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  :للشيخ  هـ1431عيد الفطر بة ـخط

   محمد أبي بكر بن محمد الشكوي حفظه اهللا ورعاه
 ]جرييا يأمري مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد يف بعض بالد إفريقية التي تسمى ن[

 إما، برشهم بإحدى احلسنيني، وجعله لعباده من أعظم العبادة، عبادة هللا الذي جعل اجلهاد احلمد
، منزل الرضا ودار السعادة، بأن هلم اجلنة، من املؤمنني أنفسهم وأمواهلماشرتى، الشهادةالنرص وإما 

K  J     I  H  GF  E  D  C  B  A  ]  :قال تعاىل. الشيطان وأمرهم بقتال أولياء

V     U  T     S  R  QP  O  N  M  L Z ، [  ¶  µ  ´  ³
À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹   ¸Z ،القادر عىل ، دةعامل الغيب والشها

 .والشقاوة والسعادة، حتى العجز والكيس، احلكيم يف كل يشء قضاه. تنفيذ ما قدره
رشيك له  اهللا وحده ال إله إال أن ال وأشهد، أمحده سبحانه محد عبد عظم رجاؤه للمغفرة والزيادة

َأعظم هبا من شهادة ِْ ِ ْ ، خصوص باإلمامة العلياإمام املتقني السادة امل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. َ
وأيد باملعجزات ، ولزم جهاده واجتهاده، جواده rركب ، والشفاعة العظمى والدعوة اجلامعة

 .الباهرة
 .كثريا وسلم تسليام، وعىل آله وصحبه نجوم اهلداية واإلفادة r اللهم صل عىل حممد 

ليكون من محلة هذا ، األسبابفإن أعظم نعمة من اهللا تبارك وتعاىل عىل العبد أن هييئ له  :بعد أما
إذ أن وظيفة الدعاة هي نفسها وظيفة الرسل .  من املجاهديناوجماهد، وداعية إىل اهللا بإذنه، الدين

، وأسمى املقامات، التي هي أرشف املنازل، ومنزلتهم تيل منزلة الرسل، عليهم صلوات اهللا وسالمه
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هبا األنفس واملجتمعات سعادهتا تكسب التي ، إعالء كلمة اهللا عز وجل يف األرض: ألن غايتهم هي
 .يف الدارين

واقع صار فيه املعروف ، وملا رأيت حاجة اإلخوة إىل توضيح منهجنا للناس يف هذا الواقع املرير
كام بوب ،ويتمنى املؤمن املوت فيه، وتدمع العني فيه، واقع حيزن القلب فيه، واملنكر معروفا، منكرا

باب جواز متني املوت ، فقال رمحه اهللا، كتابه التذكرة يف أحوال املوتى واآلخرةاإلمام القرطبي بابا يف 
ومن اآليات التي استدل هبا قول اهللا  ،واألحاديثواستدل باآليات . والدعاء به خوف ذهاب الدين

«   ¼  ½  ¾  ]  و عن مريم عليها السالم يف قوهلا Ç  Æ  Å   ÄZ  ] تعايل

Á  À  ¿  Z   أن رسول اهللا :  حديث أيب هريرةاألحاديثومنr ال تقوم ((: قال
يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القرب وليس : الساعة حتى يمر الرجل عىل القرب فيتمرغ عليه فيقول

اللهم إين أسألك فعل اخلريات وترك املنكرات (( :rوقوله  .]متفق عليه[ ))به الدين إال البالء
 ومثل هذا قول ]رواه مالك[. ))فتنة فاقبضني إليك غري مفتونناس وحب املساكني و إذا أردت يف ال

اللهم قد ضعفت قويت وكربت سني وانترشت رعيتي فاقبضني إليك غري مضيع وال ((: tعمر 
وذكر أبو عمر بن عبد الرب . ]ًرواه مالك أيضا[، فام جاوز ذلك الشهر حتى قبض رمحه اهللا ))مقرص

ًكنت جالسا مع أيب : ان أيب عمر عن عليم الكندي قاليف التمهيد واالستذكار من حديث زاذ
يا طاعون خذين إليك يقوهلا : ًفرأى ناسا يتحملون من الطاعون فقال، العباس الغفاري عىل سطح

ال يتمنى أحدكم املوت فإنه عند ذلك ((:  rمل تقول هذا ؟ أمل يقل رسول اهللا : ًثالثا فقال عليم
بادروا باملوت ((: يقول rأنا سمعت رسول اهللا : فقال أبو عباس ))عتبتانقطاع عمله و ال يرد فيس

ًإمرة السفهاء، وكثرة الرشط، وبيع احلكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشئا يتخذون : ستا ً
 :رواه أمحد يف مسنده[)) ًالقرآن مزامري، يقدمون الرجل ليغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فقها

 ])979( الصحيحةاألحاديثيف سلسلة  وصححه األلباين 3/494
 : اإلخوة الكراماأهي

واقع يذل فيه املوحد ويعز فيه ، واقع يذم فيه السني وحيمد فيه البدعي،  أننا يف واقع مريراعلموا  
 .أي زمن هذا؟ وأي واقع هذا؟ واهللا املستعان، يا حرسة عىل العباد، املرشك
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باألثر والسنة، فإين أخاف أنه سيأيت عن قليل زمان إذا عليكم : (واحلال كام قال سهل بن عبد اهللا 
 ـاه)  واالقتداء به يف مجيع أحواله ذموه ونفروا عنه وتربءوا منه وأذلوه وأهانوه rذكر إنسان النبي 
: tوكام قال عبد اهللا بن مسعود . ]30ص/أنظر فتح املجيد رشح كتاب التوحيد[، كالمه رمحه اهللا

فتنة هيرم فيها الكبري، وينشأ فيها الصغري، جتري عىل الناس يتخذوهنا سنة، كيف أنتم إذا لبستكم ((
قالوا متى ذاك يا أبا عبد الرمحن إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم ! غريت السنة: إذا غريت قيل

 .))وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل اآلخرة وتفقه لغري الدين
منهجنا واضح  إال أن التوضيح أمر مهم جدا ليكون كل فرد عىل بصرية  كام فأقول وباهللا التوفيق إن 

Z  Y  X  W  VU     T  S  R   Q  P  ]\  [   ^  _  `  a   ] قال تعاىل 

bZ  منهجنا هو منهج رسول اهللا r  نهج الذي اختاره اهللا لرسوله املوهوr ، منذ البعثة
ومتكامل يستقيص مجيع قضايا الدعوة واجلهاد علام ، وهو منهج شامل.حتى التحاقه بالرفيق األعىل

وأصحابه رضوان اهللا  rهو  نتبع أحدا إال ولذلك نحن ال، وعقيدة وعمال ورشيعة وفكرا وسلوكا
  ...عليهم أمجعني

فرقة الناجية الإال ، عن اتباعها rفرق الضالة التي حذرنا رسول اهللا المن كل فرقة من آء ونحن بر
 وكل من النصارى والصليبيني أيضا من هؤالء العلامنيني والديمقراطيني ونتربأ، عةأهل السنة واجلام

 .حيكم بقوانني الوضعية
 س األجنبية الغربية التي فيها الرشكيات والكفريات والفساد التي الر من هذه املداآءبر ونحن 

املدارس العاملية األجنبية [كتابه يمكن تعدادها كام قال الشيخ بكر بن عبد اهللا أبوزيد رمحه اهللا يف 
إهنا  h  g  f  e  d  c  ba     `  _   ^Z ] ] االستعامرية؛ تارخيها وخماطرها

وإن كان . املدارس األجنبية، والكليات، واجلامعات، بال فرق بني التبشريية منها وغري التبشريية
 .أهـ كالمه رمحه اهللا. )السواد األعظم منها التبشريي عىل كل حال

وفيها ، والدهرية، كاحلرية املزعومة،  وكفريات ال تعد وال حتىص  يف هذه املدارس رشكياتوإن
وغريها من اعتقادات ، ريفثم ينزل يف اخل، كعودة املاء إىل السامء يف الصيف، أيضا اعتقادات باطلة

 .باطلة
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أي ، االسما هبذا التي يسموهنا أهل بالدن) بوكو(نحن برءاؤا منها أعني نحن برءاؤا من فوباجلملة 
Ð  Ï  ] !!! ،نحن براء منها. فليقل من شاء ما شاء،  الغربيةاالستعامريةاملدارس العاملية األجنبية 

     â  á  àß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù    Ø   ×Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑZ. 
جرييا التي أسسها املستعمرون بعد ما يونحن برءاؤا من حكومة ن،  أيضا من الديمقراطيةآءبرونحن 

 .وبالوا عىل كتاب اهللا القرآن الكريم، قتلوا املسلمني ودمروا مساجدهم
 .ومن كل حكومة ال حتكم برشع اهللا يف عباده، من كل من اتبعهم كائنا من كان  آءبرونحن 
 .فرق الضالةالونحن برءاؤا من كل فرقة من ،  من الشيعة املجوسية اثنا عرشية جعفريةآءبرونحن 

 .اجلامعة يف العقيدة والدعوة واملنهج ال نفارقها قيد شرب فلله احلمد واملنةونحن مع أهل السنة و
وقد أحدثت بعض هذه .  تتجول عن بعض مسائل اجلهادات عدة شبهةاآلونصدرت يف هذه  فقد

بسبب إيراد سائليها شبهات ومهية لبعض النصوص التي تتحدث عن هذه ، الشبهة لغطا بني اإلخوة
 املشتاقني إىل اجلهاد يف شغال هبا أصحاهبا إليأيت، عالقة بينها والنصوص وهي شبهات ال. املسائل

 :قال، اهللا أخانا يف اهللا عنا خريا لقد وعظنا بقول بعض السلف الصالحا وجز. سبيل اهللا عن اجلهاد
 أن اهللا معاذ. )بقوم رشا ألزمهم اجلدل ومنعهم العمل بلغنا أن اهللا إذا أراد( :وقال األوزاعي رمحه اهللا

 .نكون منهم
وهذه الرسالة التي بني يديك فيها إن شاء اهللا بيانات واردة يف هذه املسائل من ، أخي احلبيب نعم يا

والذين ساروا عىل ، الكتاب والسنة الصحيحة املرتبطة بفهم أهل العلم الثقات من سلف األمة
وهو اتباع ، ليه املسلمونوهذا هو املنهج الذي جيب أن يكون ع، هنجهم من العلامء املعارصين

 وأن جيعلنا من املتبعني ال، املنهج فاهللا أسأل أن يوفقنا إلتباع هذا. الكتاب والسنة بفهم سلف األمة
 .إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال، من املبتدعني

 يقول اإلنسان إين أحب أن أكون وهو أن، سؤال عن شبهة يقذف هبا املحدثون نفوسهم بالغزو: أوال
ألن اهللا يأمرنا بإعدادها يف ، واالستطاعةوهو عدم العدة الكاملة ، من املجاهدين لكن هناك مانع

 .يعني غري سد باب اجلهاد  وهذا الكالم ال، كأنه عامل أصويل رباين، حمكم تنزيله
استطعنا من قوة ومل  دة لكنه قال مانعم أن اهللا تعاىل قد أمرنا بإعداد الع. يدري يدري صاحبه أو ال
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¨  ©  ª  »  ] : استطعنا من قوة قال تعاىل يقل بعدة كاملة إنام قال سبحانه وتعاىل ما

  ¶  µ  ´   ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬Z  ثم أمر (قال ابن كثري يف تفسريه
  ©  ª  ¨] : فقال، بإعداد آالت احلرب ملقاتلتهم حسب الطاقة واإلمكان واالستطاعة، تعاىل

    «Z  أي مهام أمكنكم [  ±  °  ¯  ®  ¬Z حدثنا هارون بن : قال اإلمام أمحد
أخي عقبة بن ، عن أيب عيل ثاممة بن شفي، أخربين عمرو بن احلارث، حدثنا ابن وهب، معروف

¨  ©  ª  ]  ((:يقول وهو عىل املنرب rسمعت رسول اهللا : أنه سمع عقبة بن عامر يقول، عامر

  ®  ¬  «Zون بن معروفعن هار، رواه مسلم[ )) أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي ،
ثالثتهم عن عبد اهللا بن وهب ، وابن ماجه عن يونس بن عبد األعىل، وأبو داود عن سعيد بن منصور

، منها ما رواه الرتمذي من حديث صالح بن كيسان، عن عقبة بن عامر، وهلذا احلديث طرق أخر. به
ارموا واركبوا وأن ((: rقال رسول اهللا : وروى اإلمام أمحد وأهل السنن عنه قال، ]نهعن رجل ع

 ]391 /2 ج:أنظر  تفسري ابن كثري [.انتهى كالمه رمحه اهللا تعاىل.))ترموا خري من أن تركبوا
¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±   ] : ( أيضااألندليسوقال العالمة أبو حيان 

  ¶  µ  ´   ³  ²Z . فق يف قصة بدر أن قصدوا الكفار بال تكميل آلة وال عدة اتملا
التاملؤ عليه فأمره تعاىل  وأمره تعاىل بالترشيد وبنبذ العهد للناقضني كان ذلك سببا لألخذ يف قتاله و

ًوعلق ذلك باالستطاعة لطفا ، األرصادللمؤمنني بإعداد ما قدروا عليه من القوة للجهاد واإلعداد  ّ
ّخاطبون هم املؤمنون والضمري يف هلم عائد عىل الكفار املتقدمي الذكر وهم املأمور منه تعاىل وامل

 سورة: أنظر تفسري البحر املحيط [إنتهى كالمه رمحه اهللا.ّبحرهبم يف ذلك الوقت ويعم من بعده
 ]4ج/األنفال

ّكل ما  ªZ  » ] ودخل يف ): (هـ1393: املتوىف (وقال حممد الطاهر بن عاشور التونيس 
ّيدخل حتت قدرة الناس اختاذه من العدة  ُ  ]6/259:أنظر التحرير والتنوير [.ّ

¨  ©   ] ، عدد من أساتذة التفسري حتت إرشاف الدكتور عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكيوقال

  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
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    Ë  Ê  É   È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼Z 
ْ ملواجهة أعدائكم كل ما تقدرون عليه من عدد وعدة، لتدخلوا بذلك -  يا معرش املسلمني - ُّوأعدوا  ُ ِ

الرهبة يف قلوب أعداء اهللا وأعدائكم املرتبصني بكم، وختيفوا آخرين ال تظهر لكم عداوهتم اآلن، 
خيلفه اهللا ، ًقليال أو كثرياوما تبذلوا من مال وغريه يف سبيل اهللا . لكن اهللا يعلمهم ويعلم ما يضمرونه

ًعليكم يف الدنيا، ويدخر لكم ثوابه إىل يوم القيامة، وأنتم ال تنقصون من أجر ذلك شيئا ْ اهـ كالمهم . ُ
 ]3/228:امليرس أنظر التفسري[ .رمحهم اهللا

. ونالكام ظنه املنهزمون وأصحاب الشبهة واملتعامل ،وهذا هو بيان املفرسين يف اآلية رمحهم اهللا تعاىل
، نا مهام قلتإخويت األحبة أن اهللا سبحانه وتعاىل يأمرنا بإعداد العدد والعدة قدر استطاع واعلموا يا

العدة  ونستعد، اهللا ونرصه نقاتلهم بقوة وإنام، نقاتل األعداء باألسلحة نحن ال. قدر وسعنا فقط
مل يكن السبب ممنوعا منه إن ، اهللا النرص عند بالسبب وسيلة من وسائل وجود واألخذ، أخذا للسبب

أن النرص  واعلموا، االستطاعةوإنام العربة يف ، عربة بقلة العدد والعدة ولذالك ال. سبحانه وتعاىل
 . فضل من اهللا تعاىل عىل من يشاءحمضهو  وإنام، ليس بيد املجاهدين

، من اهللا لعباده إبتالء، عددا وأعظم عدة ومن سنة اهللا تعاىل أن يكون الباطل يف هذه اجلوالت أكثر
 . املؤمنني املتقنيألوليائه ومتحيصا

قال تعاىل يف حمكم . فسريى عجبا بإذن اهللا، r ومن أراد علم ذالك فلريجع إىل سرية نبينا حممد 
S  R   Q  P  O  N  M  L  K  J  I   H  G  F  ] تنزيله 

  e    d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [   Z  Y  X  W   V  UT
       f  w  v  u  ts  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h      g     

ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |{  z  y     x  Z 
واملؤمنني عىل القتال ومناجزة األعداء  rحيرض تعاىل نبيه رمحه اهللا يف تفسري اآليات  وقال ابن كثري

وإن كثرت ، وخيربهم أنه حسبهم أي كافيهم ونارصهم ومؤيدهم عىل عدوهم، ومبارزة األقران
حدثنا أمحد بن عثامن بن :  قال ابن أيب حاتم.ولو قل عدد املؤمنني، أعدادهم وترادفت أمدادهم

G  F  ] : شوذب عن الشعبي يف قولهأنبأنا سفيان عن ابن ، حدثنا عبيد اهللا بن موسى، حكيم
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M  L  K  J  I   HZ  وروي عن : قال، وحسبك من شهد معك، قال حسبك اهللا
UT  S  R   Q  P  O  ]   :وهلذا قال ، عطاء اخلراساين وعبد الرمحن بن زيد مثله

Z وهلذا كان رسول اهللا ، أي حثهم أو مرهم عليهr عند صفهم ومواجهة ،  عىل القتالحيرض
ِكام قال ألصحابه يوم بدر حني أقبل املرشكون يف عددهم وعددهم، دوالع َ َُ قوموا إىل جنة عرضها ((: ََ

 rعرضها السموات واألرض؟ فقال رسول اهللا :  فقال عمري بن احلامم"السموات واألرض
: قال، رجاء أن أكون من أهلها:  قال"ما حيملك عىل قولك بخ بخ ؟": بخ بخ فقال: فقال، "نعم"
ثم ألقى ، وأخرج مترات فجعل يأكل منهن، فكرس جفن سيفه،  فتقدم الرجل"نك من أهلهافإ"

)) tثم تقدم فقاتل حتى قتل ، لئن أنا حييت حتى آكلهن إهنا حلياة طويلة: بقيتهن من يده وقال
 . كالمه رمحه اهللانتهى

ينا؟ واحلنني قد ذم أعداءه قط يف عدد أكثر من أعداءه أوقريبا منهم إال حن rوهل قاتل الرسول 
x  wv  u  ts   r  q  p  o  n  ] : قال تعاىل. تعاىل اإلعجاب بالكثرة

  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |   {     z  y
   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  *)  (  '  &  %  $  #  "  !
  .  -   ,  +Z 

قال ابن جريج عن جماهد هذه أول آية نزلت من براءة يذكر تعاىل (سري هذه اآليات قال ابن كثرييف تف
وأن  ،للمؤمنني فضله عليهم وإحسانه لدهيم يف نرصه إياهم يف مواطن كثرية من غزواهتم مع رسوله

ذلك من عنده تعاىل وبتأييده وتقديره ال بعددهم وال بعددهم ونبههم عىل أن النرص من عنده سواء 
ًجلمع أو كثر فإن يوم حنني أعجبتهم كثرهتم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا فولوا مدبرين قل ا

ثم أنزل نرصه وتأييده عىل رسوله وعىل املؤمنني الذين معه كام  rإال القليل منهم مع رسول اهللا 
ل اجلمع فكم ًسنبينه إن شاء اهللا تعاىل مفصال ليعلمهم أن النرص من عنده تعاىل وحده وبإمداده وإن ق

أنظر تفسري ابن [ كالمه رمحه اهللا انتهى .)من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا واهللا مع الصابرين
 ]72ص /35األية سورة براءة:كثري
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 :إخوة اإليامن يا
(       *  ] قال تعاىل ، واعلموا أن دينكم مقدم عىل أنفسكم،  قوموا للدفاع عن دينكم وأنفسكم

    -,  +Z قال تعاىل و [    ]\  [  Z  YZ ا جل نحتسبوا أن قتالكم أمواتا قال خالق وال
u   t   s  r  q  p  o  n  m  lk  j  i    h  g  f  e  d  ] وعال 

   §  ¦  ¥    ¤  £  ¢    ¡  �  ~  }     |  {  z  y  x  w  vZ 
وهذا أمر معروف عند علامء ،  قرر األصول أن الدفاع  عن الدين مقدم عىل الدفاع عن النفسوقد

قررت ، حفظ الدين مقدم عىل حفظ النفس، وقال أبو مصعب الزرقاوي رمحه اهللا، األصول
، فهو أعظم الرضوريات اخلمسة وأساسها، أن الدين أعظم من النفس والعرض واملال، الرشيعة

 .وحفظه مقدم عىل غريه من رضوريات اخلمس وأساسها
والنصوص الكثرية من ، أي بإقامة الدين، حفظ هلا إال بإقامته ال، ومعلوم أن هذه الرضوريات

كلها دالة عىل تقرير هذا ، واحلث عليه والنهي عن القعود، اآليات واألحاديث الواردة باألمر باجلهاد
!  "  ] : قال تعاىل. وهو أن حفظ الدين مقدم عىل حفظ النفس واملال وغريمها، األصل

*       )  ('  &  %  $  #  -,  +  Z مقيمون  قال أبو مالك ما أنتم عليه ) أي من
وقال أبو العالية وجماهد وسعيد بن جبري وعكرمة وقتادة والضحاك ،  أكرب من القتل)الكفر والرشك

. الرشك أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل: يف تفسري قوله تعاىل، والربيع بن أنس رمحهم اهللا تعاىل
 .فتنة الكفر، وقال ابن زيد يف بيان الفتنة املقصودة هنا.  حتت هذه اآليةأنظر تفسري ابن كثري

وهذا نص يف تقديم حفظ الدين . فنص تعاىل عىل أن الكفر والرشك أشد يف رشعه ودينه من القتل
 .وعىل رأسها النفس، عىل غريه من الرضوريات األربعة

التي . هي الفتنة احلقيقية،  ورشعهفحفظ هذه الرضوريات يف مقابل ضياع الدين بخالف أمر اهللا
، قال ابن جرير الطربي يعني تعاىل ذكره بقوله والفتنة أشد من القتل، حيذر منها املوىل سبحانه وتعاىل

 .والرشك باهللا أشد من القتل
َوقد بني فيام مىض ِّ  املرء يف دينه حتى يرتد عنه فيصري مرشكا باهللا من بعد ابتالء، أن أقسى الفتنة، ُ
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 .حمقا فيه، مستمسكا عيله، ُأشد عليه وأرض من أن يقتل مصيام عىل دينه، المهإس
 أي فتنة التي محلوكم عليها وراموا "والفتنة أشد من قتل"قوله تعاىل ، وقال القرطبي رمحه اهللا تعاىل

 .اهـ كالمه رمحه اهللا، رجوعكم هبا إىل الكفر أشد من القتل
، ففتنة الكفر والرشك أعظم مطلقا من القتل،  عىل ما نحن فيهواملعنيان متجهان داالن أظهر داللة

َفهام أعظم من مفسدة ما يلحق من نفوس املؤمنني تبعا ال قصدا يف سبيل انقضاء عليها ُ وتطهري ، َ
<  ?  @    M  L  K  J  IH  G  F  E  DC  B    A   ] ": قال تعاىل، الكون منها

Y  XW  V     U  T  S  R  Q  P  O  N ]\  [  Z  Z 
، ورش الرشين، وكامل الورع أن يعلم اإلنسان خري اخلريين، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

وإال فمن مل . وتعطيل املفاسد وتبعيدها، فيعلم أن الرشيعة مبناها عىل حتصيل املصالح وتثمريها
قد يضع واجبات ويفعل ف، من املصلحة الرشعية واملفسدة الرشعية، يوازن ما يف الفعل والرتك

ملا يف ، أو يضع املعروف والنهي عن املنكر واجلهاد يف سبيل اهللا، ويرى ذلك من الورع، املحرمات
حتى يستوىل الكفار والفجار عىل الصاحلني ، ذلك أي يف فعل ذلك من أذى بعض الناس وانتقامهم

 ?  @    E  DC  B    A  < ] : وقد قال تعاىل، فال ينظر املصلحة الراجحة يف ذلك. األبرار

  XW  V     U  T  S  R  Q  P  O  N   M  L  K  J  IH  G  F
  ]\  [  Z  YZ فالفتنة احلاصلة يف ، قول سبحانه وتعاىل وإن كان قتل النفوس فيه الرشي

 .اهـ كالمه رمحه اهللا. فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدنى مها. الكفر وظهور أهله أعظم من ذلك
          :كام قال تعاىل،  أيضا وذلك أن اهللا تعاىل أباح قتل النفوس ما حيتاج إليه يف صالح القلبوقال

 [  ]\  [  Z  YZ وإن فيه رشا وفسادا ففي فتنة الكفار من الرش والفساد ما هو أكرب. 
 .اهـ كالمه رمحه اهللا

اهـ كالمه . ريها يف نظر الرشعوقال الشاطبي رمحه اهللا واعتبار الدين مقدم عىل اعتبار النفس وغ
 .رمحه اهللا

ُإذا فحفظ الدين بالقضاء عىل حكم الطاغوت الذي يعبد الناس له من دون اهللا رب العلمني ِّ َ ُ ،
، وبني العباد من الذل والفساد، فضال عام يشيعه يف البالد، ويسوقهم سوقا مجيعا نحو الكفر والردة
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 .أيا كان تلك الرضوريات.  األخرىمقدم إمجاعا عىل حفظ غريه من الرضوريات
وإهنا ال ، ال جتري يف التحصيل جمري واحدا، وقد نص الشاطبي رمحه اهللا عىل أن األوامر يف الرشيعة

ليست كاألوامر املتعلقة باألمور ، فإن األوامر املتعلقة باألمور الرضورية، تدخل حتت القصد الواحد
فالرضوريات أنفسها ليست يف الطلب . ملة للرضورياتور املكوال األم،  وال التحسينية،احلاجية

وال النفس كالعقل وال ،  كالنفسالتأكيدليس يف ، فالطلب املتعلق بأصل الدين، عىل وزن واحد
 . اهـ كالمه رمحه اهللا. إىل سائر أصناف الرضوريات، العقل

 ال عاد اإلسالم غريبا كامولكن ملا:  ورمحه اهللا الشيخ  سليامن بن سحامن عندما دل األمر بدقة فقال
، وما هو سبب األلفة واجلامعة، صار اجلاهلون به يعتقدون ما هو سبب الرمحة سبب العذابأ بدكام 

)  (  ] ، كالذين قال اهللا فيهم، وما حيفظ الدماء سببا لسفكها، ختالفاال سبب الفرقة و

  /.  -  ,  +   *Z  وكالذين قالوا ألتباع الرسل [WV  U  T  S  Z  فمن
إال عىل ،  واأللفةاالجتامعوأنه ال حيصل ، اعتقد أن حتكيم رشيعة اإلسالم يفيض إىل القتال واملخالفة

، فإن هذا حقيقة ما عليه كفار قريش. عدو هللا وجلميع ا لرسل، )مرتد(حاكم الطاغوت فهو كافر 
املقام الثاين إذا : قالو. r دون ما بعث اهللا به رسوله همؤآباالذين يعتقدون أن الصواب ما عليه 

والفتنة ، عرفت أن التحاكم إىل الطاغوت كفر وقد ذكر اهللا تعاىل يف كتابه أن الكفر أكرب من القتل
فلو اقتتلت البادية واحلارضة حتى . والفتنة هي الكفر، وقال والفتنة أشد من القتل، أكرب من القتل

التي بعث اهللا هبا ، كم بغري رشيعة اإلسالمحي. تا طاغواألرض لكان أهون من أن ينصبوا يف ايذهبو
ويا ملوك املسلمني أي ، أعلامء اإلسالما صارخا في: ورحم اهللا اإلمام الشوكاين إذ يقول. rرسوله 

ٍردء لإلسالم أشد من الكفر ْ وأي مصيبة أنكر ،  الدين أرض عليه من عبادة غري اهللاوأي بالء هبذ، ِ
وأي منكر جيب إنكاره إن مل يكن إنكار هذا الرشك البني ، بةيصاب هبا املسلمون تعدل هذه املصي

 .اهـ كالمه رمحه اهللا. الواضح
وإن الرضر أشد يزال برضر . وقد قرر األصول أن الرضر اخلاص يتحمل لدفع الرضر العام

وقد تبني لكل ، وأنه خيتار أهون الرشين، ُوأنه إذا تعارض املفسدتان روعي أعظمهام رضرا. األخف
مما قد يرتتب عىل اجلهاد ،  أن رضر ترك اجلهاد وتعطيله أعظم بام ال مزيد عليه يف الدين والدنياعاقل
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، مع كون هذا الرض هو من الرضر اخلاص، من رضر يلحق البعض يف نفس أو مال أو نحو ذلك
 .اهـ كالمه رمحه اهللا. يف دينها ودنياها، التي ترضب األمة كلها، مقارنة بالفواظع والطوام

واآلن قد تبني ملن أراد احلق أن الدفاع عن الدين أعظم من الدفاع عن النفس وغريها من 
ولو كان هذا هو سبب ذهابنا ، لذا نحن ندافع عن ديننا. الرضوريات مهام كانت تلك الرضوريات

 ونحن عقيدتنا كام قال عبد الرشيد  F  E  D   C  B    A  @     Z] فمرحبا به ، مجيعا
وليس من الرضوري أن نبقى حتى ينترص ، ه اهللا أن احلق سيظل منصورا عيل كل حالالغازي رمح

 . كالمه رمحه اهللانتهىالدين 
، واجلبال أوتادا، وجعل لنا األرض مهادا، إن الذي رفع فوقنا سبعا شدادا، اتقوا اهللا أهيا الناس

، وجعل اجلهاد لنا عامدا، م دينارشح لنا اإلسال، وأوالدا وأحفادا، وأوجدنا من العدم آباء وأجدادا
وطوبى ملن قاتل ، شدا وطردا، كرا وفرا، سهال ووعرا وبحرا. نقاتل من طغى وبغى  وكفر باهللا عنادا

 .لتكون كلمة اهللا هي العليا 
الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل محية ، يا رسول اهللا((: سئل فقيل له rثبت يف الصحيح أن رسول اهللا 

من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف  r فأي ذالك يف سبيل اهللا؟ فقال ،ويقاتل لريى مكانه
  متفق عليه ))سبيل اهللا

 وازرعوا صالح األعامل يف أرض اخلشية فستحصدون ما، اتقوا اهللا ما استطعتم، فاهللا اهللا عباد اهللا
مل تكونوا ترونه فإنه فإن ، وراقبوه كأنكم ترونه، اجتباكم وجاهدوا يف اهللا حق جهاده هو، زرعتم
 .يراكم

 y  x  w  v  ut  s  r  q   pZ     ] أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 
إن هللا ما أخذ وله ما أعطى . وال أعجز بإرسال السالم والتعزية إىل إخواين يف اهللا يف العامل أينام كانوا

يتقبل شهادة إخواننا األمراء ونسأل اهللا تعاىل أن . وكل يشء عنده بأجل مسمى فلتحتسبوا ولتصربوا
ومصطفى ، وقد وصلنا اخلرب عن استشهاد أيب عمر البغدادي وأيب محزة املرصي، منهم وغري األمراء

سالمي إليكم يا . أيب يزيد وسيف اهللا أمري داغستان ومن مل أذكر أسامء هم وإنا عىل فراقهم ملحزونون
ويا أبا عبد ، وجزاك اهللا خريا عن األمة، هللا ورعاكيا أمري املؤمنني مال عمر حفظك ا،أمراء املؤمنني



 12

 .وجزاك اهللا خريا عن املسلمني مجيعا، اهللا الشيخ األمري أسامة بن الدن حفظك اهللا ورعاك
 خمتارشيخ ويا   اهللا وجزاك اهللا خريا عناحفظكبكر البغدادي أمري دولة اإلسالم يف العراق   ويا أبا

ويا أبا مصعب عبد . يف الصومال حفطك اهللا وجزاك اهللا خريا عناأمري دولة اإلسالم ، أيب منصور
يا أمري . عنا اهللا وجزاك اهللا خريا حفظكتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي  أمري، الودود

،  ويف باكستان ويف الشيشان ويف كشمري ويف ويف ويف  إليكم أرسل سالمياملجاهدين يف اليمن
. حفظكم اهللا ورعاكم، تقبل اهللا منا ومنكم، كل عام وأنتم بخري،  وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا

 . أحبكم يف اهللا نسأل اهللا تعايل أن جيمعنا يف دار كرامته
وبارك ، اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد

 . م وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميدعىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل إبراهي
 [   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌZ  

  

 ،أخوكم يف اهللا أبو حممد أبو بكر بن حممد الشكوي حفظه اهللا ورعاه
 .جرييايأمري مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد يف بعض بالد إفريقية التي تسمى ن

 
 
 


