجهاد ب
  حي على الجهاد بترك الربا والغش وأكل اموال الناس بالباطل .



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٦٣   األجوبة األصولية

حي على الجهاد بتصحيح العقائد ، واألعمال ،  ، ولن يكـون ذلـك إال بطلـب العلـم الشـرعي الصـحيح ، 
  فبالعلم الصحيح وحده نكون مسلمين حقا عقيدة ، وسلوكا ومنهجا .

، واإلسـالم قــادم صـرديـن اهللا ظـاهر طــال الـزمن أو قئق التـي يجــب أن نـوقن بهـا : أن نعـم . إن مـن  الحقـا
uθ ® ولــو كــره الكــافرون ، ولــو كــره المشــركون .  èδ ü” Ï% ©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ ßγ ø9 $$ Î/ È⎦⎪ ÏŠ uρ Èd, ys ø9 $# … çν u Îγ øà ã‹ Ï9 

’ n? tã È⎦⎪ Ïd‰9 $# ⎯ Ï& Íj# ä. 4 4’ s∀ x. uρ «! $$ Î/ # Y‰‹ Îγ x© ∩⊄∇∪ 〈  الفتح  ٢٨آلية ا  
ولكنــه قطعــا لــن يكــون ظــاهرا بمثــل تلــك العمليــات اإلرهابيــة ، بــل إنهــم بمثــل ذلــك زادوا النــاس بعــدا عــن 

  اإلسالم.
دون اسـتيفاء الشـروط مـن الحصـول علـى النتيجـة  ومصيبة كثير من المسـلمين هـو االسـتعجال ، فيريـدون 

 اليمكــن أن تنمــو بمجــرد  لــة ليكتمــل نموهــا ،زمــة للحصــول عليهــا ، فالشــجرة التــي تســتغرق ســنين طويالال
تمنــى اإلنســان أن تكتمــل فــي شــهور ، فــإن هــذا اســتعجال أمــر اليمكــن تحقيقــه فــي هــذه الــدنيا ، ألن اهللا 

  .من يتمنى ويستعجل ، ويريد أن يغير خطة اهللا الطبيعية في هذا العالم  ىاليغير سننه وفق هو 
س فيــه اســتثناء ألحــد ، ومــن يتعــد حــدود اهللا وينتهــك نظامــه ، فهــذا النظــام محكــم إلــى أبعــد الحــدود ولــي

  .عود ذلك بالضرر عليهيفس
وهؤالء يظنون بأن لهم من المكانة عند اهللا ماليس للرسـول عليـه الصـالة والسـالم ، وصـحابته ، ألنـه ظنـوا 

جلهــم ، ، أو يخــرق العــادة مــن أ يحــدث أمــرا بالصــدفة و النظــام الكــوني بــأن  اهللا ســوف يلــوي مــن أجلهــم 
خـالل أوضـاع ، مـن  أن يحـول إرادتـه إلـى الواقـع  ، سنته سـبحانهوهؤالء مساكين ، فإن سنة اهللا جارية ، و 

، وليس بالتمني ، أو االستعجال. فنصر اهللا لنا مشروط بنصره ، ونصره يكون بما تقـدم سائرة سيرا طبيعيا 
  ذكره ، فإذا لم يوجد الشرط ، لن يوجد المشروط .

  
  
  
  
  
  
  



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٦٤   األجوبة األصولية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األجوبة األصولية
  نقض  في

  األصول اإلرهابية
)٦(  

  نحن اإلسالم اليوم 
  

إن العجب الينقطع عندما ترى أناسا يبحثـون عـن الحـل اإلسـالمي ، ويكثـرون الكـالم عـن هـذه المسـألة ، 
فيبحثـــون يمينـــا وشـــماال عـــن اإلســـالم ، فـــإذا مـــا أعلنـــت طائفـــة مـــن الطوائـــف فـــي بلـــد مـــن البلـــدان أنهـــا 

!!) الشريعة بالغوا في الكالم عنها والغلو في مدحها إلى درجة تجعلك تظن أنه لـيس هنـاك دولـة ستحكم(
إسـالمية سـوى هـذه الدولـة التـي سـوف(!!!) تحكــم بالشـريعة ، ثـم يخيـب أملهـم ، ثـم إذا بحـزب إســالمي 

هكـذا هـم آخر ينتصر في االنتخابات ، فيحدوهم األمـل مـرة أخـرى إلـى أن يحكـم اإلسـالم ، ولكـن !!! و 
  يتتبعون األحزاب والحكومات التي تعد أو تبدأ في تطبيق بعض(!!) أحكام الشريعة .

وتقــول لنفســك :  نعــوذ بــاهللا مــن طمــس البصــائر ، كــالعيس فــي البيــداء يقتلهــا الضــمأ والمــاء فــوق ظهرهــا 
  محمول !!

م فــي أفضــل صــوره يــديكم ، فــأين مــا ذهبــت ـ وأيــن ماقلبــت بصــرك ، فلــن تجــد اإلســالأاإلســالم هنــا بــين 
  .الممكنة(!!) في هذا العصر، بل وقبله بمئات السنين(!!) إال في هذه  البالد 



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٦٥   األجوبة األصولية

 فنحن اإلسالم اليوم  في العقيدة الصافية الخالية من الشوائب . 

  ونحن اإلسالم اليوم في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

 حكم  بالعدل وعدم الجور.ونحن اإلسالم اليوم في والة  يبذلون مافي وسعهم في ال 

   ونحن اإلسالم اليوم في الحكم بشريعة اهللا في النفس والمال والعرض. 

 .ونحن اإلسالم اليوم  في تطبيق أحكام القصاص والحدود  
  ونحن اإلسالم اليوم في نصرة اإلسالم وأهله.  
 مــام ديــوان ونحــن اإلســالم اليــوم فــي توجيــه الشــكوى ضــد أي فــرد مــن النــاس حتــى ولــو ضــد الملــك أ

  المظالم 
  ونحن اإلسالم اليوم في إمكان الشكوى مباشرة للملك نفسه. 

   وزارة الشـؤون األسـالمية واألوقـاف  -١ونحن اإلسالم اليـوم فـي خدمـة جميـع المسـلمين  مـن خـالل
الرئاســة العامــة لشــؤون  -٤اإلفتــاء ورئاســة هيئــة كبــار العلمــاء  -٣وزارة العــدل  -٢والــدعوة واإرشــاد 

الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عنـالمنكر  -٥د الحرام والمسجد النبوي الشريف المسج
 -٩منظمــة المــؤتمر اإلســالمي  -٨هيئــة اإلغاثــة اإلســالمية العالميــة  -٧رابطــة العــالم اإلســالمي  -٦

نــة مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف والعنايــة بــه بالمدي -١٠البنــك اإلســالمي للتنميــة 
  المنورة .

جامعــة أم  ١٣جــامع اإلمــام  -١١الجامعــة اإلســالمية بالمدينــة المنــورة ومعظــم طالبهــا مــن الخــارج  -١١
  ربها مغااألرض و  مشارقالمراكز اإلسالمية في  -١٣القرى 

يقــول جــورج أنطنيــوس فــي كتابــه يقضــة العــرب :" إننــا النبــالغ إذا قلنــا : إن المملكــة العربيــة الســعودية قــد 
في حفظ األمن اليوم درجة قد تفوق كافة دول العالم وال يسـتثنى مـن ذلـك أعرقهـا فـي الحضـارة" (  بلغت

  ٥٧خطب الملك فيصل ص 
بــل إنــه لــم دولــة قامــت علــى التوحيــد الخــالص ،  فلمــاذا تبحثــون يمينــا وشــماال عــن اإلســالم ، ونحــن هنــا ،

هللا خاليـة مـن البـدع ،  وتحكـيم اإلسـالم توجد من بعد القرون المفضلة  دولة أسست على تجريد التوحيد 
في جميع شؤون الحياة سوى هذه الدولة التي تأسست على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآل سعود 

فلماذا النعمل معا في شد إزر الدولة تجاه األعداء المتربصين بها بدال من  اءهم  ، يرحم اهللا أمواتهم وأح
لماذا تريدون أن تبدأوا الطريق من أوله في بلدان التعرف مـن اإلسـالم السعي في زوالها ولو بغير قصد؟ ، 



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٦٦   األجوبة األصولية

إال اسمه وتتركون أس اإلسالم ؟ لماذا تقصون هذه التجربة من واقع الحيـاة ؟ لمـاذا التنشـرون مـنهج هـذه 
  الدعوة في البلدان األخرى بدال من تغييبها ؟

   د اهللا بالدا تنفذ من اإلسالم مثل ماتنفذه هـذه "   [ننا النعلم والحمرحمه اهللا بن عثيمين الشيخ قال
 البالد "

   ولقـد قــيض اهللا لإلســالم  :" ٣٨٤-١/٣٨٣فــي مجمـوع الفتــاوى  -رحمـه اهللا– قـال الشــيخ بـن بــازو
ــ ومــن...  علمــاء مصــلحين نقلــوه للنــاس اليــوممنــذ عهــد الرســالة حتــى  ز هــؤالء الــدعاة المصــلحين ر أب

جــدد القــرن الثــاني عشــر الهجــري رحمــه اهللا الــذي وفقــه اهللا م الوهــاباإلمــام الشــيخ محمــد بــن عبــد 
عظيمة أعـادت لإلسـالم فـي الجزيـرة العربيـة قوتـه وصـفاءه ونفـوذه وطهـر اهللا بـه  إصالحيةللقيام بدعوة 

إلـى  المباركـةمن الشرك والبدع، وهداهم به إلى الصراط المستقيم. وامتدت آثار هذه الـدعوة  الجزيرة
وكـان مـن أقـوى أسـباب  فيـه،لم اإلسـالمي وتـأثر بهـا عـدد مـن العلمـاء والمصـلحين أجزاء كثيرة من العا

دعاتهـا، ذلكـم هـم الحكـام مـن آل  وآزروانجاح هذه الدعوة أن هيأ اهللا لها حكاما آمنوا بها ونصروها 
اهللا مؤسـس الدولـة السـعودية ثـم أبنائـه وأحفـاده  رحمـهسعود بدءا من اإلمام المجاهد محمد بن سـعود 

الصـــالح،  الســـلفالـــدعوة وإن كانـــت سلســـلة دعـــوة اإلصـــالح ومرتبطـــة بمـــذهب  وهـــذه ... بعـــدهمــن 
الناس بها؛ ألن الكثيـر  وتبصيرالسابق لها؛ ولم تخرج عنه إال أنها تستحق المزيد من الدراسة والعناية 

عـد لـم تحصـل علـى يـد مصـلح قبلـه ب عظيمـةمن الناس ال يزال جاهال حقيقتها، وألنهـا أثمـرت ثمـرات 
يحكمــه اإلســالم، ووجــود دولــة تــؤمن بهــذه  مجتمــعالقــرون المفضــلة، وذلــك لمــا ترتــب عليهــا مــن قيــام 

جميــع أحــوال النــاس فــي العقائــد واألحكــام والعــادات  فــيالــدعوة وتطبــق أحكامهــا تطبيقــا صــافيا نقيــا 
ســالمي بعــض المــؤرخين لهــذه الــدعوة يقــول: إن التــاريخ اإل جعــلوالحــدود واالقتصــاد وغيــر ذلــك ممــا 

يشهد التزاما تاما بأحكام اإلسـالم كمـا شـهدته الجزيـرة العربيـة فـي ظـل  لمبعد عهد الرسالة والراشدين 
 بثمـراتالتي أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها. وال تزال هـذه الـبالد والحمـد هللا تـنعم  السعوديةالدولة 

بكثيـر مـن الـبالد  أضـرتفات التي هذه الدعوة أمنا واستقرارا ورغدا في العيش وبعدا عن البدع والخرا
 اإلسالمية حيث انتشرت فيها. 

   شــية أبــي حيقــول الشــيخ عبــدالملك بــن أحمــد رمضــاني الجزائــري فــي كتابــه " تخلــيص العبــاد مــن و و
أنــا جزائــري ، والجزائــر مــن بــالد المغــرب ، ومنــذ أن قويــت النعــرات الجاهليــة فــي المســلمين  القتــاد "

يث اليجوز للمغربي أن يذكر المشرقي إال بسـوء ،وال يجـوز للمشـرقي ،وهم يفتك بعضهم ببعض ، بح



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٦٧   األجوبة األصولية

أن يذكر المغربـي إال بـوسء ،وقـد ضـج المصـلحون بهـذا الوضـع المـزري ، بعـد أن حفـل تاريخنـا بهـذه 
الســيئة منــذ أمــد ،وتفــاقم األمــر ... وتنــاهى األمــر فــي التمــزق عنــد االخــتالف العقــدي ، والســيما بعــد 

لحــرمين عقيــدة الســلف اعتمــادا رســميا منــذ دعــوة المجــدد الشــيخ بمحمــد بــن اعتمــاد حكومــة بــالد ا
مخالفين في ذلك العقائد التقليدية التي توارثها كثيـر مـن المسـلمين مـن بعـد  -رحمه اهللا–عبدالوهاب 

القــرن الرابــع ، ممــا خــول لهــؤالء الطعــن فــي اولئــك ،ويكفــي أن يقــال فــالن وهــابي  حتــى يكــون جرحــا 
علـــى الـــرغم مـــن أننـــي مـــن أهـــل المغـــرب ، وعلـــى الـــرغم مـــن ذاك اإلرهـــاب التـــاريخي  البـــرء فيـــه ،...

السياســـي العقـــدي فـــإنني أقـــول غيـــر مبـــال بـــالحق : لقـــد شـــهد القريـــب والبعيـــد ، والصـــديق والعـــدو ، 
ماحققه التوحيد والحكم بالشريعة من أمن فـي الـبالد السـعودية ، إال أن الحاقـدين علـى هـذه الدولـة ، 

يـأبون ذلـك ، وبـدال مـن أن تحضـى مـنهم هـذه  -رحمـه اهللا-الشيخ محمد بن عبدالوهاب وعلى دعوة
الدولة بالتشجيع ؛ ألنها تعلن أن شريعتها هي شريعة اإلسالم ، فإنهم دأبوا على تشجيع كل مـن يعمـل 
علـــى إســـقاطها ، وأيمـــا خبـــر يســـمع ضـــدها صـــدقوه ولـــو لـــم تقـــم عليـــه أدنـــى البينـــات ، الســـيما وهـــم 

  عن التباكي على ضياع الخالفة اإلسالمية ، فإذا بهم اليرون الحسنات إال سيئات . اليفترون
فتحت مجلة األنصار التي يكتب فيها هذا المشـبوه وأنـا أقلـب صـفحاتها ، إذ وقعـت عينـاي علـى تكفيـره 

مثالبهـا  للدولة السعودية بل واستباحة دماء والتها ، بل ماوجدته شرق بدولة شـرقه بهـا ، مـن كثـرة مـا يـذكر
فقلــت فــي نفســي : إن الــذي يكفــر هــذه الدولــة البــد أن يكفــر ســائر الــدول ؛ أنــه ممــا اليختلــف فيــه أن  .

إذا لم يشفع لها توحيدها الصافي الذي تدعو إليه رسـميا  -التي هي بالد الحرمين –بالد التوحيد والسنة 
حتــى تخــرج مــن دائــرة الكفــر التــي  ، وتبثــه فــي العــالم بــاعتزاز ، فلــن يشــفع لغيرهــا مــن الحكومــات دينهــا

ـــة"  ـــورم "حـــب الســـلطة" وعقـــدة " الحاكمي ـــره مـــن المرضـــى ب حصـــرها فيهـــا هـــذا المشـــبوه"  ... وهـــو كغي
اليتمالك إذا ذكر هذه الدولة مع أنه لو كان يعقـل لعلـم أن هـذه الدولـة خيـر دولـة علـى وجـه األرض اليـوم 

يعتها هي شـريعة اإسـالم اليـوم ،والحـدود المقـررة وإن رغمت أنوف الحركيين ،وهي تصرح بال خفاء أن شر 
في كتب الفقهاء والمستمدة من الكتـاب والسـنة هـي حـدودها ، وتجـل العلمـاء إجـالال لـم نـره عنـد غيرهـا 
... ثم لو عقل المشبوه موضـع قدميـه لعلـم أن وجـود آل سـعود فـي الحكـم خيـر لـه وللنـاس مـن غيـرهم ؛ 

الجائعة من المبتدعة المتربصين ،ولو كانت في أيـدي الخـرافيين ، أو  ألن البالد تحيط بها أطماع الذئاب
فـــي أيـــدي الحاقـــدين علـــى الصـــحابة ، أو فـــي أيـــدي الفالســـفة ، أو غيـــرهم مـــن المنحـــرفين عـــن الســـنة 

  والجماعة لرأيتم عودة األوثان إلى الحرمين ،والرقص والزنا عند الكعبة ... 
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الراوندي ، أو الجهم بن صـفوان ، أو الجعـد بـن درهـم أو عقائـد إن المدرسة السعودية التدرس عقائد بن 
مــــاركس ، أو األخالقيــــات العفنــــة لفرويــــد ، وإنمــــا تــــدرس كتــــب شــــيخ اإلســــالم بــــن تيميــــة ، ومحمــــد بــــن 

  -رحمهم اهللا–عبدالوهاب وغيرهما من األثبات من أهل العلم 
ثـة ، والقواعـد األربـع ، والعقيـدة والطالب السعودي وغيـر السـعودي يفـرض عليـه فيهـا حفـظ األصـول الثال

  الواسطية فضال عن نصيب غير قليل من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم .
ومما الينبغي أن يخفى على بصيرة المنصفين أن البالد السعودية ترفل في عهد آل سعود في ثـوب األمـن 

إال أن ترجع إلـى العصـور األولـى ،ولـم يكـن واالستقرار ورغد العيش مالم يعرف في العهود التسي سبقتهم 
هذا إال ثمرة من ثمار تحكيم الشريعة ... أفأعمتك السياسة وعقدة الحاكمية عن أن تـرى هـذه المحاسـن 

  التي مما خصهم اهللا بها في هذا الزمان دون غيرهم بإطالق ؟!!
تان والســودان ، ألن هــؤالء فــال دولــة الــروافض تقــوم بمعشــار هــذا وال دولــة األخــون المســلمين فــي أفغانســ

  جميعا ال يهتمون بحق اهللا الذي هو التوحيد بل اليعرفونه !
إن أمثالــك مــن كــافري النعمــة الــذين يتظــاهرون باالســتدالل بكــالم ابــن تيميــة وابــن القــيم ومحمــد بــن عبــد 

إال مـن  لعلـى أدنـى حسـناتها علـيهم أنهـم لـم يقـرؤوا كتـب هـذين اإلمـامين –جميعـا -رحمهم اهللا–الوهاب 
  طبعات آل سعود !

ثــم مــن يســتطيع أن يحصــي عــدد الماليــين مــن كتــب التوحيــد والســنة التــي وزعتهــا المملكــة داخــل الــبالد 
  وخارجها من يوم مجيئ هذه الدولة . 

بل لعل أباقتادة من المستفيدين من معوناتهم لألفغان يوم الروس ، وإن كان هو فيه من المخلفـين كمـا مـر 
ه أن يعرف لذي النعمة نعمته ،وأن اليكون أحد أكلتها وكافري نعمتها ، وإال صدق فيه ، ولكن وجب علي

وفــي بعــض أبنــاء الجزيــرة المشــاغبين قــول القائــل : فــوا عجبــا ممــن ربيــت طفــال / ألقمــه بــأطراف البنــان // 
  ية هجاني .أعلمه الرماية كل يوم / فلما اشتد ساعده رماني // وكم علمته نظم القوافي / فلما قال قاف

وال ريــب أنــه مــن الخطــأ بمكــان أن يــدعى لهــم الكمــال ، بــل الــنقص حاصــل ، بــل كــان يعجبنــي أن أســمع 
بعــض المســئولين يعتــرف بالتقصــير ... أنــا الألزمــه بمــدح آل ســعود وال هــم ألزمــوا أحــدا بــذلك ولكــن بــأي 

ل أهـل التوحيـد : " هـل قاتـ ٥/٩/١٤١٦فـي  ٦فـي ص  ١٣٣دين أو عقل قال فـي مجلـة األنصـار عـدد 
  من أجل أن يكون أخبث أهل األرض من آل سعود هم حكام مكة والمدينة ؟!!!

  " أهـ .قال اهللا تعالى ( ستكتب شهادتهم ويسئلون )



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٦٩   األجوبة األصولية

  . نحن اإلسالم اليومف: يسرة  وايمنة ،ثم انظر  وا وانظر  وا .ثم قف وا ثم قف وا قف!!!   هؤالءيا
  
  
  
  
  
  
  

  األجوبة األصولية
  نقض  في
  ول اإلرهابيةاألص

)٧(  
  تنبيهات وتوجيهات

  
لقد عصفت ببالدنا حوادث كثيرة في فتـرة قصـيرة مـن الـزمن ، ولكـن أعـدائنا لـم يسـتطيعوا 

  زعزعة ثوابت هذه الدولة التي قامت عليه رغم جهدهم في ذلك.
عــداء ، ثــم إذ بنــا نــؤتى مــن حيــث النتوقــع ، فيــأتي مــن بالدنــا، وممــن يــتكلم بلغتنــا ليعمــل مــا عجــز عنــه األ

فيكون آلة في أيديهم ومن حيث اليشـعر ، فأخـذوا يروجـون لمقولـة القصـد منهـا هـو هـدم  هـذا البنـاء مـن 
  أسسه ، فأخذوا يشككون في ثوابت هذه الدولة من خالل الطعن في والة أمرها ، وعلمائها .

صــلوا مــع علمــائهم ، ولــم يكــن ليخــرج أمثــال هــؤالء مــن بيننــا ، ليقومــوا بمثــل تلــك األعمــال ، لــو أنهــم توا
  ووالة أمورهم . 



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٧٠   األجوبة األصولية

ولكن األيد الخفية شنت حملة إعالمية مركزة ضد علماء هذه البالد ، ووالة أمورها ، حتى يتواصل هـؤالء 
مع العلماء المشبوهين الذين يتقربون لهؤالء الشباب بإبداء العداوة لهذه الدولة ، وثوابتها ، فال يتكلمـون 

  ضغائن . إال عن العورات ، وإثارة ال
مـداهن ، وصـار مـن  –من يبدي مدحا أو إعجابا ألمر طيب مما تقوم به هـذه الدولـة -ومع الوقت أصبح 

  ينتقد علنا ، ويبدئ المساوئ هو الذي اليخاف في اهللا لومة الئم . 
فاتسعت الفجوة ، وصار تلقي هؤالء الشباب من جهة واحدة ، هي الجهة المشبوهة ؛ لكونهم قـد فقـدوا 

  في علماء أهل هذه البالد  . الثقة
علـى  وا الحكم بـالردة علـى كـل مـن لـه عالقـة بالكفـار ، وحكمـ وا بشبهة الوالء والبراء ، فأصدر ثم جاؤوا 

وجـوب الجهـاد علـى أهـل الجزيـرة مـن أجـل زوال  وا هذه البالد بأنها دولة محتلـة مـن قبـل الكفـار ، وأعلنـ
  االحتالل . 

لمـاء فـي هـذه الـبالد كفـار، ورجـال األمـن كفـار ، والمختلطـين بهـؤالء كفـار فصار حكام الجزيرة كفار، والع
  .وإذا صار بلد التوحيد ، ورمز اإلسالم ، دار كفر ،فما بالك ببقية بالد المسلمين ؟ 

دون غيــرهم ،  وهــم المجاهــدون فــي ســبيل اهللا ، فبفضــلهم تلــك الفئــة  فصــار المســلمون حقــا هــم أتبــاع 
 ابـــت دبـــن اإلســـالم ، وأصـــبح أعـــداء اإلســـالم وزالـــت دول بأســـرها ، وزعزعـــت ثو إزداد قتـــل المســـلمين ، 

يعلنونها صريحة ، ولسان حالهم يقول ، إذا كـان هـذا فعـل المسـلمين بالمسـلمين ، فلـن يضـير المسـلمين 
  أن نفعل بهم مثل ذلك ، بل نحن نقتل بشفقة !! 

  وهاهنا أصل من أصول ضاللهم 
  هـــذه الـــبالد فـــي إعالمهـــم بأنـــاس مـــن بنـــي جلـــدتنا ، ويتكلمـــون بألســـنتنا  تعـــاون أعـــداء اإلســـالم علـــىلقـــد 

بأن صمت هذه الدولة على فتراهم دائما ، وعند كل حدث ، يتكلمون ، وبصوت مرتفع ، فيقولون : 
كثيــر مــن األمــور التــي تقــال  محــل تهمــة لوالئهــا للمســلمين  فــي وقــت كــان يجــب عليهــا 

 دولة مداهنون ، وال يجهرون بالحق . الكالم فيه ، والعلماء في هذه ال

   :والجواب عن ذلك من وجوه، وهذه شبهة تتكرر دوما في أحداث كثيرة  
: إن هناك  ثوابت البد دوما من استصحابها ، وهذا الثوابت تدل بما اليـدع مجـاال للشـك  الوجه األول

ذا العصـر.  هـذه حقيقـة يعلمهـا ، أن هذه الدولة كانت دوما،ولم تزل بحمد اهللا مصدر قوة اإلسـالم فـي هـ
  أعداء اإلسالم،ويجهلها أو يتجاهلها كثير ممن ينتسبون لإلسالم .



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٧١   األجوبة األصولية

فلو استعرضت التاريخ ، لوجدت أن هذه الدولـة هـي الدولـة الوحيـدة التـي تقـف بقـوة وبـإخالص فـي نصـر 
   .الم اإلسالميقضايا المسلمين ، وأن هذه الدولة كانت هي البلسم لجراح المسلمين في شتى أنحاء الع

وهــذه الدولــة فــي وقــت فقرهــا وفــي وقــت غناهــا هــي هــي لــم تتغيــر ثوابتهــا فــي نصــر اإلســالم والمســلمين 
  والدفاع عن قضاياهم بكل ما أوتيت من قوة .

ولن تجد على مر تاريخ هذه الدولة أنها وقفت ضد مصـلحة المسـلمين أو سـاهمت بـأي شـيء يـؤدي إلـى 
لدولـــة تحملـــت فـــي ســـبيل مواقفهـــا اإلســـالمية شـــيئا كثيـــرا قـــد هـــدد أمنهـــا بـــل إن هـــذه ا اإلســـاءة إلـــيهم .

  واستقرارها في أحيان كثيرة، ومع ذلك لم تتوان لحظة واحدة في نصرة ماتعتقد أنه الحق  .
  هذه ثوابت لم تتغير بحمد اهللا  ولن تتغير بمشيئة اهللا تعالى .  

يحسـبون لهـا ألـف حسـاب ، لكـن مصـيبتنا هـم مـن هذه الثوابت يعلمهـا األعـداء تمامـا وال تخفـى علـيهم و 
أو لهـوى ، بني جنسنا  الذي يسعون إلى التشكيك في هذه الثوابـت ، والنيـل منهـا إمـا حسـدا ، أو جهـال 

  .في النفس
: إن هذه البالد قد دأبت أيضا على التأني في أقوالها وفي أفعالهـا ، والتسـرع فـي الحكـم  الوجه الثاني

  حها أمر غير محمود العواقب. وهذا أيضا من الثوابت المحمودة لهذه البالد .على األشياء قبل وضو 
إن من األمور التي يجب أن تكون في الـذهن ، أن علمـاء هـذه الـبالد الممثلـين فـي هيئـة   الوجه الثالث:

 كبــار العلمــاء ، ووالة األمــر يمثلــون اتجاهــا واحــدا اليخــرج عــن الثوابــت التــي قامــت عليهــا هــذه الــبالد ،
والتــي قــد قــدمت طرفــا منهــا ، وال يمكــن ، بــل وال يســوغ أن يكــون هنــاك اخــتالف معلــن بــين والة األمــر 
وعلماء البالد ، فالبد أن يكون االتجـاه واحـدا ، وال يتوقـع مـن هيئـة كبـار العلمـاء أن تصـدر شـيئا يخـالف 

خــالف ،وال يعنــي عــدم توجــه والة األمــر فــي الــبالد ، وهــذا هــو الــذي يجــب أن يكــون ، وال يعنــي عــدم ال
وجــود األخطــاء ، بــل الخــالف البــد منــه ، واألخطــاء موجــودة ، ولكــن هــدف الجميــع فــي نهايــة األمــر هــو 
اختيار الحل األمثل الذي يـتم بـه إزالـة الخـالف ، وإصـالح األخطـاء ، وال أحـد يشـك فـي أن علمائنـا وهللا 

سبيل بعد البيان والتحذير من األخطـاء لـوالة الحمد يبينون الخطأ ويدعون إلزالته ،وليس على العلماء من 
  . األمر مباشرة

ســب ألهــل العلــم ، فتجــد أنهــم يعملــون أو يقولــون فــي الخفــاء بخــالف ماعليــه مــن ينتإنمــا الســبيل علــى  
موقف الدولة وعلمائها، فيجد العامة ، أوقليلي العلم عند هـؤالء  أمـرا يوافـق أهـوائهم ، فيغمـزون الدولـة ، 

غيبــة والة األمــر  -١قريــب ، ومــن بعيــد ، وهــم بــذلك قــد وقعــوا فــي محــذورين خطيــرين :  وعلمائهــا مــن



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٧٢   األجوبة األصولية

هـز الثقـة عنـد النـاس بـوالة األمـر وبالعلمـاء ، وهـذا  -٢  . والعلماء وهي التخلو عن كونها غيبـة أو بهتـان
  الحديث عن األخطاء أمام دهماء الناس أعظم أبواب الفتن. ألنفيه من الخطورة مااليخفى. 

على الذين يجعلون الخالف مع والة األمر أمام العامة من األمـور السـائغة شـرعا ،  -أيضا– وإنما السبيل 
وهم يزعمون بذلك أنهم محايدون ويتقربون بذلك إلى العامة فيظهرون أمامهم بمظهر من اليخاف في اهللا 

لعامـة ، ويتحملـون األذى فـي لومة الئم ، ويغمزون علمائنـا الـذي اليظهـرون الخـالف مـع ولـي األمـر أمـام ا
وأهل هذا المـنهج هـم أصـل هـذه مداهنون للدولة وأنهم اليجهرون بـالحق ،  مبأنه ،  سبيل ذلك

  . النبتة الخبيثة
، إمــا أن تكونــوا  مــع ولــي األمــر فتكونــوا مــع الجماعــة ، وإمــا أن تكونــوا  ضــده  فيقــال لهــم ال حيــاد
  ك .ولو لم تقصدوا ذل فتكونوا من أأئمة الخوارج

 يح البخـاري جـاء فـي صـحهم العلماء الذين يقفون مـع ولـي األمـر،  وقـد  الجماعة المعتبرة شرعافإن 
كان الناس يسألون رسـول اهللا  صـلى اهللا عليـه وسـلم    رضي اهللا تعالى عنه أنه قال :{حذيفة بن اليمان عن 

كنا في جاهليـة وشـر فجاءنـا اهللا عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول اهللا إنا  
بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهـل بعـد ذلـك الشـر مـن خيـر قـال نعـم وفيـه دخـن 
قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شـر قـال نعـم 

ت يــا رســول اهللا صــفهم لنــا فقــال هــم مــن جلــدتنا دعــاة إلــى أبــواب جهــنم مــن أجــابهم إليهــا قــذفوه فيهــا قلــ
قلـت فـإن  تلـزم جماعـة المسـلمين وٕامـامهمويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال 

لم يكن لهم جماعة وال إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يـدركك المـوت 
  .  (١)}وأنت على ذلك

ولي األمر أن تقبـل  خطـأ والة األمـور  أو ترضـى بـه أو تـدعو إليـه كـال ، فإنـه الطاعـة  ، وال يعني كونك مع
لمخلــوق فــي معصــية الخــالق ، ولكنــك تــدعوا إلــى كــل مــايجمع النــاس بــولي أمــرهم ، وتنصــح والة األمــور 
بينـــك وبيـــنهم ، وتصـــلح األخطـــاء ماســـتطعت ، وهـــذا هـــو مـــنهج الســـلف الصـــالح الـــذي كـــان مـــن بقيتـــه 

     : عبد العزيز بن باز ، محمد بن عثيمين رحمهما اهللا تعالى. الشيخان

                                                           
  ٣٤١١/ر١٣١٩/ص٣صحيح البخاري ج - (١)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٧٣   األجوبة األصولية

الواجـــب علـــى أهـــل العلـــم أن يفعلـــوا ويقولـــوا مايرضـــي اهللا ، وإن أســـخط النـــاس ، وأن يريـــديوا بأفعـــالهم و 
   .وأقوالهم إرضاء اهللا ، وليس لكسب الشارع أو الشعبية عند الناس 

وتوضـيح الواضـحات مـن الفاضـحات ، وهـو بـين لمـن يريـد  بأن الحق وهللا الحمد بـين ، : الرابع الوجه 
الحق ، أمـا إذا كـان المقصـود بهـؤالء النـاس هـم أهـل األهـواء ، أو اإلمعـة مـن النـاس ، الـذي إذا قيـل لهـم 
شرق قالوا شرق ، وإن قيـل لهـم غـرب قـالوا غـرب،  يجعلـون مـن أنفسـهم قيـادا سـهال للتحاليـل اإلخباريـة 

وقد تم االصـطالح علـى تسـميتهم بالشـارع ، العربـي ،   !! لف كواليس االنترنت، وما يذكر خ والشائعات
أو الشــارع اإلســالمي  . فالبيــان لمثــل هــؤالء اليجــدي شــيئا ، فإنــك مهمــا بينــت لهــم ، فــإنهم بمجــرد أن 
يسمعوا كالما آخر يخالف ماقلته لهم ، فسوف ينقلبون رأسا على عقب ، فهم الرأي لهـم ،بـل  يصـدرون 

وهــم كمـا قـال علــي ابـن أبــي والهم وأعمــالهم عـن عقـولهم المجــردة التـي التنضــبط بـدين وال خلـق . فـي أقـ
طالب رضي اهللا عنه: الناس ثالثة :{ عالم ربـاني ، ومـتعلم علـى سـبيل النجـاة ، وهمـج رعـاع ال خيـر فـيهم 

  .وثيق}أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح مرسلة ال يهتدون بنور العلم وال يلجؤون إلى ركن 
وأصحاب الهوى منهم الذين يزعمون العلم، وينسبون أنفسهم إليه ، قد جعلوا من الدولة خصـما لهـم فـال 
يقبلون ماتقوله ، فتجدهم أول من يشكك في تلك الثوابت الراسخة ، وإذا قال علماء هذه الـبالد شـيئا ، 

  قالوا هم مداهنون للدولة ، فكيف تقنع أمثال هؤالء ؟. 
علـــى ذلـــك ، ففـــي أثنـــاء غـــزو الكويـــت ، صـــدرت الفتـــوى مـــن هيئـــة كبـــار العلمـــاء  بجـــواز  وأضـــرب مثـــاال

  االستعانة بالقوات الغربية للدفاع عن المملكة ، ولتحرير الكويت ، فإذا بهؤالء يعيدون ويزيدون ، 
ويشــككون فــي هــذه الفتــوى ويطعنــون فــيمن أفتــى بهــا ، رغــم أن فــيهم مــن العلمــاء ممــن قــد علمــت األمــة 

قه وإخالصــه ورســوخه فــي العلــم، ممــن اليخــاف فــي اهللا لومــة الئــم،  كأمثــال الشــيخ عبــد العزيــز بــن صــد
  عبداهللا بن باز 

رحمــه اهللا تعــالى ، والشــيخ محمــد بــن عثيمــين رحمــه اهللا تعــالى نحســبهم كــذلك واهللا حســيبهم.  ومــع كــل 
  جرد أهوائهم. ذلك فإن ذلك لم يكن كافيا في إقناعهم ، ألنهم كما ذكرت يصدرون عن م

: لــو أن الدولــة ، أو هيئــة كبــار العلمــاء ســتقوم بــالرد علــى كــل شــائعة تثــار هنــا وهنــاك ، الخــامس الوجــه
لصار ذلك شغلها الشاغل بدال من االهتمام بأمور أخرى أهم،    ، وكما قال الشاعر لو أن كل كلبا عـوى 

  .ألقمته حجرا لصار مثقال الحجر منه بدينار  
  به على أمور وفي الختام أن



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٧٤   األجوبة األصولية

البد من شكر اهللا تعالى بأن  من  على أهل هذه البالد بقيادة عاصـرت زمنـا يمـوج بـالفتن  األول :األمر 
، فأدارت دفة القيادة باقتدار ، بتوفيق من اهللا ، وسارت بهذه البالد وأهلها إلى بر األمان ، فصـارت تـنعم 

اء العقيـدة ، وتطبيـق أحكـام الشـرع المطهـر ، كـل باألمن واألمان ، ورغد العيش ، وأهم من ذلـك كلـه صـف
ذلــك ممــا نــنعم بــه غيــر موجــود فــي جميــع أنحــاء العــالم ، فهــاتوا دولــة تــنعم يهــذه األمــور مجتمعــة، وســوف 

  يعييكم البحث . 
أنهـم مـن  –وكمـا أثبتـوا فـي السـنين الماضـية  -والة أمـر هـذه الـبالد وعلمائهـا لقـد أثبـت األمر الثـاني :

على كل مافيه الخير ألهل هذه البالد خاصة ، وللمسـلمين عامـة ، فـالكثير يتكلمـون ، وهـم أشدنا حرصا 
بـــذلك الكـــالم يرضـــون الجمـــاهير أو كمـــا يقـــال الشـــارع العربـــي أو اإلســـالمي ، لكـــن هـــذا الـــبالد كالمهـــا 
محسوب عليها ، وصمتها محسوب عليها ، وهي لن تسكت أبدا على أمر يجب الكالم فيه، ولـن تـتكلم 
فــي أمــر األفضــل لهــا وللمســلمين أن التخــوض فيــه ، فمتــى كانــت المصــلحة فــي الكــالم تكلمــت ، ومتــى  
كانت المصلحة في السكوت سكتت، وهذا أمر قد دأبت عليـه منـذ القـدم ، وهـذا  أمـر مـن الثوابـت فـي 

حـوال تعمـل سياسة هذه البالد ،فقد  تركوا الجدال الذي الطائـل تحتـه والبيانـات الرنانـة ،وهـي فـي كـل األ
وتبذل ،كل ماتستطيع في سـبيل نصـرة اإلسـالم والمسـلمين فـي كـل مكـان ،  البالبيانـات والقيـل والقـال ، 
بل بالفعال الظاهرة والخفية ، فليس كل ماتفعله هذه الدولة يعلمه الناس . ، فغيرنا يـتكلم ويرضـي الشـارع  

خط مــن يســخط  ، وهــذا هــو مــن أعظــم كمــا يقــال ونحــن وهللا الحمــد نعمــل لنرضــي اهللا ثــم بعــد ذلــك ليســ
  أسباب حفظ هذه البالد وهللا الحمد والمنة .

هذه الدولة بحمد اهللا التبالي بشيء في سبيل نصـرة اإلسـالم والمسـلمين وأقول بملء فمي موقنا به : بأن 
الم ، وجميع ماتملك من قوة وثقل مادي ، فإنها لم ولن تذخره عن إخواننا المسلمين في جميع أنحاء الع

، وخاصة في فلسطين ، ففلسطين قضية المسلمين بصفة عامة وهي القضية األولـى لـبالد الحـرمين بصـفة 
 على ذلك  ، هذا منهج أصيل لم يتغير على مدى األزمان ، وعلـى اخـتالف الملـوك ، مساومة  خاصة ، ال

ن حـرب رمضـان عنـا ببعيـدة والبراهين على ذلك كثيرة على مر تاريخ هذه الدولة وهللا الحمد والمنة وال أظـ
، فإذا تم بذل الوسع حسب الطاقة فما على المحسنين مـن سـبيل / وإنمـا السـبيل علـى مـن أكثـر الكـالم 

لن تحـس ، فوحمي الوطيس ، طحنا ، فإذا جد الجد ى والقيل والقال ولم نر فعاال، تسمع جعجعة وال تر 
  ! منهم من أحد ولن تسمع لهم ركزا



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٧٥   األجوبة األصولية

جـــب علـــى أهـــل هـــذه الـــبالد عمومـــا والشـــباب خاصـــة ، أن يعـــودوا إلـــى العلمـــاء إنـــه ي : األمـــر الثالـــث
الناصحين الذين اقتفوا منهج الشيخين الراحلين رحمهما اهللا رحمة واسعة ، الشيخ عبد العزيـز بـن عبـداهللا 
بــن بــاز ، والشــيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين ، وهــو مــنهج الســلف مــن قبلهمــا،  فقــد كــان منهجهمــا مــع 

و مـنهج المناصـحة باألسـاليب الحسـنة وبطريـق مباشـر ، ومنهجهمـا مـع النـاس دعـوتهم لإللتفــاف الدولـة هـ
و الـدعوة لتحكـيم العقـول ، الالعواطـف حول الدولة ، ونبذ واستنكار كل أمر يؤدي إلى التفرق أو الفتنة. 

  ، واألهواء.
خطــأ أو منكــرا مــن المنكــرات أن مــن كــان عنــده شــبهة أو أمــر مــن األمــور التــي يــرى أنهــا  : األمــر الرابــع

فعليه أن يقـوم بـإبالغ والة األمـر بـذلك بأسـلوب حسـن ، أو يقـوم بإخبـار العلمـاء بـذلك ، وهـو حينئـذ قـد 
بــرئ مــن تبعــة هــذا المنكــر أمــام اهللا ، ولــيس عليــه مــن حــرج بعــد الــبالغ لمــن بيــده التغييــر، والينتظــر أنــه 

فـإن هـذا أمـر قـد اليتحقـق دومـا ، وانظـر إلـى عمـار بـن بمجرد أن يبلغ عن المنكـر أنـه سـوف يـزال فـورا ، 
ياسر رضـي اهللا تعـالى عنـه كمـا جـاء فـي الصـحيحين أنـه كـان يحـدث عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 
بصفة التيمم أنه ضربة واحدة ثم يمسح الوجه والكفين ، فـأنكر عليـه أميـر المـؤمنين عمـر رضـي اهللا تعـالى 

قـال النـووي . يا عمـار قـال إن شـئت لـم أحـدث بـه فقـال عمـر نوليـك مـا توليـت عنه ، فقال لعمار اتق اهللا
في شـرح الحـديث : معنـى قـول عمـر اتـق اهللا يـا عمـار أي فيمـا ترويـه وتثبـت فيـه فلعلـك نسـيت أو اشـتبه 
عليك فإني كنت معـك وال أتـذكر شـيئا مـن هـذا ومعنـى قـول عمـار  إن شـئت لـم أحـدث بـه  أي إن رأيـت 

إلمساك عن التحديث بـه راجحـة علـى التحـديث بـه وافقتـك وأمسـكت فـإني قـد بلغتـه فلـم المصلحة في ا
  يبق على فيه حرج . 

فالشــاهد مــن هــذا أن الواجــب هــو المناصــحة لــوالة األمــور والعلمــاء ، والحــذر الحــذر مــن غيبــتهم ، أو  
  من أعظم أبواب الفتن.الكالم أمام العامة  بما يؤدي إلى النفرة من والة األمر أو العلماء فإن هذا 

وجــوب الحــذر مــن تلــك القنــوات الفضــائية  التــي تبــث الســم الزعــاف فــي موادهــا ،  األمــر الخــامس :
نصـرا ، ونقـض الثوابـت حريـة ، وإشـاعة الفاحشـة  هـزائم اال ، فصارت آلة فـي يـد الغـرب ، تصـور وأخبارها

فـتن بـين المسـلمين بحجـة حريـة الـرأي ،  انفتاح، فهم المرجفون بالمسلمين ، المخذلين لهـم ، المثيـرين ال
فال ينبغي للمسـلم أن يصـدر برأيـه عـن أقـوالهم أو أفكـارهم أو تحلـيالتهم المغرضـة ،  فهـم وقنـواتهم  فـي 

  واد ، واإلسالم وصالح اإلسالم في واد آخر فأنى يلتقيان؟



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٧٦   األجوبة األصولية

لحـق هـذه الدولـة إلـى مـن  يريـدون اإلصـالح، ويقولـون  :نخشـى مـن غلبـة الفسـاد ، فت: األمر السـادس
بغيرهــا ، فالشــر بــدأ يكثــر ، والخيــر بــدأ يقــل ،ونخشــى مــن العقوبــة فــال بــد مــن منــع ذلــك بكــل وســيلة ، 

  والمنكر إذا كان معلنا ، فيجب اإلنكار علنا على من أتى به كائنا من كان .  
يبـين لـه بـأن هـذا  فيقال لهم :   بأن إنكار المنكـر لـه متعلقـان ، المتعلـق األول مـا يخـص عامـة النـاس بـأن

حرام ، اليجـوز تعاطيـه ، أو شـراءه ، ونحـو ذلـك فهـذا يجـب بيانـه للنـاس ، والمتعلـق الثـاني مـايخص والة 
األمور ، فهذا اليجوز الحديث به أمام الناس ،  فالخطـأ الـذي يقـع فيـه ولـي األمـر يجـب بيانـه لـولي األمـر 

مــع كونــه غيبــة محرمــة ، ففيــه مفســدة كبــرى أال  نفســه ؛ ألن الحــديث عــن أخطــاء والة األمــور أمــام العامــة
وهـؤالء الضُّـالَّل إنمـا وهي إثارة النـاس علـى والة أمـورهم ، وهـذه مفسـدة اليعـدلها شـيء مـن المفاسـد ، 

  .   هم نتاج هذا المنهج الخاطئ ، وإن تبرأ أصحاب هذا المنهج منهم فهم اليبرؤون
إزالـة الشـر بمـا هـو أشـر منـه ، بـل يجـب درء الشـر بمـا  فالقاعدة الشـرعية المجمـع عليهـا : ( أنـه ال يجـوز

يزيله أو يخففه ) . أما درء الشر بشـر أكثـر فـال يجـوز بإجمـاع المسـلمين ، ونحـن لـدينا خيـر كثيـر ، وشـر 
قد بدأ يكثر ، وفعلكم هذا الذي يؤدي إلى تفريق األمة ، والطعن في والتها ، وعلمائها بالغمز ، واللمز ، 

، وال يكثر من الخير ، فأطيلوا دعوة الخير ، وبقائه ماستطعتم إلى ذلك سبيال ، وقللوا مـن إنما يزيد الشر
الشر بالوسائل المشـروعة التـي التثيـر الفـتن ،  فـإن حاجتنـا لالجتمـاع والتكـاتف فـي هـذا الوقـت أشـد مـن 

  أي وقت مضى . 
ج علـيهم ، ومهمـا كانـت المفاسـد ألن منهج اإلنكار العلني على والة األمـور هـو دعـوة غيـر مباشـرة للخـرو 

الموجودة ، فلن تكون بحال أشد من مفسدة تفـرق األمـة  ، فيختـل بـذلك األمـن ، وتضـيع الحقـوق ، وال 
يتيسر ردع الظالم ، فيجب الصبر ، والسمع والطاعة في المعروف ، ومناصـحة والة األمـور بشـكل مباشـر 

الجتهــاد فــي تخفيــف الشــر وتقليلــه وتكثيــر الخيرمــا ، وباإلســلوب المناســب  ، والــدعوة لهــم بــالخير ، وا
أمكن  . هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك؛ ألن في ذلك مصالح للمسلمين عامة ، وألن في 

، وألن فـي   ذلك تقليل الشر وتكثير الخير ، وألن في ذلك حفظ األمن وسـالمة المسـلمين مـن شـر أكثـر
علـى المـرء السـمع  عليه وسلم  عندما قـال كمـا فـي الصـحيحين : {هذا امتثال ألوامر رسول اهللا صلى اهللا

     (١)}والطاعة فيما أحب وكره إال أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فال سمع وال طاعة 

                                                           
  ١٨٣٩/ر١٤٦٩/ص٣صحيح مسلم ج؛ ٦٧٢٥/ر٢٦١٢/ص٦صحيح البخاري ج - (١)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٧٧   األجوبة األصولية

لمــا ذكــر أنــه يكــون أمــراء تعرفــون مــنهم  -ة رضــي اهللا عــنهم وفــي صــحيح البخــاري عنــدما ســأله الصــحاب
وفـي صـحيح مسـلم عـن    (١)}أدوا إلـيهم حقهـم وسـلوا اهللا حقكـم قالوا : فما تأمرنا؟ قـال : { -وتنكرون 

اهللا إنا كنا بشر فجاء اهللا بخيـر فـنحن فيـه فهـل مـن وراء هـذا الخيـر شـر  قلت يا رسول{حذيفة بن اليمان 
قال نعم قلت هل وراء ذلك الشر خير قال نعم قلت فهل وراء ذلك الخير شـر قـال نعـم قلـت كيـف قـال 
يكون بعدي أئمـة ال يهتـدون بهـداي وال يسـتنون بسـنتي وسـيقوم فـيهم رجـال قلـوبهم قلـوب الشـياطين فـي 

قلــت كيــف أصــنع يــا رســول اهللا إن أدركــت ذلــك قــال تســمع وتطيــع لألميــر وإن ضــرب  جثمــان إنــس قــال
عـن النبـي  صـلى اهللا عليـه رضـي اهللا تعـالى عنهمـا عن بن عباس . و     (٢)}ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع

   (٣)}من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية {وسلم  قال

 ®البـد أن نعـي بأننـا قـد ابتلينـا بهـؤالء بسـبب المعاصـي والمنكـرات كمـا قـال سـبحانه:ر  السـابع: األم 
y7 Ï9¨ x‹ x. uρ ’ Ík< uθ çΡ uÙ ÷è t/ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# $ KÒ ÷è t/ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç7 Å¡ õ3 tƒ ∩⊇⊄®∪ 〈 (٤)    فـإن هـذا الـبالء لـن يرفـع إال بتوبـة ،

عنــا ، فــإن لــم يحصــل ذلــك فترقبــوا أمــرا  أشــد مــن صــادقة مــن المعاصــي والمنكــرات التــي فشــت فــي مجتم
هذا فليس بيننا وبين اهللا عهد سوى هذا الدين ، فـإن أقمنـاه كمـا يجـب علينـا كنـا أهـل اهللا وخاصـته ، وإن 

y7 ®ضــيعناه صــرنا مــن أهــون النــاس عليــه ، وقــد قــال ســبحانه  Ï9¨ sŒ χ r' Î/ ©! $# öΝ s9 à7 tƒ # [ Éi tó ãΒ ºπ yϑ ÷è ÏoΡ $ yγ yϑ yè ÷Ρ r& 

4’ n? tã BΘ öθ s% 4© ®L xm (#ρ ã Éi tó ãƒ $ tΒ öΝ Îκ Å¦ àΡ r' Î/   χ r& uρ ©! $# ìì‹ Ïϑ y™ ÒΟŠ Ï= tæ ∩∈⊂∪ 〈  (٥)   : وقـال سـبحانه ،® z> u ŸÑ uρ ª! $# 

Wξ sW tΒ Zπ tƒ ö s% ôM tΡ$ Ÿ2 Zπ sΨ ÏΒ# u™ Zπ ¨Ζ Í≥ yϑ ôÜ –Β $ yγ‹ Ï? ù' tƒ $ yγ è% ø— Í‘ # Y‰ xî u‘ ⎯ ÏiΒ Èe≅ ä. 5β% s3 tΒ ôN u x x6 sù ÉΟ ãè ÷Ρ r' Î/ «! $# $ yγ s%¨ sŒ r' sù ª! $# 

}̈ $ t6 Ï9 Æíθ àf ø9 $# Å∃ öθ y‚ ø9 $# uρ $ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãè uΖ óÁ tƒ ∩⊇⊇⊄∪ 〈 (٦)    وهــذا المثــل نــراه يطبــق علــى دول كثيــرة ،
فـــي هـــذا العصـــر ، ونحســـب أننـــا غيـــر مقصـــودين بـــذلك ، والحـــق أن كـــل مـــن وجـــد عنـــده هـــذا الوصـــف 

Ÿω ®ل ســبحانه   :وهو:"الكفربــالنعم" وجــد الجــزاء وهــو :" لبــاس الجــوع والخــوف" وقــد قــا uρ r& tβ ÷ρ u tƒ óΟ ßγ ¯Ρ r& 

                                                           
  ٦٦٤٤/ر٢٥٨٨/ص٦صحيح البخاري ج - (١)
  ١٨٤٧/ر١٤٧٦/ص٣صحيح مسلم ج - (٢)
  ٦٦٤٥/ر٢٥٨٨/ص٦صحيح البخاري ج - (٣)
  ١٢٩سورة األنعام اآلية  – (٤)
  ٥٣سورة األنفال اآلية  – (٥)
  ١١٢سورة النحل اآلية  – (٦)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٧٨   األجوبة األصولية

šχθ ãΖ tF ø ãƒ ’ Îû Èe≅ à2 5Θ$ tã ¸ο § ¨Β ÷ρ r& É⎥ ÷⎫ s? § tΒ §Ν èO Ÿω šχθ ç/θ çG tƒ Ÿω uρ öΝ èδ šχρ ã 2 ¤‹ tƒ ∩⊇⊄∉∪ 〈  (١) فهـل مـن .
 مدَّكر؟

يجب علينا دائما عند الفتن أن نتذكر دائما تلكم اآليات الكريمات واألحاديث عن   : األمر التاسع  
  ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن نحاول أنفسنا جاهدين للعمل بموجبها .رسو 
علينا دوما أن نـدعوا بهـذا الحـديث العظـيم عنـد افتتـاح صـالة الليـل ، وهـو فـي صـحيح مسـلم  - ١

سـألت عائشـة أم المـؤمنين بـأي شـيء   :{سـلمة بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف قـالمن حديث أبـي 
فتتح صالته إذا قام من الليل قالت كان إذا قام من الليـل كان نبي اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  ي

افتــتح صــالته اللهــم رب جبرائيــل وميكائيــل وإســرافيل فــاطر الســماوات واألرض عــالم الغيــب 
والشــهادة أنــت تحكــم بــين عبــادك فيمــا كــانوا فيــه يختلفــون اهــدني لمــا اختلــف فيــه مــن الحــق 

 .  (٢)}بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

٢ -    ® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ãΖ tΒ# u™ β Î) óΟ ä. u™ !% ỳ 7, Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (# ûθ ãΨ ¨ t6 tG sù β r& (#θ ç7Š ÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg ¿2 (#θ ßs Î6 óÁ çG sù 

4’ n? tã $ tΒ óΟ çF ù= yè sù t⎦⎫ ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪ 〈   الحجرات ٦اآلية 

٣ -   ) ® # sŒ Î) uρ öΝ èδ u™ !% ỳ Ö øΒ r& z⎯ ÏiΒ Ç⎯ øΒ F{ $# Íρ r& Å∃ öθ y‚ ø9 $# (#θ ãã# sŒ r& ⎯ Ïμ Î/ ( öθ s9 uρ çνρ –Š u‘ ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §9 $# #’ n< Î) uρ ’ Í< 'ρ é& 

Í øΒ F{ $# öΝ åκ ÷] ÏΒ çμ yϑ Ï= yè s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# … çμ tΡθ äÜ Î7 /Ζ oK ó¡ o„ öΝ åκ ÷] ÏΒ 〈  النساء ٨٣من اآلية 

٤ -  ® Ÿω uρ ß# ø) s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïμ Î/ íΟ ù= Ïæ 4 ¨β Î) yì ôϑ ¡¡9 $# u |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ à ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβ% x. çμ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡ tΒ 

 اإلسراء ٣٦اآلية     〉 ∪∌⊃∩

$ ®قوله:وقال سبحانه عن أهل سقر وأسباب دخولهم إليها ومن تلك األسباب   - ٥ ¨Ζ à2 uρ ÞÚθ èƒ wΥ 

yì tΒ t⎦⎫ ÅÒ Í← !$ sƒ ù:  المدثر قال بن كثير في تفسير اآلية أي نتكلم فيما النعلم ٤٥اآلية    〉 ∪∋⊇∩ #$

                                                           
  ١٢٦سورة التوبة اآلية  – (١)
  ٧٧٠/ر٥٣٤/ص١صحيح مسلم ج - (٢)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٧٩   األجوبة األصولية

٦ -  ® ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) tΠ § xm }‘ În/ u‘ |· Ïm¨ uθ x ø9 $# $ tΒ u yγ sß $ pκ ÷] ÏΒ $ tΒ uρ z⎯ sÜ t/ zΝ øO M} $# uρ z© øö t7 ø9 $# uρ Î ö tó Î/ Èd, y⇔ ø9 $# β r& uρ 

(#θ ä. Î ô³ è@ «! $$ Î/ $ tΒ óΟ s9 öΑ Íi” t∴ ãƒ ⎯ Ïμ Î/ $ YΖ≈ sÜ ù= ß™ β r& uρ (#θ ä9θ à) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω tβθ çΗ s> ÷è s? ∩⊂⊂∪ 〈   ٣٣اآليـــــــــــــــــة 
 األعراف

٧ -  ® Ÿω uρ (#θ ä9θ à) s? $ yϑ Ï9 ß# ÅÁ s? ãΝ à6 çG sΨ Å¡ ø9 r& z> É‹ s3 ø9 $# # x‹≈ yδ ×≅≈ n= xm # x‹≈ yδ uρ ×Π# u xm (#ρ ã yI ø tG Ïj9 ’ n? tã «! $# 

z> É‹ s3 ø9 $# 4 ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ã yI ø tƒ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# Ÿω tβθ ßs Ï= ø ãƒ ∩⊇⊇∉∪ 〈  النحل ١١٦اآلية 

حت يومـا قريبـا (وعن معاذ بن جبـل قـال كنـت مـع النبـي  صـلى اهللا عليـه وسـلم فـي سـفر فأصـب - ٨
منه ونحن نسير فقلت يـا رسـول اهللا أخبرنـي بعمـل يـدخلني الجنـة ويباعـدني مـن النـار قـال لقـد 
سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره اهللا عليه تعبد اهللا وال تشرك به شـيئا وتقـيم الصـالة 

وم جنــة وتــؤتي الزكــاة وتصــوم رمضــان وتحــج البيــت ثــم قــال أال أدلــك علــى أبــواب الخيــر الصــ
ــار وصــالة الرجــل مــن جــوف الليــل قــال ثــم تــال  ــة كمــا يطفــئ المــاء الن والصــدقة تطفــئ الخطيئ
تتجــافى جنــوبهم عــن المضــاجع حتــى بلــغ يعملــون ثــم قــال أال أخبــرك بــرأس األمــر كلــه وعمــوده 
وذروة ســنامه قلــت بلــى يــا رســول اهللا قــال رأس األمــر اإلســالم وعمــوده الصــالة وذروة ســنامه 

عــد أن أخبــره باألعمــال الموصــلة إلــى الجنــة دلــه علــى الحصــن الــذي يحفــظ عليــه وب،  الجهــاد
تلــك األعمــال يــوم القيامــة ، فقــال :أال أخبــرك بمــالك ذلــك كلــه قلــت بلــى يــا نبــي اهللا فأخــذ 
بلسانه قال كف عليك هذا فقلت يا نبي اهللا وإنا المؤاخذون بما نـتكلم بـه فقـال ثكلتـك أمـك 

 (١)}في النار على وجوههم أو على مناخرهم إال حصـائد ألسـنتهم يا معاذ وهل   يكب الناس 
      

   (٢)}احرص على ماينفعك {وقال عليه الصالة والسالم كما في صحيح مسلم  - ٩

وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة أنه سمع رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  يقول إن العبـد   -١٠
فــي النــار أبعــد ممــا بــين المشــرق والمغــرب، وهــذا  ليــتكلم بالكلمــة   مــا يتبــين فيهــا  يهــوي  بهــا

، وفـي حـديث آخـر فـي البخـاري   عـن أبـي هريـرة عـن النبـي  صـلى اهللا عليـه   (٣)لفـظ مسـلم 

                                                           
  حسن صحيح"، وقال :" ٢٦١٦/ر١١/ص٥سنن الترمذي ج - (١)
  ٢٦٦٤/ر٢٠٥٢/ص٤صحيح مسلم ج - (٢)
  ٢٩٨٨/ر٢٢٩٠/ص٤صحيح مسلم ج؛ ٦١١٢/ر٢٣٧٧/ص٥صحيح البخاري ج - (٣)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٨٠   األجوبة األصولية

وسلم  قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا ال يلقي لها بـاال يرفـع اهللا بهـا درجـات وإن 
   (١).}باال يهوى بها في جهنم العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ال يلقي لها

في صحيح مسلم عـن أبـي هريـرة أن رسـول اهللا  صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال أتـدرون مـا الغيبـة و   -١١
قالوا اهللا ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل فرأيت إن كان فـي أخـي مـا أقـول قـال إن  

  (٢)}كان فيه ما تقول   فقد اغتبته  وإن لم يكن فيه فقد بهته

 (٣)}إياكم والظن فإن الظن أكذب الحـديث {وقال عليه الصالة والسالم كما في الصحيحين  -١٢
  

وفي صحيح مسلم (قال عليه الصالة والسالم من سن في اإلسالم سنة حسنة فعمل بهـا بعـده   -١٣
كتب له مثل أجر من عمـل بهـا وال يـنقص مـن أجـورهم شـيء ومـن سـن فـي اإلسـالم سـنة سـيئة 

 .  (٤)}ليه مثل وزر من عمل بها وال ينقص من أوزارهم شيءفعمل بها بعده كتب ع

عن أنس رضي اهللا عنه عن النبي  صلى اهللا عليـه وسـلم  قـال العبـد إذا  {وفي صحيح البخاري -١٤
وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قـرع نعـالهم أتـاه ملكـان فأقعـداه فيقـوالن 

اهللا عليــه وســلم  فيقــول أشــهد أنــه عبــد اهللا لــه مــا كنــت تقــول فــي هــذا الرجــل محمــد  صــلى 
ورسوله فيقال انظر إلـى مقعـدك مـن النـار أبـدلك اهللا بـه مقعـدا مـن الجنـة قـال النبـي  صـلى اهللا 

  كنت أقـول مـا   يقـول النـاسعليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول ال أدري 
يد ضربة بين أذنيـه فيصـيح صـيحة يسـمعها فيقال ال دريت وال تليت ثم يضرب بمطرقة من حد

    (٥)}من يليه إال الثقلين
قال الحافظ بن حجر في شرح الحـديث : وفيـه ذم التقليـد فـي االعتقـادات لمعاقبـة مـن قـال كنـت أسـمع 
الناس يقولـون شـيئا فقلتـه ، ومـن المعلـوم أن المقلـد جاهـل مخطـئ إال أنـه غيـر معـذور بجهلـه بالتقليـد فـي 

.  وفـي نهايـة هـذا البحـث ، فمـا كـان فيـه مـن صـواب ، فهـو بفضـل لباطلة ولم يعـذر بالخطـأ االعتقادات ا
اهللا وحده وتوفيقه ، وما  كان فيه من خطأ فمن نفسي، واهللا ورسوله منه بريئان. اللهم احفظ هـذه الـبالد ، 

                                                           
  ٦١١٣/ر٢٣٧٧/ص٥صحيح البخاري ج - (١)
  ٢٥٨٩/ر٢٠٠١/ص٤صحيح مسلم ج - (٢)
  ٢٥٦٣/ر١٩٨٥/ص٤صحيح مسلم ج ؛٤٨٤٩/ر١٩٧٦/ص٥صحيح البخاري ج - (٣)
  ١٠١٧/ر٧٠٤/ص٢صحيح مسلم ج - (٤)
  ١٢٧٣/ر٤٤٨/ص١صحيح البخاري ج - (٥)



  
 
 
 
 

    
 
 
 

٨١   األجوبة األصولية

م ألــف بــين وأهلهــا مــن كيــد الكائــدين ، وحســد الحاســدين ، ووفــق حكامهــا ، وعلمائهــا لكــل خيــر ، اللهــ
قلبوهم ، واجعل كيد أعدائهم فـي نحـورهم إنـك سـميع قريـب. واهللا تعـالى أعلـم.   وصـلى اهللا وسـلم علـى 

  نبينا محمد.    
  

  

  


