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 دتمهيال

ٱٱٱٻٱٻ

 ىفجهمهىهيفٱ

  الحمد   إن  
 
 تغف  تعينه ونس  حمده ونس  لله ن

 
هده الله ن ي  نا، م  ئات أعمال  نا وسي  س  رور أنف  ره، ونعوذ بالله من ش

 فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له.

هو بحانه و عوت الجالل، له الحمد على كل حال، سن  تعال، المنعوت ب  مالله الكبير ال اله إإلال أن  وأشهد  

 ديد املحال.ش

 ا عبده ورسوله الضحوك القت  وأشهد أن محمد  
 
الله عليه وعلى آله ى ال، صاحب العطاء والنوال، صل

هم بإحسان وتابعي عة المشركين األنذال،عند مقار   ين معه في المالحم والنزال،بطال، الثابت  ألوصحبه الصناديد ا

 إلى يوم الحشر والمآل.

 .(3) ىف َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه يفٱ
 

 ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل يفٱ
 .(2)  ىف ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 

 .(1)  ىف جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب مب  خب  يفٱ

 

 يإخوان بعض   أما بعد : فإن  
 
  رفض   علي   ، أعزة

 
 لب  ط

 
وسف أبي ي دو عن جه رةختص  م   نبذة   هم، طلبوا مني كتابة

  ر  تظه   ،هإلى استشهاد نشأتهمن لدن  ،يةــإفريق   في غرب   في الدعوة والتجديد
 
هو  هبذل

 
ين  شرف ز تو  ، وتب   عنهم فر 

 
 الغالة

عينالمبت ين، ،د 
 
 ان.، والله المستعن علي  تعي   األمر   أن   هم لما أيقنت  عند رغبت   فنزلت   من الشيكاوية الضال

  اسة  قلمي على هذه الكر   تمرير   يت  أتار   ،المزجاة في العلم ي  ، وبضاعت  عتواض  الم ي  هد  ورغم ج  
 
 ،فة  طيالل

 
 
اا و رد  هم؛ عند طلب   زول  والن ا  عة،المبتد   الفئة أولئكعلى  إفحام  قاد   ،ة  والسن كتاب  الفيها خالفوا  يتال صولهمأل وانت 

 .ة  الندي   ة  ، من نفائسهم البهي  ة  م  هى واله  ي الن  ، وأول  األئمة   روضةبه من  دت  بما تزو   اهضوأنق   عليها أرد  

                                                                        

 [.102سورة آل عمران ] (1)

 [ 1سورة النساء ](2) 

 [01-00سورة األحزاب](3) 
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 كيف ال وقد فض  
 
 ئم  أ ا، وللعباد  نار  ه م  وأهل   لهم للدين  ، وجع  لم  الح   قار  هم بو  ، وكرم  العلم   بشرف   هم الله  ل

 
 ة

 
 
 .اونور   وسادة

 د  فون عنهم س  ، فيكش  اتفزعون عند الحاج، وإليهم ي  عند النائباتهرعون إليهم ي  
 
 ف الظ
 

 ا بالعلم   م  ال
 
ذي ل

 تركوا حاد  هم، فلم ي  لهم به على غير  آتاهم الله، وفض  
 
  ثة

 
 وأحسن   لحق  ا القرآنطوا لنا في إال استنب   زلت من قبل  ن

 تلك الحادثة بعدهم. نظير   رين إذا ظهرت  تحي  م   رنا غير  زيلها، حتى ص  ا ي  تفسير  

  عنهم، وجعلنا ممن قسم له من صالح   أمة   فجزاهم عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم  
 
ا نما قسم لهم، وألحق

 وم  األهواء  يات رد  هم، وأعاذنا من م  حقوق   هم ومعرفة  ب  منا بح  هم وكر  ل  بمناز  
 

 األراء، إنه سميع الدعاء. ت  ضال

و تـ رد  
ر  الله  إن ذكراهم 

 
ذك كروا *** وي 

 
ولئك القوم  يحيا القلب  إن ذ

 
 أ

ـد     المصطفى سن 
ـفسير  ليس لهم *** سوى الكتاب  ونص  ة النقل  والت   أئم 

ه *** ال ـــــت 
 
ه أنصـــــــــــــــــار  سنـ ت 

 
لون بها ما قاله أحــد   أحبــار  مـــــــــل  يــعــــد 

وا ـــد 
 
ق
 
ها ن

 
ال ق 

 
سروا ن

 
ها ك ـداء  صـروا *** أع 

 
ها نـ ها نشروا أحكام  الم   أع 

ــــما ر صـد   ب  الس  ه 
 
تر ق  ش

س    م 
اق  الحديث  كمــا *** لكـــل  ـــر   هـم  الرجوم لس 

ــــدور  لهـــا *   ســـــوى أن الب 
ـــــــم   ت 

ـــــدور  ـــــــــر د  ب 
 
ص  مط ـــق   أبـــــــــدا والن 

 
ــــبـــــوبة ــي 

 
 ** غ

وا د  س 
نذ نا و  الء  م  ج 

 
ة  وان

د  هم *** في ج  ر  هر  ما زالت مآث 
 .(1) وهم مدى الد 

 

 هي كالتالية: الكرام   أولئك تلبية دعوة  ي التي أرغمتني على دواع  من الو 

  يت  قد كنت نو   -
 
   كتابة

   الشيكاوية تأصيلي  عن الخوارج رد 
بي 
 
عزله اية وآثارها ثم أختمها بنه من فيها عقائدهأ

ولها؛ وأص ائهباد  م   وبيان   ومجددها عن الدعوة نبذة   كر  بت به كون ذ  ، فجاءني اقتراحهم هذه وطلبهم، فرح  وخذعه

 ن رد  يتضم  
 
ع  لكل م   ا وإغاظة   ،اإليه ميينت بتد 

 
  وذلك كيال

 
 نتخل

 
 ضيع نا فت  راثى عن ت

 
  م  أقال ها حتى ينال

 
 مأجورة

 
حركها ، ت

راء  الس   سقة  عطع بما لم ي  يتشب   لطة الكافرة، أو م 
 
مي إليه من ف

 
، ل  ل بالناب  اب  لحط اخل  ، فيجور بقلمه وي  ، يكتب بما ن

 
 
 والغ

 
 .بالسمين ث

 ي؛ سبق وأن لها من   بالنهوض   الذين هم أحق   ا من اإلخوة  ني لم أجد أحد  أل   -
 
 تب درس  ك

 
 اد  جه  عن قيام  ا شامال

  اإلخوة، وي  
 ن جهود  دو 

  هم لتكون 
 
 ستفاد منها وع  ي   قصة

 
 ت  ي   برة

 
 .يال  بها على مدى األج   عظ

                                                                        

 .-باب أصول الفقه–"الجوهرة الفريدة" (1) 
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 جد كتاب  ولو و  
 
يما ف ةير كث   ائبو ن حدثتسيما وقد ال ا ن ما عاين  عاي  د؛ فهو لم ي  وح  تبه م  ا عن هذا الشأن ك

 .نليس كالمعاي   ر  خب  ، واملبعد  

  ى أولئكعر  ةإلخو ل نقضأل   -
 
ن من ه أل جانبت  لهم م   صح  لت   ويعرفوا الشر   الغالة، من أفكار  واحذر ي  و  ،واةالغ

 :رفيه كما قال الشاع   قع  أن ي   يوشك   عرف الشر  لم ي  

  )عرفت  
 
 ال ل   ر  الش

 
  لش
  عرف  ن ال ي  وم   ***يه وق  لكن لت   ر 

 
 فيه(. يقع   ن الناس  م   ر  الش

ون عقيدته عما هم عليه من البدع، ع، حتى يتميز عنهم ويص  البد   ؤمن أن يعرف أحوال أهل  للم  د فال ب  

إليه إال بها، وقد جمعها  ا لغرض شرعي، ال يمكن الوصول  ت  ا ومي  حي   وانتقاده ل  الرج   قدح ولذلك أجاز الشرع  

 بعضهم في قوله:

  م   ***ة  في ست   يبة  ـــــــس بغ  ـليــ ح  القــــد  
 
ـــــــتظل    ــــــم  ـــــ

 حـــــــــــذر  وم   فومعر 

  ت  ستف  ا وم  سق  ف   جاهر  وم  
 
 كر  ـــنم   في إزالة   ومن *** طلب اإلعانة

 

 خالفة  امل ة أو العبادات  للكتاب والسن   املخالفة   المقاالت   من أهل   ئمة البدع  أ"شيخ اإلسالم: وفي هذا يقول 

  األمة منهم واجب   حالهم وتحذير   للكتاب والسنة؛ بيان  
 
 لرجل  حنبل: "ا بن   حتى قيل ألحمد   ،المسلمين فاق  بات

  وي   صوم  ي  
 
 صل

 
  أحب   ي ويعتكف

 
في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا  م  إليك أو يتكل

 
 
ن  أن نفع هذا عام ل البدع   م في أهل  تكل ي  لجهاد لمسلمين في دينهم من جنس افإنما هو للمسلمين؛ هذا أفضل"، فب 

   أعظم من فساد استيالء   أولئك في سبيل الله، وكان فساد
من أهل الحرب؛ فإن هؤالء إذا استولوا لم  العدو 

ا، وأما أي    .(1). اهـ"ابتداء فسدون القلوب  ولئك فهم ي  فسدوا القلوب وما فيها من الدين إال تبع 

 

 فلهذه الدواعي أردت أن أجمع كتاب   
 
 ا فارق

 
 الباطل   ووصف  ه ت  وخاصي   الحق   ا بين وصف  ين، جامع  ا بين الفريق

  ض  ح  دو 
 
ليس ن وال تدا في يقينه فال ينفذ عليه تلبيس المبطليا في دينه وتحقيق  ه ليزداد المطلع عليه استيقان  ه  ب  ش

 .املخالفين للدين

يف وأنا ، كةشخصي   ممن سأكتب عنهم عداء   باآلخرين، وليس ثمة بيني وبين أحد   وقصدي ليس التشهير  

ى لم أزل    ايافع   فت 
 
   عد  أ

ولكنها  ات  ا أو عداو ة ليس تشهير  المدن، فالقضي   ة حرب  رتيجي  لما كنا في است   ،يةب  من الص 

 .الحقيقة

                                                                        

 (232-22/231الفتاوى )(1)
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د ليالخالدة، فأردت تخ بالعربية، ألنها اللغة السائدة وذات التراث   -هارغم بساطت  -أن أكتبها  وقد ارتأيت  

 
 
نتفع بها يوم  الكتاب عل  هار  ب  ن ع  ستفيد ميو  لتطابق مقتض ى المستنكر العنيد، ،قد راعيت فيها التفحيمو ا، ه سي 

   وطرائفها
ين له سوء عمله فظن أنهال يستغني عنهو  الرشيد، ذو اللب  بما  اوسميته ،سديدبال يأتي ا الجاهل الذي ز 

شعر معناه، وي    " وهو مقتضاهسفر عن ي 
 
 خ
 
  ع  ذ

 
 ب  ،م  ر  و  ال

  ة  ع  ي  ب 
 
  ل  ه  أ

 
 ال
 
 "م  ر  ك

(1). 

 

* * * 

 

 

  

                                                                        

 له مثل  )خذع(في لسان العرب:  لقا (1) 
 
البة و في ش يء ال ص 

 
يز  في اللحم أ ز 

ح 
 
طع  وت

 
ع ق

 
ذ

 
ته والخ ع 

 
ذا قط  إ 

 
يعا ذ 

 
خ

 
ته بالسيف ت ع 

 
ذ
 
ع  خ

 
ط ع  الق 

 
ذ
 
الخ

لب. و في ش يء ص 
 
ظم أ  في ع 

 
طعا

 
كين وال يكون ق ع  بالس 

 
ذ
 
خ

 
عة ت ر   الق 
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 بمنهجي في الكتا
 

 صول،ا ويرتدع آخرون باملحا أقوام  بحول الله وقوته على أبواب وفصول، لعل الله ينفع به بحثلألفت ا( 1

ت م، وقسقدير، والله غفور رحيمة، والله بأن يجعل بيننا وبينهم مود ؛ابعد ذلك أمر   يحدث جل جاللهلعله و 

 :على النحو التالي أبوابها

 وأهم ما فيها: لبدايةا :األول الباب 

 تعريف الشيخ املجدد- 

 وقوامها. ذكر مبادئ الدعوة- 

 الواقعة التي قتلت فيها الدعاة وطلبة العلم. - 

 لو وتطوره.غظهور بوادر ال - 

  نت  بي  الخارجية التي ظهرت، العقائد الثاني: الباب 
 
على العقائد  جت  ، ثم عر  هم بالعلمهم واستهانت  فيها جهل

 
 
 ها :ت على مناخ ذلك وأهم  جم  التي ن

 القول بأن األصل في الناس الكفر. - 

 .تكفير ساكني ديار الكفر - 

 .التكفير المسلسل - 

 اآلثار التي نجمتها العقائد الفاسدة والنهاية. الباب الثالث:

 أحكام فقهية يتعلق بهم. الباب الرابع:

 

 فيها تجن   شرطت  ( 2
 
رسرد الب في سه  ب الحشو والتطويل، فلم أ ي  في  ع  د لم أس  ، وفي الر إال بما فيها الفائدة س 

 ال وأن  ،العزيز وقت القارئ   ر  ، وذلك ألقص  تقوم به الحجةإال بما األدلة جلب  
 
 ل فكره، فمن أراده بتبلب  تن  عأ

 فيها فليرجع إلى كتب أهل العلم. والتدقيق  ط في المسائل التبس  

سوى  ،اخل لي فيههم، وال د  هم وتسجيالت  في رسائل   ض أقوالهم كما وردت  بعر   في كل مسألة  عند الرد أبدأ ( 5

  ثم أشرع   ،ما تقتضيه الترجمة
 
نا أن د  ل جاهحاو  في الرد عليهم بمناقشتها ومقارنتها ببدع الفرق الضالة، وأ بي 

 
 أ

 ه.تدليس  لتوضيح ما حاولوا ، في كل مسألة   الصالح   السلف  مذهب 



 

 6 

اها من ن بما سو هو كتاب الله وسنة رسوله، وال يقبلو  الوحيدوبما أن الشيكاوية يؤكدون بأن مرجعهم  (3

ت  أن تكون األقوال؛ فقد  د  ه 
يعتمد و هم، في عدالت   األئمة الذين نتفق مع الخصم   وأقوالمن اآليات واآلثار، الرد ج 

ى الوقوع في ي إلين؛ يؤد  ا بين الخصم  ه ثابت  بمن لم يكن عدالت   الخصم عليهم ويستدل بأقوالهم، ألن اإلستدالل  

ين ا بأن يكون ثابت   :األصل ولذلك يقول العلماء: "من شروط   ،كمآخر، على العدالة، بدل البحث عن الح   خالف  

  .ين"الخصم  

ه بين حديثا ان فما ك( رتبت الكتابة بشكل ممتاز، 4 ت    )..(، قوسينوضع 
 

ه، أللسلف وما كان قوال من  و نحو 

ه بين  األقوال ت  اوما كان  ’’...‘‘ وعرض أقوال المبتدعين أضعه بين علويتين"..."،  وجتينمزد  وضع 
 
ني على م تصرف

ه بين بعض النقل   وضعت 
 
إال ، منقول المصدر ال ه إلىتخريج كل ذلك وعزو  مع اإلشارة في الهامش إلى  تين ]..[معقوف

خفى  ل  به القلم، والكمال لله وحده، وأما اآليات فال ي   ما ز 
 
  ها وإطارها.خط

 

 
 
 وخ

 
  الصة

 
 صاره ولم اخت   نافي تحريره، وحاول ناجهد نابذل اإن، ول الق

 
  فإن و   ،لهثق  ن

 
ه فذلك انمإلى ما ر  ناقف

ن حوا بما كان فيها ملساني وقلمي، فانتص   فمن نفس ي وتقصيري وانعجام   ت، وإن أخطأهلالج لجالله  فضل   محض  

  فيها ، واجتنبوا ما كان صواب  
ها، كدر   علي  ها و نفس ي عنها، فإذا فعلتم ذلك فلكم صفو   ب  هوني ألجن  من خطإ، ونب 

 ت والله المستعان وعليه التكالن.أرد والخير  

  
  ي  فرب 

 والتحس   ع العورات،قصدي تتب   العزيز الغفار، إني أعوذ بك من أن تكون 
 

عن  ت، والبحثس عن الزال

 العثرات، ألفض  
 
ا، مة خير  ولو بشطر كل وساهم في الكتاب واجز كل من أعاننيك، غ ما في إناء عباد  فر  ح أولياءك، أو أ

 ي؛ ه يرعانه تراني، وقلب  ماكر عين   وأعوذ بك من خليل  ، نهي على أخطائيعيوبي ونب   هدى إلي  وارحم ربي من أ

 إن يسمعوا ر  
 
 فنواد   عوا من صالح  ـــمني وما سم   ***ا ح  طاروا بها فر   يبة

 عوا خير  إذا سم   صم  
 
  ***به  رت  ــــــك  ا ذ

 
  بسوء   رت  ك  وإن ذ

 
 ذنواعندهم أ

 هم 
 عن عدو 

 
 علي  وجبنا

 
تان الجهل والجبن   ***جهال

 
 لبئست الخل
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 الباب الأول

 اإلخوة من الداخل
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 األولْالنشأةْوبناءْاألمةْالفصل

  ن   ،ئ ذي بدءاد  ب
 
دهاط الضوء على سل  

ر نبذة عن مجد 
 
 ف  ال، الدعوة من بدايتها، ونذك

ي ا إلى الظروف التت 

 كي ي ، من بداية دعوته إلى مصرعه؛فيها مر  
 
  ، الذيذلك الجبل األشمل -ولو بسيطة-ا ى للقارئ صور  تجل

 
 ه  و  ش

معة طالبه معتهس     بعيد  ، وعاشوا وس 
ت  ا عن المؤر 

 
  خين والك

ة، قاسي وا به من محننوا جهودهم وما مر  اب كي يدو 

لتهم ، الفوارس الغر الميامين، الذينالثلة الثابتة المكلومة هم أمة، فأحأمتهموخذلتهم  جه  اول ، فكانوا لوحد 

طرف الكتاب
 
ا بالله أن أ  ببعض مواقفهم. مستعين 

 وأنى لمثلي على ق  
 
  ور بياني وحداثة تجر  ة بضاعتي وقصل

 
قلوب العطش ى ل شفاه البتي في عالم الكتابة أن يبل

ر  من بل ،إلى هذا التاريخ ها بأخبار العز والسؤددأن ي  ي   
ؤ على سيرة من و  ي، وكيف لي أن أجر 

 
ف و 

 
ههم ال أ في بيان  محق 

سعفني الكلمات... لكن.. م   م،بل والوشرفه مفضله
 
إلى ركوب خيل  ضطر  يلتي وأنا م  وما ح  .. . (1)طلك ال ب  و أخ كره  ت

 الك  
 
ئةت ثم للتاريخ ،وأداء  لألمانة وشهادة الحق لله ألمتناو  لهم وفاء  –تابة الجموح، حسبي أني ال آلو جهدا على -وط 

ا من صبرهم وثباتهم، ز شيئ  بر 
 
زهم أن ن رد ش يء من وقائع الدعوة ونحر  وارج الخينسب إليهم أفكار من أن  بس 

يكاو 
 
ه والله المستعان وعلي ونثبت أن الغلو واالنحراف طارئ  على الجماعة وليس من منهجها في ش يء، ،( 2)ية الش

 التكالن.

 

* * * 

  

                                                                        

ض (1)  ل على ما ليس من شأنه.يريد أنه محمول  على ذلك ال أن طبعه العلم والكتابة، مثل؛ ي  حم  ب لمن ي   ر 

يكو ) (2)  يكوي، وهذه النسبة أصح من الشكوي بدون الياء، ألن البلدة التي انتسب إليها هي ش   
 
( فال يصح Shekauنسبة إلى إمامهم أبي بكر الش

ى. و 
 
ك
 
م النسبة إلى الش  الحذف منها حتى ال توه 
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 المبحث األول 

 الشيخ المجدد:بتعريف 
 ،أبو يوسف، محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد مجدد الجهاد والتوحيد، الوالد هو الشيخ اإلمام

،(1)الداغري 
 

 الا، سكن  الميدغوري أصال
 
ي  جاك امول س     ي  البرناو  ،د 

 
 ا.ونسب   قبيلة

 
 
ر النفس عظيم الحلم جليل الصبر حصيف الرأي، ح  م من أعالم اإلسالم، وفارس من فوارس النزال، عل

محتوم  ل، جم الموافقة، جميل املخالفة،ا على اإلدالماجد الخلق سالم النية،  شديد االحتمال، صابر  

  ـطالمساعدة، 
 ، ب األخالق، كثير البر واإلنفاقي 

 
 خ   عن تثحد  إن ت

 ود    هة روحف 
 
ي   نفل هيب معشر ط  و  هة خلقماث

 
ه توف

 أنه حسبه قدره، 
 
  إال طه أحد  ما خال

 
 .حبهوأ

 

 ه، 1321/ذو القعدة/20 في ولد
 
 س  في جاك

 
عريق  ت  يفي ب شمال شرقي  نيجيريا، ،الشمالي يهوالية يوب  ريف و بك

ينتدياألصل، وبين والدين م    .نيم  لتز  وم   ن 

 ، الذين ي  (2)زوايا الصوفيةين ووالده من علماء الوالدين كريم  ن نشأ الشيخ بي
 
رف مون الصغار القرآن، عل وع 

الية يوبيه ا من و ل بابنه محمد  ترح  وأفكارهم، مما جعله ي ين المستعمرينيوسف المناوءة للغربي  من والده السيد 

 هم، وانتقل إلى مدينة ميدغوري.تعليه ليدخل ابنه مدرس ،المرتدينكالب البعد ضغوط من قبل 

  ب   ميدغوري فيشب الشيخ في 
 في المدرسة القرآنية التي يتوالها والده، يئة متدي 

 
نة، وأتقن القرآن اتقانا

شمال برنو ويوبي خاصة و  يـت  في والي زواياعلماء العلى أيدي ودرس علوم العربية وعلوم القرآن والحديث والفقه 

 .وكانت مدة دراسته فيها سنة كاملة، (3)بمعهد الكانمي ةيلي  التأه  التحق بالفصول الليلية و نيجيريا عامة، 

  ة  ب  ء إلى العلم وه  هتداوبعد اإل 
 
األحكام  جستخر  المسائل، وي  ؛ عكف على الكتب يستنبط لهحها الله مفات

 ؛ م  در  الص   وصار بما حباه الله من رحب  ، دهباجتها
 
 البيان، م   ن  تمك

 
 م، قليل  العل غزيرالفهم،  ، سريع  اللسان   رهف

 املخالفة.

ا وال إن تكلم أجزل، وإن حد   ا، تعلوه الوقارة والهيبة.ث أفهم، وإذا خطب أبكى، ليس متفيهق 
 
 متشدق

                                                                        

ر، وهي قرية في بلدة  (1)  غ  ر  ومولده  ،، وهي بلدة أمه في الحقيقة، لكنه ينتسب إليها وفاء  لهابريف والية يوبيه شمال شرقي نيجيريا غيدمالداغر: هي غ 

 هي "جاكسكو" وهي التي رمزت لها بالـ"الجاكس ي"

 الزوايا ج، زاوية، وهي المسجد غير الجامع ليس فيه منبر، ومأوى للمتصوفين والفقراء، وفي هذا الزمان يتخذون دهال (2) 
 

من  يز بيوتهم بدال

 المسجد.

 بميدغوري والية برنوا "برنو إكسبريس"معهد الكانمي في حارة (3) 
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د غرب المسلمين في بال  ، هاله حال  ضوج العقليالن   ا منولما بلغ الشيخ أبو يوسف مبلغ الرجال، وأوتي حظ

 لشرعيةا راء خلف الديمقراطية والعلوم الغربية ونبذهم وراء ظهورهم العلوم  إفريقية، وما كانوا عليه من االنج  

 . وتعاليم الدين الحنيف

 
 
 ويتحرق شوق

 
  ود األرجاء، وتندر  ق وتس  طب  ا إلى رؤية شرع الله ت

من حركة  ؛ فمابظهورهات س البدع والشركي 

لو كان "):ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  فيهمؤيدين لها، فكان حاله كمن قال التمع إال وكان من أوائل المنضمين ترنوا إصالح املج

  
 الد 

 
 ي  ر  ين بالث

 
 .(1)"(من هؤالء اله رجال  ا لن

لرافض ي االمرتد في نيجيريا بقيادة  "ن و اإلخوان المسلم"ة مع جماعة ة والدعوي  يمي  ه التنظ  بدايت   تفكان  

  « إبراهيم الزكزكي»
 
–ان هذا والذي ك ،املجوس فض الزنادقةواه للر ع  ة، وأضمر تشي  ي  الذي اتقى باإلصالح والسن

ا م  ستخد  م ،تحميس الشباب أسلوب   ا من شمال نيجيريا باعتمادهكثير   اشباب   وغر   هي أساس دينهم، -ةقي  تأي ال

 .حكومة الكافرةد الوإثارة العواطف ض يلة اليهود،و  أمريكا وربيبتها د   من عداوة   ،اقةبر   عارات  ش  

وصار  فارقهم، 1114عام  ع  س  و تأخذ في الالذي  ،اإليراني ع  ر الرفض والتشي  أن الشيخ لما الحظ بواد   يد  ب  

 ممن اغتروا أول األمر بالجماعة. كثير   وانشق كذلك خلق  هم الكالحة، ا وجوه  هم ومبدي  ا خطر  ا لهم ومعلن  عدو  

  «جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة»ثم اقترب الشيخ من 
 
 ور قصباد الع   ،دة لمشايخ جزيرة العرب، المقل

  ال
  حتى تبوأ الشيخ من بينهم باد القبور،دين على ع  مشد 

 
 مرم   مكانة

 
 ، وس  وقة

 
  معة

 
 ا يمتاز  ا، لملديهم جميع   حسنة

 به من شخصي  
 
  طنة  وف  ة ة فذ

 
مال شرقي في ش التفسيربأعلم منه أحد علم س حتى قيل عنه: ال ي  م ودر  نجيبة، فعل

 بوه أمير شباب السلفية في المنطقة.، بل نص  يننيجيريا من السلفي

 2002ثم انفصل عنهم عام 
 
 و لم يستقل بنفسه ولم يناوئهم،  ه، غير أن

 
 ف معهم ويدعوهم إلى عدمكان يتلط

 ، وال تداوى بالدخول فيها.بالجر  حمك  منكومة الديمقراطية، فإنها أعدى والدخول في الح مواالةال

 

* * * 

  

                                                                        

 رواه الحاكم في المستدرك، وقال حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. (1) 
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 المبحث الثاني

 الدعوة بداية
ة غزو  -تقبله الله-دن، اليادة الشيخ اإلمام أسامة بن نفذ مجاهدو قاعدة الجهاد بق  ه، 1423ذي القعدةفي 

 الحدث الذي هز العالم، وقسم ،ياءهابر  كسرت أنفها وداست ك  و منهاتن، والتي استهدفت الهيمنة األمريكية، 

 ثالث لهما.ال الناس إلى فسطاطين 

  نفاق فيه، وهم الفئة الذين هبوا بخيضعة هذه الغزوة، وأعاد لهم روحهم ال فسطاط إيمان

سعير تيزال في أرضه يحاول ال الجهادي، وإرادتهم القتالية، فمنهم من هاجر إلى أرض الجهاد، ومنهم من 

 ا لم يستطع حيلة ولم يهتد سبيال. لهيب الحرب فيها، أو قاعد ينصرهم لم  

   ن م الذين أيدوا الحملة الصليبية،و  الصليبيون واليهود، إيمان فيه، وهمال  وفسطاط كفر

عها ن  مونهم بصفات صه  فراحوا يسلقون املجاهدين بألسنة حداد، ويت   أبناء يعرب خاصة واإلسالم عامة،

 يبيون، لتشويههم وإبعاد الناس عنهم.لهم الصل

 وخرج رئيس فسطاط الكفر 
 

ك ونصرتك في صف قائال
 
: "إما معنا وإما مع اإلرهاب"، أي إما أن تكون والئ

ين على اإلسالم، و   
 املجاهدين.إما أالصليبي 

 
 ن تكون في صف

وكان من آثار هذه الغزوة المباركة أن أيقظت في  كان أبو يوسف البرناوي يومها في حج بيت الله الحرام،

  ا، وأذكت في فؤاده ضمير  ما كان خامد  نفسه 
 
مة ا ما صار إليه حال األ به؛ ذلك أنه كان يؤلمه جد  ا لطالما كان يؤن

في كل أصقاع األرض، من الشتات والضياع والذل والنأي عن الجادة، وما آلت إليه األمة بعد مجد تليد، فال تزال 

ه، في فلسطين وأفغانستان والعراق وسائر األقطار، بل كان مما يطيل عليه السهاد األنباء تقرع أذنه وتؤرق ليل

عد خطوات عنه، توي إذا فململ منها تململ السليم، تلك المذابح الجماعية التي يقوم بها النصارى في بالده وفي ب 

   ركب ظهر الشيهم، وإذا أمس ى توسد ذراع الهم،أصبح 
 
عن تلك  ا إذا سألكبه: ما تقول لربك غد  وكأني بضميره يؤن

 ، أم اكتفيت تجاهها باللطم والعويل والخطب!!.؟الدماء المسفوكة، أين نصرتك لها

وسه هذافجاءت ه نقذه من كاب  ة بة ملح  رغ، وأحيت قلبه ورسمت له الطريق، وزرعت في نفسه ذه الغزوة لت 

يسة قفص الشجون حبتلك ما لبثت و  ،هاي تفشت فيومحاربة البدع والشرك الت في إصالح أحوال األمة في بالده،

لها إلى حياة وارتسمت طريقا واقع   قلبه، بل  عب  حين ا حو 
 

 :ر عنها قائال

 قني
أر  دتوهو  الد،ب، في ما يحدث في هذه الادائم   هناك ما ي  ؛ ألموالا همتكنيز و  وتسلحهمالصليبيين  وح 

ام و يساندهم ، ا لحرب المسلمينإعداد  
 
 صدون يقثم  ،تآمرون ويحتشدون خفيةفيالمتقاعدون من الجيش، الحك

نوا فيهم  مع  واالقتلبلدة مسلمة، في  وا وتشف 
 
ل الجيش لمنع المسلم، ، حتى إذا كل

 
ثأر، أي: ين من األخذ باليتدخ

ل الجيش،للثأر؛ كم فتغضبون وتخرجون إخوان  نما يثخنون في حي
 
 ط أنت جئت تستشي يتدخ

 
 ما حدث؛ا لغيظ

ريد وأنت ت بحجة أن الوضع قد هدأ، حينئذ وبقر بطون النساء وغير ذلك، فيعتقلك الجيش جثث محروقةمن 

 ... إثارة الفتنة من جديد،
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 ز  "و ،"كفانشان"هذا ما حدث بالضبط في 
 
 انغ

  ون 
 
 يوماملجزرة  تاستغرق"زانغون كتاب"في ،(1)"اب  ت  ك

قل ج   ،فرواخال لهم الجو فباضوا وص   الصليبيون و  السبت،، ويوم .... ويوم الجمعةالخميس
 
ا حاي  ثث الضولما ن

 كد  "يوم السبت إلى مدينة 
 
لئت المدينة بالجيش، ؛ثار مسلمو المدينة، وبثورانهم ونهوضهم؛ "اون قالوا في د وق م 

ل التأخ  بأن  البداية
 
رجيش لعدم ر تدخ

 
لكن  ،ويخفوا تآمرهم همتقصير ناقالت جند، هذا ما قالوه ليبرروا  توف

 يوم األحد لما كان الصليبيون المدللون سيخرجون للكنائس
 
لى ع ت المدينة داخلها وخارجها بالجندقو  ؛ ط

 "...، وكذا ما حدث في  وراء األكمة ما وراءهاوعلمت أن  اأمور   وفهمتهذا  رأيت حماية للصليبيين !، الناقالت
 
ا فاو  ت

وش ي لما أسلمت امرأة ،"ايو  ل  ب    .من النصارى  في ب 

 "ي املجازر ما حدث ف وتبع هذه
 
 ل  "و و"غام  ش

 
وكذلك ما  البالد، اء متفرقة منأنح ، وغير ذلك في"وس  يغ

و"يفعلونه في والية 
 
الت م بهذه لمسلمين حتى يفنوهني أنهم لن يزالوا يقتلون اتاألحداث، أعلم مجمل هذهف، "ب 

 الطريقة.

نا عليه الصالة والسالم،.... وكذلك خروجهم ائم ثم ل هذه الجر يفعلون ك في الصحائف ينتقصون من نبي 

 :ساءلي فأتترتسم في ذهنفهذه األحداث هم أحد، .... يتعرض لون بلذيذ عيش دون أن ويهنؤ  يتوسدون األرائك

ديلماذا  ام  تأمرناهدئنا، و ؛ تطلع رؤوس لتعلينا كل يوم إذا اعت 
 
ك جراءات خذوا إيأ حتىالكفرة بالصبر وانتظار الح 

من شتم  اينتهو ليردع هؤالء ما ف ليس كذلك،األمر أن ب، فألهمني الله ؟! فقط كل يوم هذا هو ردة فعلنا مناسبة،

ا ني فألهم لكن كيف نجاهد ؟، ومع من ؟،ثم أتساءل: الجهاد، ؛ إالالرسول، ومحاصرة المسلمين وقتلهم جماعي 

  هذاف....  أن أبدأ بالدعوة،الله 
 
 .(2)لجهاد. اهـ كالمه رحمه اللهذكاء نار اسست إل هو أصل هذه الدعوة، أ

 

سبحة يكون؟!، بل  ىف يل ىل مل خل يفٱٱوقال: "  الم 
عد    حم جم يف البنادق ترمون،أب 

ث في العراق؟ وما يحدث في فلسطين،  ىف  حن جن يم ىم مم خم كشمير، وما و أما يحزنك ما يحد 

جيك 
 

ش شان وغيرها أال ي 
 
غظك؟ والحوادث املختلفة التي حدثت في هذه البالد، من كفان حدث في الشيشان لم ي 

شفى فيه الصدور،  ا إال يوم تقاتل في سبيل الله... فما من يوم كيوم الجهاد ي  ى من هذا أبد    خن  ٱيف؟ لن تتشف 

 .بالجهاد في سبيل الله" ىف ينىن من

  -تقبله الله–عزم وهكذا 
ة العصر عمالء السالطين، لما ئمرج ح فيه بينعلى كسر أغالل الوهم الذي يرز 

 نبذهم الحق وراء ظهورهم واشتروا به ثمن  ل ؛وراءهم سيرعلى الضالل، وتيقن عدم جدوى ال واتعام  
 

 .ا قليال

 معهجرية،  1424، سنة وعلمائهم الشياطين لديمقراطيينمن افدعا إلى التوحيد والجهاد، والبراءة التامة 

، في هذه المرةلهم إال زاي  لم ي  أنه  غير 1422منذ سنة رف عنه من الشدة عليهم من قبل، في خطبه ومواعظهما ع  

                                                                        

 حكومة محلية في والية كدونا، شمال شرقي نيجيريا.( (1

هذه النصيحة فقدنا جزءها األول، لذا لم ندر  ،( 21:11 |،21:13)، من من الدقيقة"-الملف الثاني-ة "نصيحة محمد يوسف عن الدعو (2) 

ا يذكر فيها مراحل الدعوة وما مرت به من ظروف.  عنوانها وال تاريخها، ولكنها عموم 
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 يةمدارس األجنبر من النف  فمض ى يحرض على الطواغيت وي   على كل العواطف، تغلب دافع اإليمان لديه حيث

 ويسعى سعي   ، ويحض على الجهادوحكم الديمقراطية
 
   جمع األنصار ا فيا حثيث

  ولم 
 
 .ث الموحدينع  ش

له جوالت دعوية كثيرة في أكثر واليات نيجيريا، وفتح مدارس ومساجد لتعليم الناس التوحيد والكفر  تكانو 

 بالطاغوت.

 وقد و  
 
إلقامة يرة على دين الله، والحماسة وهم الغ  ق لحشد مجموعة كبيرة من اإلخوة الموحدين، يحد  ف

 وب.ص  و  ب  حد  إسالمية، فأتوا إليه مبايعين من كل  دولة  

 

* * * 
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 المبحث الثالث

 ةالدعو مبادئ
ام الطواغيت وقوانينهم عدة مرات، بأن الديمقراطيةت اموقفه أعلنت الجماعةلقد 

 
ي دين شرك جاه الحك

 يناقض التوحيد ويعارضه.

نعتقد، وال نتعامل، وال نستخدم الديمقراطية، ألنها مذهب ونحن ال تقبله الله: "–قال الشيخ أبو يوسف 

 
 
ها أو التعامل معها، أواستخدام نظامها ك باع 

 
. فال يجوز لمسلم أن يرشح نفسه، وال أن ينتخب فر  الكفار، وات

 .(1)اهـ."غيره، تحت ظل النظام الديمقراطي

 

نتطبيق الشريعة واسترجاع املجد ال يكون إال الشيخ أن ن وقد بي ال بالقوة والسالح، وأن شفاء الصدور ال ي 

 إال بالجهاد، وأن الدعوة دعوة جهادية وليست سلمية.

ا، فهم  ىف مح جح مج حج مث يفٱ :الشبخ رحمه الله: "قال الله تعالىقال  هم لن يأمروك أن تترك دينك نهائي 

 
 
مل ، تأ[بل هو باق على بطالنه، أو زيادة]، ودينهم لن يتغير بنقص كله د  فس   قص منه ش يءيعلمون أن دينك لو ن

ن ل ... ولن يرضوا أن تتنازل إال في األصول، لتلتقوا في نصف الطريق،،  ىف مح جح مج حج مث يفٱ: قوله تعالى

 -هتمواي
 

ال ، سيقولون: ال هذه سنة حسنة و ]في الصالة[ أو تترك جلسة اإلستراحة بعض النوافلأن تترك  -مثال

تركه، ب كهذا ما يطالبون جهاد، إظهار الدين، والوالء، البراءة :مصطلحينبغي أن تتركها، فهم ما يكرهونه هو 

قد انتهى الجهاد، والديمقراطية هي الحل اآلن، فاتركوا الجهاد، ومن "يقولون:  وهذا ما يحاربونه في العالم كلها،

 ."!!! أفسحوا لهأراد الديمقراطية ف

 "حزب ،الوحيد حزبال هو حزبكمو ، انتخبكم كلهمالشعب  :قالوالو ال نريد الديمقراطية !،فنحن أما 

ح أنتم تختارونه من حزبكم
 

 غت لنا؛ له منافس، قومولن ي المسلمين !"، والمرش
ر 
 
لنا لهم ال لق والبرلمان كلها ف

 ا.هلكن من هذا الطريق ]المنصب[ وإن قبلناها صلى الله عليه وسلمالنبي ألن هذا ليس طريق  ؛! نريدها

  ، والوجعبغير دم!، و  بغير سفكنستلم منهم الحكم 
 
 سر رباعية!ك

 
 ولم ي   رأس !، ج  ، وال ش

 
 البطون !، وال ربق

  !، والالقبور ملئت
 

ا !، وال حرقنا محال فج   !،فعلنا شيئ  ا فقط ،ر ش يءولم ي  ا هكذسحبوا نأن ت !،هكذا مجان 

 ىفخل حل جل مك يفٱ، نحن ما فهمناه هو والله لم أفهمها نحن لم نفهم هذا الطريق، !،وتسلموا لنا الملك
 .(2)اهـ  .هذا ما نفهمه

 ،ليست دعوة للوعظ هي -ليعلم الناس إن جهلوا-وإن هذه الدعوة، ) :عن الدعوة -تقبله الله–الشيخ قالو 

س؛ وإنما عوة للتدريليست د ،من مستلزماتهات دعوة للتربية، وإنما التربية سلي ها،وإنما الوعظ يكون من ضمن

                                                                        

 (.30"هذه عقييدتنا ومنهج دعوتنا" للشيخ طبعة فرسان البالغ، )ص(1) 

 (.32:01|31:21من صحيح البخاري ) 41 سدر  (2) 
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فإنه  ؛بال هوية نداءأو تربية أو تعليم، أو  وةعوة للجهاد، كل من حسب أنها دعهي دبل ، التدريس من ضروراتها

 ب.ة للدعوة فحس، وليست جماعلم يفهم الدعوة، هي دعوة وحركة جهادية، جماعة قتالية

ربي اإلخوة ألنه من 
 
ست  ضروراتن سهم فيها ألنها من مقتض ى الطريق، أصل هذه الدعوة أس  در 

 
الطريق، ون

ة فقط،  عي إليها ألجل الجهاد، لذلك ال يقولن أحد أنها حركة دعوي  ةة ليست حركة هذه الحرك،ال)ود  ال و  دعوي 

ة تربوية  .(1)اهـ  (ادية قتالية، فليعلم من ال يعلمجه دعوةإنما هي ،وال تعليمي 

 

 اآلتي:ومنها الفرق الضالة فقد بينت في كتبها وبياناتها  منأما موقفها 

)املجوسية(. ألننا نعتقد أن فضح اإلمامية  ج دعوتنا؛ أننا نرد على الرافضةومن منه" عن الروافض:-

 "...الشيعة"وكشف أسرارهم والبراءة منهم من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة، ألن  "الشيعة"عقيدة 

المعروفة بــ )الرافضة(. كانوا يطلقون اسم الشيعة على أنفسهم في الزمن الحاضر، ويقتصرون عليها، حتى 

"، واألمر على خالف ذلك،  هل إنهم الروافض عند أخدعوا كثيرا من المسلمين بتسميتهم أنفسهم بـ"شيعة علي 

 اهـ . (2)..."."إنهم كفروا بالله ورسولهالحق، وحميتهم مجوسية، وأصلهم من اليهود، وليس من اإلسالم البتة 

وطريقة الصوفية  التي انتشرت في بالدنا وصارت كالوباء في األمة، والتي هي من أشد الفرق  عن الصوفية:-

 ( .3).الصوفية كفرا وضالال هي الطريقة التجانية، ومؤسسها أحمد التجاني؛ أضل من حمار أهله

- 
ً

ليهم ع تخالف هؤالء كما خالفت الفرق الضالة وسائر الطرق الصوفية، وترد   الدعوةو   عن الرر::مجمال

 .(4).ا فيهما فهم على غير هدي المصطفىألنهم خالفوا الكتاب والسنة والجماعة، واختلفو 

 

* * * 
 

 المبحث الرابع

                                                                        

وهي ترجمة من الهاوسا إال ما بين القوسين، فإنما نقلتها  ،( 15:11|،10:01)من درس الثاني واألربعين من دروس "صحيح البخاري، في الدقيقة  (1)

ا بالعربية.  حرفي 

 (.12ط فرسان البالغ، )ص –هذه عقيدتنا ومنهج دعوتنا ( (2

 (.01المرجع السابق )ص رانظ (3) 

 الذي سبق بعد صفحة. رالمصد (4) 
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 ،يالمنهج التعليمي والتربو
ة وغيرها من مدن شمال نيجيريا، وبما أن واليكان للشيخ وطالبه مراكز في والية بوش ي ووالية كانوا وقمبي 

في معظم حكوماتها املحلية لهم مراكز ومندوبون، وفي العاصمة ميدغوري كان نو هي معقل ودار األرقم لإلخوة؛ بر 

 مجالس للتدريس، وهي: خمسارس ومراكز مختلفة، وأعالها وحدها لهم مد

 

ه الخطبة في كل جمعة، ويدرس يومي السبت واألحد يلقي في« الشيخ أبو يوسف»مركز ابن تيمية: كان  - 1

، ويلقي فيه ينتفسير ابن كثير، ورحيق املختوم، ويدرس صحيح البخاري يوم األربعاء، بعد أن أتم رياض الصالح

 العامة. المشايخ املحاضرات

ك ي« الطائفة المنصورة»مسجد  - 2
و    لتفسير ا Unguwan Doki في حارة د 

 
لقرآن كل  : اتخذ فيها مجلسا

.
 
 يوم الجمعة ليال

كل يوم الخميس بلغة  القرآن: يلقي فيها تفسير  Millionaire Quarter'sس، ر تقوانيا يو حارة مل - 3

 كانوري، ولكنه نقل الحصة إلى مسجد ابن تيمية ألسباب أمنية.

ان  - 4 ز   : كان يلقي فيه بعض الدروس، وينوب عنه بعض الدعاة في غيابه.Fezzanمسجد ف 

: كان يدرس فيها رياض الصالحين مساء السبت بلغة "كانوري" ذات Lawan borحارة )لوان بور(  -5

 األغلبية في واليتي برنو ويوبيه.

وت( -1 اب  ي  ي إ  ومار 
 
: ملتقى دعوي ومجمع لإلخوة الذين يبتعدون من المركز ويلقوا مسجد أبي هريرة بحارة )غ

 ض األحيان يزورهم المشايخ لنفس الغرض.لتزكية النفوس، وفي بعلبعضهم النصائح 

 

هطالمسلمين، ولم ينقل عنه أي تسمية ل ينفصل باسم خاص عنلم  -تقبله الله-الوالدكان الشيخ   الب 

وإنما يقول في بياناته نحن أهل السنة والجماعة، والفرقة الناجية، كما قرر ذلك في كتابه "هذه عقيدتنا ومنهج 

 مهاجرون وأنصار فحسب.دعوتنا"، وأما اإلخوة فهم 

لقد اعتنى الشيخ بتربية اإلخوة، وأفرغ كل وقته للمجالس والدروس العلمية، حتى أصبحت هي شغله 

 الشاغل على مدار األ 
 
 سبوع، ق
 
في بعض المدن حاضرة أو مؤتمر خاص إال أن يذهب مل مجلس درس فوتهيما ل

الجماعة على نهج السلف الصالح، ونهلت من منهالهم قواعد خت رسبذله وعطاءه واجتهاده هذه؛ إن و ، والواليات

 الصافي.

فتنظم اإلخوة بذلك وترتبوا، ولزموا سنة المصطفى في كل أفعالهم، فال تكاد تصل إلى نقطة قريبة من 

صحابة، ، وتذكرك هيئتهم بأيام الالقرآنواستقبلتك نفائح قراءة ال إفي واليات شمال نيجيريا؛ مركز من مراكزهم 

 مدينة ميدغوري، التي فيها منبعهم وقام فيها نواتهم.سيما ال 
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دني تيمش ي بينهم، لتآخيهم والتزامهم وعفتهم، فالمرأة منقبة محجبة،  القرآنويخيل إليك أن ال تراهم إال 

ا، الم  ا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سوالرجال أعفوا اللحى ورفعوا اإلزار، يمشون في األرض هون  ، عليها من جالبيبها

واس ي فقيرهم، وهذه األخالق الرفيعة، ونبذ السلوك الوضيعة، هم ي  ي  حمي ضعيفهم وغن  متواضعين، قويهم ي  

 جد  ا ساهم ركع  عامة األمة، تر جعلتهم يتميزون من 
 

 .بهمة ا من الله ورضوان  ا يبتغون فضال

لهم مدراس خاصة لتحفيظ القرآن، وبخاصة المدرسة الملحقة بمسجد ابن  تحوأما الصغار فقد فت  

، ويحفظون األوراد النبوية، ويلتزمون كذلك 
 
تيمية، ومدرسة السلفية بحارة بلومكتو، يتعلمون القرآن مجودا

 ات.بالمظاهر والزي اإلسالمي من لبس العمامة للفتيان، والحجاب للفتي

 

* * * 
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 المبحث الخامس

 :حاربها الجماعةأهم ما 
لقد حاربت الجماعة البدع بكل أنواعها، وخصوصا البدعة التي هيمنت على غرب إفريقية؛ كزيارة القبور 

 
 
 .وشركياتهم زعبالت التجانيينوالطواف حولها، وعيد المولد وغيرها من بدع وخ

ي األجنبية اإلستعمارية، أولكن المنكر األعظم الذي حرض عليها الشيخ هي شرك الديمقراطية والمدارس 

ت وعزى هذا الحين، ولقد كان لهما الما نطلق عليها "بوكو" فهما الود والسواع ويغوث ويعوق ونسر هذا الزمان و

 ما تصدى لهم في غرب إفريقية عامة وصدح بالحق من غير مواربة وال مداراة سواه. ف ،أبواقا ودجاجلة يروجونها

ومقابلة علماء السوء وأنصارهم ومباهلتهم عليها؛ أطلقوا عليه وطالبه  ومن شدة محاربته هو وطالبه لها

 حرام. األفكار الغربية :اسم "بوكو حرام" أي

، في محاضرة ألقاها في مركز "محمد الثالث وودل"وال أدل على محاربتهم لها من قول أحد تالميذه، الشيخ 

 ابن تيمية، 

الديمقراطية والمدارس فيها ذكرنا موعظة أو محاضرة نقيمها إال من  ماا نالم ألنه ن: "إنفيها قال

ا عليه السالم أكثر من ذكر الصالة؟، لكنه أكثر من ذكر تماثيل الود فهل سمعت أن نوح   اإلستعمارية،! نعم

 وسواع ويعوق ونسر؛ ألنها أصنام زمانه.

مه بالزكاة، ويفصل لهم أحكام ونبي الله شعيب، هل سمعت فيما قص الله علينا من خبره، أنه أمر قو 

الصالة، فعم  يحذرهم إذن؟؛ }أوفوا المكيال{ }وال تخسروا الناس أشياءهم وال تعثوا في األرض مفسدين{، لماذا؟ 

 ألن تطفيف الكيل هو ما اشتهر في زمانه من الفساد، فلذلك كانت جل دعوته في تطفيف الكيل.

ة والصيام والزكاة والحج؟ كل هذه عبادة محمودة لكن وكذلك نبي الله لوط؛ هل بلغك أنه أمر بالصال 

جهوده ليست مصروفة إليها، بل كان ينهاهم عن أكبر فاحشة، وكل جهوده مقصورة على إنكارها، ألنها هي ما 

 اشتهرت،

ا سنصرف جهودنا ملحاربة األصنام التي اشتهرت في زماننا، المدارس الغربية، والديمقراطية، فنحن أيض  

 ،اجتنبوا الشرك الديمقراطية ها بقول:وأردفناال إنقيم محاضرة عن الصالة ال حت النظام الكافر، فوالعمل ت

، وإن استهل شهر رمضان وأقمنا ندوات ومحاضرات عن تحري الهالل؛ زدنا عليها بأن والعمل تحتها حرام ال يجوز 

 وحذرنا منها؛ ألنها هي ما نتجهز ، وكذلك إذا تمت الشهر، ال ندرك مناسبة إالفي عدهم ال تتبعوا الطواغيت

 .(1)اهـ ".ملحاربتها

من  اوقال في موضع آخر في املحاضرة: "هذا ما نقرره ونمض ي عليه أن بناء مائة كنيسة؛ أخف وأهون خطر  

بناء مدرسة واحدة على هذا النمط الغربي، ال نشك في ذلك، هذه عقيدتنا وهذا ما فهمناه من دين الله، هاؤم 

                                                                        

 محاضرة الشيخ ثالث وودل بمركز ابن تيمية،  (1)
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نيت مائة كنيسة هل واضح   مثاال  بل هم ، ال؟فيها مسجد ترى أبناء المسلمين فيها!، أو ترى أبناء إمامسا: لو ب 

، وأما ا، فما ينقصنا نحو هذه الكنائس هي هدمها ألنهم يجعلون لله ولد  ]أي الصليبييون[ دون فيهاوحدهم يتعب  

سبين للسنة، الن من المنتعإلى العلم، وأبناء فالن و المدارس "بوكو"؛ فتجد فيها أبناء أئمة وأبناء شيوخ ينتسبون 

 .(1)ا مما يدرس في الكنائس، فهذا هو الخطب الجلل". اهـــوما يدرس في هذه المدارس أعظم خطر  

 

 وكفرها ملخالفتها لكثير من شرع الله، -أي المدارس-تقبله الله، يعتقد حرمتها الوالد ا بأن الشيخعلم  

 ون تشبهها أفكار الصليبيين الغربيين وييجيخر  وينتحل  ومضادة كثير من أبحاثها لكثير من النصوص الصريحة،

لهذا ف ؛، ويقلدونهم في الملبس والهيئة والسلوك، بل ويوالونهم باسم التحضر والتمدنبهم في األخالق والمعامالت

 .(2)رساز دخول مثل هذه المدال يجو  

ر طالبها ، غير أنه كان رأيه في المدرسة أنها حرام وكفر قدو  ال يرى  على التعيين؛ كونهلم ينقل عنه أنه كف 

 الحجة قامت عليهم بعد، لغربة الدين وخفاء تلك المسائل وتلبيس علماء السوء على الناس وفشو الجهل،

 ي الكتابف ى التعيين لما توانا في ذكر ذلكفلو كان يكفرهم عل "هذه عقيدتنا ومنهج دعوتنا"، في كتابه هقرر وهذاما

 جماعة.هي من أهم المصادر المرجعية للإذ 

 

"بي بي س ي"، إذ سألته الصحفية قائلة: يشاع بأنك لـــة ما قاله في حوار له مع صحفي   وهو فهذا ما يعتقد،

 "بوكو"، هل هذه اإلشاعة صحيحة؟. الحكومية واألجنبية رساالمد حرمالدراسةفيت

قائال: الحمد لله وحده، والصالة والسالم على رسول الله، حقا إنني قلت "إن  -تقبله الله-الشيخ  فأجاب

يها حظنا فاليجوز تعليمها، ويناقض التوحيد، ألننا ال هذه المدارس على هذا النمط الذي رسمه الصليبيون 

اصرين من أدركوا خطورتها أمورا تناقض التوحيد، ولست أنا من استنبط تحريمها، فهناك من العلماء المع

 باختالط أمور تعارض التوحيد.

                                                                        

 .المصدر السابق( (1

ة بالنسبة للمدارس الحكومية إن كانت في دولة كافرة حكوم’’أفتانا شيخنا أبو مالك التميمي في "السؤاالت النيجيرية" عن هذه المدارس فقال:  (2)

 ا، كدول أوروبا ونحوها من الدول الصليبية في إفريقية فال يخلو الطالب فيها من حالتين:وشعب  

 كبارا بالغين؛ فلهم حالتان: 

 لأن يكون الطالب على الكفر األصلي؛ فاألصل جواز استهدافهم وقتلهم، ولكن يراعى في مسألة قتالهم باب المصالح والمفاسد التي يقدرها أه-

ركوا، ألن اإلشتغال بقتال من قاتلنا أهم وأولى.الشأن، فإن كان 
 
 الحال أنهم لم يبدؤونا بالقتال ت

مميزين  وأن يكون الطالب من أبناء المسلمين الذين طرء عليهم الكفر بعد لحاقهم بهذه المدارس؛ فهؤالء إما أن يكونوا بالغين تصح الردة منهم، أ-

ردتهم، الشاهد أنه ليس من المصلحة استهداف مثل هذه المدارس، في هذه المرحلة، إال إذا تترس العدو دون سن البلوغ، فهؤالء اختلف العلماء في صحة 

 (.15بها، ولم نتمكن من الوصول إليه إال باستهدافها، والله تعالى أعلم. )السؤاالت النيجيرية/
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تمتص الماء من األرض إلى السماء ثم يعود ويمطر، فهذا يعارض اآلية التي في سورة  كقولهم بأن الشمس

  وثم حديث لرسول الله  .ىفمم خم حم جم يل ىل مل خل يفٱالمؤمنون، عندما يقول الله تعالى: 

 ."(ألنه حديث عهد بربه)"أنه يحسر ثوبه حتى يصيبه المطر ويقول  :ملسو هيلع هللا ىلص

 وكذلك قولهم بأن األرض 
 
 و  ر  ك

مل يعال  واالجتهاد إذا تعارض مع النص   ،فهذا اجتهاد ة تدور حول الشمسي 

 . (1)به

هذا ا، و ا نظريتهم في أصل اإلنسان وأنه حشرة قطعت مراحل تطوير عدة حتى صارت إنسان  وكذلك أيض  

عة هي ما نطالب بإلغائها ونفيها ثم يدرس العلوم النافوأمثالها الكفر بالله  ذاكفر، جحد وتكذيب بآيات الله، فه

الشريعة اإلسالمية، فلهذا نخلي من تعلم الطب أن يتطبب ويعالج، وأنتم اآلن تعلمتم الصحافة منهج على 

 واإلعالم فأعطيناكم الخبر. 

، ومن لم يدخل فليعدل له ليدرس الصحيح، أما وهي خطأه ممنها وعلم أنج دخلها وتخر  وآمر بالتوبة من 

 هالة". يؤاخذ من عمل شيئا بجال مختلطة بهذا الشكل؛ فال يجوز تدريسها وتعلمها بعد العلم بمفسدتها، والله 

وقال في إجابة على سؤال آخر في نفس الحوار: ونحن ننوي افتتاح مدارس منزهة عن الرذائل وما يخالف 

ألطر وفق ا ،الشريعة، تضاهي تلك المدارس من ناحية العلوم النافعة من الهندسة والطب والحساب وغير ذلك

 . )مسجل ومنتشر(.نمط، ولنا حاليا مدارس ابتدائية ومتوسطة على هذا الالشرعية

 كفيت وو  
 
 ت يا شيخنا، وألجمت الغالة جمرة مفحمة، فأسكنك الله فسيح جناته ورض ي عنك، فالي  ف

لها وأص   بالظنة وعممها على األمة فكفرالتكفير،ولم ير ع للتكفير أي شرط شرعي؛ بدعة من غال في  كينسب إلي

 وسبى، وبعد فنآى.فقتل ، فيهم

* * * 
  

                                                                        

علم، ولم ينكره إال القلة، وهذا ما اختاره شيخنا أبو مالك من القول بكروية األرض؛ هي كروية الشكل، فقد قال بها عامة أهل ال حالصحي (1) 

اعلم أن األرض قد اتفقوا على أنها كروية الشكل، ثم قال: واألفالك : ’’150/ 5التميمي في "السؤاالت النيجيرية"، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية في الفتاوى 

ال نها كروية أما كو العلماء هو القول بأنها تدور.  هانتهى. لكن ما أنكر ‘‘. حساب متفقون على ذلكمستديرة بالكتاب والسنة واإلجماع، ثم قال: وأهل الهيئة وال

، فإنها سطح بالنسبة إلى الساكن عليها فهي مستقر له وبساط كالسطح، ولهذا ينسب الله  سطحيتها وفرشتها إلينا،  أن تكون ينافي 
 
 وومهدا

 
 وسطحا

 
ما كبساطا

 . وغير ذلك من اآليات أما المطلق منها؛ فإنها يحمل على المقيد المنسوب إلى ساكنيها.22بقرة: ال هئجبىف مئ حئخئٱيففي قوله: 
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 المبحث السادس

 دور علماء السوء
 المعاندين له فيجادلون فيه، فيتضح بذلك يقيض للحقإن من حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه؛ أن 

الحق، وتظهر آياته وأعالمه، ويتضح بطالن الباطل، وأنه ال حقيقة له، ولوال قيامه في مقابلة الحق، لربما لم 

ا عرف فضل م ا عرف فضل النهار، ولوال القبيحم ، فلوال الليلفبالضد تظهر األشياءيتبين حاله ألكثر الخلق، 

 ا، فلله الحمد على ذلك.ا ظاهر  اتضاح   الباطل ما اتضح حق؛ لوالفكذلك الالحسن، 

السالطين المرتدين، عن نفح لففي هذا العصر؛ علماء السوء هم من قام بدور الباطل، حين تصدروا ل

الخوارج المارقين  مسلك سالك الوا هذاق القتالمن الحض على وجوب  تكثر أ ووأد أي حركة تهد عرشهم، فإن

ا ر  افتضطرهم اضطر  يفسد بهجة مجالس فقهاء السالطين من الحديث عن آالم الموحدين فإنه تكثر وإن أ..

لدعوة وم لبالتدابير الالزمة، وما من داعية يق للدفاع عن السالطين ووجوب التأني وانتظار "الحكام" ليأخذوا

روا رؤوسهم  ويجعجعوا  المرتدين، كام البالطلينافحوا عن آلهتم ح وشدقوا عن أفواههموالجهاد؛ إال حس 

 هم وأخذ اإلذن للجهاد منهم.بوجوب طاعت

   ظلفوهذا بالتحديد ما قاموا به على الشيخ، 
م ، فلقد كان لهم دور مهأولئك العمائميات من يواجه التحد 

على  يهاته أمام الشهود، ولكن عاد الرمبإفي تشويه سمعة اإلخوة، فأقاموا الدورات والندوات لمقابلة الشيخ و 

 .(1)النزعة

هم على الدعوة، حتى يئسوا من ثنيه عن دعوته بالنقاش والحوار وباهلهم أفحمحيث حاجهم الشيخ و 

اوالمقابالت، فهربوا منهزمين، 
 
كالبهم  او رسلأو ،فر علماءهم المعتبرون من مواجهتهو ، من مباهلته وتسللوا لوذ

اقض الكالم ويسوقه إلى الهذيان، ويأتي بكالم يتنليستغلق على الشيخ  م ليسفسط ويشغب؛ممن يتعالالعاوية 

حكام أيضعون أيديهم على ف مع مبادئه، ليشككوا عوام الناس منه على األقل؛ إذ لم يحسنوا نفض طالبه عنه،

 ا كما فعل الحبر اليهودي بآية الرجم بالتوراة..تمام  الله وآيات الوالء والبراء في كتاب الله 

 .-هالكهبعجل الله –الخبيث "عيس ى علي فنتامي"  وهذا ما قام به 

فقائل يقول: "إنه يحرم دخول المدارس، فلماذا يستطب ويستعلج من المشافي الحكومية؟ أليس أطباءها 

 يجي تلك المدارس؟ فلماذا يحرم علينا التعلم فيها ويأتي ليتطفل هو فيها؟".من خر  

ك التي نعتليها والشوارع التي نسلكها كلها من بنات أفكار تل وقائل يقول: "السيارات التي نركبها والدراجات

نا ببديل".  المدرسة، فإذا أراد منا أن ننتهي منها فال بد له أن يأتي 

ردف عليها، فهل الرجل الذي جاءكم ينهاكم عن البدع  ملسو هيلع هللا ىلصوقائل يقول: "إن النبي 
 
ركب الحمار وأردف وأ

 ".؟ غير ذلكالحديثة ويأمركم بالسنة؛ جاء على حمار أو 

                                                                        

 النزعة: الرماة، والمعنى عاد عاقبة الظلم على الظالم، انظر "األمثال البن سالم". - (1)
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  بع   يق  تثقل األوراق بسردها وتض   ل وأباطيليو اأق..الخ من قائمة 
 ، ي  هاد 

 
 العامة، ج منضحكون بها على السذ

 
 
 الذين ليس لهم في العلم باع وال ذراع، وإال فإنها ال ت

 
 قاوم حجة وال ت

 
 ك.، وأنى لها ذلحق حقا وال تبطل باطال

 

* * * 
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 المبحث السابع

 ةدعوالف حدة يخفتل سعيال
لما أيقن أعداء الله أن الشيخ قد تصدر لمعضلة أرهقت كاهل علماء نيجيريا عامة، وأن كالبهم وسحرتهم 

أخفقوا في تكبيت الدعوة وإخمادها؛ لجأوا إلى استخدام العنف والسطو، من قبل املخابرات بالمراقبة 

دته مرات عديدة، بغيتهم في ذلك كله تخفيف حسجن الوالتفتيش، والمالحقات الكثيرة له بأجهزتهم األمنية، و 

بته. وإخماد دعوته،
 
و معدنه وإرهاب طل

 
 وبل

ت مع ال فسجنوه مرة بتهمة أن له ص  ؛ بتهم واهية مزيفة ال أصل لها -على هذه الخلفية- شيخسجن القد و  

عفر ج قتلت ،والتيعليمحمد المدعو: ا"، التي يرأسها كنم  طالبان له ارتباط بمجموعة "أن ، و "القاعدة"تنظيم 

 .طاغوت المرجئة محمود آدم

أنهم يلصقون به تهمة إنشائها، ففتشوه وراقبوه ال رغم أن هذه املجموعة كفرت الشيخ وحاولت اغتياله إ

 عن كثب لكنهم لم يجدوا برهانا يدل على تلك التهم.

ن ل جمع كبير موكان الشيخ يصبر على أذاهم ويستجيب دعواتهم له منشرح الصدر، رغبة في تحصي

 متفاوتة. د، رغم إهانتهم إياه، ورميه في سجون أرضية لمد، وإقامة الحجة على المعاندين الكفرةاإلخوة

 ا إستخفافهم به: قال في الرسالة المفتوحة )المشهورة( موصف  

 "إني 
 
ى من قبل فأجيب وفي بعض األحيان أطلب من املخابرات هاتفيا على أن أحضر فورا فأستجيب ستدع  ا

لي أي اهتمام حتى أجلس عندهم قرابة ثالث  وال يبدون -رغم علمهم بوجودي-فيتناسونني وأذهب إلى مكتبهم، 

ب طلمة، فارجع ست  ساعات، ثم يحضر أحدهم ويقول لي: "إن الرئيس هو من يريد أن يراك واآلن قد خرج في مه

ها، فأذهب إل كئيبا، أرجع إلى البيتف، "في حين آخر ستدعى في غد 
 
م أحدا فعلوا بي ذلك مرارا وال أكل وقد هم،يثم أ

اآلن قد و  ولن يستيقظ األمة إال إذاتحملنا كل هذا، ألني أعلم أن هذا من زبد الطريق ؛بهذا الشأن وال أتذمر منها

 .(1)اهــ رحمه الله ."أحدنلبي دعوة ال حان الوقت ألن 

 

* * * 

  

                                                                        

 .(1:05:05|1:04:35)المفتوحة في الساعة  ةالرسال (1) 
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 الثامن المبحث

 ر واستراتيجية التنظيممرحلة التطوّ
  ر اإلخوة بعون تطو  

 
لتربية اإلخوة، واستنهاض الهمة  ؛اا وأمني  إداري   ما تقوم بشئونهان  ــج  الله وأنشأوا ل

 -ة، فكانت على النحو التالي:م  ف مع الظروف المل  والتكي  

شهم يناق، عدتضم تسعة من الشيوخ، الذين انضموا إلى الشيخ وأيدوا دعوته فيما ب مجلس الشورى، -

د للجماعة، وإصدار أوامر مناطة بمصلحة اإلخوة، ويطلعهم على خطبه جالشيخ الستنباط األمور التي است

 املخالفون ليشمتوا بها الجماعة. تشبثورسائله وكتبه، تفاديا من وجود مثلبة ي

تجد ، ويرفعون له ما اسهم نواب للشيخ في الواليات التي فيها نفوذهم ومراكزهمالمناطق، الوالة وأمراء -

في الوالية التي يلونها من أمن أو خوف فيفيدهم الشيخ أو يتصل مع الحكومة الكافرة لتقص ي األمر، وكذلك 

 ينظرون في عمل اللجان ويقومون بمتابعتها من قبلهم.

 وهي التي تقوم بتعقيب كل اللجان ومراقبة سير أعمالهم، ومفاداة مجلس الشورى بها. لجنة التعقيب، -

يضم علماء وطلبة علم، ومن يقوم بخدمتهم ويرافقونهم في الجوالت الدعوية، والسفر  لجنة الدعوة، -

 إللقاء محاضرات وتفسير القرآن في رمضان ببالد مختلفة.

حجر التسوق إذا نودي للصالة من يوم كوالنهي عن المنكر،  ، تقوم باألمر بالمعروفلجنة الحسبة -

الجمعة، ومنع الصخب أثناء الدروس، ومنع النساء المتبرجات من حضور المراكز، وكذلك يقومون بمصالح 

 يضيق الطريق على المشاة والمارين.ال اإلخوة وحراسة ركابهم من السرقة وترتيبها على نمط 

 -بتمويل الجماعة، وتوفير الملزمات لتيسير شؤون الدعوة بالطرق التالية :وهي تعنى  لجنة  اإلقتصاد، -

  نفاقها في سبيل الله.إلتنمية الدعوة و من العوام تبرعات مالية يقدمها األثرياء 

  تهم الخاصة.امساهمات مالية ينفق بها اإلخوة بما اقتاتوا بأنفسهم من مهنهم وتجار 

  وتحصدها ثم تبيعها.موارد المزارع التي تحرثها الجماعة 

وهم يعنون بأمن الجماعة ومنعهم من عمل كل ما سيثير الحكومة عليهم، فيقعوا في مشكلة رجال األمن،  -

 هم في غنى عنه.

 ا يقومون باستكشاف خالي  وأيض  
 
، ثم ب بياناتهم ومحاضراتهمراقب أعمال اإلخوة وتتعق  ا التجسس التي ت

 مكانتهم ويأخذ حذره منهم.يرفعوا أسماءهم إلى الشيخ، ليعلم ب

وهي تقوم باستقبال الضيوف وقريهم، ومساعدة المستضعفين من الشيوخ واألرامل  لجنة الخيرية،ال -

 واليتامى.
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تقوم بتسجيل الدروس التي يلقيها الشيخ وطلبته في األنحاء  مؤسسة "خير الهدى" وهي لجنة التوعية، -

والصوت تنشره بأشرطة صوتية، وتعنى بطباعة ( DVD)" دي في دي"املختلفة، وتبث أشرطة الفيديوا على قرص

 . عبر مكتب الغرباء وتوزيع الكتب

 وتتدرب خفية علىوحراسة المراكز، خاليا تقتصر عملها على حفظ أمن الشيوخ  لجنة العسكرية،ال -

 حمل السالح والمتفجرات، وبعد ذلك تطورت وكبرت.

ج وعملها محصورة في مراكز اإلخوة، يستخدمها الشيخ في تطوير اللجان أنشئت بالتدر وبعد... فإن هذه 

هي اللجنة العسكرية وذلك بعد تخوف الجماعة  -حسب معرفتي-اء شنفسه واإلخوة وتثقيفهم، وآخر اللجان إن

 على نفسها.

 

* * * 

  



 

 16 

 المبحث التاسع

 وبوادر اإلضطهاد طواغيتتخوف ال
  تطور والتنظم؛هذا ال

 
 من د  نيجيريا تشعر بخطر محدق ينتقص من سيادتهم، ويح   طواغيتت جعل

 (1)نزواتهم
 
 ب عليهم رعي  ، ويؤل

 
ت لكالبها العاوية أن تنبح بتشويههم لتنفير العوام عنهم، وتفتي بجواز وعز  تهم، فأ

 قتلهم، حتى يتسنى لها اجتثاثها في لحظة واحدة.

الطاغوت جعفر محمود  ، وعلى رأسهمالمذعنون  فتمثل لألمر العمالء المطيعون، والحمر حملة األسفار

هين ؛ فسوف تضطرم إذا استماءدلو بجتثاث اإلخوة: "إن شعلة يمكن إطفاؤها إذ قال في رسالة يحرض فيها ال آدم 

ر على إطفائها بالصهاريج".ال  ج، حتىبها وتركت تتأج   قد   ي 

ا"، هذا اوكان أشد الكالب نباح    ا وأخبثهم، المدعو: "بشير كشير 
 
 لشرير الذي لم يدع حديث

 
ال وجب قتا ت

 
 

بحمد  حإال ولغ في إنائهم بسب وقذف عباد الله، وسب   ا وال مأتم  الخوارج إال وساقها على اإلخوة، ولم يدع محفال

ف كتاب في قدح اإلخوة، اطينه، حتى بلغ برؤسائه وشي
 
 ه األمر أن أل

 
تى شفى حن في إيذاء الموحدين، ولم يزل يتفن

ه أن ، نسأل اللفلقت رأسهطلقة بكاتمة كتمت أنفاسه و  صدورنا من هذا الكلب وأراح أسماعنا من عوائهالله 

 يسقيه ردغة الخبال.

يستفز الطواغيت اإلخوة في حرض الكالب العاوية من علماء السالطين على الجماعة، توفي الوقت الذي 

 وذهم.كل الواليات التي فيها نف

 
 

  في والية كانو، فمثال
 
"، ابن عبد الوهابوا منع اإلخوة من صالة الجمعة في مسجدهم، مسجد "حاول

اليوم  ، ولن يصلوافي الوطن مكان لهؤالء األراذلال :’’خنازير الشرطة واستعرضوهم، يرجفون بالناس أنوحشدوا 

، -حنه حريالذباب لما ذيد ع -و، لكن اإلخوة ال تهيبهم التهديدات، بل هذامما يحفز حماسة الشباب، ‘‘جمعة

لمغاداة إلى المسجد يوم الجمعة واإلكثار من تالوة مرهم بافاتصلوا بالشيخ أبي يوسف وأعلموه الخبر، فأ

إذا حان وقتها وأال يهتموا بأولئك األنذال، كما الكالب تنبح للسحاب فوقها،  ، وأمرهم بإقامة الجمعةالقرآن

 ا استفزاز غزاهم من هذا وإنما م  وأعلمهم بأن خطرهم ليس حقيقي  
 
ة الفعل، فتمثل اإلخوة د  وا ر  ر  لي  حريش وت

، حتى إنه لم يتجمع المصلون بتلك الكثرة قبل هذا، كما أفاد بذا كرةألوامر إمامهم، واكتظ المسجد بالناس ب  

ل".خطيب ال ود 
 مسجد ووالي الوالية من قبل الشيخ، الشيخ "محمد الثالث و 

ا ، فاختلف يوم العيد تبعالمرتدة عدة الصيام بين اإلخوة والحكومة توكذلك فعلوا في برنوا، حيث اختلف

فتوا ، وأعلماء السلطان ونهقوا نعقفلذلك، فصام اإلخوة يوم عيد الحكومة، وأرادوا أن يصلوا العيد في غده، 

 رن  مم ام يل ىل يفٱلطواغيتهم ما قاله مأل فرعون له بصد اإلخوة ومنعهم من صالة العيد، وقالوا 

، ليهم"ع بأن يقتدوا بسفههم وتمردهم عليكم مغترين بحلمكم يفسدوا رعاياكم"أي ،(1) ىفنن من زن

                                                                        

 لل من جاههم وسلطتهم على األمور.السمو والرفعة، أي: يق والنز (1) 

 [.120-]سورة األعراف  (2) 
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وقد أوجب الشرع قتال الخوارج وجعله من أولى األوليات، فكيف تذرون هؤالء القوم واستطردوا قائلين: "

 !."يؤسسون الفتنة ويشقون عصاكم

قوات مكونة من الجيش والشرط،  شأوافأنداء ربائبهم وأحبارهم من عمالئهم، ن  استجاب الطواغيت ل  

اجات، دة لركاب الدر  ا مشد  هجرية، يضعون قيود   1421وذلك في سنة، Operation Flush Outأطلقوا عليها 

 رداف أكثر من شخص.إوذلك بلبس خوذة بالستيكية وارتداء زي برتقالي، ويمنعونهم من 

 
 
الخوذة والزي ، واستبدالها بالعربية السنية البيضص من العمائم التي يلبسها اإلخوة ولباسهم وذلك للتخل

، وراغبين بأن تحدث من جانب اإلخوة مشاغبة أو الموحد، ساعين بذلك إلخضاعهم وإذعانهم للحكومة

 عصيان، فيتخذوها ذريعة لقمع الدعوة وإخماد شرارة الجهاد المنقدحة في نفوس الشباب.

يخشون  أنهمبيريدون شرا باإلخوة، وأبلغوهم ال أنهم أظهروا و  ،تظاهروا بجلد األفعى الناعم في بادئ األمر

 وليسيروا في تجمع خاص بهم؛ين ميز دث مروعة لركاب الدراجات فقط، فإذا خرج اإلخوة فليكونوا متاوقوع حو 

  كالبهممسهم كي الت
 
، فأبدوا نواياهم الحقيقية وكشروا عن (1)يسم  بسوء، غير أنه سرعان ما عادت لعترها ل

 أنيابهم على أولياء الله.

أذكر منها أن أحد اإلخوة مر على حاجز  فتصادموا مع اإلخوة مرات عدة، واعتقلوا الخاصة والعامة منهم،

 ؛ لهذه القوات، فبادروه بالسالم فأبى أن يرد عليهم
 

 ألنهم خليط من مرتدين ونصارى، فأما المرتد فليس أهال

ى الله صل، وأما النصارى فقد روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله اءابتد لردالسالم عليه وال لإللقاء عليه

  (2)(،...ال تبدءوا اليهود وال النصارى بالسالم)قال:عليه وسلم 
 

 بهذا الحديث، لم يبدأهم األخ بالسالم عمال

جرمون املفسلموا عليه هم، فما رد عليهم كونهم سلموا عليه استهزاء وأن أكثرهم من المرتدين، فاستشاط 

 ا.ي األخ وأوسعوه ضرب  ا، وأوثقوا يد  غضب  

ا، وكان الشيخ يذكرهم بما أصاب المسلمين األوائل، من ر اإلخوة على هذا وأكثر منه ولم يحركوا ساكن  صب  

 أمثال بالل وآل ياسر، وخباب وابن مسعود، فصبر اإلخوة على المضض، واتخذوا من سير الصحابة سلوى 

رك من قام وتحويل الديار إلى بتنبالتحرك لال ا من شيخهم وتأنوا منتظرين الظروف المالئمة وأمر  ، وتحملوا (3)لهم

بحق اإلخوة هي القشة القاصمة الذي قامت به تلك القوات جرام األخير اإل  دماء المرتدين والصليبيين،فكان

 للظهر.

في طريقهم لجنازة أربعة إخوة ماتوا ، حينما اإلخوة هـــ1430ةخر لشهر جمادى اآل 10، خميسوذلك في يوم ال

 
 
 إثر حادث سير، رأوا أخ

 
 بقوله عليه الصالة ا يعذب من قبل جنود "عملية اإلحمرار" فوقفوا لنجدته عمال

                                                                        

ضرب لمن يرجع إلى عادة له سيئة.رالعت (1)   : األصل، لميس: اسم امرأة. والالم في لعترها بمعنى إلى، مثل عربي ي 

 (.2110مسلم برقم ) حصحي (2) 

 املحب، أي فارقه ما كان به من هم. سال (3) 
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 جرحوا، و برصاص حي أولئك األوغاد على اإلخوة النار فأطلق، (1)(اظلوًم ا أو م  ًم انصر أخاك ظال  )والسالم: 

سجل حالة وفاة، ولله الفضل والمنةبليغة إصابته أكثرهمعشرين شخصا من اإلخوة 
 
 .، غير أنه لم ت

 ما زاد الطين ب  مو 
 
 ل

 
، فألفوا فىبعد نقلهم للمش أنهم ذهبوا ليتبرعوا بدمائهم للمصابين ،اة وقلوب اإلخوة غيظ

فاصل لتجرأوا على عبور الطريق ا نالجيش يحاصر المستشفى الذي نقل إليه اإلخوة، وتوعدوا اإلخوة بأنهم إ

 ا.بينهم سيفتحون عليهم النار أيض  

 
 
فت الاإلخوة وتصبيرهم حتى أعصاب اه بتهدئة ور  حينها كان الشيخ في سفر، فقام الدعاة من مجلس ش ت اي 

ي فالحادث آب الشيخ من سفره، وأمر لجنة اإلقتصاد بجمع تبرعات لمعالجة الجرحى، و في مساءعلى الشيخ، و

خاللها رسالته المفتوحة الشهيرة، يذكر فيها أئمة الكفر من الحكومة مبينا لهم  ألقى محاضرة نارية، أرسل غده

 .بغير حسابأنه لن يعفو عن هذه اإلجرام، ولن تمر 

رنا، لن نكتبو  لن نستمع ألحد": ومما قال في بيانه فاوض، لرسالة ألي رجل، ولن نستمع ألي رجل قد قر 
 
 ن ن

ه ونحمد الل ...ا وسنثأرأبد   ولن نعفو ،لن نرض ى عنه بهذا اإلجرام، هذااالعتداء ونكرر بأننا لم نرض أي رجل،

الحمد على  هلمن الجلد والثبات[ ف]؛ م نكن نحسب أنهم ارتقوا إليهالمرتبة  من اإلخوة أرانا بأنسبحانه وتعالى 

  ألنه ما كان لنا أن ،...ذلك
 
ر منحة من الله وعبرة  هذههذا املجال، مثل في  منهم ذلك إال نعرف ة حفر  وم  وتطو 

ق  ت ا ستح  سجد عليها لله شكر  وف من عدم الخداال على  ؛بها قفيه  التظاهر بالشجاعة وال الت ما كان ؛ إذ أنهأن ي 

ةق  ند  الب    ي 
 
ل علىها ي، وال حمل رمى  د 

 
ك منها، وإنما أن ت    فالعدم خوف 

ول 
 
رى الدم ف ،دبرك ت

 
 .حمد للهالفال تهر ب، وت

 (2)اهـ

 

* * * 

 

  

                                                                        

اه(. هروا (1)  اك  نصر ك إي 
 
، فذ لم 

 
ه عن الظ ف 

 
ك
 
ا، فكيف أنصره ظالما؟، قال: )ت  الترمذي وحسنه، وتمامه: قلنا يارسول الله نصرته مظلوم 

  (.00:21:40 | 00:22:22الدقيقة )من مصدر سبق ذكره  (2) 
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 المبحث العاشر

 بداية التسليح والمواجهة
 من الدروس التي أدركها في هذه الحادثة:إلى الجهاد، ف علم الشيخ أن الوقت قد حان للتحرك

 أنه إذا لم يتحرك ويبادر فسوف يقوم الطواغيت بحصدهم. -

  علم أن اإلخوة قد نضجوا ويستطيعون التجلد والمصابرة على القتال. -

ة لهذا النداء ، استجاب اإلخو هاثمانببيع عقاراتهم وسياراتهم وممتلكاتهم ليتسلحوا بأاإلخوة فأمرهم الشيخ 

بحماسة منقطعة النظير، وراحوا يقدمون الغالي والنفيس، فالتاجر يبيع متجره جميعا وينفقها في سبيل الله 

تها ي سبيل الله، والمرأة تبيع حليها وأكثر متاع بيوآخر يجعلها وقفا للجهاد، وصاحب سيارة أجرة يقدمها رخيصة ف

ممن يأمر ويخالف، بل سار في المقدمة فأنفق كل ما يملك في  -اطبع  –وتقدمه في سبيل الله، ولم يكن الشيخ 

شق  سبيل الله مقتديا بالصديق أيام العسرة، بل  المولى بالرحمة ثرى هذا الرجل العظيم؛ فإنه والله فارس ال ي 

 ر.له غبا

 عبأ سراياه،جند ورتب ألويته و أعاد تشكيل المض ى الشيخ في مهمته غير مبال بكثرة الباطل وال انتفاشه، ف

بهم:تحته ثالثة أمراء  وجعل الجيش ا علىأمير   )الشيخ أبو عامر البرناوي( وعين أن  أمير الفئة، وأمر كل منهم لق 

لكل سرية منها راية بيده، ورفع في ساحة مركز ابن تيمية ، وعقد منهم ألف مجاهد قائديجند أربعة قادة مع كل 

 لواء ضخم  
 
لتوحيد ى في حياتها راية اا منه بالجهاد، فبكت األعين ألنها ألول مرة تر ه كلمتي الشهادة؛ إيذان  ا نقش

 مرفرفة.

إال في  بها بأمر تشاهده ألول مرة في تاريخ األمة، مالم تسمع هي مشاهد رائعة ومدهشة، أبكت العيون فرح  

 كتب السير والتاريخ، فلله در هاتيك الوجوه ونضر الله أفعالها.

ب بها إليهم، وأمر اإلخوة الذين هر  األسلحة وي  المستطاع من شترى أرسل الشيخ بما جمعوا من األموال لي  

 .الردة جيش تحرك تدربوا على المتفجرات أن يصنعوا ما تيسر منه قبل 

وقليل من الذخائر، أما أغلب األسلحة فقد قبض  اتوصلت لإلخوة بضع أسلحة من كالشنكوف ومسدس 

عليها رجال الجمارك إثر سلوك المهربين طريقة مكشوفة ألعين العدو، واكتشفت حكومة نيجيريا ذلك فتحركت 

ح جلهم المركز، وبدؤوا ى، ونشروا جنودهم حول المركز حيث اإلخوة مجتمعين اليبر قبل وصول األسلحة األخر 

 باستفزازات لإلخوة.

لم يختر الشيخ وطالبه طريق الذل، وال أعطوا الدنية في دينهم، بل جمع الشيخ طالبه وخطبهم خطبة بليغة، 

 حثهم فيها على التجلد وأال يتزعزعوا النكشاف أمر األسلحة وعدم وجود غيرها، ومن جملة ما قال لهم:

، وأمرنا باإلعداد ولم يشترط علينا أن تكون قوتنا مجارية لقوة عدونا، بل فرض "إن الله فرض علينا القتال

علينا إعداد ما استطعنا من القوة، وقد علمتم ما يجري اليوم من استفزازات وتجهيز للقضاء على الدعوة، 

ى أن هذا ر أننا نر ا، غيا أننا لم نستطع إعداد ما يكفي لتجهيزكم والزج بكم في قتال عدو كبير جد  وعلمتم أيض  
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ن دعوتنا هذه دعوة جهادية وأنتم رضيتم ووافقتم، فقد آن إ ااألمر محض اختبار من الله ألقوالنا، أنا قلت مرار  

أوان االختبار لهذه األقوال، هل هي أقوال جوفاء فارغة أم تصدقها الفعل، وإني عزمت عليكم أال تولوا األدبار 

 انتهى بتصرف. وذودوا عن حماكم"،لهؤالء الكفرة، توكلوا على الله 

ر اإلخوة واستبشروا، وأخذ كل سالحه كب  ، هــ.1430سنة  شعبانمن  لليلتينوكان هذا مساء الجمعة  

 -بيضا السالح األ طبع  – وعتاده
 

ه  رشاش كالش يحمل، وأعطي لكل مجموعة مكونة من عشرين إلى ثالثين رجال

بالسيوف والرماح والنبال، وشكلت نوبات حراسة للمركز، وبات  قائد املجموعة، بينما يسانده بقية األفراد

 اإلخوة ليلتهم على وجل، يرقبون في أية لحظة تهجم عليهم قطعان المرتدين.

المرتدون على الهجوم تلك الليلة، وأصبح الناس آمنين ليوم السبت وقام الشيخ بإلقاء درس ذلك  ءلم يجر  

أن تنشب القتال، وكان اإلخوة في تعبئة كاملة مستعدين ألي خطر قد الصباح، ومض ى هذا النهار هادئا دون 

ي على فريسته كما يظن، فقد كان يمن ا بسالحه ينتظر ساعة الصفر لينقض  ج  ا مدج  يداهمهم، وكان العدو أيض  

و أا بخصم عنيد اليعرف الهزيمة؛ ينتصر ه اليعدوا كونه نزهة أو عملية صيد عادية، مستهين  نفسه بأن مهام  

 يموت، بل يرى الموت مكرمة تساق إليه ومفخرة يتباهى بها.

 والباذلين نفوسهم لمليكهم *** للموت يوم تعانق وكرار

 اليشتكون الموت إن نزلت بهم *** شهباء ذات معاقم وأوار

 .ك لهم *** بدماء من علقوا من الكفارـــيتطهرون كأنه نس

د م األسو ل  سوالجيش وداهموا مركز اإلخوة هناك، فلم يستا في والية بوش ي فقد تحركت الشرطة وأم  

س  يالشرطة الرئ مخفرا على ا مضاد  هجوم  هم، وشنوا ودافعوا مستميتين عن عرين  
 
وت  سية بـ "د 

 
 ن ت
 
وبعض  (1)"نش  ن

المباني الحكومية في الوالية ولكنهم ال يملكون أسلحة وذخائر للسيطرة على تلك األمكنة، مما سهل للشرطة 

  ا بهم في سجن داخل الوالية، والتيو ا من اإلخوة وزج  رة استرجاعها بعد اشتباكات عنيفة، وأسروا كثير  الكاف
 
 تتحف

 
 
 .ك مسجونيها ولله الحمدفيما بعد وف

في  قد جذوتها في مدينتي دماتروا وبوتسكومشرارة لهيب الحرب من تلك الوالية لتت   توفي صباحها تطاير 

خوة على مخافر كثيرة في مدينة بوتسكوم واستولوا على أسلحة كثيرة، ولكن ليس لهم خبرة والية يوبي، وسيطر اإل 

 .، وتفرق املجاهدون شذر مذروتجربة بها وال تدربوا عليها، فاسترجعتها الطواغيت بعد مهاجمة مركزهم

وهدأت الرجل  فيها/شعبان، 3يوم السبت  جن الليلاألم، فقد  هماإلخوة وبلد مركزولنعد إلى ميدغوري 

د أن رهبان الليل اصطفوا أمام موالهم  سلمت الجفون إلى الكرى، بي 
 
عون إليه يتضر و  يستعطفونهواألصوات، وأ

ويجهشون بالبكاء مستنجدين نصره، حتى انبلج الفجر وانقطع التهجد بأداء الفريضة، صلى اإلخوة وأخذوا 

                                                                        

 في مدينة بوش ي. يح (1) 
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 مواقع حراساتهم متربصين هجوم  
 

ت طالئع تقدم ،عدو اليوم ظنونهم، ففي مساء هذا اليوم، ولم يكذب الا محتمال

 ا بحول الله.وه على عقبيه مدحور  العدو متجهة صوب المركز، فصده عباد الله بصدور عارية، ورد  

بهجوم استطالعي لردة فعل املجاهدين؛ لذلك تسارع العدو  كان هذا التقدم من عدو الله بهدف القيام 

 اعليه هجوم  غير أن اإلخوة لم يمهلوه ليعاود هجومه، بل شنوا  ة عنيفة،باالنسحاب حين اصطدم بمقاوم

 ا في تلك الليلة.معاكس  

 الله عليهم من  و ط مخافر الشر  فيهما وهاجموا  ،اإلثنين والثالثاء لصالح اإلخوة في يومي ولقد ترجحت الكفة

 وذبحوا كثيرا منهم ذبح النعاج. ثر مخافر الشر ط في مدينة "ميدغوري"،أسلحة كثيرة وأحرقوا أك باغتنام

مدينة لل الرئيسية حياءاأل على  وسيطر اإلخوة املجاهدون  ،الكافرة فلت من يد الحكومةنبدأت زمام األمور ت

حوانيت لكنائس ودور الزنى و سوى حي المطار وأحياء قليلة، وطهروا تلك األحياء من بيوت الشرك والفساد كلها كا

ضيفت الشمس للغروب وآذنت بالرحيل حمراء وكأنها تسبح في أنهار الدم التي بدا تالخمر حتى مساء اإلثنين، 

 .دفقها بالسيالن

نام بعض و  آخذين حذرهم وأسلحتهم،ورابط اإلخوة في ثغورهم ، أسدل الليل غالئله وهدأت الحركة

رعون بإنكسار  لواحد لله ااإلخوة من فرط التعب واإلرهاق وتحامل البعض يراوحون بين أرجلهم وجباههم يتض 

هو حول وال طول وال قوة إال بالله سبحانه وتعالى ف همنه ليس لتيقنوا أ لقدفيسألونه العون والتثبيت  القهار،

 .وحده الغوث والعون في هذه املحنة العبوس

ن 
 
  يوصمع إشراقة الشمس و ،ه 1430/شعبان/0 ربعاءصباح األ ؤذن الفجر المأذ

هد ابتدأ ع ةكي  اح الد 

 عداء قد تحشدوا ونزلوا بالمطار.أن األ ب نبأ الشيخ   ، إذأتىجديد

من حسم  زارة داخليتهمو  عجزو  ،الموحدين ىالصلبة لد إلرادة القتال دراك الطواغيتإوذلك إثر 

وأوعزت لكالب قواتها الخاصة أن تنزل إلى  ،تعزيزات ضخمة تأرسلالموقف، و لخطورة  تانتفش، فالمعركة

ري بقيام الجيش النيجي الساحة، وسمحت لها باستخدام كل العنف إلبادة املجاهدين، فبلغت املحنة ذروتها

ين دبالدبابات والمدافع الثقلية وجابه املجاهعنيف قصف وقام ب،اإلخوة في يوم الثالثاءبحملة شعواء على 

 .الفريقين دامية، أزهقت أرواحا كثيرة بينودارت بينهم مواجهات طاحنة  بالرشاشات الثقيلة والمدرعات،

ودبابات في صف املجاهدين؛ حيث اليجدون مضادات يواجهون بها مدرعات ولكن القتل قد استحر 

تقبله –القائد العام أبو عامر البرناوي  قيهم قصف مدافعه، وتجندل في هذا اليوملعدو، وال يجدون متاريس تا

 ا لوجه، وجه  ، حين جابه دبابة -الله
 
وأبو  ،جمع من اإلخوة رفقتهفي اللواء التي عقدها أبو يوسف له وقتل  حامال

 هصور دقيق الجسم صغير الحجمعامر 
 
خيل لك إذا ملحته أنك تستطيع حمله على كفك ي   طويل القامة، ،ليث

 ا يكون بالبراء رض ي الله عنه،أشبه م ،من غير عناء

ــــــــوفي أثوابه أس*** ترى الرجل النحيل فتزدريه  ـــــ ـــ ـــ ــ ــ  د  هصور ــ

 فيخلف ظنك الدجل الطرير***  تليهـــــــــويعجبك الطرير فتب
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حد اآلساد وقور أ -والي مدينة ميدغوري من قبل الشيخ–الشيخ عبد الله ميدغوري حمل اللواء بعده و  

 ربعاء.صباح يوم األ  -تقبلهم الله-صرعى  خوةعدد من اإل ا وسقط مع فقتل هو أيض   ،متواضع يحبه كل من خالطه

وأوشك الحصار أن يودي بمن بقي حيا من  واقتاد القتل خيرة الرجال، اشتد الهجوم وحمي الوطيس،

مساء هذا اليوم يوم األربعاء، اضطر الشيخ فا من ثالث محاور، اإلخوة املجاهدين؛ حيث كان زخم العدو شديد  

باالنسحاب من املحور الشمالي؛ كونه الثغر الوحيد الذي كان هادئا، ولحسن الجند  أمرالتخاذ قرار جريء، ف

 الحظ كان منطقة قريبة من أدغال وعرة جدا، وكان فيها بساتين تمكن اإلخوة من التسلل عبرها، وأمرهم الشيخ

 ل إلى فصل جديد من مراحل الصراع،؛ للتحو  لتخفي، واإلنسجام مع العواممالمحهم حتى يتسنى لهم ا بتغيير

 .حرب العصابات، أو للهجرة إلى بلدان أخرى حيث إخوانهم املجاهدون في العالم

يحمي ظهر طالبه وقدم نفسه ل يشمت به أعدائه،ال يلفت وجهه لعدوه، وال أن  آلىغير أن الشيخ 

أن الشيخ لما بقي في عدد قليل من الجنود قالوا له: "انج بنفسك ياشيخ، ثق بعدالته، المنسحبين، أخبرنا من ن

قن العدو ا، وإني إن تيفإننا نخش ى على الدعوة من بعدك"، قال الشيخ لهم :" ال بل أبقى هاهنا حتى ألقى ربي صابر  

ج بمقتلي حتى ويبتها، أما إن تيقن بمقتلي فسيخفف من الطلب، من نجاتي؛ جد  في الطلب فأرهق املجاهدين كثير  

ينسيه نشوة النصر مطاردة اإلخوة، فيخططون لعدوهم بعد  وهو في غفلة، وإن مت أنا فإلى الجنة بإذن الله، 

 وأما الدين فله رب سيحميه" اهـ.

أبو عامر البرناوي، الشيخ القائد  ومن أبرز قادة الجماعة طالبه هذه الوقعة جمع من استشهد خاللو 

سر الكثيروأمير الحسبة محمد كاشار ي،  عبد الله ميدغوريالشيخ األدماوي، و أبو آدم دكتور و 
 
من  وأ

، فرحمه الله رحمة وقتل مساءها ،هجرية 1430/شعبان/2س يمفي اليوم الخ الوالد وأسر الشيخ ،املجاهدين

 واسعة، وأسكنه فسيح جناته.

ا، ا نحسبه والله حسيبه،ومض ى شهيد  ارتقى  ي  ا، كريما وف  ي  ا أب 
عط في لم ي رافع الرأس، عزيز النفس، حر 

 ها على القتال ومسعر حرب لو أنظرتا، محرض  ا، ولم يداهن في الحق أحد  دينه الدنية، ولم ينم على الضيم أبد  

 المنية.

خك على عبد تصو  )" ومن أقواله رحمه الله:  
وب  في  ريرالس رشتفريض يمو لم تطعمه، جائعر !، إن كان الله ي 

   ،-ولست أنت من تسبب في مرضه-لم تعده المشفى أو بيته
وب   ـــفي 

 
بمسلم  ، فكيفعدم عيادة هذا المريض !ل كخ

ح ذب  وس" ؟ ي  اب"في "ج  ت 
 
 ك

ون 
 
بح في "زانغ

 
" ؟،، ومن ذ شان 

 
فان

 
بح في "ك

 
" ،ومن ذ ان  ت 

 
ن
 

ي""ال ب  ه""، و، و"إ  تاج 
 
ان  ب 

 
 
شان

 
ان و 

 
ل "و"ي  ام  ا"، د  يو  ل 

فاو  ب 
 
حوا في ؟،اوكدون ا، وفي كانو و"ت  

ب 
 
" المسلمون الذين ذ وس 

 
غ ي 

 
و" و"ل إذا أوقفنا  ؟، "شاغام 

رني()الله وقال لنا:  طعمهذه هي المصيبة ،؟ماذا نقول  استنصرتك فلم تنص 
 
سأل عن جائع لم ت

 
ه؛ ، إذا كنت ست

ل ولم تنصرهالسؤال على أخيف
 
قات  ".....وأحرى  باب أولى، من ك المسلم الذي ي 

نتهك أعراضه أمامه وهو ينادينا،وقال "
 
، ؟أغيثوني أنجدونيون !، ميا مسلمون !، يا مسل كيف بمسلم ت

تاب   ما حدثتدرون ...
 
ون ك

 
غ
 
- ، لما بدأت الحرب1112سنة  ي في كدونا،"زانغون كتاب" هذه، هذه الت !، "في "زان

 االمسلمون إلى ثكنات عسكرية أو مختعلمون أن مثل هذه الفتنة إذا حدثت يفر 
 
مات إلى المسلففزع ،-طر  فر ش

ا صليبيون ومن نفس ةولكن الشرط هناك، واجتمعن فر الشرطةمخ  القبيلة التي قامت بهذه املجزرة. أيض 
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وا النساء، ، وتركفتسوروا الجدران هاربينفلما هرع الصليبيون إلى املخفر، تظاهرت الشرطة بأنهم خافوا 

وب جيبأن يقلن وأمروهنليبيون وحاصروا أولئك النسوة، فجاء الص
 
قلن ، ف"سوس" أي "جيسوس هو األعلى: "أ

ا غن  وطب ،ةسإذا تغنوا بغناء الكني وماذا بعد أن قالوا ؟، أليس تركهن، لكنهم طلبوا منهن أن يرقصن ذلك، وا ع 

بن حتى حمل وأوالت مرضعةالنسوة كلهن، بما فيهن الورقصت  لوهن ورشوا عليهن البنزين ، وما إن تع  كب 

ولذا أكررها في أكثر مواعظي ألني لم ، أنساها أبدا ؛ فلنهذانس ي كل المسلمين  !، فلو وهن أحياء وأحرقوهن

 .(1)اهـ .وآخذ بالثأر أني سأنتقم سوداء أنسها ولن أنساها، وقد دونتها في مفكرة لي

وسرت روح  بارتقائه، عيون الصغار والكبار وبكتمحبة المسلمين، وتقدير أعداء الدين،  وكان محل  

 :وتلك لعمر  الله سيرةالنبالء وسعروا لهيب الحرب في غرب إفريقية ،هتجندلب نفوس الشبابالجهاد 

إحياء  وبعث...فرحمة الله عليك يا  للناس م، وموتهنور ونصرلألمة  مالممات، حياتهعلو  في الحياة وفي 

 ال يملؤه أحد وأورثت محمد
 
 ال يسكن لهيبها إال  فلقد تركت فراغا

 
ن بلقياك هناك في الجنان بإذالقلوب لوعة

 ،الله

 يوم قال فيك وفي أضرابك: الشاعرولله در 

 فتى مات بين الضرب والطعن م  
 
  يتة

 
 صر  إذ فاته الن   صر  الن   قام  وم م  ق  *** ت

 رب واع  ه *** من الض  ى مات مضرب سيف  وما مات حت  
 
 مر  ت عليه القنا الس  تل

 فأثبت في م  
 
 ر   ع الموت  ستنق

 
 جل

 
 ه *** وقال لها: من ت

 
 ك الحشر  ص  خم  حت أ

 
 
 ردائ   والحمد نسج   غدا غدوة

 
 ه األجر  ه *** فلم ينصرف إال وأكفان

 ى ث  ترد  
 
  ندس  إال وهي من س   يل  ياب الموت حمرا فما أتى *** لها الل

 
 ضر  خ

 وضة *** غداة ثوى إال اشتهت أنها قبرتبق ر  مض ى طاهر األثواب لم 

 .(2)ليس له عمر ا فإنني *** رأيت الكريم الحر  عليك سالم الله وقف  

 

 

                                                                        

ر  يف (1)   بمسجد ابن تيمية.( 00:30:25 |00:32:50)كاكا" الملف الثاني، بين الدقيقة أبول ن "فس 

 رثاء الشيخ أبي عبد الله أسامة للشيخ أبي مصعب تقبلهما الله، امتثلت بها لمناسبتها وتطابقها على الوالد تقبله الله. نم (2) 
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ْالفصلْالثاني:ْالمرحلةْالجهادية

صمد ييعقل أن ال مدة  مدة قياسية جدا، ،كاملة ربعة أيامالحرب أل دامت فقد كان من تدبير الله أن  ...وبعد

فضال عن جيش معزز  ،في وجه عصابة مسلحة حتى اءبضعة أعيرة نارية وأسلحة بيضجماعة عزل يحملون 

موازين مختلفة بكل المقاييس: جيش مدرب مجرب قوي يعجز كجيش نيجيريا، وترسانة كبيرة بأسلحة ودبابات 

 ، له الحمدهذا محض معية الله وفضلهعن حسم المعركة مع مجموعة قليلة لم تعرف من الحرب سوى اسمه، 

 .في األولى واآلخرة

 

* * * 
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 المبحث األول 

 ع فلول اإلخوةامتجا
قادة تى نهض الشهر أو شهرين، حال إ-التي هي في حقيقتها نصر وفتح مبين-من الواقعة الدامية  ر  لم تم  

 األفذاذ، والذين و 
 

 عن الذل  ضوا غبار نف  عيدوا نشاطهم وي  هم أبو يوسف بنفسه واختارهم أمراء لجنده، لي  ال

لفا فاختاروا أبابكر الشيكوي عليهم كي يكون خ، تنطفئال لها إرادة قتال  صلى الله عليه وسلم، فأمة محمد أمتهم

 .، وذلك بتوصية وإشارة من الشيخ يرحمه الله؛ لما كان يظنه به من خيرلإلمام الراحل

حازها؛  التي لمرتبةتلك ا بهانال  صلةخأن تعرف من هو الشيكوي، وأية  تود   -أيها القارئ الكريم–ولعلك 

 من ثقة الشيخ به وحب اإلخوة له ورضاهم به.

 
 
ا تتمكن به من استيعاب األحداث في أيامه، فأرع لنا اهتمامك كي نعم... لك الحق أن تعرف من حاله شيئ

 نوقفك على ملحة يسيرة من حياته، تحت هذا السؤال التالي:

 

 
 
دعىبادية ، ولد في محمد كر بن  أبو بف أما اسمه، الشيكوي  نيته أبو محمدك

 
والية ف ريب "شيكو"نائية ت

 ، شمال شرقي نيجيريا.يوبيه

ة قاسية، ، عرف فيها ألوان الترف، وال مظاهر الثروةغليظة، لم ي   ونشأ نشأة إلى  مما دفعهفي حياة بدوي 

اع لي   خدم عندالت كلفونه بها األعمال التي يعطونه مقابلباألموال التي قتات على نفسه الزر  إفادته هو ب حس-ي 

 ، و -عن نفسه
 
ئا تترك ا سي    هذه الحياة القاسية أثر 

 
ظاظة والشح  الف، كالسيئة األعراب كسبته أخالق  في نفسه، وأ

ورباطة  اوإصرار  ، والحزم والصرامة وثقة بالنفس لكقوة التحم   ،جميلة اصفات  والجفوة، كما أنه اكتسب منها 

 .جأش فذة

ل على علماء الزوايا حتى حفظ عندهم القرآن  ة إلى -حسب إفادته–وقد تنق  ، ثم انتقل من الحياة البدوي 

المعهد  ترك(، حيث حصل فيها على بعض المعلومات العلمية، غير أنه High Islam)ميدغوري ودخل معهد 

 منه دون أن يكمل الدراسة
 
ة تجانية، ؛السلفية، لما التقى ببعض شيوخ متبرأ  ليكونها مدرسة صوفي 

 
مه تابع تعل

له لها،ف ح الكتب رغم عدم تأه  ا ي تصف  ي    ،مما جعل علمه سطح 
 
تر اطالع الكتبا بمرتبط منها  جم، يعكف عليها وي 

م فيا ويستفيد، مستعين  
 
 العربية.علوم البعض من  المعهد ذلك بما تعل

بدعوته إلى التوحيد الخالص ونبذ الشرك الديمقراطية، كان من ع الشيخ أبو يوسف رحمه الله لما صد   و

 خير عون للشيخ في دعوته. فكانإلى استجابته،  من طلبة العلم السابقين

  كان وحينها
 
راجع الشيخ ومن شديد  العكوف واالطالع على الك ا كأبي عامر البرناوي تقبلهتب، ي 

 
 الله كان نابغ

 فيما استشكل عليه.
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 الشباب يقصدون دروسه ليسوكثرة األمثال، ف هزل بساطة والحماسة والالب محاضرتهأطروحة  وتتميز

في اإلقناع  اا من دروس غيره، وكان بارع  أكثر تحشد  روسه ، فكانت د  اوالفكاهة أيض   يةلتسل  فقط، بل ل نتصاحلال 

 .والجدال

ن ش  س خيلب   ذاك؛شديد الزهد في الدنيا آن ،-فيما يبدوا- التقوى ورع و الو  الشيكوي شديدالحزمكان و  

 ا أن ر  ريش الطعام، علم  الثياب ويأكل ج  
 
 زق

 
را، إال أنه ظهرت له مواقف قد ت

قد  ر ت زهادته، أذكثب  ه كان حينها م 

  (1)،أنه كان له دراجة نارية قد أكل عليها الزمان وشرب
 
ض فأراد بعض اإلخوة الميسورين أن يشتروا له غيرها رف

هد  تى احتالوا عليه في استبدالها، وكا، ولم يقتنع حقاطع  ا رفض  
 
دق بها ي له مالبس رقيقة اليقبلها أو يتصان إذا أ

 إن قبلها.

 ضقاي  ، لكن البائع وهبها له وأبى أن ي  منه شتري  ا ببائع تمر فأراد أن ي  ومن ورعه آنذاك أنه مر يوم  
 

 ه إجالال

 بدينه. ش يء   ن أكل  ما ؛ ورع  منه هاراء  لك التمر وال ش  ، فرفض هو قبول تله

هم به لتلك الصفات الحميدة التي تظهر فيه،ف ق 
 
كل  مه الشيخ أبو يوسف علىقد  ، ولحب اإلخوة له وتعل

به وج    .هاسافر لمهمة الدعوة أو غير  دما ي  ا له عنعله نائب  الدعاة وقر 

 بعد مبايعة الشيكوي. ر األحداثي  لنعود الستكمال الكالم عن س   -أيها القارئ –نكتفي بهذا 

  القادة حشدو ، دت الراية بتلك البيعةهكذا توح  
 
 هم؛ لي  ا شتات  لول الموحدين وجمعو ف

 
جهاد، وة الشعلوا جذ

 ر من اإلخوة وأطلقوا عليهم اسم "جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد".معوا ما تيس  فج  

 
 
 طالبهو  فقد كان لصمود الشيخ أبي يوسفقوا بهم، فير من شباب اإلسالم والتح  وقد استجاب لهم جمع غ

ا نموذج  على الحق؛  موتفانيه  .مموأحيا العزائم وأيقظ روح الجهادك اله  حر  ا حي 

ذل المستطاع؛ الست   رع في تكوين المسيرة، وب 
 
رامه الذي ض  في خ نف  المم، و نهاض اله  فتكاتفت الجهود وش

 
 
 قد.ات

أن  نود  نا ، ولعل-تقبله الله–أبو فاطمة السلفي( ) القائد العامفي رسالة صوتية من مل البشرى لألمة وح  

س كاد األمل من جديد، في نفو  تشعشع  ك الرسالة، فهي تحمل بشرى سارة، نستمتع بإلقاء نظرة على محتوى تل

 اليأس أن يتربع على عرشها، فيا لشوقنا!، ما هي يا ترى في تلك الرسالة، يقول تقبله الله وأعلى منزلته: 

الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من النبي بعده، أبشروا بما يسركم بعون الله، أيها األمة املحمدية؛ "

 اإلسالم قاد   دولةفإن 
 
ا ء السوء جهار  علماهافرية، وإعانت  مة، على يد املجاهدين في نيجيريا، ال تيأسوا لظلم دولة الك

، وأما ما تسفكوا من دماء إخواننا في ةفإن فجر اإلسالم قادم المرتدون،وأبشروا بما يسؤكم، أيها الطغاة ا،نهار  

 ا، ولعنة إلى يوم القيامة.ا ودمار  ا وبركان  فسيكون لكم نار  برنو وبوش ي وسائر البالد؛ 

                                                                        

ا.يأ (1)   : أصبح قديما جد 
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وأما أنتم أيها العلماء، المزورون باألكاذيب، المسرورون بما أصاب ابن يوسف الميدغوري، إمام أهل السنة 

موت وامنعوا أنفسكم ال، ؟! في بالد إفريقية، ألم تعلموا أنها شهادة ونعمة!، وهي منيته وأسمى أمانيه والجماعة

 . ىفيقاكلكمكىك ىق يثىفيفيفٱكما قال الله سبحانه وتعالى إن كنتم قادرين، 

 وكما قال الشاعر:

 من لم يمت بالسيف مات بغيره *** تعددت األسباب والموت واحد

 ."أكثر الناس ال يعلمون والله غالب على أمره ولكن 

 

ف إلى األمة بشرى إقامة جهاد عظيم، في بالد اسبف ان، مرأ جل أهلها الذل والهو تتلك الرسالة البسيطة، ز 

انبروا إلذكاء نار القتال ولما يرزح و فلبى األسود تلك الدعوة، وعادوا إلى الساحة ولما تجف دماء شهدائهم، 

الحرب من جديد، النار التي ظن المرتدون أنهم أطفؤوها لألبد، فإذا هي تشتعل ا نار و فأوقدأسراهم في األغالل، 

 محياهم، أخزاهم الله وأدام للنار اشتعالها عليهم. مات نصرهم الموهومس  ولم تفارق ب   ،لتحرقهم في عقر دورهم

جاربهم تيستفيدوا من  كي ؛وفدوا على مجاهدي "تنظيم القاعدة" في الصحراءوقد تطورت مسيرتهم حيث 

قوا التواصل معهم وكان االرتباط قويا آن ذاك بهم وجرى الجوار، فنس  بإذ أنهم أهل الفضل والسبق  ؛وإرشاداتهم

 .الخبراتموافدات ومراسالت بينهم، يفدون إليهم فيدربونهم ويمدونهم بما من الله عليهم من األموال و 

اريهم، وشفوا صدور الثكالى ثأرهم من جز   اتقدت جذوة الجهاد، وأصاب املجاهدون  -بعون الله–وهكذا 

 واليتامى، حيث صالوا وجالوا في عرض شمال نيجيريا وطولها، فلم يدعوا مركزا للشرطة إال اقتحموها أو أرعبوها.

وعشرات العمليات االقتحامية واالستشهادية على كنائس النصارى املحاربين، الذين لطالما أذاقوا 

 المسلمين الويالت ومر  العلقم، وجرعوهم الخسف والهوان. 

في حرب عصابات دامية، يصول املجاهدون على فرائسهم في أوقات هكذا سارت المعارك في هذه البالد 

ينتظرون الردى التي قد تخطفهم في أية لحظة، وكان صف املجاهدين يشتد تماسكه  ، وكان المرتدون يختارونها

ا ليتفاجأ الكل بورم   أت تسري في جسد الجماعة.يث بدغثويصلب عوده، حتى غدونا يوم 
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 المبحث الثاني

 انحراف المسيرةبداية 
وتكفير  ا،مطلق  في الكفر ر الغلو شيئا فشيئا بصمت، من نفي العذر بالجهل ر بواد  ظه  بدأ الشيكوي ي  

ر  أسلوب ال واستحالل دمائهم وأموالهم، ،أعيانهمن القاطنين في دار الكفر بالمسلمي الدعوة بليغ تجماعة في وتغي 

 باالستبداد واألنانية.من الجماعة مقربيه  -الشيكوي –، وعاملارا جذري  عوام تغي  والتعامل مع ال

، وها بل تمادى في االنحراف والغلمناصحة غير أنه لم يستفد منله رسالة المغرب فرع  "تنظيم"الفكتب 

 :تالفهم إثر ذلك وانقسموا إلى فرق مفاسد جسيمة، أدى إلى تنازع اإلخوة واخ األفكارونتجت هذه 

 قسم يأيد الرأي ويدافع عنه. -

 وقسم ينكره ويخالفه بشدة. -

 ، وتقاعد عن الجهاد.ةالمرجئ راط بالتفريط، فسلك مسلكوآخر قابل الغلو بغلو آخر، قابل اإلف -

عليه،  يعتمدون  هم لم يجدوا دليال من الفريقينبيد أن السواد األعظم من املجاهدين وقفوا متحيرين، ألن

ال انات إئل والبيالرسا عنهم ألي أحد من املخالفين، وحظر فالشيكوي أمر القادة بأن يمنعوا الجند من االستماع

ما سمعوه من القادة من أن "فالن يحرم ال جج املخالفين بين الجند، إح   فبذلك لم ينتشر، ما خرج من طرفه

 الفيء، وفالن منافق، وعالن يخالف اإلمام ويستهين به.

ما خرجت من الشيكوي مزخرفة بالتعسف واإلسهاب في عرض الدالئل لينمق فكرته ويدلس ال فال رسالة إ

 بدعته.

ا يفتي ويسعى للصلح بينهم فقد شوههم في بياناته ونهرهم بل وقتل بعضهم مما جعل ومن بقي منصف  

 الجماعة تغمر في بحر الجهل والغي. 

مما أدى السواد األعظم من املجاهدين إلى الوقوف مع الشيكوي يعززهم بذلك وجود معظم القادة 

ممن  ، مما جعله أقوى -رحمهما الله-سلفي  الميدانيين الذين ما انفكوا عن الشيكوي كأبي سعد الباموي، ومحمد

خرج عليه، وإن هؤالء القادة الذين وقفوا معه استطاعوا بعون الله كبح جماحه وتخفيفها نوعا ما إلى 

ما بعد تهمهم فيكما كان ي،هؤالء القادةألنه كان من قبل مختفيا في البالد ال يلتقي مع أحد إال استشهادهم، 

 طوال. نيهؤالء خانوه وأبعدوه عن جنده سن وسمع غير واحد، بأنوبين جنده سنين،  بالخيانة؛ إذ فرقوا بينه

، األمر الذي سوغ للمخالفين اإلنفصال عنه، وأقصاهم وعطلهم األسلحةمن املخالفين جرد بفبدأ باألمر 

اوي البوشوتشكيل جماعة جديدة أسموها "أنصار المسلمين في بالد السودان"، يقودها أمير الجند؛ أبي محمد 

بيد ،-ه اللهرحم- (1)ي و غومبالمحمد أول  أسامة األنصاري أبو يخ ومعه معظم شرعيي الجماعة من أمثال الش

                                                                        

 مدينة في وسط شمال نيجيريا. (Gombe)إلى غومبي  ةنسب (1) 
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بين بجهلهم، أنهم أيض    ا فرطوا في العذر بالجهل، فعذروا المنتخ 
 
ما أضعف ر في صفوفهم الطامعين المترفين، موكث

 كيانهم يومئذ.

ا، وهو حاز بالقادة والجند فكان أكثر منهم شوكة، وما هي حتى هم حازوا بالشرعية فكانوا أكثر منه علم   

حمه ر - نصاري أل اأبو أسامة خ العالم يأمر الشيكوي بمالحقة رموز املخالفين وإعدامهم، وراح ضحية ذلك الش

 ا بقية األعضاوأم الجماعة بعد أسر البوشاوي، الذي كان رأس ،-الله
 
من قبل أكثرهم  سرء والرموز فقد أ

 ا.الحكومة المرتدة، فرج الله عنهم وعن أسرى المسلمين جميع  

وبعد مقتل هؤالء وأسر بعضهم تحولت الجماعة المنفصلة عن الشيكوي إلى عصابات تهدف لجمع  

فتهاجم البنوك وتخطف الرهائن وتفاديهم بأموال، وإن رأيتهم هجموا  وتكنيزها باسم اإلعداد، فقط األموال

مخفر شرطة أو حاجز تفتيش فذلك لتشتيت العدو وإرباكه، ليسهل عليهم عملية اقتحام البنوك واإلختطاف، 

بذلك  بالله، كما أخبرنيال حول وال قوة إال وا بأفكار "القاعدة"، همهم بطونهم وجيوبهم، والكثير منهم كان متأثر  

 .قون بركب الخالفةقادتهم الملتح

لغلو نهج ا من العلماء وطلبة العلم؛ نهج بعض الشباب في ميدغوريها لو  الساحة الشيكاوية؛ فبخأما و 

 بفعل الجهل
 
 .، وغدوا فيها كقطاع طرق ططوا في معاملتهم مع العوام، حيث ش

 سيطرةسيطروا عليها  قرب محطة القطار، ،أحياء واسعة في شمال شرقي مدينة ميدغوريأذكر أن لهم 

وها "فلوجة" به كامل،ش   ؤيديهمال يقترب أحد من هذا الحيف ،(1)وسم  ا  ، حتى وإن كان من م 
 
إن لم يكن معروف

حشر على نيته، إال ورموه بالتجسس وأعدموه، لديهم، أو أتى يبغي االتحاق بهم بدون تزكية؛  بحجة أنه سي 

، وستأتي الرد ودمنها مول فصار الداخل فيها مفقود، والخارج ،(2)الذي يغزو الكعبةالجيش يستدلون بحديث 

 .على هذا الفكر إن شاء الله

جراء هذا الفكر عدد من اإلخوة، لما التقوا بمن ال يعرفهم من الشباب في ذلك الحي،  راحوقد قدر الله أن 

ث وال حرج،  حول وال قوة إال بالله.وال وأما معاملتهم مع العوام في هذا الحي فحد 

 ، فكانوا مثونهب ثرواتهم تكفيرهممن ازدراء العوام؛  اف إلى فكر الشباب في تلك الحيانض فقد
 

 إذا جاعوا ال

 بإشهار هددوه ؛ع وليها من تزويجهمفتاة وامتن وإذا خطبواهم مركوباتهم، و سلبوإذا حفوا يقومون بنهب العوام 

 جهم.زو  السالح حتى ي  

                                                                        

 سموها بالفلوجة، (1)
 

ا ما  وإن كان هذا فيه نوع من الظلم إال أنها تشبهها من ناحية الصمود وضراوة القتالتفاؤال ن فيها سطر املجاهدو فقد ، نوع 

ذا ، ومع ذلك كله ليس كل املجاهدين انخرطوا في هشتان بينها وبين الفلوجة أروع األمثلة من البطولة والفداء، حيث صمدوا فبها قرابة ستة أشهر وشتان

فكر تنقوا عليسوا منحصرين في ميدغوري وال في والية برنوا، بل كانوا متوزعين في واليات عدة، غير أن أهل هذا الحي بالتحديد هم من األنهم  وحل المنزلق،ال

 الغلو أكثر من غيرهم، بل يرمون بعض املجاهدين من سائر المناطق والواليات؛ بأهل الشبهات والتأويل.

)يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من األرض ملسو هيلع هللا ىلص: ، عن عائشة رض ي الله عنها قالت: قال رسول الله 2112خاري برقم الحديث رواه الب (2)

بعثون ييخسف بأولهم وآخرهم( قالت: قلت يا رسول الله: "كيف يخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم" قال: )يخسف بأولهم وآخرهم ثم 

 على نياتهم(.
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ووقوفهم مع ، سخط الناس ونفورهم عن املجاهدينهي األسباب املجلبة ل المعاملة القاسيةوهذه 

 محار  ة املجاهدين،الطواغيت في محارب
 
و دا غ

 
ات
 
، أي حملة العص ي   ا"ور  بة جماعية في حادثة عرفت باسم "ك

ا بعد إخراج املجادين من هذا  بالجيش، وأطلقوا عليهمة؛ الحي خاصة، ومن مدينة ميدغوري عام   وانخرطوا تمام 

 ، وأوقعوا أنفسهم في وحل الردة، والله المستعان.المشتركة المدنية" المهام قوة"

 

* * * 
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 رابعالمبحث ال

 رها وتطوّمرحلة ظهور الغلو علنً
مرت األيام هكذا وتوالت السنون في كبوة ونهضة، ومحن ومنح، من حرب مدن إلى دخول الغابات 

، حتى استشهد قادة الجهاد وجذوة الحروب، الذين والهم أبو يوسف البرناوي، وأسر بعضهم، والذي (1)واألدغال

 .كان آخرهم أبو سعد الباموي 

، وتغيير اكوي واستغل هذا الوضع ليقوم بتبديل منهج الجماعة علن  يحينئذ سنحت الفرصة ألبي بكر الش

 -ولئك القادةأ الله ثم بفضل–نيت في وضح النهار إلى عقائده الخشنة الخارجية، التي ظلت القواعد التي عليها ب  

  .واحتقر العلماء وأقصاهم اإلستبداد بأرائهب -وأي شورى!–واستبدل الشورى طوال سنين تسري بخفية، 

وأعراضهم. فانتهك املحارم وقتل بالظنة، واتبع هواه، وصار الناس ال يأمنون على دمائهم وأموالهم 

 نمون، ويقتلون من شاءوافأصبحوا فوض ى مهملين حتى غدا جنود الجماعة كقطاع طرق يسلبون ما شاءوا ويغ

 ويأسرون.

كالشيخ عبد الملك األنصاري الكدوناوي، وأبو العباس من بارزوه بالنصح واإلنكار؛ العلماء وقتل من 

واني،  مما حدى  تها في أرض العراق،زغ صرح الخالفة وأقيم نواحتى بواستمر الوضع على هذا النهج المشين، البنك 

 ودي؛ التي كادت أن تستئصال الورموا بيعة الخليفة ال ؤم  بأن ي ،ثائرة من القادة الغيورين على دينهم قلوبب

 .، وتسري إلى أجساد من بقي من صالحيها أو تقتلهمالجماعة وتوردها المهالكب

 ال سردها اآلن كي وقصة المبايعة طويلة جدا، يتعذر 
 
ا عن موضوعنا األساس ي، ولكن غوص بعيد  ن

  : فإن الشيكوي باختصار
 
على وشك األمر  أنبعد تيقنهبو  ،العسكريين بتكاتف من القادةذلك و  ؛رغم على المبايعةأ

مكانه  ، وسنبين ذلك فيعلى عرشه يبقوتخوي به إن لم يبايع؛ بايع لي  وأن عرشه سترتعش  ،من يدهاالنفالت 

 .(2) المناسب

 

 

                                                                        

 يلوذ ىرأ (1) 
 
 يأوي إليه أو مكانا

 
 على األرض وال يجد أحدهم شبرا

 
 ب القادة أنه وبعد ثالثة أعوام من الجهاد ما زال املجاهدون لم يحققوا شيئا

 
ه آمنا

وف أغلب الناس مع الطواغيت لوقفي بيته بين أهله، فلقد كان املجاهدون يتوارون في نهارهم ويتسللون كالقطا في لياليهم لكثرة األسر واالعتقاالت في صفوفهم، 

 في مناطق عملياتهم، فقرروا أن يعودوا إلى حرب األدغال بدال من حرب الشوارع التي تستنزف املجاهدين.

 انظر الصفحة  (2)
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ا من قبل، واآلن نسميهم ماذا نرفض تسمية الجماعة خوارج  ل 

 بذا اإلسم ؟

 الجواب يكون من أوجه كالتالي:

 ال خليفة للمسلمين فيخرجوا عليه.نرفض تسميتهم بالخوارج ألن األمة ليس لها جماعة آنذاك، و 

لزم بها كل الجند ا بع  ت  ا م  منهج  ر ويص   ل  وألن الغلو لم يستفح    ،حينها عنهمنقول لذا ا؛ كما أصبح مؤخر  ي 

لحظ تكفير  العوام وال ا، بل وقد كان من قبل في غلو وتشبه بالخوارج وال نسميهم خوارج   هم ل  دمائهم استحالال ي 

 ا يستدرك مرامه.م  ـعالال وأموالهم في بياناته إ

عي لوأد ن في الساو هتيال الدواء؛ فالشيكوي  تشخيصه وال إعطاءيستطيع ال ه وعلم الداء منهم ومن تفق  

بيث، كما حدث مع ا من كان، وبأسلوب ماكر خأي حركة تهدد مصالحه وعرشه، وقتل كل من وقف خلفها كائن  

 .اباطن   مومداراتهم والبراءة منهفال حول له وال قوة إال بالله ثم بمجالستهم ، أنيسة تقبله الله القائد العام أبي

 
 

رشده،  فالعلماء فتيه وي  يجد من ي  ال يحب الجهاد ونصرة الحق فأضل الطريق، و أو يكون جاهال

 شرذمة ودافع عنه كمعتقد لديه فهوؤالء نق الغلومن اعت  أما و  من إفتاء ما يناقض أقوال إمامهم،محظورون 

 قليلون.

 

 الأعلنوا الخروج عن اإلمام العادل، مو ج ألنهمنسميهم بالخوار فاآلن وأما 
 
ا خليفة المسلمين أبي بكر ن

  ل الشيكوي  ز  وبتأويل غير سائغ، وذلك أن الخليفة ع  ، ه1430البغدادي، سنة 
 
عب ى الشيخ أبا مصعن الوالية وول

  ي  ال البرناوي، فرماه بالكفر ألنه 
الخارجية عقيدته ب الشيكوي ، وجهر المسلمين الساكنين في ديار الكفرموم ر ع  كف 

 بدون مواربة.

ة عنر  و   نقلعفبذلك ا   ، وصار الناسالجماعة م الغلو والخارجي 
 
 إلى ف

 
ين، فسطاط أهل الحق والعدل؛ سطاط

 
 
 منأهل العدلعمبق ، ولم ي  والعقيدة قهم الرأيواف  إلى من ي   سطاط أهل البغي والخروج، وقد انحاز الكلوف

ف عاجز عن اللحاق ستضع  م  ال إ ولم يبق من أهل العدل في دار الشيكوي ة نفس إال منافق مخادع، وياالشيك

 بركب الخالفة.

 

  هذا الجواب جّرنا إلى سؤال آخر:

 هل الدولة اإلسالمية على منهاج النبوة؟، وهل الشيخ البغدادي خالفته شرعية؟.

رس من شرائعه وما ما اند   ت لنا من الديننعم، إن الدولة اإلسالمية على منهاج النبوة، وبعد قيامها أحي  

 
 
 م  ط

 
 ي  س من أحكامه، وش

 
 دت صرح الخالفة، ون

 
حاكم تحت املصبت القضاة والمفتين، والدعاة واملحتسبين، وف



 

 41 

 ر  بت الزكاة من أصحابها وص  للمختصمين، وج  
 
 ت الجزي  رب  تها في مصارفها، وض  ف

 
زمتهم لة على أهل الكتاب، وأ

 داراة. م  ال بة ووار  صدحت بالحق من غير م  نا الغراء،و به شريعت   ضاءت بما جاءتاستية، و وط العمر بالشر 

لعقد عن توفر شروط اإلمامة خلف باختيار أهل الحل وااست   -حفظه الله-وإن الشيخ أبا بكر ابن عواد 

 فيه. 

داوله املخالفون من "أن الخليفة أبا بكر لم يستوف شروط اإلمامة، إذ أنه ال يستطيع حماية توما ي

 ستح  ، وسد الثغور، ألن العدو اآلن يأخذ البالد وي  البيضة
 
ها، فال حيلة للخليفة يمنعهم من انتهاك عرض ل

ا بالطائرات، وال تقام دين الله وشرعه ما دامت هذه هي العفيفات، وال يمنعهم أحد عن قصفهم المدن جو  

 الحاالت". 

بد من رض ى  ال :ويقولون  ،ويبهتوا أولياء الله تترون بذلك ليطعنوا بصحة الخالفةمتشدقين بمإل أفواههم، يس

 
 
ا خبرة ورأي حصيف بأمر كافة المسلمين به، ويزعمون باإلخالل بشرط من شروط اإلمامة، وهو "أن يكون ذ

 حماية البيضة شرط مستقل لإلمامة. غور وحماية البيضة"، جاعلينالحرب وتدبير الجيوش وسد الث

 

ي "تدبير" و "حماية" عاطفة على بأمر الحرب، ليس هو قائم الواو ف قول:نولبيان زيف ادعائهم 

 وعليه فإن الشرط هو أن يكون ذا خبرة وحصافة رأي بهذه األمور،، تابع للمعطوف في حكمه بنفسه والمعطوف

 .، والحق ما شهدت به األعداءوهذا شهد األعداء للدولة حنكتها ودهاءها في الحرب وانبهروا بها

تمكن العدو من احتالل بلد واحد، أو ينال أحدا البيضة حتى ال ي   ي  حم  أن ي  المقصود في هذا الشرط  ليس ف

  لووء، فمن المسلمين بس  
 
 نعق  حدث ذلك سقطت الخالفة كما زعموا، بل ال ت

 
  إذا كانت الديار اإلسالميةد أصال

مان، سبحان الله هذا ة الخالفة في هذا الز ح  وا على هذا عدم ص  فبن   والخطر محدق بها، دة من قبل الكفرة،مهد  

 بهتان عظيم.

 لو كان و 
 
 صلى الله عليه ام املجاهديندولة المصطفى إم لىع نحكمفكيف  كما زعموا، ا"حماية..." شرط

 !.؟ قتداء به واتباع أثرهاال جب  الذي ييد الخلفاء، ، وسوسلم

اطة حتتجاوز قطرها بضع كيلومترات، وهي م  دولته في يثرب، الدولة التي ال  ملسو هيلع هللا ىلص لقد أقام رسول اللهف

 
 
 ناس  باألعداء األقوياء، التي يكفي لإلشارة إلى ت

 
األحزاب  ت  د  ب القوة بينهم وبين أهل المدينة، ما حصل عندما تحش

 لوال أن الله أرسلالحاجة من شدة الخوف والوجل، و  ؤ على قضاءجر  ق، حتى إن أحدهم ال ي  عليهم يوم الخند  

 وجنودا لم ريحا عليهم
 
 الذرية. و النساء من قتل الرجال وسبي ، لحدث أمر فظيعرت

 تري  إلقامة الدولة في المدينة، أن ي   فهل اشترط رسول الله
 
حتى يهلك الله هؤالء األعداء أم تسارع إلى  ث

 أن وطأ قدمه المدينة، رغم مالحقة المشركين له وهو في طريقه إليها. بمجردإقامتها 

ة ما دامت األحوال هكذا، وما دامت ؤ ويقول إن دولة النبي لم تكن شرعي  جر  ي اإلسالم ي  ع  د  أحد ي   منفهل 

 !؟.فقط بقعتها صغيرة تحاصرها عشرة آالف جندي
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كلها  ةزير جالالعرب في  قد ارتد  لكيف غفلوا عن حال المسلمين حينما بايع الصحابة الصديق بالخالفة؛ و 

 صديقالثني  واأن حاولالصحابة بلغ الحال السبل وقطعوا الطرق، حتى بغير مكة والمدينة والطائف وأخافوا 

 
 
مها المرتدون، وحتى وصل الحال إلى ج  اا منهم على المدينة إذا خرج الجيش وهعن رأيه في إنفاذ بعث أسامة خوف

 أن كان الصحابة يخرجون إلى ضواحي المدينة يترقبون مجيء العدو. 

ـــرة واصـــكما أخبر أبو هري ـــ ـــ ـــــ  بدلف ما ع  ــــا بكر استخـــــوال أن أبــو لــــوالله الذي ال إله إال ه"ال: ــــا الحال، قف  ـ

ـــانية، ثم قال الثالثة، فقيــال الثـــالله، ثم ق ـــــ ــ ـــال: إن رســــرة ؟ فقـــا هريــــــــل له: مه يا أبـ ـــ ــ ة بن زيد ه أساموج   ملسو هيلع هللا ىلصول الله ــ

 سبعمائة إلى الشام، فلما نزل ب  في 
 
، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع إليه ملسو هيلع هللا ىلصض رسول الله ب  ذي خشب ق

 أصحاب رسول الله فقالوا: يا أبا بكر ر  
 
  د هؤالء، ت

ال: ؟ فقلمدينةت العرب حول اه هؤالء إلى الروم وقد ارتد  وج 

  ما رددت   ملسو هيلع هللا ىلصوالذي ال إله غيره لو جرت الكالب بأرجل أزواج رسول الله 
 
 ا وج  جيش

 
 واء  ل   لت  هه رسول الله، وال حل

 
 
 .(1)" ده رسول اللهعق

ووصل الحال كذلك إلى أن المرتدين يقتلون بعض رسل الخليفة وطالئع جيشه كما حصل مع عكاشة  

ين قتلهما طليحة األسدي، فهل قال الصحابة ال تصح خالفتك يا أبا بكر حتى تسترد كل الديار 
 
وصاحبه الذ

 اإلسالمية، أو تعيد األمن واإلستقرار وتحمي البيضة على األقل ؟؟.

بقي فيها من ثبت على إسالمه يدارون المرتدين، ويتسلط المرتدون عليهم  الردةبل إن غالب مناطق 

 فيقتلون من شاءوا منهم دون أن يقدر الخليفة على نصرتهم في الحال.

كما فعل مالك بن نويرة مع مسلمي الرباب من بني تميم، وكما فعل األسود العنس ي حين تسلط على اليمن 

وسبى امرأته وألقى أبا مسلم الخوالني في النار، فهل قال أحد من الصحابة أن الخالفة  ،ملسو هيلع هللا ىلصسول الله وقتل عامل ر 

 ال تثبت والحالة هذه ؟ أم سارعوا إلى تنصيب الخليفة والمبايعة قبل كل ش يء؟؟.

 سلمنا لهم ة لنا خير سلف وأعلى مثل، بل لو يسوغ لنا تنصيب إمام والصحابال فكيف 
 

 -نسلم ولن- جدال

يتم اإلمامة إال به، فالقاعدة األصولية، تسوغ لنا نصب اإلمام واجتماع األمة ال وقلنا بأن حماية البيضة ركن 

 لم يكن لنا مقومات الدولة؛  كلمة واحدة، وإمام واحد، حتى وإنتحت 

-  
 

"، قدرةمع الما لم يستجمع فيه ما يعتبر نروذه واختل شرط أو ركن ا هو " شرع  أن ما يعتبر باطال

كما  زعوملما عجزنا عن ذلك الشرط المهذه القاعدة تعطينا شرعية الخالفة وتمنعنا من تعطيلها، 

 .، وأن الشرط والركن يسقطان مع العجزفي القاعدة "القدرة" العلماء إذ شرط يزعمون؛

                                                                        

 (.1/305والنهاية ) ةالبداي (1) 
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ف بش يء من الطاعات فقدر على بعضه الحنفي رحمه الله ال العز بن عبد السالمق  
 
: "إن من كل

 (1)". اهـ فإنه يأتي بما قدر عليه، ويسقط  عنه ما عجز عنهوعجز عن بعضه؛ 

إذا كانت العبادة مشروعة في نفسها رحمهما الله: "الحنبلي، وابن رجب الشافعي، وقال الزركش ي 

ر على بعض الفاتحة فإنه يأتي بما قدر ، ومن ذلك: من قدوعجز عن بعضها؛ فإنه يأتي بالمقدور عليه

 (2)عليه؛ ألن كل آية من الفاتحة تجب قراءتها بنفسها...". اهـ 

 أن الواجب هو أداء األصل مستوفي   بها والمراد
 

، فإذا لم يمكن إيفاؤه واإلتيان به ا الشروط واألركان كامال

ها أتى كالصالة في وقتها ومع الجماعة، فإن فات وقتا، فإن الحكم ينتقل إلى الرخصة، وال تسقط بالكلية، مستوفي  

 ببدلها وهو القضاء بعد فوات الجماعة أو بعد خروج الوقت.

، ا لعجزنا عن إيفاءها في وقتهاأو تعطيلها تمام  فال يمكننا القول بأن الصالة قد سقطت لخروج الوقت، 

 ع عدم القدرة واالستطاعة.كذلك في باقي العبادات فال وجوب في استجماع األركان والشروط م

نبذ الفرقة، وجمع الكلمة على إمام واحد، وحماية البيضة؛ كلها تجب تطبيقها بنفسها، ويجب علينا فكذلك 

ماعة وعدم التفرق وتعدد يوجب علينا الج القرآنجاء  فقد اإلتيان بالمقدور منها مع ترك ما عجزنا عنه،

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يفٱ :هلالج لجوقال ، (3) ىفمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ يفٱٱ ، قال تعالى:الجماعات

 .(4) ىف هت مت خت حت جت  هبمب خب
 

 
 
 ين، باإلعتصام جميع  ين الكريمت  ين اآليت  أمرنا الله في هات

 
  ف واإلجتماع في ذلك،ا بحبله والتكات

 
ا عن ونهان

ئمة وكل هذه األوامر قاا ببعضهم، ا وعدوان  سلوك مسلك المتفرقين، الذين استمرأوا التفرق واإلختالف بغي  

بيل ر به على سبه، فاألمر بالجماعة في هذه اآلية أم  ال يتم إال فإنه قد أمر بما  ؛إن الله إذا أمر بأمرو ، بنفسها

 به وهو تنصيب إمام على سبيل الوسيلة.ال يتم إال ما بر الغاية، وأم  

 

 .هبضى كافة المسلمين بد من ِرال وأما قولهم من أنه 
 الناس كلهم في تنصيب الخليفة واختيار إمام؟فسبحان الله !، متى كان يشترط رض ى 

 -:غيرال أنه ينعقد بأحد الوجهين االختيارية عة نحن إنما علمنا في أمر البي ...يا لعجبي !

 أحدهما: بعهد اإلمام األول.

                                                                        

 (.5/2قواعد األحكام، ) (1)

 (.11( ، والقواعد البن رجب )222-1/220المنثور ) (2)

 [103]سورة آل عمران  (3)

 [105]سورة آل عمران  (4)
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 ة: باختيار أهل الحل والعقد.يالثان

جوه و األمراء والعلماء، والرؤساء و لحل من بيعة أهل العقد واالختيارية: األول في ا : "الطريقبدر الدين قال

ال يشترط و يوم السقيفة،  ، كبيعة أبي بكر رض ي الله عنهالذي يتيسر حضورهم ببلد اإلمام عند البيعةالناس 

وال تتوقف في صحتها على مبايعة أهل  البيعة عدد مخصوص، بل من تيسر حضوره عند عقدها، في أهل

 فقة بل متى بلغهم لزمهم الموا ،األمصار
 

 (1) لها". اهـ إذا كان المعقود له أهال

قدها ويع" :وردي في األحكام السلطانية، وقالوأقل ما تنعقد به منهم اإلمامة خمسة، كما ذكرهااإلمام الما

 
 

 .(2)".اهـ ببيعة أبي بكرأحدهم فيجوز برض ى األربعة استدالال

فإذا كان خمسة من أهل الحل والعقد ينصبون الخليفة ويختارونه؛ فما الضير في أن يختاره ويرضاه أخيار 

ات قار  منف املجاهدين في بلدان مختلفة الالمسلمين، وأفاضلهم في هذا الزمان، من مهاجرين وأنصار من آ

 العالم؟.

  مخامسهم، أ وااختار  إذامن أهل الحل والعقد األربعة  فما قاله السلف هو ينصب برض ى
 
رى! يا ت

 .!ماذا سيكون، األرض أم السماء؟ف، والخامس ألربعاألربعة بالجهات ا -املخالفون –سيشرحون 

  
 
تغلب  لما قالوا بخالفة منال ، وإعامة رطون رض ى المسلمينتمناه من العلماء الربانيين أنهم ال يشفما تعل

 جد كتابال تكاد تإنك ذلك في أصول عقيدة أهل السنة؛ ف عليهم بسيفه، وكيف يفسر لنا معنى إضافة العلماء

أهي  ،أم كيف يفسرون الرض ى؟!؟!، أفي الغلبة رض ىعن أصولهم إال وقالوا بإمامة من تغلب عليهم بسيفه، 

 ؟!!.ترى  االستسالم يا

ر من فكب القول  أو ،رض ي الله عنهم بعدم صحة إمامة الخلفاء الراشدينفإنه يلزمه القول هذا فمن قال ب

 .سلمينلم يبايعهم واستثنائهم من الم

ر كل أصحاب معاوية وهو معهم يوم التحكيم، حين كتب علي رض ي الله عنه اسمه في كتاب لزمه أن يكف  و 

 
 
  ةا، فنازعه معاويما فالن  الصلح؛ إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية حك

 
لو كان أمير  :رض ي الله عنه قائال

: اكتب ه عنهرض ي الل وقال عمرو ، المؤمنين لم أقاتله ولكن ليكتب اسمه وليبدأ به قبل اسمى لفضله وسابقته

 
 

 .(3) اسمه واسم أبيه، إنما هو أميركم، وأما أميرنا فال

 هل ف ة علي رض ي الله عنه،هؤالء لم يرضوا بإمامف
 
بطلر هؤالء أم كف  ن

 
ال والله ك!، ؟خالفة أمير المؤمنين ن

قال جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر وزيد بن أنس وغيرهما قالوا:  كبر تحدوهم للزيغ عن الحق، اسمع:إنها ال

 ا من أهل العراق وأقبل معاوية في نحو منهم من أهل الشام.سار علي في مائة وخمسين ألف  

                                                                        

 تحرير االحكام في تدبير أهل اإلسالم. (1)

 (.1مكتبة الهمة )ط مختصر األحكام السلطانية للماوردي  (2)

 (.0/201انظر "البداية والنهاية البن كثير" قصة التحكيم ) (3)



 

 47 

 .(امائة ألف وثالثين ألف  ية في في مائة ألف أو يزيدون، وأقبل معاو  وقال غيرهم: أقبل علي  

 .؟! هذا الوضعكون مالئمة على حتى ت -أيها املخالف –كيف تفرض لنا شروطك ف

ض ي ر  لم يرضوا بخالفة علي الذينرضوان الله عليهم الصحابة من هم في منباسمع بهذه األعداد الرهيبة 

 .!مع أننا ال نراها في السلف كلزمنا بشروطتكيف ف، الله عنه

ة أن يبايعه كافة المسلمين أو يرضوا به، فالقافلة سائر املخالف على أنه ال بد  أن يزعقفال يضرنا بعد ذلك 

 زالت نابحة.ال والكالب 

 ب العالمين، وسالم على المرسلين.هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله ر 
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وكه سنوات، ورمقنا سلن ثالثمن حوادث، فنحن عايشناه أكثر م أعيننانقله بما شاهدته نفيما  نااعتمد

، لهئطبع له رسافقد كنا ن، بل أكثر من ذلك أكثر من مرة ناه، وحاور عن كثب وحضرنا محاضراته ورسائله

عل   بل وكنا من مقربيه وبعض قادته، له فيديوهات، ناوسجل
 .هناحرش نحنبضب  امنفال أحد ي 

 كتبها حتى نوال  ،أو دعت الضرورة إلى تبيانها اتسجيله انتشر قتصر في عرض أقواله بمانو 
 
شهد عليها أربعة ن

نا الترجمة هفي عرض أقواله إال بما تقتضي ناشهود، وال دخل ل  .ذلك مسبقا كما بي 
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 الباب الثاني

 الخوارج الشيكاوية ةديعق
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ْمنْهمْالخوارج؟

دة عأن أمته ستفترق إلى ب ملسو هيلع هللا ىلص الدهور؛ ال زالت تفترق، كما أخبرنا املختار العصور وكر   إن األمة على مر  

هم أهل السنة واألثر، وأهل أنوالحق ، بالواحدة ني  كلها في النار إال واحدة، والكل منهم يدعي أنه هو المع   ؛رق ف  

ة؛ هؤالء الفرق الضالومن ا أوهن من بيت العنكبوت، وقد تقيم بعض الفرق على دعواها برهان   الفقه والنظر،

 الخوارج بكل نحلها.

تهم ا، ولكن بدعا أو يوافقه قدر  قلده قصد  هذا العصر كثر الغالة من أهل األهواء، ولكل منهم سلف ي  وفي 

 ن الحرباء.ن تلو  ، وتتلو  عن أسالفهم ناحياأل  أغلبتختلف في 

 
 
 ؛عمنالجواب وإذا كان  ؟،يجوز لنا تسمية الشيكويين بالخوارج ، وهلب علينا تعريف الخوارجوج  وهنا ت

 هذا الكتاب. ما يلي من؟، هذا ما سنتناوله فيبذا االسموافقوا الخوارج حتى سميناهم  م  فم  

 

فتر تأو  القارئ  مل  أثقله في  ال النصوص التي وردت بصفات الخوارج كثيرة، وإني على شرطي في الكتاب أ

 -ألكثر صفاتهم :عزيمته عن بلوغ نهايتها، فسأقتصر على حديث واحد جامع 

  -وهو باليمن-خدري، قال: بعث علي رض ي الله عنهعن أبي سعيد ال
 
 ،ملسو هيلع هللا ىلصله ال إلى رسول  هاربت  بذهبة في ت

عالثة  وعلقمة بن ،أربعة نفر: األقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري بين  ملسو هيلع هللا ىلصفقسمها رسول الله 

ناديد قريش، فقالوا: أتعطي ص بت  ثم أحد بني كالب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان، قال: فغض   ،العامري 

 »: ملسو هيلع هللا ىلصعنا؟ فقال رسول الله نجد وتد  
 
 ـإني إنما فعلت ذلك ألت

 
 «رهمأل

 
، (1)اللحية، مشرف الوجنتين فجاء رجل كث

فمن يطع الله »: ملسو هيلع هللا ىلص يا محمد، قال: فقال رسول اللهمحلوق الرأس، فقال: اتق الله، (2)ينين، ناتئ الجب  غائر العين  

 
 
 إن عصيته، أيأمن

 
ون ير   -قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله  «وني؟ني على أهل األرض وال تأمن

 إن من ض  »: ملسو هيلع هللا ىلصالله فقال رسول  -أنه خالد بن الوليد 
 
 ،(4)همر  ز حناج  جاو  القرآن ال ي  ون ءا يقرقوًم  ؛(3)ض ئ هذائ

                                                                        

 كث اللحية: أي كبيرها وقصير شعرها.  (1)

 زهما. مشرف الوجنتين: بار 

 غائر العينين: يعني أن عينيه داخلتان في محاجرهما، الصقتين بقعر الحدقة.ناتئ الجبين: مرتفعها. (2)

 الضئض ئ: النسل والعقب.( (3

إذ بهمها  ،، وال لهم فيه حظ سوى تالوة الفم والحنجرة والحلقتلوا منهفيه تأويالن ، أى لم تفقهه قلوبهم، وال انتفعوا بما   ال يجاوز حناجرهم: (4)

 أنه ال يصعد لهم عمل وال تالوة وال تتقبل. اآلخر:تقطيع الحروف، والتأويل 
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 : السهم من الرمي  مر  قون من اإلسالم كما ي  عون أهل األوثان، يمر  يقتلون أهل اإلسالم، ويد  
 
هم دركت  ة، لئن أ

 ألقتلن  
 
 .(1)رواه مسلم «عاد تل  هم ق

 

ما ال:رحمه الله ابن حجراإلمام  قالفقد  في تعريفهم؛وأما عن السلف 
 
ع خارجة موارج فهم جخ"أ

ين  عهم جلخرو  كبذل واون سمعدوم مبتق همو   
سلمينيار خروجهم على خو ن الد   اء  القر  مهل اليق انكو ، الم 

راد  منه ويستبأولهم كانوا يتنأ إالبادة عة والو ال تالفي اجتهادهم  ةشدل يتنطعون و هم ون برأيدون القرآن على غير  الم 

وع  وغي دهز ي الف
 
ك" روالخش ل 

 
 .(2). اهـذ

طائفة خرجوا عن الدين  :جمع خارجة أي ()الخوارجوقال مصطفى البغا في تعليقه على صحيح البخاري: "

وكل من خرج عن جماعة المسلمين التي  ن،ألنهم خرجوا على خيار المسلمي القويم وهم مبتدعون وسموا بذلك

 .(3)فهو خارجي ؛وما أجمعت عليه األمة ملسو هيلع هللا ىلص عمل بكتاب الله تعالى وسنة رسولهت

 

 ج  ج  دعوا عقيدة غير عقيدة السلف، وخرجوا على خيار المسلمين وأئمتهم بح  طائفة ابت   الحاصل أنهم :أي

 ي  واه  
 
ض ي ر  شعري بينه وبين معاويةألم أبا موس ى اة، كخروجهم على خليفة المسلمين علي بن أبي طالب ألنه حك

روا روه وكف  فخرجوا عليه وكف   -زعمهمحسب -على أنها حكم بغير ما أنزل الله  القوم هال، فأو  الله عن الجميع

يامهم مع وص ،حتى يحقر الصحابة صالتهم مع صالتهم القرآنيقرؤون أنهم هم كان من صفت، و ملسو هيلع هللا ىلص صحابة النبي

 .ملسو هيلع هللا ىلص صادق المصدوق التتجاوز تراقيهم كما أخبر ال أنها ال إ ،وقراءتهم مع قراءتهم ،صيامهم

  وي  
سير حسب تف القرآنروا فلو فس   هذاحسب رأيهم ومرادهم، وكل تطرفهم وغلوهم ناتج عن  القرآنلون أو 

  السلف الصالح لو  
 
  ،قوا لمراد اللهف

 
 عون ما تشابه ابتغاء الفتنة.ب  لكنهم يت

ح لنا ض  ولكي يت  هذه صفات القوم مختصرة معتصرة، واآلن نحاول أن نرى تلك الصفات مع الشيكويين،

 :-كاآلتي م بأفعالهمنلجأ إلى تطبيق التعريف عليهذلك 

وجه  1435سبحان الله ! منذ . (يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان) :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول الله -

ن التجمع ة والشيكوي يتربص بأماكالشيكوي فوهة سالحه إلى المسلمين يقتلهم ويسبي ذراريهم، منذ تلك السن  

  كاملحطات والمساجد التي هي مظنة وجود موحدين،
 
صلى األعياد، ية وغيرهاالسن يفجر ا لانتحاري  يبعث ثم وم 

 نفسه وسط الجموع.

                                                                        

 (.3/110-2411رواه مسلم في صحيحه برقم، ) (1)

 .(12/211) فتح الباري ( (2

 ، تعليق د. مصطفى ديب البغا-كتاب استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج–صحيح البخاري  (3)
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 دمنذ تلك الفترة ولم يصل المسلمون أعيادهم بسالم، بدون تفجير أو تعقب من الشيكوي بينما يتوع  

نةكالم"الصليبيين بوعود زائفة،  ر في الع  سمع، فلم (1)"هد  يمون قي  ، وال بصق بزاخ على صليبيدهس بل تفجير أو  ي 

مانينةأعيادهم في كنائسهم 
 
 بأمن وط

 
ة، ا الصليبيين، ألن لهم منعة شديد، وربما لجأ إلى قتل المسلمين تارك

 
 
هه أحد يقف في وجال يوجد صعوبة لنيل المسلمين، وال أمنية بينما  ويتمتعون بحراسة قوية ويحميهم أجهزة

 االنتحارية.دهم بعملياته تقص  حالما ي  

وا بذلك لخروج   قال ابن حجر: - م  عون س  بتد    ين  د  هم عن ال"وهم قوم  م 
 
 ين". سلمار الميروجهم على خوخ

 حد  ألم يبتدعوا م  
 
 نك  م   ثة

 
يار  م رة ي د  ن  فر !، ن تأصيل الكفر على ساك 

 
  الك

 
  وعقيدة ت

وى ر جميع الناس سكف 

 أل   حفظه الله؛ اد  عو   بن   المسلمين إبراهيم   خرجوا على خليفة  من كان معهم!، ألم ي  
 
  ه  ن

 
في  أحقر الناسى أمرهم ول

 .وأبغضهم إليهم أعينهم

سب ح القرآنل و  ؤ ألم يكن حاخامهم الشيكوي ي  ، "منه ادقرآن على غير المر الون ل"أنهم كانوا يتأو   ا:وقال أيضً  -

 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث يفٱما تشتهي نفسه وهواه، مثال ذلك لقد فسر آيتي البراءة 

 اآليتان، أو   ىفىك  مك
 
يؤمن بالله من يستأذن في الخروج، والحقيقة ال يستأذنك في ال ها على أنه ل

 شييدت، لكن الرجل أراد أن يستدل لقوله ليس على اإلمام نفقة املجاهدين و وغيره القعود كما قال ابن كثير

   الثغور، وعليهم أن
 ، فذهب يتعسف ويلوي عنق النصوص لتطاوعه.نوا األسباب الالزمة للغزواتيؤم 

 لطريقةاالهادي إلى  ة، واللهي  نفس شق  هوى لة، أو ي  يحرفون الكلم عن مواضعه لعرض من الحياة الدنيا الدن  

ها إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلو " :يراهم شرار خلق الله وقالرض ي الله عنه وكان ابن عمر ، السوية

 .(2)" المؤمنينعلى 

يس هذا ألواحكموا بأنفسكم،  -م اللهحمكير -ق األفعال وتشابه القلوب بينهم انظروا يا لها من تطاب  ف

 ،!؟ -اويةالشيك-ا على الخوارج ق تمام  طب  الوصف ين

  

                                                                        

(1)  
 

ظيرة تعمل والعنة ح ،ايتهدد وال يضر، وأصله هو البعير يحبس عن أالفه في الحظيرة؛ فيأسف ويهدر وال ينفعه ذلك شيئ   للرجل يضرب مثال

 من الشجر يحبس فيها البعير

 . -كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج وقتالهم–صحيح البخاري  (2)



 

 51 

 الخوارج:

  تكفير صاحب الكبيرة، ولكنهم لم يعلنوا هذا صراحة من وافقوا الخوارج بجميع نحلها في

عض يستدلون بمنكرات ب غير أنهم ،سلفهم المتقدمينولم يكفروا بكل كبيرة كما هو عند  عقيدتهم

 الطوائف من الناس والمعاص ي على كفرهم كما سنذكر ذلك في مكانه إن شاء الله.

  وافقوهم على تكفير مخالفيهم من عامة الناس وخاصتهم، كما كان يصرح بذلك زعيمهم في

ي ف كفيرهم جنود الدولة اإلسالميةوما ت فرق األمة بال استثناء، منتكفير جميع المذاهب والجماعات 

 طباقهم على ديارهم بالكفر عنا ببعيد.، وإوالية غرب إفريقية

  ال إليهم.نتقن كان ينوي اإل إيهاجر إلى ديارهم من موافقيهم و  لمووافقوا األزارقة في تكفير من 

 .ا على دولة المماليك، وبني العباس واألمويين في األندلس  ويرون جواز تعدد األئمة، قياس 

   ا من ر  موا اليه أسيسل  ن ي  ليهم أن يمتحنوه بأهم فيمن هاجر إا؛ على عاداتووافقوا األزارقة أيض

 تعان.والله المس ء مخالفيهم، وهذا حدث إلخوة كثيرينويأمروه بقتله، أو يزوجوه نساأسراء مخالفيهم 

  ووافقوا المعلومية من العجاردة الذين زعموا أن من لم يعلم الله بجميع أسمائه فهو جاهل

به والجاهل به كافر؛ حين قالوا بكفر من لم يحفظ شروط ال إله إال الله السبعة، ونواقض اإلسالم 

 ة، ويحصوها عن ظهر الغيب فهو خارج من الملة.العشر 

  صل في الناس الكفرووافقوا خوارج العصر في القول بأن األ. 

 

 والمعتزلة:

  ال نهاية له ذيفوافقوهم في التكفير المسلسل الوأما المعتزلة. 

 إذ رأى المعتزلة أن ما يستحسن من الخلق  ؛ي تشبيه أفعال الله بأفعال الخلقووافقوهم ف

 يستحسن للخالق، وما ال فال، وهؤالء عكسوا ذلك.

 

وسوف نحاول سرد كل هذه األباطيل، ونثبتها للشيكوي وأتباع مذهبه بدليل، ونبطلها بحجة دامغة، والله 

 الموفق والمرشد إلى سواء السبيل.
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 الفصلْاألولْجهلهْواستهانتهْبالعلم

 

، وهم في كثير من البدعةؤ وال كيف واط، حذو القذة بالقذة اقتدوا بفرق الضالة كيف نم ال يدرو هذا وإنه

 إال بالجهل الفاحش بأصول الدين، والنأي عن طلب العلم المتين. 

   زعيمهم أن -ملإن لم يصل لحد الع–وأظن 
رأيه  دحينما يطالع مسألة في برامج الحاسوب، يبحث عما يؤي 

رد عليهموينظر إليها غير مكترث بما سيق من أجله؛ حتى وإن كان عرض  من كتب األئمة،  ، ا لكالم مبتدعين لي 

د   سن 
ي–ا الكالم فيختلسها ويعتنقها، وربما استدل بها م  يرد الذي عرض البدعة ل–إلى صاحب الكتاب  -البدع 

 . -عليها

أن هو  قصدناو لفصل إن شاء الله، ولهذا أردنا أن نبين هذه التحليالت ونضعها على أرض الواقع في هذا ا

 
 
ي مباحث وذلك فتباعه "املجاهدين" !!، )املجاهلين( األحكام ألبها التي يعصر  هذا الشخص ونبين عقليته ي  عر  ن

 .كالتالي

 

* * * 
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 المبحث األول 

 عزوفه عن العلم
  ،العلماء مكانتهم عزوف الشيكوي عن العلم وإعطاء  

 
بل يخفى على العوام قال  هم مماؤ بهم وازدرا واالستهانة

 اص. و الخ

 
 

 حتاج معه مزيد  ي  ال ا ا شاهق   من العلم صرح  فهو يظن أنه قد عال
 
ن نع بما لديه ما من القراءة والتعلم، فق

 ا أنه حينها بمعاونة وتعضيد من المشايخ اتكأيوم أن كان مع اإلمام أبي يوسف تقبله الله، ناسي   ،بضاعة مزجاة

 .ابتعاده عنهمأنه وقع في وحلة بعلى حائطهم، وال يدري 

وهو مقتنع كل اقتناع بمتابعة ما تنتجه الحاسوب من برامج تحتوي على مئات الكتب لفنون مختلفة، 

 جميع كالم العلماء حول المسألة بحذافيرها. هحدة وكتابة بداية مسألة؛ ينبعث لوبلمسة وا

أراد بالضغط على األزرار أن يسبق الركب، يدري أنه استسمن ذا ورم، ونفخ في غير ضرم، ال بيد أنه 

 ب منه كل ش يء. ل  ب منه الجهاز س  ل  فمتى س   وأنى له التناوش من مكان بعيد، ويستدرك على العلماء،

وأعجب من ذلك: أنه ينسب كل ما ينسخها من ذلك البحث إلى نفسه، يختمها باسمه ولقبه فجنى على 

  ،ف الكتبصح  تالناس، ف نفسه إذ أنه يحسب أنه على ش يء ومرتق على
 
ء ا وضل عن سواضل كثير  فضل وأ

 السبيل.

 

ما حدث في إصدار له، أثناء قراءته لحديث السبع الموبقات، وبعد ، فهفي تصحي اتهومن بعض زّل

لب يدري على أي حركة هي، فقال وهو يقال وصوله للموبق السابع احتاج قلب صفحة ألنه في الصفحة التالية، و

 [جربال]وقذف  ’’الصفحة: 
 
 ، [رفعبال]، أو قذف

 
 .‘‘[بالنصب]و قذف

أنه يمكن القول بأنه غلط أو وهم، فلو وقف على الرفع والنصب، إن ال ل، إؤو  أن كالم الشارع ال ي   رغم

 رفعها لقلنا أصاب، وإن نصبها ألو  
 

ال ا! وجرها أيض   هلكنالمنصوب، " السبع   من "لنا له وقلنا إنه وهم فنصبها بدال

 !!!.  إال من الشيكوي في موضع واحد ا يعرب بالحركات الثالث أن اسم  أدري 

ن حيك ب رجاءلكنه خي  ، !!! األمر ال يعدو أن يكون كبوة من فارس، يوشك أن يقوم منها: ربما تقول نعم 

كن إن كنت يم هذا الطريقكل ’’قوله: م د  بنيانه اله  ل اق، وتعزيز  ثيابه المز  ل اترقيع  وبال خجل  ما سبقأضاف إلى 

اعال    !!!. (1)‘‘بقواعد العربية م 

                                                                        

 .من المقدمة (05:05|04:25)، في الدقيقة 1435حرم/انظر إصدار معركة مطار ميدغوري م (1)
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أنت اعترضت فا بقواعد اللغة، لكن إن يمكن إن كنت عالم   -الجر والرفع والنصب–كل الطر ق الثالثة :أي

 !!. قواعد اللغة عرفال ت

نس ي أنه في سرد حديث نبوي، حسب أن األمر من مسائل لغوية فحاول االستدراك على زلته. مسكين !، 

 ."يمكن إن كنت عالما بقواعد اللغة كل ذلك"ه: ا خد  فقال مصعر  

 الجواب اآلن. تركت لمعجبيه!!!، سبحان الله! يا للعجب

 

   ومنها
  س بلوغ المرام وبلغ حديث التيمن، قال في "الترج  كذلك لما كان يدر 

ل، جل" إنها مشتقة من الر 

هه الطالبا إلى الطلبة، ومد رجله مشير    قال: سوف أنظر في ذلك، على أن الشارح قال ترجيل الشعر؛ ولما نب 

 اه فاستغنى عن المطالعة والبحوث.سبحانك ربي! هكذا غرته نفسه فظن أنه بلغ من العلم منته

فلما وصل لحديث  ىف جس مخ جخ مح يفٱ :عند قوله تعالى يدرس "تفسير ابن كثير" !،بينما  ومنها أيًضا

الله  فقلت نعم، فقام فحمد ،"ا ؟هل أخبرت بها أحًد "فأخبرته، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص ثم أتيت النبي ....: الطفيل بن سخبرة

 "وأثنى عليه ثم قال: 
ً

 ."(...ا رأى ريي  أما بعد، فإن طريال

حفها ص(...كذا وكذا وإنكم قلتم كلمة كان يمنعنيهنا اخطأ فحرف اللفظ فتحرفت المعنى، حيث قرأ ")

ا
 
 ب  كلمة كان ) قارئ

 ع  م 
 
كرر ما قالوا لشناعتها’’ ففسرها:( كذا وكذا ىن ع أن ي 

 
، ذا وكذابمعنى ك :، فقالالرسول ترف

به !!.‘‘ وا منها اآلنفانته   :(أن أنهاكم)
 
 يمنعنيالطلبة على أن الكلمة ) هثم ن

 
إنكم قلتم كلمة و ) :( فأعاد تفسيرها قائال

ا فأنا  ؛أنا منعني الله أن أقولهامما ، قلتم كذا وكذا’’( معناها أي: يمنعني كذا وكذاكان   (اأن أنهاكم عنه)أيض 

 .(1)اهـ  .‘‘!!!اآلن نهيتكم عنها 

 ويحكم على األفراد لجماعته المسائل واألحكام!، "اإلمام"في الكتب ويستنبط هذا هكذا كان يصحف 

حسن ذكر اسمها ة، حتى ولو لم يدر ما مبادئ أولئك الفرق، بل ال ي 
 
ر ق بالكفر والخروج من المل ر  ، كماوالف  كف 

 كشبندية !. ، وهو يسميهاشبنديةالنق الصوفية ةطريقال

 

لو و  ،اإلحصاء من هذا الفن القبيح رأى فيه من هذا الجنس ما يزيد على ؛تسجيالته ورسائلهو من تأمل 

 .لبان له الصواب واستفتاهم؛ و ترك تعظيم نفسه علماءال أنه أصغى إلى

ا، يختإلى علماء الجهاد الذين ملؤ  أصغىفإن كان يستخف بطلبة العلم من اإلخوة؛ فهال  ار وا األقطار علم 

واب عن إدراك الص هحبس ؛مازجه نوع رؤية للنفس الرجل على علمه إذقتصار اغير أن !، منهم من شاء ويستفتي

 ، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه.نعوذ بالله من ذلك

                                                                        

ا. (00:50:42|00:51:10)، الدرس الحادي عشر، من الدقيقة ابن كثيرتفسير درسه ل (1)  تمام 
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إن ’’، بل كان يقول: منهم تعلمون منه كما جاز له أن يتعلمي كان يرى علماء الدولة؛ أقرانه وإخوانه،لذلك 

ا نظروا  وجمعت رسالة يت بنات "شيبوك"حتى سب   ،الدولة ال ترى جواز سبي النساء علموا ة الرسالفي هذا، فلم 

 ‘‘. أنها الحق فسبوا نساء األيزيديين

م عدع ألمر من أوامرهم سوى ما شاء، بل والله العظيم ما انصا همتتوجيهامن أوامرهم و  يرد   جعلهوهذا ما 

ا متضجر منها، ظهور ال –كونه يحب سماع اسمه في الفضائيات واإلذاعات ويطير فرحا  في اإلصدارات!، وهي أيض 
 وال حول وال قوة إال بالله. ،عند ذكر اسمه او جماعته -كالجوالني

ا في العلم هب أنه صاحب علم   أليس من األفضل له أن يستزيد، وصار بحر 
 
قد ف ؟،عه ما لم يسع األنبياءس  و  أ

 مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم مم خم حم يفٱ هلالج لجحض رب الجاللة رسوله األمين فقال 

 .(1)ىفىه

. "هلالج لجفي زيادة حتى توفاه الله  ملسو هيلع هللا ىلصل : ولم يز ا، قال ابن عيينة رحمه اللهعلم   "أي زدني منك (2):وقال ابن كثير

 .اهـ

 (3)-رحمه الله-قال ابن القيم 
 
 أمر نبيه أن يسأله المزيد منه". ا للعلم، أن: "وكفى بهذا شرف

 د منيالصالة والسالم الذي قصه القرآن الكريم، حين تاقت نفسه إلى المز وفي خبر كليم الله موس ى عليه 

 .(4) ىف خن حن جن  يم ىم مم خم يفٱ :هكليمن ا عقال الله محكي  ، ، خاض كآبة السفر وعنائهاالعلم

 مك لك  اك يق يفٱ: لو كان أحد يكتفي من العلم بش يء الكتفى موس ى عليه السالم، ولكنه قال": وعن قتادة قال

 .(5) ىف يل ىل مل يك ىك

 اد من العلم، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافي  : "أفضل األشياء التزي  رحمه الله ابن الجوزي قال

 في النفوس فلم يتجاسر على الرد  ا من االستفادة...استبد برأيه، وصار تعظيمه لنفسه مانع  
 
وربما كان معظما

 .(6)اهـ "أحدعليه 

ى وتعظيم نفسه بحيث ير  االستبداد بالرأي، وعدم الرضا بتخطئته،وهذا ما وصل إليه حال الشيكوي، 

عرف به ، وأنكل ما يقوله هو الصواب اب رأيه عليه، و ، ولو أنه ترك تعظيمه لنفسه الحق ي  ت 
 
بيان الك  لرد ص 

 
بان ل

 له صدقهم.

                                                                        

 [.114سورة طه ] (1)

 (.3/214تفسير ابن كثير ) (2)

 (.223/  1مفتاح دار السعادة ) (3)

 [.12سورة الكهف ] (4)

 (.112)جامع بيان العلم  (5)

 (.21صيد الخاطر ) (1)
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أحب  ؛ديعن مطيعال الجاهللعلج ’’ر الرعية بالعلم، وكان يقول: أن تتنو  بل وصل به الحال إلى درجة يكره 

 .‘‘جريءال وحافظ القرآن علمالإلي من طالب 

تبداد االسأنهم ال يستطيعون  ا كانوا أغبياء؛مفال يخفى عليهم مه ما يهواه المستبدون أمثاله، وهذا

 في ظلمة الجهل وتيه عمياء. واالعتساف إال ما دامت الرعية حمقاء تتهاوى 

 

* * * 
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 المبحث الثاني

 تصدره للفتيا
 اإلسالم فتح باب اإلجتهاد على مصراع  إن 

 
 يه، لك

 
 ر فيه شروط املجتهد، ومن أهمها:ل من توف

 معرفة اللغة والنحو والصرف. -

 معرفة أصول الفقه. -

 والناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة. -

 ها.ضعيفمن صحيح معرفة حالة الرواة للحديث، وتمييز ال -

  لماو لكل هذه الصفات،  د  غير أن الشيكوي فاق  
 
 ب إمام  ق  ل

 
  تحق  ه اس  ا حسب أن

 
قب فأعرض عن الطلب، الل

تبعه بهذا اللقب، فأصبح حينئذ اللقب خديعة يخدع أأن يكتب اسمه أو يذكرها بعد أي مناسبة إال و يستنكف و 

 بها نفسه.

وليته اكتفى بذلك؛ لكنه اتكأ على األريكة وعرض الوسادة، فتصدر للفتيا، وفي رسالة له ينكر على مخالفيه 

في جماعة "أنصار المسلمين في بالد السودان"، قال إنه قد استوفى شروط المفتي، وبلغ درجة اإلجتهاد فهو 

 يستطيع اآلن أن يكتب "قلت" في أي مسألة شرعية. 

توفر شروطها فيه، وأخذ اللقب عن أهلية واستحقاق لهان األمر، ولكن العكس هو ولو كتب ذلك عن 

 الواقع، فكيف ينهض البازي بغير جناح!. 

ا دومع قلة علمه فقد كان شديد الحرص على أن ينادى بهذا اللقب في كل محفل، لقد قال ذات يوم را

 .!! ‘‘أنا إمام ولو للصالة’’لخصومه: 

    
 
يعد ذلك جريمة تستحق القتل، كما قتل القائد أبو حنيفة و ا أنكر أحد ذلك ا إذبل يستشيط غيظ

 مجاهد األنصاري.

ا عن سواء ل على الله بغير علم، فضل وأضل كثير  ، فتقو  (1)فأفتى دون تأهل لها، كالعاط بغير أنواط

 الله، بل مما ال ضرورة فيهالسبيل، وهذا وربي إلزاحة جبل من مكانه أهون منه، فإنه من أخطر األمور في دين 

 في دين الله عز وجل.

                                                                        

 العاطي: المتناول، األنواط: كل ش يء معلق، واحدها نوط، يقول المثل: هذا يتناول بغير معاليق. (1)
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 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يفٱقال تعالى: 

 .(1) ىف نن من زن رن مم ام يل

 ض العلم بقبضقب  عه من العباد، ولكن ي  نتز  ا ي  يقبض العلم انتزاعً ال إن الله )": ملسو هيلع هللا ىلصالله قال رسول 

بق عالًم   اتخذ الناس ريوًس ا، العلماء، حتى إذا لم ي 
ً

 ، فس  ا جهاال
 
 ئلوا فأفتوا بغير علم، فضل

 
 .(2)"(او وا وأضل

 

  -ونحن حاضرين-ا ئل يوم  أنه س   -:ومن ذلك
 
، ؟ال أم  تد  ها الزوج، هل تعقة قبل أن يمس  عن حكم المطل

ثوا حتى أعيد النظر في المسألة أن تعتد لوجود آية صريحة تدل على ذلك، ولكن تري   أوجب الله عليها’’فقال: 

 .!!! ‘‘للعلماء اختالفففيها 

هي دالة على عكس فتواه، وإن قيل بأنه غلط ف ؛في سورة األحزاب التي تال ندري أية آية يقصد، فإن كان

 ؤ على أن يتعد  جر  ي   سلفنا الصالحن ن م  يفتري على العلماء؟، م   فعالموأخطأ، 
 
ثم  على حكم ل  صريحة تد   ى آية

 .؟ عكسهابيقول 

ئل عن رجل تزوج أربع امرأة -منها :و   ، فطلق واحدة منهنس 
 
وأراد التزوج برابعة أخرى، ، ا غير بائنطالق

قة؟
 
مأعليه أن ينتظر عدة المطل ااض ، فتبس 

 
 ’’: وقال حك

 
ق حتى يعتد !، ال، ليس عليه ش يء، بل يتزوج أهو المطل

 ‘‘.!!! ولو بعد طالقها بساعة

ئل عن المرأ -ومنها: تكمل فهل  ؛أجلها العدة ، ثم يتوفى قبل أن تبلغمن غير بينونةة يطلقها زوجها أنه س 

ا للعلماء في هذا’’، فقال: ؟وفاةعدة الطالق أم تعتد عدة 
 
 ‘‘.!!! ال بل تكمل عدتها األولى، وال أعلم خالف

 

هات مما حضرناها،  ولو ذهبت أحصيها ، من هذا القبيل طوام كاستزدتني ألزيدنولو وكل هذه التر 

 ن يعرف القوم أن إمامهم هذا تصدر لما ليسبما أننا أردنا أ نكتفي بهذا ولكن سودنا صحائف طوال،وأتقصيها؛ ل

 هو أهل لها.

 

                                                                        

 [.33عراف ]ألسورة ا (1)

(، ومسلم برقم 1200( في كتاب العلم/باب كيف يقبض العلم، وفي باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس رقم )100صحيح البخاري برقم ) (2)

 ( في العلم باب رفع العلم وقبضه 2103)
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ا على ، جواز تعدد األئمة ى الشيكوي ر ي - خالفة العباسيين في الشام وخالفة دولة المماليك، و قياس 

األمويين في األندلس، ولم ينكر العلماء عليهم ذلك رغم وجود علماء جهابذة في ذلك العصر، وجمع رسالة حول 

 يحرص على تسمية نفسه بـ"اإلمام".وعلى هذا األساس الموضوع سماها "شبهة عن دار اإلسالم" 

 ،وليس وشاوروه ىفٍّ ٌّ ٰى يفٱ، لقول الله تعالى مامأنه ال شورى في اإلسالم إال إذا طلبها اإل  -

 والنصيحة لألئمة ال تصلح إال بقال الله قال )وألئمة المسلمين(وإنما في حق الرعية أن ينصحوه فقط، لقوله: 

 .الرسول، وال مجال للرأي فيها

: ه، لقولعقل وديةف فإن لم يرض؛ أنه ال صبر بين المسلين على أذى بعضهم، وإنما هي صلح -

ابن عبد الوهاب:  ىف يل ىل مل خل يفٱٱه تعالىوإنما الصبر على أذى الكفار، لقول ىفمن خن حنيف

 "الصبر على األذى فيه".

ا، لقول الله تعالى  الخائف من غير الله ال يكون مسلما -  ىف  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي يفٱمطلق 
 ة شرط اإليمان عدم الخوف من غيره، وعلى هذا فقس.فإن جعل من صح

ا  -  خم حم جم يل ىل مل خل يفٱ لقوله تعالى ،فهو مشرك كافر وابتغى الدنيا بها أو فيهامن عمل شيئ 
. فاملجاهد لو خرج للغزو وهو يريد  ىف ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم

 .!كافر ؛الغنيمة

ا من أعراض بيت مال المسلمين؛ فاإلسالم أمر بقتله، ولو كان قدر طلقة واحدة، وهذا لم  - من غل  شيئ 

 أقف على دليلهم. !!

 

* * * 
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 المبحث الثالث

 التقليد عنده
، مذموم

 
ر أو تقل لي قال أبو بكال ’’ حتى تقليد الصحابة رضوان الله عليهم، وكان يقول:  جملة وتفصيال

 ا فالدليل، وإن كنت نايستدل بقول ابن تيمية: "إن كنت مدعي  ، ‘‘لي قال أبو بكر عن رسول الله عمر، بل قل
 

 قال

وكذلك بقول ابن عباس: "أقول لكم قال الله قال الرسول وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، يوشك ، فالصحة"

 أن تنزل عليكم حجارة من السماء".

 

 هذا انتقاص بمنزلة الصحابة، وحجته هذه فصام نكد عليه، فما 
 
رد له ابن عباس مقولته هذه ش يء؛ و  أ

 .آخر وه هؤالء ش يءوالذي عن  

ين، فغضب لردهم حديث رسول قال هذا ألنه أفتى بحديث نبوي فعارضوه بأقوال الصحابي  ابن عباس 

  ملسو هيلع هللا ىلصالله 
 

 قولهما، وهذا معلوم لدى أهل السنة، أنه ال يصح األخذ بقول الصحابي إذا عارض  قوال
 

ت  ثب أو فعال

 م يكن له أنل ملسو هيلع هللا ىلص اللهأن من استبانت له سنة رسول  قال اإلمام الشافعي: "أجمع العلماء على عن رسول الله.

 يدعها لقول أحد".

ارض النص أو لم ع هذا هو ما عناه ابن عباس أما هؤالء فقد نفوا االجتهاد عن أبي بكر وعمر سواء  

أصابوا أو أخطأوا، هذا ما يفهم من مغزى كالمهم، وهذا ما  هم سواء  ليعآثارهم الموقوفة نقل موا يعارضه، وحر  

 يعنيه الشيكوي بالضبط.

لنقل ، فيشمئز من سماع اواالستئناس علماء السلف ولو على وجه التعضيد عن ا ما نقلتهحق  عنده فليس 

ا لغيرإذ يعتبر ذلك اتبا عنهم؛ ن ل ، الذي شحناه بالنقل عن العلماء؛، فكتابنا هذاوعبادة للعلماء نزل اللهما أ ع 

ا.  يزيده من الحق إال نفور 

استغنوا عن العلماء بحفظهم بضع عشرات الحديث، ومعرفتهم سبحان الله! ظن القوم أنهم قد ف

باآلجرومية، وظنوا أنهم قادرون على االجتهاد بذلك، دون أن تكون لهم صلة بأمهات كتب األصول والفقه 

والتفسير، ودون الرجوع واالعتماد بأقوال السلف من الصحابة والتابعين، فوقعوا في أوحال الجهالة، ووقعوا في 

 ان وال حول وال قوة إال به.عتحص ى، والله المستال ت متناقضا
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 أنْاألصلْفيْالناسْالكفر.ْالفصلْالثاني

 
ناس ألصل في ال)ا القول بأن؛ الفاحشةة عقيدالو  ،قول القبيحومن آثار جهلهم للدين وأصوله اعتنقوا هذا ال

على ما يرونه من عدم اعتراض الناس على حكامهم الذين يلزمون الناس بالتحاكم إلى القوانين  الكرر(

امهم رضاهم عما فعلالوضعية، ويرون أن ذلك كاف  في 
 
من التشريع من دون الله، و أن ما حصل منهم هو  حك

 ىف يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت يفٱمواالة لحكامهم، وهي كفر، لقوله تعالى: 
 .١٨المائدة: 

واتخاذ الحكام أولياء تكفي فيه مجرد المتابعة الظاهرة ؛ ومفهوم المتابعة عندهم ليست مجرد المشايعة 

 ترك االعتراض الذي يعني عندهم الداللة على القبول والرض ى. فإذا لم يعترض الناس 
 
بالعمل، بل هي أيضا

و لك كفار. و أن هذا ههم على رضاهم، وأنهم ألجل ذوينكروا تحكيم القوانين الوضعية فهذه داللة كافية عند

عوا األصل فيهم  م وأعراضهم بناء على هذه القاعدةواستحالل دماءهم وأمواله ة ساكني ديار الكفرمعامل،ففر 

 .هاالتي أصلو 

كن موجودة تلم وهذه البدعة  فلوا أنهم أحسنوا هذا التأصيل لحسن التفريع، ولكفونا مؤنة الرد والكتابة،

، وللحصول على اإلجابة تابعنا ؟ بتدع هذه البدعةي، لكن ما الذي جعل الشيكوي البتة من قبل في الساحة

 ..ة.ي  برو  

 

ول ، تميل لق-أعزها الله-اختلف أهل العلم في حكم سبي المرتدة، على قولين، لكن الدولة اإلسالمية 

 وقوله: ،"(من بدل دينه فاقتلوه)": ملسو هيلع هللا ىلص سالم أو السيف، لظاهر قول النبياإل ال يس لها إالجمهور من أن المرتدة ل

 فحكم المرتدة كحكم المرتد؛ اإلسالم أو السيف!. ،"(إنما النساء شقائق الرجال)"

 
 
 التها في كل الو  مت الدولة جنودها وو  لز  وعلى هذا أ

 
 المتثال وكان عليهم ايات، بما فيهم أبو بكر الشيكوي، ال

 هم مخالف.فيحتى وإن كان 

غير أن الشيكوي له قصة آخر غير باقي الوالة، فهو قد سبى نساء المرتدين في البالد التي فتحها، وخاصة 

ى ببعضهن واتخذ بعضهن أم ولد، فكان األمر صدمة في عقبه، وأدرك أنه سيفترق مدينتي "باما" و"باقا"، وتسر  

ر، ف ليتملص من هذا األميتعس  أن يبتدع في دين الله، فسعى ال إ اوما وجد عن ذلك محيد   ياه من سراريه،ابحظ

 وهنا سرى الداء األعدى من حمك الجرب. 

 -قال 
 

 ’’ التملص: الشيكوي محاوال
 

اعة يلزمك ط"، فقيل له: ‘‘ بالقول الثاني ألهل العلمإنه أمسكهم عمال

لله  اكنت عاصي  ال دين، حتى وإن كنت تخالفه الرأي فيهم، وإالخليفة وامتثال أمره بعدم سبي نساء المرت

 ."بعصيانك أمر إمامك
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 ا ألحد األقوال المعتبرة، فال ينقض ما فعلهإذا تصرف اإلمام أو نائبه بما تختلف فيه االجتهادات طبق  ف

 .، ويصير كالمتفق عليهذلك أحد

 مالتي شاع فيها النزاع لم يكن ألحد أن ينكر على اإلماإذا كانت المسألة من مسائل االجتهاد "قال ابن تيمية : 

 .(1).اهـ "وال ينقض ما فعله اإلمام ونوابه من ذلك، وال على نائبه من حاكم أو غيره

بان عوره واتباعه الهوى دون الهدى، وانكشفت عورته وبدت سوءته، فأراد أن يعيد اد تشططا حيث دز اثم إنه 

نفى عني بالسبي و  ن الله أمرنيطبعا ال بمراجعة الحق، فأتى بحيلة غريبة قائال: " إالروغان بشيئا من ماء وجهه، 

 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي يفٱاللوم قائال: 
 ىف مب زب رب يئ ىئ

بهذا أمرني ربي، ثم يأمرني عربي بمخالفة أمر ربي في السبي ويحرمها علي؛ فمن أحق بالطاعة ؟، آلله أم   

 ؟!!. "الخليفة"

أراد استدامة سوقه، غير مبال إلى ما أداه ذلك، رغم الحق الذي أبهته، فخرج بهذه البدعة وقال  ا إنهأيض  و 

 إن األصل فيهم الكفر، وإنه سبى نساءهم كافرات أصليات.

ته عن فكرته ها وذلك بالمراوغة والتلميح كما هي دأبه، والمواقف التي بدأ يسفر عن بدعته، وأفصح

 هما.ناصراحة موقفان حضر 

ذات يوم أخ مع أحد تالميذ  ى لتي سنحت له بإظهار هذه الفكرة، هو أنه تمار ا الموقف الأول: -

 ، فذهب التلميذ إلى شيخه وأخبرهمرتدأم  كفره أصلي  أ، -طاغوت نيجيريا-الشيكوي، على كفر محمدو بخاري، 

افر! كافر! كافر! والله ك’’ورفع عقيرته قائال: ،يبرق ويرعدام الشيكوي ، فقج  ابما جرى بينه وبين األخ من تح

راء والنعيق لمدة يقارب ، فبدأ باله  -ا أهل مركزه ونحن حاضرونطبع  -، فاجتمع الناس حوله ‘‘كااااافررررر

 -ساعتين،  يبني تارة ويهدم أخرى ويعقد فينة ويناقض بعد هنيهة، حتى استثمر النتيجة اآلتية:

األصل في محمد بخاري وجعفر محمود آدم وغيرهما من أسماء أعالم ذكرهم ممن ينتسبون إلى اإلسالم، أن 

 ر  بمن قال ’’ -ومنتشر موجود تسجيلها-أنهم كفار أصليون، وقال : 
ل فهو كافر، نعم القو عن اإلسالم؛ بخاري  ةد 

 .‘‘أصليون  يجوز، هم ليسوا مرتدين بل كفار  ال  بردتهم

دار ، فاست-اا أم ظهر  نسيتها عصر  -أنه ذات يوم انصرفنا من إحدى صالتي الظهيرة  ر:والموقف الآخ -

في دار  دنال  ما حكمنا نحن الذين و  ، كم بها، وهذا سنة كما تعرفون هناك سؤال أريد أن أختبر ’’إلينا بوجهه وقال: 

الذي ظهر في إصدار البيعة  وهو مالم شاري -الكفر بعد سقوط دولة عثمان بن فوديو؟، فأجابه أحد شرعييه 

  -ثم ظهر ملثما في نكثها
 

فرع من أصل  ، فنحنالحكام الديمقراطيين: نحن ولدنا من آباء مرتدين ألنهم رضوا بقائال

                                                                        

 (400/  30)مجموع الفتاوى  (1)
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بن اقوم مرتدين كافرين، فاألصل فينا الكفر، فقال الشيكوي: هذا هو الصواب، آباؤنا كفروا بعد سقوط دولة 

 وترعرعنا فيها فاألصل فينا الكفر.ونحن ولدنا في الكفر  ،فوديو

 

 

جدد الشيخ امل يقول على ذلك، الشيكوي إن هذه البدعة؛ هي مما اخترعها خوارج العصر الغالين، ووافقهم 

إن القول بأن األصل في الناس الكفر؛ لهو من بدع خوارج العصر، وإن الدولة ": »-رحمه الله–أبو محمد العدناني

القول، وإن من اعتقادها ومنهجها وما تدين الله به؛ أن عموم أهل السنة في العراق والشام بريئة من هذا 

 .هـا «"قطعية الداللة قطعية الثبوت ؛ا ردته بأدلة شرعيةا منهم إال من ثبتت لدين  مسلمون، ال نكفر أحد  

 :والرد على هؤالء يكون من أوجه

د السودان على أيدي الدولة اإلسالمية في بال بعد سقوط المسلمين بردة  قولهمالوجه الأول:  -

 بعد ما غي  ال جوا من البالد إخر  م ي  لالذين املحتلين، و 
 
ودعوه لوه بما استلوا مناهجه العلمية، وبد  بوا الدين، وعط

 
 
ع س فيها من العلوم ما يخالف الشر در  وها في المسلمين، كمدارسهم األجنبية التي ي  من سمهم الزعاف التي بث

 .حنيفال

لم ينقل عن ، عار من الصحة، وقوله باطل مردودبعد هذا، فهذا مجازفة  ارتد المسلمين إن كان قصده

ما انفكوا يعادونهم الكثيرون  ى أصحاب هذه األفكار، بلل إلخي  وع المسلمين في ردة جماعية كما ي  أحد وق

لم من معظم علماء الكما ويكرهون أفكارهم الغربية،  تعليم  وكرههم، اإلستعمارييناوئة منوطالب العلم  زواياع 

 المدارس ىأطلقوا علهم من و إلى وقتنا هذا،  وما فتئوا كذلك الكفر وانتظامهم في حكومته، أبنائهم في مدارس

  يحتمل النقيض.ال اسم "بوكو" أي األفكار المذمومة، هذا ما نقل إلينا بالتواتر التي 

 اغيت؛و طاليظهرون العداوة لهؤالء ال كفروا لكونهم  الخوارج إال أن يقولوافإذا تقرر ذلك؛ لم يبق لهؤالء 

ينابذوهم  أو ولم يقاتلوهم، على حكامهم الذين يلزمون الناس بالتحاكم إلى القوانين الوضعية همعدم اعتراضل

 على األقل.

ظهروا عداوتهم لهم ف ا... حتى وإن لم ي   وأيض 
 
إلسالم المرء إن كان يتبرأ منهم في  إظهار العداوة ليس شرطا

 نفسه ويبغضهم في سريرته.

ف ن، وعر يلما سئل عمن كان في سلطان المشرك -رحمه الله-كما أجاب الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ 

 ؟. م يظهر لهم العداوة ولم يفارقهمالتوحيد وعمل به، لكنه ل
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 جغ يفٱول يعذر به مع العجز والخوف لقوله تعالى: قال: "مسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة؛ فاأل 
 ـ(1)" اهـ ه ألنه يدخل في الكفر بالطاغوتبد منال  -وجود العدواة -والثاني  ىفخف  حف جف مغ

 .(2)-إن شاء الله–في مبحث تكفير ساكني ديار الكفربتفصيل وهذا سنتناول الكالم عنه 

و أهل الغلقول  "الغائب منهم والشاهد ،الرعية تإذا كفر الحاكم كفر "ولما تقرر عند السلف أن القول: 

نا ممن هو على نهجهم دارج، ممن حادوا عن سبيل ذي المعارج؛ عل  ال الخوارج، وال يقوله إمن  البيهسية والعوفية

 عن تأصيل الكفر فيهم، والعياذ باللهمرتدين رعيةيجعل الال أن كفر الحكام وارتدادهم 
 

ن لنا أن تبي  ؛ ، فضال

ؤصل الكفر في أبنائهماستيالء  ا، وال ي  على  لدهور بمجرد تطاول األزمان وتوالي ا الكفار على بلد ال يجعل أهلها كفار 

وان الذين الملحدو  ن بيديو العف ؛حكمهم لتلك البالد
 
مان؛لم ما يربوا على قرنين من الز  ملكوهاو  بالد المغرب احتل

نقل عن السلف تكفير  الكفر على أبنائهم، وإنما اكتفوا بالقول بكفرهم هم.ساكني ديارهم وال تأصيل  عموم ي 

 
 
 "عن حال عبيد الله القداح وأحفاده:  يقول ابن تغري بردي مخبرا

 
ت به الحال إلى أن ملك المغرب ثم ترق

 لإلسالم، من أول دولتهم إلى آخرها، وذلك من ذي الحجة 
 
 عدوا

 
 خبيثا

 
وبنى المهدية وتلقب بالمهدي؛ وكان زنديقا

 ."تسع وتسعين ومائتين إلى سنة سبع وستين وخمسمائةسنة 

  ،هو وسلفه كفار فساق ؛يقول ابن كثير عنهم: "وأن هذا الحاكم بمصر
 
  ج  ف

 
ون لار ملحدون زنادقة معط

وأحلوا الخمر  ،قد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج ،ولمذهب املجوسية والوثنية معتقدون  ،ولإلسالم جاحدون 

 ولعنوا السلف وادعوا الربوبية". ،وا األنبياءوسب   ،وسفكوا الدماء

فوق  مات بعضهالهؤالء العبيديين رغم ارتكابهم النواقض ووقوعهم في ظلأيها المفتون، انظر فانظر 

لها من طرء عليها الكفر باحتال تقول في ساكني ديار اإلسالم التي ما ديارهم هل قال أهل العلم على ساكنيبعض، 

 .؟قبل الصليبيين !

ر على إظهار دا وال يقي  ، فمنهم من كان مستخف  علماء وفقهاء وصالحون كثير دولة العبيديين بل قد كان في

أبو إسحاق  الحافظكما حكى ، قتلمخافة أن ي   ملسو هيلع هللا ىلص وال حتى التحديث بحديث رسول الله، بل عقيدته في بني عبيد

  إبراهيم بن سعيد الحبال صاحب عبد الغني بن سعيد أنه امتنع
 
 .ا أن يقتلوهمن رواية الحديث خوف

 

                                                                        

 (.351\2)الدرر السنية  (1)

 11انظر الصفحة:  (2)
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ا كان يخالف م ،‘‘نحن فرع من أصل قوم مرتدين كافرين، فاألصل فينا الكفر’’قوله:  الوجه الثاني: -

 أو مناصرة الكفار على ، من دخول االنتخاباتتنقسم حسب ردة اآلباء إذ أن أبناء المرتد عندهمعليه السلف؛ 

 .انتقال من اإلسالم إلى ملة أخرى الرفض، او مذهب كفري كمن السنة إلى  تغيير مذهبهم المسلمين، ومن

أن يرتد األبوان بارتكابهما لناقض اإلسالم يختص بهما كسب لله تعالى، أو مناصرة القسم األول: ف*** 

 أنفأبناؤهم مسلمون على األصل، إذ أنهم ينتسبون لإلسالم والظن الراجح  (1)؛ونحوها للكفار على المسلمين

 أبناؤهم على اإلسالم. ينشأ

ما من مولود إال يولد على الرطرة فأبواه يهودانه » ملسو هيلع هللا ىلصالله ن أبى هريرة أنه كان يقول قال رسول ع

 يفٱ :ثم يقول أبو هريرة «وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء

 اآلية. ىفجس مخ جخ مح جح مج

، أو انعقد قبل  عنالنووي اإلمام لذا قال 
 

من طرأ على أبويه الردة: "أما ولد المرتد، فإن كان منفصال

 (2)اهـ ردة فهو مسلم، حتى لو ارتدت حامل؛ لم يحكم بردة الولد..."ال

اأن يرتد األبوان بارتكابهما لناقض  القسم الثاني:***  -يقة؛ وطر  من نواقض اإلسالم مع اتخاذه مذهب 

فأبناؤهم مرتدون لغلبة الظن على تنشئة أبنائهم  -مما اعتنقوها كمذهب الرافضة، واإللحاد وغيرها كالشيعة

 على ذلك.

ا[ قال اإلمام القرافي: "قال مالك: وكل ما ولد للمرتد بعد ردته  (3)ـلهم حكم المرتد..."اه ]التي اتخذها مذهب 

يرمي الشافعيو  ج  للردة الحقيقية، أما ولد المرتد الذي انعقد في : "وهذا تعريف قال العالمة سليمان الب 

ا؛ لعدم انقطاع اإلسالم منه..." الردة؛ فهو مرتد  اهـ حكم 

أن يرتد األبوان بانتقالهم إلى دين جديد كاليهودية أو النصرانية؛ فأبناؤهم كفار  القسم الثالث:*** 

 .أصليون 

ين، ولم يسبق لهم حكم اإلسالمقال اإلمام الزركش ي: يقرون بالجزية، ألنهم ولدوا بين كا جاز إقرارهم ف ،فر 

 . اهـبالجزية كأوالد الحربيين ]من أهل الكتاب[.

ح لنا من هذا التقسيم أن من ارتد أباه بالنصرة للكفار على المسلمين؛ ال يصم أبناءه بالكفر نتيجة ض  يتو 

 عن تأصيل الكفر عليهم. التوالد
 

  فضال

 

                                                                        

 كالحال فيمن رضوا بالمستعمرين وعاونوهم، أو المرشحون الذين نازعوا الله في أخص خصوصيته وهو التشريع في العباد. (1)

 (.10/00روضة الطالبين ) (2)

 (.12/42الذخيرة ) (3)
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ا من نواقضه من التزمالمرتد عند أهل السنة قسمان، و  ا، ثم ارتكب ناقض 
ا وباطن  و مرتد ؛ فهاإلسالم ظاهر 

ا ثم نقضه ،ألنه قطع لإلسالم او رجوع عنه حقيقة،  أو انتسب إلى اإلسالم وهو يأتي وأما من جاء باإلسالم ظاهر 

 ما يناقضها
 

ا، إذ أنه لم يتبرأ من الكفر أصال  .؛ فهو مرتد حكم 

ا علىقالت مكتب البحوث والدراسات بدولة الخالفة،    -رحمه الله–مام ابن أبي العز الحنفي لإل  كالم   تعليق 

وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين، أو أتى بغير ذلك من خصائص ": حين قال

 أم ال؟ والصحيح أنه 
 
 بكل ما هو من خصائص اإلسالميصير مساإلسالم ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما

 
 ـاه "لما

قةقالت 
 
عل : "وبهذا تعلم أن كل من انتسب لإلسالم وأتى بما يناقضه فهو مرتد، فالطوائف المكتب م 

ولم نقف على نقل عن إمام من أئمة السلف ، المنتسبة لإلسالم كطوائف الشيعة؛ هم مرتدون ال كفار أصليون 

 .(1)ا". اهـ ا أصلي  كافر   -وقع في الكفر ممن–سمى من انتسب لإلسالم 

 

  

                                                                        

 ." للمكتب البحوث والدراسات بالدولة اإلسالمية، بتصرفحكم الشريعة في طوائف الشيعةمن تقسيم الردة إلى هنا نقلتها من " (1)
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سلمنا أ قون الخناق عليها، فلووإن مما يدل على سماجتهم وخفة عقولهم ، أنهم يحاصرون أنفسهم ويضي  

 -سالملبعض خصائص اإل  م، أو فعلهللشهادة مهبمجرد نطق همحكم بإسالمي  ال بد أن ؛ له أن األصل فيهم الكفر

ل بإجماع أه ليهإن نطق بها بعد القدرة عو  مويجب الكف عن قتله ،-كما ذكرها ابن أبي العز في قوله اآلنف

 قال ابن حجر رحمه الله: "ولو أسلم األسير ، العلم
 
صال، بقية الخا أو تبقى ، وهل يصير رقيق  ازال القتل اتفاق

 .(1)قوالن للعلماء" اهـ

ليه موم قوله ع؛ لعب ما دامت توبته بعد القدرة عليهقتل وإن تافإنه ي   ؛ردة مغلظة المرتدخالف وهذا ب

 نهاية البحث.وسوف نبسط الكالم عنه في  "(من بدل دينه فاقتلوه)"الصالة والسالم: 

إقامة و فإذا تقرر ذلك، سنفترض على أن أهل برنوا كلهم كفار أصليون، لكنهم نطقوا بالشهادتين في اآلذان 

ء روا خالف ذلك، ومن استهدفهم فإن الله بري ظه  ستهدفوا حتى ي  ي   مفإنه يجب الكف عنهم في الحال ول الصالة،

 عن فعله؛ منا ببعيد. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي منه ورسوله، وما قصة خالد في جذيمة وبراءة 

 و 
 
من الكفار فقاتلني،  عن المقداد بن األسود، أنه أخبره، أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجال

فضرب إحدى يدي بالسيف، ثم الذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال 

لته ال تقتله، فإن قت): " ملسو هيلع هللا ىلصل الله ال رسو ــ"، فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي، ق(ال تقتله)":  ملسو هيلع هللا ىلصالله رسول 

 (2)".(بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالفإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت 

 
 
على هذا  أصليين فمن هنا نفهم أنه ال يجوز استهدافهم أو تقصدهم بالعمليات في المساجد ما داموا كفارا

سالم فمن أظهر لنا اإل  ؛كلمة التوحيدبقبل أن ينطقوا من القتل والتنكيل المثال، ومهما فعلوا بالمسلمين 

 ، هذا ما أوجبه الله علينا.حتى يظهر ضده قبلناها منه وكففنا عنه

: " والمسلم إذا حول تفسير اآلية قال اإلمام القرطبي، (3)  ىف حت جت هب مب  خب حب يفٱقال تعالى : 

م بعصام اإلسال  فإن قال: ال إله إال الله لم يجز قتله، ألنه قد اعتصملقي الكافر وال عهد له جاز له قتله، 

 
 
 المانع من دمه وماله وأهله: فإن ق

 
 تل

 
. وإنما سقط القتل عن هؤالء ألجل أنهم كانوا في صدر ل بهت  ه بعد ذلك ق

 
 
  اإلسالم وتأولوا أنه قالها متعوذا

 
  وخوفا

 
م أنه عاص ملسو هيلع هللا ىلص فأخبر النبي، من السالح، وأن العاصم قولها مطمئنا

  أفال )، ولذلك قال ألسامة: كيفما قالها
 
أخرجه مسلم. أي تنظر ( علم أقالها أم الشققت عن قلبه حتى ت

أصادق هو في قوله أم كاذب؟ وذلك ال يمكن، فلم يبق إال أن يبين عنه لسانه. وفي هذا من الفقه باب عظيم، 

 
 
 .(4)اهـناط بالمظان والظواهر ال على القطع واطالع السرائر. وهو أن األحكام ت

                                                                        

 (.1/152فتح الباري ) (1)

 (.131) باب تحريم قتل الكافر بعد قوله ال اله اال الله صحيح مسلم/ (2)

 [.14] سورة النساء (3)

 (.331\5القرطبي ) رتفسي (4) 
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، كم بإسالم من أظهر لنا اإلسالميمكننا أن نتوقف عن الحال أنه  -رحمه الله-هنا نفهم من كالم القرطبي 

قتص له منه، وإن أخطأ و وإن تعمد أحد قتل  .اهد  ه فإنه ي 

 

وأما  ،ركان في دار اإلسالم أو دار كف هكذا نعامل من انتسب إلى اإلسالم ولم يظهر لنا منه ناقض، سواء  

ات على وعندنا اإلثبات كالقبورية والرفض والديمقراطية وغيرها من النواقض،لداللة، قطعي ا س بناقضإذا تلب  

  كمن ذلك
 
فإنا  م؛التي ال يرتديها غيره أو غير ذلك من األزياء للحكومة المرتدة ةبزي الجيش أو الشرط رأيناه متزيا

 .حينها ونستهدفهونجري عليه أحكام المرتد نحكم بكفره 

األحكام التي كلفنا الله بها ش يء، والحكم الديني التي يترتب عليها الفالح في  فعصمة الدم والمال وغيرها من

 بد أن يفهم هذا وينظر فيه، وذلك في النظر في كالم العلماء بتمعن وروية.ال اآلخرة والفوز بالجنان ش يء آخر، 

 بعقدجاء  ؛ هو منالمسلم الحكميوعان، مسلم حقيقي ومسلم حكمي؛ فالمسلمون من حيث الحكم نف

 
 
 جري نله باإلسالم و  فهذا نحكممن شعائره الظاهرة،  اإلسالم أي )الشهادتين( أو انتسب لإلسالم أو أظهر شيئا

  عليه أحكام اإلسالم في الدنيا،
 
  ولو كان مبطنا

 
 .لإلسالم للكفر مظهرا

 والمسلم الحقيقي هو م
 
  ن كان مؤمنا

 
  ظاهرا

 
هو و  إله إال الله واجتنب نواقضها، ، وأتى بشروط الوباطنا

 .مسلم على الحقيقة في الدنيا واآلخرة

م على صاحبه أحكام اإلسال : قبول اإلسالم الظاهر يجري قلت": -رحمه الله–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

لم  وإن ر: مثل عصمة الدم والمال والمناكحة والموروثة ونحو ذلك وهذا يكفي فيه مجرد اإلقرار الظاهالظاهرة

فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إال بحقها وحسابهم على ): ملسو هيلع هللا ىلصكما قال ، يعلم ما في باطن اإلنسان

 )وقال :، (الله
 
 يم  إني لم أ

 
  ر أن أ

 
ولهذا يقاتل الكافر حتى يسلم أو ، (ب عن قلوب الناس وال أن أشق بطونهمنق

 
 
على أحد األمرين ومن قال : ال تؤخذ الجزية من وثني قال : إنه يقاتل حتى يسلم وأما  يعطي الجزية فيكون مكرها

فال يكفي فيه مجرد اإلقرار الظاهر بل قد يكون الرجل مع  ؛اإليمان الباطن الذي ينجي من عذاب الله في اآلخرة

 
 
 امعالى في القرآن في غير منافقون وقد ذكرهم الله ت ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان على عهد رسول الله  إسالمه الظاهر منافقا

 .(1). اهـ "المؤمنين والمنافقين في غير موضعوميز سبحانه بين  ،موضع

 التناقض ارتكبوا مثل هذاالمارقين فهذا هو أصول أهل السنة وهذا هو دين الله القويم، ولكن هؤالء 

 أنهم عون العجيب بجهلهم للدين وأصوله، ثم يد  
 
  أشد الناس كرها

 
مرتد  سب لهتنلإلسالم من أن ي   للكفر وتنزيها

 .لم يحسن اإلسالم ابتداء  

                                                                        

 (.435\0تعارض العقل والنقل، ) ءدر (1) 
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  وإنني أشد إباء  : ’’خوةإل في الرد على ا كما قال ذلك حاخامهم
 
للكفر منهم، هم يقولون بالردة بمجرد  وكرها

وهؤالء متى آمنوا ولم يكملوا  ىف زي ري ٰى ين ىن نن من  زن  يفٱ :يقول  والقرآناالنتساب لإلسالم، 

 ‘‘.؟والنتهوا من نواقضها !شروط اإلسالم، 

ا عليه، وهذا جهل عريض، وقد خالفوا  ؛فيه هوتأصيل بالكفر م الرجلحسبوا أن وس هو أقص ى وأشد حكم 

 قول السلف في ذلك.

ة بأن  عقوبة المرتد  أعظم من عقوبة الكافر األصلي من وجوه »قال شيخ اإلسالم:  وقد استقر ت السن 

دة، ة، منها  متعد  د له ذم 
 
عق

 
ضرب عليه جزية، وال ت قتل بكل  حال وال ي  يس بخالف الكافر األصلي الذي لأن  المرتد  ي 

قتل عند أكثر العلماء ه ال ي 
 
ن  أكأبي حنيفة ومالك وأحمد، ولهذا كان مذهب الجمهور  هو من أهل القتال، فإن

قتل خالف ب لمرتد  ال يرث وال يناكح وال تؤكل ذبيحته،ومنها أن  اكما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد،  المرتد  ي 

 .(1)اهـ  «.الكافر األصلي إلى غير ذلك من األحكام

 ومآخذ كثيرة دون الك
 
تون لنا على المرتدين أحكاما ن أنهم ال يدرون بوقاحتهم هذه يفو   فر األصلي،اهنا يتبي 

 القويم، والصراط المستقيم، التي كان عليها رسول ما ندين الله به، وهذا هو المنهج والذي قاله شيخ اإلسالم هو 

افي ص، وحجبه فهمه السقيم عن دين الحنيفأحد إال تاه وضل عن ال وصحبه، ووالله ال يخالف هذا ملسو هيلع هللا ىلص الله

  ؛المعرفة وصحيح اإليمان
 
 ليستدل على باطله بالتحريف، وهذا ما حصل لهؤالء. إذ ابتغى التعسف نهجا

 

 العجيبة ! هماتتناقضمن رعونتهم و ا... وأيض  
 
  أو يستنطقوه الشهادتين إذا جاء ، أنهم لم يستتيبوا أحدا

 
 راغبا

اللحاق بركب الشيكوي هو اإلسالم، واالنفصال  مجرد أم ياترى أن ،! التحاق بهم، رغم تأصل كفرهم عندهم

عمم الكفر على الناس ويؤصله فيهم، ث عنه كفر وضالل ؟!!!، بركبهم  م نراه إذا التحقوإال كيف لنا أن نفسر أن ي 

 صفون.الله المستعان على ما يال التائب !، فيعامل معاملة المهاجر 

 

  

                                                                        

 (.22/534الفتاوى، ) عمجمو  (1) 
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ْالفصلْالثالث:ْالمناطاتْالتيْيْ  ْرْبهاكف 

ل م  إن 
 
ب على وصف، وهذا الوصف يجب أن يثبت بدليل شرعي، ولن يتحقق في رت  التكفير حكم معل

يخالف  الالتي تستلزم كفره وانتفت الموانع التي تمنع من تكفيره، وإذا توافرت فيه الشروط ال املحكوم عليه إ

 من أشربت نفسه بمقولة الغالة، وسلك مسالك الخوارج .ال ذلك إ

ة أهل لها أئمزيادة على المناطات والنواقض التي أص   رون بها الناسكف  لجماعة الشيكوي مناطات ي  ولكن 

 .السنة والجماعة

  …  ملسو هيلع هللا ىلصفأعملوا سيوف التكفير وأسنته في أمة محمد 
روا باللوازمها وفاجرهاولم يميزوا بين بر 

 ، فكف 

 وال حول وال قوة إال بالله.ومن دون مراعات الضوابط والموانع التي أثبتها أهل العلم، والظنون، 

 يطلقواإلجماع يقال هي ن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة قال شيخ اإلسالم: "إ
 
كما دل  ،كفر قوال

لناس حكم فيه ا، ليس ذلك مما ي  األحكام المتلقاة عن الله ورسوله، فإن اإليمان من على ذلك الدالئل الشرعية

 ،فر حتى يثبت في حقه شروط التكفيرحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كا، وال يجب أن ي  همبظنونهم وأهوائ

 .(1)". اهـ وتنتفي موانعه ..

 

* * * 

  

                                                                        

 .(35/101الفتاوي ) عمجمو  (1) 
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 المبحث األول 

 للتكفيراالستدالل بالمنكرات والكبائر 
 
 
  نقول عمال

 
كما  صراحة يقولوا بكفر صاحب الكبيرة مل إن جماعة الشيكوي إلعتساف:ل لإلنصاف ومنعا

 ال وسنشرح ذلك-متعددة، كالكذب والتدليس والخيانة،  ائروقع في كب زعيمهم نأ علماذهب إليها أسالفهم، 
 
 حقا

   -إن شاء الله
ذين لرون ببعض الكبائر ويعاملون صاحبه كمرتد، فال أدل على ذلك من دفنه القادة اولكنهم يكف 

 بي أنيسةأ، كما أخبرني بذلك من شاركوا في دفن القائدين مصطفى وكاكا الحاج، أما قصة مقتل قتلهم بال جنازة

 .ي  فليس بخف  

 

 

 ’’ ي تسجيل له يرد على مخالفيه من جنود الدولة، قال: وف -الشيكوي -أنه 
 
 راك تقول بإسالم عاشق كرةأت

 .‘‘س ويدخل السينما لمشاهدة األفالمالقدم، والذي يختل

ط، كفرهم في عدم الهجرة فقال يتمثل الكفر  ر  ين تصدروا للفتوى: "إن ساكني دياوقال أحد تالمذته الذ

منات أن التي أمر الله المؤ  لجالبيبمر الطواغيت، كاأل لكثير من شعائر اإلسالم ممتثلين  ركهمفي ت عددبل يت

 ".؛ وهو كفريدنينه، بحجة أن الطواغيت لن يدعهن،  فهذا مخالفة ألمر الله وطاعة للطواغيت

ي أقواله فن بي  ي  هو ف، -تقبله الله-يوسف  يالشيخ أب الجماعة من قبل زمن هذا مخالف لما كان عليهمسلكهم و 

قدانه لناقض، حال فإنه يكتفي بتحريم الفعل والتحذير عنها و بإرداف ناقض عليها، ال لتكفير إتجنبه التعرض ل

 من  زن رن مم ام يل يفٱ ابن كثبر، حول قول الله تعالى: تفسير   درسهفي  -تقبله الله-ذلك كما فعل 
 .(1) ٨٨١هود:  ىف نن

 

صلله ما تقبله ا-قال 
 
لخ  :-هم 

هم األفالم وعرضهم األلعاب الرياضية، فقصدهم ليس التسلية وإدخال الدين؛ لهم مقاصد في بث  إن أعداء 

السرور في نفوس المشاهدين، أنتم تستمتعون وتتسلون بمشاهدة جري الحصان وقتل فالن، معرضين عن 

 مقصود أعدائكم الحقيقي في ذلك. 

وسيلة جذابة لمواالت أعداء الله الكفرة، حيث تجعل الشباب المسلم يحب  هم جعلوا في لعب الكرة 

ي بزيهم ويعلق صورهم في غرفه، وهذا هو أسمى أمانيهم، أما ف ىهم ويتزيائسمأبل يتسمى بويوالي الالعب الكافر، 

 فبرامجهم وأفالمهم، 
 
 ون فيها ما يجعل المسلم يبغض اإلسالم ويعظم األوثان واألصنام.يبث

                                                                        

 [113سورة هود ] (1)
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ك بعرضهم رجال يختارونه زعيم عصابة مجرمة ويزعمون أنه مسلم، يرخي لحيته وعليه هندام مسلم، وذل

فيقوم بأبشع الجرائم وأفظع المنكرات من قتل وتهجير وحرق البيوت، ثم يعرضوا نجم هذا الفيلم وثنيا يعبد 

مه ر الصبي وينكل به ويسو وقد يأسالصنم، ويعرضون ذلك الزعيم يقتل والد النجم ووالدته ويحرق منزلهم، 

ثم بعد سنوات يقوم هذا الطفل وينوي اإلنتقام من ذلك الظالم فيذهب إلى صنم له يدعوه ويتضرع العذاب، 

إليه، وهنا يكمن السر! حيث تتفاعل مع هذا الكافر الفاسق وتتمنى أن يجيب له هذا الصنم، أو تذرف دمعة 

 ، وهيحدثفهذا تستبعدوا ال نعم... شفقة به!، 
 
اب أيها الش ن  ذا هو لغز مقصدهم من إصدار تلك األفالم، تفط

 رحمه الله. اهـ .ركن إلى الذين ظلموا فتمسك النارالمسلم وتنبه وال ت

 

ت الالعب البل ربط الكفر بموا ،الكرة بمجردها مباراةشاهد فلم يكفر م   -تقبله الله-انظر إلى كالم الشيخ 

 الكافر. 

 فعدم ارتداء النساء 
 
 ال، وللجلباب، وعدم الهجرة، والسعي خلف الكرة وغيرها؛ معاص بحت ليس كفرا

 أصحاب كانإذا استحلها، فعن عبد الله بن شقيق قال: )ال يكفر أحد من المسلمين بمجرد فعل معصية إ

ترك من  فرفنقل عن الصحابة أنهم ال يرون ك ،(الصالة إال كرر تركه األعمال من شيئا يرون ال ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول 

: "ال نكفر أحدا من المسلمين بذنب إال تارك رحمه الله أحمد بن حنبلاإلمام قال ،الصالةال بعض الشرائع إ

 الصالة".

عندهم  لها، وال يصلأنهم ال يكفرون مرتكب الكبيرة بالذنب حتى يستح :وهذا معلوم من عقيدة أهل السنة

 .إلى حد الكفر

 .(1)ىفخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي يفٱٱ"قال تعالى: وقد 

يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب األرض خطايا ثم  )..."فيما يرويه عن ربه عز وجل:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول الله 

ر شك فيه أن هذين الدليلين ينسفان بنيان من كف  ال مما  .(2)(تشرك بي شيئا ألتيتك بقرابها مغررةال لقيتني 

 بالكبيرة.

ولكن هناك بدع توصل إلى حد الكفر، بدع محدثات، عظائم املحدثات في الدين، قد توصل إلى الكفر؛ ألن 

 عليها، فإنه ال ي  البدعة بريد الكفر، وأما مطلق الذنوب ولو كانت كبائر، ولو كان 
 
ر ما كف   ي  البل ر بها، كف  مصرا

 ما دام ميكفر ال دام أنه يعترف أنها ذنوب وأنها محرمة، فالزاني وآكل الربى 
 
ا أنه ذنب وحرام، وكذلك غيره اعترف

الذنوب ال يصل إلى حد الكفر، إال إذا اعتقد حلها فإنه يكفر بذلك، فإن مستحل الذنب املحرم يكفر مطلق من 

 ولو لم يفعله.

                                                                        

 [.111[ و ]42سورة النساء، اآلية ] (1)

، وقال: حديث حسن صحيح.3540رواه الترمذي برقم ) (2)
 
 ( مرفوعا
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كافر، والخوارج الذين يجعلون الذنب ال مؤمن وال يجعلون المذنب  املخالف في هذا هم المعتزلة الذينو 

.
 
 كفرا

 

* * * 
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 المبحث الثاني

 إلقامة في دار الكفرباالتكفير 
 
 
  وهذا المبحث رغم استحقاقه فصال

 
تثقيل  لشرطنا بعدم هنا أننا وضعناهال وبسط الكالم عليه؛ إ مستقال

 ، ولذلك سنكتفي بعرض كلماته وتطويله الكتاب
 
 إذا احتجنا التفصيل.ال إ ثم نرد عليها مجمال

 

ا على جنود الدولة القائلين بإسالم عموم أهل السنة د  افي تسجيل له ر  -الشيكوي -قال 

 ،إلسالممن نواقض ا اأينما كانوا ما لم يرتكبوا ناقض  

ن’’قال:    ي  وإن كان الرجل س 
يفتر عن العبادة، بل ولو ال ويسبل إزاره، ال بل ، لم يشرك بالله قط اد  ا موح 

 .‘‘كانت تعداد أنفاسه كلها عبادة، إن كان في دار الكفر ولم يظهر لهم عداوته فهو كافر

إن القول بإسالم من لم يظهر عداوته للطاغوت أو لم يحاربه؛ ’’وقال في تسجيل آخر يرد على الدولة: 

 .‘‘مخالف للكتاب والسنة

 خر مجيب  وقال في تسجيل له آ
 
ا: هل نكفر كل من خرج من هنا إلى دار ا أحد طلبة العلم الذي قال له مناقش

به  علم أكان خروجه عن ظلم حل  ننستفسر عن سبب خروجه، حتى ال ، قال له األخ: أ‘‘نعم’’الكفر؟. فقال: 

الفرار إلى  أي -وقد قال ابن حزم بجوازه له بحسب حاله،ثم نحكم  ،فخاف على نفسه الظلم والقتل ففر بنفسه

 ؟، -دار الكفر لخوف الظلم

وليس في الخوف عذر، قال ذهابه فهو كافر،  وبأي سبب كاناسمع ابن حزم لم يقل ذلك، ’’: -الشيكوي -قال 

، وأيا كان سبب فهو كافر؛ يره يعني انتفاء الشرطفخوف غ ىف  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي يفٱتعالى: 

 .‘‘خروجه فهو كافر

  ويسترسل الشيكوي مت  
 ا لتس  ف  ـــعس 

 
ا للدفاع عن ما سيثار ضده من استنكار، فتسلل م له نظريته، هارع  ل

 
 
مين، ويصفهم بقتلى المسل -الشيخ أبو يوسف -وشيخه هو  ا من أسلمته للمقيمين في دار الكفر من قبل  لواذ

 "بالتو"حيث نرى إسالم من قتلوا من نحن لم نكن ندري أننا وقعنا في كفر حينما كنا في "ابن تيمية"، ’’ قال:

 .‘‘بريءمنهم عون اإلسالم وهو وغيرها ممن يد   "غوسال"و "كفانشان"و

 

عن إحدى فرق الخوارج،  فقال: "زعمت  -رحمه الله-فقد ذكر األشعري وهذا والله هو رأي الخوارج بعينه، 

 يسعه إال الخروج".ال األزارقة أن من أقام في دار الكفر فهو كافر، 
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كنى ننكر وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار اإلسالم،  وأن السال إننا  

 مع، منها في ديار الكفر وعدم الهجرة
 
 مت زت رت يفٱالنار كما قال تعالى: عذاب صاحبها  يستحق رى بصية ك

  رن مم اميل ىل مل يك ىك مك لك اك  يقىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت  نت
 .(1) ىف ين ىن نن منزن

 ولكن ال يلزم 
 
 من ك

 
كفر ال روءط يستلزم ال، وين والساكنين، تكفير  املحكومامها وأنظمتهافر البالد وحك

به  ينتقض فمجرد السكنى في دار الكفر ليس بناقض ؛م فيهابردة من أقا حكم  ال دار   عنوزوال حكم اإلسالم 

 . اإلسالم

أي - ا: "اعلم أن التعرض لذكر دار اإلسالم ودار الكفر، قليل الفائدة جد  -رحمه الله-قال اإلمام الشوكاني 

لما قدمنا لك في الكالم على دار الحرب، وأن الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل  -في الحكم على قاطنيها

 .(2)ومان بعصمة اإلسالم، في دار الحرب وغيرها". اهـحال، ما لم يؤمن من المسلمين، وأن مال المسلم ودمه معص

ء ، فاألصل في المسلم بقا"األصل بقاء ما كان على ما كان"وذلك ألن القاعدة األصولية قد تقررت على أن 

ال فع إيرتال ا من نواقض اإلسالم، وما ثبت بيقين إسالمه فوق كل أرض، وتحت كل سماء، ما لم يرتكب ناقض  

 يحكم بزواله ملجرد الشك.ال قاطع وبدليل 

فائدة ال ممتنع و، (3) ىف جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  يفٱوإال لكان مضمون قوله تعالى: 

فال ضرورة للتثبت والنظر في حال من لقيه المؤمنون في  -بحد زعمهم-يوجد في دار الحرب مسلم ال لها؛ إذ أنه 

، الله تعالى حقهذه اآلية، والعبث ممتنع في نزول عبثية وهذا مخالف لمفهوم اآلية، ويقض ي دار الكفر، 

 فسبب نزولها تبين لنا زيف ادعائهم وبطالن شبهتهم.

سرية فيها المقداد بن األسود فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا  ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عباس قال بعث رسول الله 

حابه مقداد فقتله فقال له رجل من أصوأهوى إليه ال ،وبقى رجل له مال كثير لم يبرح فقال أشهد أن ال إله إال الله

 
 

ول الله قالوا يا رس ملسو هيلع هللا ىلصفلما قدموا على رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلص شهد أن ال إله إال الله والله ألذكرن ذلك للنبي أقتلت رجال

 
 

  :فقال، أدعوا لي المقداد شهد أن ال إله إال الله فقتله المقداد فقال: إن رجال
ً

ال إله   يقول يا مقداد أقتلت رجال

رجل  كانللمقداد: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول الله عز وجل اآلية،  قال فأنزل الله االله فكيف لك بال إله إال الله غًد إال 

  يخرمؤمن ي  
 
 (4).(وكذلك كنت تخرى إيمانك بمكة من قبل ،ه مع قوم كرار فأظهر إيمانه فقتلتهإيمان

 الحرب أو الذهاب إليه، فيجب العلمومما يجب العلم به، أننا إذ نقرر عدم التكفير بمجرد السكنى في دار 

م د قس  ،فقفي كتبهم -رحمهم الله–األئمة  كما قررههب إلى بالد الكفر يسلم من الكفر، بأنه ليس كل ساكن أو ذا

 رحمه الله أحوال المقيمين في دار الكفر إلى ثالثة أقسام، وهاك إيجازها:-الشيخ حمد بن عتيق 

                                                                        

 [.10سورة النساء ] (1)

 (.501\4للشوكاني )السيل الجرار  (2)

 [.14سورة النساء ] (3)

 (.12301) الطبراني –المعجم الكبير  (4)
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رض ى بما هم عليه من الدين أو يمدحه، أو يرضيهم بعيب لصحبتهم، في  ا عندهم رغبة واختيار   أن يقيم   -1

 المسلمين، أو يعينهم عليهم بأي نوع من المعاونة فهو كافر.

يظهر دينه مع قدرته على الهجرة، وال يعينهم على المسلمين ال أن يقيم عندهم ألجل مال أو أهل وهو  -2

 في أرض الكفر.ه يواليهم فهو عاص لله بتركه الهجرة وقيام  ال و

 عليه في اإلقامة بين ظهرانيهم وهو نوعان:حرج ال من  -3

  معه  تجبال أن يظهر دينه بالبراءة منهم ومن دينهم، ويصرح لهم بذلك، فهذا إظهار الدين الذي

 الهجرة.

   أن يقيم عندهم مستضعف 
 
يملك القدرة على ذلك، ال ا إلى دار اإلسالم لكنه ا، وهو يتلهف شوق

 اهـ بتصرف.

 

الشاهد من هذا كله أن أحوال المسلمين تحت حكم المتغلبين الكفار في كل زمان تغلبوا فيه على بعض ف

، اهد قائم بدين الله تبارك وتعالى، كانت تتفاوت بين مستضعف مستخف أو آخذ بالتقية أو مجمديار اإلسال 

س  ولم يكن العلماء يطلقون الكفر على أحد من هؤالء ما داموا 
بش يء من نواقض اإلسالم وأسباب  ينغير متلب 

ال إ الحرب ال يخرج من الملة بحد ذاتهإخفاء اإليمان وعدم إظهار العداوة، والسكنى في دار ف الكفر الظاهرة، 

الكفار أو المرتدين أو أظهر مواالتهم أو صار من أهل  ظاهر،كمن إذا أردفت عليها ناقض من نواقض اإلسالم

 .دولتهم وحكمهم الكفري 

فهؤالء "، ٥٢الفتح:  ىف زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ يفٱه تعالى: في قول -رحمه الله-لقيم ابن اقال 

كانوا يكتمون إيمانهم في قومهم وال يتمكنون من إظهاره، ومن هؤالء مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، ومن 

 .(1)."االباطن مؤمن  رى بالحبشة وكان في فإنه كان ملك النصا ملسو هيلع هللا ىلصالله  هؤالء النجاش ي الذي صلى عليه رسول  

ا يدل على  ا لألغلبية كما يفعله الغالة، وهذا أيض  وهؤالء رغم كونهم في مكة لم يحكم الله عليهم بالكفر تبع 

 عدم إظهار عداوتهم لقومهم الكفار.

 

 -ا، منها:تدل على ذلك كثيرة جد   والنصوص التي جاءت

 (2)  ىفيل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف  يفٱ: جل جالله قوله تعالى*** 

                                                                        

 (.110\1التفسير القيم البن القيم، ) (1)

 [.02نفال ]ألسورة ا (2)
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منا حينئذ عنهم ضده، فعل ىهجرة، فوصف الله لهم باإليمان نففجمع الله بين وصفهم باإليمان وتركهم ال

 يكفر بمجرد ترك الهجرة.ال المسلم أن 

 *** و قوله تعالى: يفٱ ّٰ رئ زئ مئ نئ  ىئ يئ رب ىف )1(.
ظهر إال هذا اليوم حين قال فرعون قال ابن كثير: "وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط فلم ي  

  فأخذت الرجل   ىفخم حم جم يل ىليفٱ
 
 (2)اهـلله عز وجل". غضبة

دم إظهار عومحل الشاهد هنا وصف الله له باإليمان مع أنه يكتم إيمانه في قومه، وكتمان اإليمان يقتض ي 

 العداوة لفرعون وقومه.

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱقال اإلمام محمد بن عبد الوهاب: "وقوله تعالى:  ***

م ناداهم الله باس قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه اآلية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا .(3) َّ

 .(4)ـ اإليمان". اه
بالمراوغة والعبث ال إلن يصمد أمام هذا القول المعاند جاحد تاج إلى تعليق أو مزيد بيان، فاليحال وهذا 

 بكالم الله.

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ يفٱ تعالى:*** قال 
 (5) ىفخف  حف

، إال أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، ىفخف  حف جف مغ جغ يفٱقال اإلمام الطبري:   

 .ة بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوةفتظهروا لهم الوالي

 معهم، ال يقدر على وهو: أن يكون اإلنسان  ىفخف  حف جف مغ جغ يفٱٱوقال سليمان بن عبد الله:
 
مقهورا

عداوتهم، فيظهر لهم المعاشرة وقلبه مطمئن بالبغضاء والعداوة، وانتظار زوال المانع، فإذا زال رجع إلى العداوة 

 (6).والبغضاء

 

                                                                        

 [.22] سورة غافر (1)

 (.4/112تفسير ابن كثير ) (2)

 [.51]العنكبوت:  (3)

 (.12األصول الثالثة ) ،( 134\1)الدرر السنية  (4) 

 22آل عمران:  (5)

 (.2/123الدرر السنية ) (1)
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؛ فإنا نأخذه بالظاهر إسالمه من كفرهممن ال ندري  ،كفر الطارئوأما مستور الحال في دار ال

 أظهر لنا شعائر اإلسالموالله يتولى السرائر، فإن 
 

ى بزيهم مثال ، أو وجدنا ، أو أظهر خصائص المسلمين: بأن تزي 

 ناقض، وأما أن يكون صمنه  ظهر لناتكفيره ما لم يلنا بإسالمه، وال يحل  حكمن مصحفا في جيبه؛ فإننا
 
ا في ادق

كلفنا عالم الغيوب، ولم ي -عالجل و -باطنه أو ال يكون، فنحن ما علينا من حسابهم من ش يء، بل حسابهم إلى الله 

مرنا بتنقيب الصدور وامتحان العقائدباألخذ بالظاهر، ال نحن إ
 
 .وال أ

  ا وظنن  ولكن من أظهر اإلسالم "قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
ألن  ؛أنه أتى بناقض، ال نكفره بالظن 

 ال يرفعه الظن،  اليقين  
 
 ، ر  ر من ال نعرف منه الكف  كف  وكذلك ال ن

 
 .(1)اهـ ."هونحن لم نتحقق ر عنهك  بسبب ناقض ذ

 هورة.المش "ماردينعن بلد " : -رحمه الله  - شيخ اإلسالم ابن تيمية تناسب الموضوع من فتوى  نختم بقطعةو 

 الو  ،.... " أو غيرهاماردينن وأموالهم محرمة حيث كانوا في "، دماء المسلميالحمد لله"فيها:  -رحمه الله–قال 

؛ بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة عموما ورميهم بالنفاقيحل سبهم 

وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة : فيها المعنيان ؛ ليست " بمنزلة  ،أهل ماردين وغيرهم فيدخل فيها بعض

بل هي  ؛لة دار الحرب التي أهلها كفارمنز ؛ وال بم التي تجري عليها أحكام اإلسالم؛ لكون جندها مسلميندار السل

 (2)اهــ  ."ريعة اإلسالم بما يستحقهقسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن ش

 

 
 
جهيزة  ت  عوسنكتفي بهذا القدر، فإن فيه الكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وقد قط

 .وكفى الله المؤمنين القتالقول كل خطيب، وقطع لسان كل معترض عنيد، وسد في وجهه أبواب الجدال 

ومن أراد التبسط فليرجع إلى بطون كتب أهل العلم، وما "السلسلة العلمية في بيان مسائل منهجية" التي 

 .قيم مفيد فريد في بابه، وننصح اإلخوة باالستفادة منه؛ فإنه نشرته إذاعة البيان عنا ببعيد

 

 حت جت يفٱه هارون وموس ى: ي  ا عن نبي  فماذا يقول في قوله تعالى مخبر   وأما قوله : "لا عذر في الخوف"؛

 ٥٢طه:  ىف جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت

 ه، والخوف من األعداء سنة الله في أنبيائ"إنه ال يخاف"وهذه اآلية ترد على من قال:  :قال اإلمام القرطبي

أنه  -رحمه الله حين قال للمخبر عن عامر بن عبد الله ولقد أحسن البصري   ،مع معرفتهم به وثقتهموأوليائه 

اجته، حنزل مع أصحابه في طريق الشام على ماء، فحال األسد بينهم وبين الماء، فجاء عامر إلى الماء فأخذ منه 

ا لي من أن يعلم الله أني أخاف شيئوفي أحب إفقال: ألن تختلف األسنة في ج   ،فقيل له: فقد خاطرت بنفسك

 مل يفٱ" حين قال له الرجل: عليه الصالة والسالم، ا من عامر، موس ى : قال الحسن: قد خاف من كان خير  -سواه
 ٥٨ - ٥٢القصص:  ىفجي ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل

                                                                        

 (.10/112الدرر السنية ) (1)

 (. بتصرف241 /22مجموع الفتاوى ) (2)
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 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يفٱ: وقال حين ألقى السحرة حبالهم وعصيهم ىف ني مي زي ري ٰى يفٱ وقال:  

 .٧١ – ٧٦طه:  ىف مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

رب مما هقال العلماء: فاملخبر عن نفسه بخالف ما طبع الله نفوس بني آدم عليه كاذب، وقد طبعهم على ال

 .(1). اهـيضرها ويؤلمها أو يتلفها

 

* * * 

 

  

                                                                        

 (.203-202\11تفسير القرطبي ) (1)
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 ثالثالمبحث ال

 البطاقة الجنسية
 

حرج عن مدى تفاقم الخالف حولها، بل أدى ال تية؛ فحدث وبطاقة التجنس وغيرها من األوراق التثب  أما 

اوي، لما شيري البنكال األمر إلى تكفير من لم يكفر حاملها وقتله، كما حدث ذلك مع الشيخ أبي العباس بانا بو

أفتى بجواز استخراجها لمن يريد السفر بحرية في أراض ي الطواغيت، وإن كان هذا ليس هو السبب في قتله فقط، 

 والله المستعان.، عليه دفين البعير لما انضافت إلى حقدا القشة التي قصمت ظهر ولكنه

حول هذه القضية لهيئة البحوث والدراسات في الدولة اإلسالمية، فجاءت حاسمة  ولقد وجهنا استفتاء  

، ويحكمون على ابفضل الله وحوله وأبهتت املخالفين الذين افتأتوا على الله وتقولوا بما لم ينزل به عليهم سلطان  

 الناس بالكفر بغير دليل قاطع، وهاؤم السؤال والفتوى.

 

سؤالنا اليوم عن حكم استخراج بطاقة الجنسية في البالد التي تحكم بالقوانين الوضعية، فاإلخوة هنا 

 يخوضون فيها بشكل ملفت للنظر.

يرى البعض أنها مبايعة للوطن، وانتماء للحكومة الكافرة، ورضا بما فعله سايكس وبيكو ببالد المسلمين، 

 .٢٨المائدة:  ىفىه مه جه ين ىن يفٱويعترف بحدودها، وهي تدل على الوالء والبراء، وقد قال الله جل في عاله: 

بينما الطرف اآلخر يراها أداة إحصائية، تحدد عدد السكان المنتمين لرقعة أرضية محددة، وال تعني 

قال عنهم العراقي  االنتماء للحكومة ولكن االنتماء لألرض التي ولد فيها اإلنسان، وقد عرف من علماء السلف من ي 

 الشاميين والحجازيين. والشامي والمصري واألندلس ي، ونجد في كتب الحديث ما يعرف بمسند 

 
 

 ، إن كانت كفر  ثم طرح هؤالء سؤاال
 
ا فكيف يجوز للمهاجر من بالد نائية بعيدة عن بالد اإلسالم ا وشرك

ضطر  كأمريكا مثال، ال يجوز له الخروج إال بها فكيف له أن يحملها، فإن قلتم بجوازها في مثل هذه الحالة، فهل ي 

لفعل كفر؟ وإن قلتم بعدم جوازها فكيف سيهاجر؟ أم سيبقى في بالد الكفر على أنه مستضعف؟ وقد عجز 

 عيون في حسم هذا األمر، فأفتونا أيها األكارم يؤتكم الله أجرا حسنا وجزاكم الله خيرا... الشر 

 والية غرب إفريقية، 

 هــ".1430\شعبان\12يوم األربعاء، 
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وبالله التوفيق، وعليه التكالن، وال حول وال قوة إال به جل  في عاله: الذي نعتقده أنه ال تالزم بين إخراج 

بطاقات وغيرها من األوراق الثبوتية المنتشرة في البلدان التي تغلب عليها الطواغيت وبين البيعة للطاغوت هذه ال

 والرضا به والنصرة له والوالء له. 

ن تحت سلطانهم من العامة المستضعفين بالقسم على نصرتهم والوالء لهم  طالبون م  فإن الطواغيت ال ي 

طلب هذا ممن ليس تحت سلطانهم مقابل الحصول على مقابل الحصول على هذه البطاقات و  األوراق، وإنما ي 

طالب بأن يقسم على البراءة من كل دولة  س" بـ "الجنسية" األمريكية، في 
 
"جنسية" البلد، كالنيجيري الذي "يتجن

ون يكوكيان سوى الواليات المتحدة وأن يناصر الدستور والقانون األمريكي على كل عدو داخلي وخارجي وأن 

ة إلخ... فال  لب منه ذلك دفاعا عن الواليات المتحد 
 
مخلصا ومواليا ألمريكا ودستورها وأن يحمل السالح متى ما ط

 شك في كفر هذا القسم وأمثاله.

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي يفٱ، وقال:  ىفىه مه جه ين ىن يفٱقال جل  وعال: 
 رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ
 .٨٨الحشر:  ىف

ة بين منافقي المدينة وكفرة أهل الكتاب بوعد هؤالء المنافق -جل وعال-فعقد الله  خو 
 
ة هؤالء ين بنصر األ

 رغم مخالفة المنافقين لوعودهم. ملسو هيلع هللا ىلص الكفرة على النبي

أما النيجيري الذي يخرج البطاقة الشخصية النيجيرية حتى ال تسجنه السلطات التنفيذية، فال نعلم سببا 

وازم باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، مخالفة للواقع... وهل يتعهد صاحب البطاقة بالكفر لتكفيره إال بل

ر  ر بها أن يكف   
لزم المكف  س بجنسية" جديدة؟ هذا ال نعلمه في بلد من البالد... وي 

 
للحصول عليها كما يفعل "المتجن

 تسب إلى فارس والروم والحبشة وغيرها،من انتسب إلى بلدان الكافرين وأقوامهم من القرون المفضلة، كمن ان

 والعياذ بالله.

ستعمل 
 
س بجنسية" جديدة وبين إخراج البطاقات واألوراق التي ت

 
نرجو أن يكون اتضح الفرق بين "التجن

 إلثبات شخصية المرء في الحضر والسفر.

 

باح قول الكفر وفعله إال للمكره، قال جل  وعال:  أما بالنسبة للسؤال األخير، فهو مبني على ما سبق، فنقول: ال ي 

، وهذا إجماع ال مخالف له، والسفر إلى دار اإلسالم ليس ٨٢٧النحل:  ىف مث زث رث  يت ىت نت يفٱ

ر ال يتضمن كفرا صريحا، من اإلكراه في ش يء، لكن الذي نعلمه أن إخراج البطاقة الشخصية وجواز السف

خرج جواز   س" كي ي 
 
س"، والمهاجر المنتسب إلى بلد ما ال يحتاج إلى "التجن

 
ا، فإن بخالف عملية "التجن

س"، وإنما 
 
الطواغيت يعطون الجوازات للعامة المستضعفين تحت سلطانهم دون إلزامهم بعملية "التجن

 يلزمون "األجنبي" من الخارج بذلك.

، وصلى الله وسلم على الرسول النبيء الصادق األمين، وعلى أزواجه وذريته الطيبين ، والله أعلماهذ

 الطاهرين.
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حض دفوق كل ذي علم عليم، ولكنه بفضل الله وتوفيقه كان شافيا للصدور، وم ألن ؛نعم، والله أعلم

 لشبه أصحاب الفجور، فهي ج  
 
 الم هايلذ

 
 ــ

 
 ك، وع  حك

 
يقول لي لم أفهم هذه القضية أخال أحدا ال وب، ج  المر   ايقهذ

الخرقاء ذات نيقة، فلله الحمد في األولى ال يخوض فيها بعد هذا الجواب الذي سد كل باب للجدال إال اآلن، و

 واآلخرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ْ  
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ْالفصلْالرابعْ:ْالتكفيرْالمسلسل

ْ

للشيكوي في التكفير التسلسلي عكازتين قويتين ينهز بها الناس، ويحكم بها عليهم زرافات ووحدانا بالكفر، 

، وسوف نتناول الكالم حول كلي ‘‘من لم يكرر الكافر أو شك في كرره كرر’’، وقاعدة العذر بالجهلوهي 

 به على مرض ى القلوب والجهلة،لتداخل أحكامهما، ويتشاواحد فصل في مبحثين، وأوردناهما في المسألتين

 هما مستعينين بالله، طالبين منه الهداية والسداد.اقشنفن

 

* * * 
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 المبحث األول 

 العذر بالجهل

 

رط فيها غال  وتشاحنوا فيها فمن م   واهذه مسألة خاض فيها الناس وشاح   اب في أبو يقول بعدم العذر  ف 

 مطلقا، وكالهما مجازفة بغير حق، فالحق وسط بينهما.ا، ومن مفر ط جاف يقول بالعذر مطلق  الكفر 

 ا من اإلقامة في دار الحرب والخائفوهي أهم مطرقة للشيكوي في التكفير، فال عذر ألحد فيما سماه كفر  

ا بدون تفصيل، وعاذرهم أو الشاك في كفرهم كافر وغيرهما، هو  فال يعذرعذر في حقه، ال إذ أنه عذر من مطلق 

ا  ا فوا كتب  ممن أل ا عليه، يسقيها من أنفاس الغالةولم يسلم منها أحد وصنف كتاب   نهاية له،ال ى ما وهكذا إلأيض 

 ا لبدعهم.يد  ؤ م  

 

  مرتكب الكفرال عذر بالجهل في ’’يقول الشيكوي 
 
خطأ  أو م 

 
 أو متأوال

 
 .‘‘سواء كان جاهال

من سلطانه إلى والية أخرى: "أنا أدري ما الذي حينما نوينا الهجرة والخروج  -مشافهة–ا قال لنا يوم  و 

 وكان العذر بالجهل على رأس ما يخالفني فيها"، وهي والله كذلك.ال أحد يخالفني إال يديركما، 

 

 

 حول هذه المسألة؛ نعر  وللرد عليه 
 

ة ناقلين كالم أهل العلم  ثم نشرع في اجتذاب المسألف الجملة أوال

 األفذاذ:

 هو تصور الش يء على خالف ما هو عليه، أو عدم العلم به مسبقا. الجهل:ف

رفع اللوم عن الشخص الذي أتى بمنكر يستحق اللوم والعيب عليه؛ لوجود حجة  العذر:و 

 مانعة.

 

 ال  "العذر بالجهلمصطلح"و 
 

وإنما يسمونه "بالحجة الرسالية"؛ فمن  بهذا اإلسم عند السلف، يعرف أصال

رك عليه اسم الشوأما المشرك فيطلقون روه، ومن ال فال، مرتكبي الكفر كف   منالية قامت عليه الحجة الرس

يعذر بأي حال، وما يعذر بحال ال وما  ،ما يعذر فيه :أحوال ثالث للمسألةا، وبالجملة فإن جاهال كان أو عالم

 دون آخر، ويمكننا تلخيصها كاآلتي:
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 :ينقض المعنى اإلجمالي للشهادتين وهو ما الأولى: أصل الدين:

 أي ما تقوم الحجة فيه بمجر  
 
 عوذلك كمن نطق بها ثم أشرك بالله في العبادة كمن شر   ين،د فهم الشهادت

أنه إذ  ه؛اإال بإكر  يعذر بأي حال من األحوالال ن هذا فإوبه في التشريع، أو انتخب من ين  ا يرجع إليه العباد، قانون  

و أ بإعطائه لنفسهوذلك الله وحده، ال صرف له عبادة من العبادات إأحد يستحق أن ي  أن ال ب نقض شهادته

 وصالحية تدبير العباد. ،هلالج لجا من ملك الله نصيب   لغيره

أحد رجلين، إما أنه فهم معنى  مرتكب الشرك بعد النطق بهاألن الحجة مقامة بمجرد فهم الشهادتين، و و 

، أو أنه لم يفهم ذلك في معنى الشهادتين، فهذا لم يحقق شرط حقيقي الشهادتين وفعل ما يناقضهما، فهو مرتد

ونحن إذ نحكم عليهم بالردة فألنهم نطقوا ؛ ، فهو مرتد حكمياا وإثبات  وهو العلم بمعناها نفي   اإلسالم أصالة

 ، وذكرنا هذا في مبحث سابق.بالشهادتين وانتسبوا إلى اإلسالم

 يعذرون بأي حال، سواء كانوا ال فهؤالء 
 

 خض حض جض مص يفٱ أو غير ذلك، بدليل قوله تعالى: جهاال
 .(1)اآلية ىف جغ مع  جع مظ حط مض

  في اآلية فسمى المستجير
 
لى شركاء إ، ألنه يعدل عن ربه م عليه الحجةوتقو  ا قبل أن يسمع كالم اللهمشرك

 .ذلك بأنهم قوم ال يعلمون  ، وأثبت جهلهم في اآلية بقوله:هؤ ها له آبااوأصنام سم

 "وقال الشوكاني رحمه الله: 
 

 لم يعذر؛ ألن الحجة قامت على جميع الخلق بمبعث ومن وقع في الشرك جاهال

تي من ق   ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 
 
. "نفسه؛ بسبب اإلعراض عن الكتاب والسنة، وإال ففيهما البيان الواضحبل ، فمن جهل فقد أ

 اهــ

 ."واسم الشرك تثبت قبل الرسالة"وهذا الصنف هو الذي يعني شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله: 

؛ ألنها من العلوم ونؤكد على أنه ال عذر ألي أحد بالجهل في هذه المسألة، التي هي من أصل دين الرسل

ذابه شرك، ولكن عالضرورية المستقرة في جميع الفطر والعقول، وبهذا نعلم أن من انتقض أصل دينه فهو م

  متوقف على بلوغ الحجة الرسالية إليه.في الدنيا واآلخرة 

أي المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، وهي الواجبات واملحرمات  الثانية: المسائل الظاهرة،

كالم الله، ووجوب التحاكم إلى شرع الله  القرآنوأن  ،الظاهرة المتواترة، كالعلم بأن الله على كل ش يء قدير

 
 
 وحرمة الزنى وحرمة القتل والسرقة إلى غير ذلك من المسائل الظاهرة التي ك
 
 ا التنازع.يجوز فيهال ف بها العباد ول

 
 

فعلونه علم أن المسلمين ينشأ بين المسلمين وي  ممن ، فمن تركها وهو كمن اعتقد أن ليس عليه صالة مثال

عتبر بادعائه الجهل دون المساجد ألجله،شي  على الدوام، وي   لم، ، بل هو في الحقيقة معرض عن العفهذا كافر وال ي 

عتبر عند اإلعراضالجهل دعوى أن إذ  ؛واإلعراض بحد ذاته نوع من أنواع الكفر عن معرفة الحق  والعمل به  ال ي 

                                                                        

 [.1سورة التوبة ] (1)
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ت :مثل ،مع القدرة عليه ه أن  عمله هذا كفر  فال يتثب 
 
المسلمون من أهل بلده مجمعون على فعل ، أو يرى أن  يبلغ

 فال يستفسر. ش يء

 من كان حديثال إأحد بالجهل  ايعذر فيهال  -مما هو معلوم من الدين بالضرورة–ة وأشباههالأالمس هفهذ

ين، لمسلمفلم يعلم أنها من أهم الواجبات عند ا ؛ببادية بعيدة عن حاضرة أهل العلمعهد باإلسالم أو من نشأ 

 .يعلم حكم الله فيها ولم

 " يقول شيخ اإلسالم رحمه الله:وفي هؤالء 
 

به،  عذر ببعض هذه األحكام جهال ي  لكن من الناس من يكون جاهال

 يت ىت نت  مت زت يفٱبالغ الرسالة، كما قال تعالى:  فال يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة
لم يكفر  ؛عليه، أو لم يعلم أن الخمر حرامواجبة، ولهذا لو أسلم رجل، ولم يعلم أن الصالة  ىفمث زث رث

 .(1).اهـ"م يعاقب حتى تبلغه الحجة النبويةبعدم اعتقاد إيجاب هذا، وتحريم هذا، بل ول

فاعتقد أن الخمر  -ولم يعلم شرائع اإلسالم -لو أسلم وال خالف في أن امرء  "ويقول ابن حزم رحمه الله: 

حتى إذا  به، عتد  ا بال خالف ي  لم يكن كافر   ؛حالل، وأن ليس على اإلنسان صالة، وهو لم يبلغه حكم الله تعالى

 .(2).اهـ"قامت عليه الحجة فتمادى حينئذ بإجماع األمة فهو كافر

أنا مت فاسحقوني واذروا نصفي في البر ونصفي اآلخر في ه أن إذا ءر أبناحكمه كحكم من أمالصنف هذا و 

 البحر لعلي أضل عن الله، كما جاء في الحديث الذي اتفق البخاري ومسلم في إخراجه.

 ه أن الله لن يقدر عليه إذا س  فظن  
 
بإجماع األمة، فلما غفر الله له علمنا أن الله يعذر من  ي كفر  ر  حق وذ

ر الشرك يغفال العلماء وحديث عهدهم باإلسالم، ولن يحكم بكفرهم عنده ألنه  هم في شأنهم الجهل لبعدهم عن

 بتوبة نصوح، وهذا لم ي  ال والكفر إ
 
 ب.ت

فهذا رجل شك في قدرة الله وفي .... الذي في الصحيحينأذكر الحديث  اوكنت دائم  "قال شيخ اإلسالم: 

 
 
  عاد، وهذا كفري، بل اعتقد أنه ال ي  ر  إعادته إذا ذ

 
 اال يعلم ذلك، وكان مؤمن   باتفاق المسلمين، لكن كان جاهال

 .(3). اهـ"يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك

 

 دليلها، كمسائل في الوعد والوعيد، وكبعض ىوهي المسائل التي قد تخف الثالثة: المسائل الخفية،

 خاصة الناس دون عامتهم.ال يعلمه إال  مسائل األسماء والصفات، كالنزول والرؤية واليدين لله، وغير ذلك مما

                                                                        

 (.11/401مجموع الفتاوى: ) (1)

 (.11/201املحلى البن حزم، ) (2)

 (.3/231)مجموع الفتاوى الباز المعدلة  (3)
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تقدون ا فال يعمع الصحابة حين يشكون في أشياء مثل رؤية النبي لله، أو يسمعون كالم   حتى وهذا يحدث

  ش يء من كما فعل عمر رض ي الله عنه، ومعلوم أن من شك فيأنه من القرآن، 
 
ذ  كلو  ر؛ف  القرآن ك

فاء لج رن هذا ع 

 .ملسو هيلع هللا ىلص يخفى عليهم فيسألوا رسول اللهوغير ذلك مما المسألة عليه،

 
 
م ابن تيمية شيخ اإلسال الشبهة عنه وإقامة الحجة عليه، وفي هذا يقول  فهذا يشترط في تكفير صاحبه إزالة

 من المسلمين ": (1)
 
ومن  ،، وتبين له المحجةحتى تقام عليه الحجة -أخطأ وغلط وإن -وليس ألحد أن يكفر أحدا

 هـا".إقامة الحجة وإزالة الشبهة، بل ال يزول إال بعد لشكذلك عنه باثبت إسالمه بيقين لم يزل 

 "وقال في املجتهد الذي يخطئ في اجتهاده: 
 
، فإن اوليس كل من خالف في ش يء من هذا اإلعتقاد يكون هالك

 ."حجةليكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه اال ا يغفر الله خطأه، وقد ا مخطئ  المنازع قد يكون مجتهد  

  

                                                                        

 .(12/250) ى"مجموع الفتاو في " (1) 
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أنت ال و  على األرض أو سقط في يدكأو ركلته برجلك، ، نكر الخطأ في العذر كم مرة دهست على القرآنأيا من ت

؟، لو سألتني ألحصيتها لك، ولكنك ألد الخصام، ولن حالة الغضب أو الفرح، وكم مرة قلت كلمة كفر ؟تشعر

ك ، لكن ما تقول فيترض ى بذلك ا وجد راحلته اللهم أنت عبدي وأنا رب  أخطأ من ")، فقال رسول الله:الذي قال لم 

ة الررح  .. والحديث متواتر رواه مسلم"(شد 

وقد تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته اللهم أنت عبدي وأنا ربك ": "(1)في "أعالم الموقعين ابن القيم قال

 اهـ ".دهر  أتى بصريح الكفر لكونه لم ي  أخطأ من شدة الفرح لم يكفر بذلك وإن 

 

* * * 

 

  

                                                                        

 (.3/13أعالم الموقعين عن رب العالمين، ) (1)



 

 93 

 المبحث الثاني

 قاعدة "من لم يكفر الاكفر فهو اكفر"
 

يمتطي هذه القاعدة بدون مراعاة لضوابطها  وكان ،التي يضرب بها إن هذه القاعدة هي المطرقة الثانية

وأحكامها، ويحقق بها هوى في نفسه، فضل وأضل، فاستحق العار والذل، بمخالفته أهل العلم والعمل، 

 واستخفافه بعقول أهل الجهل، فحسبنا الله ونعم الوكيل.

 

 مذهبهم أو شك في كفرهم كفر، فما دامفمن لم يكفرهم أو صحح ’’ورد في بيان له يقول فيها ما خالصته: 

عر هم مثل ش، فإن من لم يكفره أو شك في كفره كافر، وكذلك من لم يكفره حتى وإن كان عدد  االشاك كافر  

 .‘‘ى المعز 

رت في أن اللحظة طويلة الكفر؛ كل من فعله فهو كافر، ال ي  ’’وقال في موضع آخر 
 
عذر ولو للحظة، فإن فك

دت في هذا؛ فأنت كافر، ومن شك في كفرك فهو كافر، فهفأنت كافر، وإن كنت ت هو و وهو وهو و رى أنني شد 

ار، هذا ما أدين الله به، ال أحد على وجه األرض أتبعه على غير هذا ، وعليه أرجوا أن أختم أنفاس ي ،إلى....كلهم كف 

 .(1) ‘‘ ملسو هيلع هللا ىلص وهذا هو عقيدة النبي محمد

 

نيت عليه الدعوة، فقد قال الشيخ الوالد فوا عجبا !!!، إن  بله تق–هذا والله مخالف كل االختالف لما ب 

الحاكم الذي يحكم بهذه القوانين ليس كفره كفر دون كفر؛ بل هو كافر بمعنى الكلمة، ومن "في بيان له:  -الله

 
 
نا عليه ما كالتكفير، هذا همنا، إن كان ثمة ش يء يمنعنا من تعيين أحد؛ فهو ضوابط عمل تحتهاكافر، هذا هو ف

ن  ومن المعلوممذ بداية الدعوة،  ع عن تكفير المعي   أكثر مني، الطالب يتشددون في بعضجزافا أنه ال أحد يتور 

عين حتى يطبق فيه كذا وكذا،  مهم على أنه ال ي 
 
رومون أناس  كثيرون أتوا إلينا يوكان األحيان، فنستدعيهم ونعل

ون، وكذلك أهل الناقشونني االلتحاق بي، في    لوغعلى التكفير، فأقول لهم لست أوافقكم الرأي في هذا فينفض 

فير عموم فلم نتفق معهم في تك، وناقشوني وذهبت إليهم وناقشتهم في التكفير ا إليأتو  "دار اإلسالم" جماعة من 

 .(2)". اهـرونيكف  النهاية  في ، بل إنهمالناس وال التعيين جزافا

 

                                                                        

 دقيقة. (20:02|،11:12)من الدقيقة دروسه في "ستة مواضع لإلمام ابن عبد الوهاب"،   (1)

 .(30:50|21:52)الدقيقة  ، من"-الملف الثاني-"نصيحة محمد يوسف عن الدعوة  (2)
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 فللرد وتفنيد الشبهة التي تلبست ع
 
ن، في بحر أهل العلم العاملي غوصلى العامة، حول هذه المسألة؛ ن

تقبله -مي التمي شيخنا أبو مالكسيما ال السبيل، و مبهلنا أنار و تض يء بما حباهم الله من الهداية نقتبس ونس

يس تأصيل هذه المسألة، ونخرج بنف ، فإنا من روضته منهلين، وننغمس ونبحر في جهوده التي بذلها في-الله

 أنفاسه في شرح القاعدة، ونجري بعض التصرفات فيما نقلناه لتكون مالئمة لكتابنا.

  هذه المسألة حساسة جد   فنقول وبالله التوفيق:
فقد ذكر جماعة من رها كما قررها أهل العلم، ا ونقر 

 ا حكم من لم يكفر الكافر.ا وخلف  أهل العلم سلف  

ر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف في كفرهم، "قال القاض ي عياض:  كف  ر من لم ي  كف 
 
و أن

، أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك اإلسالم واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره  شك 

 .(1). اهــ"ما أظهر من خالف ذلك

اإلسالم كالنصارى، أو شك في تكفيرهم، أو صحح مذهبهم، فهو  من لم يكفر من دان بغير"وقال النووي: 

 .(2). اهــ"كافر

من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم " وقال الشيخ املجدد محمد بن عبد الوهاب:

 (3)اهــ  ."اكفر إجماع  

ه إلى نغير أن نو 
 
روعلة ناط م   ، وإنما لهاليست على إطالقهاهذه المسألة أن ا ن كف  دمها؛ ويعذر بعبوجودها  ي 

ي بل ههو الجحود والتكذيب، ليس من جهة انتقاض أصل الدين، ا، والعلة ا وعدم  إذ الحكم يدور مع علته وجود  

ه ورسوله، اللومعارضته من كفره الله ورسوله كافر لجحده فالمتوقف عمن واجبات الدين التي علم بالضرورة، 

وحكم الناس في هذه القاعدة تنقسم إلى أقسام عدة كما  كمن نقض أصل الدين،وكفره ليس  وتكذيبه إياهم،

 مها أهل العلم، قس  

 :ائف وأفرادأناس جاء نص صريح بتكفيرهم وهؤالء ينقسمون إلى قسمين، طو   القسم الأول:

 عيانا.أفاألفراد كفرعون وهامان وقارون وإبليس وأبي جهل وأبي لهب، وغيرهم ممن جاء النص بتكفيرهم 
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 ف، وعبدة األصنام والطوائف كاليهود والنصارى واملجوس والملحدين
 
 من ت

 
انهم ف في تكفير هؤالء بأعيوق

عذر بالجهل في ذلك كل من بلغته الحجة الرسالية،لرده وتكذيبه لنصوص الشريعة،  ، فهو كافر، يستدل و  وال ي 

 الله.على كفر هذا بكل آية تدل على كفر من جحد وأعرض عن حكم 

قال ابن الوزير الصنعاني: "وال شك أن من شك في كفر عابد األصنام وجب تكفيره، ومن لم يكفره، وال 

 (1) أن كفره معلوم من الدين بالضرورة". اهــعلة لذلك إال 

يقدره  الأقوال وأفعال جاء النص بتكفير فاعليها، كالذبح واإلستغاثة بغير الله في أمر  القسم الثاني:

 الله، وكذلك التحاكم والحكم بغير ما أنزل الله.ال إ

وا أن يكونبد ال الكفر هذا النوع من  ومقترفوايها، مرتكبالنص صراحة يحكم بكفر  هذه األفعال جاء

 ي   اإلسالم، وبناء على هذاإلى  نيتسبمن
 
 -ى ثالثة:في تكفير هؤالء ينقسم إل ا، وحكم من توقفعد الكفر عليهم طارئ

   أن يتوقف عن تكفيرهم لورود مانع معتبر شرع 
 
رج ل ما هو كفر، فهذا خاع  ظ أو ف  تلف  كره على ا، كمن أ

 ره.على من كف   عكس الحكم  نمن القاعدة، بل ي

  قر  ي  ال أن يتوقف عن تكفيرهم ألنه  
 

 الذبح لغير الله جائز، أو :يقول كأن  أن ما اقترفوه كفرا، أصال

ى ذلك ضاف إلر الكافر فقط، بل ي  كف  فر هذا ليس ألنه لم ي  اكم إلى غير ما أنزل الله جائز!، فكالتح

 جحده النص الصريح على الفعل، ورده حكم الله على القارف.

  اإلسالم، لوجود مانع عنده سواء كان معتبر أن يمتنع عن تكفير مقترفي الكفر، ممن ينتسبون إلى

 شرعا أو غير معتبر، وهذه هي قطب الرحى التي تدور حولها مسائل هذه القاعدة.

بأن الفعل كفر، وكما بينا أن مناط التكفير في هذه القاعدة الجحود ورد حكم الله، فهذا العاذر  قر  فهذا ي  

تى ينظر يكفر حال تكفير فاعل ذلك الكفر، فال يلحقه الحكم و له مانع يمنعه من حكم الله ولكنه ظهر د  لم ير  

 في مانعه.

ا كالجهل بالمسائل الظاهرة، في من هو حديث عهد باإلسالم أو نشأ ببادية ا شرع  فإن كان المانع معتبر  

 ال يلحقه الحكم وال بعيدة عن حاضرة أهل العلم، فهذا العاذر 
 

ى ل عن اإلنطباق عيكفر ألن الحكم ممتنع أصال

 املحكوم كما قررنا ذلك في مبحث العذر بالجهل.

ا، أقيم عليه الحجة، بتحقق انطباق حكم الله على الفاعل، فإن أصر وعاند وأما إن كان غير معتبر شرع  

 
 
 ر ألنه لم يكفر الكافر بعد إقامة الحجة.ف  بعد ذلك ألحق بهذه القاعدة وك

وفي هذا يقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ لما سئل عمن يخصص بعض المواضع كبعض  

األحجار التي يعتقدون أن من وقف عليها نهار التاسع من ذي الحجة، فأجره كمن وقف على العرفة إلى آخر 

 السؤال.
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 بادة، أو اعتقد أن منفأجاب رحمه الله: "إن هذه المسألة كالتي قبلها، ألن من خصص بعض المواضع بع

، يهفال بد من إقامة الحجة عليستريب فيه من شم رائحة اإلسالم، ومن شك في كفره ال وقف عندها الحج، كفره 

التي جعل الله الوقوف بها عبادة لله،  هوبيان أن هذا كفر وشرك، وأن اتخاذ هذه األحجار مضاهاة لشعائر الل

 كفره. فال شك في فأصر   فإذا أقيمت الحجة عليه

فيه حكم مقارف الكفر، بل كفرهم معلوم من الدين  يتضحعموم ما ذكرنا أن هناك حال ظاهر فنفهم من 

 ،لكهم دون ذكفر   ظهور  ن بالضرورة، كاليهود والنصارى، فمن شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، وهناك م  

 ها.ؤ تصور خفافي  

س كل من لم ليوالحفاء في الفعل والفاعل، وعلى ذلك فبد أن يراعى فيه الظهور ال لذلك فإن تكفير الكافر 

 ، بل هذا بحسب نوع المسألة.طلقايكفر الكافر يكفر م

لشرك اوبالجملة فإن للمتوقفين في تكفير المشركين مراتب يؤثر فيها قوة الدليل الشرعي، وظهور الكفر أو 

غض  النظر عن شدته...  أو خفاؤها ب 

الوهاب رحمه الله: "فهؤالء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل  قال الشيخ املجدد محمد بن عبد

حون له ويأمرون به الناس: كلهم كفار مرتدون الخرج وغيرهم
 

، مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترش

رهم، أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطال فال يخرجهم
فر: إلى الك عن اإلسالم، ومن جادل عنهم أو أنكر على من كف 

صلى خلفه". قبل خطه وال شهادته، وال ي   (1)اهـــ   فأقل أحوال هذا املجادل أنه فاسق، ال ي 

فتأمل كالم هذا اإلمام؛ كيف أنه جعل للمتوقف في هؤالء الطواغيت أحواال أقلها الفسق، وهذا يؤكد على 

 وقفين في المشركين أحواال ومراتب متفاوتة.أن للمت

لعذر الثاني: وفي ا ،توقف في تكفير الكافر: الذي يول فهو في العاذر األ من أحكام كل ما ذكرناه ننبه إلى أن و 

أما العاذر الثالث، الذي لم يكفر من توقف في تكفير من لم يكفر الكافر،  الذي يعذر المتوقف في تكفير الكافر،

 .خالف ذلكأول من قال بنه، والمعتزلة هم يلحق الكفر به بإجماع أهل السنة، بل يفسقو ال فإنه 

قال أبو المظفر اإلسفراييني، حين حكى عن المعتزلة المردارية، أنهم يقولون بكفر من قال برؤية الله، 

ومن شك في كفره فهو كافر ومن شك في كفر من شك في كفره فهو كافر، ال إلى غاية، قال: "وكل من أطلق مثل 

 ".فهو مخذول ال شك في كفرههذه المقالة 

متحدثا عن هؤالء المعتزلة ما ملخصه: "معتزلة بغداد كانت تكفر من لم -اإلمام أبو الحسن الملطي،  وقال

يؤمن بأصولهم الضالة ويكفرون من شك في كفره، ثم تسلسوا بعد هذا فكفروا الشاك فى الشاك والشاك في 

 الشاك إلى ماال نهاية،
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ها لضالة املخترعة لهم، ومن شك فى كفره فقط، لكنأما معتزلة البصرة فكانت تكفر من لم يؤمن باألصول ا

 لم تتسلسل إلى تكفير الشاك فى الشاك والشاك في الشاك.

 ،ومعنى استحسانه لهم أن"إن قول معتزلة البصرة أحسن من قول معتزلة بغداد"هاهنا قال اإلمام الملطى 

زلة المردارية، من غلوهم وتعصبهم كفروا معتفمعتزلة بغداد ، انوا أقل عصبية من معتزلة بغدادمعتزلة البصرة ك

 عن تكفير غيرهم من أهل السنة والجماعة.
 
 البصرة ملخالفتهم بعض أصولهم واختالفهم، فضال

واتباع   ،، نعوذ بالله من الخذالنأصولهم نقلوا عنههؤالء الشيكويين ليس لهم سلف صالح، ظهر بهذا أن ف

 .الهوى والشيطان
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 ثالثالباب ال

 نهايتهاو  ناجمةال ثار اآل



 

 97 

ْ...الثمارْالسيئةالفصلْاألولْ

التحري والتدقيق قدر اإلمكان، والموضوع جدير  معكشف أهم وأخطر معتقداتهم  هلالج لجتمت بحمد الله 

 بالعناية واالهتمام؛ لما له من األهمية الكبيرة؛ ولخطورته على من قال فيه بغير علم.

معتقداتهم الخبيثة فهي كثيرة، وفي هذا الباب نحاول فضح محصولها من التي جنتها أما النتائج والثمرات 

براءة منه والثم نختمها بسرد قصة البيعة واعتزاله بشاعة ما قام بها الشيكوي وسوء أخالقه وفجوره إذا خصم، 

صلحته ما مال إ - بإذن الله–وذلك في فصول نقسمها ونتحدث عنها بحول الله وقدرته، وليس فيها فيما بعد، 

ر ي صلحة العامة، مالط بو منال نذكر إال ما كان ذكره خالصة أو راجحة، و  ع 
 
 ونفضح شر إمام لمأموميه. ثم ن

 

رى له؛ لياختبار من الله  إالإن سيطرة الشيكوي على مساحات شاسعة من شمال شرقي نيجيريا ما هي 

 ته، ويفضحه على رؤوس األشهاد.خبيئلعباده  كشفليعمله و 

 تو   إنوما 
 
 ه جل جالله:قول فيهوكان حقيقا أن يتلى هلك الحرث والنسل، أو  ادفسحتى سعى فيها بالى في األرض ل

  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  يفٱ
 يتب عن غيهلم ، ونخش ى له هذه العاقبة إن ىف يق ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت

 .ويؤوب إلى رشده

لى يتسلطوا عما إن يفتح الله لهم بلداو من لدن ذي الثديين إلى يومنا هذا،  الخوارج،هذا هو دأب ووالله 

 تدميرو الخلق  سعوا في إبادة ، وال السنة وغيرهم ممن يرونهم كفار  أجهدوا أنفسهم في قتل أهإال رقاب عباده، 

 .ما أمكنهم ذلك البسيطة

والله ما كانت ذا خوالن إني قد أدركت صدر اإلسالم فأال ترى يا "ا ذا خوالن: قال اإلمام وهب بن منبه ناصح  

وما  ،ال ضرب الله عنقهإظهر أحد منهم قوله أوما  ،ال فرقها الله على شر حاالتهمإللخوارج جماعة قط 

ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت األرض وقطعت السبل ، اجتمعت األمة على رجل قط من الخوارج

 ن الله بح  أغير ": اأيض  وقال  ."الحراموقطع الحج عن بيت الله 
 
مه وعلمه ورحمته نظر لهذه األمة فأحسن ك

  ،النظر لهم
 
هم وستر به ءفحقن الله به دما ؛ف بين قلوبهم على رجل واحد ليس من الخوارجفجمعهم وأل

ام به وأق ،وقاتل به عن بيضة المسلمين عدوهم ،ن به سبلهمم  أو  ،وجمع به فرقتهم،وعورات ذراريهمعوراتهم 

 ىي يفٱ :هقال الله تعالى في كتاب ،رحمة من الله رحمهم بها ؛وجاهد به ظالمهم ،ومهموأنصف به مظل ،حدودهم

 حي جي يفٱوقال الله تعالى  ىف يك  يفٱحتى بلغ  ىف رئ ّٰ ِّ ُّ يفٱ ىف ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

  ىف ٍّ يفٱإلى  ىف ىي مي خي
 
 . انتهى كالمه"صروافأين هم من هذه اآلية فلو كانوا مؤمنين ن
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بصدق القادة م ث تعالى لهبفضفالشيكوي قد فتح الله عليه البالد في هذه البالد؛ وهذا حقيقة ما عايشناه 

، شوكتهظهره وكسر الله  قصمالذين معه، وما إن أسفر عن ما في ضميره صراحة، وقتل القادة جهرة، حتى 

 .ناتهياوقطع دابره، وها هو اليوم قد يئس من الحياة وظهرت بوادر الهزيمة في ب

 

* * * 

 

  



 

 99 

 المبحث األول 

 استحالل دماء العامة
 

 
 
 يار الكفرالمقيمين في د لوا إلى تكفير المسلمينوص  من ثمارهم التي جنوها بشبهاتهم تلك وبدعهم، أن ت

ال،  ظهر فيهم الكفر أم سواءوأعراضهم،  دماءهم وأموالهم، واواستحل ،وكفروا المسلمين بالتسلسل ،بالعموم

 بقاءهم في دار الكفر حجة لتكفيرهم بال استثناء.بل يكفي 

 

وإما  ،]في جماعتنا[ معنا الرجل أنا عندي اآلن الدنيا صنفان، إما أن يكون ’’قال الشيكوي في تسجيل له: 

 .‘‘ا عنا فأقتله، هذا فقط هو عملي اآلنأن أراه جانب  

ة وامشوا هكذا،  كل من لقيتموه أمامكم سوى النساء إن خرجتم للقتال يا إخواني، فبارزوا القري’’وقال: 

 
 
ا فاقتلوه، إال من تثبتم وتيقنتم بأخوته، وإن لم تعرفوه فليعلم أنه هو من جنى واألوالد والشيوخ، إن كان بالغ

 .‘‘على نفسه فاقتلوه، اقتلوا ودمروا البالد واحرقوها

النساء  ا إالفاقتلوا كل من رأيتموه، وال تتركوا أحد   يا إخوة! إذا أخذتم سالحكم’’ :"سودفي "الدفتر األ  وقال

 . (1)‘‘خذني يا الله بذلكيوم القيامة  ،والشيوخ، كل من وجدتموه فاقتلوه بدون تنازع أو جدال، أنا الذي أمرتكم

 !! بلدة كاملة، ١٥هود:  ىفىميمجنحنخن مم خلملىليلجمحمخمٹٱٹٱيفٱٱ’’وقال: 

ألم يكن فيها أوالد ؟، أال يوجد فيها امرأة حامل، أال يوجد فيها  ها الله ورفعها إلى السماء فقلبها وأكفأها،قلع

 .‘‘طفل صغير ؟، سل الله لم فعل ذلك(

 

، وال يقبل التنازالت، فإما مؤمن وإما كافر، وال أنصاف الحلول  التذبذب ىن دين اإلسالم ال يرض نؤكد أ - أولا:

 يي  ىي مي خي حي جي يفٱوقال  .(2)ىف  جل مك لك خك حك جك مق حق يفٱقال جل جالله: وال ش يء بينهما 

 .ىفٰذ
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ا ما ذ، وال إسالم لمن يفرح بانتصار أعداء الدين على أهله، هن يوالي أعداء الله ويتودد إليهمفال إسالم لم

 ونصر  ء  أصل الوالء والبراء، فإما مع المؤمنين وال مننعتقده في دين الله وهذا 
 
 ة

 
دين في ال ل؛ وإما مع الكفار، وال يغ

 من كان. ا، إال وقع في ضالل مبين، واإلسالم منه بريء كائن  لكفارل ومداهنة تزلفاأحد أو يتنازل قيد أنملة عنه 

وتحت كل سماء  فالمؤمن مؤمن في أي أرض  ،اإلسالم إلى ديارينماز أن  ؛صحة إسالم المرء ال يلزم منو 

أما ما يقصده هؤالء فهو استهداف واستحالل دماء من  ، والكافر كافر وإن كان في دار اإلسالم،قررنا سابقاكما 

 
 

جاوره فيها ثكنات وقواعد  ا، وعرض  لم يكن معهم في دولتهم التي ال تتجاوز قطرها مائة كيلومترات طوال وي 

 .، وسلبوا منه اإلسالم ملجرد ذلكفمن وجدوه خارج مناطق سيطرتهم فهو في مرمى أسلحتهم عسكرية،

يال ال تحمي حتى عأنت !!، األمة التي تريدها أن تدخل معك في غابتك عنوة، وأنت وال أدري كيف تحمي كل 

 
 

 عن العوام الذين كانوا معك، بل وال تعطي جندك ما يسعهم من الذخائر لدفع الصيال جندك وذراريهم فضال

  اتهم،ايإال إذا تحتمت عليك وأيقنت أن األعداء بعتبتك ويصل إليك رم
 

 ،د  رمقهما يس    عن إعطاء سائلهمفضال

 .والعجائز!! الصبيانمدى ضعفها  يعرفوتنص على ذلك بحجج واهية 

 

ا لما عاندو  ؛هو الذي شرع الجهاد في سبيله، وأحل لنا دماء أبناء من أسجد له المالئكة هلالج لجإن الله  -ثانيا:

د دنيا أهون عنزوال ال، فإن فيهم من عبيده وأغواهما، فال بد من الحذر في دماء زل أبويهمأواتبعوا سبيل من 

، ومعلوم عند فقهائنا أهل السنة، أن األصل في الدماء الحظر، فال يهدر منها قدر محجمة إال الله من إراقة دمه

 نة.بحجة وبي

 . (1)"(إن األصل في الدماء الحظر إال بيقين اإلباحة)" قال الحنابلة:

التكاليف وإباحة القتل عارض سمح به لدفع اآلدمي معصوم ليتمكن من حمل أعباء )"قال الحنفية: و 

 .(2)"(شره

اتباع توجيهات من أباح سفك الدماء وإرشاده، قال  والحيطة من سفك الدماء المعصومةيجب لضمان ف

 .(3).ىفخص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح يفٱٱتعالى

، هتثبت فينحتى  أمره ناأشكل عليو ه األرض غزاة أن نتريث فيمن لقينا إذا ضربنا فيأننا ومما أرشدنا إليه 

ال للقتل  ،فما ابتعثنا الله للجهاد وأحل لنا دماء عباده إال لنعلي كلمته ونخرج العباد من عبادة غيره إلى عبادته

 .ابتداءوالتشفي والنهب والحرق 

                                                                        

 (.332)القواعد البن رجب:  (1)

 (.245 /3) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق (2)

 [.24نفال ]ألا ةسور  (3)



 

 303 

 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  يفٱ : هلالج لجفقال 

 مص خص حص مس خس حس  جسمخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت

 .(1). ىف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خضحض  جض

يا أيها الذين صدقوا الله  ىف يي ىي  ني  يفٱقال اإلمام أبو جعفر الطبري: "يعني جل ثناؤه بقوله: 

يقول:  ىف جب يفٱا لله في جهاد أعدائكم وصدقوا رسوله، فيما جاءهم به من عند ربهم؛ إذا سرتم مسير  

فتأنوا في قتل من ، فلم تعلموا حقيقة إسالمه وال كفره، وال تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره، وال 

 جت هب مب  خب حب يفٱتتقدموا على قتل أحد إال على قتل من علمتموه يقينا حربا لكم ولله ولرسوله. 

 خت ٱيفٱ،هل ملتكم ودعوتكموال تقولوا لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم، مظهرا لكم أنه من أيقول:  ىف حت

فتقتلوه ابتغاء عرض الحياة الدنيا، يقول: طلب متاع الحياة الدنيا، فإن عند الله مغانم كثيرة من  ىف مت

رزقه وفواضل نعمه، فهي خير لكم إن أطعتم الله فيما أمركم به ونهاكم عنه فأثابكم بها على طاعتكم إياه، 

يقول: كما كان هذا الذي ألقى إليكم السالم فقلت له  ىف حص مس خس حس يفٱفالتمسوا ذلك من عنده 

ون بدينكم تستخفلست مؤمنا فقتلتموه، كذلك أنتم من قبل، يعني: من قبل إعزاز الله دينه بتباعه وأنصاره، 

 .(2)اهـا على نفسه منهم.، وأخذتم ماله بدينه من قومه أن يظهره لهم حذر  كما استخفى هذا الذي قتلتموه

عيد عن فهذا غال ب ى جماعته؛ءه إلوالءه وانتما هو مظنةحتى فيمن والتشفي فمن كان همه القتل والنهب 

  .سنى اإلسالم خارج من حماه

‘ ‘وإن لم تعرفوه فليعلم أنه هو من جنى على نفسه فاقتلوه’’ يقول: ثم بالتثبت يأمر ب أن الشكوي يوالعج

ننظر صدق و  نشق قلبهتريدنا أن ، أم ؟ما دمت ال تقبل ظواهر الناس كيف نتبين ونتحقق كما كنت ترنوا إليه؟. ف

إنها تعمد قتل النفس التي تعصمت بال إله إال الله، سواء التزمت صادقة مخلصة  ،كال والله، والئه ومبايعته لك!؟

 !!. تكمي  نجه  دار التي تحكمونها بع  ال، ما دام في غير الأو 

  هذا وال ي  
 
 هنا ما تقرر لدى الفقهاء في مسألة التترسر على ما قررناه عك

 

عل الجند أي حاسبني  خذني يا الله بذلك(؛آأما قوله: ) -ا:ثالًث يتضمن استهانة هذا  ،! هازر  و   فعلي  على ف 

 . ىف رن مم ام  يل ىل يفٱٱ،الذي قال عنه ببطش الله وعذابه

ذا إن لم ه وبيوم القيامة الذي يقول فيها األنبياء "نفس ي نفس ي"، وال يفكرون في إنقاذ أحد سوى أنفسهم، 

 يكن فيها عدم اإليمان ببطشه.

                                                                        

 [.14النساء ] ةسور  (1)

 (.01\1الطبري ) رتفسي (2)
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ا وهذا  يبين لنا سوء اعتقاده في من يقتلهم، وإنما هم حالل الدم  -ا بعذاب اللهإن كان مؤمن  حتى و -أيض 

 على ذلك. والمال، وإن الله لن يأخذه ويحاسبه

ا في أفعاله حتى في من قتلهم من القادة فحكمهم عنده حكم المرتد، ال صالة عليه وال وهذا واضح جلي  

 ترحم وال يورث، فسبحانك هذا بهتان عظيم.

ثم قرأ  "(رلتهملي للظالم حتى إذا أخذه لم ي  إن الله لي  ): "ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي موس ى رض ي الله عنه قال قال رسول الله  

 .(1)اآلية ىف رن مم ام  يل ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق يف يفٱ ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله 

 

ى قياس محض بفعل الباري القهار، ومت ؛‘‘ليحشر على نيته’’أو قولهم  ،‘‘سل الله لم فعل ذلك’’وقولهم  -ا:رابًع

 صار العباد يقيسون أفعالهم بأفعال المهيمن الجبار، الذي ال معترض له في ملكه؟.

 نكفال ي   له لم فعلت ذلك؛ يهلك خلقه وال أحد ينكر فعله ويقول خالق أن لإذا جاز ل :فكأنه يقول 
علي  رن 

 للمسلمين والنساء واألطفال. يأحد قتل

 سأل عما يفعل في خلقه، ومنأليس للخالق الباري أن يبيد ما يشاء ويمحو ما شاء من عباده؟، ومتى كان ي  

 .قاصرة قدرته ناقصةملكيته و فوهو القاهر فوق عباده، إذن ويحاسبه ذا الذي يسأله 

يحدها ش يء، وإرادة العباد ال إن إرادة الله الجبار القهار طليقة  :فسبحان الحي الذي ال يموت، أيا هذا

حمى ويسألون خالف يتجاوزوها، وسوف يؤاخذون بذلك الحدود وال ليس لهم أنمت لهم حمى س  مقيدة، ور  

ويضل من يشاء ويهلك ويخذل عدال، ال يسئل عما فهو يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضال، ، الواحد القهار

 يفعل وهم يسألون.

 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي يفٱ

 (2).ىف رب يئ ىئ

هو باري البرايا منش ئ الخالئق، يهلك ويبيد ويقرض ما يشاء من األمم، و فنحن عباده ينفذ علينا مشيئته، 

ا لهم من ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير  ولو أنه عذب أهل سماواته وأهل أرضه؛ لعذبهم وهو غير 

 أعمالهم.

ن من ذي الظلم للمظلوم، ولك قتص  وأما عباده فقد نهاهم من قتل النفس التي حرمها إال بالحق، وأمر أن ي  

مواس، عة؛ كما حدث في الصحابة في طاعون فكم من الناس أماتهم وكم منهم ماتوا بالباليا املختلف ،الله غير ذلك

 ، هل تقيس على هذا وتجيز قتل الصحابة!،.عام الرمادةوكم ماتوا منهم في 

                                                                        

 (.2523( ومسلم برقم )4401رواه البخاري برقم ) (1)

 [.133نعام ]ألسورة ا (2)



 

 301 

الق كل خ هلالج لجوما فعله الله وقدره فكلها عدل منه سبحانه، وسؤاله أو القياس على فعله سوء أدب مع الله 

 ش يء.

عالى ينهاهم، وربنا تا ا يأمرهم وناهي  والعباد فوقهم آمر  ": رحمهما الله–عن ابن العربي  قال اإلمام القرطبي

 .(1)."ال يسأل عما يفعل وهم يسئلون وال يجوز أن يقاس الخلق بالخالق، وال تحمل أفعال العباد على أفعال اإلله

وهذه الفكرة الخبيثة هي عكس ما ذهب إليه المعتزلة وهم مشبهة األفعال؛ ألنهم قاسوا أفعال الله تعالى 

 العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه! .على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من 

فعكسوا ذلك فجعلوا ما يجوز للباري في عباده؛ يجوز للعباد في أنفسهم، على هذا بنوا أفكارهم وقاموا 

املحطات، و  األسواقبجرائم تشيب لهولها الولدان، وقتلوا الضعيف قبل القوي، ولم يسلم منهم أحد، ففجروا في 

 وب  
 ا.ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير   ع وصلوات،ي 

هم ا عن ذكر مجزرتتنعجم اللسان تمام   ، فإنه"ماداقلي"حتى المدن التي فتحها لم تسلم منهم، كمدينة 

 الرهيبة.

  -بعد سيطرة الشيكويين عليها-وذلك أن أهل هذه المدينة 
 
يعرف من  ، والبعضهم هاراية أسقط تصبكلما ن

 البلد.على وا لو ويرجفون أيضا على أن نهايتهم وشيكة، وقريبا سيأتي الطواغيت ليست يفعله من بين أهل المدينة،

فقاموا لعالج هذه المشكلة، فرأوا أن يفرغوا أهل المدينة بنقل من رض ي التحاق بهم وقتل من رفض ذلك، 

ذلك  ومن ال يريد وا أهل المدينة ما تيسرت جمعهم، وقالوا لهم: من يريد منكم أن يعمل للدين فليأت هنا،عفجم

 والتحقوا بهم فنقلوهم طبعا إلى سنبيسا. 250فليجلس، فقام بعض شبان البلدة ما يقارب 

 إن لم يتجاوز. 400 ة وقتلوا وقد يبلغ عددهموأما الباقي نقلوا خلف البلد

والغريب أنه بعد سقوط البالد وفقدهم السيطرة صاروا يرسلون المنتحرين يفجرون أنفسهم في من 

عجزوا عن حمايتهم، وهم لم يعينوا المرتدين عليهم حين أخرجوهم، فما الذي أدار فوهة سالحهم ومنتحريهم 

وا ، وما نقم! مع الطواغيتعلى أولئك العزل من العوام الذين عجزوا عن دفاعهم، وفروا وتركوهم لحساب عسير 

 منهم إال أنهم لم يتبعوهم إلى غاباتهم. 

 

  

                                                                        

 (.311\0القرطبي )تفسير  (1)
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ْنهايةْالورم...الفصلْالثانيْْ

ا منفور الناس عن الجماعة أي   بمما سب   بها،وأفتى وأمر الجنود  هكذا أثمرت أفكاره ونتجت معتقاداته

عاله بقتل كل من ينكر عليه أف فأمرالجماعة ويتفرقون شذر مذر، ا من املخلصين يتركون نفور، بل وجعل كثير  

بذلك سائر  ليسكتوفي كل مرة يخرج يبرر فعلته بالتدليس  هذه، فكان من ضحاياه الكثير من القادة والعلماء،

 ".وار  ر  راخ ي  ابدأهم بالص  الجند كما قيل: "

وجع، نهاب لوبقينا متفرجين متحيرين، نحتقن بصمت، ونكتم اهكذا لبثنا سنوات نرقب الفرج من الله، 

ا، ، أن يكون جهدنا هباء   وكنا نسعى في اإلصالح فيذهب جهدنا هباء، و عبثا نكرر النصيحة والموعظة ودماءنا هدر 

  وعد الصادق المصدوق وتتحقق  الفجر،أن تبزغ  الله حتى شاءالحسنة، 
 
  وت

 .هةائج بنورها على األمة التوه 

عإنها   
ي   لبيعتها ز   ن صادقو تسابق الف ،بزغت من جديدقد لقرون،  تالخالفة !!، تلك التي ض 

 
ا، ان  حد  وو   ت  اراف

ن، وإن آله يزع بالسلطان ماال يزع بالقر صدرنا إلى إلزام الشكوي بأي وسيلة لمبايعة الخليفة، فإن الالله شرح و 

، لعون الغوث، فمدت لنا يد ا الدولة فطلبنا منبمن معنا من اإلخوة،  مبايعتهاو  لمفارقتها أبى فلنا مندوحة شرع  

يفعل،  ا عنه إن أبى هو أنكوي بعد نقاش ومجادلة طويلة، وتيقن أننا سنبايع الدولة رغم  يشاء الله أن يبايع الشو 

 .يجري هناكفبايع على مضض؛ إذ يخش ى أن تعزله الدولة على األقل، إن اطلعت على ما

 على أنه بايع على مضض وقلبه غير م
 

نشرح لها؛ فإليك إقراره بنفسه "والمرء مؤاخذ وإن أردت دليال

 بإقراره"، 
 
ا من اإلنقالب عليه، حت لب منه البيعة، وكيف كان يسعى لوأدهايذكر فيها كيف ط

 
ى بقتل القادة خوف

 .تكاتف القادة على إرغامه بالبيعة

 

ه عن مبايعة القاعدة، حتى قيام الدولة ز بعدما قص ما حج ،(1)التاس ي" تفي تسجيل "قتل يقول الشيكوي 

 وإعالن الخليفة: 

وقالوا قد ظهر جماعة الحق، الذي تتبع الكتاب والسنة، في العراق والشام، وهي  ضونيوحر  ا إلي  ثم أتو »

من قبل في األحاديث عن رسول الله أن  وقد قرأت   ملسو هيلع هللا ىلصإلى ذلك فإن أميرها من نسل النبي ، إضافة دولة إسالمية

وا على رسلكم ثتري   ؛ ال أترك الحق خشية الفتن، لكنكثيرال فقلت لهم: رغم أنني رأيت من الفتن، خليفة سيظهر

وا دوالكنهم شد   ... حتى يأتيني الخبر اليقين، .. .حتى بدأ األمر يسري بين الجنود، إن الشيخ أبى أن يبايع!،  وألح 

ا فسوف يفتتن الناس به، فناديت جماعة وأجلستهم، وقلت لهم: نها أن هذا األمر إن لم أجد لها عالج  فعلمت حي

 
 
  أال أكتب رسالة ولو ذات أربع صفحة، أ

نهم علماء؛ ألكي ينظروا  والسنة، نرسلها لهم القرآن منن فيها عقيدتنا بي 

 اتبعناهم بغض النظر ؛ا واحدعقيدتنا واحدة، ومنهجن  مونا، وإن لم يكن فيها خطأ وقالوا ها خطأ قو  يإن كان ف

                                                                        

ا كم-قتل كل قائد، مرغم أن فيها من التدليس وقلب للحقيقة، كما كان يفعل ذلك إثر  (.20:24|25:05)"أنا قتلت تاس ي" من الدقيقة  لتسجي (1)

 .إال أن فيها مأربنا من إقراره على أنه قتل القادة المذكورين على شأن البيعة -اسلفنا
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سالة، ، وهكذا كتبت الر يا شيخ إن هذا الرأي ال مثيل له والسنة؛ فقالوا لي: القرآنتهم فنحن نتبع عن شخصي  

 وأعطيتهم.

والذين سلمت لهم الرسالة حينها هم الذين انشقوا اآلن، وبعضهم هم الذين قتلتهم، وال أخاف في تبيين 

هم  ،-أبو حنيفة-، هم الذين قتلتهم كمجاهد "مالم عمرـــ"، هم الذين قتلتهم ك-أبو أنيسة-من أمثال علي  هذا

هداه كالمه  انتهى .اد  جي   ، أصغ سمعك واستمعهم الذين قتلتهم كمصطفى التشادي الذين قتلتهم ككاكا الحاج،

 الله.

يقة يك تفصيل شهادتنا على حقلشأن الدولة وإ من هنا يتبين لك أن القادة الذين ذكرهم، إنما قتلهم على

 .األمر في قتلهم

 

رمه كل ا يحتلقد كان مصطفى التشادي رجال محبوبا بين جنده، وقائد   ،مصطفى التشادي ونائبه

د الله بقائيهاب المنون، وربطه ال اإلخوة، والتف حوله معظم الجنود الشجعان، كان ابن حرب باسال مقداما 

من دولة الشيكوي،   208 صاحب الحنكة والدهاء، ألف الله قلوبهما وفتح الله على يديهما  الحاجحاذق كاكا 

 وخيانة. أنه قتلهما غدراال ، إبالشجاعة والحنكةالله ثم  فضلب

 اايعتهمبلن اويتلهف ام كان القائدان يشاهدان إصداراتهالشاالعراق و وذلك لما أعلنت الخالفة في أرض 

فتحوا الموضوع للشيكوي ، فوجذب أنظار المهاجرين إليها لرفع الظلم وإعادة روح الجهاد لغرب إفريقية

 ا يعفرفض ذلك، وكان يتربص بهما ويحتال لقتلهما خوفا من أن يبا
 
، يدينؤ م جنودال ماحوله الخليفة ويلتف

 ه.1431ة في شهر صفر سنحتى قتلهما 

 
 

 وذلك إثر أخفى الشيكوي خبر الجريمة قرابة سنة، حتى ظن أن الجند غفلوا عن األمر أخرج تسجيال

اقضه ارب ست شاحنات، وبتنمقتل القائد أبو أنيسة، وقال بأنه قتل القائد مصطفى التشادي ألنه أخفى ما يق

 الشاحنات "المسروقة" بنقصما أبرمه؛ حيث نقض قوله ته على أمر، خرج في تسجيل آخر يناقض اوعدم ثب

 .زيادةإلى شاحنة و 

ا قال
 
 و مصطفى التشادي أنتم متواجد’’: متعجرف

 
 ة في خندق قرابةتي بما أخفاها من أموال األمن حينما أ

 ، ‘‘ولو قدر طلقة عن اإلمام عامةلأموال ا ، ومعلوم أن اإلسالم أمر بقتل كل من أخفىشاحنتين ويزيد
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لم ذين هكذا أعدم ذينك القائدين العظيمين ال، (1) ىف حص مس خس حس جس  مخ جخمح جح مج حج مث يفٱ

يحفظ مصالحه للم تثبت في حقهما؛ تشهد الساحة مثليهما في تدبير أمر الحرب واإلهتمام بالجند، بعثرة تافهة، 

 بهذه الحجة الواهية.ويبقى على عرشه، ثم يخرج لينمق جريمته 

 هأن -تابعمسواء الخصم وال-أيها القارئ تكون معي ال هب أن األمر كما قال أخفوا هذا العدد من السالح، أ

من  يهاف أفاء الله عليهم، فرج لغزوات كثيرة أعز من أن تحص ىف جندي، وخالقائد يضم تحته أكثر من خمسة آ

ماس األخسوها وسلموا الخمس للشيكوي، ووضعوا رة، فخم  األسلحة الكثيرة، وأغدق عليهم بمنه ذخيرة وفي

موال ، فأين إخفاء أ، بل وكما هو مقتض ى الشرع والعقلير الغزوات بهايسلت هنا ربعة عندهم كما جرت العادةاأل 

 األمة هنا!.

 في غرة شهر رجب بنفس والجدير بالذكر أن الشيكوي لم يعلم بهذه األسلحة حتى عزل القائد مالم عمر

م يعلم ى هذه األسلحة التي ل، وذلك بعد سقوط الدولة وعودتنا إلى الغابات، فكيف يزعم لنا أنه قتلهما علالسنة

 بعد حين من الدهر، قرابة ستة أشهر؟.ال إبها 

 وراء ذلك لقتلهم غير ما نيران!، وأن هناك سبب غامض وخفي  تأجج هنا يتبين للعاقل أن تحت الدخان 

في  -والمرء مؤاخذ بإقراره-ا فاجأنا بالجواب على ما نتساءل حيث قرر الجناية بنفسه عليه ذكره، ولكنه أيض  

؛ قتلهم الذين قتلهم -رجال سماهم فيهم مصطفى ومساعده-تسجيل له بعد مقتل "تاس ي" يقر فيها أن كل هؤالء 

 على أمر البيعة".

 

تبدلهما اسبعد انتهاء صالحيتهما عنده،  القائدين هقتل وبعد: ومنهم القائد أبو أنيسة الغمبوي

نخطط لإلطاحة به أو الهروب والجهاد عند إخواننا في أي جماعة مع هذا القائد ، فكنا أبي أنيسة الغمبوي  بالقائد

 خارج البالد.
 
 
على كثرها أبعد فقد السيطرة على المدن والقرى التي فتحها الله و علنت الخالفة وبايع الشيكوي، حتى أ

 ء، وعودة املجاهدين مع ذويهم إلى الغابات، كان الجوع يفتك بأبناء الشهداالحاجيدي القائدين مصطفى وكاكا 

، رغم ى أخر  ه الطواغيت من جهة، وسطو الشيكوي وعدم مباالته بهم من جهةواألرامل بسبب الحصار التي فرض

 وجود أموال طائلة مما غنمها املجاهدون في البلدان المفتحة.

، يا ليمت مائة ألف منهم وال أبالي!ف؛ جوعا ن األوالد يموتون أل  يؤذونني ويتكلمون في  ’’وقال في شأن هؤالء: 

 هكذا بكل وقاحة!!. اهــ   .!!!‘‘ألتكفل األيتام وأرعى األطفال؟ أو ألجل الدين !، هل جئتقيطل

   -علي الغومباوي -فغدا أبو أنيسة 
ئ اإلخوة ويبشرهم بأن الدولة لن تتركه يتمادى في غيه، طالما كنا يهد 

ش ي رايتمنضوين تحت  اله، ففطن باغتي (آدم بيبي)، فأمر المدعو يكوي إلى الشبه ها، وسوف نرفع لهم أمرنا، فو 

                                                                        

 [.24] نعامألا ةسور  (1)
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 يق  ه م  ى أنه قتلا، فقتله علله علن  قت بهاله أبو أنيسه واكتشف تربصه به، فقتله، فوجد الشيكوي مثلبة يبرر 
ا د 

 ه.1431في رجب سنة وكان قتله ا كأكله أموال األمة، ا كثير  آلدم بيبي، ونسج له كذب  

 

مما يفعله  ار  متذم  كان القائد أبو حنيفة حاله حال بقية الجند،  ورفاقه: أبو حنيفة ومنهم

الشيكوي، فحرض صاحبه القائد مالم عمر على مغادرة غابة سنبيسا، والقتال بعيدا عن الشيكوي، وبعد 

 تخميس الغنائم نرسل له نصيبه من بعيد.

صبهما، ولكن أبا حنيفة لم ينفك عن رأيه من مفارقة الشيكوي، فعلم بذلك الشيكوي وعزلهما عن من

ا إلى الدولة وسنخرج تحت هذا الظالم، فلنا مندوحة لذلك؛ إذ أنه لم يعد قريب  سنرفع أمرنا ":عل يقول للناسوج

ك ولسنا وحدنا من يقوم بذل ،والحمد لله على هذاإماما يحرم علينا الخروج عليه بمبايعته خليفة المسلمين، 

ألخ وا مريم اإلعالمي يأمر بقتله هو ومالم عمر واألخ أبو لذلك الشيكوي  غضبف ،"فهناك أبو مصعب وأخوه

فلت من قبضتهم، وبعد مض ي ألله أول مرة، و أما مالم عمر فقد نجاه ا، 1431في شهر ذي الحجة  .الطبيب هود

ميعهم ، لكنه أمر بقتله فقتل، تقبل الله جا توبته لهمظهر  ا إلى الشيكوي قرابة شهر على الحادثة خرج مستخفي  

 في عداد الشهداء.

 

 يوسف تقبله الله، والذان هما مسؤ  تحرج في قتلهم من أبناء الشيخ أبيأما غير هؤالء ممن ي
 

إلعالم ا وال

دت بعد رسائل ور -مع الدولة؛ ألنه تيقن  واصلمن التمن التجوال و ا همحظر ، فقد عزلهما و والتواصل مع الدولة

طلع الدولة على ما -إليه من الدولة  .على رأسهم اكونييجري وال بد أن أن هناك من ي 

وما يفرج ا، فصبرنا نرقب يوبهذا يئسنا من الوالية وأردنا أن نخرج إلى ليبيا على األقل، فمنعنا من ذلك أيض  

 يصولون ويجولون على واجعلحيث دارت الدوائر لصالح الكفار، ف الله فيها عنا، ومر أعجف عام على الوالية،

، امطاردين مشردين في كل مرة من المعارك إال نادر   وبقي املجاهدون ر، شه  ه وي  سف  والشيكوي يقتل وي  املجاهدين، 

ين، ا من نساء وأطفال املجاهدوبلغ منهم الجوع والفقر كل مبلغ، حتى أكلوا أوراق الشجر، وأسر الطواغيت كثير  

فرأينا وجوب التحر ك حيال هذه الفتنة وإنقاذ الغرقى من  ووقع الناس في حيص بيص، ،ر كل مبلغوبلغ األم

ا وقطاع طرق، يسلبون الرعاة املجاهدين،  دوابهم مواشيهم و  -الذين في مناطق نفوذهمحتى  –فقد صاروا لصوص 

 المال لسد رمقهم والله المستعان.ويأتون كل محرم من  باسم الفيء

 نصرون ،شيئا إلنقاذ األمة من ظلمه وبطشها من أن نفعل وبعد مض ي عام أو يزيد على البيعة، لم نر بد  

  -:ال ثالث لهما اثنين ، ولم يبق لنا أمام هذا الظلم الغاشم إال خيارينالمستضعفين

 
 
أو نقوم  ،ويتجبر على أولياء الله فيطغىت عنه ، ونبقى مكتوفي األيدي، ونتفرج على أفعاله إما أن نسك

 .لنأخذ بيده ونكفه عن ظلمه
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قائد ين، منهم الغيور  قادة ا معنا باالتصال سر  قمو  فارتكبنا أخف الضررين، فتحركنا لنردعه عن غيه،

ناقشنا تالذي كان هو اآلخر في حنق شديد على الشيكوي، ف، -أمير منطقة الفاروق- تقبله الله أبوفاطمة الفذ

ا أمرنا فاعتزلنا الشيكوي، ورفعن إلى أهلها إلخوة وإعادة المظالمرفع الظلم عن اعلى  فتبايعنا وتواعدنا وخططنا

إلى دار الخالفة، وبعد استقراء األوضاع واالطالع على أحوالنا، ومناقشة األمر من طرفهم، عزلوا الشيكوي عن 

 أبا مصعب البرناوي.الشيخ نوا بدله الوالية، وعي  

مل أمير أن يسمعوا لعا ربوع الوالية كانوا في ماثم أمرت الدولة حفظها الله كل جنود الدولة اإلسالمية وحيث

لهذا النداء جنود الدولة في الوالية  هم، فهب  المؤمنين الجديد ويطيعوا، ويسعوا لنبذ الخالفات وتوحيد صف  

 وأذعنوا لألمر، فدخلت في سلطانه كل مناطق املجاهدين سوى غابة سنبيسا.

نعش 
 
مور، فتنظمت األ  الجهاد يقوم على ساقيه من جديد،وبدأ  فيها، تسري  الحياةالوالية، وبدأت وهكذا أ

 وحقنت الدماء وردع الله الخوارج، ببأس الذين آمنوا وصدقوا مع الله نحسبهم والله حسيبهم.

 

بادئ الوالية القتال مع هؤالء المارقين، حتى بدأوا باإلعتداء، 
 
هم لم عليهم لكن فقد حلمت: لم ت

، ولكن بحمد لله مإلى سلطانه مإلعادة المناطق التي تفلتت منه في السعي أنفسهم، فأجهدوا يتقوا غضبة الحليم

 ف ونر دح  ي  
 
 أذكر منها.ويرد عليهم جنود الخالفة الصاع صاعين،  ،ي حنينف  ي كل مرة، ويعودون بخ

 وأخذوا سياة رباعية الدفع،المتفجرات  ناعةصعلى مقر  ن الشيكويو  تسلل، هـ1430/شوال/23 في -1

ا حيث وجدوا أحد السالح، وأخذوا السيارة ووعدوا كل من يتبعهم بالقتل،  عليهوا شهر في السياة ف اإلخوة نائم 

، فخرج جنود الخالفة السترجاع وأخذوا سيارة أخرى في نفس المنطقة، عليها أسلحة ثقيلة، وذخائر ومعدات

الواحد :  الحرفبسيارتينا، فقالوا إعادة منهم  او وطلبتلك اآلليتين والمعدات، وفي بادئ األمر ناقشهم اإلخوة، 

إن الشيكوي أمرهم بقتالنا وأخذ ممتلكاتنا ألننا كفرنا بعدم تكفيرنا من كفروه، ومع ذلك فهم قد عصوه في أمره ‘‘

  . ’’طئوا أما اآلن فليس بيننا وبينهم سوى الحرباوتب

ين بالشتم، وبدأوا يهتفون قائلوبدأوا رجوناهم واستعطفناهم منذ الصباح حتى المساء، لكنهم رفضوا 

ترجع اإلخوة واس ارجع اإلخوة وراء  ليس بالبعيد وتجهزوا ثم أغاروا عليهم وقتلوا منهم كثير  ف )كفار كفار(، وةخلإل 

 يها.علن بما بفضل الله اآلليتي

وقتل العشرات منهم  (،1430)شوال/ تصدي هجوم للشيكويين على مواقع اإلخوة في بحيرة تشاد، -2

 قى اثنان من اإلخوة نحسبهم شهداء.وأصيب آخرين، وارت

ا، وقد فتح الله على جنود الدولة تم دحر جنود الشكويين في منطقة يوبي تمام  (، 1430في )ذي القعدة/ -3

 .مناطقهم وقراهم في غابة فاروق، وتم قتل ثالثة من قادتهم

ا على منطقة الفاروق بقيادة محمد بكر، وقتل منهم نفذ الشيكويون ه، 1430/ذو الحجة/1في  -4 هجوم 

كالشنكوف،  50وفر البقية، ومن الله على عباده جند الخالفة باغتنام  منهم 40وأسر أكثر من  ،30ما يربوا على 

 .أربيجي، ولله الحمد 5و
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ا على منطقة كرينوا جنوب بحير ه( شن الشيكاوية 1432في )محرم/ -5  بقيادة محمد بكر، ة تشادهجوم 

ا ا  350من  وجيش مألف ،أيض   "وسيطروا على قرية ، عنصر 
 
 واست   "مانب  ت

 
وا على بعض آليات جند الخالفة، ثم ول

بما  05سفر عن مقتل أكثر من ، أواشتبكوا معهم بمختلف أنواع األسلحة ردهم جنود الخالفة بهجوم مضاد

 .محمد بكر فيهم القائد
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 رابعالالباب 
 أحكام فقهية يتعلق بالخوارج
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في هذا الباب نحاول تبيين حكم قتال الخوارج، وما تسببه االقتتال بما يتعلق بحقوق اآلدميين، من إتالف 

 الضمان، أو الهدر و السقط.وما فيها القود و  أحكام شرعية، من يترتب عليهاما ق النفوس، و ازهإاألموال و 
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ْقتالهمحكمْالفصلْاألولْ

 خرج في آخر الزمان قوم  ي  ): "ملسو هيلع هللا ىلصوأما عن قتلهم فقد روي عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله 

من  هم، يمرقون ي  أحداث األسنان، سرهاء األحالم، يقولون من خير قول الناس، يقريون القرآن، ال يجاوز تراق  

 ".(فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهماإلسالم كما يمر: السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم، 

ال يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن ال إله إال الله وأني رسول ) :ملسو هيلع هللا ىلصالله ا قال: قال رسول وعن عبد الله أيض  

 ."(الله، إال بإحدى ثالث: الثيب الزاني، والنرس بالنرس، والتارك لدينه المرار: للجماعة

فيجب قتله إن لم يرجع إلى اإلسالم سواء الذكر واألنثى، قال عام في كل مرتد عن اإلسالم بأي ردة كانت 

 العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكذا الخوارج.

 

ولكن الخوارج ليس حكمهم كاملحاربين، ألن الخوارج خرجوا على المسلمين وقتلوا من قتلوا من ذلك على 

ذلك يبتغون اآلخرة ويخافون عذاب الله حسب نظريتهم الخبيثة، واملحاربون تأويل يرون أنه صواب، وهم في 

 خرجوا فسقا وقطعوا الطرق ابتغاء عرض الدنيا. 

 

* * * 
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 مبحث في

 متى يبدؤون بالقتال
قال الشافعي رحمه الله في كتاب قتال أهل البغي لو أن قوما أظهروا رأي الخوارج وتجنبوا قال ابن عبد البر: 

المسلمين وكفروهم لم تحل بذلك دماؤهم وال قتالهم ألنهم على حرمة اإليمان حتى يصيروا إلى الحال جماعة 

التي يجوز فيها قتالهم من خروجهم إلى قتال المسلمين وإشهارهم السالح وامتناعهم من نفوذ الحق عليهم وقال 

مسجد فقال ما هذا فقيل رجل يقول بلغنا أن علي بن أبي طالب بينما هو يخطب إذا سمع تحكيما من ناحية ال

ال حكم إال لله فقال علي رحمه الله كلمة حق أريد بها باطل ال نمنعكم مساجد الله أن يذكروا فيها اسم الله وال 

 نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم من أيدينا وال نبدؤكم بقتال

ليه عمر إن سبوني فسبوهم قال وكتب عدي إلى عمر بن عبد العزيز أن الخوارج عندنا يسبونك فكتب إ

 أشهروا عليهم وإن ضربوا فاضربوا.أو اعفوا عنهم وإن شهروا السالح ف

ا على ظواهر األحاديث فيهم مثل قوله من حمل علينا السالح فليس ومن أهل الحديث طائفة تراهم كفار  

إن أخطأ ا ويريد بعمله وجهه و منا ومثل قوله يمرقون من الدين وهي آثار يعارضها غيرها فيمن ال يشرك بالله شيئ

في حكمه واجتهاده والنظر يشهد أن الكفر ال يكون إال بضد الحال التي يكون بها اإليمان ألنهما ضدان وللكالم في 

 (1)هذه المسألة موضع غير هذا وبالله التوفيق.

 

  

                                                                        

 (.23/331) لما في الموطأ من المعاني واألسانيد دالتمهي (1) 
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ْيتعلقْبحقوقْالناسْْفيمافصلْ

أما من  ال ضمان فيها، -أحكام الدنيا-في  اغتصبوها كلها هدرالنفوس التي أزهقتها الخوارج واألموال التي 

لرحم، ثم ئة اا سوى تبر  ا شيئ  وال على النساء التي سبوهن أو تزوجوهن قهر  ، جد ماله بعينه عندهم فهو أحق بهو 

 
 
 بدون اختيار. ؛إلى زوجها الذي هي في عصمته د  ر  ت

  عن ابن شهاب قال صاحبت الفتنة)البر: " دقال ابن عب
 

 ذوي عدد من أصحاب رسول األولى فأدركت رجاال

ا فبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة فال يقام فيها على رجل قصاص في قتل وال دم وال الله ممن شهد بدر  

ا وال يرون بينها وبين زوجها مالعنة، ومن رماها جلد الحد وترد إلى زوجها بعد يرون على امرأة سيبت فأصيبت حد  

 ن تعتد من اآلخر.أ

 .أن يوجد ش يء بعينه فيرد إلى أهلهقال ابن شهاب وقالوا ال يضمن مال ذهب إال 

 اوقال ابن القاسم بلغني أن م
 
ا قال الدماء موضوعة عنهم وأما األموال فإن وجد ش يء بعينه أخذ وإال لم لك

 يتبعوا بش يء قال ذلك في الخوارج.

ين الخوارج ألن الخوارج خرجوا واستهلكوا ذلك على تأويل يرون أنه قال ابن القاسم وفرق بين املحاربين وب

ا وخالعة على غير تأويل فيوضع عن املحارب إذا تاب قبل أن يقدر عليه ا مجون  صواب واملحاربون خرجوا فسق  

 (1)اهـ ."(حد الحرابة وال توضع عنه حقوق الناس يعني في دم وال مال

 

وأما إذا كان الرجل ما يفعله حرام، بل يراها هي من أوجب الواجبات، أن هذا إذا كان الفاعل منهم وال يدري 

 
 
ا من ا م الخوارج  من أهل العدل، فسل ا لموحدينله أسير  ، فهذا حكمه حصنةم له ليقتله أو أنكحوه امتحان 

 يختلف معهم وهو ما سنتناوله في المبحث األتي.

 

* * * 

 

  

                                                                        

 المصدر السابق )صفحتين قبله(. (1)
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 مبحث

 هكرَالم  على  التَّلكيفيتعلق ب فيما
 

 :الإكراهتعريف 

 .اا: حملته عليه قهر  وأكرهته على األمر إكراه  ، : أكرهته ، حملته على أمر هو له كارهفي اللغة- 1

تار المكره مباشرته لو خلي ، وال يخمن قول أو فعلهو حمل الغير على ما ال يرضاه وفي اإلصطالح:  -2

ما يتعلق عض ب فقه، وإنما مرادنا هنا فيال أهل تبك حلهم ملجئ وغير ملجئ وتفصيل أحكامه، وينقسم إلى ونفسه

ه ]بالفتح[ من تكليف  فسه.ن هالك، واألفعال التي ال يحل له اإلقدام عليها حتى ولو أدى ذلك إلى على المكر 

يجب على كل مسلم الفرار بدينه من الفتنة إذا لم يأمنها على نفسه، ويهاجر من ديار أهل الظلم  توطئة:

 على مظاهرتهم حاربون إلى أهل العدل، فمن فر ط في الهجرة إلى دار العدل واإلسالم؛ ثم أكرهه الخوارج أو امل

جرة وبقائه بذلك، ألنه بتفريطه في اله ومعاونتهم في حرب المسلمين أو انتهاك أعراض العفيفات؛ فإنه مشارك لهم

 إكراه نفسه فال يعذر بذلك. بين أظهرهم تسبب في

 مك لك اك  يقىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يفٱٱٹٱٹ
ه قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحم ،(1) ىف ين ىن نن منزن  رن مم اميل ىل مل يك ىك

ا فإ"الله في كالمه عن هذه اآلية:  تلوا يوم بدر؟، ن قال قائل هل كان اإلكراه عذر 
 
للذين خرجوا مع المشركين وق

ا؛ ألنهم في أول األمر لم يكونوا معذورين إذ أقاموا مع الكفار فال يعذرون بعد ذلك في اإلكراه،  قيل ال يكون عذر 

 (2)".اهـألنهم السبب في ذلك حيث أقاموا معهم وتركوا الهجرة

 

، أو قطع عضو من بحال من األحوال، كقتل النفس بغير حق 

اعه ، ولو كان في امتنال ال يجوز للمكره اإلقدام عليها، فهذه األفعى الهالكأعضائها ، أو الضرب الذي يؤدي إل

بإيقاعه  الضرر عن نفسه ، وال يجوز لإلنسان أن يدفعن نفس الغير معصومة كنفس المكرهعنها ضياع نفسه ، أل 

 .ا، فإن فعل كان آثم  غيره على

 ف
 
على قتل نفس أو إتالف مال فإنه يضمنها ألن الله أباح البن آدم الشرك عند  أو غيرهم كرهه الخوارجمن أ

 م حرمة نفس عبده على أعظم حقوقه، ذلك ألن حقوقه مبنية على التسامح. اإلكراه، وقد  

                                                                        

 10النساء:  (1)

 (.2/121الدرر السنية ) (2)
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 اقتل نفس فإنما يزهق نفس من يكافئه ظلم   أما حقوق اآلدميين فهي مبنية على المشاحة، فلو أكره على

 لنفسه. استبقاء  

المسلم أخو المسلم ال يثلمه وال »: ملسو هيلع هللا ىلص ومن يجوز له أن يقي نفسه بأخيه المسلم، وقد قال رسول الله

ا، فكيف قالوا: يا رسول الله؛ هذا ننصره مظلوم   ا.ا أو مظلوًم انصر أخاك ظالًم »: ملسو هيلع هللا ىلص. وقال النبي «يظلمه

 .«تكره عن الظلم فذلك نصرك إياهننصره ظالما؟ قال: 

 
 
فال ، ىفىث نث مث زث  رث يت ىت نت ٱيفٱٹٱٹ دوان؛ا بالععل يتصف إجماع  فإن ف

 ا. ل بمن قتله إال أن يعفو عنه أولياء المقتول، وال ينتصب اإلكراه عذر  قت  جرم ي  

 

  :قال الأئمة رضي الله عنهم

ه ولو أكره ألنه آثر نفساستثنى المعظم قتل النفس فال يسقط القصاص عن القاتل "قال ابن حجر:

قال الشيخ أبو إسحاق "وقال:  وال يجوز ألحد أن ينجي نفسه من القتل بأن يقتل غيره. على نفس المقتول 

ن قتل من ثم إوأنه يأالشيرازي انعقد اإلجماع على أن المكره على القتل مأمور باجتناب القتل والدفع عن نفسه 

 (1). اهـ"أكره على قتله

واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن ": (2)وقال صاحب جامع العلوم والحكم

هذه  ل، هذا إجماع من العلماء المعتد بهم، ... فإذا قتله فييقتله، فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القت

ه؟ الشتراكهما في القتل، وهو قول مالك ه والمكر  أنهما يشتركان في وجوب القود: المكر  الحال، فالجمهور على 

 اهـ ."والشافعي في المشهور وأحمد

ا، لكن بإلجائهم إلى ذلك حتى فعله، وهو خرج بنفسه فار   ىف  هئ مئ يفٱقوله تعالى:  وقال اإلمام القرطبي

 ب الحكم فيه عليهم، فلهذا يقتل المكر  ه على القتل ويضمن المال المتلف باإلكراه، 
 
فنسب الفعل إليهم ورت

 إللجائه القاتل والمتلف إلى القتل واإلتالف. اهـ)3(

من  فال يجوز ذلك ويجب على، ا أو تقطعه قتلتك: إن لم تقتل فالن  لو قال لك ظالم" قال الصاوي المالكي:

 (4)اهـ ".قيل له ذلك أن يرض ى بقتل نفسه ويصبر

                                                                        

 (.12/315) -دار المعرفة–فتح الباري  (1)

 (.2/301"جامع العلوم والحكم" )ابن رجب الحنبلي  (2)

 (.2/143تفسير القرطبي ) (3)

 .(2/541)الشرح الصغير مع حاشية الصاوي  (4)
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فإنه ال يرخص فيه مع  ،وتتزوجها أن تستحل فرج محصنة بدعوى اإلكراه 

املحصنة حرام بنص القرآن، وال ترتفع إال بالطالق أو الوفاة  نكاح، ألن ، كما ال يرخص فيه حالة االختياراإلكراه

 .من الزنى عد  ، ووطؤها ي  ]الكفار األصليون[ السبايا من أهل الحربأو 

 ذلك:الأدلة على 
 (1) ىفحن جن يم  ىممم خم حم جم يل ىل مل يفٱقال تعالى: 

حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن " قال اإلمام ابو جعرر الطبري:

ح  المرأة زوجينىنهى عن الزنقال:  ىف يل ىل مل يفٱ: مجاهد ل علي: ذوات األزواج من وقا، ، أن تنك 

 (2)اهـ."كل ذات زوج عليكم حرامقال:  ىف يل ىل مل يف: في قولهعن ابن عباس ، و المشركين

 ...،، يقال: امرأة محصنة أي متزوجةفالمراد باملحصنات ها هنا ذوات االزواج" القرطبي: اإلمام وقال

هن ذوات االزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله  ىف يل ىل مل يفٱوفي الموطأ عن سعيد بن المسيب :"وقال

 .(3)اهـ."حرم الزنى

 ىل مل يفٱلقوله تعالى  أن ال تكون منكوحة الغيرل ومنها فص" ":(4)"بدائع الصنائع صاحبوقال 

  ىف يل
 
ا أو وسواء كان زوجها مسلم  وهن ذوات األزواج  ... ىف ىت نت يفٱا على قوله عز وجل معطوف

 اهـ."]في الحرب[إال المسبية التي هي ذات زوج سبيت  اكافر  

إذ  ؛، االتي تركهن أزواجهن في دياركمجنود الخالفة وال غيرهمزوجات من هذا نفهم أنه ال يجوز نكاح ف

ويجعل  ،ليس بمعتبر ثم وطؤهن ؤالءزواج هاإلكراه في و من لم تأخذوهن في ديار أزواجهن، لسن سبايا لكم ما د

إذا وأما  ،حتى لو أنه أكره على الزواج في البيت ؛ إذ يمكنه أن يعتزلهاكأن المكره فعل ذلك الفعل بغير إكراه

 .اتحدود تدرأ بالشبهوال ،ألن اإلكراه يعتبر شبهة ،، ولكن ال يجب عليه الحداكان آثم   (5)تحت تأثير اإلكراه وطأها

 

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين والحمد لله رب الكتاب بعون الله،  تم

 .ريةهج 1431سنة  شوالالعالمين، تمت في 

 

                                                                        

 [23النساء: ] (1)

 (.2/111تفسير الطبري ) (2)

 (.5/120تفسير القرطبي ) (3)

 (.2/210بدائع الصنائع ) (4)

 كوجود المكره في املحل يهدده بالقتل إن لم يجامعها. (5)
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