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$%&  
وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل ، لصالة والسالم عىل أرشف املرسلنيوا ، هللا رب العاملنياحلمد

 :أما بعد ،يوم الدين

m للشيخ املجاهد ، عىل هذه الرسالة القيمة، والتعليق، التقديم، حبة الكرامألطلب مني بعض ا
كتفي بالتقديم لرشح أن أ وارتأيت، بهمفاستجبت لطل رمحه اهللا تعاىل »أيب احلسن الرشيد البليدي«الشهيد 

 بنفسها عن فرتة من تاريخ هذا معربة، بحتة لتبقى وثيقة تارخيية ، وذلكالرسالةهذه بعض مالبسات كتابة 
 .اجلهاد املبارك واهللا تعاىل املوفق

لست  ، تابتهاحداث التي كانت سببا لكألوا ،الزمنية التي تتحدث عنها الوثيقة الفرتة ّنأ إىلألفت االنتباه و
رسية « املعروفة ضمن u»غابة وقادو«ـحيث كنت مقيام ب، حداثأللبعدي وقتها عن مرسح ا، هلاحارضا 

  »امليمون بن امينوه الكنتي الشنقيطي« األخ القائد املجاهد الشهيد بإمارة التي كانت هناك »ندلسألا
حداث ووقائع متعلقة هبذه الوثيقة أكره من وما أذ، رمحه اهللا تعاىل »خالد أيب ذاكر«ـاملعروف يف اجلهاد ب

 :مرانأفمصدري فيه 
 بعضهم وقد أسمي ، نقل عن الثقات ممن شهدوا املرحلة ال:األول
 حتفظ به من أرشيف مراسالت تلك الفرتةأ ما :الثاين

 وباهللا تعاىل التوفيقفأقول 
هـ املوافق أغسطس ١٤٣٠شعبان (يف ضد املسلمني يف شامل نيجرييا الدامية واملجازر  األحداثوقوع بعد 

، الناس هناكلت جذوة اجلهاد يف نفوس اشتع، رمحه اهللا »الشيخ حممد بن يوسف« واستشهاد )م٢٠٠٩
ووصل الوفد ،  إىل الصحراء لطلب الدعم والتعاونفدا رسميا ا وو فأرسل،»أبو بكر شيكو«توىل اإلمارة و

 هاالرسالة التي أرسلمن طرف رمحه اهللا وهذا  » زيدعبد احلميد أيب« القائد املجاهد الشهيدعند الشيخ 
 حول املوضوع حفظه اهللا تعاىل »أيب مصعب عبد الودود« الشيخ إىل  »الشيخ عبد احلميد«

*                       *                       * 
                                                           

u - هـ، ورجوعنا منها أوائل ذي احلجة، من نفس السنة نسأل ١٤٣٢ كان وصولنا لغابة وقادو أواخر ربيع األول سنة
    اهللا عز وجل اإلخالص والقبول
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 بسم اهللا الرمحان الرحيم"
 :وبعد  وسلموالصالة والسالم عىل نبي اهللا صىل اهللا عليه ،احلمد هللا
 يب مصعب عبد الودودأمرينا أىل شيخنا وإيب زيد عبد احلميد أمن عبد اهللا 

 م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسال
 مري جمموعة نيجريياأرسالة  من : املوضوع

 بعد اإلمارة الذي ويل »بو بكر شيكوأ«مري مجاعة نيجرييا وهو أخوة مبعوثني من طرف إوفد علينا ثالثة 
 خالد واألخوين،  املسريأمري حممد أبوخ  الثالثة هم األواإلخوة ، اهللا تعاىل رمحه»حممد يوسف«ام ممقتل اإل
 فنحن نعرفهم »كتيبة طارق ابن زياد«  عاشوا معنا يف هذا الثغرأنوقد سبق هلم ، رحيانة وأبو، الربناوي

 فعىل هذا اتفقوا عىل ،رييا الذي وقع يف نيجاألخريمعرفة جيدة وقد ذكروا لنا سبب جميئهم وهو احلدث 
ليكم إ و... ارتباط يكون قويا بيننا وبينهمأوخمرج  وأمكانية وجود حل إلينا حتى يدرسوا معنا إ املجيء

 مضمون رسالتهم
 ... وحتت هذا ارتباطاإلسالميمري املغرب أهم ومريأ يكون بني أن يطلبون :والأ

 نيجر يكون وسطا بيننا وبينهم وحددوه يف الوجود مكان:ب
  هلم مشكلة كبرية يف السالح واملالّنأطلب التعاون بيننا وبينهم وذكروا  :ثانيا
  هنا ليتدربواإىل من نيجرييا اإلخوةخراج  إ:ثالثا
 رض نيجريياأ اجلهاد عىل إقامةاستشارتنا يف  :رابعا

 :وقد نصحتهم وضحت هلم بعض النقاط
 : قسمنيإىلنقسم أن التدريب يابتداء بمسالة التدريب ذكرت هلم  - ١

بد له من مبارشة ما درسه يف معسكر   ال، التدريبفرتةن ينهي أ املجاهد بعد ّنأ وهو تدريب حقيقي
 . نحدده بوقتأنرض الواقع وهذا ال نستطيع أالتدريب عىل 

 وهو االقتصار عىل املعلومات املحصول عليها يف معسكر التدريب فهذا فائدته عىل ،ما التدريب النظريأو
 .جاهد تكون قليلةامل
 ،ن شاء اهللاإ  هذا بفضل اهللا تعاىل سهلّنأ ،النيجرلة مركز يكون وسطا بيننا وبينهم يف أوكذلك مس - ٢

 أنمر والصالح يف هذا األ، خوةمره بني اإلأ انترش إذان عمره يكون قصريا وخاصة أولكن حسب التجربة 
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 ن ال يكتب يف الدواوينأ وخوةن يقترص عىل عدد يسري من اإلأيكون يف رسية تامة و
ن إنه يتحقق يف كل وقت ويكون ساري املفعول أ وسهل األمرن هذا أما مسألة االتصال ذكرت هلم أو - ٣

 شاء اهللا
 ... ينتظرون ردكم عىل رسالتهم اآلنشيخنا احلبيب هم ...

  انتهى " هجرية١٤٣٠ رمضان ٣حرر يوم االثنني 
          *                       **              

 حفظه اهللا  عبد الودوديب مصعبألشيخ ية لوابالرسالة اجل  منطرف وهذا 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي
 ١٤٣٠ / ٩١: الديوان رقم

  م٢٠٠٩  سبتمرب  ٣١/ـ ه١٤٣٠ رمضان ١٠: التاريخ
 تعازينا ومواساتنا لكم، ولكل - ة عن كل املجاهدين ن نفيس ونياب أصالة ع-بادئ ذي بدء، نرفع إليكم ...

 نحسبه »حممد يوسف«أجنادكم، ولسائر املسلمني يف بالد نيجرييا عىل إثر املصاب اجللل مقتل اإلمام املربز 
، ومقتل املئات من إخواننا األبرياء، الذين ال ذنب هلم إال أهنم قالوا  شهيدا وال نزكي عىل اهللا أحداعند اهللا

يقفون إيل جنبكم،  ونؤكد لكم يف هذا احلدث األليم، أن إخوانكم يف قاعدة املغرب اإلسالمي، .u اهللاربنا
 .يؤازرونكم ويشدون عضدكم ويقاسمونكم أفراحكم وأتراحكم

 به ء تلك الدماء الزكية نارا حترق أجساد الطواغيت، ونورا يستيض- إن شاء اهللا -ونعاهدكم أننا سنحيل 
 .هم إلعالء كلمة اهللا وجعل كلمة الذين كفروا هي السفىل، بعزيمة أمىض وإرادة أقوىإخواننا يف طريق

وإننا ملرسورون لوصول وفدكم عندنا، ونرى أنه بادرة خري نحو عهد جديد، سيخلط خطة احللف 
َوال هتنوا وال حتز﴿:الصليبي اليهودي املعادي لإلسالم وأهله يف دول الساحل وإفريقيا عموما  ُ َْ َ َ ََ ُنوا وأنتم َِ ُ ْ َُ َ

َاألعلون إن كنتم مؤمنني ِ ِ ْ ْ َُ ْ ُ ْ ُ ِ ْ َْ َ ْ﴾. 

                                                           

u - ان تعزية ونرصة بي" بيانا رسميا يف تلك األحداث األليمة عنوانه تنظيم قاعدة اجلهاد ببالد املغرب اإلسالمي أصدر
   ) م٢٠٠٩أوت ١٧ /هـ١٤٣٠   شعبان ٢٦االثنني (، بتاريخ "ومواساة إلخواننا وأهلنا يف نيجرييا
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وجل أن جيعلنا يف خدمة إخواننا، وإننا نراها ممكنة  أما ما طلبتم منا، من إعانة وإمداد، فإننا نسأل املوىل عز
 :ومقبولة إن شاء اهللا تعاىل، ولتفصيل األمر نقول

نرحب به ونشجعه، ونرى وجوب السعي إيل تقويته  ، الدائم والثابت بيننااالتصال مسألة ربط :أوال
 . والدواماالستمرار مستوى  به إىلواالرتقاءوتنويعه 

هي من املسائل املهمة والرضورية، ونرى أن هذه القضية مرتوكة ، االتصال مسألة حتديد نقطة :ثانيا
 .الجتهاد اإلخوة األدلة، وأهل املعرفة باألرض منا ومنكم

 بال دفعات من اإلخوة النيجرييني لغرض التدريب، مسألة استق:ثالثا
وتبقى ترتيبات الدخول وعدد الدفعة  نقدر عليه من دعم يف هذا الباب، مبدئيا نحن نوافق عىل تقديم ما

الواحدة ومدة التدريب فأتركها لتقدير اإلخوة املسؤولني يف املنطقة اجلنوبية، فهم أدرى بإمكاناهتم 
 .وقدراهتم

فدخلنا من املال ضعيف نوعا ما، املعونات املالية ليست بمشكلة يف حدود ما نتوفر عليه  مسألة :رابعا
 فاملعونات املحدودة يمكن أن يتكفل هبا أمري منطقة الصحراء أو من ينوب عنه واملبالغ الكبرية نوعا ؛وعليه

 .اجلهد يف ذلكما تبقى حتت حكم إمكانية إيصاهلا إليكم فاألمر معقد وسوف نبذل إن شاء اهللا كل 
 وأما فيام خيص إمدادات السالح فليس بمشكل كذلك طبعا مع توفره واألمر يدرس مع القادة :خامسا

 .املختصني يف كمية املخزون وطرق اإلمداد ثم نجيبكم إن شاء اهللا تعاىل
 بل ،الصدمة القرار أو اإلعالن عنه حتت تأثري اختاذننصح بعدم ..  مسألة إعالن اجلهاد يف نيجرييا:سادسا

 لباقي أئمة اجلهاد االستشارةمع توسيع  دراسته من كافة اجلوانب بأعصاب هادئة استكامليؤجل إيل حني 
 ..، فاملرحلة اآلن هي مرحلة اإلعداد اجليد والتحضري والتخطيطيف العامل اإلسالمي

داد اجليد بتدريب املجاهدين ، ثم البد من اإلع املجاهدينالحتضانفالبد من هتيئة األمة املسلمة يف نيجريية 
 .وتكوينهم، وأيضا يف مجع العتاد الرضوري للحرب وخاصة مادة التفجري

 يف اجلهاد فال يسعنا إال أن نبارك قرارهم ثم نصيحتنا أن يتم الرتكيز عىل االنطالقأما إذا أراد إخواننا 
الغربيني واملنظامت املتخصصة  رؤوس اإلجرام واألجانب استهدافاألعامل النوعية يف املدن الكربى مع 

 .يف تنصري املسلمني، مع جتنب التعرض للمسلمني وضعاف الناس
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 نراها ممكنة، تسخري إعالمنا خلدمة قضيتكم، مثل نرش أخباركم وبث التي ومن صور التعاون :سابعا
 .خطبكم وبياناتكم والتعريف بجامعتكم وفضح جرائم الطواغيت يف نيجرييا

وجل أن يبارك فيه،  ، وندعو اهللا عزواالرتباطبكم، وإننا نعيد ترحابنا هبذا التواصل هذا ما تعلق بمطال
 .ويكتب له الفالح والنجاح

ونسأله تعاىل أن هيدي قلوبنا ويسدد رأينا ورمينا وجينبنا الزلل يف القول والعمل، إنه سميع الدعاء قريب 
 .جميب

اذ كل اإلجراءات األمنية وننصح باخت ،ء اهللا تعاىل فهذا أمر سهل إن شا معنااالتصالتبقى مسألة ربط 
 اعتامد الرسية التامة يف املراسالت سواء املضمون أو الطريقة والوسيلة... الالزمة

 . عدم نرش األخبار التي ال داعي لنرشها بني املجاهدين-
ا وليحتسبوا  وليصربوهمأن تعلموهم أن قلوبنا معوا سالمنا إىل كل اإلخوة عندكم وال تنسوا أن تبلغهذا و

 .رمحة اهللا و بركاتهاليرس مع العرس و السالم عليكم وفإن النرص مع الصرب و أن 
  انتهى".أخوكم أبو مصعب عبد الودود أمري التنظيم

*                       *                       * 
 التي اتفق  تتضمن البنود»شيكوبكر أيب « رمحه اهللا إىل »عبد احلميد أيب زيد«وهذا جزء من رسالة للشيخ 

  ... الرسميوفدهعليها مع 
مد اهلوساوي وخالد الربناوي  حمأيب (» بكر شيكوأيب« ثيل مع مم» زيد عبد احلميدبوأ«هذا ما اتفق عليه "

 )u مصعبوأيب
 عدد معني ولكن يبقى عىل حسب جرييني الذين سيتم تدريبهم عندنا ال نحدده يفي الناإلخوة عدد - ١

 لة مصاريف تنقلهم من نيجرييا حتى عندنا فهي عليناأ مسوأماعتنا استطا
  قيد الرس والكتامناألمر نيجرييا مع بقاء هذا إىلالذين سيتم رجوعهم  اإلخوةحتديد عدد  - ٢
 ...و يف الرساياأ املتدربني السمع والطاعة يف املنشط واملكره سواء يف معسكر التدريب اإلخوة عىل - ٣
 ... املتدربني اإلخوة الذي يكون وكيال عىل لألخحيات  صال حددنا-١٠

                                                           

u - التي أجاب عليها الشيخ أبو احلسن الرشيداإلنكار يالحظ أن اثنني من أعضاء الوفد هم من ضمن من رفع رسالة   
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 ... من عندكميأتينا أخخريا هذا امليثاق يكون ملزما به كل أو
  انتهى" هجرية١٤٣٠ ذي احلجة ٢٦حرر يوم 

*                       *                       * 
واألخوة يف  ،اء للتدريب بالعرشاتيا إىل الصحربالفعل بدأت أفواج الشباب القادمني من نيجريو

، إىل هناك v يف الصحراء النيجرييني الذين كانوااإلخوةمن  الكوادر ورجع، ويرسلون، الصحراء يدربون
 »أيب بكر شيكو«حتت  إمارة  ودخلوا

ومن ذلك هذه الرسالة للشيخ أيب مصعب عبد الودود ، املالبفتح الطرق، واملعابر  وم املجاهدون ّدعكام 
، وكانت احلالة »شيكو«ل مبلغ مايل يسلم جلامعة ّوأ حول ،ه اهللا رمح»عبد احلميد« الشيخ ه اهللا إىلحفظ

 .املالية للتنظيم يومها صعبة نوعا ما
*                       *                       * 

 وال وقوة إال باهللا العيل العظيم ، وال حولعني تبسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نس"
 من أمري التنظيم إىل أخيه أيب زيد السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 . قائمني بأمر اهللا الواحد املنانأسأل اهللا تبارك وتعاىل أن جيدكم كتايب هذا وأنتم يف نعمة وسداد:  أما بعد
ة هلم كإعان ،لغ الذي ندفعه لإلخوة النيجرييني فيها حول املبأستشريكمهذه لقد بعثت رسالة لكم قبل 

فإين ، لسبب ماأو تعطلت ، االستشارةولربام مل تصلك ، ناه هلم من قبل يف رسالتنا إليهموتطبيقا ملا سطر
 مل فإن، ثم ننظر مستقبال لزيادهتا، )أورو٢٠٠٠٠٠(مائتي ألف أورو يف أول األمر بمبلغ قدرت إعانتهم 
 ...يب التنظيمأو استدراك فادفع إىل أمريهم ذاك املبلغ من نص، يكن لكم إرشاد

 ـ ه١٤٣١رجب ٢٣يوم الثالثاء 
  انتهى "أخوكم وحمبكم أبو مصعب

*                       *                       * 

                                                           

v  -ديم، قدم عالقة اإلخوة املجاهدين يف اجلزائر بنيجرييا، وهي عالقة  التحاق اإلخوة النيجرييني باجلهاد يف الصحراء ق
ل أم فام بعدها، وقد استشهد عدد منهم يف هذا الثغر سواء يف مايل أو النيجر أو اجلزائر نس١٩٩٤نسجت خيوطها منذ سنة 

 اهللا أن يرمحهم ويعيل منزلتهم يف عليني
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، مع  اجليش املوريتاينu»حايس سيدي«ملا وقعت معركة أنه ن ذلك  وم،السالحم املجاهدون أيضا بّكام دع
نفسهم عن كل ما حوته أ املشاركون يف املعركة بطيب خوةاإلتنازل ، وغنم فيها املجاهدون غنائم ضخمة

 إىل املجاهدين يف نيجرييا بالفعل اإلخوةه  وأوصل،هوذخريتمن السالح الغريب الغنائم 

خوة يف الصحراء شكرا هلم وعرفانا بام قاموا به ىل اإلإ »أيب بكر شيكو« ومما ينبغي ذكره هنا أيضا رسالة من
 وهذا نص الرسالة ، هناك من جهود يف دعم املجاهدين

*                       *                       * 
  الرمحن الرحيمم اهللابس"

  هـ١٤٣١ /١٠ /٢٨رالة الشكرس
 .إىل عمي أيب زيد عبد احلميد حفظك اهللا ورعاك ،من أيب حممد أيب بكر بن حممد الشكوي

 يف طاعته أقوى سبببه والتوكل عليه والعمل اإليامن ب وجعل احلمد هللا الذي ربط األسباب بمسبباهتا
 . الصدق يف معاملته فتلذذوا بثمراهتاومنح أولياءه، ا واآلخرة ولذاهتاحصول السعادة والسيادة يف الدني

إله إال اهللا   وأشهد أن ال،ئه التي يعجز البرش عن إحصائهاألطافه وسوابغ نعامأمحده سبحانه عىل خفى 
 .شهادة صادقة كاملة بلوازمها ومدلوالهتا، بيته وإهليته وأسامئه وصفاتهرشيك له  يف ربو وحده ال

وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي خرق نظام العوائد بمعجزاته التي ظهرت آياهتا بإنزال القرءان 
 .العظيم واملعراج وانشقاق القمر وحنني اجلوامد وتسبيح احلىص يف يده وشكوى احليوان له بذاهتا

وإقامة ما اعوج ، وعىل آله وأصحابه  أهل الصدق والعزم يف األمور، عىل عبدك ورسولك حممداللهم صل 
 .وسلم تسليام كثريا، من امللة وبيان سننها ووجباهتا

َ يا مدربنا  إليك يا أخي يف اهللايك يا عمي إليك يا حبيبي إليكإل: بعد أما   ومن ال أرسل كلامت شكري،ِّ
َال يشكر اهللاّ من ال يشكر الناس«: ملسو هيلع هللا ىلص  قال،يشكر ليه الإحسانات التي أحسن إ يعرتف َّْ ُ ُُ ْ ُ ويف رواية عنه  .»ْ
ُمن مل يشكر الناس مل يشكر اهللاّ«: قال ْ ُ ْْ َْ َ َّْ  .أخرج األوىل أبو داود، والثانية الرتمذي.»َ

                                                           

u - أخا٢٠أكثر من (وجودين وقتها يف الصحراء يف هذه املعركة، شارك من نيجرييا عدد من اإلخوة املجاهدين امل  ( ،
 جماهدا، قتل منهم يف املعركة أخ واحد نسأل اهللا تعاىل أن يرمحه ٨١وكان جمموع اإلخوة املجاهدين املشاركني يف املعركة 

   ويعيل منزلته يف عليني
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اس، أن كل من كان من طبعه وعادته كفران نعمة الن: معناه» يشكر الناس ال يشكر اهللا من ال«: وقوله
 .وترك الشكر هلم، كان من عادته كفر نعمة اهللا، وترك الشكر له

 الناس، ويكفر أن اهللا ال يقبل شكر العبد عىل إحسانه إليه، إذا كان العبد ال يشكر إحسان: معناه: وقيل
 .اآلمرين باآلخر] أحد[معروفهم، التصال 

ومالك إال اتباع طريق الشكر ،  أحسن إليكومن أعانك عىل دين ترجوا به اجلنة عند اهللا سبحانه وتعاىل قد
، إليه بالقول والفعل وبكل ما يمكن  ولذلك لو أكتب يا عمي كلام أريد كتابته شكرا لك لضاق املكان

وبلغ عني . أقوله للشكر وهو مفضول والفاضل هو جزاك اهللا خريا عنا وأجزل ثوابك ولكن كل ما
 أمري تنظيم »أيب مصعب عبد الودود« وإىل. حفظه اهللا ورعاه  أمري منطقة الصحراء»أيب عامر«سالمي إىل 

 .القاعدة يف بالد مغرب اإلسالمي حفظه اهللا ورعاه

رى الفرق بني مجاعتنا ن ونحن ال،  ويف كل وقت بعون اهللا تبارك وتعاىلنحن معك يا عمنا يف كل زمن
 إعالء كلمة اهللا عىل وجه جهادنا وجهادكم كلنا نميض عىل درب الكتاب والسنة وهدفناومجاعتكم و
 .ومرادنا طلب رضا اهللا سبحانه وتعاىل، األرض

ُوهذا أمر قد تكلمنا حوله منذ ، ل التي جتري بني اإلخوة هناكوقد وصلني خرب املشاك  وقلنا كل من مدةُ
 .َّوهذا مكتوب يف رشوطنا التي رشطنا معكم، فعل شيئا ال ينبغي نحن بريئون من أفاعيله وأقاويله

 .ا ثم صربا بعد صرب يا عمناصرب
    لكن عواقبه أحىل من العسل  مر مذاقته، الصرب مثل اسمه

 .عمي  باهللا فاستعن باهللا يااالستعانةالصرب هو : وقيل
ُفإن اهللا جعل الصرب جوادا ال يكبو، وصارما ال ينبو، وجندا ال هيزم، وحصنا حصينا ال هيدم، ًُ ً ً ً ّوهو مطية ال  ً

ّفالنرص مع الصرب، وهو أنرص لصاحبه من الرجال بال عدة وال  لنرص أخوان شقيقان،يضل راكبها فهو وا
عدد، وحمله من الظفر حمل الرأس من اجلسد، وهو سبيل النجاح والفالح، وهو فضيلة حيتاج إليه اإلنسان 

ه اجتنابه يف دينه ودنياه، فحال اإلنسان إما بني صرب عىل أمر جيب عليه امتثاله وتنفيذه، وهني جيب علي
ًوتركه، وقدر جيري عليه اتفاقا، ونعمة جيب عليه شكر املنعم عليها، وإذا كانت هذه األحوال ال تفارقه 
ُفالصرب الزم إىل املامت، فاحلياة ال تستقيم إال بالصرب، فهو دواء املشكالت لدار االبتالء، والصرب زاد 
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نه الناس باإلجابة، وزاد العامل يف زمن غربة العلم، بل املجاهد إذا أبطأ عنه الصرب، وزاد الداعية إذا أبطأ ع
 .هو زاد الكبري والصغري، والرجل واملرأة، فبالصرب يعتصمون وإليه يلجئون وبه ينطلقون

، »وجدنا خري عيشنا بالصرب« :د عن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه يف كتاب الزهقال اإلمام أمحد رمحه اهللا
ًاف وخصهم بخصائص مل تكن لغريهم، وذكر الصرب يف نحو تسعني موضعا إن اهللا وصف الصابرين بأوص ّ

 .من الكتاب الكريم، وأضاف أكثر الدرجات واخلريات إىل الصرب وجعلها ثمرة له
ّإن للصابرين معية مع اهللا، ظفروا هبا بخري الدنيا واآلخرة، وفازوا هبا بنعمة اهللا الظاهرة والباطنة، وجعل 

ُوجعلنا منهم أئمة هيدون بأمرنا ملا صربوا ﴿: ة يف الدين منوطة بالصرب واليقني فقال تعاىلاهللا سبحانه اإلمام َ َ َ َ َََّ َ ِ ِْ َّ َْ َ ُ ْ َْ َ ً ِ َِ ُ ْ
َوكانوا بآياتنا يوقنون ُ َِ ُِ َ َ ِ ُ َ  ).ُبالصرب واليقني؛ تنال اإلمامة يف الدين(: شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، قال ﴾َ

: فالصرب طريق اجلنة،  ونعم اخللق هو خلق الصرب ونعم أهله هم أهل الصربفنعم املنزلة هي منزلة الصرب
َّأم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والرضاء وزلزلوا حتى ﴿ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ َُ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َُ ْ ْ َ َّ ُ ُِ ُ َُّ َّ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ْْ ُْ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َََّ َْ ْ َ َ

َّيقول الرسول وال َ ُ َُ َّ َذين آمنوا معه متى نرص اهللاَِّ أالَُ َ ُ ْ َ َ َُ َ َُ َ َ ٌ إن نرص اهللاَِّ قريبِ ِ َ َ ْ َ َّ ِ﴾ 

وأخريا نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعلنا هداة مهتدين غري ضالني وال مضلني وأن يغفر لنا ذنوبنا أمجعني 
وبارك عىل ،  جميداللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد 

اللهم ارض عن األربعة ، حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد
وعن أهل بيت نبيك املصطفى وعن سائر الصحابة أمجعني وعن ، اخللفاء وعن ستة الباقني من العرشة

اللهم اغفر لنا . ، يا أكرم األكرمنيالتابعني وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك
واملؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات اللهم أرنا احلق حقا ، ولوالدينا وجلميع املسلمني واملسلامت

وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه وال تلبسنا أمر الرشد يا رب العلمني اللهم ارزقنا توبة 
، ويذل فيه أهل معصيتك، اللهم هيئ هلذه األمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، عداءنصوحا نستقبل هبا األ

اللهم اجعلنا ظال يستظل به املسلمون وال جتعلنا وباال وبالء ، ويؤمر فيه باملعروف وينهى فيه عن املنكر
، ك الكريماللهم اجعل جهادنا يف سبيلك واجعله ال رياء فيه وال سمعة واجعله خالصا لوجه، للمسلمني

رب العلمني اللهم ارفع رايتك وانرص رشيعتك  يا، اللهم انرصنا عىل أعدائك وأعدائنا وأعداء اإلسالم
اللهم عليك هبم ، والعلامنيني واملنافقني واملرتدين، اللهم عليك بيهود الغاصبني واألمريكان احلاقدين
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، اللهم اهدم الديمقراطية، ر منهم أحداوال تغاد،  عددا واقتلهم بدداأحصهماللهم ، فإهنم ال يعجزونك
اللهم مزق القوانني الوضعية الكافرة وواضعوها ، جبار وسائر بيوت الفساد يا، واملدارس األجنبية

رب  اللهم اهزم كل حكومة ال حتكم بكتابك وسنة نبيك يا، قهار يا عزيز يا، ومنفذوها عىل املسلمني
 براية التوحيد واحفظها بعبادك املجاهدين وزينها بسنة العلمني اللهم أقم دولة اإلسالم وعامرها

 .يا عزيز يا حكيم، املصطفى
َسبحان ربك رب العزة عام يصفون ﴿ َُ ِ ِ َِ َ َ َُّ َ ِّ ِّ َ َّْ ْ َ وسالم عىل املرسلني *َ ِ َ ْ ٌ َُْ َ َ ْ واحلم*ََ َْ َد هللاَِِّ رب العاملنيَ ِ َ َ ِّْ َ   انتهى".﴾ُ

                *                       **        
كان من أول ما حتى ، ودعم، ومال، وسالح، وترجع،  وتتدرب،تأيتتلك احلال وفود مر عىل ومىض األ

،  حتت حكم الكفار اختياراإقامتهم  أموال املسلمني بدعوىاستباحة وأخذ لوحظ عىل أيب بكر شيكو
وال ، u»يب بكر شيكوأل« رمحه اهللا رسالة مناصحة » أبو احلسن الشنقيطيعبد اهللا«الشهيد كتب الشيخ ف
 علمأواهللا تعاىل ، من أيب بكر شيكو عىل تلك الرسالةذكر أنه وصل رد أ

 تظهر منه بوادر وبدأت، وازداد استباحة ألموال املسلمني ، مل يستفد من الرسالة» بكر شيكوابأ«نأويبدو 
 ،  جمموعة من أقرب املقربني منهفتصدى له، االنحراف والغلو

عىل أخطاء من خالف ، تنبيهات مهمة« رسالته رمحه اهللا تعاىل vاإلبراهيمييد أبو مسلم وكتب الشيخ الشه
 w»واستباح دماء وأموال األمة، األئمة

                                                           

u  - هـ ١٤٣١ أواخر سنة -  إن شاء اهللا تعاىل – كان هذا 
v  -رمحه اهللا فأثنى عليه ووصفه اإلبراهيميني الشيخ عبد اهللا أبو احلسن الشنقيطي  رمحه اهللا عن الشيخ أيب مسلم   حدث 

 أنه سأل ثل طلبة العلم يف التيار اجلهادي، وحدثني أيضا الشيخ عبد اهللا الشيخ أبا مسلم من أماّبالعلم، بل قال يل إن
، وقد يكون أول ما ينرش له بالعربية رد فقال إنه ال يريد أن »تنبيهات مهمة«ه الشيخ أبا مسلم ما الذي يمنعه من نرش رسالت

  ، كام حدثني بذلك أحد املفتونني حينها بشيكوعىل يد شيكو ومجاعته)  ١٤٣٣ة لعله سن(  الشيخ أبو مسلمتلُق
w  - أسميتها .  بام  عليه األئمةوتذكري، ووقفات مع شباب االستقامة، هذه نصيحة لألمة" مما جاء يف مقدمة هذه الرسالة
سبب مجع هذه .  فتبني املقصود من املسمى"واستباح دماء وأموال األمة، عىل أخطاء من خالف األئمة، تنبيهات مهمة"

 عىل أموال املسلمني وأخذها بغري طيب نفس اإلقدام عىل القول بجواز التجرؤما رأيت من بعض اإلخوان من : الكلامت
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وممن  ، اهللارمحه الرشيدأبو احلسن أجاب عليها الشيخ ومنها التي ،  والتحذيراإلنكارئل  رسارفع هؤالءو
لتنظيم « القايض العام وكان حينها أرسه،اهللا ّفك  »سحاقإالرمحن  أبو عبد«املجاهد نصح هلم أيضا الشيخ 

 هـ١٤٣٢احلجة ذي 22حيث أرسل هلم رسالة طيبة مؤرخة بتاريخ  .»ببالد املغرب اإلسالمياجلهاد قاعدة 
 وملـ وه والحظوه أمبينني ملا ر ،الصحراء ىلإ »شيكو«راف  هؤالء املنكرين املحذرين من انحاء بعضجو

                                                                                                                                                                                                 

 . أقاموا يف دار احلرب اختيارا–يف زعم القوم–ألهنم ، ك إىل قهرهم وسفك دمائهم وهتك حرماهتمبل ولو أدى ذل، منهم
الفيء "يقولون فالن يقول.. وقد ناقشت القوم فكانت النتيجة أن بدؤوا يفشون ويفرتون ويقذفون وال يستحيون

 حياول فيها كاتبها !"ءييف الف" برسالة فاجأأفإذا يب ، ، ثم لبثت مليا..!!!فالن يبغض اجلهاد..!! فالن منافق..! "حرام
فاستعنت باهللا وحاولت أن أقدم بني يدهيم ما تزودت به من !! فأرهب األمر وأروع! تقوية الرأي املذكور بام حيسبه دليال

 .لعلهم إن وقفوا عليها ينتبهون وينتهون... بعد ما ينقض رأهيم هذا من آي القرآن وأحاديث صحيحة، أنفاس األئمة
،  ويزينونه هلم بزخرف من القول–كذا أحسبهم–وذهبوا ينرشون رأهيم هذا يف شبابنا املخلصني ، ولكن القوم بطروا احلق

 !!!حتى جنوا هبا من املفاسد ما يعلمون.. وممن أهجم يراودون ويطالبون، وفيمن خالفهم يطعنون!  يقيسون وجيتهدون
وربام ! فصنف يدافعون عن هذا الرأي ألنه رأي فالن وعالن، لشبابمن أعظم هذه املفاسد؛ االختالف الواقع بني ا

 ما عليه –من الدليل–وإن مل جيدوا ، وصنف ينكرون وحيذرون!!  بال استحياء من الرمحن"املقاييس"استعملوا تلك 
فرأيت أن األحسن أن أكون مع .. واملنصفون يسألون ويبحثون ويستفتون، وصنف ثالث متحريون!!! يعتمدون

وصيانة ، وغرية عىل دينه القويم، نصيحة هللا ولرسوله األمني.  عن سؤال السائلني–قدر اإلمكان–وأن أجيب ، ملنصفنيا
عىل أين قد وددت أن يسبقني إىل هذا العمل من .. وشفقة عىل املجاهدين من الوقوع يف سخط اهللا وغضبه، جلهادنا العظيم

مما سبب تأخري حتى خشيت الوقوع يف .. ها ما عيل من خصال املقلنيوأخشى أن يسود، هو أحق هبا مني من العاملني
َإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى ﴿ :وقد قال اهللا تعاىل.. وتأخري البيان عن وقت احلاجة، حمظور خذالن احلق َ َ َ ُُْ َ َ َ َِ ِ ِِّ َ ُ َْ ْ َّْ َْ َ َّ ِ

ِمن بعد ما بيناه للناس يف الكتاب َ َّ َِّ ِ ِ ِْ ِ ِ ُ َ ْ َ َّْ َ أولئك يلعنهم اهللاَُّ ويلعنهم الالعنون َ ُ ُ ُِ َِّ ُ َ ُ َُ َُ َ َْ ْ ََ ُإال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب * ُ َ َ ُ ْ َ ُ َُ ُ ََ ََ ِ َِ َ َُّ َ َّ َّ ِ
ُعليهم وأنا التواب الرحيم َّ ْ ِْ ُ َّ َ ََّ َ َ ِ  ].١٦٠ – ١٥٩البقرة [﴾ َ

واهللا أسأل أن .. إمساكا بمعروف أو ترسحيا بإحسان أقدمها بني يديك لتلقى منك – أهيا األخ القارئ الكريم –فهاهي 
ِإن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهللاَِّ عليه ﴿. ووفقا ملنهج نبيه األمني، جيعلها خالصة لوجهه الكريم ِ ِْ َ ْ ََ َ ْ َ ْ َ ِْ َّ ْ َِّ ِ َِ ُ َ َُ َ ِ ِ ُ ْ

ُتوكلت وإليه أنيب َ َِ ُِ ْ َ ِْ ُ َّ وعىل آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إىل يوم ، الرؤوف الرحيموصل اللهم وبارك وسلم عىل النبي . ﴾َ
   انتهى كالمه رمحه اهللا تعاىل".١٤٣١رجب . مسلم اإلبراهيمي وكتب؛ أبو.وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني. الدين
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، واعتزال »شيكو« عن االنفصال إىل االنحرافوانتهى األمر برافيض ، - uام ذكرتكن حارضا جميئهم كأ
 من قبل ومن األمر وهللا  اهللا البعض،ونجا بعضهم »شيكو«، فقتل ، وتشكيل بعضهم مجاعة جديدةمجاعته

 بعد 
 بينوني v»أبو احلسن الرشيد«وهذه رسالة من نفس املجموعة التي كتبت الرسالة التي أجاب عليها الشيخ 

 أيب بكر شيكومالحظاهتم عىل فيها بعض 
*                       *                       * 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم"
نبينا حممد وآله وصحبه ، والصالة والسالم عىل أسعد النبيني وأرشف املرسلني، احلمد هللا رب العاملني

 . ينومن دعا بدعوته واستن بسنته إىل يوم الد، أمجعني
وإىل .. وجيعل جنة الفردوس مثواه، حيفظه اهللا ويرعاه، عبد اهللا الشنقيطي، فإىل الشيخ املجاهد: أما بعد

 .wسائر إخوانه من شيوخنا وقدوتنا املجاهدين يف سبيل اهللا
، وأيامكم سعيدة، عيدكم مبارك.. تقبل اهللا منا ومنكم صالح األعامل، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ..ل عام وأنتم بخريوك
 ..فرسرنا هبا كثريا، واستفدنا منها بفوائد غزيرة، وبعد؛ فقد وصلت إلينا رساالتكم النفيسة

واملنهج ، والرتغيب يف األخذ بقصد السبيل، مما أكثر فرحنا هبا؛ أن ما فيها من احلث عىل خصال اخلري
أمري  (»أبا حممد الشكوي«فوددنا لو أن . الاملتوسط القويم قد جاء مناسبا ملا نحن فيه من الظروف واألحو

 يظهر شيئا -وكام رأيتم يف رسالته تلك–فقد بدأ يومها . يعمل بام فيها ليصلح ما أفسد من أمورنا) مجاعتنا
.. وييسء الظن بمن يعظه وينبهه عىل خطئه من اإلخوان. من أمارات الغلو واالنحراف عن املنهاج القويم

                                                           

u  - تعاىل واألخ القائد  رمحه اهللاإلبراهيمي الذين قدموا إىل الصحراء الشيخ أبو مسلم اإلخوة ممن أتذكر أسامءهم من 
    -  فرج اهللا كربه- خالد الربناوي 

v -ألرفقها مع جوابهه اهللا تعاىل رمحاب عليها الشيخ أبو احلسن الرشيد كان بودي لو وجدت نص الرسالة التي أج  ،
 حتى يكون القارئ عىل تصور كامل للموضوع 

w - جاهد خالد أيب العباس، ولكنها خمترصة عىل هذه،  األخ القائد املإىل نسخة من هذه الرسالة موجهة أرشيفي يف
   فلذلك رجحت ذكر هذه النسخة، وباهللا تعاىل التوفيق
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فقد تسلسلت بعد ذلك أنواع من الباليا زلزلت ! لكن هيهات هيهات..  بهفليته صدق ما فيها وعمل
فرتشدونا إىل ما ينبغي األخذ ، وفيام يأيت بيان يشء منها حتى تتمكنوا من تصورها عىل حقيقتها.. اإلخوان

 :به يف مثلها
تكفري (االنتخابات ر كافة املشاركني يف ّ يكف»أبا حممد الشكوي«فإن . من أعظم ذلك؛ الغلو يف التكفري - ١

ينتسب إىل رأي القائلني بعدم العذر باجلهل يف الرشك .  لقواعد التكفري وضوابطهامراعاةبدون ) األعيان
مع أن ما فيها من ،  للشيخ عيل بن خضري»املتممة«مثل كتاب . ويعتمد عىل أقواهلم ومكتوباهتم، األكرب

 .األخطاء والتناقضات مبني من قبل غريه من العلامء
ذلك املشهور بالغلو وسوء ،  للمسمى ضياء الدين القديس»عذر باجلهل يف الرشك األكرب ال«وككتاب 

ممن فضح أمره من العلامء؛ الشيخ أبو بصري الطرطويس حفظه .. األدب مع العلامء مع الرسقة من كنائزهم
 . فغري اسم الكتاب وادعى أنه املؤلف»الطاغوت«اهللا ورعاه بعد أن رسق كتابه 

حصل عليه وأمثاله من بعض أفراد مجاعة . للمسمى بشري عبد اهللا »األفق املبني«من مستنداته أيضا كتاب و
أعظم قواعد الدين عندهم ، ال يرون غريهم مسلام مع قلة عددهم، واإلفراطمشهورون بالغلو ، منحرفة

االهتم؛ تكفري الشيخ أسامة ومن مق. عىل حيف عظيم يف استعامهلم للقاعدة، "من مل يكفر الكافر فهو كافر"
 "مسلمني"بل يسموهنم ، يكفرون العوام ال  ألهنم-بل وعموم املجاهدين يف سبيل اهللا اليوم–بن الدن 

.. وجياهدون من أجل إنقاذهم، ويتأسفون ملا يصيبهم من ظلم الطواغيت والصليبني، ويعتربوهنم إخوانا
 )..الشعب(ألنه موالة للكفار ! لةوكل هذا عند بشري ومجاعته من الكفر املخرج من امل

،  رمحه اهللا يف حياته فكان من نتائج املناظرة الترصيح بتكفري أيب يوسفu»أبو يوسف« وقد ناظرهم شيخنا
 !"ومن مل يكفر الكافر فهو كافر"ألنه أبى أن يكفر الشعب بالعموم ، حتى ال يصريوا بعدم تكفريه كفارا

كام –بل أضاف إىل ذلك استباحة الدماء واألموال ، يقف عند ذلك احلد مل »الشكوي« ّويزيد الطني بلة أن
 ! وكأنه تتلمذ عىل الزوابري وخترج من مدرسته-رأيتم بداية ذلك يف رسالته تلك

يدعي أنه بمنزلة اإلمام . ومما ابتيل به اإلخوان أيضا؛ رأي غريب يف شأن اإلمامة شذ به الشكوي - ٢
فإن ، وال جمادلته يف حق، جتوز منازعته يف رأي بل ال. نعامله معاملة اخلليفةوال يرىض منا إال أن ، األعظم

                                                           

u  -هو الشيخ حممد يوسف رمحه اهللا تعاىل  
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ولو أتى بالبدع ، كام أن اعتزاله أو نزع يد من طاعته يعد من أعظم املحرمات! ذلك عنده من التشبه باليهود
تروا كفرا بواحا إال أن « والفشل والدمار، لتشويه والضياعالعظيمة وبام يعود عىل دعوة التوحيد واجلهاد با

يقتل ألنه من اخلوارج أو ، عدامومن اقرتف شيئا من هذه فحكمه عنده اإل! »عندكم من اهللا فيه برهان
.. وأثرة علينا، ومنشطنا ومكرهنا، ؛ طاعته يف عرسنا ويرسنا)حسب رأيه(الواجب علينا مجيعا ... !البغاة

 !الدعوة واجلهادبل ولو أبطل ، ولو رضب الظهر وأخذ املال وطعن يف العرض
؛ أنه ربام طلب من بعض اإلخوان تسليم ما لدهيم مما "اإلمام"مما يبني مقصوده بالطاعة الواجبة علينا جتاه 

 بل الواجب -كام يرصح بذلك–وحينها حيرم عليهم أن يبقوا عندهم ولو طلقة واحدة ، أعدوه للجهاد
يض اهللا عنه أنفق مجيع ماله يف سبيل اهللا ومل يبق حجته؛ أن أبا بكر الصديق ر! تسليمها مجيعا طاعة لإلمام

 !ألهله شيئا منها
فأخذ ما لدهيم من ) الذين مل يوافقوه عىل بعض آرائه( قادة شبابنا املجاهد ضوبقاعدته هذه واجه بع

عىل أن هؤالء إنام بدؤوا !  أن يفعل ذلك وبأي وسيلة- حسب فهمه–فإن لإلمام .. األسلحة وعطلهم
 !سبهم وكدهم يوم تبني هلم أنه ال هيتم بشأن االستعداديعدوهنا من ك

أما أداء الفيء ومخس الغنائم إليه فهي من أعظم الرضوريات التي من أجلها تسود األوراق وتسجل 
لكن العجب العجاب؛ . "اإلمام"األرشطة للنرش والتوزيع بني أفراد اجلامعة ليعرفوا ما عليهم من حقوق 

حجته؛ قول !  بأن االستعداد لقتال األعداء ليست من الواجبات يف حقه-شوراتويف نفس املن–أنه يرصح 
ُوال عىل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض ﴿اهللا تبارك وتعاىل  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َ َْ ُ ْ ْ َ ْ َُ ُْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ََ َ َ ََّ َ ُ ْ َ َّ َُ ْ ِ َ َُ َ َ ِ

ِمن الدمع حزنا أال جي ََ َّ ً َ ََّ َِ ْ َدوا ما ينفقونِ ُ ِ ْ ُُ كام يعلن أن االعتناء بشئون املستضعفني هي أيضا . ]٩٢:التوبة[ ﴾َ
حجته؛ قول اهللا تعاىل )! مع أنه اإلمام األعظم صاحب احلقوق العظيمة(ليست من الواجبات يف حقه 

َّليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املرشق واملغرب ولكن﴿ َ َ َ َ ُ ُ َ َِ َِ َ ُّ ْ َِ ِ ْ َُْ َِْ ِ ْ ْ ُْ ْ َ َّ ِ الرب من آمن باهللاَِّ واليوم اآلخر واملالئكة ِ ِ َِ َِ َْ َ ْ َ َ ِْ ِْ َ َ َْ َّْ ِ
ِوالكتاب والنبيني وآتى املال عىل حبه ذوي القربى واليتامى واملساكني وابن السبيل والسائلني ويف الرقاب  َِ ُِّ َّ َّ َ َ َ ْ ِِّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِّ ُ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِْ ََْ َ َّ َْ ْ َ ِْ َ َ

َوأقام الصالة وآتى  َ َّ ََ َ َ َ َالزكاة واملوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين يف البأساء والرضاء وحني البأس أولئك َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ِ ْ ْ َِ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ََ َّْ َّ َ ِْ ِ ُِ ََّ ِ َ ُ ُْ َ َ
َالذين صدقوا وأولئك هم املتقون ُ َُّ َُْ ُ ُ َ َ ََ ِ َِ  ولعل هذه تبني لكم نوع فهمه للنصوص وطريقته يف ].١٨٨:البقرة [﴾َُّ

 . مما أهلته ملقام اإلمام األعظم-كام يزعم- وغه مرتبة االجتهاد فإن بل! االستنباط
فلو استشهد أحد يف معركة . "ال جيوز اجلهاد إال بإذن اإلمام"ومع كل ما سبق قاعدة أخرى عظيمة؛ 
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بل ال جيوز ألحد من !!  غري مقبولة- كام يرصح هبا بعضهم–وشهادته ! خاض فيها بغري إذنه فهو عاص
 ليجاهد مع إخوانه - مثال..كالصومال أو اجلزائر– يسافر إىل أرض من أرايض اجلهاد أفراد اجلامعة أن

 !وإن فعل ذلك بغري إذن اإلمام فحكمه القتل. هناك
أو عىل األقل مبالغته ، ولعل أول هذه املصائب وأمها هي استبداده باألمور ونبذه الشورى وراء ظهره - ٣

فإنه كثريا ما يقول ويؤكد بأنه البد ، رنا قبل استشهاد أيب يوسفبخالف ما كان عليه أم. يف االستخفاف هبا
وكام كان عليه ، "الشورى"لنا من االجتامع والتشاور يف أمورنا كام وصف اهللا بذلك عباده املؤمنني يف 

 ..ونحن إنام نبلغ ما بلغ فرد واحد منهم إذا اجتمعنا، سلفنا الصالح مع ما فيهم من كامل العلم واإليامن
قعد قاعدة هي عنده عظيمة الشأن ومن أساسيات . نئا بجانبهو فقد أعرض عن هذا »الشكوي«ا أم

هذا مع أن اإلخوة هنا يف ضعف وقلة البضاعة . "أمور اجلهاد موكولة إىل اإلمام واجتهاده"سياسته؛ 
يعرف   ال-ةومع أهليته لإلمام–بل اعرتف هو بنفسه غري مرة أنه . وندارة التجربة الصحيحة ،واملؤهالت

 !من مكايد احلرب شيئا
كل ذلك بسبب تنبيه عىل .. بل أعلن مفارقته ألمري اجليش نفسه، )علامء وقادة(وها هو قد طرد خيارنا 

 .جمادلة يف حق أو، أو منازعة يف رأي، خطأ
ان وقد كان بإمك. هم الذين قامت هبم دعوة التوحيد واجلهاد يف شتى البالد) املطرودين (هؤالءعىل أن 

ن منهم جملس الشورى ّوتكو، »أبا يوسف«لكنهم اجتمعوا فبايعوا .. بعضهم أن يستقل بأمره يف ناحيته
لكن الرجل ركب أضاليل اهلدى ، مما يبني أن افرتاقهم أمر عظيم ال حيمد عقباه.. وكان منهم قادة اجلهاد
اللهم إال من ، بالتعلم أو التعليمواليوم ال نعرف بقربه أحدا من املعروفني . فعل وأباطيل املنى ففعل ما

 !الفته يف رأي واحد لفارقهخمولو أظهر ، يوافقه عىل مجيع آرائه أو يقلده
وأبى أن ، ضن باألموال. بل خيانة األمانات، ومن أسوء مقرتفاته يف ما يتعلق بجهادنا؛ إفشاء األرسار - ٤

البيان « أرشطة أصدرت باسم من آخر ذلك ثالث.. وكشف األرسار وهتك األستار، يستعد للقتال
وقد كان من نتائجها !! وهي اآلن بأيدي الطواغيت! بذل فيها قصارى جهده يف إيضاح كل يشء، »الكامل

 ..وقبض الطواغيت عىل بعض القادة، ضياع بعض اخلطط
 . نكتفي هبذه مع التنبيه عىل كثرة ما مل نذكر

 عىل مثل هذه املنكرات مفاسد وعواقب سيئة ثم إنه معلوم لدى ذوي األلباب؛ أنه ال بد أن يرتتب
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 ..وقد ذقنا وباهلا وما زلنا نعالج منها ما اهللا به عليم. بحسبها
وقد بلغ . بل التباغض والتدابر الواقع بني شباب اجلهاد، ؛ التفرق والتشتت-عىل سبيل املثال–فمنها * 

واملؤسف؛ ..  بام يصيب الغرياملباالةو عدم والفرح أ، والتفريق بني األزواج، األمر إىل حد التهديد بالقتل
 -كام يف بعض منشوراته–هو أعظم من يشعل نارها ويسعرها إىل حد أنه يرصح !) اإلمام( »الشكوي«أن 

 ! هلم دينهم ويل دين- ممن ال يوافقه عىل بعض آرائه–.. بأن فالن وفالن
والتعفف ، ثل يف التمسك والقنوتوقد كان الويل والعدو يرضب هبم امل، فساد سلوك الشباب: ومنها* 

وإفشاء األرسار ، أما اليوم فقد فشا يف بعضهم الكذب واخلداعة.. والنصح لألمة، وأداء األمانات، والزهد
فكان دور ، وظاهر أن سبب ذلك هو أهنم زلزلوا بأنواع الباليا.. وهتك حرمات األمة، واخليانة

وترصيح بجواز ،  فيها تلميح بتكفري الشعبفتاوىثم إصدار ،  عنهماإلعراض!) اإلمام (»الشكوي«
وتشويه صورة كل من يقوم برتبيتهم ، ثم التفريق بينهم وبني طلبة العلم املتمسكني، استحالل أمواهلم

 ..وينهاهم عن مثل الرذائل
ومنهم من فوجئ باآلراء . فقد كثري من األفراد؛ منهم من الحظ أمورا فآثر اإلمساك والعزلة: ومنها* 
إهنا " فتحكمت فيه شبهة أهل اإلرجاء ) استباحة الدماء واألموال املحرمة،الغلو يف التكفري(ملحدثة ا

أمسكوا ينتظرون ظهور حركة منزهة عن مثل ، يرون جواز اجلهاد معه وكثري ال. "خارجية عرصية
 ..املنكرات

ليشوهوا الدين واجلهاد وإتاحة الفرص للمجرمني ، عن الرصاط املستقيم) الشعب(صد الناس : ومنها* 
فإن الشعب وإن كانوا أصال حيبون هذا الدين ، وال حيتاجون يف ذلك إىل يشء من اجلهد.. عىل العوام

يعتربوننا أهل دين وجهاد يف سبيل اهللا ملا اقرتف من أخذ  إال أهنم اآلن ال.. ويتحمسون للجهاد من أجله
 ..بل قتل األبرياء من العوام بشبهات تافهة، علامءوهتك احلرمات املحرتمة؛ قتل ال، األموال املحرمة

،  ال يعرف شيئا من مكايد اجلهاد»الشكوي«الفوىض يف أمور احلرب؛ فقد سبق أن بينا لكم أن :ومنها* 
الذي ال جياهد إال ) اإلمام األعظم(ثم هو هو .. ويستخف بشأن االستعداد، وال هيتم باستشارة األخيار

 !هوال نظر بعد أمر، بإذنه
ونبهوا عىل مراعاة ، ُ هلا وال نظام؛ حرضوا عىل التخطيط فلم يرفعوا بذلك رأسااسرتاتيجيهفها هي اليوم ال 

ُإنام ذلكم الشيطان خيوف أولياءه﴿املقاصد الرشعية واملصالح واملفاسد فاستهزؤوا وقالوا  ْ َِّ َ ْ ُِ َِ ُ َ ُ ُ َ َّ ُ ََّ َ هذا فضال ... ﴾ِ
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واللبيب إذا ..  ومن ثم فاحلركات إنام هي بحسب ختطيط األعداء..عن اعتبار بمرحلة أو سياسة رشعية
وأهنم لو ، تكون حممودة ويدرك أن العواقب ال، نظر فيها يرى أمارات ظاهرة للفشل واالهنيار عن قريب

 ...أمسكوا اليوم فإن إصالح ما أفسدوا حيتاج إىل سنوات يف جد واجتهاد

ِاملصلح ، ذلت اجلهود واملحاوالت يف اإلصالح فلم تنجحُوقد ب.  وثمراهتا»الشكوي«هذه من مقرتفات 
ُ بل ربام هدد "البغاة" و"اخلوارج"رمى بالعظائم ويعد من ُوإما أن ي، نفسه إما أن يتوب وينضم إىل اإلمام

 !باإلعدام
 ..وفيام أرسلنا إليكم يشء من جهود بعض اإلخوان يف حماوالت اإلصالح والتنبيه عىل مثل األخطاء

، عىل أنه قد طرد كثريا منا قبل ذلك. »الشكوي«فإننا قد توقفنا عن العمل مع .. فبسبب هذه وتلكوبعد؛ 
ومع ذلك فإنه يفر من ، بل ال يسمح لنا أن نجاهد معه إال برشط موافقته يف كافة آرائه يف رشوط أخرى

 .طالب العلم وينفر منهم

وكذلك .. جياوز املقام وإجلام من قام حتى ال، اموإيقاظ من ن، وقد رشعنا يف عملية التوعية ونصح الشباب
وبيشء من ، واحلث عىل التمسك باملنهج املتوسط املستقيم،  والتفريطاإلفراطقمنا بالتحذير من منهجي 

 .. بذلك خريا كثريا-نرى نزال وال–وقد رأينا .. االستعداد قدر اإلمكان
وحصول االتفاق بني عدد كبري من القادة . ت والترشذميرس اهللا تعاىل لنا من إيقاف ازدياد التشت من ذلك ما
ومنها هذه املحاولة لتجديد وإتقان ، فقد احتد صفنا واجتمعت كلمتنا يف كل ما نقوم به اآلن. وطلبة العلم

..  وفقط"إمامة الشكوي"وكأن مشكلتنا الوحيدة اآلن هي .. العالقات واالتصاالت التي بيننا وبينكم
تبارك وتعاىل – أو حماولة إلحداث االختالف وإيقاع التحاسد والتباغض بيننا وله وقد رد اهللا كل كيد

 . عىل نعمه احلمد واملنة-وتقدس
وحتذرا من ارتكاب ،  مل نرصح بمفارقته أمال يف احلصول عىل كثري من املصالح-وإىل اآلن–عىل أننا 
 ..املفاسد

، واإلمداد والعون حتى يستقيم عندنا اجلهاد، رشادوأخريا فنبني؛ إنام كتبناها إليكم طلبا للتوجيه واإل
 .لوا هبا إىل من ينبغي ممن ينتفع به يف هذا الشأنسولرت
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وال يكلنا ، ويصلح لنا شؤوننا، لنا أمورنا وييرس، وأن يرشح صدورنا، واهللا نسأل أن يوفقنا ملا حيب ويرىض
 . ليه قصد السبيلوع، وهو حسبنا ونعم الوكيل، إنه بكل مجيل كفيل.. إىل أنفسنا

 .ومن اتبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وآله وصحبه أمجعني ،والصالة والسالم عىل النبي الرؤوف الرحيم
 :إخوانكم يف اهللا

 . وعضو من أعضاء الشورى، أبو حممد اهلوساوي؛ أمري اجليش
 .  وعضو من أعضاء الشورى، أبو أمحد الكشناوي؛ أمري منطقة الشامل

 .؛ قائد كتية طارق بن زيادخالد الربناوي
 .األكينوي؛ قائد كتيبة الرباء بن مالك أبو الرباء النوريني

 .أبو عبيدة الكنوي؛ قائد كتيبة نور الدين
 .أبو عبد اهللا اإلمام؛ عضو يف جملس البحوث واإلفتاء
 .أبو مسلم اإلبراهيمي؛ عضو من أعضاء الشورى

 .وعضو يف جملس البحوث واإلفتاء، أبو خالد الريوي؛ أمري قسم الدعوة واإلرشاد
 أبو نسيبة البوشوي؛ قائد كتيبة 

 .أبو مريم اليعقوب؛ قائد كتيبة مصعب بن عمري
  انتهى "u.واإلفتاء جملس البحوث أبو عاصم احلسني؛ عضو يف

*                       *                       * 
، وأن يتقبل من قارئها ينفع هبا أنل اهللا الة التي أسأهذا بعض ما أردت كتابته والتقديم به، هلذه الرس

ن احلمد هللا رب أ، وآخر دعوانا فاتنني وال مفتونني ويلحقنا به غري ويعيل درجته يف عليني،، كاتبها، ويرمحه
 العاملني

 م٢٠١٧ ابريل ١٣هـ املوافق ١٤٣٨ رجب ١٦قتيبة أبو النعامن يوم 
 

                                                           

u - من دون أي تاريخ ، وكذلك النسخة املوجهة إىل األخ القائد خالد ،وإن كنت أقدر أرشيفي هكذا هي الرسالة يف 
 رمحه اهللا –هـ ، ولكني حقيقة أشك شكا كبريا ، يف وصول هذه الرسالة إىل الشيخ عبد اهللا ١٤٣٣ سنة أهنا كتبت يف أوائل

  فإين مل أسمعه يذكرها قط ، والعلم عند اهللا تعاىل - تعاىل
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$%&  
  هـ ١٤٣٢ ذو القعدة ٢٠ :التاريخ

 . م٢٠١١ أكتوبر ١٨ 
 من أيب احلسن الرشيد

 ]نيجرييا[ إىل اإلخوة املجاهدين ببالد السودان 
 .  وبركاتههللا السالم عليكم ورمحة 

العيل العظيم؛ أما باهللا  عىل حممد وآله وصحبه وسلم؛ وال حول وال قوة إال هللا، وصىل ا وحدههللاحلمد 
 ..دبع

 : ، والتي أمضاها اإلخوةعبد احلميد أيب زيد حفظه اهللا: ىل األخ بعد اإلطالع عىل الرسالة املوجهة إ
 . وعضو من أعضاء الشورى،أبو حممد اهلوساوي؛ أمري اجليش

 . وعضو من أعضاء الشورى،محد الكشناوي؛ أمري منطقة الشاملأبو أ
 .ة طارق بن زيادبخالد الربناوي؛ قائد كتي

 .الرباء بن مالكأبو الرباء النوريني األكينوي؛ قائد كتيبة 
 .أبو عبيدة الكنوي؛ قائد كتيبة نور الدين

 .أبو عبد اهللا اإلمام؛ عضو يف جملس البحوث واإلفتاء
 .أبو مسلم اإلبراهيمي؛ عضو من أعضاء الشورى

 .وعضو يف جملس البحوث واإلفتاء، ريوي؛ أمري قسم الدعوة واإلرشادأبو خالد ال
 أبو نسيبة البوشوي؛ قائد كتيبة

 .ريم اليعقوب؛ قائد كتيبة مصعب بن عمريأبو م
 .واإلفتاءأبو عاصم احلسني؛ عضو يف جملس البحوث 

أيب : ملؤلفها ] تنبيهات مهمة عىل أخطاء من خالف األئمة واستباح دماء وأموال األمة [:وبعد قراءة رسالة
 . ، حفظ اهللا مجيع اإلخوة وبارك فيهممسلم اإلبراهيمي

                      **                       *  
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 يل أن منشأ اخلالف والنزاع يرجع إىل االختالف يف املسائل َّبعد قراءة الرسالتني املذكورتني تبني: قلت
 : التالية

 . مسألة العذر باجلهل •
 ) احلرب اختيارا( من أقام بدار الكفر - نفس ومال -مسألة حكم  •
 . مسألة حكم أموال البنوك •
  . عن مجاعة جهادية يعامل معاملة الباغيمسألة هل اخلارج  •
 

وقياما بواجب النصح الذي أمرت به الرشيعة .. ا فروعومما ال شك فيه أن كل مسألة ناشئة عن أصل وهل
 . ، سائلني إياه التوفيق والسداد، فنقول وباهللا التوفيقاملسائل املشار بام يفتح اهللا بهسنحاول تناول 

  *                       **                      
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 : مسألة العذر باجلهل: أوال
 : سنتناول املسألة من حيث تعلقها بمسائل أخرى بتناول املطالب التالية

 . خطورة التکفیر بدون علم: املطلب األول 
  هي من مسائل األسامء واألحكام التي يتعلق»مسائل التكفري والتفسيق«اعلم أن (: قال ابن تيمية رمحه اهللا

هبا الوعد والوعيد يف الدار اآلخرة، وتتعلق هبا املواالة واملعاداة والقتل والعصمة وغري ذلك يف الدار 
الدنيا، فإن اهللا سبحانه أوجب اجلنة للمؤمنني، وحرم اجلنة عىل الكافرين، وهذا من األحكام الكلية يف كل 

 ]١/١١٤ :ع العلوم واحلكم الكيالنية، وانظر جام.ط ١٢/٤٦٨ :جمموع الفتاوى[. )وقت ومكان

 ملسو هيلع هللا ىلصولقد حذر الشارع من تكفري أحد من املسلمني وليس كذلك فعن أيب ذر ريض اهللا عنه سمع النبي 
 »ال يرمي رجل رجال بالفسوق، وال يرميه بالكفر، إال ارتدت عليه، إن مل يكن صاحبه كذلك«: يقول

 ، وملسلم نحوه، كتاب )٦٠٤٥(، ح ١٠/٤٦٤ن أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب ما ينهى عن السباب واللعا[
 )]٦١(، ح ١/٧٩اإليامن، باب بيان حال إيامن من رغب عن أبيه وهو يعلم 
وهذا وعيد عظيم ملن أكفر أحدا من املسلمني وليس (: يقول ابن دقيق العيد يف بيان معنى هذا احلديث

نسوبني إىل السنة وأهل احلديث ملا كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثري من املتكلمني، ومن امل
إحكام األحكام رشح عمدة األحكام البن دقيق [. )اختلفوا يف العقائد، فغلظوا عىل خمالفيهم، وحكموا بكفرهم

 ]٤/٧٦ :العيد
إين من أعظم الناس هنيا عن أن ينسب معني إىل تكفري، (: ويؤكد شيخ اإلسالم ابن تيمية ذلك بقوله

إذا علم أنه قد قامت عليه احلجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة، وفاسقا وتفسيق، ومعصية، إال 
 أقرر أن اهللا قد غفر هلذه األمة خطأها، وذلك يعم اخلطأ يف املسائل اخلربية وإينأخرى، وعاصيا أخرى، 
 ]١٠٣ /٣٥) قاعدة يف أهل السنة  ( ،٢٨٣، ٣/٢٨٢ -، ٣/٢٢٩الفتاوى [ .)القولية، واملسائل العملية

اعلم أن احلكم عىل الرجل املسلم بخروجه من دين (: وحيذر اإلمام الشوكاين من الترسع يف التكفري قائال
اإلسالم، ودخوله يف الكفر ال ينبغي ملسلم يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يقدم عليه إال بربهان أوضح من 

ريق مجاعة من الصحابة أن من قال ألخيه شمس النهار، فإنه قد ثبت يف األحاديث الصحيحة املروية عن ط
 ]٤/٥٧٨: السيل اجلرار [.)كافر فقد باء هبا أحدمها يا
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 وقد كان من ،وأمر آخر يؤكد أمهية هذا املوضوع، وهو أن أول نزاع حدث يف األمة هو النزاع يف التكفري
انظر منهاج [ .)فرونتكفري بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أهنم خيطئون وال يك: عيوب أهل البدع(

 ]٥/٢٥١السنة النبوية البن تيمية 
 عىل أنه عندما يقرر هؤالء األعالم وغريهم خطورة هذه املسألة، والتحذير من تكفري من ليس مع التنبيه

بكافر، فال يعني هتوين هذه املسألة، وإغالق باب الردة باحلكم بإسالم من ظهر كفره بالدليل والربهان، 
 . يقل انحرافا وخطرا عن سابقه، وكال الطرفني مذمومفهذا املسلك ال

وباجلملة فيجب عىل من نصح نفسه أال يتكلم يف هذه (: يقول الشيخ عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب
املسألة إال بعلم وبرهان من اهللا، وليحذر من إخراج رجل من اإلسالم بمجرد فهمه، واستحسان عقله، 

وقد استزل الشيطان أكثر الناس يف ..  أو إدخاله فيه من أعظم أمور الدينفإن إخراج رجل من اإلسالم،
هذه املسألة، فقرص بطائفة فحكموا بإسالم من دلت نصوص الكتاب والسنة واإلمجاع عىل كفره، وتعدى 

الكفر "، وانظر رسالة ٨/٢١٧ :لدرر السنية[) بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع اإلمجاع بأنه مسلم
 ]٢١ : لعبد اهللا بن عبد الرمحن أيب بطني"لذي يعذر صاحبه باجلهلا

*                       *                       * 
 . الفرق بین تکفیر املطلق وتکفیر املعین: املطلب الثاني

يفرق أهل السنة بني تكفري املطلق وتكفري املعني، ففي األول يطلق القول بتكفري صاحبه الذي تلبس 
بالكفر فيقال من قال كذا، أو فعل كذا، فهو كافر، ولكن الشخص املعني الذي قاله أو فعله، ال حيكم بكفره 

 .إطالقا حتى جتتمع فيه الرشوط، وتنتفي عنه املوانع، فعندئذ تقوم عليه احلجة التي يكفر تاركها
حتى تقام عليه احلجة، وتبني وليس ألحد أن يكفر أحدا من املسلمني، وإن أخطأ وغلط، (: يقول ابن تيمية

له املحجة، ومن ثبت إسالمه بيقني، مل يزل ذلك عنه بالشك، بل ال يزول إال بعد إقامة احلجة، وإزالة 
 ])الكيالنية (٤٦٦ /١٢ :جمموع الفتاوى[ . )الشبهة
فري املعني، إن التكفري له رشوط وموانع قد تنتفي يف حق املعني، وإن تكفري املطلق ال يستلزم تك(: ثم يقول

إال إذا وجدت الرشوط، وانتفت املوانع، يبني هذا أن اإلمام أمحد وعامة األئمة الذين أطلقوا هذه 
 ])الكيالنية ( ٤٨٨، ١٢/٤٨٧ :جمموع الفتاوى[ .)العمومات، مل يكفروا أكثر من تكلم هبذا الكالم بعينه
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األقوال التي يكفر قائلها، قد يكون ( :ذار الواردة عىل املعني، فيقولويسوق ابن تيمية بعضا من األع
الرجل مل تبلغه النصوص املوجبة ملعرفة احلق، وقد تكون عنده، ومل تثبت عنده، أو مل يتمكن من فهمها، 
وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره اهللا هبا، فمن كان من املؤمنني جمتهدا يف طلب احلق وأخطأ، فإن اهللا 

، ملسو هيلع هللا ىلص سواء كان يف املسائل النظرية، أو العملية، هذا الذي عليه أصحاب النبي يغفر له خطاياه كائنا ما كان،
 ]٢٣/٣٢٦ :جمموع الفتاوى[ .)ومجاهري أئمة اإلسالم

 يكفر اجلهمية املنكرين ألسامء اهللا وصفاته؛ ألن مناقضة أقواهلم ملا رمحه اهللاكان اإلمام أمحد (: إىل أن قال
ما كان يكفر أعياهنم، فإن الذي يدعو إىل القول أعظم من الذي لكن ... ة ظاهرة بينملسو هيلع هللا ىلصجاء به الرسول 

ومع هذا فالذين كانوا من والة األمور ... يقول به، والذي يعاقب خمالفه أعظم من الذي يدعو فقط
يقولون بقول اجلهمية، ويدعون الناس إىل ذلك ويعاقبوهنم، ويكفرون من مل جيبهم، ومع هذا فاإلمام أمحد 

استغفر هلم، لعلمه بأهنم مل يتبني هلم أهنم مكذبون للرسول، وال جاحدون ملا جاء به، ترحم عليهم، و
القرآن : وكذلك الشافعي ملا قال حلفص الفرد حني قال.. ولكن تأولوا فأخطأوا، وقلدوا من قال هلم ذلك

نه مل يتبني له خملوق، كفرت باهللا العظيم، بني له أن هذا القول كفر، ومل حيكم بردة حفص بمجرد ذلك؛ أل
 ] باختصار٣٤٩، ٢٣/٣٤٨جموع امل[. )احلجة التي يكفر هبا، ولو اعتقد أنه مرتد، لسعى يف قتله

وإذا ظهر لنا الفرق بني التكفري املطلق، وتكفري املعني، فسندرك خطأ فريقني من الناس، فهناك فريق من 
ط واملوانع، وفريق آخر امتنع عن تكفري الناس قد غال فادعى تكفري املعني بإطالق، دون النظر إىل الرشو

 . املعني بإطالق، فأغلق باب الردة
*                       *                       * 

 . العذر بالجهل: املطلب الثالث
العذر باجلهل، وهذه مسألة خاض الناس فيها ما بني غال وجاف، : مما يعترب مانعا من موانع تكفري املعني

، عل اجلهل عذرا بإطالق، وهناك من يمنعه بإطالق، وكالمها جمازفة وكال طريف األمور ذميمفهناك من جي
، املسألة تفصيل معروف عند العلامء، فليس صحيحا أنه ال عذر باجلهل مطلقا بل يف واحلق وسط بينهام

 : وسنحاول بحول اهللا تعاىل بيانه يف الفقرات التالية
 . س من العلم أو عدم العلم عام من شأنه العلماملقصود باجلهل خلو النف :أوال
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ة والتي ال يقبل فيها دعوى  فرق العلامء يف اإلعذار باجلهل بني املسائل املعلومة من الدين بالرضور:ثانيا
، واملسائل اخلفية التي تقبل فيها دعوى اجلهل، وكذلك فرقوا رمحهم اهللا بني الشخص الذي يمكنه اجلهل

 .البادية ونحومهاوالعكس كمن أسلم حديثا، ومن نشأ يف رفع اجلهل عن نفسه 
القاعدة الرشعية دلت عىل أن كل جهل يمكن املكلف دفعه، ال يكون ( :]٤/٢٦٤الفروق [يقول القرايف يف 

حجة للجاهل، فإن اهللا تعاىل بعث رسله إىل خلقه برسائله، وأوجب عليهم كافة أن يعلموها، ثم يعملوا 
هبا واجبان، فمن ترك التعلم والعمل، وبقي جاهال، فقد عىص معصيتني لرتكه هبا، فالعلم والعمل 

 )واجبني
جاهل احلكم إنام يعذر إذا مل يقرص ويفرط يف تعلم (: ]٥٨: القواعد والفوائد األصولية[ويقول ابن اللحام يف 
 ).  أو فرط فال يعذر جزماّاحلكم، أما إذا قرص
إال أن يكون قريب عهد باإلسالم، أو نشأ ببادية بعيدة خيفى ( : ]٢٠٠:األشباه والنظائر[ ويقول السيوطي يف

 ). فيها مثل ذلك
هللا تعاىل أسامء وصفات جاء هبا كتابه، وأخرب (: وسئل اإلمام الشافعي عن صفات اهللا وما يؤمن به، فقال

ا، وصح عن رسول اهللا هبا نبيه أمته، وال يسع أحدا من خلق اهللا قامت عليه احلجة ردها؛ ألن القرآن نزل هب
 القول هبا فيام روى عنه العدول، فإن خالف بعد ذلك بعد ثبوت احلجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت ملسو هيلع هللا ىلص

احلجة عليه فمعذور باجلهل؛ ألن علم ذلك ال يقدر بالعقل، وال بالروية والقلب والفكر، وال نكفر باجلهل 
 ]١٧٧:  العلو للذهبيخمترص[) هبا أحدا إال بعد انتهاء اخلرب إليه به

 فاعتقد أن اخلمر حالل، - ومل يعلم رشائع اإلسالم -وال خالف يف أن امرءا لو أسلم (: ويقول ابن حزم
وأن ليس عىل اإلنسان صالة، وهو مل يبلغه حكم اهللا تعاىل مل يكن كافرا بال خالف يعتد به، حتى إذا قامت 

 ]١٣/١٥١املحىل [) رعليه احلجة فتامدى حينئذ بإمجاع األمة فهو كاف
من دعا غري اهللا، وحج إىل غري اهللا فهو مرشك، والذي (: ]٦٢، ٦١: الرد عىل األخنائي[ ويقول ابن تيمية يف

فعله كفر، لكن قد ال يكون عاملا بأن هذا رشك حمرم، كام أن كثريا من الناس دخلوا يف اإلسالم من التتار 
ها ويعظموهنا، وال يعلمون أن ذلك حمرم يف دين اإلسالم، وغريهم، وعندهم أصنام هلم وهم يتقربون إلي

ويتقربون إىل النار أيضا، وال يعلمون أن ذلك حمرم فكثري من أنواع الرشك قد خيفى عىل بعض من دخل يف 
 )اإلسالم وال يعلم أنه رشك
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ء والصفات،  التي جلها يف باب األسام]العقيدة الواسطية[ونص شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مناظرته عىل 
وليس كل من (: قال رمحه اهللا) هذا اعتقاد الفرقة الناجية(وذلك ملا اعرتض بعض املناظرين عىل قوله فيها 

، فإن املنازع قد يكون جمتهدا خمطئا يغفر اهللا خطأه  هذا االعتقاد جيب أن يكون هالكاخالف يف يشء من
 ]٣/١١٦(الفتاوى [ أهـ )جةوقد ال يكون بلغه يف ذلك من العلم ما تقوم به عليه احل

، أو  اخلمر والربا حالل، لقرب عهده باإلسالم، أو لنشوئه يف بادية بعيدةّإن: مثل من قال (:ال أيضاوق
، كام كان بعض السلف ينكر ملسو هيلع هللا ىلصنه من القرآن وال أنه من أحاديث رسول اهللا أسمع كالما أنكره ومل يعتقد 

ام كان الصحابة يشكون يف أشياء مثل رؤية اهللا وغري ذلك ، وكقاهلاملسو هيلع هللا ىلص أشياء حتى يثبت عنده أن النبي 
إذا أنا مت فاسحقوين، وذروين يف اليم، لعيل أضل : ، ومثل الذي قالملسو هيلع هللا ىلصحتى يسألوا عن ذلك رسول اهللا 

َّلئال﴿: ، كام قال اهللا تعاىلن حتى تقوم عليهم احلجة بالرسالة، ونحو ذلك فإن هؤالء ال يكفروعن اهللا َ ِ 
َّيكون للن ِ َ ُ َاس عىل اهللاَ َ ِ حجة بعد الرسلِ ُ ُّ َ ْ َ َّ  . هـا ) هلذه األمة عن اخلطأ والنسيانوقد عفا اهللا ﴾ٌُ

 ملسو هيلع هللا ىلصولعل من أظهر األدلة يف اعتبار اجلهل عذرا، ما ثبت يف الصحيح من حديث أيب هريرة أن رسول اهللا 
يف الرب ونصفه يف البحر، إن رجال مل يعمل خريا قط فقال ألهله إذا مات فأحرقوه، ثم اذروا نصفه «: قال

فواهللا لئن قدر اهللا عليه ليعذبنه عذابا ال يعذبه أحدا من العاملني، فلام مات الرجل، فعلوا به كام أمرهم، فأمر 
من : مل فعلت هذا؟ قال: اهللا الرب فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، فإذا هو قائم بني يديه، ثم قال

  ومسلم، ك التوبة،)٣٤٧٨(ح ، ٦/٥١٤:البخاري، ك أحاديث األنبياء[ » اهللا لهخشيتك يا رب وأنت أعلم فغفر
 )] ٢٧٥٦( ح ،٤/٢١٠٩ :باب يف سعة رمحه اهللا
فهذا رجل شك يف قدرة اهللا، ويف إعادته إذا ذري، بل .. وكنت دائام أذكر هذا احلديث(: يقول ابن تيمية

كان جاهال ال يعلم ذلك، وكان مؤمنا خياف اهللا أن اعتقد أنه ال يعاد، وهذا كفر باتفاق املسلمني، لكن 
 . ] ٣/٢٩٦ وانظر الفصل البن حزم ٤١٠، ١١/٤٠٩، ٢٨/٥٠١ و، ٣/٢٣١: جموعامل[) يعاقبه، فغفر له بذلك

 كان خيرب بأخبار األولني، ليكون ذلك عربة هلذه ملسو هيلع هللا ىلصومثل هذا كثري يف املسلمني، والنبي (: وقال أيضا
 وانظر ٤٣٦:يثار احلق عىل اخللق البن الوزير، إ٣٣٩، ١/٣٣٨ :انظر مدارج السالكني، و١/٢٣٣الصفدية  [)األمة

 ] ٣/١١جمموعة مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
فالذي ينبغي مراعاته يف هذه املسألة هو أن العذر باجلهل له اعتبار يف مسألة التكفري بالنسبة ملن يغلب عليه 

 .نشأ يف البادية ونحومهاالتلبس به، كمن أسلم حديثا، ومن 
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لكن من الناس من يكون جاهال ببعض هذه األحكام جهال يعذر به، فال (: ويف هذا املقام يقول ابن تيمية
َّلئال﴿: حيكم بكفر أحد حتى تقوم عليه احلجة من جهة بالغ الرسالة، كام قال تعاىل َ َ يكون للناس عىل اهللاِ َ ِ َّ ِ َ ُ َ 

ِحجة بعد الرسل ُ ُّ َ ْ َ َّ ذا لو أسلم رجل ومل يعلم أن الصالة واجبة عليه، أو مل يعلم أن اخلمر حرام، مل يكفر  وهل﴾ٌُ
 ]١١/٤٠٦: جموعامل[) بعدم اعتقاد إجياب هذا، وحتريم هذا، بل ومل يعاقب حتى تبلغه احلجة النبوية

الشخص املعني، التكفري حق هللا تعاىل، فال يكفر إال من كفره اهللا ورسوله، وأيضا فإن تكفري (: ويقول أيضا
يس كل من جهل شيئا من وجواز قتله موقوف عىل أن تبلغه احلجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإال فل

 وهلذا كنت أقول للجهمية من احللولية والنفاة الذين ينفون أن يكون اهللا تعاىل  ـ إىل قولهـ... الدين يكفر
 ) قولكم كفر، وأنتم عندي ال تكفرون ألنكم جهالفوق العرش، أنا لو أوافقكم كنت كافرا ألين أعلم أن

 ]١٢/٥٠٠، وانظر الفتاوى ٢٥٨الرد عىل البكري ص [

 يف البلدان عن طريق الوسائل ملسو هيلع هللا ىلصورغم أننا يف زمان قد هتيأت فيه األسباب لتبليغ ونرش دعوة النبي 
يزال ظاهرا يف عرصنا، حيث املختلفة التي جعلت سائر أقطار العامل كالبلد الواحد إال أن العذر باجلهل ال 

وقد أشار .. طل والكفر للعامة، ويلبسون عليهم أهل العلم العاملون، وكثر األدعياء الذين يزينون الباَّقل
 وما كان عليه الكثري من الوقوع يف ـ من زماننا احلارضاوهو بال شك أقل سوءـ ابن تيمية إىل أهل زمانه 

وهؤالء األجناس وإن كانوا قد كثروا يف هذا (: اجلهل قائالأنواع من الكفر، ومع ذلك عذرهم هبذا 
الزمان، فلقلة دعاة العلم واإليامن، وفتور آثار الرسالة يف أكثر البلدان، وأكثر هؤالء ليس عندهم من آثار 
الرسالة ومرياث النبوة ما يعرفون به اهلدى، وكثري منهم مل يبلغهم ذلك، ويف أوقات الفرتات، وأمكنة 

ت، يثاب الرجل عىل ما معه من اإليامن القليل، ويغفر اهللا فيه ملن مل تقم احلجة عليه، ما ال يغفر به ملن الفرتا
يأيت عىل الناس زمان ال يعرفون فيه الصالة، وال صياما، وال «قامت احلجة عليه، كام يف احلديث املعروف 

أدركنا آباءنا وهم يقولون ال إله إال اهللا، : حجا، وال عمرة، إال الشيخ الكبري، والعجوز الكبرية، ويقولون
 ]٣٥/١٦٥الفتاوى .[)»تنجيهم من النار: ما تغني عنهم ال إله إال اهللا؟ فقال: فقيل حلذيفة بن اليامن

أن اجلهل عذر مقبول لكل من  عندما نقرر أن للعذر باجلهل اعتبارا يف مسألة التكفري، فال يعني :ثالثا
 من العلم ما ال يسع بالغا غري مغلوب عىل عقله جهله، مثل ّإن(: لشافعي، ولذا يقول اإلمام اادعاه

الصلوات اخلمس، وأن هللا عىل الناس صوم شهر رمضان، وحج البيت إذا استطاعوه، وزكاة يف أمواهلم، 



  )٢٧(      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      من الشيخ أيب احلسن رشيد اهدي نيجرييانصائح وتوجيهات شرعية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ] ٣٥٧الرسالة ص  [ )وأنه حرم عليهم الزنا والقتل، والرسقة واخلمر، وما كان يف معنى هذا
) أي الصالة(فإن كان جاحدا لوجوهبا (: ]٢/٤٤٢:املغني[ أثناء كالمه عن تارك الصالة يف ويقول ابن قدامه

 ببادية، عرف وجوهبا وعلم والناشئنظر فيه، فإن كان جاهال به، وهو ممن جيهل ذلك كحديث اإلسالم، 
صار والقرى،  من املسلمني يف األمكالناشئذلك، ومل حيكم بكفره ألنه معذور، فإن مل يكن ممن جيهل ذلك 

مل يعذر ومل يقبل منه إدعاء اجلهل، وحكم بكفره؛ ألن أدلة الوجوب ظاهرة يف الكتاب والسنة، واملسلمني 
يفعلوهنا عىل الدوام، فال خيفى وجوهبا عىل من هذا حاله، وال جيحدها إال تكذيبا هللا تعاىل، ورسوله وإمجاع 

 ).ذا خالفااألمة، وهو يصري مرتدا عن اإلسالم، وال أعلم يف ه

، كأن تكون ور، منها نوعية املسألة املجهولةفمن املهم أن يعلم أن العذر باجلهل تكتنفه وتتعلق به عدة أم
 يف البادية، ومن حيث حال الناشئمن املسائل اخلفية، وكذلك حال اجلاهل كحديث عهد باإلسالم، أو 

 .البيئة، ففرق بني وجود مظنة العلم أو عدمه
إن األمكنة واألزمنة التي تفرت فيها النبوة، ال يكون حكم من خفيت عليه (: ]السبعينية[ يف يقول ابن تيمية

 )ةزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوآثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأ، كام يكون حكمه يف األمكنة واأل
اإلسالم والذي نشأ إن الذي مل تقم عليه احلجة هو الذي حديث عهد ب (:حممد بن عبد الوهابويقول 

ببادية، أو يكون ذلك يف مسألة خفية مثل الرصف والعطف فال يكفر حتى يعرف، وأما أصول الدين التي 
جمموعة مؤلفات الشيخ حممد بن  [)أوضحها اهللا يف كتابه فإن حجة اهللا هي القرآن، فمن بلغه فقد بلغته احلجة

 ] ١٢/١٨٠، ٤/٥٤ تيمية ، وانظر الفتاوى البن)الفتاوى  ( ٣/١١عبد الوهاب 
وهذا يف املسائل اخلفية التي قد خيفى دليلها عىل بعض الناس وأما ما يقع منهم .. (: ويقول يف موضع آخر 

يف املسائل الظاهرة اجللية، أو ما يعلم من الدين بالرضورة فهذا ال يتوقف يف كفر قائله، وال جتعل هذه 
لدة املمتنعة عن توحيد العبادة والصفات، بعد بلوغ احلجة الكلمة عكازة تدفع هبا يف نحر من كفر الب

 ]٧٤، ١/٧٣، وانظر فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم ٨/٢٤٤الدرر السنية  [.)ووضح املحجة
الزكاة عىل الوجه الذي ذهبت إليه، وجعلتهم فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت (: قال اخلطايب
أدائها يكون حكمهم ، وامتنعوا من لزكاة من املسلمني يف زماننا فرض ا، وهل إذا أنكرت طائفةأهل بغى

 ؟ حكم أهل البغي
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، والفرق بني هؤالء وأولئك زمان كان كافرا بإمجاع املسلمنيال فإن من أنكر فرض الزكاة يف هذه األ: قلنا
ن الرشيعة الذي كان أهنم إنام عذروا ألسباب وأمور ال حيدث مثلها يف هذا الزمان، منها قرب العهد بزما

، ن القوم كانوا جهاال بأمور الدين، وكان عهدهم باإلسالم قريبايقع فيه تبديل األحكام بالنسخ، ومنها أ
ب الزكاة فدخلتهم الشبهة فعذروا، فأما اليوم وقد شاع دين اإلسالم واستفاض يف املسلمني علم وجو

، وكذلك  يتأوله يف إنكارها فال يعذر أحد بتأويل،حتى عرفها اخلاص والعام، واشرتك فيه العامل واجلاهل
، إذا كان علمه منترشا كالصلوات اخلمس  أمجعت األمة عليه من أمور الديناألمر يف كل من أنكر شيئا مما

 ذوات املحارم ونحوها من وصوم شهر رمضان واالغتسال من اجلنابة وحتريم الزنا واخلمر ونكاح
 أنكر شيئا منها جهال به مل ، فإنه إذاوال يعرف حدوده، ث عهد باإلسالم أن يكون رجال حدي، إالاألحكام

 ]١/٢٠٥ :رشح النووي ملسلم [)، وكان سبيله سبيل أولئك القوم يف بقاء اسم الدين عليهيكفر

 خيتلف باختالف البالغ وعدمه، ،فاحلكم عىل اإلنسان بأنه يعذر باجلهل يف املسائل الدينية أو ال يعذر
 . ملسألة نفسها وضوحا وخفاء، وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفاوباختالف ا

وعند تعلق مسألة العذر باجلهل بالتكفري فهي متعلقة بحق خالص هللا تعاىل، ويرتتب عليه احلكم بردة 
 .املعني، وما يلحق ذلك من أحكام املرتد، مما يستلزم االحتياط الشديد

اجلهل عذر يف أصل الدين ويف غريه، كام أن إطالق القول ومن خالل ما سبق ندرك خطأ إطالق القول بأن 
بأن اجلهل ليس عذرا خطأ أيضا، بل البد من التفريق بني ما كانت املخالفة فيه بمناقضته أصل الدين 
ونحوه من األمور الظاهرة واملعلومة من الدين بالرضورة، وما كانت املخالفة فيه متعلقة بأمور حتتاج إىل 

نواقض اإليامن [). باطنا(، وأحكام اآلخرة )ظاهرا(ام أنه البد من التفريق بني أحكام الدنيا بيان وتفصيل، ك
 ]عبد العزيز بن حممد بن عيل العبد اللطيف.  د،القولية والعملية

فليس صحيحا أنه ال عذر باجلهل مطلقا بل يف املسألة تفصيل : وأما العذر باجلهل: (وقال الشيخ املقديس
وبني أصل الدين واملعلوم بالدين .. لامء فرقوا فيها بني حديث العهد باإلسالم وغريهمعروف عند الع

فالقول بأنه .. بالرضورة وغري ذلك بل هناك يف فروع الفقه أمور ال يعذر اجلاهل هبا وأمور أخرى يعذر هبا
حسن الرفاقة يف : انظر [)يعذر باجلهل مطلقا أو ال يعذر باجلهل مطلقا كالمها جمازفة، والصواب التفصيل

 ]٢٣: أجوبة سؤاالت سواقة
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 .  وإعمال املوانع والشروطاعتبار: املطلب الرابع 
تبني املوانع إنام جيب يف املقدور عليه وال جيب يف املمتنع أو  (: حفظه اهللاقال الشيخ أبو حممد املقديس

 والثاين امتناع عن ،كليا زئيا أوامتناع عن العمل بالرشيعة ج :األول:  يرد عىل معنينيواالمتناع ،املحارب
، وال تالزم بني النوعني فقد يكون وه وحياسبوه و حياكموه لرشع اهللالقدرة أي قدرة املسلمني أن يوقف

لعمل بالرشيعة بدار كفر أو ، وقد جيتمعان فيمتنع املمتنع عن اع عن العمل بالرشيعة مقدورا عليهاملمتن
 فاملمتنع عن ،تنع عن القدرة ال جتب استتابته فمن باب أوىل املحارب، وقد نص العلامء عىل أن املمبشوكة

رشائع اإلسالم واملمتنع عن النزول عن حكم اهللا واملحارب للمسلمني اخلارج عن قدرهتم وحكمهم 
 فال جيب تبني االمتناعهذا قد مجع بني نوعي  سواء امتنع بدولة الكفر أو بقوانينها أو بجيوشها وحماكمها،

 ]الثالثينية[ ) وانتفاء املوانع يف حقه قبل التكفري والقتالالرشوط

يقع يف جملس احلكم من تبني الرشوط  ر أن االستتابة تطلق عىل كل ماّبعد أن قر ]اجلامع[قال صاحب 
وهذه االستتابة واجبة مع املقدور عليه، وتفعل بحسب (: ع قبل احلكم ومن طلب التوبة بعدهواملوان

ع بحيث أنه إذا بلغ من حيكم يف شأن املمتنع الذي صدر منه الكفر وجود مانع لديه اإلمكان مع املمتن
جيب عىل من حيكم يف شأنه أن يبحث عن املوانع وال أن يعلق احلكم عليه عىل  وجب أن يعتربه، ولكن ال

 ). ذلك، خاصة إذا ترتب عىل التوقف يف ذلك مفسدة عىل املسلمني
 يف تعليقه عىل ـ فك اهللا أرسه ـأبو قتادة الشيخ  إعامله واالهتامم به، كام ذكر وجمرد وجود احتامل املانع جيب

 املوانع يف عموم أفراد املسلمني، ، وال أحد ينكر وجود]أهل القبلة واملتأولون[صاحب اجلامع يف رسالة 
ي باعتبار املوانع وإذا قال علامء اجلهاد كصاحب اجلامع واملقديس وأيب قتادة وأيب حي.. فإعامهلا هو الواجب

 .؟!يف أفراد الطائفة املمتنعة إذا ظهرت تلك املوانع، فكيف بأفراد املسلمني املستضعفني املقدور عليهم

 إن هناك فرقا بني احلكم القضائي يف الدنيا، واحلكم الدياين عىل احلقيقة(: قال صاحب اجلامع
أسلفنا، فهو غري معذور وال تنفعه دعواه عند فإذا كان من ادعى اجلهل متمكنا من العلم عىل الوجه الذي 

 فدرأت عنهم هذه األعذار يف حكم ملسو هيلع هللا ىلصاهللا تعاىل، وعذره هو كأعذار املنافقني الذين كانوا يعتذرون للنبي 
الدنيا ومل تنفعهم يف اآلخرة، فهذا املتمكن هو مع جهله كافر غري معذور بجهله يف احلقيقة عند اهللا، ولو 

 .كان كافرا خملدا يف النار ال خيرج منهامات عىل هذه احلال ل
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فقبول عذره مرجعه إىل القايض الرشعي الذي يرفع إليه أمره إن وجد، ومل يكن : أما يف احلكم القضائي
] الشفا للقايض عياض[قضاة السلف يقبلون اعتذار مثل هذا باجلهل، وراجع القسم الرابع من كتاب 

االعتذار شبهة تدرأ احلد عنه، خاصة وأن حد الردة هو من لتدرك هذا، وقد يعترب بعض القضاة هذا 
وغاية هذا إذا مل يقبل القايض عذره أن حيكم عليه . حقوق اهللا وهى مبنية عىل املساحمة بخالف حقوق العباد

 وجتب استتابته منها بعد احلكم وقبل استيفاء العقوبة بقتله، فإن تاب  ـ مع استيفاء بقية الرشوطـبالردة 
 . اهـ.)إسالمه ولكن يف البالد املحكومة بالقوانني الوضعية ال وجود للقضاء الرشعيحكم ب

وسيتبني لنا أن تطبيق هذه القواعد خيتلف من إمام آلخر وذلك (: ]اجلهاد واالجتهاد[أبو قتادة يف الشيخ قال 
تفق عليه لكن بحسب ما ظهر له من عالمات وما احتف بالواقع من قرائن، وهذا يدل عىل أن اإلعذار م

إعذار زيد من الناس أو طائفة من الناس وعدم إعذار عمرو أو طائفة أخرى هو أمر اجتهادي نسبي 
 اهـ. )اعتباري

*                       *                       * 



  )٣١(      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      من الشيخ أيب احلسن رشيد اهدي نيجرييانصائح وتوجيهات شرعية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )الحرب اختیارا( من أقام بدار الکفر - نفس ومال -حکم : ثانیا 
 ]الثالثينية يف التحذير من الغلو يف التكفري[املاتعة  اهللا هذه املسألة يف رسالته ذكر الشيخ أبو حممد املقديس حفظه

 أنقل منها "ألن الدار دار كفر) األصل يف الناس الكفر(التكفري بناء عىل قاعدة "هذه املسألة حتت عنوان 
األصل يف (عىل قاعدة من األخطاء الشنيعة يف التكفري؛ التكفري بناء (: قرات بترصف يسري؛ قال حفظه اهللاف

م وأعراضهم بناء عىل هذه ألن الدار دار كفر ومعاملتهم واستحالل دمائهم وأمواهل) الناس الكفر
 .. ، التي أصلوها تفريعا عىل أن الدار دار كفرالقاعدة

عوها ويومها مل أجد عندهم ما حيتجون به لتأصيلهم هذا، إال عبارة مبتورة لشيخ اإلسالم ابن تيمية اقتط
 وقد حرفوها "وال بمنزلة دار احلرب التي أهلها كفار" وهي قوله فيها، من فتوى له حول بلدة ماردين

 ولو كانت طارئة حادثة ال ـ فخرجوا من ذلك أن كل دار كفر "دار الكفر التي أهلها كفار"فجعلوها 
 .. ، إال من عرفوا تفاصيل معتقده فأهلها كلهم كفارـأصلية 

، ها من أوهلا إىل آخرها حجة عليهم، وجداإلسالم التي اجتزؤوا منها حجتهميخ وكل من تأمل فتوى ش
فأجاب رمحه ... وتغلبوا عليها وفيها أناس مسلمونفقد سئل رمحه اهللا عن بلدة ماردين التي احتلها التتار 

 هبا إن كان عاجزاواملقيم ... ريهااحلمد هللا دماء املسلمني وأمواهلم حمرمة حيث كانوا يف ماردين أو غ(: اهللا
 وال حيل سبهم عموما ورميهم  ـ إىل قولهـ... عن إقامة دينه وجبت اهلجرة عليه، وإال استحبت ومل جتب

خل فيها بعض أهل بالنفاق، بل السب والرمي بالنفاق يقع عىل الصفات املذكورة يف الكتاب والسنة فيد
 وجود تلك الصفات أو موجبها يف ، بلالدارأي أن مناط تلك الصفات ليس هو (ماردين وغريهم 

، ليست بمنزلة دار فيها املعنيان: وأما كوهنا دار حرب أو سلم، فهي مركبة. )الشخص نفسه يف أي بلد كان
، بل منزلة دار احلرب التي أهلها كفارالسلم التي جتري عليها أحكام اإلسالم لكون جندها مسلمني، وال ب

 خمترصا من )ارج عن رشيعة اإلسالم بام يستحقه، ويقاتل اخلستحقهملسلم فيه بام يهي قسم ثالث يعامل ا
 :فهو يقرر] ٢٨/١٣٥: جمموع الفتاوى[

 وال دخل للدار أو ،أن دماء املسلمني وأمواهلم، األصل األصيل فيها؛ هو احلرمة والعصمة حيث كانوا* 
 . ر لإلسالم، ال إظهار الدا املرء لإلسالم، بل مناط تلك العصمة إظهارالبلدة يف ذلك

، ملجرد كون الدار قد صارت حتت غلبة لمني بيشء من صفات النفاق ونحوهاوأنه ال حيل رمي املس* 
 . الكفار، دون أن حيدث أولئك املسلمون أمرا
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،  لغلبة الكفار عليها، وإن كان ينطبق عليها وصف الفقهاء لدار الكفرأن الدار التي سئل عنها وأمثاهلاو* 
 . ة للحكم عىل أهلها مركبةإال أهنا بالنسب

، بل من من تلك االصطالحات لعدم انضباطهاولذلك مل ينط احلكم عىل أهلها ومعاملتهم تبعا ليشء 
ن رشيعة اإلسالم عومل بام ، ومن خرج عماله ودمه وعومل معاملة املسلمنيأظهر اإلسالم عصم 

 .. فكالمه رمحه اهللا واضح ال لبس فيه.. يستحقه
أن اجتامع الشهوة مع الشبهة يقوي الدافع إىل الشبهة ..  ذكر رمحه اهللا يف موضع غري هذاولكن األمر كام

 .. ويورث فساد العلم والفهم
 كثري من العلامء وتعريفهم هذا وقد كنت تتبعت قديام مصطلح دار الكفر ودار اإلسالم ومجعت أقوال

قني شيئا من  أجد عند أحد من العلامء املحق، فلم هذا االصطالح عندهم عىل قاطنيها، ونظرت يف أثرللدار
 .. خصوصا يف دار الكفر الطارئة التي كان مجهور أهلها مسلمني ..هذا الذي رامه هؤالء

 .. عند بعض طوائف اخلوارج الضالل.. نعم وجدت شيئا شبيها بمقاالهتم
، "فر، ال يسعه إال اخلروجن من أقام يف دار الكفر فهو كاإ" :قالوا) زرقنافع بن األ(فاألزارقة أصحاب 

 . ومعلوم أهنم يرون أن دار خمالفيهم من املسلمني دار كفر
 وهذا كله من سخفهم "إذا كفر اإلمام كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد" :والبيهسية والعوفية قالوا

 . وجهلهم
عليها الكفر مع أن أما إطالق تلك القاعدة وذلك االصطالح وإعامله مطلقا يف قاطني الدار التي طرأ 

 إسالم هياجر ، دون اعتبار الستضعاف املسلمني وعدم وجود دارهور أهلها من املنتسبني لإلسالممج
 ..، ودون أن يتواطأ املسلم أو يعني عىل كفر، فهذا ما مل أجده بحال،ويأوي إليها املسلم

الم لم أن التعرض لذكر دار اإلساع(: ]٤/٥٧٦: السيل اجلرار[وأعجبني يف خامتة املطاف قول الشوكاين يف 
، وأن الكافر احلريب مباح الدم واملال دمنا لك يف الكالم عىل دار احلرب، ملا قودار الكفر قليل الفائدة جدا

 يف دار احلرب اإلسالم، وأن مال املسلم ودمه معصومان بعصمة  كل حال ما مل يؤمن من املسلمنيعىل
 )وغريها

والعلامء  ..يخ اإلسالم يف أهل ماردين وغريهمو موافق خلالصة كالم شفهذا الذي هيمنا من ذلك، وه
 .. مجيعهم عىل ذلك
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، بأن هذه املسميات اصطالح فقهي ال أثر له يف ريفاهتم لدار الكفر ودار اإلسالمفأنت خترج من تتبع تع
 من نواقضه احلكم عىل من أمكن معرفة دينه من قاطني الديار، وأن من أظهر اإلسالم ومل يأت بناقض

 .. الظاهرة معصوم الدم واملال حيث كان
، فجمهورهم عىل أن هذا املصطلح يطلق تبعا لألحكام والغلبة عريفاهتم وإن تفاوتت بعض التفاوتوت

التي تعلو الدار، فإن كانت تعلو الدار أحكام الكفر أو أن الغلبة فيها للكفار فقد اصطلحوا عىل تسميتها 
وإن كانت الغلبة فيها واألحكام للمسلمني فهي دار إسالم ..  أهلها من املسلمنيوإن كان أكثردار كفر، 

 .. وإن كان أكثر قاطنيها من الكفار، كام يكون احلال يف البالد التي يسكنها أهل الذمة وحيكمها املسلمون
ى بذلك دار  إنام عن»أنا بريء من كل مسلم أقام بني أظهر املرشكني« ملسو هيلع هللا ىلصوقول رسول اهللا (: قال ابن حزم

، وإذا كان أهل الذمة يف مدائنهم ال م عامله عىل خيرب وهم كلهم هيود، وإال فقد استعمل عليه السالاحلرب
كافرا وال مسيئا بل هو مسلم يامزجهم غريهم فال يسمى الساكن فيهم إلمارة عليهم أو لتجارة بينهم 

 ) عليها واحلاكم فيها واملالك هلالغالب، ألن الدار إنام تنسب لحمسن، ودارهم دار إسالم ال دار رشك
 ]١١/٢٠٠: املحىل[

ر دون أحكام اإلسالم فهي دار كل دار كانت الغلبة فيها ألحكام الكف": وقال القايض أبو يعىل احلنبيل
 ]٢٧٦:املعتمد يف أصول الدين[ )كفر

 فهذه الطائف قريبة إىل مكة ،الم مل يكن دار إسالم وإن الصقهاما مل جتر عليه أحكام اإلس(: وقال ابن القيم
 ]١/٣٦٦: أحكام أهل الذمة [)جدا ومل ترص دار إسالم بفتح مكة

االعتبار بظهور الكلمة فإن كانت األوامر والنواهي يف الدار (:]٤/٥٧٥: السيل اجلرار[وقال الشوكاين يف 
 تظهر بقوة الكفار وال ملألهل اإلسالم؛ فهذه الدار دار إسالم وال يرض ظهور اخلصال الكفرية فيها ألهنا 

، ن الساكنني يف املدائن اإلسالمية، كام هو مشاهد يف أهل الذمة من اليهود والنصارى واملعاهديبصولتهم
 ).وإذا كان األمر بالعكس فالدار بالعكس

 : شعرا) هـ١٣٤٩(وقال سليامن بن سحامن 
  هبا الوجل وحل  إسالم   عىل دار  متغلب  كافر إذا ما تغلب
  أحكام كفر عالنيا وأظهرها فيها جهارا بال مهل  هبا وأجرى

 وأوهى هبا أحكام رشع حممد ومل يظهر اإلسالم فيها وينتحل
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 فذي دار كفر عند كل حمقق كام قال أهل الدراية بالنحل
. "وما كل من فيها يقال بكفره فرب امرئ فيها عىل صالح العمل . 

هنم اصطلحوا عىل هذا املصطلح كداللة عىل نوع الغلبة فأنت ترى من مطالعة هذه التعريفات وغريها أ
ث كان وأنه ال ، وينبهون كام رأيت غالبا عىل أن املسلم معصوم الدم واملال حيواألحكام التي تعلوا الدار

 الدار وحده ، كام وأنه ال أثر للحكم عىلرهم أو كفرهم يف احلكم عىل الدار، إسالم أكثأثر لقاطني الديار
 .. ، ال أصليةصا إذا كانت دار كفر حادثة طارئةخصو..  أو كفرهميف إسالمهم

 وذلك يف ـملا ادعى األسود العنيس النبوة يف اليمن وارتد قوم من أهلها واتبعوه حتى غلب عىل صنعاء 
، وفر عليهاملسو هيلع هللا ىلص  فقتل األسود واليها شهر بن باذان الذي كان قد أقره النبي ـ يف الدنيا ملسو هيلع هللا ىلصآخر أيام النبي 

 ،عه وعامله املسلمون هناك بالتقية، وارتد خلق م املدينة ملا استرشى أمر العنيس إىلملسو هيلع هللا ىلصامل النبي بعض ع
 فلم يكفروا ببقائهم يف دار الردة وعدم فرارهم، بل كان منهم فريوز الديلمي ]٦/٣٠٨: أنظر البداية والنهاية[

 .. بة يف اليمن للمسلمنيوأصحابه الذين ثبتوا واحتالوا حتى قتلوا األسود العنيس وعادت الغل

، بأيدي العبيديني الكفرة من بني عبيد القداح واستولوا عليها وتغلبوا وأيضا بعد ذلك ملا سقطت مرص
، فبقيت حتت  إسالم ومجهور أهلها من املسلمنيعىل احلكم فيها صارت دار كفر وردة بعد أن كانت دار

، حتى ألف ابن اجلوزي كتابه فرهم وزندقتهمم وكحكم العبيديني نحو مائتي سنة أظهروا فيها رفضه
ومع ذلك مل يقل أحد من العلامء املحققني أن حكم الكفر هذا الذي أطلق عىل الدار .. ]النرص عىل مرص[

، فمنهم  فيهم علامء وفقهاء وصاحلون كثريبل قد كان.. عليها، قد شمل أهلها املستضعفنيوعىل املتغلبني 
ملسو هيلع هللا ىلص ، بل وال حتى التحديث بحديث رسول اهللا  إظهار عقيدته يف بني عبيددر عىلمن كان مستخفيا وال يق

كام حكى إبراهيم بن سعيد احلبال صاحب عبد الغني بن سعيد أنه امتنع من رواية احلديث (خمافة أن يقتل 
 )خوفا أن يقتلوه

فيه عىل بعض ديار تغلبوا والشاهد من هذا كله أن أحوال املسلمني حتت حكم املتغلبني الكفار يف كل زمان 
، ومل اهد قائم بدين اهللا تبارك وتعاىل، كانت تتفاوت بني مستضعف مستخف أو آخذ بالتقية أو جماإلسالم

يكن العلامء يطلقون الكفر عىل أحد من هؤالء ما داموا مل يتلبسوا بيشء من نواقض اإلسالم وأسباب 
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أو أظهر مواالهتم أو صار من أهل دولتهم الكفر الظاهرة، وإنام كفروا من نرص الكفار أو املرتدين 
:  عن القايض الباقالين قوله يف العبيديني]١١/٢٨٤ :البداية والنهاية[ وحكمهم الكفري كام نقل ابن كثري يف

ه ونرصه ووااله قبحهم اهللا إن مذهبهم الكفر املحض واعتقادهم الرفض وكذلك أهل دولته من أطاع(
 )وإياه

ر الكفر ال يقدر عىل إظهار الدين، املسلم إن كان ضعيفا يف دا: فرع(: ]١٠/٢٨٢: روضة الطالبني[قال يف 
جتب عليه اهلجرة إىل دار اإلسالم، فإن مل يقدر عىل اهلجرة، فهو معذور إىل أن ، وحرم عليه اإلقامة هناك

مطاعا يف ، وإن كان يقدر عىل إظهار الدين، لكونه بلد قبل أن هياجر سقط عنه اهلجرة، فإن فتح اليقدر
، لكن يستحب لئال يكثر قومه، أو ألن له هناك عشرية حيمونه، ومل خيف فتنة يف دينه، مل جتب اهلجرة

 .هـا )، والصحيح األولسوادهم، أو يميل إليهم، أو يكيدوا له، وقيل؛ جتب اهلجرة، حكاه اإلمام
ظهار دينه مل جيز له أن هياجر ألن  أهل وعشرية وأمكنه إـ أي دار الكفر ـفإن صار له هبا (: وقال املاوردي

 )املكان الذي هو فيه قد صار دار إسالم
هذا قول باطل ألن جمرد إظهار الرجل لدينه ال جيعل الدار دار إسالم : (قال رشيد رضا تعليقا عىل ذلك

حتى يف واألحكام فيها غري إسالمية، فإن مجيع بالد أوروبة ال يعارض أحد فيها إذا أظهر دينه أو دعا إليه 
، ولو قال ال جتب عليه ر إسالم إىل أخرى جائزة باإلمجاعحال حماربتهم للمسلمني وألن اهلجرة من دا

رشح األربعني [هـ من ا. )اهلجرة يف تلك احلالة لكان قريبا، ولعل هذا هو األصل، ووقع الغلط يف النقل
 ]جمموعة احلديث النجدية( ضمن ١٣:النووية

ٍفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة ﴿: فاصيل قتل املؤمن خطأوقال سبحانه وتعاىل يف ت ِ َِ ْ ٌ َ ُ َ ٍّ َ ْ َْ ََ ُ ُ ِْ َ َُ َْ َ ُْ ٍَ َ ِ
ٍمؤمنة َِ ْ ، يف نه مقيم مع أعدائنا يف دار احلرب؛ مع أ﴾ فسامه تبارك وتعاىل مؤمنا، وجعل يف قتله خطأ كفارةُ

 . ظل وجود دار إسالم كانت اهلجرة واجبة إليها
رسية إىل خثعم، ملسو هيلع هللا ىلص بعث رسول اهللا «: ن عبد اهللا قالوالرتمذي من حديث جرير ب) ٢٦٤٢(ود روى أبو دا

فأمر هلم بنصف العقل، وقال أنا ملسو هيلع هللا ىلص فاعتصم ناس منهم بالسجود فأرسع فيهم القتل، قال فبلغ ذلك النبي 
 » نارامها"ءىترا"ال ترايا :  قال؟يا رسول اهللا مل: بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر املرشكني، قالوا

 ، لكن صححه بعض العلامء بمجموع طرقهحيث مل يذكر جرير يف رواية مجاعةوقد أعل احلديث باإلرسال 
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انه باملقام بني ظهراين ، وعصيذا ال يكفر رغم تقصريه يف اهلجرةوهذا كله من الدالئل عىل أن مثل ه
، ه الصفة عنهاملسلم وعدم رفع هذ له بملسو هيلع هللا ىلص، وليس أظهر يف الداللة عىل ذلك تسمية رسول اهللا املرشكني

 منه وكون الرباءة الكلية ال تكون إال من الكافر ألن املراد بالرباءة هنا ملسو هيلع هللا ىلصوال يعكر عىل ذلك براءة النبي 
 . براءة الذمة من عقله كامال

ني اللهم إال أن يضم إىل إقامته يف دار الكفر وتقصريه باهلجرة الواجبة إىل دار اإلسالم؛ مظاهرته للمرشك
 .. ، فحينئذ تكون الرباءة منه براءة كلية مكفرةلمنيوحماربته للمس

، رتك والسودان والروم من املسلمنيوكذلك من سكن بأرض اهلند والسند والصني وال (:ثم قال ابن حزم
فإن كان ال يقدر عىل اخلروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو المتناع طريق فهو 

 هـا. ) كان هنالك حماربا للمسلمني معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافرفإن. معذور

، التكفري بمجرد إعانة الكفار بمطلق )معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر(: وإياك أن تفهم من قوله
، اخلدمة أو الكتابة، كام يطلقه بعض الغالة، فقد رأيت كيف ربط ابن حزم هذه اإلعانة بحرب املسلمني

فهذا هو الكفر، أعني حرب املسلمني ومظاهرة الكفار ونرصهتم عليهم يف حرهبم ولو بالكتابة ونحوها، ال 
 . مطلق خدمتهم والكتابة هلم، فهذا فيه تفصيل سيأيت يف تفصيل العمل عند الكفار

ما اتقى اهللا واجتنب فإذا ما عدمت دار اإلسالم التي هياجر املسلم إليها فإنه بإقامته بدار الكفر معذور إذا 
الرشك، وإعانة أهله عىل املسلمني، إذ ال سبيل إىل دار إسالم هياجر إليها حتى يأثم بتقصريه يف ذلك، فضال 

 .!!عن أن يكفر
 مسلم إال بإحدى ثالث الثيب الزاين والنفس امرئال حيل دم «: فيام يرويه البخاري ومسلمملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي 

 »ق للجامعةبالنفس والتارك لدينه املفار
  رواه البخاري من حديث ابن عمر»لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 »إن من ورطات األمور التي ال خمرج ملن أوقع نفسه فيها سفك الدم احلرام بغري حله«: وقال ابن عمر: وفيه

 :فقال ؟يا أبا محزة، ما حيرم دم العبد وماله: نس بن مالك، قالويف البخاري أيضا سأل ميمون بن سياه أ
من شهد أن ال إله إال اهللا، واستقبل قبلتنا، وصىل صالتنا، وأكل ذبيحتنا فهو املسلم، له ما للمسلم وعليه «

 »ما عىل املسلم
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حة دماء املصلني إن استبا(:  عن العلامء املحققني قوهلم]٢/٢٧٧: الشفا[وتقدم ما ذكره القايض عياض يف 
 . هـا) طأ يف سفك حمجمة من دم مسلم واحد، واخلطأ يف ترك ألف كافر أهون من اخل، خطراملوحدين

، ويف األدب بالسوط والسجن نكال  هتراق الدماء إال باألمر الواضحوال(: ونقل عن القابيس قوله
 ]٢/٢٦٢ [ هـا) للسفهاء

ر ذلك يف آخر ما أوىص به أمته، يف يوم احلج األكرب، يف  ذكملسو هيلع هللا ىلصولعظمة حرمة املؤمن عند اهللا فإن النبي 
إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا «: حجة الوداع حني قال

 »يف بلدكم هذا
هؤالء غري مكرهني ألهنم يستطيعون اهلجرة واخلروج من : فإن قيل:  أبو بصري حفظه اهللالشيخوقال 

 ! وبالتايل فهم غري معذورين.. غوتسلطان الطا
أنه جيب عليه اهلجرة .. ال شك أن من استطاع اهلجرة أو أن جيد لنفسه مأمنا من إكراه الطواغيت: أقول

ولكن هذا احلكم ليس من السهل والواقعية أن نطلقه ونعممه عىل .. للنفاد من الوقوع حتت طائلة اإلكراه
وبخاصة أن املشكلة كام هو مالحظ عامة ال ..  فمن مل يلتزمه فهو كافرمئات املاليني من الناس ونلزمهم به،

ختص قطرا دون قطر، وال مرصا دون مرص، فمن هياجر إىل من، ومن يستقبل من، والكل جتب عليه 
 !!.. اهلجرة، ويعاين من نفس املشكلة

ة احلركة أو التنقل أضف إىل ذلك املشاكل األخرى املصطنعة يف هذا الزمان التي تقيد كثريا من حري
لإلنسان، كمشكلة وثائق السفر التي ال يمكن التحرك إال هبا، فإن حصل املرء عليها يواجه مشكلة 
احلصول عىل فيزة البلد التي سيهاجر إليها، فإن حصل عىل فيزة البلد التي سيهاجر إليها تواجهه مشكلة 

إىل آخر القائمة الكبرية من املشاكل التي .. احلصول عىل إقامة رسمية متكنه من العيش يف تلك البلد
 . ر اهللا له اهلجرة والرضب يف األرض يف هذا الزمانّيعايشها ويعرفها من قد

 !.. أضف إىل هذه املشاكل وتلك، مشكلة غياب دولة اإلسالم التي تكون دارا للهجرة واملهاجرين
ر كفر آخر أقل كفرا، ومن دار ظلم مغلظ إىل فاملسلم املهاجر يف هذا الزمان يتنقل من دار كفر مغلظ إىل دا

وهذا .. فهو يتنقل من األكثر سوءا إىل األقل سوءا وليس من خري إىل ما هو أكثر منه خريا.. دار ظلم جمرد
واقع ال بد من اعتباره ومراعاته عند مطالبة الناس باهلجرة، أو إصدار األحكام عليهم إن مل يستجيبوا لنداء 

 . اهلجرة
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َّإال ﴿: ك كله استثنى ربنا املستضعفني الذين ال يستطيعون حيلة وال هيتدون سبيال، كام قال تعاىلألجل ذل ِ
ًاملستضعفني من الرجال والنساء والولدان ال يستطيعون حيلة وال هيتدون سبيال  ِ َ ْ َ َ ِّ َْ َُ َ َ َ ِّ َْ َ َ ََ ُ َ َ َ َ ًَ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َ ْ َ فأولئك عسى اهللا*ُْ َ َ ِ َ ُ ْ أن َ َ

ْيعفو عنهم َُ ْ َ َ ً وكان اهللاَُّ عفوا غفوراُْ ُ َُ  َ ََ  ]٩٩- ٩٨النساء [ ﴾َ
 جيب  ـوأنت متكئ عىل أريكتك حتتيس الشاي أو القهوةـ من السهل عليك يا عبد اهللا أن تقول للناس 

فسوف جتد نفسك عاجزا عن .. إىل أين، وكيف، ومتى، ومن أين: لكن إن قيل لك.. عليكم أن هتاجروا
 !!، وبخاصة إن وجه إليك هذه األسئلة مئات املاليني من الناساإلجابة عن كل هذه األسئلة

فليس من الفقه أن تطلق املسألة من دون النظر إىل آثارها ونتائجها، وإمكانية حتققها ومدى واقعيتها 
 . هـ ا..!!ا ملقاصد الرشيعة العامة السمحاءوموافقته

 بل املراد أنه من ،ومساكنة املرشك يكون كافراال يقال إنه جمرد جمامعة (: قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن
عجز عن اخلروج من بني ظهراين املرشكني وأخرجوه معهم كرها فحكمه حكمهم يف القتل وأخذ املال ال 

 ]٢/١٣٥جمموعة الرسائل واملسائل [ )يف الكفر
 )]من هو املجاهد؟( ١٣/١٣١٢/ ٥٦: الفتوى رقم [  أبو الوليد الغزي األنصاري يفالشيخ قال

ألصل يف دماء أهل اإلسالم التحريم؛ وهي معصومة ال يستباح منها يشء إال بربهان ناهض من كتاب ا(
 ..ملسو هيلع هللا ىلصاهللا تعاىل وسنة نبيه 

وهذا هو الواجب اعتقاده يف كل من دان باإلسالم اليوم يف مشارق األرض ومغارهبا؛ سواء كان يف : الثاين
 عالمات اإلسالم فصىل صالة املسلمني واستقبل قبلتهم بالد اإلسالم أو غريها، وكل من أظهر شيئا من

ُيا أهيا الذين آمنوا ﴿: وأكل ذبحتهم فهو مسلم له ما للمسلمني وعليه ما عليهم، وكام دل عليه قوله تعاىل َ ََ َ ِ َّ َ ُّ َ
َإذ ِا رضبتم يف سبيل اهللاِ ِ َ ِْ ُ ْ َ َ فتبينوا وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالَ َّ ُ ْ َُّ َ ْ ُِ َ َُ ْ َ ََِ َ ُ ََ ًم لست مؤمناَ َِ ْ ُ ْ ؛ ففي هذه اآلية دليل ملا ﴾ََ

 ..ذكرناه؛ وهني عن قتل من أظهر اإلسالم؛

السالم عليكم؛ كام دلت عليه : وقد نيطت صفة اإلسالم بقول كلمة الشهادتني أو بتحية اإلسالم وهي
؛ أو التوقف !فراآلية، وكل قول خيالف هذا الذي ذكرناه كالقول بأن األصل يف عامة أهل اإلسالم هو الك

؛ وغري ذلك، فأقوال حمدثة يف الدين وبدعة ضاللة نربأ إىل اهللا تعاىل !عن احلكم بإسالمهم إىل تبني حاهلم
 ...منها، ونسأله السالمة والعافية
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إذا عرفت هذا عرفت املصيب من املخطئ؛ واملحق من املبطل، ومن عرف احلق عرف أهله، وإنام املجاهد 
ة اهللا؛ ووقف عند أوامره ونواهيه ال يتجاوزها، وليس كل من انتسب إىل املجاهدين من جاهد إلعالء كلم

فهو منهم، وال كل ما ينسب فعله إىل املجاهدين فقد فعلوه، خاصة وأن عدو الدين وأنصاره ومن يتولونه 
 )ميف أهل اجلهاد وتنفري العامة منهيتخذون ذلك ذريعة إىل الطعن ! من املنتسبني إىل املسلمني

 عىل اإلسالميةوأوضحنا أننا ننظر إىل شعوبنا (: ]املسلمني تعظيم حرمة دماء[ يف رسالة:  عطية اهللالشيخوقال 
 أنفسنا من التقصري؛ وإنام ينسب اليشء إىل أظهر أوصافه ال نعفيها ووال ،أهنا شعوب مغلوبة عىل أمرهـا

 واألنظمةملحكومة من قبل الطغاة املرتدين  وأن شعوب أمتنا ا،التي عليها املدار يف املسألة املخصوصة
 املوالية للغرب هـي شعوب مسلمة جيب علينا كام جيب عىل كل فرد قادر لألعداءالعلامنية اخلائنة العميلة 

 والعزة الصالحمن أفراد هذه الشعوب أن يسعى يف إنقاذها وختليصها وهدايتها والرقي هبا يف مدارج 
 ... وزيادة معاناهتا وبؤسها ومآسيهاألمالكهافيها والنهب إعامل التقتيل ال  ،والكرامة

 ، إىل رضورة بث ونرش العلم بعظم حرمة دم املسلم ـ وفقهم اهللاـونذكر إخواننا املجاهدين يف كل مكان 
 ووجوب سد أي ، واخلوف عليه من أن يراق بغري حق،وصيانته واملحافظة عليهاالحتياط فيه، ووجوب 

 تطغى احلرب وأجواؤها ال وأن ، وأمواهلم وأعراضهماإلسالم بدماء أهل هانةاالستطريق مفض إىل 
 عىل عبوديتنا ال و، ويف كل أمراألمروثاراهتا وأحقادها عىل متسكنا برشيعة ربنا عز وجل يف هذا ا وأحواهل

مل  بالتزام كاملسو هيلع هللا ىلص نسري عىل طريق حممد ،الكاملة له سبحانه وتعاىل؛ فنحن عبيد هللا عز وجل وجنود له
 )وصرب ويقني

أن احلق احلقيق باإلتباع، البعيد عن اإلحداث واالبتداع، : اخلالصة(:  حفظه اهللا الليبيأبو حييالشيخ قال 
، االحتامالتأن كل طائفة ثبت عقد اإلسالم ألفرادها بيقني، فال جيوز أن حيكم عليهم بالكفر بمجرد 

 )اظاهرا وباطنيف حقهم وجب إعامهلا وحيث علم بوجود موانع التكفري 
*                       *                       * 
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 : فرع متعلق بأموال املسلمین

، لكن ن فيه الرشع أو أعطاه عن طيب نفس، فال جيوز من ماله إال ما أذرنا أن املسلم معصوم الدم واملالذك
 .؟هل جيوز للمجاهدين فرض رضائب عىل أغنياء املسلمني لسد حاجيات اجلهاد

، ومن أجل تغطية نفقات اجليش املختلفة رشع تلفة، والسيام يف العرص احلديثللجيش نفقات هائلة خم
 تتدفق عىل ، وإنام عدد اإلسالم تلك املوارد لكي تظل األموالسالم عدة موارد مالية هلذا الغرضاإل

ا لضعف  التي ختصه سببعف امليزانيةُ، حتى ال يكون ضاجليش اإلسالمي بسخاء، للوفاء بجميع متطلباته
، إذ قد حيدث أن  بالواجبات واملهامت املنوطة هبا، وعجزها بالتايل عن القيامالقوة العسكرية اإلسالمية

، ويف هذه احلال لو  عليها اجليش يف تلبية احتياجاتهيشح أو ينضب مورد من تلك املوارد املالية التي يعتمد
هو املورد الوحيد الذي يعتمد عليه اجليش ألدى ذلك إىل كان هذا املورد الذي حلت به تلك األزمة 

سلبيات كثرية ترى آثارها السيئة، ليس يف جهاز اجليش أو آلته احلربية فحسب، وإنام متتد لتناول كيان األمة 
كلها يف مواجهة أعدائها من الداخل أو من اخلارج، ومن هنا كان تعدد تلك املوارد املالية للجيش هو 

 .  يسد عىل تلك السلبيات أي ثغرة تنفذ منها إىل كيان األمة أو درعها احلصنيالكفيل بأن

 هل تفرض رضائب مالية عىل املسلمني من أجل رصفها عىل اجليش، للقيام :ولكن السؤال الذي يثار هو
 بتجهيزه بام حيتاج إليه من أسلحة ومعدات لتمكينه من النهوض بفرض اجلهاد عىل الوجه املطلوب؟

 :وجوب اجلهاد باملال بصورة مستقلة، جاء يف فتاوى ابن تيمية ما نصه أن من العلامء من رصح ب:ابواجلو
 يف رواية أيب ، وهو نص أمحدهاد بامله وجب عليه اجلهاد باملهومن عجز عن اجلهاد ببدنه، وقدر عىل اجل(

ًنفروا خفافا وثقاال ﴿ :، وهو الذي قطع به القايض يف أحكام القرآن يف سورة براءة عند قوله احلكم َ ِ ِ َِ ً َ ُ ْ
َوجاهدوا بأموالكم و َ َ َْ ُْ ِ َِ ِ ِأنفسكم يف سبيل اهللاُ ِ َ ِْ ُ ِْ ُ َ ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمونَ ُْ ْ ْ ْ َْ َْ َ ُ ْ َُ ِ ُ ٌُ ِ  فيجب ]٤١من اآلية: التوبة[ ﴾َ

فضل، ، وعىل هذا فيجب عىل النساء اجلهاد يف أمواهلن إن كان فيها ىل املورسين النفقة يف سبيل اهللاع
، وينبغي أن يكون حمل الروايتني يف يف أموال الصغار إذا احتيج إليها، كام جتب النفقات والزكاةوكذلك 
 داهم العدو فال يبقى للخالف وجه، فإن دفع رضرهم عن الدين، والنفس ، فأما إذاالكفايةواجب 

، وفتاوى ] ٤/٣١٦ :قرآن للجصاص ، وأحكام ال١/٩٤٤انظر أحكام القرآن البن العريب [) واحلرمة واجب إمجاعا
 ]١/٢٥٣: ، وانظر السري الكبري ٤/٦٠٧: ابن تيمية 
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إن املسلمني إذا احتاجوا إىل مال (: أيضا ]٢١٨:املظامل املشرتكة البن تيمية ضمن جمموعة رسائل[وجاء يف رسالة 
 )عىل القادرين االشرتاك يف ذلكجيمعونه لدفع عدو وجب 

ومنها ـ يعني من فقه (: عن فقه غزوة تبوك ما ييل] ٥٥٩ ـ ٥٥٨ /٣: عاد البن القيمزاد امل[  يفوقال ابن القيم
هاد باملال، كام جيب بالنفس، وهذا إحدى الروايتني عن أمحد، وهي الصواب الذي ال الغزوة ـ وجوب اجل

قدما عىل اجلهاد ، بل جاء مباجلهاد بالنفس يف القرآن وقرينه، فإن األمر باجلهاد باملال شقيق األمر ريب فيه
َّإن اهللاََّ اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن ﴿: يف قوله تعاىل بالنفس يف كل موضع إال موضعا واحدا ْ ََّ ِ ْ ْ ْ ََُ َ َ ََ َُ َُ ْ ِ ِ ُِْ َ َ ْ ِ

َهلم اجلنة َّ َْ ُ ، وال ريب أنه وهذا يدل عىل أن اجلهاد به أهم وآكد من اجلهاد بالنفس، ]١١١من اآلية: التوبة[ ﴾َُ
فيجب عىل ، ]١٨٩٥ :مسلم ،٢٨٤٣: البخاري[ »من جهز غازيا فقد غزا« : ملسو هيلع هللا ىلص، كام قال النبي  اجلهادينأحد

، فإن وال يتم اجلهاد بالبدن إال ببذله، وال ينترص إال بالعدد والعدد،  عليه كام جيب عىل القادر بالبدنالقادر
 باملال عىل العاجز بالبدن فوجوب ، وإذا وجبوجب عليه أن يمد باملال والعدةمل يقدر أن يكثر العدد 
 .ىاجلهاد باملال أوىل وأحر

هذا ولكن مجهور العلامء رشطوا يف جواز حتصيل املال من الناس من أجل إعداد اجليش للقتال ـ أن خيلو 
فتح [يف لكامل ابن اهلامم ايف ذلك يقول ، ومن األموال التي تغطي حاجة اجليشوما هو تابع له ) بيت املال(

ور بعبادة مركبة من املال واعلم أن مقتىض النظر أن النفقة جتب يف مال الغازي، ألنه مأم(: ]٥/٤٤٣: رالقدي
اجلهاز ، وأن وجوب جتهيزهم من بيت املال عىل اإلمام إنام هو إذا مل يقدروا عىل والبدن، فتكون كاحلج

يكره أن يكلف اإلمام الناس ذلك وأما إذا مل يكن يف بيت املال يفء ـ ال ... فاضال عن حاجاهتم وعياهلم
  ...)مني بإحلاق الرضر األدنى، وهو تعدي رش الكفار إىل املسلنسبة عدل، ألن به دفع الرضر األعىلعىل 

لو أراد اإلمام أن جيهز جيشا ـ فإن كان يف بيت املال سعة فينبغي له : (]١/١٣٩: رشح السري الكبري[وجاء يف 
أخذ من الناس شيئا وإن مل يكن يف بيت املال سعة كان له أن يتحكم عىل جتهيزهم بامل بيت املال، وال ي

السيل : وانظر[ )الناس بام يتقوى به الذين خيرجون إىل اجلهاد، ألنه نصب ناظرا هلم، ومتام النظر يف ذلك
 ]٤/٥٢٠: اجلرار للشوكاين

 هـ بعد حترك التتار ٦٥٧اث سنة يف أحد: (]٧٣ ـ ٧/٧٢: النجوم الزاهرة البن تغري بردي األتابكي[ وجاء يف
 طلب القضاة والفقهاء واألعيان إىل "قطز" أحد السالطني املسلمني يف مرص واسمه ّنحو بالد الشام أن



  )٤٢(      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      من الشيخ أيب احلسن رشيد اهدي نيجرييانصائح وتوجيهات شرعية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وانعقد ... اجتامع يستشريهم فيه أن يفرض عىل الناس ماال يؤخذ منهم ألجل جتهيز جيش لقتال التتار
 . اإلمجاع

إنه إذا طرق : ، وخالصة ما قال)ابن عبد السالم(امد عىل ما يقوله وأفاضوا يف احلديث، فكان االعت...
، وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به عىل جهادكم د اإلسالم وجب عىل العامل قتاهلمالعدو بال

قترص كل ، وي املذهبة، واآلالت النفيسةضا لكم من احلوائ، وتبيعوا مرشط أن ال يبقى يف بيت املال يشءب
جلند من ، وأما أخذ األموال من العامة مع بقايا يف أيدي اجلند عىل مركوبه وسالحه، ويتساووا هم والعامةا

 )األموال واآلالت الفاخرة، فال، وانفض املجلس عىل ذلك

إذن فيحق لصاحب السلطة أن يلزم أفرادا من األغنياء بالتعيني، لتحمل عبء اجلهاد بمعناه املايل ـ نفقات 
من أجل القيام بواجب اجلهاد، وذلك عىل حسب ما متليه املصلحة أيضا، وإذا كان توزيع هذا اجليش ـ 

العبء عىل األغنياء بالتساوي بنسبة ما يملكون من أموال مع مالحظة ما عليهم من التزامات هو الذي 
 املايل، وذلك تقيض به املصلحة، فإنه يتعني عىل صاحب السلطة التزام هذا األسلوب يف التكليف باجلهاد

 ]١٢١: األشباه والنظائر للسيوطي [)ترصف اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة(: عمال بالقاعدة الرشعية

، مجيع املسلمني ملدامهة العدو هلم أما حني يكون اجلهاد فرض عني عىل ،هذا حني يكون اجلهاد فرض كفاية
ة هنا، أن خيرجوا للجهاد بالقتال، كل عىل حسب لفني من ذوي القدرة القتاليفإنه كام جيب عىل مجيع املك

 . جيب عىل األغنياء بذل أمواهلم للمجاهدين،قدرته

أموال الزكاة ما ، وال يف سهم اجلهاد من ملخصصة للمصالحوعىل هذا حني ال يكون يف األموال العامة ا
ائب ا يسمى بفرض الرض، أو مايل عىل الناس عىل الوجه املرشوعفإن فرض اجلهاد امل، يفي بحاجة اجليش

ما ال يتم الواجب إال به فهو « يكون من باب ،، من أجل القيام هبذا الفرضعىل املورسين وتوزيعها عليهم
ذا ه[..  القيام هبا لقيام اجلهاد القتايل، ومن هنا أيضا يكون اجلهاد باملال من الواجبات التي يتحتم»واجب

وأحكام املجاهد بالنفس للدكتور مرعي بن . شيخ عبد القادر بن عبد العزيزالعمدة يف إعداد العدة لل: املبحث مجع من
 ]والقتال واجلهاد يف السياسة الرشعية ملحمد خري هيكل. عبد اهللا مرعي
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 : عن املسألة فقال ما ملخصه وأجاب الشيخ عطية اهللا
فع أموال للجهاد ال بأس إن شاء اهللا بأخذ بعض أصحاب رؤوس األموال وأهل الثراء، ومطالبتهم بد

 : بحسب حاهلم من أجل احلاجة الشديدة التي أنتم فيها، وخمترص هذه املسألة ما ييل
 يشء من ّماداموا مسلمني فاألصل يف أمواهلم العصمة كام هي دماؤهم وأعراضهم وأبشارهم، وال حيل

 : أمواهلم إال بطريقني
ن، ألن فرض املسألة أهنم ال يدفعون شيئا وال بطيب نفس منه، وهذا منعدم اآل) وهو الطريق األول(إما * 

يتربعون بيشء وال يعطون شيئا للمجاهدين، واحلاجة ماسة ألخذ بعض أمواهلم الكثرية لالستعانة هبا عىل 
 .اجلهاد، بل قد تصل هذه احلاجة إىل الرضورة أو ما يقارهبا

 : ين له صوروهذا الطريق الثاع، بحق، أي بالرش) :  الطريق الثاينوهو(وإما * 
فإنا «: أخذ الزكاة منه قهرا وقرسا وعنوة إذا امتنع من بذهلا طوعا، كام يف احلديث الذي يف السنن: منها

، فأما أخذها منه فمحل اتفاق بني الفقهاء، وأما أخذ شطر ماله »آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا
، ومنهم من قال )عقوبة مالية(تعزير بأخذ املال فاختلفوا فيه، فمنهم من أخذ بظاهره، وجعلوه من باب ال

 .إنه منسوخ، وهذا ضعيف، ومنهم من اعتذر عن األخذ بظاهره بتأويالت ال ختلو من ضعف
 .أخذ احلقوق الواجبة عليهم مثل النفقات الواجبة عليهم ألزواج أو عيال أو غريهم: ومنها
 . ونحوها،حد منهمأخذ الديات وأروش اجلنايات متى ما وجبت عىل أ: ومنها
 .أخذ الضامن يف حال استحقاقه عىل أحد منهم ووجوبه عليه بالقضاء: هاومن

أخذ الغصوب منهم لو كانوا مغتصبني شيئا، فرتد إىل أهلها، إن كان ماال عاما أو خاصا، ويضمنون : ومنها
 .قيمتها يف حال التلف واالستهالك

 .وا أن يضيفوه، فيؤخذ منهم قدرها لثالثة أيامأخذ الضيافة منهم إذا نزل هبم ضيف وأب: ومنها
وهل منها أخذ يشء من أمواهلم من أجل سد حاجة املجاهدين والثغور وختليص األرسى وسد حاجة 

 املرشفني عىل التلف؟
 . نعم، الصحيح أن ذلك منه، أي مما جيوز ويرشع، ال شك يف هذا:اجلواب

ا اآلن يف حالنا اجلامعة اجلهادية يف بلد أو ناحية ما إذا وقد قرر ذلك الفقهاء، وحاصله أن الدولة ومثله
عن سد هذه احلاجات، وكان األمر بحيث لو مل نأخذ فضول أموال هؤالء ) أي عجز بيت املال(عجزت 
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عن مقاومة العدو، ) أي جماهدوهم وجيشهم(األغنياء، انسد باب اجلهاد أو تعطل أو ضعف املسلمون 
فإن ذلك يبيح لنا األخذ من أمواهلم ما يسد احلاجة، وال نزيد عىل قدر وتعرض للهزيمة واالنكسار، 

 .احلاجة
 : والدليل عليه كثري، فهذه مسألة صحيحة وفقه صحيح

كام قال .. ورية كلية كام سيأيت إن شاء اهللاأن هذا موضع رضورة كام هو واضح، وهي مصلحة رض: منه
ٍوالذين آمنوا ومل هياجروا ما لكم من واليتهم من يشء ﴿ لهوأما قو(: ايض أبو بكر بن العريب رمحه اهللالق ِ ِ ِ ِْ َ َُ ْ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ ُ َِ َ ُ َ َِّ ْ َ ُ َ

ُحتى هياجروا ِ َ ُ َّ  من كان مقيام بمكة عىل إيامنه مل يكن ذلك معتدا له ّفإن ذلك عام يف النرصة واملرياث؛ فإن: ﴾َ
 بالقرابة، سواء كان الوارث يف دار به، وال مثابا عليه حتى هياجر، ثم نسخ اهللا ذلك بفتح مكة واملرياث

؛ لسقوط اعتبار اهلجرة بالسنة، إال أن يكونوا أرساء مستضعفني؛ فإن الوالية معهم السالماحلرب أو يف دار 
قائمة، والنرصة هلم واجبة بالبدن بأال يبقى منا عني تطرف حتى نخرج إىل استنقاذهم إن كان عددنا حيتمل 

. يف استخراجهم، حتى ال يبقى ألحد درهم، كذلك قال مالك ومجيع العلامءذلك، أو نبذل مجيع أموالنا 
فإنا هللا وإنا إليه راجعون عىل ما حل باخللق يف تركهم إخواهنم يف أرس العدو، وبأيدهيم خزائن األموال 

 اهـ) وفضول األحوال والعدة والعدد، والقوة واجللد
وفرض عىل األغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا : أبو حممدمسألة قال (: قال ابن حزم رمحه اهللا يف املحىلو

 سائر أموال املسلمني هبم، فيقام هلم يفبفقرائهم، وجيربهم السلطان عىل ذلك، إن مل تقم الزكوات هبم، وال 
 ال بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من الذيبام يأكلون من القوت 

ِآتو﴿لشمس وعيون املارة، برهان ذلك قول اهللا تعاىل املطر، والصيف، وا َ ذا القربى حقه واملسكني وابن َ ْ َ َ ُ َ ََ ِ ِْ ْْ َّ ُ ْ َ
ِالسبيل ِ ِوبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى واملساكني واجلار ذي القربى واجلار اجلنب ﴿:  وقال﴾َّ ُ َ َُْ َْ َْ َِْ َِ َ َ َ َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ ُْ ُْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ ًِ ِ ِ

ِوالصاحب ب ِ ِ َّ ْاجلنب وابن السبيل وما ملكت أيامنكمَ ْ َ َ َُّ ُ ََ َ ْ َْ َ ْ َِ ِِ ِ إىل آخر كالمه فانظروه يف املحىل يف آخر كتاب ...) ﴾َْ
 .الزكاة، فإنه جيد

اجلهاد يف أهم جهة كل سنة، وإن خاف (: ]خمترصه يف كتاب اجلهاد وأحكام املسابقة[وقال خليل بن إسحاق يف 
، ولو مع وال جائر، عىل كل حر ذكر مكلف قادر، كالقيام بعلوم الرشع حماربا، كزيارة الكعبة، فرض كفاية

 والفتوى، ودفع الرضر عن املسلمني،
 أي بإطعام جائع وسرت عورة حيث مل تف الصدقات وال "ودفع الرضر عن املسلمني": لهقو(: الدسوقي
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 اهـ) املظلوم وبغري ذلكبيت املال بذلك، وباملعاونة عىل رد ما أخذه اللص لصاحبه، وبرد الظامل عىل 
ل الكالم ل لكالمه بمسألة الترتس، وأطاّ بعد أن مث]املستصفى يف بحث املصالح[وقال الغزايل رمحه اهللا يف 

ال سبيل إليه مع كثرة :  من املصالح فهل إليه سبيل أم ال؟ قلنافتوظيف اخلراج: فإن قيل(: فيها، قال
دي من األموال ومل يكن من مال املصالح ما يفي بخراجات األموال يف أيدي اجلنود، أما إذا خلت األي

العسكر ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب خليف دخول الكفار بالد اإلسالم أو خيف ثوران الفتنة من 
أهل العرامة يف بالد اإلسالم، فيجوز لإلمام أن يوظف عىل األغنياء مقدار كفاية اجلند، ثم إن رأى يف 

؛ ألنا نعلم أنه إذا تعارض رشان أو رضران قصد الرشع دفع صيص باألرايض فال حرجلتوزيع التخطريق ا
أشد الرضرين وأعظم الرشين وما يؤديه كل واحد منهم قليل باإلضافة إىل ما خياطر به من نفسه وماله لو 
 خلت خطة اإلسالم عن ذي شوكة حيفظ نظام األمور ويقطع مادة الرشور وكان هذا ال خيلو عن شهادة
أصول معينة فإن لويل الطفل عامرة القنوات وإخراج أجرة الفصاد وثمن األدوية وكل ذلك تنجيز خرسان 

 اهـ) لتوقع ما هو أكثر منه
فأما الفصل الثالث منها وهو أمهها فالغرض ذكر ما يقتضيه ( :]الغياثي[وقال إمام احلرمني رمحه اهللا يف 

 صفرت يد راعي الرعية عن األموال واحلاجات ماسة، فليت اإليالة الرشعية والسياسة الدينية فيه إذا
شعري كيف احلكم وما وجه القضية فإن ارتقب اإلمام حصول أموال يف االستقبال ضاع رجال القتال 
 وجر ضياعهم أسوأ األحوال وإن اسرتسل يف مد اليد إىل ما يصادفه من مال من غري ضبط الرشع يف

ام سبق أنا ال نحدث لرتبية املاملك يف معرض االستصواب مسالك ال نرى األقوال واألفعال، وقد قدمنا في
هلا من رشعة املصطفى مدارك، فإن بىل اإلمام بذلك فليتئد ولينعم النظر هنالك، فقد دفع إىل خطتني 
عظيمتني؛ إحدامها تعريض اخلطة للضياع والثانية أخذ مال يف غري استناد استحقاقه إىل مستند معروف 

اهللا ويل التوفيق والتيسري، وهو بإسعاف راجيه جدير، فنقول إذا خال بيت املال انقسمت األحوال مألوف و
ونحن نرتبها عىل ثالثة أقسام ونأيت يف كل قسم منها بام هو مأخذ لألحكام ونمزج القضايا السياسية 

 : أنحاءباملوجبات الرشعية، فال ختلو احلال وقد صفر بيت املال من ثالثة 
  باهللا ديار اإلسالم  أن يطأ الكفار والعياذ:أحدها
ال يطأوها ولكنا نستشعر من جنود اإلسالم اختالال ونتوقع انحالال وانفالال لو مل نصادف ماال : والثاين

 هم إىل وطء أطراف الديار ثم يرتتب عىل ذلك استجراء الكفار يف األقطار وتشوف
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راصد عىل أهب وعتاد وشوكة واستعداد، ولو وقفوا ولو أن يكون جنود اإلسالم يف الثغور وامل: والثالث
ندبوا للغزو واجلهاد الحتاجوا إىل ازدياد يف االستعداد وفضل استمداد، ولو مل يمدوا النقطعوا عن اجلهاد 
فهذه التقاسيم قاعدة الفصل فلنقل فيها أوال، ولنذكر يف كل قسم منها معوال، ثم ننظر إىل ما وراءها واهللا 

 .ن عىل ما نحاوله من بياناملستعا
 اهـ.)......فصل فأما إذا وطئ الكفار

االعتصام عند كالمه عىل املصالح املرسلة، يف املثال اخلامس من األمثلة العرشة التي مثل [ي رمحه اهللا يف بوقال الشاط
ر ومحاية امللك املتسع إنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إىل تكثري اجلنود لسد الثغو: املثال اخلامس(: ]هبا هلا

األقطار، وخال بيت املال وارتفعت حاجات اجلند إىل ما ال يكفيهم، فلإلمام إذا كان عدال أن يوظف عىل 
األغنياء ما يراه كافيا هلم يف احلال إىل أن يظهر مال بيت املال، ثم إليه النظر يف توظيف ذلك عىل الغالت 

س به إىل إحياش القلوب، وذلك يقع قليال من كثري بحيث ال والثامر وغري ذلك، كيال يؤدى ختصيص النا
جيحف بأحد وحيصل املقصود، وإنام مل ينقل مثل هذا عن األولني التساع مال بيت املال يف زماهنم بخالف 
زماننا فإن القضية فيه أحرى ووجه املصلحة هنا ظاهر، فإنه لو مل يفعل اإلمام ذلك النظام بطلت شوكة 

ديارنا عرضة الستيالء الكفار، وإنام نظام ذلك كله شوكة اإلمام بعدله، فالذين حيذرون اإلمام وصارت 
من الدواهي لو تنقطع عنهم الشوكة يستحقرون باإلضافة إليها أمواهلم كلها فضال عن اليسري منها، فإذا 

ح الثاين عن عورض هذا الرضر العظيم بالرضر الالحق هلم بأخذ البعض من أمواهلم فال يتامرى يف ترجي
 . األول، وهو مما يعلم من مقصود الرشع قبل النظر يف الشواهد

 يف يتيمه أو الكافل فيمن يكفله مأمور برعاية األصلح له، أن األب يف طفله أو الويص: واملالئمة األخرى
 حراسته من وهو يرصف ماله إىل وجوه من النفقات أو املؤن املحتاج إليها، وكل ما يراه سببا لزيادة ماله أو

التلف جاز له بذل املال يف حتصيله، ومصلحة اإلسالم عامة ال تتقارص عن مصلحة طفل وال نظر إمام 
 الكفار أرض اإلسالم لوجب القيام وطئاملسلمني يتقاعد عن نظر واحد من اآلحاد يف حق حمجوره، ولو 

ا إىل اهللكة زيادة إىل إنفاق املال، بالنرصة وإذا دعاهم اإلمام وجبت اإلجابة وفيه إتعاب النفوس وتعريضه
 .وليس ذلك إال حلامية الدين ومصلحة املسلمني
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فإذا قدرنا هجومهم واستشعر اإلمام يف الشوكة ضعفا وجب عىل الكافة إمدادهم، كيف واجلهاد يف كل 
قدرنا انعدام سنة واجب عىل اخللق، وإنام يسقط باشتغال املرتزقة فال يتامرى يف بذل املال ملثل ذلك، وإذا 

الكفار الذين خياف من جهتهم، فال يؤمن من انفتاح باب الفتن بني املسلمني، فاملسألة عىل حاهلا كام كانت، 
فال وتوقع الفساد عتيد فال بد من احلراس، فهذه مالءمة صحيحة إال أهنا يف حمل رضورة فتقدر بقدرها، 

ت إنام يكون حيث يرجى لبيت املال دخل ينتظر ، واالستقراض يف األزمايصح هذا احلكم إال مع وجودها
أو يرجتى، وأما إذا مل ينتظر يشء وضعفت وجوه الدخل بحيث ال يغنى كبري يشء فال بد من جريان حكم 

وهذه املسألة نص عليها الغزايل يف مواضع من كتبه وتاله يف تصحيحها ابن العريب يف أحكام . التوظيف
ل وإعطائه عىل الوجه ندهم عدالة اإلمام وإيقاع الترصف يف أخذ املاالقرآن له، ورشط جواز ذلك كله ع

 اهـ) املرشوع
 :uونضاف إىل أصل املسألة يشء آخر وهثم يف مسألتكم ا

 .خطف صاحب املال املراد أخذ يشء من ماله عنوة، ذلك أذى له، ويقتضيه ترويعه وترويع أهله وذويه
 مفسدة أكرب ومنكر أعظم، وهو تنفري الناس وصدهم عن اخلوف من وقوع: وانضاف إليها يشء آخر، وهو

 !...سبيل اهللا، إذا ظنوا أن املجاهدين يعتدون عىل أموال الناس
 : فال بد من النظر يف هذه األشياء، فأقول مستعينا باهللا

 : الذي أره إلخواين هو اآليت
ا عىل خطف الشخص وأخذه جيوز لكم أخذ يشء من أمواهلم تسدون هبا رضورتكم، وإذا كان ذلك متوقف

إىل السجن حتى يدفع املقدار املطلوب منه، فال بأس، ويغتفر ما يف ضمن ذلك من بعض األذى له 
 : والرتويع له وألهله، لكن برشوط

ال تأخذون من كل أحد إال املقدار الذي ال جيحف به وال يذهب بامله، بل تأخذون باملعروف،  ـ١
األموال بحسب أمواهلم، وتنسد احلاجة إن شاء اهللا بدون إجحاف وتقسمون األخذ عىل أصحاب رؤوس 

 .بأحد

                                                           

u -أو املـسلمني أمـوال مع التعامل يف ّوشدد دقيقا، تقييدا ّوقيده حكمها، ّبني وقد اهللا، عطية للشيخ ُرفعت مسألة  هذه 
 ]النارش. [حمكمة ضوابط هلا ووضع بسببها، للرتويع تعريضهم
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 أن يكون اخلطف آخر حل، كالكي آخر الدواء، فإن أمكن أن تكلموا الناس وتراسلوهم فيدفعوا ما ـ ٢
 .يكفيكم فال جيوز اخلطف والسجن واألذى

فوه نوع ختويف حتى يدفع جائز يف حال تعني اخلطف طريقا كآخر حل أن تسجنوا الشخص مدة وختوـ  ٣
 .ما تقرر عليه من قبلكم، وذلك لرضورة سد حاجة اجلهاد واملجاهدين

 جيب أال يؤدي كل ذلك إىل إحداث مفسدة أعظم من مفسدة نقص وانعدام األموال، بمعنى أال يؤدي ـ ٤
 رشط أال يؤدي عملكم هذا إىل منكر أكرب، فإن أدى إليه منعنا منه، وهذا حمل إمجاع ال خالف فيه، أعني

 .األمر والنهي إىل منكر أكرب ومفسدة أعظم
فعليكم أن تدرسوا احلاالت، وختتاروا يف كل منطقة ومع كل أناس ما يناسبهم، وليس رشطا أن تعاملوا 
كل الناس وكل املناطق بنفس الطريقة وبنفس األسلوب، بل تترصفون يف كل حال ومع كل أناس بام 

 .وال يرتتب عليه مفسدة أكربيناسب، مما حيقق املصلحة 
، وتقسمون األخذات عىل الناس، )قدر احلاجة وحتى أقل منه، تيسريا عىل الناس(وتأخذون القليل الكايف 

 .بحسب أمواهلم وثرائهم، وهكذا
وعاملوا الناس باملعاملة احلسنة، وعظوهم وأحسنوا إليهم وتألفوهم، وبينوا هلم أن هذا واجب نأخذه 

نكم مل تدفعوه بسبب من األسباب إما لعدم ثقتكم فينا لعدم معرفتكم بنا، وإما لشدة منكم للرضورة أل
 الخ... حبكم للامل ومجعكم له وتقصريكم يف البذل وشكر النعمة، وإما خلوفكم من العدو

نجحف بكم وال نعتدي عليكم،  فنحن نأخذ منكم قدر احلاجة للجهاد وملصلحة اإلسالم واملسلمني، وال
كم، وما يف ضمن هذا العمل من بعض األذى، فال بد منهم ونحن مضطرون إليه، ونعمل يف ذلك وال نرض

 .إلخ ونحو ذلك من التفهيم ...بالرشع وفتوى علامء اإلسالم
وتفهمون الواحد منهم أنه لو دفع لكم يف كل سنة أو ستة شهور أو نحوها مبلغا معينا عن طريق الطريق 

: ملعاذملسو هيلع هللا ىلص وهكذا فإن املال شقيق النفس، وال تنسوا وصية رسول اهللا ، دهاالفالين، فال يتعرض ليشء بع
 »واتق كرائم أمواهلم«

 !..سبيل تنفري، وسبيل خطر جدا) أخذ أموال الناس(فهذا األمر 
 .وإنام جوزنا ما جوزنا للرضورة

 عنا وعن  أكرب من مثل تنفري الناس عن اجلهاد واملجاهدين وانقالب الناساورشطنا أال حيدث منكر
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 !!...نرصتنا وذهاهبم إىل صف العدو املرتد الذي يظنون أنه حيفظ أمواهلم ويصوهنم
 ..فإذن لتترصفوا يف ضوء هذا الفقه، باملعروف

 ]  من جواب للشيخ عطية اهللا يف املسألةنتهىا[. واهللا معكم وهو خري الرازقني 

عندنا يف اجلزائر ال نرى حرجا يف استهداف ؛ أدري ما وجه إنكاركم أخذ أمواهلاأما مسألة البنوك فال 
أما .. وأموال الشعب املودعة هبا مضمونة، وذلك مقابل استعامهلا، أموال البنوك ألهنا مؤسسة حكومية

 .، وما هي صورة عملها عندكم؟هل هي بنوك خاصة أم تابعة للدولةف.. الوضع عندكم فال أدري
               *                       **         
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 . تعدد الجماعات، وحکم الخارج عن جماعة ما: ثالثا 

 . وحدة املجاهدین، ووجوب اإلمارة: املطلب األول
إن الواجبات الرشعية كاجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر (: قال صاحب العمدة يف إعداد العدة

فإن ": مام، بل قد نبه ابن قدامة عىل هذا فقالونحوها مل يقم دليل عىل أهنا تسقط عن املسلمني بانعدام اإل
: ، قلت"ال تتم إال بالقوة واإلمارة": ، وهذه الواجبات كام قال ابن تيمية "عدم اإلمام مل يؤخر اجلهاد

ُواعتصموا﴿: والقوة منها اجلامعة، قال تعاىل ِ َ ْ ِ بحبل اهللاَ ْ َ ُمجيعا وال تفرقوا ِ َّ َ َ َ َ ً ِ َوال تناز﴿: ، وقال تعاىل﴾َ َ َ َ ُعوا َ
ْفتفشلوا وتذهب رحيكم ُ َُ ِ َ َ َْ َ َُ ْ وأنا آمركم بخمس اهللا «: ملسو هيلع هللا ىلص، وقد ورد األمر باجلامعة رصحيا يف قول رسول اهللا ﴾َ

 ]رواه أمحد والرتمذي وصححه عن احلارث األشعري[ »اجلامعة والسمع والطاعة واهلجرة واجلهاد: أمرين هبن
املوقف من تعدد اجلامعات العاملة لإلسالم؟، ومع من وإذا كانت اجلامعة واجبة لقوة كيان املسلمني فام 

 .يعمل املسلم؟
إن أوجب الواجبات الرشعية يف هذا الزمان هو اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل نرصة لدين اهللا سبحانه وإنقاذا 

 لقول لألمة من املذلة واهلوان، وإلقامة اخلالفة اإلسالمية تلك الفريضة التي يأثم املسلمون مجيعا بغياهبا
، ]رواه مسلم عن ابن عمر ريض اهللا عنهام[ »من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

واملقصود بيعة اإلمام ال غري، ويف تعدد اجلامعات اجلهادية يف القطر الواحدة مفاسد، ألن اجلهاد ال يقوم إال 
لمون مفرقني بني عرشات اجلامعات فكيف وإذا كان املس.. بالشوكة والقوة، والتعدد يذهب بالشوكة

تتكون هلم قوة وشوكة يواجهون هبا أعداءهم، وشوكة اإلسالم ال تتكون إال بالوالء اإليامين بمواالة 
ٍواملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض ﴿: املسلمني بعضهم بعضا واجتامعهم، كام قال املوىل جل وعال ْ َ ْ ْ َ َ َُ َ ِْ ِ َِ ُ ُ ُ َ ُْ َ ُْْ ُْ

ُيأمر ُ ُون باملعروف وينهون عن املنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون اهللاََّ ورسوله أولئك سريمحهم َْ َ َ ُ َ ُ ُ ُ ُ َ ُُ َُ ُ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َْ ْ َ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ ْ َ َ ََ ََ َّ ُ ْ َْ ِ َِ ُْ َِْ
ٌاهللاَُّ إن اهللاََّ عزيز حكيم ِ َ ٌَ ِ َّ ْوالذين كفروا بعضهم أولياء بع﴿ :﴾، وقال تعاىلِ َ ْ ْ َ َ َُ َ ْ ُِ َِ ُ ُ َ َ ِض إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض َّ ٍْ َ ْ َِّ ٌ َ ْ َ َِ ْ ُ َُ ُ ْ ِ

ٌوفساد كبري ِ َ ٌ ََ َ﴾ 
والسنة أن يكون للمسلمني إمام واحد، والباقون نوابه، فإذا فرض أن األمة خرجت عن ذلك ملعصية من 
بعضها، وعجز من الباقني، أو غري ذلك فكان هلا عدة أئمة، لكان جيب عىل كل إمام أن يقيم احلدود، 

تويف احلقوق، وهلذا قال العلامء إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل، ويس
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وكذلك لو شاركوا اإلمارة وصاروا أحزابا لوجب عىل كل حزب فعل ذلك يف أهل طاعتهم، فهذا عند 
، فإن ذلك تفرق األمراء وتعددهم، وكذلك لو مل يتفرقوا، لكن طاعتهم لألمري الكبري ليست طاعة تامة

أيضا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك مل يسقط عنهم القيام بذلك، بل عليهم أن يقيموا ذلك، وكذلك لو 
لكان ذلك الفرض عىل القادر : فرض عجز بعض األمراء عن إقامة احلدود واحلقوق، أو إضاعته لذلك

 .عليه
ُا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهللاََّ وأطيعوا َي﴿: فنحن ال نختلف أن اإلمارة واجبة ملجتمع املسلمني لقوله تعاىل  َ ُ َِ ِ َِ َ َُ َ َ َّ َ ُّ

ْالرسول وأويل األمر منكم ْ ُ َُّ ْ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ ال حيل لثالثة يكونون بفالة من األرض إال أمروا «: ملسو هيلع هللا ىلص ولقول رسول اهللا ﴾َ
الثة يف سفر إذا خرج ث«: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال رسول اهللا ]رواه أمحد عن عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام[» عليهم أحدهم

ألن يف ذلك السالمة من اخلالف الذي " ..]رواه أبو داود عن أيب سعيد ريض اهللا عنه[ »فليؤمروا عليهم أحدهم
تالف فمع عدم التأمري يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمري ئيؤدي إىل اال

ونون يف فالة من األرض أو يسافرون فرشعيته يقل االختالف وجتتمع الكلمة وإذا رشع هذا لثالثة يك
لعدد أكثر يسكنون القرى واألمصار وحيتاجون لدفع التظامل وفصل التخاصم أوىل وأحرى ويف ذلك دليل 

 ]٩/١٥٧:نيل األوطار[ "لقول من قال إنه جيب عىل املسلمني نصب األئمة والوالة واحلكام
 والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل ال قيام جيب أن يعرف أن": وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

للدين وال للدنيا إال هبا، فإن بني آدم ال تتم مصلحتهم إال باالجتامع حلاجة بعضهم إىل بعض، والبد هلم 
رواه أبو داود ، من  [»إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم«: ملسو هيلع هللا ىلصعند االجتامع من رأس حتى قال النبي 

وروي اإلمام أمحد يف املسند عن عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا . ] وأيب هريرة ريض اهللا عنهامحديث أيب سعيد،
 ملسو هيلع هللا ىلص فأوجب »ال حيل لثالثة يكونوا بفالة من األرض إال أمروا عليهم أحدهم«:  قالملسو هيلع هللا ىلصعنهام، أن النبي 

تامع ، وألن اهللا تعاىل تأمري الواحد يف االجتامع القليل العارض يف السفر، تنبيها بذلك عىل سائر أنواع االج
أوجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وال يتم ذلك إال بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من اجلهاد 

 -  إىل قوله - والعدل وإقامة احلج واجلمع واألعياد ونرص املظلوم وإقامة احلدود ال تتم إال بالقوة واإلمارة 
تقرب هبا إىل اهللا، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل فالواجب اختاذ اإلمارة دينا وقربة ي

القربات، وإنام يفسد فيها حال أكثر الناس البتغاء الرياسة أو املال هبا، وقد روى كعب بن مالك ريض اهللا 
ال ما ذئبان جائعان أرسال يف زريبة غنم بأفسد هلا من حرص املرء عىل امل«:  أنه قالملسو هيلع هللا ىلصعنه عن النبي 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فأخرب أن حرص املرء عىل املال والرياسة يفسد دينه مثل ]قال الرتمذي حديث حسن صحيح[ »والرشف لدينه
 ]٣٩٢- ٢٨/٣٩٠ :جمموع الفتاوى[ "أو أكثر من فساد الذئبني اجلائعني لزريبة الغنم

، قال ابن ليفةمرشوعية التأمري يف غياب اخلويف تأمري الصحابة خلالد بن الوليد ريض اهللا عنهم يوم مؤتة 
هذا أصل ”: ، قال الطحاوي"-  أي بغري نص من اإلمام -وفيه جواز التأمر يف احلرب بغري تأمري ": حجر

 ]٧/٥١٣: فتح الباري[ "عىل املسلمني أن يقدموا رجال إذا غاب اإلمام يقوم مقامه إىل أن حيرض: يؤخذ منه
اد ألن مصلحته تفوت بتأخريه وإن حصلت غنيمة فإن عدم اإلمام مل يؤخر اجله": وقال ابن قدامة احلنبيل

قسمها أهلها عىل موجب الرشع، قال القايض ويؤخر قسمة اإلماء حتى يظهر إمام احتياطا للفروج، فإن 
 ملسو هيلع هللا ىلصبعث اإلمام جيشا وأمر عليهم أمريا فقتل أو مات، فللجيش أن يؤمروا أحدهم كام فعل أصحاب النبي 

 فريض ملسو هيلع هللا ىلص أمروا عليهم خالد بن الوليد، فبلغ النبي ملسو هيلع هللا ىلصن أمرهم النبي يف جيش مؤتة ملا قتل أمراؤهم الذي
 ]١٠/٣٧٤: املغني والرشح الكبري[ "»سيف اهللا«أمرهم وصوب رأهيم، وسمى خالدا 

وتنطبق عىل هذه اجلامعة وعىل أمريها أحكام اإلمارة الرشعية من حيث واجبات األمري وواجبات 
، وقال شيخ اإلسالم ابن ]متفق عليه [»كم مسئول عن رعيتهكلكم راع وكل«: ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي . األعضاء

 أصحاب األمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشرتك فيه أهل اليد ﴿أولوا األمر﴾و”: تيمية
العلامء واألمراء فإذا صلحوا صلح الناس، : والقدرة وأهل العلم والكالم، فلهذا كان أولوا األمر صنفني

ما بقاؤنا عىل هذا «: ناس، كام قال أبو بكر الصديق ريض اهللا عنه لألمحسية ملا سألتهوإذا فسدوا فسد ال
، ويدخل فيهم امللوك واملشايخ وأهل الديوان، وكل من كان متبوعا »ما استقامت لكم أئمتكم: األمر؟ قال

عنه، وعىل كل واحد فإنه من أويل األمر، وعىل كل واحد من هؤالء أن يأمر بام أمر اهللا به، وينهى عام هنى 
 ]٢٨/١٧٠: جمموع الفتاوى[ “ممن عليه طاعته أن يطيعه يف طاعة اهللا، وال يطيعه يف معصية اهللا

فأما اإلمارة عىل اجلهاد فهي خمتصة بقتال ”: ، قال القايض أبو يعىلوفيام يتعلق برشوط هذه اإلمارة
جليش وتدبري احلرب فيعترب فيها أن تكون مقصورة عىل سياسة ا: أحدمها. املرشكني وهي عىل رضبني

أن يفوض إىل األمري فيها مجيع أحكامها من قسم الغنائم وعقد الصلح، : رشوط اإلمارة اخلاصة، والثاين
 ]٣٩:األحكام السلطانية[ .“فيعترب فيها رشوط اإلمارة العامة

رص عن رشوط اإلمارة ورشوط اإلمارة اخلاصة تق”: وقال أبو يعىل يف الفرق بني اإلمارة اخلاصة والعامة
 ] ٣٧ص [“العامة برشط واحد وهو العلم، ألن ملن عمت إمارته أن حيكم وليس ذلك ملن خصت إمارته
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ا بتفرق املسلمني وتعدد ، وقد ابتلينان هو العمل اجلامعي لنرصة الدينإذن إذا كان الواجب يف هذا الزم
كة ، ألن اجلهاد ال يقوم إال بالشوجاهدةلتوحيد مجاعات املسلمني امل، فالواجب أوال السعي اجلامعات

، والشك أن املسلمني بتفرقهم مسئولون عن قدر كبري من هذا الفساد، والقوة، والتعدد يذهب بالشوكة
ٍوما أصابكم من مصيبة فبام كسبت أيديكم ويعفو عن كثري﴿: وقد قال اهللا تعاىل ِ ِ ٍ ِ َِ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َُ َ ْ ْ َ ُ ْ َُ َُ َْ َ ِ َ﴾ 

 أن تضم اجلامعات احلديثة إىل اجلامعة األقدم، كذلك فإن الواجب عىل كل -تعاىل أعلم  واهللا -والذي أراه 
، ودلييل يف هذا حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه مرفوعا أقدم مجاعة من املشتغلني باجلهادمسلم أن يعمل مع 

 ،كون خلفاء فتكثركانت بنوا إرسائيل تسوسهم األنبياء كلام هلك نبي خلفه نبي، وإنه ال نبي بعدي وست«
 ]همتفق علي[ » فإن اهللا سائلهم عام اسرتعاهمبيعة األول فاألول وأعطوهم حقهمفوا ب : فام تأمرنا؟ قالقالوا

وما ذكرته سابقا يف العمل عند تعدد اجلامعات من وجوب انضامم الالحق للسابق، واجلديد للقديم أرى 
كالكثرة أو زيادة العلم فهذه صفات متغرية، أن يكون أصال يعمل به، وال يصح اعتبار صفة أخرى 

فالطائفة الكثرية يمكن أن تقوم بعدها طائفة أكثر منها عددا، والطائفة التي تضم بعض العلامء يمكن أن 
تكون هناك أخرى مثلها أو تقوم بعدها، فهذه أوصاف متغرية وقاعدة الرشيعة اإلتيان بام ينحرص 

األقدمية فهذا وصف ينحرص وينضبط، ويتفق مع فضيلة السبق واملبادرة وينضبط، ومن هنا قلنا إن العربة ب
ْال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من ﴿: كام يف قوله تعاىل َ َ َ َ ْ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ً َ ََ َ َْ ْ َُ َ ُ ََّ َ َ َْ ُ َ ْ ْ ََ َ َ ْ ْ َِ ِ َ ِ َ

ُبعد وقاتلوا َ َُ َ ْ ، مستمسكا بالرشيعة عامال هبا جماهدا من ول رشعية صحيحةيكون األقدم ذا أص، عىل أن ﴾َ
وإن كان االحتاد هو األوىل، فإن حالت .. له وأن يكون صادقا يف تنفيذهاأجل ظهورها عىل الدين ك

 . األحوال دونه فليس أقل من تتعاون اجلامعات يف البلدان املتعددة يف جماالت اخلربة وإعداد العدة
أال يتخذ هذه املعاونة ذريعة : أحدمها: ادية األخرى فال بأس بمعاونتها برشطنيأما اجلامعات الغري جه

وعىل أن . أال تتعارض معاونته هلذه اجلامعات مع العمل اجلهادي: وثانيهام. للقعود عن اجلهاد الواجب
 ]فانتهى بترص[ .ه هلم بوجوب اجلهاديستمر يف نصح

، ولعل له ارتباطا باملسألة ]الثالثينية[يف املقديس حفظه اهللا ولعل ما يناسب السياق نقل تنبيه ذكره الشيخ 
ويناسب هنا التنبيه إىل خطأ من أثم كل من مل يبايع إمامه الذي بايعه هو يف ظل : تنبيه(: االتي قبله

 .. االستضعاف
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ال من فلمن شاء أن يلزم نفسه ببيعة من شاء من املسلمني ممن يراه مستكمال لرشوط اخلالفة ويسعى للقت
أداه اجتهاده إىل خمالفته يف ، لكن ليس له أن يؤثم غريه ممن ونرصته إلقامة دين اهللا يف األرضحوله لتمكينه 

ال هذا اإلمام غري املمكن الكثري؛ وقد بويعوا قبله ، أو من مل يبايع إمامه، خصوصا وقد وجد من أمثذلك
إنه ال ...« ملسو هيلع هللا ىلص، ويستشهد بقول النبي لنفسهولوية يف ذلك ويطلب البيعة ، وكل يدعي األمن قبل آخرين

 »مفوا ببيعة األول فاألول وأعطوهم حقه: نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر، قالوا فام تأمرنا؟ قال
 !!! ، هذا إن سلموا من تكفري األولنيهم بني تأثيم هؤالء وتأثيم هؤالءواملسلمون يف استضعاف

وكة له وليس هو بجنة يتقي به من بايعه فعالم يلزم مع أن إمام كل واحد من هؤالء غري ممكن وال ش
 .املسلمني ببيعته

إنام اإلمام جنة يقاتل من ورائه «:  أنه قال يف وصف اإلمام القوام عىل أهل اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلصفقد صح عن النبي 
 .]رواه البخاري ومسلم وغريمها[ »ويتقى به

، فإن من استرت رعية فهو كاملجن والرتس هلمية للواملعنى أن اإلمام يسترت به وأنه حمل العصمة والوقا
 .. بالرتس فقد وقى نفسه من أذية العدو

بعضهم من بعض وحيمي بيضة أي كالسرت ألنه يمنع العدو من أذى املسلمني ويمنع الناس (: قال النووي
 . هـا) ، ويتقيه الناس وخيافون سطوتهاإلسالم

يفة من محاية البيضة وأداء حقوق املسلمني والقيام بام يلزمهم وقد فرس هذا بام اشرتطه الفقهاء مما يلزم اخلل
، بحيث لو منع من القيام من ذلك ألرس أو حجر أو جلهاد وحفظ دينهم ورضورات دنياهممن إقامة ا
ن ، فألي طائفة أو كان مستضعفا ال حول له وال قوة، وكذا لوه انعزل ومل يعد إماما أو خليفةعجز أو نح

، وجتعله إماما أعظم له كذلك أن تلزم املسلمني ببيعته، ولكن ليس هلا وحاعافه أمريا هلاترتضيه عىل استض
ا يف ظل حكم ، وهو ال يملك من أمره وأمر أهل بيته شيئم املسلمني أو تؤثم من مل يبايعهأو خليفة عىل عمو

 . ؛ فضال عن أن يكون جنة لغريه من املسلمنيالطواغيت واستضعافهم
 املسلمني سرتة ألنه يمنع العدو من أذى:  بضم اجليم أي»إنام اإلمام جنة«قوله (:  الفتحقال ابن حجر يف

 )ام كل قائم بأمور املسلمني، واملراد باإلمويكف أذى بعضهم عن بعض
والذي عليه العرف املشاع من صدر اإلسالم  (:]١/١٣ :مآثر األنافة يف معامل اخلالفة[وقال القلقشندي يف 

 ...)املسلمني القيام العامق اسم اخلليفة عىل كل من قام بأمر وهلم جرا إطال
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 بموافقة واحد أو اثنني أو فمن قال يصري إماما( :]١/١٤١منهاج السنة[سالم ابن تيمية يف وقال شيخ اإل
 ).، وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلطأربعة

، يعامل كل من هو خارج رشنقة جتمعهن تراه ، موأقل الغالة سوءا(: أيضا ؛وقال الشيخ املقديس حفظه اهللا
أو يتعدى حدود اهللا  معاملة الكفار؛ فيهدر حقوقهم اإلسالمية ويستحل أعراضهم،: أو حدود مجاعته

وهذا كله من !! ال يرصح بتكفريهم ال يراعي فيهم ذمة وال حقا رشعيا، وإن كان عند االستفصال،، ففيهم
 .ىل اهللا تعاىل منهالباطل والضالل املبني الذي نربأ إ

وهو من جنس ما تقدم من تكفري من مل يبايع إماما معينا، فإن بعض أصحاب هذه املقالة أيضا حيتجون 
تون ويضيقون ما ّثم يعن، » من فارق اجلامعة فامت فميتة جاهلية« :بكفر من فارق مجاعتهم بحديث مسلم 

 تقدم اجلواب عىل الوعيد بامليتة اجلاهلية وأن وقد.. هنا عىل مجاعتهموسع اهللا فيحجرون لفظ اجلامعة ها
 .داللته عىل الكفر غري رصحية

 اومن قال أن الثنتني وسبعني فرقة كل واحد منهم يكفر كفر(: سالم ابن تيمية يف كتاب اإليامنقال شيخ اإل
اع األئمة ، بل وإمج اهللا عليهم أمجعني، وإمجاع الصحابة رضوانينقل عن امللة؛ فقد خالف الكتاب والسنة

يكفر بعضهم بعضا، ، وإنام ل واحد من الثنتني والسبعني فرقة، فليس فيهم من كفر كاألربعة وغري األربعة
 ]٧/١٣٩: جمموع الفتاوى[) ببعض املقاالت

 هذه الفرق املذكورة يف احلديث ّ وبني أن]٢/٢٢٦: االعتصام[أيضا عىل هذا احلديث يف وقد تكلم الشاطبي 
سبب ما أحدثوا، فهم فارقوا أهل اإلسالم بإطالق، وليس ذلك إال ا خارجني عن امللة بحيتمل أن يكونو(

 )رالكف
، بل هي حمتملة، وأن الراجح خالفة للفرقة الناجية ليست قطعيةفثبت أن داللة احلديث عىل كفر الفرق امل

من دائرة رجه خمالفته ، وأن منهم من مل ختاهللكى الذين ارتدوا عىل أدبارهمأن يف تلك الفرق من هم من 
 .ماإلسال

، ال حيل قرصها وبوتقتها يف جتمع أو »اجلامعة« أو »الفرقة الناجية«هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن 
، فهو منهم وإن مل حمدد من عموم أهل السنة واجلامعة، بل كل من كان عىل أصوهلاعصابة أو حزب معني 
 مهام كان عنده من ،ملسو هيلع هللا ىلصبع شخصا من األشخاص غري رسول اهللا د أو يبايع أو يتاّيتبع جتمعا بعينه أو يقل

 . املعايص أو املخالفات غري املكفرة
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وهلذا وصف الفرقة الناجية بأهنا أهل السنة (: ]٣/٢١٥: جمموع الفتاوى[يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
 )واجلامعة، وهم اجلمهور األكرب والسواد األعظم

، فيجعل طائفته ق بحكم الظن واهلوى الناس خيرب عن هذه الفرفكثري من(: ويقول يف املوضع نفسه
، فإن عة ، وجيعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضاللواملنتسبة إىل متبوعه املوالية له هم أهل السنة واجلام
، ق عن اهلوى، إن هو إال وحي يوحى، الذي ال ينطملسو هيلع هللا ىلصأهل احلق و السنة ال يكون متبوعهم إال رسول اهللا 

، وليست هذه املنزلة لغريه من األئمة بل كل  ما أخرب، وطاعته يف كل ما أمر جيب تصديقه يف كلفهو الذي
 . ملسو هيلع هللا ىلصأحد من الناس يؤخذ من قوله ويرتك إال رسول اهللا 

، ومن وافقه كان من أهل السنة واجلامعة، من أحبه وملسو هيلع هللا ىلصفمن جعل شخصا من األشخاص غري رسول اهللا 
 كام يوجد ذلك يف الطوائف من اتباع أئمة يف الكالم يف الدين وغري - خالفه كان من أهل البدعة والفرقة

 .  كان من أهل البدع والضالل والتفرق–ذلك 
، أهل احلديث والسنة الذين ليس هلم متبوع لناس بأن تكون هي الفرقة الناجيةوهبذا يتبني أن أحق ا

 )ملسو هيلع هللا ىلصيتعصبون له إال رسول اهللا 
يصها يف مجاعة أو ة واجلامعة الذين هم الفرقة الناجية وحرصها وختصوعىل هذا فال يصح حتجري أهل السن

 ) فإن هذه كام ذكر العلامء طريقة أهل البدع،عصابة من بينها، يواىل ويعادى فيها، من دون سائر املسلمني

 . هذا وإين أنصح بقراءة الرسالة الثالثينية فإن هبا مباحث مفيدة تتعلق باملسائل املطروحة
        **                       *                

 . حکم ناکث البیعة والخارج عن الجماعة: املطلب الثاني
 هو كبرية من كبائر الذنوب للوعيد الوارد يف ـ أيا كان ـنكث العهد (: قال صاحب العمدة يف إعداد العدة

َوالذين ينقضون عهد اهللا﴿ :قوله تعاىل: ذلك، ومنه ْْ َ َ ََ ُ ُ َ ِ َ من بَّ ْ ِعد ميثاقه ِ ِ ِ َِ َويقطعون ما أمر اهللاْ َ َ ََ َ ُ ََ َ به أن يوصل ْ َ ُ ْ َ ِ ِ
ِويفسدون يف األرض أولئك هلم اللعنة وهلم سوء الدار َّ َ ُُ ُ ْ ُ ْ َُُ ََُ ْ َُ َّ ََ ِ ُِ ِ َ ْ ِ َ ْ﴾ 

َيا أهي﴿: و قوله تعاىل َ َا الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون َ َُ ُ ََّ َْ َ َ َُ َ َُ َ ِ َ َ كرب مقتا عند اهللا*ِ ْ ًِ ْ َ َ ُ َ أن تقولوا ما ال تفعلونَ ُْ َُ ْ َ ََ َ ُ َ﴾ ،
أربع من كن فيه كان منافقا، «: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال رسول اهللا فهو من الذين يقولون ماال يفعلونفمن عاهد ومل يف 

ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، 
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 ]ليه عن عبد اهللا بن عمرومتفق ع[» وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر
والغدر حرام يف كل عهد بني املسلم وغريه، ولو كان املعاهد ”: قال ابن رجب احلنبيل يف رشح هذا احلديث

من قتل نفسا معاهدة بغري حقها مل يرح رائحة «: ملسو هيلع هللا ىلصكافرا وهلذا يف حديث عبد اهللا بن عمرو عن النبي 
وقد أمر اهللا تعاىل يف كتابه بالوفاء بعهود . ]خرجه البخاريأ[ »اجلنة، وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاما

وأما عهود املسلمني فيام بينهم فالوفاء هبا أشد . املرشكني إذا أقاموا عىل عهودهم ومل ينقضوا منها شيئا
ونقضها أعظم إثام ومن أعظمها عهد اإلمام عىل من تابعه وريض به، ويف الصحيحني عن أيب هريرة عن 

ورجل بايع إماما : ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم، فذكر منهم« قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
ويدخل يف العهود التي جيب الوفاء هبا وحرم . »ال يبايعه إال لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وىف له وإال مل يف له

املبايعات واملناكحات وغريها من العقود الغدر يف مجيع عقود املسلمني فيام بينهم إذا تراضوا عليها من 
الالزمة التي جيب الوفاء هبا وكذلك ما جيب الوفاء به له عز وجل مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التربر 

 .ونحوه
 :أما عن الوعيد اخلاص الوارد يف نقض بيعة إمام املسلمني، فمن ذلك

 . رواه مسلم»مات ميتة جاهليةمن مات وليس يف عنقه بيعة «حديث ابن عمر مرفوعا  -
من كره من أمريه شيئا فليصرب، فإنه من خرج من السلطان شربا مات ميتة «وحديث ابن عباس مرفوعا  -

من رأي من أمريه شيئا يكرهه فليصرب عليه، «ويف رواية أخرى البن عباس مرفوعا  ه، متفق علي»جاهلية
 . متفق عليه»اهليةفإنه من فارق اجلامعة شربا فامت إال مات ميتة ج

 »عليه« زاد يف الرواية الثانية »من كره من أمريه شيئا فليصرب«: قال ابن حجر يف رشح هذا احلديث قوله
 »فإنه من خرج من السلطان« أي من طاعة السلطان، ووقع عند مسلم »فإنه من خرج من السلطان«قوله 

رس املعجمة وسكون املوحدة وهى كناية عن معصية  بك»شربا« وقوله »من فارق اجلامعة«ويف الرواية الثانية 
املراد باملفارقة السعي يف حل عقد البيعة التي حصلت لذلك األمري : السلطان وحماربته، قال ابن أيب محزة

مات «، قوله ذلك يؤول إىل سفك الدماء بغري حقولو بأدنى يشء، فكنى عنها بمقدار الشرب، ألن األخذ يف 
 وعنده »فميتته ميتة جاهلية« ويف رواية ملسلم »فامت إال مات ميتة جاهلية«واية األخرى  يف الر»ميتة جاهلية

من خلع يدا من طاعة لقي اهللا وال حجة له، ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات «يف حديث ابن عمر رفعه 
ة أحد إال جرى له االستثناء هنا بمعنى االستفهام اإلنكاري أي ما فرق اجلامع: قال الكرماين» ميتة جاهلية
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، زائدة أو عاطفة عىل رأي الكوفيني، واملراد بامليتة اجلاهلية وهى »إال« فهي مقدرة، أو »ما«كذا، أو حذفت 
بكرس امليم حالة املوت كموت أهل اجلاهلية عىل ضالل وليس هلم إمام مطاع، ألهنم كانوا ال يعرفون 

وحيتمل أن يكون التشبيه عىل ظاهره ومعناه أنه ذلك، وليس املراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا، 
يموت مثل موت اجلاهيل وإن مل يكن هو جاهليا، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفري وظاهره غري مراد، 

من فارق اجلامعة شربا فكأنام خلع ربقة اإلسالم «ويؤيد أن املراد باجلاهلية التشبيه قوله يف احلديث اآلخر 
 ]لرتمذي وابن خزيمه وابن حبان ومصححا من حديث احلارث بن احلارث األشعري ريض اهللا عنهأخرجه ا[ »من عنقه
 »فإنه من خرج من السلطان شربا مات ميتة جاهلية« حديث ابن عباس السابق، ورد يف رواية له :تنبیه

 يف الرواية »عةاجلام« فكلمة »فإنه من فارق اجلامعة شربا فامت إال مات ميتة جاهلية«ويف الرواية األخرى 
الثانية معناها مجاعة املسلمني التي يف طاعة السلطان، وليس املراد هبا أي مجاعة، والذي دعانا إىل هذا الفهم 

 :أمران
 وذلك الحتاد »السلطان« عىل املقيد يف الرواية األوىل »اجلامعة« وجوب محل املطلق يف الرواية الثانية :األول

 فاجلامعة املراد هبا اجتامع الناس عىل السلطان، وهذا الذي يفهم من رشح ابن احلكم والسبب يف الروايتني،
يؤيد هذا الفهم أحاديث عرفجة عند مسلم فيمن خيرج عىل إمام املسلمني، . حجر للحديث كام سبق

 بأنه يشق عصا املسلمني،ويفرق مجاعتهم، وهذا معناه أن اخلروج عىل السلطان هو ملسو هيلع هللا ىلصفوصفه رسول اهللا 
 . عىل مجاعة املسلمنياخلروج

إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهى مجيع «: ملسو هيلع هللا ىلصعن عرفجة قال رسول اهللا 
رواه مسلم وأوضح من هذا الرواية التالية عن عرفجة أيضا أنه سمع . »فارضبوه بالسيف كائنا من كان

ريد أن يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم من أتاكم وأمركم مجيعا عىل رجل واحد ي«:  يقولملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 . رواه مسلم»فاقتلوه
، للعهد وليست للجنس، أي أن هذا الوعيد يف احلديث يف حق من خرج عىل »اجلامعة«الالم يف : الثاين

 : ملسو هيلع هللا ىلصمجاعة معينة وليس أي مجاعة، فام هي القرينة التي وردت بسياق احلديث والتي ترجح هذا؟ هي قوله 
 عموم املسلمني ملسو هيلع هللا ىلص، فإضافة األمري إىل الضمري مع خماطبة النبي »ئا يكرهه فليصربمن رأى من أمريه شي«

فاجلامعة املرادة هي مجاعة . معناه أن هذا هو أمري مجاعة املسلمني وهو السلطان كام سامه يف الرواية األوىل
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 .متفق عليه »تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم«كام يف حديث حذيفة . املسلمني التي يف طاعة السلطان
من خرج من الطاعة وفارق اجلامعة ثم «: ومن أوضح النصوص يف هذا الشأن حديث أيب هريرة مرفوعا

أي طاعة اخلليفة الذي وقع االجتامع : عن الطاعة" :رواه مسلم، قال الصنعاين» مات مات ميتة جاهلية
 إمام انتظم به شملهم واجتمعت  أي خرج عن اجلامعة الذين اتفقوا عىل طاعة»وفارق اجلامعة«وقال . عليه

 ]يباب قتال أهل البغ: ٣/١٢٢٨: سبل السالم[."به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم
 هذا احلديث يف غري - كام حيدث بالفعل -أردت من هذا التنبيه أال تضع مجاعة من اجلامعات اإلسالمية 

أنت فارقت :  بحق أو بباطلموضعه، فتصف من خرج عليها بأنه يموت ميتة جاهلية، يقولون ملن يرتكهم
فهذا وضع للنصوص يف . »من فارق اجلامعة شربا فامت إال مات ميتة جاهلية«:  يقولملسو هيلع هللا ىلصاجلامعة والرسول 

غري موضعها، واجلامعة يف هذا احلديث هي مجاعة املسلمني التي يف طاعة السلطان الرشعي، كام سبق بيانه، 
 .وليست أي مجاعة

 محل معنى اجلامعة عىل املعنى العام، فهو اعترب الالم فيها للجنس، فيصح صحيح إن ابن األثري رمحه اهللا
 معناه كل مجاعة عقدت »من فارق اجلامعة فميتته جاهلية«”: عندئذ محلها عىل أي مجاعة، فقد قال رمحه اهللا

لوعيد، عقدا يوافق الكتاب والسنة، فال جيوز ألحد أن يفارقهم يف ذلك العقد، فإن خالفهم فيه استحق ا
النهاية يف [ “ أي يموت عىل ما مات عليه أهل اجلاهلية من الضالل واجلهل»فميتته جاهلية«ومعنى قوله 
، وليس األمر كام قال رمحه اهللا من أن هذا الوعيد اخلاص يلزم كل من خرج عىل ]٣/٤٣٩: غريب احلديث

 هو ما حققته أعاله من أن ـاىل  إن شاء اهللا تعـأي مجاعة جمتمعة عىل طاعة من الطاعات، بل الصواب 
وليس معنى هذا أن من نقض . اجلامعة يف هذا احلديث هي مجاعة املسلمني التي يف طاعة السلطان ال غري

عهده جلامعة عىل احلق ال يلزمه يشء من الوعيد بل الصواب أنه يلزمه الذم والوعيد الوارد يف عموم نقض 
 .العهود كام ذكرته يف أول هذه املسألة

واجلامعات التي تنزل هذا احلديث عىل نفسها، منها من تأول من احلديث كلمة واحدة ومنها من تأول 
 .كلمتني

 عىل أهنا تعني أي مجاعة وبالتايل مجاعتهم، فمن خرج »اجلامعة«فالذين تأولوا منه كلمة واحدة، تأولوا كلمة 
 .عليهم لزمه الوعيد املذكور، وقد سبق الرد عىل هذا

فقالوا معناها الكفر، » جاهلية«كام سبق، وتأولوا كلمة » اجلامعة«أولوا كلمتني، تأولوا كلمة والذين ت
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ولذلك قالوا بتكفري كل من خرج عىل مجاعتهم وباستحالل دمه، فهم يعتربون أنفسهم مجاعة املسلمني 
قاد اخلوارج الذي ومن خرج عليهم صار مرتدا، وقتال املرتد مقدم عىل قتال الكافر األصيل، وهذا هو اعت

 ماال يستحلونه من الكافر ـ الرتداده عندهم ـتعتقده بعض اجلامعات أحيانا فيستحلون من خالفهم 
 »نن أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثايقتلو«:  فيهمملسو هيلع هللا ىلصاألصيل، كام قال النبي 

ْوإن ﴿ل تعاىل وهو أن البغاة خارجون عن طاعة اإلمام، وقد سامهم اهللا مؤمنني، فقا: ولدينا دليل آخر ِ َ
َطائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهام فإن بغت إحدامها عىل األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إىل  َّ ُ َ ُِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ََ َْ َ ََ َ ُْ ْ ُ َ ْ َْ ُ ََ ُْ ِ َ َ

ِأمر اهللا ْ ُ فإن فاءت فأصلحوا بينهام بالعدل وأقسطوا َ ِ ِْ َ َ َ َ ُ ِْ ْ َ ْْ ِ َ ُ ْ َ َ َ ََ ْ َّإن ِ َاهللا حيب املقسطني ِ ِ ِ ِْ ُْ ُّ َ إنام املؤمنون*ُ ُْ ِ ُْ َ َّ ، فسامهم اهللا ﴾ِ
 .فهم خرجوا عىل مجاعة املسلمني ومل يكفروا. مؤمنني رغم البغي والقتال

 قد ذكر »من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«وهو أن ابن عمر راوي حديث : ولدينا دليل ثالث
وكان عبد اهللا بن عمر يف تلك املدة ”: عة ابن عمر لعبد امللك ابن مروان قالابن حجر يف رشح حديث بي

امتنع أن يبايع البن الزبري أو لعبد امللك، كام كان امتنع أن يبايع لعيل أو معاوية ثم بايع ملعاوية ملا اصطلح 
ه، ثم امتنع من مع احلسن بن عيل واجتمع عليه الناس، وبايع يزيد بعد موت معاوية الجتامع الناس علي

فتح [ “املبايعة ألحد حال االختالف إىل أن قتل ابن الزبري وانتظم امللك كله لعبد امللك فبايع له حينئذ
 ]. ١٩٥ص/ ١٣ج: الباري
وبالرغم من هذا املوقف من ابن عمر ريض اهللا عنه، إال أن مجهور الصحابة والتابعني وأهل السنة قد : قلت

وقتال الباغي، مع عدم ختطئة أحد من الصحابة ممن تركوا قتال البغاة لكوهنم ذهبوا إىل وجوب نرص املحق 
 مع -إال أن الشاهد من فعل ابن عمر . جمتهدين يف موقفهم هذا، وقد سبق بيان هذا يف آخر الباب الثالث

يبايع  أنه لو كانت اجلاهلية هي الكفر ملا وسعه إال أن - »من مات وليس يف عنقه بيعة«كونه راوي حديث 
 .أقرهبام إىل احلق، مع أنه كان له تأويل يف ترك البيعة وهو اختالف الناس

ال حيل دم امرئ مسلم إال «وهناك من يكفر من خرج عىل مجاعتهم بتأويل حلديث ابن مسعود مرفوعا 
ل والتأوي. ]متفق عليه[ »الثيب الزاين، والنفس بالنفس، والتارك لدينه املفارق للجامعة: بإحدى ثالث

ومع اعتبارهم أن مجاعتهم هي مجاعة ) للمفارق للجامعة(وصفا » التارك لدينه«الفاسد، هو أهنم جعلوا 
وليس ) للتارك لدينه(صفة ) املفارق للجامعة(املسلمني، فيكون املفارق هلم تاركا لدينه، والصواب هو أن 

ة التي جتمعه باملسلمني وهي العكس، وذلك ألن من ارتد عن دينه فقد فارق اجلامعة بخروجه عن اآلرص
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  »...ال حيل دم امرئ«وهذا هو ما ذكره ابن حجر يف رشح حديث ابن مسعود . آرصة اإلسالم واإليامن
واملراد باجلامعة مجاعة املسلمني، أي فارقهم أو تركهم باالرتداد، فهي صفة للتارك أو ”: قال ابن حجر

 ، ]٢٠٢ و٢٠١ /١٢:فتح الباري[“ااملفارق ال صفة مستقلة وإال لكانت اخلصال أربع
فهو املفارق للجامعة، وليس كل من فارق اجلامعة ) املرتد(ولذلك يمكن القول بأن كل من ترك دينه : قلت

وقد وردت روايات أخر لنفس احلديث بدون ذكر لفظ اجلامعة، مثل رواية ) كالباغي(فهو تارك لدينه 
ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث، رجل كفر «عا الرتمذي عن عثامن بن عفان ريض اهللا عنه مرفو

 األوىل  فهذه الرواية تبني أن املقصود يف الرواية»بعد إسالمه، أو زين بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغري نفس
 ]رانتهى باختصا[ .هو املرتد

*                       *                       * 
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  الخاتمة

 مع االعتذار عن االستطراد الذي فرضه سياق الكالم وسباق وحلاق ـل العلامء بعد هذا التطواف مع نقو
بعد هذا كله نأيت إىل اخلالصة .. هِّفَتاجها املجاهد يف بناء نفسه وص ، وظننا أنه ال خيلو من فائدة حيـاملسائل 

 : فنقول واهللا املستعان

يدا وتدنيا مع طول مدة الغياب الذي ختللته ا معقدا، ازداد تعقعإن غياب اخلالفة اإلسالمية أفرز واق* 
 وحال املسلمني كام روي عن ،صليبي ووكالؤه من بعدهعمليات اهلدم والتشويه التي مارسها االستعامر ال

ستفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة، « :ند أهل السنن واملسانيد أنه قال من وجوه متعددة عملسو هيلع هللا ىلصالنبي  
 وصدق ،»من كان عىل مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب« ويف رواية »اجلامعةكلها يف النار إال واحدة، وهي 

، وظلت راية قت األمة كام حدث الصادق املصدوق  وحتققت سنة اهللا تعاىل يف خلقه وافرتملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا
 ض اهللا هلاَّ وقي،اجه التحديات الداخلية واخلارجيةالفرقة الناجية والطائفة املنصورة موجودة متميزة تو

، فاحلمد هللا وجزاهم اهللا خري  كل دخيل من العلم والفهم والعملعلامء يف كل عرص يذودون عن حياضها
 . اجلزاء

، وأمام االختالف يف تقدير مشكالت الواقع  االلتزام بمنهج وسلوك أهل السنةالكل متفق عىل رضورة* 
يعتقد كل جتمع أنه وحده أهل ومما يؤسف له أن ... هة يبدأ االختالف يف أسلوب العملوطرق املواج

 يف مجيع الثغور وخوض ، والقادر عىل الوقوف، ووحده املسؤول عن هذا الدينالسنة والطائفة املنصورة
 . ، والبدء دوما من الصفر حتى يقيم اخلالفة ويستلم إدارهتاكل املعارك

هذه سنة ..  لغريهم وواقعي سواء للمسلمني أمإن العمل اجلامعي املنظم واجب رشعي ومطلب عقيل* 
، كام أن اجلامعة ال ا فرد أو أفراد متفرقون، فاإلنجازات املطلوبة من اجلامعة ال يقوم هبمن سنن اهللا يف خلقه

يمكن أن تنجز ما هو مطلوب منها إال إذا استغلت قدرات ومواهب أفرادها عىل تنوعها استغالال علميا 
 . منظام للمصلحة العامة

، والرصاحة مع النفس أن نعرتف أن معسكر أهل السنة ولألسف الشديد أقل من العدل واإلنصاف* 
، سة التي هتدده يف وجوده ومناهجهاملعسكرات تنظيام وختطيطا وتعاونا بني جتمعاته أمام اهلجمة الرش
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والعجيب أن كثريا من هذه التجمعات السنية ترتك العدو األول واخلطر احلقيقي وتتصارع فيام بينها تعصبا 
، ودون اقعلألسامء والشخصيات، مع ما يصاحب ذلك غالبا من ضعف يف العلم الرشعي ويف الوعي بالو

 . اعتبار للمفاسد الرشعية املرتتبة عىل ذلك الرصاع

، أما يف املرء للسؤال بني يدي اهللا جوابا، من أجل أن يعد قع املسلمني حيتاج إىل تقوى اهللاإن عالج وا* 
 .ةيارات الفقهية سهل عىل من مل يتق اهللا، نسأل اهللا العافيلص من تبعات االختالدنيا فاجلدال والتم

، يبدو يل أن رأي صاحب ن وتوحدهم السرتجاع عزهم املفقودمع التسليم بوجوب اجتامع املجاهدي* 
قدر ـ ، رشط أن يكون ذا منهج صحيح والتزام برشيعة اهللا نضامم اجلديد للقديم منضبط وسليمالعمدة يف ا

 .  وحيسن إدارة املعركة حتى ال تضيع جهود املسلمني سدىـاملستطاع 

 عنه أقول ادعاء اخلالفة وما ينجم..  مجاعة ما أن يتقمص منصب اخلالفةومع التسليم أنه ال حيق ألمري* 
 به إال بدليل أوضح من ضوء الشمس، ، ال يقالمن وصف اخلارج عنها بالباغي، وأنه يموت ميتة جاهلية

 ..  تبعاتهخلطورة
، والتسلل لواذا من واجب توحيد املجاهدين أو اخلروج عن األمري اتباعا للهوى وكذلك متييع املسألة

 . لذلك قلت األمر حيتاج إىل تقوى قبل وبعد الدليل،حرام ومعصية هللا رب العاملني

 : ويف حدود ما عايشناه يف واقعنا اجلزائري أنصح إخواين ، فأقول
مة واعتبار حال األ.. تبار مصلحة اجلهاد العامة، قبل مصلحة األفراد واجلامعاتدوما اعالواجب * 

 للتحاب ال يلغي االجتامع األخوي املوجب يالتنظيم، وتعذر االجتامع عموما، واملجاهدين خصوصا
 . والتنارص

ي خمتصة بقتال فأما اإلمارة عىل اجلهاد فه(: التشديد يف مواصفات األمري فقد سبق قول القايض أبو يعىل* 
أن تكون مقصورة عىل سياسة اجليش وتدبري احلرب فيعترب فيها : أحدمها. املرشكني وهي عىل رضبني

أن يفوض إىل األمري فيها مجيع أحكامها من قسم الغنائم وعقد الصلح، : رشوط اإلمارة اخلاصة، والثاين
 .)فيعترب فيها رشوط اإلمارة العامة
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 الرضب الثاين، فيجب التشدد يف ذلك نصيحة هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة فإمارة اجلهاد يف زماننا من
أقول هذا حتى ال نويل ..  أصال ـ تولية املفضول للمصلحةـ كام ال جيب أال يصبح االستثناء ،املسلمني

تمرار يف االس«: ٌّأنفسنا يف أزمة خيارين كالمها مر، ثم نجد عن الرشوط ونعطيه صالحيات الكاملقارصا 
 »جخط معوج مسدود أو اخلرو

 نذهب خليار ، والقرار اخلروج، وأن يسبق ذلك النصحأنصح إخواين بتوسيع الشورى قبل اختاذ * 
 ومسألة اخلروج عىل األمري الظامل ـ وإنام ذكرته توكيدا ـ،  كذلك فعلتموأحسبكم، اخلروج إال اضطرارا

 . رها هناوالفاجر مبسوطة يف كتب السياسة الرشعية، ال داعي لذك

 مع حسن ، وختصيص نخبة من إخوة يملكون أهلية الطلبـ جنبا إىل جنب ـاالعتناء بالرتبية والتعليم * 
 وأنصح بعدم اخلوض .، فاحلرب تأكل الرجالاألدب يفرغوا لطلب العلم؛ كي حيفظوا للمجاهدين دينهم

حمل نقاش عند مرجعيات الت ، بل ربام ال ز مل تنضج وتتضح صورة حكمها عندكميف املسائل التي
 . فالتأين حممود خصوصا يف واقع اجلهاد وقعقعة السالح.. اجلهاد

 »ال إله إال اهللا«وليكن من أهداف املرحلة العمل عىل نرش أفكارنا املهمة املؤثرة التي توعي الناس بمعنى * 
ذير الناس من الرشك  وحت»ال إله إال اهللا«فيكون العمود الرئييس يف خطاباتنا االهتامم بتوضيح معنى

 كام تنبه بحال اجلامعات اإلسالمية التي توايل احلكام وتتناقض أفكارها مع ،بأساليب ومداخل خمتلفة
الرشيعة واحلاكمية هللا مع مراعاة هدوء الطرح حتى ال ننفر الناس والسيام املتأثرون بتلك اجلامعات 

وال . ا فيام نريده من إقامة دولة حتكم رشع اهللا تعاىلواحلرص عىل بناء حاضنة شعبية كبرية بأقىص ما يتاح لن
ختفى عليكم أمهية هذا األمر مما يستدعي اهتامما واسعا بالدعوة وإعطاء األولوية يف االهتامم باملناطق يكون 

 .حسب درجة القبول عند األهايل

داد، فينبغي النظر بدقة ويف نفس اخلط أنصح إخواين أال يتعجلوا املعركة قبل التأكد من استكامل اإلع* 
 فعظم مكانة العمل الذي نريد القيام به ال ،وحتر للتأكد من اكتامل العدة املطلوبة عىل مجيع املحاور املهمة

طبعا بمشاورة أهل  ـيغري السنن التي جعلها اهللا يف هذه األرض وقد أمرنا باألخذ باألسباب مع التوكل 
ت اخلصوم املحليني والدوليني يف القضاء عىل احلركات اإلسالمية  خرباّ كام أن من أهم ـالرأي واألمانة
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 فيكون األعداء هم من ،ها إىل رصاع فوق طاقتها مل تستكمل مقوماته بعدّوإجهاضها هو استفزازها وجر
حيدد زمانه ومكانه فحامس الشباب عنرص البد منه لكسب املعارك ولكن ال ينبغي أبدا أن يكون هو الذي 

 :  فتصبح القيادة تركض خلف محاس الشباب وإنام،ربحيدد سري احل
  هو أول وهي املحل الثاين         الرأي قبل شجاعة الشجعان

ما إذا اضطررنا ، أقول هذا عند اخليار، أفاحلرب تأكل الرجال أكال، واإلعداد من داخل املعركة صعب
 .ال الفاروق ريض اهللا عنه كام ق،حلرب إنام يصلح هلا الرجل املكيثوا.. فللرضورة أحكامها

 .، مع دوام املباحثةال يفوتني أن أنصح إخواين بأدب اخلالفو* 

إغاثة اللهفان من مصائد [، ذكر ابن القيم يف كتابه القيم وإخواين باحلذر من مزالق الشيطانوأويص نفيس * 
ا تفريط وتقصري إم: زعتانىل أمرا إال وللشيطان فيه نما أمر اهللا تعا(:  عن بعض السلف أنه قال]الشيطان

وكثري من الناس يظنون أن احلق ينرص بالضيق وامليل إىل املذهب ) وإما جماوزة وغلو، وال يبايل بأهيام ظفر
فليعلموا أن احلق . ملسو هيلع هللا ىلص، وتكفري من مل يكفره اهللا ورسوله ي األمر هبم إىل توسع يف التكفرياألشد حتى ينته

 . وكام أنه ليس مع املذهب املفرط املتساهل .ع املذهب األشدمع املذهب األسد املوافق لألدلة ال م

، لتبديع والتكفري وشق صف املسلمني أن حيملنا الضيق عن احتامل اخلالف املرشوع إىل ا..واحلذر احلذر* 
 )تأخطأ: أما السني فإذا خالفته قالكفرت، و: أهل البدع إذا خالفته قال(: قال اإلمام الشافعي

 أسباب الفشل ـأن يستفيد إخواين من جتارب اجلامعات التي هلا سبق يف الدعوة واجلهاد ويف األخري آمل 
،  الشعب املسلم واستباح دمه ومالهرَّ، فقد نبغ فيه من كف وخاصة من جتربة اجلهاد اجلزائريـوالنجاح 

سع الرسالة ، وطوام ال تتواعترب اخلارج عنه باغيا حكمه القتل، وترشذم الصف الواحد وتقاتل اإلخوة
 .، واحلمد هللا أوال وآخراف اهللا لكان اجلهاد أثرا بعد عني، ولوال لطلرسدها

 . عىل حممد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا اهللا ونعم الوكيلاهللاوصىل 
 . أبو احلسن الرشيد: وكتبه 

 . ببالد املغرب اإلسالمياجلهاد قاعدة اهليئة الرشعية لتنظيم عن 
 . م٢٠١١ أكتوبر ١٨ \ هـ ١٤٣٢ ذو القعدة ٢٠:الثالثاء 


