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  اإلحصار يكون بالعدو وبغير العدو كالمرض -١

 وحصل  ،إذا جتاوز احلاج امليقات ملبياً حبج وعمرة ومل يشترط        : س
له عارض؛ كمرض وحنوه مينعه من إمتام نسكه، فمـاذا يلزمـه أن             

   )١(يفعل؟
 مث حصل له حادث مينعـه      ، إذا كان مل يشترط    ،كون حمصراً  هذا ي  :ج

 وإن مل   ،صـرب  رجاء أن يزول املانع مث يكمل        ؛ إن أمكنه الصرب   ،من اإلمتام 
فَـِإنْ  ﴿ :واهللا قال يف احملـصر     على الصحيح   من ذلك فهو حمصر    يتمكن

  أن اإلحصار يكـون    ،والصواب،  )٢(﴾أُحِصرتم فَما استيسر ِمن الْهديِ    
 ، ويتحلل ،فيهدي مث حيلق أو يقصر     . كاملرض ؛ ويكون بغري العدو   ،بالعدو

سواء كان يف     يذبح ذبيحة يف حمله الذي أحصر فيه       ،هذا هو حكم احملصر   
 فـإن مل  ، ولو كان خارج احلرم،ويعطيها للفقراء يف حمله  احلرم أو يف احلل   
 أو  ،لفقراء أو إىل من حوله من ا      ، نقلت إىل فقراء احلرم    ،يتيسر حوله أحد  

 فإن مل يستطع اهلـدي      ، مث حيلق أو يقصر ويتحلل     ،إىل فقراء بعض القرى   
   . مث حلق أو قصر وحتلل،صام عشرة أيام

                                                
 يف  ١٥٤٣عـدد   ال) الـدعوة (هــ، ويف جملـة      ٢/٢/١٤١٦ يوم السبت    )اجلزيرة(نشر يف جريدة     )١(

  .هـ١٣/١/١٤١٧
  .١٩٦سورة البقرة، اآلية  )٢(
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 حكم من حبسه حابس عن الطواف والسعي-٢

 مث حبـسه    ، ما حكم من أحرم من امليقات للحج أو العمـرة          :س
   )١(حابس عن الطواف والسعي؟

ة مث حبسه حـابس عـن الطـواف          الذي أحرم باحلج أو العمر     :ج
 كأن  ؛ إذا كان يرجو زوال هذا احلابس قريباً       ، يبقى على إحرامه   ،والسعي

 أو عدواً ميكن التفاوض معه يف الدخول وأداء الطواف          ،يكون املانع سيالً  
 صلى اهللا عليـه وسـلم    كما حدث للنيب   ،وال يعجل يف التحلل   ،  والسعي
 لعلهم  ، للمفاوضة مع أهل مكة    يوم احلديبية ) حيث مكنوا مدة   (وأصحابه

 ، فلما مل يتيـسر ذلـك      ،يسمحون هلم بالدخول ألداء العمرة بدون قتال      
 ومت الصلح بينه وبينهم علـى أن يرجـع          ،وصمموا على املنع إال باحلرب    

وأصـحابه   صلى اهللا عليه وسلم     حنر النيب  ، ويعتمر يف العام القادم    ،للمدينة
 فإن تيـسر   ، يتمهل ،شروع للمحصر وهذا هو امل  ،   وحلقوا وحتللوا  ،هديهم

  فك احلصار استمر على 

                                                
 ٩٣ ص   ٩هـ، ويف العدد    ١١/١٢/١٤٠٠ يف   ١١العدد   ،)التوعية اإلسالمية يف احلج   (نشر يف جملة     )١(

 طبعـة   ١٢٧لـسماحته ص    ) فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة     (هـ، ويف كتاب    ١٤٠٤عام  
  .هـ١٤٠٨
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 حتلـل مـن   ، وإن مل يتيسر ذلك وشق عليه املقام، وأدى مناسكه ،إحرامه
وال شيء عليه سوى التحلل بـإهراق   ،إن كان حاجاً   هذه العمرة أو احلج   

صلى اهللا عليـه      مث احللق أو التقصري كما فعله النيب       ،دم جيزئ يف األضحية   
 :جـل وعـال     كما قال  ، وبذلك يتحلل  ، أصحابه يوم احلديبية   وال وسلم
فَِإنْ أُحِصرتم فَما استيسر ِمن الْهدِي والَ تحِلقُواْ رؤوسكُم حتى يبلُغَ           ﴿

يدفينحر أوالً  ، ويقوم مقامه التقصري   ، فاحللق يكون بعد الذبح    ،)١(﴾الْه ، 
 فمن مل جيد هدياً صام عشرة       ،إىل بالده  مث يتحلل ويعود     ،مث حيلق أو يقصر   

   . مث حيل، مث حيلق أو يقصر،أيام

  من اشترط عند إحرامه لم يلزمه الهدي٣-

 مـاذا   . وبعد اإلحرام تعذر حجـه     ، إذا عزم املسلم على احلج     :س
   )٢(؟يلزمه

 جاز لـه  ، إذا أحصر اإلنسان عن احلج بعدما أحرم مبرض أو غريه     :ج
سـبحانه    لقـول اهللا   ؛ مث حيلق رأسه أو يقصره     ،التحلل بعد أن ينحر هدياً    

  وأَِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللِّه فَِإنْ﴿ :وتعاىل

                                                
  .١٩٦اآلية  ،سورة البقرة )١(
  .هـ٢٢/١٢/١٤١٦ يف ١٥٤٠العدد ) الدعوة(نشر يف جملة  )٢(
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           يدلُغَ الْهبى يتح كُموسؤِلقُواْ رحالَ تِي ودالْه ِمن رسيتا اسفَم متِصرأُح
ِحلَّهر عن دخول مكة يوم     ملا أحص  صلى اهللا عليه وسلم     وألن النيب  ،)١(﴾م
 لكـن إذا    ، وأمر أصحابه بـذلك    ، حنر هديه وحلق رأسه مث حل      ،احلديبية

 ، فإن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين      :كان احملصر قد قال يف إحرامه     
 ملا ثبت يف الصحيحني عـن       ؛ال هدي وال غريه      حل ومل يكن عليه شيء    

 يـا   : قالـت  أن ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب       رضي اهللا عنها   عائشة
 :صلى اهللا عليه وسلم     فقال هلا النيب   ، إين أريد احلج وأنا شاكية     :رسول اهللا 

   )٢()) أن حملي حيث حبستين:حجي واشترطي((

 وعندما وصال إىل    ، رجل سافر هو وزوجته بنية العمرة بالطائرة       :س
 ومل يلبثا أن عادا إىل الرياض يف نفس         ،جدة مرضت املرأة يف املطار    

 مع العلم أما اشترطا عند إعالما نية        ،يؤديا مناسكهما  ومل   ،اليوم
وما املطلـوب    جزاكم اهللا خرياً   ؟ فهل عليهما إمث يف ذلك     .العمرة
   )٣(؟منهما

  
                                                

  .١٩٦سورة البقرة، اآلية  )١(
جـواز  (باب  ،)احلج(، ومسلم يف ٥٠٨٩ برقم )األكفاء يف الدين  (باب   ،)النكاح(رواه البخاري يف     )٢(

  .١٢٠٧ برقم )اشتراط احملرم التحلل بعذر املرض وحنوه
  .هـ٢١/٥/١٤١٧ يف ١٥٦١ العدد) الدعوة(نشر يف جملة  )٣(
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 إن  : إذا كانا قد اشـترطا عنـد اإلحـرام         ، واحلمد هللا  ، بسم اهللا  :ج
 فإما حيالن وال    ، أو ما هذا معناه    ،أصاما حابس فمحلهما حيث حبسا    

 بسبب املرض الذي يشق على املـرأة معـه أداء مناسـك             ؛ عليهما شيء
 أنه قال لضباعة بنت الـزبري   صلى اهللا عليه وسلم     ملا ثبت عن النيب    ؛العمرة

 : قال ،إين أريد احلج وأنا شاكية     " : يا رسول اهللا   :ملا قالت  رضي اهللا عنها  
   . متفق على صحته.)١()) أن حملي حيث حبستين:حجي واشترطي((

 فبقيت  ، ولكن أمها مرضت   ،ناك امرأة جاءت للحج مع أمها      ه :س
 ، ال هي وال أمها    ، فما وقفت يوم عرفة    ،معها يف الغرفة يوم عرفات    

 فما حكـم    ،ولكن ذهبت بعد احلج فوقفت من الظهر إىل املغرب        
   )٢(؟ وماذا عليهما مجيعاً؟حجها

 وهي أن تطوف كل واحـدة       ، عليهما أن يتحلال بأعمال العمرة     :ج
 مـع   ، وعليهما القضاء من العـام اآليت      ، وتقصر وتتحلل  ، وتسعى ،مامنه
   ذبيحة تذبح يف مكة للفقراء على كل :فدية

                                                
جـواز  (باب  ،)احلج(، ومسلم يف ٥٠٨٩ برقم )األكفاء يف الدين (باب   ،)النكاح( رواه البخاري يف     )١(

  .١٢٠٧ برقم )اشتراط احملرم التحلل بعذر املرض وحنوه
  .هـ١٤١٨من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته يف دروس يف املسجد احلرام عام  )٢(
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أما وقوفها بعد يوم عرفة من الظهر إىل املغـرب           إن استطاعتا ذلك   واحدة
   . وال جيوز، وال جيزئ، وال عمل عليه، فهذا بدعة،يوم العيد

  المحصر ينحر الهدي  - ٤
   الذي أحصر فيهفي المكان

   )١(؟ هل حنر اهلدي يف غري احلرم خاص باحملصر:س

   . سواء كان يف احلرم أو يف احلل، احملصر ينحر اهلدي يف حمله:ج

  صيام عشرة أيام لمن عجز عن الذبح - ٥

 وبعد وصوله إىل مكة ضاعت      ، ما حكم من أراد احلج والعمرة      :س
 هل يـصح    .مفرد وغري نيته إىل حج      ، ومل يستطع أن يفدي    ،نفقته
 فمـاذا   ، ومشترطاً عليـه التمتـع     ، وإذا كانت احلجة لغريه    ؟ذلك
   )٢(؟يفعل

 يصوم عشرة   ، فإذا عجز عن الدم    ، ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته      :ج
   وسبعة إذا ،ثالثة أيام يف احلج واحلمد هللا أيام

                                                
   ).بلوغ املرام(ماحته يف درس من ضمن أسئلة مقدمة لس )١(
  .هـ٦/١/١٤١٧ يف ١٥٤٢العدد ) الدعوة(نشر يف جملة  )٢(
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 بـأن حيـرم     ؛وعليه أن ينفذ الـشرط    ،   ويبقى على متتعه   ،رجع إىل أهله  
 فـإن   ، مث يليب باحلج ويفـدي     ، ويقصر وحيل  ، ويسعى ،يطوف و ،بالعمرة

 ؛ وسبعة إذا رجع إىل أهله     ، ثالثة يف احلج قبل عرفة     ؛عجز صام عشرة أيام   
صلى اهللا عليه     اقتداء بالنيب  ؛ألن األفضل للحاج أن يكون يوم عرفة مفطراً       

   .مفطراً فإنه وقف ا وسلم

ة بسبب مرض أو     إنسان أحصر عن إمتام أعمال احلج أو العمر        :س
   )١(؟ فماذا جيب عليه، ومل جيد هدياً ذلك الوقت،حنوه

  لقـول اهللا   ؛ عليه صيام عشرة أيام قبل أن حيلق رأسه أو يقـصر           :ج
وأَِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللِّه فَِإنْ أُحِصرتم فَما استيـسر ِمـن           ﴿ :سبحانه

  ولفعله ، اآلية )٢(﴾م حتى يبلُغَ الْهدي مِحلَّه    الْهدِي والَ تحِلقُواْ رؤوسكُ   
ملا أحصر عن العمرة عام احلديبية سنة سـت مـن            صلى اهللا عليه وسلم   

   . واهللا املوفق،اهلجرة النبوية

  حكم من بدأ العمرة ولم يتمها-١٦

   قدر اهللا أن أذهب ألداء العمرة يف شهر رمضان :س

                                                
  .عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية إجابة عن أسئلة صدرت عن مكتب مساحته، )١(
  .١٩٦سورة البقرة، اآلية  )٢(
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 ،طواف ولـشدة الزحـام مل أكملـه        وملا بدأت ال   ،املبارك الفائت 
 وكان ذلـك ليلـة سـبع        ،فخرجت من مكة وعدت إىل مدينيت     

 مـع  ،عما يترتب علـي  وأسأل مساحة شيخنا حفظه اهللا      .وعشرين
   )١(. أفادكم اهللا أفيدونا،؟ أمتتع بصحة جيدةالعلم أنين واحلمد هللا

وكان الواجب عليـك   عفا اهللا عنا وعنك  قد أخطأت فيما فعلت   :ج
 :سـبحانه   لقـول اهللا   ؛كمل العمرة يف وقت آخر غري وقت الزحام       أن ت 
 على أنه جيب علـى     ، وقد أمجع العلماء   .)٢(﴾وأَِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللّهِ   ﴿

 وأال يتحلل منهما إال بعد الفراغ       ،من أحرم حبج أو عمرة أن يكمل ذلك       
 إال  ،أعمال احلج  ومن األعمال اليت تبيح له التحلل من         ،من أعمال العمرة  

 وعليك مع ذلك    ، فعليك التوبة مما فعلت    .احملصر واملشترط إذا حتقق شرطه    
 وتذهب إىل مكـة     ، وتتجنب حمظورات اإلحرام   ،أن تعيد مالبس اإلحرام   

 وعليك مع ذلـك     ، للطواف والسعي واحللق أو التقصري     ؛إلكمال العمرة 
 معز أو جـذع      ثين ؛ أو رأس من الغنم    ، أو سبع بقرة   ، سبع بدنة  : وهو ،دم

 وعليـك أن تـذهب إىل   ،إن كنت جامعت امرأتك يف املدة املذكورة     ،ضأن
   وتؤدي ،امليقات الذي أحرمت منه باألول وحترم بعمرة جديدة

                                                
  .٢ج مجع الشيخ حممد املسند، ،)فتاوى إسالمية(من كتاب  )١(
  .١٩٦ اآلية سورة البقرة، )٢(
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، تقدمكما  ،   مع التوبة مما فعلت    ، قضاء للعمرة الفاسدة باجلماع    ؛مناسكها
ام سـتة    فعليك إطع  ، وأنه ال جيوز لك هذا العمل      ،وإن كنت تعلم احلكم   

 لكل مسكني نصف صاع من قوت البلد مـن بـر أو أرز أو               ؛مساكني
 ومثل ذلك عن    ، أو صيام ثالثة أيام عن لبس املخيط       ، أو ذبح شاة   ،غريمها

 ومثـل  ، ومثل ذلك عن قلم األظفار، ومثل ذلك عن الطيب ،تغطية الرأس 
 فليس عليك   ،أما إن كنت جاهالً   ،  ذلك عن حلق الشعر يف املدة املذكورة      

 ِإن نِسينا   ربنا الَ تؤاِخذْنا  ﴿: سبحانه لقول اهللا    ؛يء من الفدية املذكورة   ش
 أن اهللا    وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم           ،)١(﴾أَو أَخطَأْنا 

   . واهللا املوفق. وألدلة أخرى يف ذلك،أجاب هذه الدعوة

نـسك   يف العام املاضي حجت والديت ومعها أبناؤها وبناـا ب          :س
 ومل تـتمكن  ، وبعدما دخلوا يف الطواف أصيبت حبالة إغماء    ،التمتع

 وحيث أا مصابة مبرض السكر والـضغط        ،من الطواف والسعي  
 . ما تستطيع إكمـال احلـج      : قال الطبيب هلا   ،أُدخلت املستشفى 

  )٢(؟ فماذا يترتب عليهم،ونظراً هلذه احلالة رجعوا مجيعاً إىل مدينتهم

                                                
  .٢٨٦سورة البقرة، اآلية  )١(
  .هـ١٤١٥من فتاوى مساحته يف حج عام )٢(
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 عليها أن تـذبح     ، هي نفسها تعترب كاحملصر    ،احملصر هذه عملها عمل     :ج
 ، ودم اإلحصار يذبح يف مكان اإلحـصار       ، ألا أحصرت يف مكة    ؛هدياً

 ويـتم   ، وعليها أن تقصر من شعرها     ،سواء يف مكة أو يف غريها للفقراء      
 إال إذا   ، ألـا حمـصرة    ؛ حتج بعد حني   ، وإذا كان حجها فريضة    .حلها

 ،الرجوع وتطوف وتسعى وتكمل حجهـا      وتيسر هلا    ،صحت قبل احلج  
 وظاهر احلال أم أصام هذا األمر يف طواف العمـرة وهـم             .فال بأس 
  . ويكفي، فعليها أن ترجع وتكمل عمرا إذا كانت تستطيع،متمتعون

 ذبيحة تـذبح يف مكـة   ؛ فعليها دم اإلحصار، وإن كانت ال تستطيع  
 ألن  ؛وال شـيء عليهـا     ، وبذلك مت أمر اإلحصار    ، مع التقصري  ،للفقراء

أما إن تيسر هلا أن      على الصحيح   ويكون بالعدو  ،اإلحصار يكون باملرض  
 . ترجع وتطوف وتسعى وتقصر لعمرـا      ،ترجع فهي ال تزال يف اإلحرام     

 وعليها اإلتيان   ، يذبح يف مكة للفقراء    ، إن كان هلا زوج وطأها     ،وعليها دم 
 قضاء لعمرا الـيت  ؛ألولبعمرة جديدة من امليقات الذي أحرمت منه يف ا     

 ترجـع   ، ما عليهـا شـيء     ، وإن كان ما عندها زوج     ،فسدت باجلماع   
.  وال شيء عليهـا    ، ومتت عمرا  ،تطوف وتسعى وتقصر لعمرا السابقة    

 تـذبح شـاة يف مكـة        ، فهي يف حكم احملصر    ،أما إن كانت ال تستطيع    
 ، شـعرها   وعليها أن تقصر أيضاً من     ، ألن اإلحصار وقع يف مكة     ؛للفقراء

   وعليها عمرة ،وذا حتللت من عمرا
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 وعليها احلـج أيـضاً إن       ،إذا مل تعتمر سابقاً    إذا قدرت  اإلسالم فيما بعد  
 ؛ إذا كانوا رجعوا ومل يكملوا عليهم مثلـها        ،والذين معها ،  كانت مل حتج  

 وإن لبسوا وتطيبـوا    ، وليسوا حمصرين  ،عليهم أن يرجعوا ويكملوا عمرم    
 ، وإن كان فيهم امرأة قد وطأها زوجهـا        . ال شيء عليهم   ،هذا من اجلهل  

مـن   أيـضاً   وتأيت بعمرة جديدة   ، وتكمل عمرا  ،فعليها شاة عن الوطء   
 . وال حـرج   ، بدل العمرة اليت أفسدا بالوطء     ،امليقات الذي أحرمت منه   

 يرجعون ويكملون عمرم هـذه الـيت        ،والذين معها من ذكور وإناث    
 والـذي   ، ألجل اجلهل  ؛ أو تطيبوا ال شيء عليهم      وما لبسوا  ،رجعوا منها 

 وكذا  ، قد أفسدت عمرا   ، أو الزوجة اليت وطئت    ،منهم قد وطء زوجته   
جديدة من امليقات األول الـذي   ويأيت بعمرة ،عمرة الزوج عليه أن يكملها   

   . وعلى الذي وطء أو وطئت عليهما دم يذبح يف مكة للفقراء،أحرم منه
هـ أحـرم للعمـرة مـن       ١٤٠٠ إنه يف عام     : يقول هذا السائل   :س

وعندما وصـل إىل     إن شاء اهللا    لبيك اللهم لبيك عمرة    : وقال ،الطائف
 وعندما رجع إىل    ، منعه اجلنود من دخول احلرم وأمروه بالرجوع       ،احلرم

 فمـا   ، وإطالق نار  ، أخربه بعض أهل مكة أن يف احلرم حرب        ،الطائف
 فماذا عليـه    ، ورجع إىل بلده   ، ولبس ثوبه  ،كان منه إال أن نزع إحرامه     

   أو يف أي ، وهل هدي اإلحصار يذبح يف احلرم؟يف ذلك
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   )١( ؟مكان
 والواجـب   ، للحادث الذي استحل فيه احلرم     ؛ هذا يسمى حمصراً   :ج

 مث حيلق أو يقصر قبل      ،على السائل أن ال يعجل يف التحلل حىت ينحر هدياً         
 :فإن كان قصده يف قوله     . هذا هو الواجب عليه    ، أو يتحلل  ،أن خيلع ثيابه  

 إن شئت يـا رب      : يعين ؛ إن حبسه  :يقصد ا " إن شاء اهللا     لبيك عمرة "
" إن شاء اهللا   ": أما إن قال   ،فليس عليه شيء    االستثناء :هذا قصده  إمضاءها

 ؛ وأن يـذبح هـدياً  ، فهذا يلزمه أن يعيد مالبس اإلحـرام ،من غري قصد  
 ولو بعد هـذه     ، مالبسه العادية   يلبس ؛ مث يتحلل  ، مث حيلق أو يقصر    ،ذبيحة
 إال أن يكون متم حجه بعـد        . ألنه حمصر ممنوع من الوصول للحرم      ؛املدة
 أي أحـرم    ؛ ومتم ، جاء إىل مكة يف السنة الثانية أو الثالثة بعد ذلك          ؛ذلك

 ، فليس عليه شيء إذا كان جاء بعد اإلحصار هـذا          ،ومتم حجه أو عمرته   
ذا لزمه يذبح يف مكانـه الـذي         واهلدي إ  ،وأدى عمرة فليس عليه شيء    

   .أحصر فيه
   )٢(؟ وال عرفه إال فيما بعد، وإذا كان مثل هذا الذي نسي احلكم:س
 وحيل مـن    ، وحيلق أو يقصر   ، يلبس مالبس اإلحرام ويذبح هديه     :ج

   .حيث بلغه احلكم

                                                
  .هـ١٤٠٧من فتاوى مساحته يف حج  )١(
  .هـ١٤٠٧من فتاوى مساحته يف حج  )٢(
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 باب الهدي واألضحية والعقيقة
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  حكم المتمتع الذي ضاعت نقوده- ٧

لكنها ضـاعت    و ،لقد أحرمت اإلحرام الذي يلزم معه اهلدي      : س
 ؟ فما حكمي يف هذه احلالـة      ،نقودي وفقدت كل مايل الذي معي     

   .)١(علماً بأن زوجيت ترافقين أيضاً
 أو ، إذا أحرم اإلنسان بالعمرة يف أيام احلج متمتعاً ـا إىل احلـج   :ج

 ثين مـن    ؛ رأس من الغنم   : وهو ، فإنه يلزمه دم   ،باحلج والعمرة مجيعاً قارناً   
 يـذحبها يف أيـام      ، سبع بقرة  ، أو سبع بدنة أو    ،ناملعز أو جذع من الضأ    

 هذا  . ويأكل منها ويهدي   ، فيعطيها الفقراء واملساكني   ،النحر مبكة أو مىن   
 أو لفقره وعـسره     ، لذهاب نفقته  ؛فإذا عجز عن ذلك   ،  هو الواجب عليه  

 كمـا  ، فإنه يصوم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله          ،وقلة النفقة 
وجيوز أن يصوم عن الثالثة اليوم احلادي عـشر والثـاين            .لكأمره اهللا بذ  

 إال  ، وذلك مستثىن من النهي عن صيامها جلميع الناس        ،عشر والثالث عشر  
 ملا روى البخاري يف صحيحه      ؛من فقد اهلدي فإنه يصوم هذه األيام الثالثة       

 يرخص يف أيام التـشريق    مل((:  قاال وابن عمر رضي اهللا عنهما    عن عائشة   
  أن 

                                                
هــ، ويف   ١٤٠٤ عام   ٦هـ، ويف العدد    ١٤٠٠ عام   ١١يف العدد   ) التوعية اإلسالمية (نشر يف جملة     )١(

  .لسماحته) م احلج والعمرة والزيارةفتاوى تتعلق بأحكا(كتاب 
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 ، وإن صامها قبل يوم عرفة فهو أفـضل        .)١())يصمن إال ملن مل جيد اهلدي     
   . ويصوم السبعة عند أهله،إذا كان فقد النفقة متقدماً

  حكم المتمتع الذي صام- ٨
  ثالثة أيام ثم وجد قيمة الهدي

 ولكنه مل يستطع شـراءه      ، إنسان استحق عليه اهلدي يف احلج      :س
وبعـد أن    كمـا أمـر اهللا      يف احلج   فصام ثالثة أيام   ،بسبب العسر 

 فمـاذا  ، وجد من يقرضه أو يسر اهللا اهلدي  ،صامها أو صام بعضها   
   )٢(؟يفعل

فهـو   ولو بعد أيام احلج     إذا تيسر له القيمة اليت يشتري ا اهلدي        :ج
 أو صـيام    ، أهلـه   وال حاجة إىل صيام السبعة األيام عند       ،خمري بني ذحبها  

 لكن مىت   ، قد شرع يف الصيام وسقط عنه اهلدي        ألنه ؛السبعة األيام الباقية  
 ، مع العلم بأن الواجب ذحبه يف األيام األربعـة         .ذبح سقط عنه بقية األيام    

   . قضاءاويصري ذحبه بعده مع القدرة  يوم العيد وأيام التشريق الثالثة:وهي

                                                
  .١٩٩٨ برقم )صيام أيام التشريق(باب  ،)الصوم(رواه البخاري يف )١(
  .يف مىن هـ١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته على حماضرة يف احلج عام  )٢(
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  ليس على الحاج المفرد هدي- ٩

   )١(؟ضاً هل جيب على احلاج املفرد هدي إذا كان حجه فر:س

وإن أهدى   سواء كان حجه فرضاً أو نفالً       ليس على املفرد هدي    :ج
   .فهو أفضل

  حكم الهدي الذي يهدى وال يستفاد منه- ١٠

 أليس مـن    ، هذا اهلدي الذي يهدى وال يستفاد منه إال قليالً         :س
 وعند عودتـه خيـرج      ،األفضل أن يصوم احلاج القادر على اهلدي      

 فمـا   ،مث يتم صيام باقي العشرة أيـام       ،قيمة اهلدي ملساكني وطنه   
   )٢(؟أثابكم اهللا  رأيكم

 ال عـن آراء  ، من املعلوم أن الشرائع تتلقى عن اهللا وعن رسـوله      :ج
شرع لنا يف احلج إذا كان احلـاج متمتعـاً أو           واهللا سبحانه وتعاىل     ،الناس

   فإذا عجز عن اهلدي صام ،قارناً أن يهدي

                                                
   .هـ يف مىن١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته على حماضرة يف احلج عام  )١(
التوعيـة  (، ويف جملة    ٨٤لسماحته ص   ) فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة     (تاب  نشر يف ك   )٢(

  .٧٧هـ ص ١٤٠٤ لعام ٦العدد ) اإلسالمية
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وليس لنـا أن    ،   وسبعة إذا رجع إىل أهله     ، ثالثة منها يف احلج    ؛عشرة أيام 
 بل الواجب أن يعدل ما يقع من الفـساد يف           ،نشرع شيئاً من قبل أنفسنا    

 بأن يذكر والة األمور لتصريف اللحوم وتوزيعها علـى الفقـراء            ،اهلدي
 ؛ يف احلـرم   وتعدداها  والعناية بأماكن الذبح وتوسعتها للناس     ،واملساكني

 ، ويف أمـاكن متـسعة     ،ح يف أوقات متسعة   حىت يتمكن احلجاج من الذب    
 أو يـضعوها يف     ،وعلى والة األمور أن ينقلوا اللحوم إىل املستحقني هلـا         

 أمـا أن يغـري      .أماكن مربدة حىت توزع بعد على الفقراء يف مكة وغريها         
 أو  ، أو يشتري هدياً يف بالده للفقـراء       ، بأن يصوم وهو قادر    ؛نظام اهلدي 
 ألن املشرع هو    ؛ديد ال جيوز للمسلم أن يفعله      فهذا تشريع ج   ،يوزع قيمته 

أَم لَهم شركَاء شرعوا لَهم مـن       ﴿وليس ألحد تشريع     سبحانه وتعاىل  اهللا
             ِإنَّ الظَّاِلِمنيو مهنيب ِل لَقُِضيةُ الْفَصلَا كَِلملَوو أْذَن ِبِه اللَّهي ا لَميِن مالد

  أَِليم ذَابع مفالواجب على املسلمني أن خيضعوا لشرع اهللا وأن         .)١( ﴾لَه 
 وجب اإلصـالح والعنايـة      ، وإذا وقع خلل من الناس يف تنفيذه       .ينفذوه
 ، وعدم وجود من يأكلها    ، مثلما وقع يف اهلدي يف ذبح بعض اهلدايا        ،بذلك

 . ومن جهة الناس   ، جيب أن يعاجل من جهة والة األمور       ،وهذا خلل وخطأ  
    حىت يوزعه على املساكني أو يأكله أو يهديـه إىل     ،ديهفكل مسلم يعتين 

  بعض 

                                                
  .٢١سورة الشورى، اآلية  )١(
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 وهكذا يف   . فال جيزئه ذلك   ،ال يستفاد منه    وأما أن يدعه يف أماكن     .إخوانه
 وأن حيـرص كـل      ، جيب على صاحب اهلدي أن يعتين ذا املقام        ،املذبح

 ؛ وعلى والة األمور أن يعينوا على ذلـك        ،احلرص على توزيعه إذا أمكن    
 يستفاد  ؛ أوينقلوها إىل أماكن مربدة    ،قلوا اللحوم إىل الفقراء يف وقتها     بأن ين 

إن   وهـم  ، هذا هو الواجب على والة األمور      ، وال تفسد  ،منها بعد ذلك  
 ، وال يزال أهل العلـم ينـصحون بـذلك         ،ساعون ذا الشيء     شاء اهللا 

ـ       .ويذكرون والة األمور هذا األمر     ه  ونسأل اهللا أن يعني اجلميع على ما في
   .املصلحة العامة للمسلمني يف هذا الباب وغريه

  حكم من نسي أن يذبح هدي القران- ١١

 ولكنه مل يذبح هدياً جهـالً       ، إنسان نوى يف احلج نسك القران      :س
   )١(؟ فماذا جيب عليه، وبعد مدة طويلة ذكر أن عليه هدياً،منه

أكـل   وال بأس أن ي، عليه أن يذبح اهلدي مىت علم يف مكة أو مىن     :ج
  . هو وأهله ورفقاؤه منه

                                                
  .هـ مبىن١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته على حماضرة يف احلج عام  )١(
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  صفة تذكية بهائم األنعام- ١٢

   )١(؟ خاصة  وطريقة ذبح اإلبل، ما هي التذكية الشرعية:س

أن يقطع الـذابح احللقـوم        التذكية الشرعية لإلبل والغنم والبقر     :ج
 وهذا هو أكمل الـذبح      ، ومها العرقان احمليطان بالعنق    ؛واملريء والودجني 

 ، واملريء جمـرى الطعـام والـشراب       ،جمرى النفس  فاحللقوم   ،وأحسنه
 إذا قطعهما الذابح صـار الـدم أكثـر          ،والودجان عرقان حييطان بالعنق   

   . فإذا قطعت هذه األربعة فالذبح حالل عند مجيع العلماء،خروجاً

 وهذا أيـضاً    ، أن يقطع احللقوم واملريء وأحد الودجني      :احلالة الثانية 
   . األول وإن كان دون،حالل صحيح وطيب

 وهـو  ، أن يقطع احللقوم واملريء فقط دون الـودجني :واحلالة الثالثة 
عليـه الـصالة     ودليلهم قوله    ، وقال به مجع من أهل العلم      ،أيضاً صحيح 

 لـيس الـسن     ، فكلـوا  ، وذكر اسم اهللا عليـه     ،ما أر الدم  (( :والسالم
   وهذا هو املختار يف ،)٢())والظفر

                                                
  .إجابة صدرت من مكتب مساحته )١(
، ومسلم  ٢٥٠٧ برقم   )عدل عشرا من الغنم جبزور يف القسم      من  (باب   ،)الشركة(بخاري يف   رواه ال  )٢(

  .١٩٦٨ برقم )جواز الذبح بكل ما أر الدم إال السن(باب  ،)األضاحي(يف 
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   .هذه املسألة

 وذلـك   ، معقولة يدها اليـسرى    ،بل قائمة على ثالث   والسنة حنر اإل  
 فالسنة أن تـذبح     ، أما البقر والغنم   .بطعنها يف اللبة اليت بني العنق والصدر      

كما أن السنة عند الذبح والنحر توجيه احليـوان         ،وهي على جنبها األيسر   
 فلو ذبح أو حنر إىل غـري        ، وليس ذلك واجباً بل هو سنة فقط       .إىل القبلة 
 لكن  ، وهكذا لو حنر ما يذبح أو ذبح ما ينحر حلت          ،لت الذبيحة القبلة ح 

   . وباهللا التوفيق.ذلك خالف السنة

   )١( ؟ هل هناك مكان حمدد يف الرقبة:س

 لكـن يف    ، فالرقبة كلها حمل للذبح والنحر أعالها وأسفلها       ، نعم   :ج
 ؛العنـق  فالسنة ذحبها يف أعلى      ، أما البقر والغنم   ،اإلبل السنة حنرها يف اللبة    

   .كما تقدم حىت يقطع بذلك احللقوم واملريء والودجني

  حكم الذبح عن طريق - ١٣
  البنك اإلسالمي بواسطة شركة الراجحي

 هل جيوز توكيلها    ، ما رأيكم يف الشركة اليت تقوم بذبح اهلدي        :س
  . حيث أننا ال نرى الذبيحة،يف اهلدي

                                                
  .إجابة صدرت من مكتب مساحته )١(
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ـ      ؟وهل هي مكتملة الشروط أم ال        وال  ،ط حيث نأخذ الـرقم فق
   )١( ؟ندري عن بقية األشياء

أعين البنك اإلسـالمي بواسـطة شـركة        ،   ال بأس ا فيما نعلم     :ج
 والدفع إليهـا    ، فإا تقوم بالذبح والتقسيم بني الفقراء      ،الراجحي للصرافة 

   .إن شاء اهللا جمزئ

 ، أو أين أذبح اهلدي بيدي     ، الذبح عند الشركة   : ما هو األفضل   :س
   )٢(؟وأقوم بتوزيعه

 من أعطى قيمة اهلدي شركة الراجحي أو البنك اإلسالمي فـال            :ج
 فهـم وكـالء     ، ألنه ال مانع من دفع مثن الضحية واهلدي إلـيهم          ؛بأس

 ولكن مـن تـوىل      ، ونرجو أن ينفع اهللا م ويعينهم      .جمتهدون وموثوقون 
 ألن الرسـول   ؛ فهو أفضل وأحوط   ،الذبح بيده ووزعه على الفقراء بنفسه     

   . ووكل يف بقيته، وهكذا اهلدي،ذبح الضحية بنفسهيه وسلم صلى اهللا عل

                                                
  .هـ يف مىن١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته على حماضرة يف احلج عام  )١(
  .هـ يف مىن١٤٠٢ ضمن األسئلة املوجهة لسماحته على حماضرة يف احلج عام  من)٢(
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  حكم ذبح الهدي قبل يوم العيد- ١٤

 وأشـار   ، فأدينا العمرة وحتللنـا    ، أحرمنا وحنن مجاعة متمتعني    :س
 مث  . وفعالً مت الذبح يف مكـة      ،بعضهم بذبح اهلدي وتوزيعه يف مكة     

 .لعقبـة علمنا بعد ذلك أن الذبح ال يكون إال بعد رمـي مجـرة ا             
 وأشرت عليهم بتأجيل الذبح إىل يوم النحر أو         ،وكنت أعلم بذلك  

 ولكنهم أصروا على الذبح بعد وصولنا وأدائنا العمرة بيـوم           ،بعده
   )١(؟ فما حكم ذلك؟ وماذا يلزمنا يف هذه احلالة،واحد

صلى   ألن الرسول  ؛ من ذبح قبل يوم العيد دم التمتع فإنه ال جيزئه          :ج
 وقد قـدموا وهـم      ،أصحابه مل يذحبوا إال يف أيام النحر      اهللا عليه وسلم و   

 وبقيت األغنام واإلبل اليت معهـم       ،متمتعون يف اليوم الرابع من ذي احلجة      
  لبادر الـنيب   ، فلو كان ذحبها جائزاً قبل ذلك      .موقوفة حىت جاء يوم النحر    

وأصحابه إليه يف األيام األربعة الـيت أقاموهـا قبـل     صلى اهللا عليه وسلم   
 فلما  . ألن الناس حباجة إىل اللحوم يف ذلك الوقت        ؛جهم على عرفات  خرو

   وال أصحابه حىت جاء يوم مل يذبح النيب صلى اهللا عليه وسلم

                                                
التوعيـة  (، ويف جملة    ٨٣لسماحته ص   ) فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة     (نشر يف كتاب     )١(

العـدد  ) الـبالد (، ويف جريدة    ٧٧هـ ص   ١٤٠٤ عام   ٦هـ، والعدد   ١٤٠٠ عام   ١١العدد   )اإلسالمية
  .هـ١٩/١٢/١٤١٧ وتاريخ ١٤٩١٣
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 وأن الذي ذبح قبل يوم النحـر قـد          ، دل ذلك على عدم اإلجزاء     ،النحر
 كمن صلى أو صـام قبـل        ؛ وأتى بشرع جديد فال جيزئ       ،خالف السنة 

 وال الصالة قبل وقتـها وحنـو        ،رمضان قبل وقته   فال يصح صوم     ،الوقت
   .ذلك

 فعليه أن يعيـد هـذا       ، فال جتزئ  ،فاحلاصل أن هذه عبادة قبل الوقت     
 وسبعة إذا رجع علـى      ، وإن عجز صام ثالثة أيام يف احلج       ،الذبح إن قدر  

فَمن تمتـع   ﴿ :سبحانه  لقول اهللا  ؛ فتكون عشرة أيام بدالً من الذبح      ،أهله
رماٍم             ِبالْعثَالثَِة أَي امفَِصي ِجدي ن لَّمِي فَمدالْه ِمن رسيتا اسفَم جِة ِإلَى الْح

   .)١(﴾ِفي الْحج وسبعٍة ِإذَا رجعتم ِتلْك عشرةٌ كَاِملَةٌ

  أيام العيد كلها أيام ذبح وأفضلها يوم النحر- ١٥

 أن أؤخـره إىل يـوم       فهل جيوز يل   إن شاء اهللا    أريد أن أفدي   :س
 أو  ، وهل يذبح اهلدي يف مـىن      ؟ أو اليوم الثاين عشر    ،احلادي عشر 

   )٢( ؟ وما هي كيفية توزيعه؟يف أي جزء من مكة

   جيوز ذبح اهلدي يوم النحر ويف األيام الثالثة :ج

                                                
  .١٩٦سورة البقرة، اآلية  )١(
   .هـ٣/١١/١٤١٣ص، وقد أجاب عنه مساحته يف . ب. السؤال من ب )٢(
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وال حرج يف ذحبه يف مىن       إن تيسر ذلك    لكن ذحبه يوم النحر أفضل     ،بعده
 ،أن يأكل منـه    هدي التمتع أو القران     أعين  توزيعه والسنة يف  .أو يف مكة  
  . ويهدي إىل من شاء من أصحابه وإخوانه،ويتصدق

  حكم ذبح هدي التمتع والقران في عرفات -١٦

 ، ذبح حاج هديه يف عرفات أيام التشريق ووزعها على من فيها           :س
 ؟ وماذا جيب عليه إذا كان جاهالً احلكم أو عامداً         ؟فهل جيوز ذلك  

 هل جيـوز    . مث وزع حلمه داخل احلرم     ،ذبح هديه يف عرفات   وإذا  
 ولكـم   ؟ وما هو املكان الذي ال جيوز ذبح اهلدي إال فيـه           ؟ذلك
  .)١( الشكر

 فإذا ذحبه يف غـري  ، هدي التمتع والقران ال جيوز ذحبه إال يف احلرم        :ج
 ، ولو وزع حلمه يف احلـرم      ، فإنه ال جيزئه   ، كعرفات وجدة وغريمها   ؛احلرم

  ألن الـنيب   ؛سواء كان جاهالً أو عاملـاً        هدي آخر يذحبه يف احلرم    وعليه  
 ))خذوا عين مناسككم  (( : وقال ،صلى اهللا عليه وسلم حنر هديه يف احلرم       

   وهكذا ،)٢(

                                                
 بتـاريخ   ٨٧٠١العـدد   ) اليـوم (، ويف جريـدة     ١٢٩اجلـزء األول ص     ) الدعوة(نشر يف كتاب     )١(
  .هـ١٩/١٢/١٤١٧ بتاريخ ١٤٩١٣العدد ) البالد(هـ، ويف جريدة ٤/١٢/١٤١٧
  .١٢٩٧ برقم )استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً(باب  ،)احلج(حوه مسلم يف رواه بن )٢(
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 صلى اهللا عليه     تأسياً به   إمنا حنروا هديهم يف احلرم     أصحابه رضي اهللا عنهم   
  .وسلم

  حكم شراء النسك من الجبل وذبحه وتركه- ١٧

ويـذحبها   ، هناك الكثري من احلجاج يشتري النسك من اجلبل        :س
 ؟ فما رأي فضيلتكم يف ذلك     ، بدون نزع جلدها   ،ويتركها يف مكاا  

   )١( وهل جيزئ هذا النسك وفقكم اهللا؟

 فال بأس بالشراء     أما اشتراء النسك من اجلبل إذا أريد ذا عرفات         :ج
 ألا  ؛ فال يذبح يف عرفات    ،رم لكن ال يذحبه إال يف احل      ،منها أو من غريها   
 أو من أي مكان     ، فإذا ذحبه يف احلرم واشتراه من عرفات       ،ليست من احلرم  

 قال  ، عن التمتع والقران وتطوعاً    ، وذحبه يف مىن أو يف بقية احلرم       ،من احلل 
 ؛ أما أن يذحبه يف عرفات أو يف غريهـا مـن احلـل             . وجيزئ نسكاً  ،بأس

 ألن اهلـدايا البـد أن   ؛ فهذا ال جيزئ،ككالشرائع أو جدة أو ما أشبه ذل 
  صلى اهللا عليه  والرسول ،تذبح يف احلرم

                                                
  .هـ١٥/١٢/١٤٠٠ يف ١١العدد ) التوعية اإلسالمية(نشر يف جملة  )١(
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 ،)١()) فاحنروا يف رحالكم   ، ومىن كلها منحر   ،حنرت ها هنا   (( :وسلم قال 
فإذا ذحبـه يف    . وال تذبح يف خارجه    ،فاألنساك تذبح يف مىن ويف بقية احلرم      

غـي لـه أن يتحـرى        ولكن ينب  ،احلرم وتركه للفقراء ليأخذوه فال حرج     
 أما إذا ذحبه وتركه     . حىت تربأ ذمته بيقني    ؛ وجيتهد يف إيصاله إليهم    ،الفقراء

 والفقري بإمكانه أن يسلخه وينتفـع بلحمـه      ، فإنه جيزئ  ،للفقراء يأخذونه 
 ، ولكن من التمام والكمال أن يعين بسلخه وتوزيعه بني الفقـراء           ،وجلده

 أنـه    وسلم  صلى اهللا عليه   عن النيب  وقد جاء    ،وإيصاله إليهم ولو يف بيوم    
 ولكن هذا حممول على أنـه تركـه لفقـراء           ،حنر بدنات وتركها للفقراء   

 ، أما أن يترك يف حمل ليس فيه فقراء        ، يأخذونه ويستفيدون منه   ،موجودين
 ألنه ما وصـل إىل      ؛ إنه ال جيزئ   : وال يبعد أن يقال    ،إجزائه نظر  فهذا يف 
   .مستحقه

  

                                                
  .١٢١٨ برقم )ما جاء يف عرفة كلها موقف(باب  ،)احلج(رواه مسلم يف  )١(
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  حكم المستوطن  -١٨
  ي مكة وهو ليس من أهلهاف

 . ع . أ  إىل حضرة األخ املكـرم     ،من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز       
   . آمنيوفقه اهللا لكل خري. ب 

  : بعده،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ،وصلكم اهللا ـداه      هـ وصل ٢٧/٤/١٣٩١كتابكم املؤرخ يف    
   : وهذا نصها وجواا،وما تضمنه من األسئلة كان معلوما

 ،ا حكم الشرع الشريف يف رجل ساكن مكة املكرمة منذ سـنني           م
 فهـل  ، وأهله يف حـضرموت    ،وحيج مع أهل مكة حيرم من مكة باحلج       

 ألن اهللا يقول يف كتابـه       ؛حكمه حكم احلاج اآلفاقي يف اهلدي والصيام      
ه  أم حكم  ﴾ذَِلك ِلمن لَّم يكُن أَهلُه حاِضِري الْمسِجِد الْحرامِ       ﴿: العزيز

   )١( ؟حكم أهل مكة بذلك

   ليس ؛ فحكمه حكم أهل مكة، إذا كان مستوطناً مكة:ج

                                                
 وتـاريخ   ٩٥٦لجامعـة اإلسـالمية بـرقم       عندما كان رئيساً ل    إجابة صدرت من مكتب مساحته،     )١(
  .هـ٢/٦/١٣٩١
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 ، أما إن كان إمنا أقام حلاجة ونيته العـود إىل بلـده        ،عليه هدي وال صيام   
فإذا اعتمر من احلل بعد رمضان مث حـج يف          ،فهذا حكمه حكم اآلفاقيني   

 فـإن   .ه هدي التمتع   وعلي ، فإنه يكون متمتعاً بالعمرة إىل احلج      ،ذلك العام 
 أو بعد   ،مل جيد صام عشرة أيام ثالثة يف احلج وسبعة بعد الفراغ من احلج            

  .الرجوع إىل أهله إن سافر إىل أهله
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  حكم األضحية مع االستطاعة - ١٩

حفظه حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز          
   .اهللا

   : وبعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

   : مأجورينأرجو التكرم بإفتائنا عما يلي

   )١( ؟ وهل يأمث من تركها مع االستطاعة؟الضحية ما حكم :س

 والصالة والسالم على    ، احلمد هللا وحده   ،بسم اهللا الرمحن الرحيم    :ج
 فحكم الضحية أا سنة مع اليـسار وليـست          : أما بعد  .من ال نيب بعده   

 ،ان يضحي بكبـشني أملحـني      ك  ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛واجبة
 ،وبعـد وفاتـه   وكان الصحابة يضحون يف حياته صلى اهللا عليه وسـلم           

 ، ومل يرد يف األدلة الشرعية ما يدل على وجوا         ،وهكذا املسلمون بعدهم  
   .والقول بالوجوب قول ضعيف

                                                
  . عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية. ذ. م. أجاب مساحته عن هذا السؤال املقدم من س )١(
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  األضحية سنة وليست واجبة -٢٠

مدينـة   وأسكن يف    ،ويل أوالد  وهللا احلمد   أفيدكم بأين متزوج   :س
 ويف اإلجازات نـأيت إىل املدينـة    ،غري املدينة اليت يسكن فيها أهلي     

 أتيت أنا وأوالدي قبل العيد      ، ويف عيد األضحى هذا    .اليت ا أهلي  
   .وهللا احلمد  ومل نضح على الرغم من أنين قادر،خبمسة أيام

 وهل جتزئ أضحية الوالد عـين وعـن         ؟فهل جيوز يل أن أضحي     
 وهـل   ؟ا حكم األضحية على من كان قادراً       وم ؟زوجيت وأوالدي 

 ؟ وهل جيوز أخذ األضحية ديناً على الراتب       ؟جتب على غري القادر   
  .رفحاء باململكة العربية السعودية  ش.  ع. ع.)١(

 وجتزئ الشاة الواحدة عن الرجـل      ، األضحية سنة وليست بواجبة    :ج
 بكبـشني   كان يضحي كل سنة    صلى اهللا عليه وسلم     ألن النيب  ؛وأهل بيته 

 والثاين عمن وحـد اهللا      ، يذبح أحدمها عنه وعن أهل بيته      ،أملحني أقرنني 
أيها السائل فإنـه    وإذا كنت يف بيت مستقل    .صلى اهللا عليه وسلم    من أمته 

 وال تكفي عنـك أضـحية       ،شرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك       
  والدك 

                                                
  .هـ١٧/١/١٤١٦ يف ١٤٩٥العدد ) الدعوة(نشر يف جملة  )١(
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 بـل أنـت يف بيـت    ، ألنك لست معهم يف البيـت      ؛عنه وعن أهل بيته   
 إذا كان عنده قدرة علـى       ،وال حرج أن يستدين املسلم ليضحي     .ستقلم

   . وفق اهللا اجلميع.الوفاء

  ضحيةمن أحكام األ -٢١

 ومـىت  ؟ أم لكل فرد فيها بالغ، األضحية هل هي لألسرة ككل  :س
 وهل يشترط لصاحبها عدم أخذ شيء مـن أظـافره           ؟يكون ذحبها 

 ومـا   ؟ ما العمل   وإذا كانت المرأة وهي حائض     ؟وشعره قبل ذحبها  
 جزاكم  ؟ أفيدونا   ؟الفرق بني األضحية والصدقة يف مثل هذا األمر       

   )١(. اهللا خرياً

 تشرع للرجل واملرأة وجتزئ عن الرجـل        ، األضحية سنة مؤكدة   :ج
كـان   ألن النيب صلى اهللا عليه وسـلم     ؛ وعن املرأة وأهل بيتها    ،وأهل بيته 

 ،نه وعـن أهـل بيتـه   حي كل سنة بكبشني أملحني أقرنني أحدمها ع ضي
 ووقتها يوم النحر وأيام التشريق يف كـل         .والثاين عمن وحد اهللا من أمته     

 ويهدي ألقاربه وجريانه ويتـصدق      ، والسنة للمضحي أن يأكل منها     ،سنة
وال جيوز ملن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وال من أظفاره وال               .منها

   بعد دخول شهر ذي ،من بشرته شيئاً
                                                

  ).الدعوة(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من جملة  )١(
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إذا دخل شهر ذي    (( : صلى اهللا عليه وسلم     لقول النيب  ؛ضحياحلجة حىت ي  
 فال يأخذ من شعره وال من أظفـاره وال    ،احلجة وأراد أحدكم أن يضحي    

 عـن أم    ، رواه اإلمام مسلم يف صحيحه     .)١())من بشرته شيئاً حىت يضحي    
 أو على الوقف الذي فيه      ، أما الوكيل على الضحية    . رضي اهللا عنها   سلمة

 ، ألنه ليس مبـضح ؛ يلزمه ترك شعره وال ظفره وال بشرته       فإنه ال  ،أضاحي
 . وهكذا الواقف هو املضحي    ،وإمنا هذا على املضحي الذي وكله يف ذلك       
   . واهللا ويل التوفيق.والناظر على الوقف وكيل منفذ وليس مبضٍح

  وقت األضاحي يذهب بغروب شمس  -٢٢
  ةـهر ذي الحجـاليوم الثالث عشر من ش

 انشغلت ومل تنو األضحية إال يف اليـوم         ،ة احلال  امرأة ميسور  :س
 فهل تـصبح    . فذحبت أضحية  ،اخلامس عشر من شهر ذي احلجة     

   )٢(؟أضحية أم ال

 ألن وقت األضاحي ذهـب      ؛ الذبيحة املذكورة ال تكون أضحية     :ج
  بغروب الشمس يف اليوم الثالث عشر من شهر 

                                                
  .١٩٧٧ برقم )ي من دخل عليه عشر ذي احلجة(باب  ،)األضاحي( مسلم يف رواه بنحوه )١(
  .إجابة صدرت عن مكتب مساحته )٢(
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 ودي  ، الفقراء  تأكل منها وتتصدق على    ، ولكنها تعترب صدقة   ،ذي احلجة 
   .ويل التوفيق واهللا .منها ملن أحبت من اجلريان واألقارب

  األضحية عن الميت -٢٣

   )١(؟ وهل جتوز عن امليت؟ ما حكم األضحية:س

 ألنه صلى اهللا عليـه      ؛ األضحية سنة مؤكدة يف قول أكثر العلماء       :ج
 واألصل أا مطلوبة يف وقتها من     ، وحث أمته على األضحية    ، ضحى وسلم

 وله أن يشرك يف ثواا من شاء مـن األحيـاء          ،احلي عن نفسه وأهل بيته    
   .واألموات

 أو ، فإن كان أوصى ا يف ثلث مالـه مـثالً         ،أما األضحية عن امليت   
 وإن  ، وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها        ،جعلها يف وقف له   
عن أبيـه    وأحب إنسان أن يضحي      ، وال جعل هلا وقفا    ،مل يكن أوصى ا   
 ، ويعترب هذا من أنواع الصدقة عـن امليـت  ، فهو حسن،أو أمه أو غريمها  

   .والصدقة عنه مشروعة يف قول أهل السنة واجلماعة

   بناء على أنه أفضل من ؛وأما الصدقة بثمن األضحية

                                                
  .هـ١٤١٧ يف شهري ذي القعدة وذي احلجة ١٧العدد ) نشرة احلسبة(نشر يف  )١(
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 مل جيـز    ، فإن كانت األضحية منصوصاً عليها يف الوقف أو الوصية         ،ذحبها
 أما إن كانت تطوعـاً عـن        ، الصدقة بثمنها  للوكيل العدول عن ذلك إىل    

وأما األضحية عن نفس املسلم احلي وعن أهل        ، فاألمر يف ذلك واسع    ،غريه
وبـاهللا   ، وذحبها أفضل من الصدقة بثمنها     ، فسنة مؤكدة للقادر عليها    ،بيته

  .التوفيق
 هل جيـوز أن     ، ما قولكم يف األضحية عن امليت بدون وصية        :س

   )١(؟ األموات أم اليشترك فيها األحياء مع
 ، فإنه جيب تنفيـذها    ، إال إذا كانت وصية    ، األضحية سنة مؤكدة   :ج

 وجيوز أن يشترك األمـوات مـع        ،ويشرع لإلنسان أن يرب ميته باألضحية     
   .األحياء من أهل بيت املضحي
 صلى اهللا عليه    ى النيب ضح(: ( رضي اهللا عنه   واألصل يف ذلك حديث أنس    

 متفـق   .)٢()) وكـرب  ، ومسى ، ذحبهما بيده  ،بكبشني أملحني أقرنني   وسلم
 والثـاين   ، بيان أنه ذبح أحدمها عنه وعن أهل بيته        ، ويف رواية أخرى   ،عليه

وعن عبد اهللا بن عمر     . وذلك يشمل احلي وامليت    ،عمن وحد اهللا من أمته    
  رضي اهللا 

                                                
ـ (، ويف جملة    ٨١لسماحته ص   ) فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة     (نشر يف كتاب     )١( ة التوعي

  .هـ١٤٠٤ عام ٦العدد  )اإلسالمية
باب  ،)األضاحي(، ومسلم يف    ٥٥٦٥ برقم   )التكبري عند الذبح  (باب   ،)األضاحي(رواه البخاري يف     )٢(
  .١٩٦٦ برقم )استحباب الضحية وذحبها مباشرة(
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ضحى (( : فقال ؟ أواجبة هي  : أن رجالً سأل ابن عمر عن األضحية       عنهما
 : فقـال  ، فأعادهـا عليـه    ،))واملسلمون  اهللا عليه وسلم   رسول اهللا صلى  

 فأعادهـا   ،)) واملسلمون ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ؟أتعقل((
  ضـحى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم            ؟أتعقل((:  فقال ،عليه

رضي اهللا عنه بيان أن األضـحية    أخرجه الترمذي ومراده  .)١())واملسلمون
 صـلى اهللا عليـه وسـلم         برسـول اهللا    تأسياً ؛مشروعة من كل مسلم   

  . واملسلمني
  السنة أن الحي يضحي عن نفسه وأهل بيته - ٢٤  
كثرياً ما نسمع يف اتمـع أن النـاس تنـوي           / مساحة الشيخ :س

فما توجيه مسـاحتكم حـول هـذا        ، األضاحي عن األموات فقط   
   )٢(؟املعتقد

ـ  ،  السنة أن احلي يضحي عن نفسه وأهل بيته بكبش      :ج ل كمـا فع
  أحدمها ،نه كان يضحي بكبشني أملحني    أحيث   النيب صلى اهللا عليه وسلم    

 والثاين عمن وحد اهللا من      ،حممد صلى اهللا عليه وسلم وآل حممد       عن   :قال
 وإن ضحى اإلنسان عن بعض األموات فال        أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم     

   .بأس

                                                
  .١٥٠٦ برقم )الدليل على أن األضحية سنة(باب  ،)األضاحي(رواه الترمذي يف  )١(
  .بالسليل) اجلزيرة(مقدمة لسماحته من مكتب جريدة من ضمن أسئلة  )٢(
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 هـل جيـوز     . أنا أضحي عين وعن زوجيت واألضحية من مايل        :س
   )١(؟جيت أن تشرك أباها وأمها امليتنيلزو

فهـذا عمـل    ،  إذا ضحيت من مالك عن نفسك وأهل بيتـك           :ج
 وأمـا   ، فإذا رأيت أن تشرك أبا زوجتك أو أم زوجتك فال بأس           ،مشروع

 فأنت املضحي عـن     ؛ ليس هلا التصرف يف أضحيتك     ،هي فليس هلا ذلك   
،  أهل بيتك     فإذا رأيت أن تضم أبا زوجتك وأمها إىل        .نفسك وأهل بيتك  

  .فال بأس بذلك

  ؟أيهما أفضل في األضحية الكبش أم البقرة -٢٥

   )٢(؟ الكبش أم البقرة، أيهما أفضل يف األضحية:س

، بل فال حرج     وإذا ضحى بالبقر أو باإل     ، األضحية من الغنم أفضل    :ج
 وأهدى يوم حجـة     ، كان يضحي بكبشني   والرسول صلى اهللا عليه وسلم    

ومـن  ، أفضل   واملقصود أن من ضحى بالغنم فهي        .لالوداع مائة من اإلب   
 فكله طيب وال    والبقرة عن سبعة  ، لناقة عن سبعة     ا ضحى بالبقر أو باإلبل   

   .حرج

                                                
  .هـ يف مىن١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته على حماضرة يف احلج عام  )١(
  .هـ٢٦/١٢/١٤١٨ يف ١٦٣٨ العدد )الدعوة(نشر يف جملة  )٢(
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 عبد العزيز بن عبد اهللا بـن بـاز          حضرة صاحب الفضيلة الشيخ   
   .حفظه اهللا

   :وبعد، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

سبع من البقرة أو البدنـة عـن         هل جيزئ ال   ،أرجو التكرم بإفتائنا  
نا  ألن عنـد   ؛جو أن تتفضلوا باجلواب مشكورين     أر ؟الرجل وأهل بيته  

وحنب أن نكون   ، والعيد على األبواب  ، بعض الناس ال يرون هذا جمزئاً     
   )١(. والسالم،على بصرية يف هذا األمر

 أن الرأس    صلى اهللا عليه وسلم     قد دلت السنة الصحيحة عن النيب      :ج
أما ، وإن كثروا   والغنم جيزئ عن الرجل وأهل بيته      ن اإلبل والبقر  الواحد م 

ففي إجزائه عن الرجل وأهل بيته تردد وخالف        ، السبع من البدنة والبقرة     
 ألن الرجـل    ؛ واألرجح أنه جيزئ عن الرجل وأهل بيتـه        ،بني أهل العلم  

سبحانه  واهللا   . ولكن الرأس من الغنم أفضل     ،وأهل بيته كالشخص الواحد   
   . وآله وصحبه اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وصلى، أعلماىلوتع

  

                                                
امعـة  عندما كان نائباً لرئيس اجل     أجاب عنه مساحته،  . ذ. م. س/ سؤال شخصي مقدم لسماحته من       )١(

  .اإلسالمية باملدينة املنورة
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 فهل أضـحية البدنـة      ، كثرياً ما جند أن البدنة عن سبع شياه        :س
   )١(؟يشرك ا كما يشرك يف أضحية الشاة

 عن الرجل وأهل بيته توقـف       ، يف إجزاء السبع من البدنة والبقرة      :ج
 ألـم يف    ؛لرجل وأهل بيته   والراجح أنه جيزئ عن ا     ،من بعض أهل العلم   
   .معىن الشخص الواحد

  حكم إزالة الشعر لمن أراد -٢٦
   وهو ينوي األضحية والحجالعمرة

 ولكـن عنـدما قـدمت إىل        ، لقد كنت ناوياً أن أحج متمتعاً      :س
 فإذا أردت أن أضـحي      ،الطائف غريت رأيي ولبيت باحلج مفرداً     

يف يوم أربعة ذي    علماً بأين قصرت شعري     ؟يوم العيد هل ذلك جائز    
   )٢(. أسأل اهللا أن جيزيكم عنا خرياً،احلجة

 ولو كان قد حلـق رأسـه أو   ، إذا أراد احلاج أو غريه أن يضحي :ج
 ولكن عليه إذا عـزم علـى   ، فال حرج عليه يف ذلك،قصر أو قلم أظفاره   

  األضحية بعد دخول شهر ذي احلجة أن 

                                                
  . ن. ع. أ/ سؤال شخصي من  )١(
  . هـ يف مىن١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته على حماضرة يف احلج عام  )٢(
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 ؛ البشرة حىت يضحي   ميتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من          
إذا دخـل شـهر ذي احلجـة وأراد         (( : صلى اهللا عليه وسلم    لقول النيب 

 فال يأخذ من شعره وال من بشرته وال مـن أظفـاره   ،أحدكم أن يضحي 
 أما إحرامه باحلج مفرداً وقد كان       .رواه اإلمام مسلم يف صحيحه     )١())شيئاً

 فـال  ، حيرم بـاحلج  مث بدا له بعدما وصل امليقات أن ،نوى أن حيرم بعمرة   
 إذا كان قدومـه يف      ، ولكن التمتع بالعمرة إىل احلج أفضل      ،حرج يف ذلك  

فـإن   ، أما إذا كان قدومه إىل مكة قبل دخول شهر شـوال           ،أشهر احلج 
   .املشروع له أن حيرم بالعمرة فقط

 ومتلك  ، املرأة اليت ترى أا ال تستطيع اإلمساك عن كد شعرها          :س
عه ألحد أقارا لشراء األضحية وعقد النيـة      هل جيوز أن تدف    ،املال
   )٢( ؟عنها

 يلزم من أراد أن يضحي عن نفسه أو عن والديه أو عـن غـريه                :ج
 أال يأخذ من شعره أو أظفاره أو من بشرته شيئاً إذا دخل شـهر               ،متطوعاً

 أما الوكيل فليس عليه حرج أن يأخذ من شـعره  .ذي احلجة حىت يضحي   
  ول النيب  لق؛أو بشرته أو أظفاره

                                                
  .١٩٧٧برقم .. )ي من دخل عليه عشر ذي احلجة(باب  ،)األضاحي(رواه بنحوه مسلم يف  )١(
  .بالسليل) اجلزيرة( مكتب جريدة من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته من )٢(
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إذا دخل شهر ذي احلجـة وأراد أحـدكم أن          (: ( صلى اهللا عليه وسلم   
 فال يأخذ من شعره وال من ظفره وال من بـشرته شـيئاً حـىت                ،يضحي
  . رواه مسلم يف الصحيح.)١())يضحي

ماذا جيوز للمرأة اليت تنوي األضـحية عـن         /  مساحة الشيخ    :س
 دخلـت عـشر ذي      نفسها وأهل بيتها أو عن والديها بشعرها إذا       

   )٢( ؟احلجة

 ومـا   ،))ال تكـده  (( ولكن   ، جيوز هلا أن تنقض شعرها وتغسله      :ج
   .سقط من الشعر عند نقضه وغسله فال يضر

  حكم إعطاء غير المسلم من لحم األضاحي -٢٧

   )٣( ؟ هل جيوز إعطاء غري املسلم من حلم األضحية:س

ه عـِن الَّـِذين لَـم       لَا ينهاكُم اللَّ  ﴿ : جل وعال   لقوله ، ال حرج  :ج
يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِرجوكُم من ِدياِركُم أَن تبروهم وتقْـِسطُوا           

ِهم١(﴾ ِإلَي(،   

                                                
  .١٩٧٧برقم .. )ي من دخل عليه عشر ذي احلجة(باب  ،)األضاحي( رواه بنحوه مسلم يف )١(
  .بالسليل) اجلزيرة(من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته من مكتب جريدة  )٢(
  .هـ٢٦/١٢/١٤١٨ يف ١٦٣٨العدد ) الدعوة(نشر يف جملة  )٣(
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 يعطـى مـن     ، كاملستأمن أو املعاهد   ،فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب     
  .األضحية ومن الصدقة

  حكم ذبح األضحية بمكة -٢٨

   )٢( ؟ألضحية مبكة له فضل عن خارج مكة هل ذبح ا:س

 لكن إذا مل جيد يف مكـة مـن   ، كل األعمال الصاحلة مبكة أفضل   :ج
   . فإن ذحبها يف مكان آخر فيه فقراء يكون أوىل،يأكل الضحية

 حكم العقيقة -٢٩

 إذا مات اجلنني : يقول يف سؤاله، من الرياض. س.م.  األخ ع:س
   )٣( ؟يذبح عنه عقيقة فهل يلزم والده أن ،يف بطن أمه

 عن الذكر شاتان وعن األنثى      ، العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة     :ج
 والـسنة أن  ، ولو سـقط ميتـاً  ، والسنة أن تذبح يف اليوم السابع  .واحدة

   وإن ، وحيلق رأسه يف اليوم السابعيسمى أيضاً

                                                                                                                           
  .٨ية سورة املمتحنة، اآل )١(
  .هـ يف مىن١٤٠٢من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته على حماضرة يف احلج عام  )٢(
   .)الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  )٣(
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  األحاديث الصحيحة وردت عن الـنيب       ألن ؛مسي يف اليوم األول فال بأس     
 أنه مسى ابنه    صلى اهللا عليه وسلم   فقد ثبت عنه    ، اهللا عليه وسلم بذلك    صلى

 وثبـت   ، ومسى عبد اهللا بن أيب طلحة األنصاري يوم ولد         ،إبراهيم يوم ولد  
 أنـه    رضي اهللا عنه   عنه صلى اهللا عليه وسلم من حديث مسرة بن جندب         

 .)١()) ويسمى ، وحيلق ،كل غالم مرن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه       (: (قال
صـلى   وثبت عنه    ،أخرجه اإلمام أمحد وأهل السنن األربع بإسناد صحيح       

 أنـه  من حديث عائشة وأم كرز الكعبية رضي اهللا عنهما           اهللا عليه وسلم  
 وعن األنثى   ، أمر أن يعق عن الغالم شاتان متكافئتان       اهللا عليه وسلم  صلى  
بيه عن أ   من حديث عمرو بن شعيب     صلى اهللا عليه وسلم    وثبت عنه    ،شاة

من ولد له ولد فأحب     (: (عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         
جلاريـة   وعـن ا   ، فلينسك عن الغالم شاتان متكافئتـان      ،أن ينسك عنه  

وهذه األحاديث تعم السقط وغريه إذا كان قـد نفخـت فيـه           )٢())شاة
  . وهو الذي ولد يف الشهر اخلامس وما بعده،الروح

  واملشروع أن يغسل 

                                                
، وابـن ماجـة يف      ١٩٦٨١حديث مسرة بن جندب بـرقم        ،)مسند البصريني (رواه اإلمام أمحد يف      )١(
   .٣١٦٥ برقم )العقيقة(باب  ،)الذبائح(
 رضي اهللا عنه   مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص       ،)مسند املكثرين من الصحابة   (رواه اإلمام أمحد يف      )٢(

  .٢٨٤٢ برقم )لعقيقةايف (باب  الضحايا،(، وأبو داود يف ٦٦٧٤برقم 
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 ؛ ويشرع أيضاً أن يسمى ويعق عنـه       ،كفن ويصلى عليه إذا سقط ميتاً     وي
  . واهللا ويل التوفيق.لعموم األحاديث املذكورة

  صفة العقيقة المشروعة -٣٠
 صلى اهللا عليه وسلم يف قوم إذا تويف أحد         ما حكم اهللا ورسوله    :س

 وال يكسرون مـن     ،)العقيقة(منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسموا       
 ويزعمـون أن    ، مث بعد ذلك يقربون عظامها وفرثها      ،شيئاًعظامها  

   )١( ؟ وجيب العمل به،حسنةذلك 
 فالواجب  ، ال أساس له يف الشريعة اإلسالمية      ، إن هذا العمل بدعة    :ج

 فـإن التوبـة إىل اهللا       ،تركه والتوبة إىل اهللا منه كسائر البدع واملعاصـي        
وبوا ِإلَى اللَِّه جِميعـا     وت﴿ : عز وجل   كما قال  ، جتب منها مجيعاً   سبحانه

يا أَيها الَِّذين آمنـوا     ﴿ : وقال تعاىل  ،)٢(﴾أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ   
 ـا    وإمنا العقيقة املشروعة اليت جاءت     .)٣(﴾لَى اللَِّه توبةً نصوحا   توبوا إِ 

 ما يـذبح عـن   :هي السنة الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ، وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عـن األنثـى    ،املولود يف يوم سابعه   

  وقد عق النيب عن احلسن 
                                                

) األجوبة املفيدة عن بعض مسائل العقيـدة      ( ونشر يف كتاب     ،ي  . ب. ص/ سؤال مقدم من األخ      )١(
  .هـ١٤١٤لسماحته عام 

  .٣١سورة النور، اآلية  )٢(
  .٨سورة التحرمي، اآلية  )٣(
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وصاحبها خمري إن شاء وزعها حلماً بني األقارب        ،واحلسني رضي اهللا عنهما   
 وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من األقـارب           ،واألصحاب والفقراء 

 ومـن  ، وهي سنة مؤكـدة ، العقيقة املشروعة هذه هي .واجلريان والفقراء 
  .تركها فال إمث عليه

  الواجب تغيير األسماء المخالفة للشرع -٣١
 مـا   . واكتشف أنه اسم غري شرعي     ، إذا تسمى اإلنسان باسم    :س

   )١(؟توجيهكم
 مثل من مسى نفسه عبد احلسني أو عبد الـنيب أو            ، الواجب التغيري  :ج

 وليس ألحد أن يعبد لغري      ، ال جيوز لغري اهللا     مث علم أن التعبيد    ،عبد الكعبة 
 وعليـه  ، عبد امللك، عبد الرمحن،عبد اهللا  مثل بل العبادة هللا عز وجل    ،اهللا

 إىل عبد اهللا أو عبد الرمحن أو        ،أن يغري االسم مثل عبد النيب أو عبد الكعبة        
 هـذا هـو     ، أو حنو ذلك من األمساء الـشرعية       ،حممد أو أمحد أو صاحل    

أما إذا كان االسـم     . غري أمساء كثرية   صلى اهللا عليه وسلم   النيب   و ،الواجب
 فـال   ، أما إن كان ميتـاً     ، فإذا كان األب حياً فيعلم حىت يغري امسه        ،لألب

مل يغـري   صلى اهللا عليه وسلم      ألن النيب    ؛حاجة إىل التغيري ويبقى كما هو     
 ؛بد منـاف   كع ؛ وال غير أمساء اآلخرين املعبدة لغري اهللا       ،اسم عبد املطلب  
   .ألم عرفوا ا

                                                
  ).نور على الدرب(من برنامج  )١(
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ـ ،من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز   رم مـدير   إىل حضرة األخ املك
   . آمني كل خري وفقه اهللا إىلاجلوازات واجلنسية برابغ

   : بعده،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 وسألين هـل    ،حضر عندي من مسى نفسه عبد اهللا بن عبد اجلزى         

 ؛؛ ألن اجلوازات قد توقفت يف جتديد تابعيتـه        جتوز التسمية بعبد اجلزى   
   )١(حىت تعرف حكم الشرع يف اسم أبيه؟

 قد أمجع العلماء على أنه ال جيوز التعبيد لغري اهللا سـبحانه             :واجلواب
 ؛ أو حنو ذلك   ، أو عبد الكعبة   ، أو عبد احلسني   ،فال جيوز أن يقال عبد النيب     
 اجلزى ليس من أمسـاء اهللا       ومعلوم أن . عز وجل  ألن العبيد كلهم عبيد اهللا    

  والواجب تغيري هذا االسم باسم معبـد هللا        ، فال جيوز التعبيد إليه    ،احلسىن
 وجيب  ،كأمحد وحممد وإبراهيم وحنو ذلك      أو باسم آخر غري معبد     سبحانه

 حـىت ال    ؛عند التغيري أن يوضح يف التابعية االسم األول مع االسم اجلديد          
  .ولتضيع احلقوق املتعلقة باالسم األ

 أن أباه قد    ، ويذكر عبد اهللا املذكور    .هذا ما أعلمه من الشرع املطهر     
 فليعتمد ذلك عنـد     ،وافق على تغيري امسه من عبد اجلزى إىل عبد الرمحن         

 والسالم علـيكم    ، ونسأل اهللا أن يوفق اجلميع ملا يرضيه       .موافقة أبيه عليه  
   .ورمحة اهللا وبركاته

                                                
  .ع، وأجاب عنه مساحته عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة. سؤال مقدم من ع )١(
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بركة وإميـان مـن األمسـاء        ورمحة و  ، هدى :هل هذه األمساء  : س
   )١(؟املكروهة يف الدين

 فـال   ، كلها أمساء جائزة   ، سعيد ، صاحل ، مثل عامر  ؛ ال حرج فيها   :ج
   . إن شاء اهللاحرج فيها

 ، خبـاب ، ياسني، طه: هل جيوز للمسلم أن يسمى ذه األمساء  :س
ل طه وياسني من أمسـاء       وه ؟ الوليد ، قارون ، احلباب ،عبد املطلب 
   )٢(؟صلى اهللا عليه وسلم أم ال النيب حممد

 لكـن  ، جيوز التسمي ذه األمساء لعدم الدليل على ما مينع منـها      :ج
عبـد اهللا وعبـد       مثل ن خيتار أحسن األمساء املعبدة هللا     األفضل للمؤمن أ  

 ،كصاحل وحممد وحنو ذلك   ، واألمساء املشهورة  ،الرمحن وعبد امللك وحنوها   
 ؛ملطلب فالتسمي به جائز بصفة استثنائية     أما عبد ا  ،بدالً من قارون وأشباهه   

   . صلى اهللا عليه وسلم أقر بعض الصحابة على هذا االسمألن النيب

 كعبد النيب وعبـد احلـسني       ،وال جيوز التعبيد لغري اهللا كائناً من كان       
   وقد حكى أبو حممد ابن ،وعبد الكعبة وحنو ذلك

                                                
  .١الشريط رقم ) نور على الدرب(من برنامج  )١(
  .٤٠٢ ص ٤مجع الشيخ حممد املسند ج ،)سالميةاوى إفت(نشر يف كتاب  )٢(
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  .حزم إمجاع أهل العلم على حترمي ذلك

يف أصح قـويل      صلى اهللا عليه وسلم    ني من أمساء النيب   وليس طه وياس  
و ) ق(و  ) ص(مثل  روف املقطعة يف أوائل الـسور      بل مها من احل    ،العلماء

  .وباهللا التوفيق،وحنوها) ن(

  حكم تصغير بعض  -٣٢
  األسماء كعبد اهللا وعبد الرحمن

 كثرياً ما نسمع من عامي ومتعلم تصغري األمسـاء املعبـدة أو             :س
 وذلك حنـو    ؟ فهل فيه من بأس    ، أمساء تنايف االسم األول     إىل ،قلبها

بكسر العني وسكون   " العبدي  "و  " عبود"و  " عبيد"عبد اهللا جتعل    
 ويف عبـد    ،بالتخفيف والتـشديد  " دحيم" ويف عبد الرمحن     ،الباء

 أما يف حممد    ، وما أشبه ذلك   ،"العزي"و  ،"عزوز" و   ،"عزيز  "العزيز  
   )١(؟وما أشبهه" احلمدي "و " محدا "،"حميميد"

 وال أعلم أن أحداً من      ، ال بأس بالتصغري يف األمساء املعبدة وغريها       :ج
   وهو كثري يف األحاديث ،أهل العلم منعه

                                                
  .٤٠٣ ص ٤مجع الشيخ حممد املسند ج ،)فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب  )١(
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لكن إذا فعل ذلك مـع مـن        ، كأنيس ومحيد وعبيد وأشباه ذلك     ؛واآلثار
 الذي  ، ألنه حينئذ من جنس التنابز باأللقاب      ؛ فاألظهر حترمي ذلك   ،يكرهه
 ، فال بـأس ، إال أن يكون ال يعرف إال بذلك، عنه يف كتابه الكرمي    ى اهللا 

   . واألعرج وحنومها، كاألعمش؛كما صرح به أئمة احلديث يف رجال

  حكم تغيير االسم بعد اإلسالم -٣٣

 جـورج   :هل يلزم من أعلن إسالمه أن يغري امسه السابق مثل         : س
   )١(؟وجوزيف وغريمها

 ولكـن حتـسينه     ، إذا كان معبداً لغري اهللا      ال يلزمه تغيري امسه إال     :ج
 فكونه حيسن امسه من أمساء أعجمية إىل أمسـاء إسـالمية هـذا          .مشروع
 أمـا إذا    ،فإذا كان امسه عبد املسيح وأشباهه يغري       . أما الواجب فال   ،طيب

 ألن  ؛ فال يلزمه تغيريه   ، جورج وبولس وغريمها   :كان مل يعبد لغري اهللا مثل     
   .كون للنصارى وتكون لغريهم وباهللا التوفيقهذه أمساء مشتركة ت

                                                
  .٤٠٤ ص ٤مجع الشيخ حممد املسند ج ،)اوى إسالميةفت(نشر يف كتاب  )١(
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  حكم التسمية بأسماء من اآليات -٣٤

 ، كأفنـان  ؛ بعض الناس يسمون أبناءهم بأمساء مـن اآليـات         :س
   )١(؟ فما رأي مساحتكم،إخل ..وآالء

 واألفنـان   ،هي النعم   اآلالء ، وهذه خملوقات  ، ليس يف ذلك بأس    :ج
 ويبحثـون ألبنـائهم   ، األمسـاء  والناس صاروا يتنوعون يف   ،هي األغصان 

  .وبنام عن أمساء جديدة

  حكم أعياد الميالد ٣٥

 وما رأيكـم    ؟ ما هو توجيه فضيلتكم يف حفالت أعياد امليالد        :س
  )٢(؟فيها

 وهـي داخلـة يف   ، حفالت امليالد من البدع اليت بينها أهل العلم       :ج
ليس منـه    يف أمرنا هذا ما      من أحدث (( : صلى اهللا عليه وسلم    قول النيب 
  متفق عليه من حديث عائشة  )١())فهو رد

                                                
 ٤١٧ع ص   ونشر يف اجلزء التاس    من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف لقائه مع طلبة كلية الشريعة،           )١(

  . من هذا اموع
  .١ الشريط رقم) نور على الدرب(من برنامج  )٢(
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عمل عمالً ليس   من  (( : أيضاً وقال صلى اهللا عليه وسلم    .  رضي اهللا عنها    
 وقال عليه الصالة    .خرجه اإلمام مسلم يف صحيحه     )٢())عليه أمرنا فهو رد   

 وخـري  ، فإن خري احلديث كتاب اهللا   ،أما بعد (( : يف خطبة اجلمعة   والسالم
 وكل بدعـة  ،مد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاا       اهلدي هدي حم  

:  زاد النسائي بإسـناد صـحيح      ، أخرجه مسلم يف صحيحه    )٣(. ))ضاللة
 ذكـوراً كـانوا أو      فالواجب على املسلمني   .)٤())وكل ضاللة يف النار   ((

 وهو كامـل    ، فيه الكفاية   واإلسالم حبمد اهللا   ،إناثاً احلذر من البدع كلها    
ِضيت الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ور       ﴿: قال تعاىل 

   .)٥(﴾لَكُم اِإلسالَم ِدينا

 وما ـى عنـه مـن        ،فقد أكمل اهللا لنا الدين مبا شرع من األوامر        
   فليس الناس يف حاجة إىل بدعة يبتدعها أحد ال ،النواهي

                                                                                                                           
) األقضية(، ومسلم يف    ٢٦٩٧ برقم   )إذا اصطلحوا على صلح جور    (باب  ) الصلح(رواه البخاري يف     )١(

  .١٧١٨ برقم )نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور(باب 
نقض األحكـام الباطلـة ورد      (باب   ،)األقضية(م يف   ، ومسل )النجش(يف باب    معلقاً رواه البخاري  )٢(

  .١٧١٨ برقم )حمدثات األمور
  .٨٦٧ برقم )ختفيف الصالة واخلطبة(باب  ،)اجلمعة(رواه مسلم يف  )٣(
صالة املسافرين  (، ومسلم يف    ٤٣٢ برقم   )كراهية الصالة يف املقابر   (باب   ،)الصالة(رواه البخاري يف     )٤(

  .٧٧٧ برقم )ة النافلة يف بيتهاستحباب صال(باب  ،)وقصرها
  .٣سورة املائدة، اآلية  )٥(



  

 - ٥٨ - 
 

االحتفاالت مبيالد النيب صلى اهللا عليه وسـلم         ف .االحتفال بامليالد والغريه  
أو مبيالد الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو احلسن أو احلسني أو فاطمة               

 كل ذلـك ال     ،أو البدوي أو الشيخ عبد القادر اجليالين أو فالن أو فالنة          
 وكله داخل يف قوله صلى اهللا عليه        ، وكله منهي عنه   ، وكله منكر  ،أصل له 
 ،فال جيوز للمسلمني تعاطي هذه البـدع       .))بدعة ضاللة وكل  (: (وسلم

 وليس  ، فليس فعل الناس تشريعاً للمسلمني     ،ولو فعلها من فعلها من الناس     
 فأفعال الناس وعقائـدهم كلـها       ، إال إذا وافق الشرع    ،فعل الناس قدوة  

صلى اهللا عليـه     وهو كتاب اهللا وسنة رسوله       ،تعرض على امليزان الشرعي   
فَـِإن  ﴿:  كما قـال تعـاىل     ، وما خالفهما ترك   ،هما قُبل  فما وافق  وسلم

تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللِّه والرسوِل ِإن كُنتم تؤِمنونَ ِباللِّه والْيوِم            
 وفق اهللا اجلميع وهـدى اجلميـع        .)١(﴾اآلِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالً    

   .صراطه املستقيم

                                                
  .٥٩سورة النساء، اآلية  )١(
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 كـتـاب الجـهـاد  
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  )١( فضل الجهاد والمجاهدين-٣٦

 ووعد عليـه األجـر العظـيم        ،احلمد هللا الذي أمر باجلهاد يف سبيله      
 وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له القائل يف كتابه              ،والنصر املبني 

 وأشهد أن حممداً عبـده      ،)٢(﴾وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤِمِنني    ﴿: الكرمي
 وأنـصح العبـاد     ، وأصدق املناضـلني   ، أفضل ااهدين  ،ورسوله وخليله 

 وعلـى   ، وعلى آله الطيـبني الطـاهرين      ، صلى اهللا عليه وسلم    ،أمجعني  
 وجاهدوا يف سبيله حىت أظهر اهللا       ،الذين باعوا أنفسهم هللا    أصحابه الكرام 

 وأكرم  ، رضي اهللا عنهم    الكافرين  وأذل م  ، وأعز م املؤمنني   ،م الدين 
  . وجعلنا من أتباعهم بإحسان إىل يوم الدين ،مثواهم

 ومـن أعظـم     ، فإن اجلهاد يف سبيل اهللا من أفضل القربات        :أما بعد  
   بل هو أفضل ما تقرب به املتقربون ،الطاعات

                                                
 موقف اليهود يف اإلسالم،   (هـ بعنوان   ١٣٩٣نشر هذا املوضوع يف رسالة طبعها احلرس الوطين عام           )١(

 نـشره   ، وقد سبق  )فضل اجلهاد وااهدين  (بعنوان   هـ،١٤١٧، وطبعت عام    )وفضل اجلهاد وااهدين  
  .٤٣٠ص ٢يف هذا اموع ج

  .٤٧سورة الروم، اآلية  )٢(
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 وما ذاك إال ملا يترتب عليه من نـصر  ؛وتنافس فيه املتنافسون بعد الفرائض  
 وتسهيل انتـشار    ، وقمع الكافرين واملنافقني   ، وإعالء كلمة الدين   ،مننياملؤ

 ، وإخراج العباد من الظلمـات إىل النـور        ،الدعوة اإلسالمية بني العاملني   
 وغري ذلك مـن     ،ونشر حماسن اإلسالم وأحكامه العادلة بني اخللق أمجعني       

فـضل  وقد ورد يف فـضله و     ،املصاحل الكثرية والعواقب احلميدة للمسلمني    
 ، ما حيفز اهلمـم العاليـة  ،ااهدين من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية    

 والـصدق يف جهـاد   ،وحيرك كوامن النفوس إىل املشاركة يف هذا السبيل   
 إذا قام به من يكفي      ، وهو فرض كفاية على املسلمني     ،أعداء رب العاملني  
 اليت ال   ،عينية وقد يكون يف بعض األحيان من الفرائض ال        ،سقط عن الباقني  

 أو  ، كما لو استنفره اإلمـام     ؛جيوز للمسلم التخلف عنها إال بعذر شرعي      
واألدلة على ذلـك مـن      .  أو كان حاضراً بني الصفني     ،حصر بلده العدو  

 ومما ورد يف فضل اجلهاد وااهدين من الكتـاب          ،الكتاب والسنة معلومة  
 وجاِهدواْ ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي     انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً  ﴿: املبني قوله تعاىل  

لَو كَانَ عرضا قَِريبـا     ) ٤١(سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ       
وسفَرا قَاِصدا الَّتبعوك ولَِكن بعدت علَيِهم الشقَّةُ وسيحِلفُونَ ِباللِّه لَـِو         

طَعتونَ        اسلَكَاِذب مهِإن لَمعي اللّهو مهِلكُونَ أَنفُسهي كُمعا منجرا لَخ٤٢(ن( 
               لَـمعتقُواْ وـدص الَّـِذين لَك نيبتى يتح ملَه أَِذنت ِلم نكع فَا اللّهع

٤٣(الْكَاِذِبني ( الَِّذين كأِْذنتسالَ ي  
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 والْيوِم اآلِخِر أَن يجاِهدواْ ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم واللّه عِلـيم          يؤِمنونَ ِباللّهِ 
ِقنيتِم اآلِخـِر          )٤٤( ِبالْمـوالْيونَ ِباللّـِه وِمنؤالَ ي الَِّذين كأِْذنتسا يمِإن

   .)١(﴾وارتابت قُلُوبهم فَهم ِفي ريِبِهم يترددونَ
 يأمر اهللا عباده املـؤمنني أن ينفـروا إىل          ، هذه اآليات الكرميات   ففي

 وأن جياهدوا بأمواهلم وأنفـسهم يف    ، أي شيباً وشباباً   ؛اجلهاد خفافاً وثقاالً  
  مث يـبني   ،بأن ذلك خري هلم يف الدنيا واآلخرة       عز وجل   خيربهم ،سبيل اهللا 
أن ذلك هالك    و ، وسوء نيتهم  ،حال املنافقني وتثاقلهم عن اجلهاد     سبحانه

لَو كَانَ عرضا قَِريبا وسفَرا قَاِصدا الَّتبعوك ولَِكن        ﴿: عز وجل  هلم بقوله 
 عتابا لطيفا    صلى اهللا عليه وسلم     مث يعاتب نبيه   ،)٢(﴾بعدت علَيِهم الشقَّةُ  

عفَا اللّه عنك ِلـم     ﴿: على إذنه ملن طلب التخلف عن اجلهاد بقوله سبحانه        
 ،عدم اإلذن هلـم تبيينـاً للـصادقني        أن يف  عز وجل   ويبني ، )٣(﴾ ِذنتأَ

 ال  ،أن املؤمن باهللا واليـوم اآلخـر       عز وجل   مث يذكر  ،وفضيحة للكاذبني 
 ألن إميانه الصادق باهللا واليـوم       ؛يستأذن يف ترك اجلهاد بغري عذر شرعي      

ـ        ،اآلخر مينعه من ذلك     مث  ،ع أهلـه   وحيفزه إىل املبادرة إىل اجلهاد النفري م
   هو عادم اإلميان باهللا ،أن الذي يستأذن يف ترك اجلهاد سبحانه يذكر

                                                
  .٤٥ ٤١سورة التوبة، اآليات  )١(
  .٤٢سورة التوبة، اآلية  )٢(
  .٤٣سورة التوبة، اآلية  )٣(
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ويف ذلك  صلى اهللا عليه وسلم      املرتاب فيما جاء به الرسول       ،واليوم اآلخر 
 والتنفري من التخلـف  ، سبيل اهللا وأبلغ حتريض على اجلهاد يف ،أعظم حث 

  .عنه
 اشـترى ِمـن الْمـؤِمِنني       ِإنَّ اللّه ﴿: وقال تعاىل يف فضل ااهدين    

أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم اجلَنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ           
وعدا علَيِه حقا ِفي التوراِة واِإلِجنيِل والْقُرآِن ومن أَوفَى ِبعهِدِه ِمن اللِّه            

بتفَاسِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلكم ِبِه وتعايالَِّذي ب ِعكُميواْ ِبب١(﴾ِشر( .  

عـز    الترغيب العظيم يف اجلهاد يف سـبيل اهللا  ،ففي هذه اآلية الكرمية   
 سبحانه وأنه عز وجل  وبيان أن املؤمن قد باع نفسه وماله على اهللا         وجل

 وأم يقاتلون يف سبيله فيقتلون      ،قد تقبل هذا البيع وجعل مثنه ألهله اجلنة       
 أنه وعدهم بذلك يف أشرف كتبـه وأعظمهـا          ، مث ذكر سبحانه   ويقتلون

 ؛ سبحانه أنه ال أحد أوىف بعهده مـن اهللا          مث بني  ،التوراة واإلجنيل والقرآن  
 وهـي   ، ويبذلوا السلعة اليت اشتراها منهم     ،ليطمئن املؤمنون إىل وعد رم    

 ؛عن إخالص وصدق وطيـب نفـس       سبحانه نفوسهم وأمواهلم يف سبيله   
املـؤمنني أن   سبحانهمث يأمر ،حىت يستوفوا أجرهم كامالً يف الدنيا واآلخرة    

  يستبشروا ذا 

                                                
  .١١١سورة التوبة، اآلية  )١(
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 والتأييـد   ، والنصر للحق  ، والعاقبة احلميدة  ، ملا فيه من الفوز العظيم     ؛البيع
 وإذالهلم ونصر أوليائه عليهم وإفـساح       ، وجهاد الكفار واملنافقني   ،ألهله

  .لطريق النتشار الدعوة اإلسالمية يف أرجاء املعمورةا
يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُـم علَـى ِتجـارٍة           ﴿: وقال عز وجل  

تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهـدونَ ِفـي        )١٠(تنِجيكُم من عذَاٍب أَِليمٍ   
 )١١(ِسكُم ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمـونَ  سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُ   

       اِكنـسمو ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج ِخلْكُمديو كُموبذُن لَكُم ِفرغي
        ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنةً ِفي جب١٢(طَي (    رـصا نهونِحبى ترأُخو

م ِمِننيؤِر الْمشبو قَِريب حفَتاللَِّه و ١(﴾)١٣(ن( .  
على أن اإلميـان     عز وجل   الداللة من ربنا   ،يف هذه اآليات الكرميات   

 مها التجارة العظيمة املنجية من العـذاب        ، واجلهاد يف سبيله   ،باهللا ورسوله 
ـ          ،األليم يوم القيامة   ان  ففي ذلك أعظم ترغيب وأكمل تـشويق إىل اإلمي

 ، أن اإلميان باهللا ورسـوله يتـضمن توحيـد اهللا          ،ومن املعلوم ،  واجلهاد
 ، وتـرك احملـارم  ، كما يتضمن أداء الفرائض،وإخالص العبادة له سبحانه 

 لكونه من أعظم الشعائر اإلسـالمية       ؛ويدخل يف ذلك اجلهاد يف سبيل اهللا      
يـب   وللترغ ،خصه بالذكر لعظم شأنه    سبحانه  ولكنه ،ومن أهم الفرائض  

   والعواقب ، ملا يترتب عليه من املصاحل العظيمة؛فيه

                                                
  .١٠١٣سورة الصف، اآليات  )١(
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 ما وعد اهللا به املؤمنني      كر سبحانه مث ذ ،  احلميدة اليت سبق بيان الكثري منها     
 ليعظم شـوقهم إىل  ؛ واملساكن الطيبة يف دار الكرامة   ،ااهدين من املغفرة  

لقـائمني   وليسابقوا إليه ويسارعوا يف مشاركة ا     ،اجلهاد وتشتد رغبتهم فيه   
 وهو النصر   ، أن من ثواب ااهدين شيئاً معجالً حيبونه       ، مث أخرب سبحانه   به

 ويف ذلـك غايـة التـشويق        ، والفتح القريب على املؤمنني    ،على األعداء 
  .والترغيب

 وبيان فضل ااهدين كـثرية      ،واآليات يف فضل اجلهاد والترغيب فيه     
 ، ما يكفـي   ،لف ذكرها  يف هذه اآليات اليت س      وفيما ذكر سبحانه   ،جداً

 واملنـازل   ، وحيرك النفوس إىل تلك املطالب العاليـة       ،ويشفي وحيفز اهلمم  
  . واهللا املستعـان، والعواقب احلميدة، والفوائد اجلليلة،الرفيعة

 والتحذير من تركه    ،أما األحاديث الواردة يف فضل اجلهاد وااهدين      
 ولكـن   ،ن تـذكر   وأشهر من أ   ، فهي أكثر من أن حتصر     ،واإلعراض عنه 

 ليعلم ااهد الصادق شيئاً مما قاله نبيـه ورسـوله   ؛نذكر منها طرفاً يسرياً   
   .يف فضل اجلهاد ومرتلة أهله عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم الكرمي

 ل رسول اهللا   قا : قال ففي الصحيحني عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه        
 ، خري من الدنيا وما عليها     ،رباط يوم يف سبيل اهللا    (: (صلى اهللا عليه وسلم   

   خري ،وموضع سوط أحدكم من اجلنة



  

 - ٦٧ - 
 

 خـري  ، والروحة يروحها العبد يف سبيل اهللا أو الغدوة    ،من الدنيا وما عليها   
قال رسـول   : قال ، وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه      )١())من الدنيا وما عليها   

مبن جياهـد  واهللا أعلم  مثل ااهد يف سبيل اهللا (: (اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
 إن توفاه   : وتكفل اهللا للمجاهد يف سبيله     ،كمثل الصائم القائم   يف سبيل اهللا  

 أخرجه مـسلم يف  .)٢()) أو يرجعه ساملاً مع أجر أو غنيمة ،أن يدخله اجلنة  
 ال خيرجـه إال     ،تضمن اهللا ملن خرج يف سـبيله      (: (ويف لفظ له  .صحيحه

فهو علي ضامن أن أدخلـه   ، وتصديقاً برسلي، وإمياناً يب ،جهاداً يف سبيلي  
 نائالً ما نال مـن أجـر أو         ، أو أرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه       ،اجلنة
 قال رسول اهللا صـلى اهللا       : قال ، وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه      )٣())غنيمة

 إال جـاء يـوم القيامـة    ،ما من مكلوم يكلم يف سبيل اهللا      (: (عليه وسلم 
وعـن  ،  متفق عليه.)٤())ح املسك اللون لون الدم والريح ري  ،وكَلْمه يدمي 

  أنس رضي اهللا عنه 

                                                
  .٢٨٩٢ برقم )بيل اهللافضل رباط يوم يف س(باب  ،)اجلهاد والسري(رواه البخاري يف  )١(
، ٢٧٨٧ بـرقم    )أفضل الناس مؤمن جماهد بنفسه ومالـه      (باب   ،)اجلهاد والسري (رواه البخاري يف     )٢(

  .١٨٧٦ برقم )فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل اهللا(باب  ،)اإلمارة(ومسلم يف 
  .١٨٧٦ برقم )فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل اهللا(باب  ،)اإلمارة(رواه مسلم يف  )٣(
فـضل  (باب  ،)اإلمارة(، ومسلم يف ٥٥٣٣ برقم )املسك(باب   ،)لذبائح والصيد ا(رواه البخاري يف     )٤(

  .١٨٧٦ برقم )اجلهاد واخلروج يف سبيل اهللا
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جاهـدوا املـشركني بـأموالكم      (: ( قـال  صلى اهللا عليه وسلم   أن النيب   
ويف  ، وصححه احلـاكم   ، والنسائي ، رواه أمحد  .)١())وأنفسكم وألسنتكم 

 : قال ؟ أنه سئل أي العمل أفضل     الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      
 : قيل ،))اجلهاد يف سبيل اهللا   (: ( قال ؟ مث ماذا  : قيل ،))إميان باهللا ورسوله  ((

 وعن أيب عبس بن جرب األنصاري رضي        .)٢())حج مربور (: ( قال ،؟مث ماذا 
ما أغربت قدما عبـد  (: ( صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا : قال اهللا عنه 

 وفيه أيضاً عن    ، رواه البخاري يف صحيحه    .)٣()) فتمسه النار  ،يف سبيل اهللا  
من (: ( صلى اهللا عليه وسلم     قال رسول اهللا   : قال رضي اهللا عنه    هريرة أيب

وعـن   ،)٤()) مات على شعبة من نفاق     ،مات ومل يغز ومل حيدث نفسه به      
  ابن 

                                                
، وأبـو  ١١٨٣٧مسند أنس بن مالك برقم   ،)باقي مسند املكثرين من الصحابة    (رواه اإلمام أمحد يف      )١(

  .٢٥٠٤ برقم )غزوكراهية ترك ال(باب  ،)اجلهاد(داود يف 
 ،)اإلميـان (، ومـسلم يف  ٢٦ برقم  )إن اإلميان هو العمل   : من قال (باب   ،)اإلميان(رواه البخاري يف     )٢(

  .٨٣ برقم )كون اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمال(باب 
  .٢٨١١ برقم )غربت قدماه يف سبيل اهللامن (باب  ،)اجلهاد والسري(رواه البخاري يف  )٣(
  .١٩١٠ برقم )..ذم من مات ومل يغز(باب  ،)اإلمارة(م يف رواه مسل )٤(
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 : يقول  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : قال عمر رضي اهللا عنهما   
كتم  وتـر ، ورضـيتم بـالزرع  ، وأخذمت أذناب البقر   ،إذا تبايعتم بالعينة  ((

 رواه  .)١()) سلط اهللا عليكم ذالً ال يرتعه حىت ترجعوا إىل ديـنكم           ،اجلهاد
 رجالـه   : وقال احلافظ يف البلوغ    ، وصححه ابن القطان   ، وأبو داود  ،أمحد
 وبيـان مـا أعـد اهللا        ،واألحاديث يف فضل اجلهاد وااهـدين      .ثقات

 الترهيب   ويف ، والثواب اجلزيل    ، من املنازل العالية   ،للمجاهدين الصادقني 
 ومـا   ،ويف احلديثني األخريين  ،   واإلعراض عنه كثرية جداً    ،من ترك اجلهاد  
 وعدم حتديث النفس    ، الداللة على أن اإلعراض عن اجلهاد      ،جاء يف معنامها  

 وأن التشاغل عنه بالتجـارة والزراعـة واملعاملـة          ، من شعب النفاق   ،به
 كما هو الواقـع هم  وتسليط األعداء علي ، من أسباب ذل املسلمني    ،الربوية

 حىت يرجعوا إىل دينهم باالسـتقامة علـى         ،وأن ذلك الذل ال يرتع عنهم     
فنسأل اهللا أن مين على املسلمني مجيعاً بـالرجوع          ، واجلهاد يف سبيله   ،أمره

 وجيمع كلمتـهم علـى      ، ويصلح هلم البطانة   ، وأن يصلح قادم   ،إىل دينه 
 حىت  ؛د يف سبيل رب العاملني     واجلها ، ويوفقهم مجيعاً للفقه يف الدين     ،احلق

   ويكتب هلم النصر ، ويرفع عنهم الذل،يعزهم اهللا

                                                
، وأبو داود   ٤٩٨٧برقم   عمر،مسند عبد اهللا بن      ،)مسند املكثرين من الصحابة   (رواه اإلمام أمحد يف      )١(

  .٣٤٦٢ برقم )يف النهي عن العينة(باب  ،)البيوع(يف 
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   . إنه ويل ذلك والقادر عليه،أعدائهم على أعدائه و
  :املقصود من اجلهاد -أ

 ، وإخراجهم من الظلمـات إىل النـور       ، ودعوة الناس إليه   ،تبليغ دين اهللا   
 كما قال عـز     ؛ وحده  وأن يكون الدين كله هللا     ،وإعالء دين اهللا يف أرضه    

وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنـةٌ      ﴿: يف كتابه الكرمي يف سورة البقرة     وجل  
وقَـاِتلُوهم حتـى الَ     ﴿:  وقال يف سورة األنفال    ،)١(﴾ويكُونَ الدين ِللّهِ  

: لتوبـة يف سورة ا   وقال عز وجل     ،)٢(﴾تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللّه     
﴿           موهمـدتجـثُ ويح ِرِكنيـشلُواْ الْمفَاقْت مرالْح رهاَألش لَخفَِإذَا انس

وخذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصٍد فَـِإن تـابواْ وأَقَـامواْ            
 واآليـات  .)٣(﴾فُور رِحيمالصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَخلُّواْ سِبيلَهم ِإنَّ اللّه غَ      

أمرت أن أقاتـل    (: (، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      يف هذا املعىن كثرية   
 ويقيمـوا   ، وأن حممداً رسـول اهللا     ،الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا       

 إال ، عصموا مين دماءهم أمـواهلم ، فإذا فعلوا ذلك . ويؤتوا الزكاة  ،الصالة
   متفق على صحته من .)٤())عز وجل ى اهللا وحسام عل،حبق اإلسالم

                                                
  .١٩٣سورة البقرة، اآلية  )١(
  .٣٩سورة األنفال، اآلية  )٢(
  .٥سورة التوبة، اآلية  )٣(
بـاب   ،)اإلميـان (، ومسلم يف ٢٥ برقم  )فإن تابوا وأقاموا الصالة   (باب   ،)اإلميان(رواه البخاري يف     )٤(
  .٢٢ برقم )األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا(
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ن أيب هريرة رضـي    ويف الصحيحني ع   . رضي اهللا عنهما     حديث ابن عمر  
أمرت أن أقاتل الناس حـىت      (: ( قال اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم       

 عـصموا مـين     ، فإذا قالوهـا   ، وأين رسول اهللا   ،يشهدوا أن ال إله إال اهللا     
ويف صحيح مـسلم     )١()) وحسام على اهللا   ،ها إال حبق  ،دماءهم وأمواهلم 

: سول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم         قال ر  : قال عنه أيضاً رضي اهللا عنه    
 ويؤمنوا يب ومبا جئـت      ،أمرت أن أقاتل النساء حىت يقولوا ال إله إال اهللا         ((
 :قـال  ويف صحيح مسلم أيضاً عن طارق األشجعي رضي اهللا عنه            )٢())به

من وحد اهللا وكفر مبا يعبد مـن        (: ( عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا    
واألحاديث يف  ،  )٣())عز وجل   حرم ماله ودمه وحسابه على اهللا      ،دون اهللا 

 ، ويف هذه اآليات الكرميـات واألحاديـث الـصحيحة        ،هذا املعىن كثرية  
  الداللة الظاهرة على وجوب 

                                                
، والبيهقي يف   ٢١٨ برقم   )ذكر البيان بأن املرء إمنا حيقن دمه      (باب   ،)فرض اإلميان (رواه ابن حبان يف      )١(
  .١٣٠٨٧ برقم )التسوية يف الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة(باب  ،)الفيء والغنيمة( يف )السنن الكربى(
  .٢١ برقم )األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا(باب  ،)اإلميان(رواه مسلم يف  )٢(
  .٢٣ برقم )ولوا ال إله إال اهللاألمر بقتال الناس حىت يق(باب  ،)اإلميان(رواه مسلم يف  )٣(
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 ،سـالم  والـدعوة إىل اإل  ، وقتاهلم بعد الـبالغ    ،جهاد الكفار واملشركني  
وله حممد صـلى  وإصرارهم على الكفر حىت يعبدوا اهللا وحده ويؤمنوا برس      

 ويتبعوا ما جاء به وأنه ال حترم دماؤهم وأمواهلم إال بـذلك اهللا عليه وسلم   
لك إال من التزم     وال يستثىن من ذ    ، وجهاد الدفاع  ،وهي تعم جهاد الطلب   

قَـاِتلُواْ  ﴿: ز وجل  ع  عمالً بقول اهللا   باجلزية بشروطها إذا كان من أهلها     
               اللّـه مـرـا حونَ ممرحالَ يِم اآلِخِر ووالَ ِبالْيونَ ِباللِّه وِمنؤالَ ي الَِّذين
ورسولُه والَ يِدينونَ ِدين الْحق ِمن الَِّذين أُوتواْ الِْكتاب حتـى يعطُـواْ             

 صلى اهللا عليه وسلم   ، وثبت عن النيب     )١(﴾الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ    
 : وهم ، فهؤالء األصناف الثالثة من الكفار     ،أنه أخذ اجلزية من جموس هجر     

أن  فالواجـب    ، ثبت بالنص أخذ اجلزية منهم     ،اليهود والنصارى واوس  
 أو يؤدوا اجلزية عـن  ،حىت يدخلوا يف اإلسالم   جياهدوا ويقاتلوا مع القدرة     

يف أصح قـويل   هم فالواجب قتاهلم حىت يسلموا أما غري  ،يد وهم صاغرون  
قاتل العرب حىت دخلوا يف دين اهللا       العلماء ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم        

 ولو كان أخذها منهم جائزاً تحقـن بـه   ، ومل يطلب منهم اجلزية ،أفواجاً
وذهب بعض أهل العلـم      . ولو وقع ذلك لنقل    ،دماؤهم وأمواهلم لبينه هلم   

  من مجيع إىل جواز أخذها 

                                                
  .٢٩سورة التوبة، اآلية  )١(
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 والكالم ، حلديث بريدة املشهور يف ذلك املخرج يف صحيح مسلم؛الكفار
 وحترير اخلالف فيها وبيان األدلة مبسوط يف كتب أهل ،يف هذه املسألة

 ، والصبيان، النساء:ويستثىن من الكفار يف القتال،  من أراده وجده،العلم
 فإن ، يشاركوا فيه ما مل، وحنوهم ممن ليس من أهل القتال،والشيخ اهلرم

  كما هو معلوم من،شاركوا فيه وساعدوا عليه بالرأي واملكيدة قوتلوا
  : وقد كان اجلهاد يف اإلسالم على أطوار ثالثة،األدلة الشرعية

  كمايف قوله  ، اإلذن للمسلمني يف ذلك من غري إلزام هلم        :الطور األول 
 ظُِلموا وِإنَّ اللَّـه علَـى نـصِرِهم        أُِذنَ ِللَِّذين يقَاتلُونَ ِبأَنهم   ﴿: سبحانه
١(﴾لَقَِدير(.   

 والكف عمـن كـف      ، األمر بقتال من قاتل املسلمني     :الطور الثاين 
الَ ِإكْراه ِفي الديِن قَـد تبـين        ﴿:  ويف هذا النوع نزل قوله تعاىل      ،عنهم

  يالْغ ِمن دشمِ  ﴿:  وقوله تعاىل  ،)٢(﴾الر ققُِل الْحـاء      وـن شفَم كُمبن ر
   كْفُراء فَلْين شمِمن وؤـِبيِل اللّـِه      ﴿: تعاىل  وقوله ،)٣(﴾فَلْيقَاِتلُواْ ِفي سو

         ـِدينتعالْم ِحبالَ ي واْ ِإنَّ اللّهدتعالَ تو كُمقَاِتلُوني يف قـول    ،)٤(﴾الَِّذين 
    تعاىل وقوله،مجاعة من أهل العلم

                                                
  .٣٩سورة احلج، اآلية  )١(
  .٢٥٦سورة البقرة، اآلية  )٢(
   .٢٩سورة الكهف، اآلية  )٣(
  .١٩٠سورة البقرة، اآلية  )٤(
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ودواْ لَو تكْفُرونَ كَما كَفَرواْ فَتكُونونَ سـواء فَـالَ          ﴿: يف سورة النساء  
            مـذُوهاْ فَخلَّووِبيِل اللِّه فَِإن تواْ ِفي ساِجرهي ىتاء حِليأَو مهِخذُواْ ِمنتت

ـ           الَ نـا وِليو مهِخذُواْ ِمنتالَ تو موهمدتجثُ ويح ملُوهاقْتاو١(﴾ِصري(، 
  .واآلية بعدها
 حـىت ال    ، وغزوهم يف بالدهم   ،جهاد املشركني مطلقاً   :الثالثالطور

 وتتـسع رقعـة   ، ليعم اخلري أهل األرض    ؛تكون فتنة ويكون الدين كله هللا     
 وينعم العباد حبكم    ، ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر واإلحلاد       ،اإلسالم

يخرجوا ذا الدين القومي من ضيق       ول ، وتعاليمها السمحة  ،الشريعة العادل 
ومـن   سبحانه  ومن عبادة اخللق إىل عبادة اخلالق      ،الدنيا إىل سعة اإلسالم   

 وهذا هو الذي استقر     .ظلم اجلبابرة إىل عدل الشريعة وأحكامها الرشيدة      
 وتويف عليه نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وأنـزل اهللا            ،عليه أمر اإلسالم  

فَِإذَا انـسلَخ   ﴿: وهي من آخر ما نزل    ورة براءة   فيه قوله عز وجل يف س     
   شلُواْ الْمفَاقْت مرالْح رهاَألش  موهمدتجثُ ويح وقوله سبحانه   ،)٢(﴾ِرِكني 

وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الـدين كُلُّـه          ﴿: يف سورة األنفال  
 وتـشهد لـه   ،ها تدل على هذا القـول    واألحاديث السابقة كل   ،)٣(﴾ِللّه

   .بالصحة
                                                

  .٨٩سورة النساء، اآلية  )١(
  .٥سورة التوبة، اآلية  )٢(
   .٣٩سورة األنفال، اآلية  )٣(
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 وهو القتال ملـن قاتـل   ؛ إىل أن الطور الثاين ،وقد ذهب بعض أهل العلم     
 ألنه كان يف حال ضـعف       ؛ قد نسخ  ،املسلمني والكف عمن كف عنهم    

 أمروا بقتال من قاتلـهم      ، فلما قواهم اهللا وكثر عددهم وعدم      ،املسلمني
 أو يـؤدوا اجلزيـة إن       ،ين كله هللا وحده    حىت يكون الد   ،ومن مل يقاتلهم  
  .كانوا من أهلها

 بل هو باق    ، إىل أن الطور الثاين مل ينسخ      ،وذهب آخرون من أهل العلم     
 فإذا قوي املسلمون واستطاعوا بـدء عـدوهم         ،يعمل به عند احلاجة إليه    

 عمالً بآية التوبة وما جـاء يف        ؛ فعلوا ذلك  ،بالقتال وجهاده يف سبيل اهللا    
 ، أما إذا مل يستطيعوا ذلك فإم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم           ،معناها

  . عمالً بآية النساء وما ورد يف معناها؛ويكفون عمن كف عنهم
هو اختيار شيخ اإلسالم ابن      و ،وهذا القول أصح وأوىل من القول بالنسخ      

 أن قول من قال مـن       ،وذا يعلم كل من له أدىن بصرية       . رمحه اهللا    تيمية
قول غري صـحيح    ، أن اجلهاد شرع للدفاع فقط     :اب العصر وغريهم  كُت ، 

 وإمنا الصواب هـو مـا ذكرنـا مـن           ،واألدلة اليت ذكرنا وغريها ختالفه    
 ومن تأمل سرية النيب صلى      . كما قرر ذلك أهل العلم والتحقيق      ،التفصيل

يف جهاد املشركني اتـضح     رضي اهللا عنهم    اهللا عليه وسلم وسرية أصحابه      
 واهللا  . وعرف مطابقة ذلك ملا أسلفنا من اآليات واألحاديث        ،كرناله ما ذ  

   .ويل التوفيق
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  :وجوب اإلعداد لألعداءبـ ـ 

عباده املؤمنني أن يعدوا للكفار ما استطاعوا من        وقد أمر اهللا سبحانه      
وأَِعدواْ لَهم مـا    ﴿:  كما يف قوله عز وجل     ؛ وأن يأخذوا حذرهم   ،القوة

يا أَيها الَِّذين آمنواْ خذُواْ ِحذْركُم      ﴿:  وقوله سبحانه  ،)١(﴾ قُوةٍ استطَعتم من 
 واحلذر مـن مكائـد      ، وذلك يدل على وجوب العناية باألسباب      ،)٢(﴾

 ،ويدخل يف ذلك مجيع أنواع اإلعداد املتعلقة باألسلحة واألبدان        ،  األعداء
 وتـدريب   ،يةكما يدخل يف ذلك إعداد مجيع الوسائل املعنويـة واحلـس          

 وتوجيههم إىل كل مـا      ،ااهدين على أنواع األسلحة وكيفية استعماهلا     
 يف الكر والفـر واألرض  ،يعينهم على جهاد عدوهم والسالمة من مكائده    

أطلق األمر باإلعـداد    ألن اهللا سبحانه     ؛ ويف سائر األحوال   ،واجلو والبحر 
 وما ذلك إال    ،حال ومل يذكر نوعاً دون نوع وال حاالً دون          ،وأخذ احلذر 

 والعدو يقـل ويكثـر ويـضعف        ،ألن األوقات ختتلف واألسلحة تتنوع    
 فلهذه األمور وغريهـا  ؛ واجلهاد قد يكون ابتداًء وقد يكون دفاعاً    ،ويقوى

 ليجتهـد قـادة املـسلمني    ؛األمر باإلعداد وأخذ احلذرأطلق اهللا سبحانه  
 وما  ،قتال أعدائهم وأعيام ومفكروهم يف إعداد ما يستطيعون من القوة ل        

  وقد صح عن رسول  .يرونه من املكيدة يف ذلك
                                                

  .٦٠ األنفال، اآلية سورة )١(
  .٧١سورة النساء، اآلية  )٢(
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 أن اخلصم   : ومعناه ،)١())احلرب خدعة (: (أنه قال اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
 ما ال يدركـه بـالقوة       ،قد يدرك من خصمه باملكر واخلديعة يف احلرب       

 وقد وقع يف يوم األحزاب مـن اخلديعـة          . وذلك جمرب معروف   ،والعدد
الكيد هلم على يد نعيم بن مسعود رضـي اهللا عنـه             واليهود و  للمشركني
 ،ما كان من أسباب خـذالن الكـافرين       هللا عليه وسلم    صلى ا بإذن النيب   

 ، وإعزاز املسلمني ونـصرهم علـيهم      ، واختالف كلمتهم  ،وتفريق مشلهم 
 : كما قال عـز وجـل      ؛وذلك من فضل اهللا ونصره ألوليائه ومكره هلم       

﴿ميونَ وكُرميواِكِرينالْم ريخ اللّهو اللّه ٢(﴾كُر(.  
 واإلعداد  ، أن الواجب امتثال أمر اهللا     ،ومما تقدم يتضح لذوي البصائر    

 واستعمال كل ما أمكـن مـن        ، وبذل اجلهود يف احليطة واحلذر     ،ألعدائه
 ، مع اإلخـالص هللا واالعتمـاد عليـه        ،األسباب املباحة احلسية واملعنوية   

الناصـر   فهو سبحانه وتعاىل     ، وسؤاله املدد والنصر   ،نهواالستقامة على دي  
 ، ونفذوا أمره وصـدقوا يف جهـادهم       ، واملعني هلم إذا أدوا حقه     ،ألوليائه

 وقد وعـدهم اهللا بـذلك يف        ،وقصدوا بذلك إعالء كلمته وإظهار دينه     
  كتابه

                                                
، والترمذي يف   ١٢٩٢٨مسند أنس بن مالك برقم      ) مسند املكثرين من الصحابة   (رواه اإلمام أمحد يف      )١(
  .١٦٧٥ برقم )ما جاء يف الرخصة يف الكذب واخلديعة يف احلرب(باب  ،)اجلهاد(
  .٣٠سورة األنفال، اآلية  )٢(
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  مع القيام جبميع، ليثقوا به ويعتمدوا عليه؛ وأعلمهم أن النصر من عنده  ،الكرمي
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت         ﴿:  قال تعاىل  ،األسباب
كُماموقـال   ،)٢( ﴾وكان حقاً علينا نصر املؤمنني    ﴿: قال سبحانه  و ،)١(﴾أَقْد 
ـ ) ٤٠(ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي عِزيز       ﴿: عز وجل  ِذين ِإن  الَّ

مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن           
وعد اللَّه الَّـِذين آمنـوا      ﴿:  وقال عز وجل   ،)٣(﴾الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُمورِ   

   ساِت لَياِلحِملُوا الصعو ِمن       ِمنكُم الَِّذين لَفختا اسِض كَمم ِفي الْأَرهِلفَنخت
قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعِد خوِفِهم أَمنا            

            فَأُو ذَِلـك ـدعب ن كَفَـرمئًا ويِركُونَ ِبي ششِني لَا يوندبعي    ـمه لَِئـك
وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم      ﴿ :تعاىل وقال   ، اآلية )٤(.﴾الْفَاِسقُونَ

ِإذْ تستِغيثُونَ ربكُـم    ﴿: سبحانه وقال   ،)٥(﴾شيئًا ِإنَّ اللّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ     
     كُم ِبأَلٍْف مِمدي مأَن لَكُم ابجتفَاس  ِدِفنيرآلِئكَِة مالْم ِإالَّ   )٩(ن اللّه لَهعا جمو

                ِزيـزع ِعنِد اللّـِه ِإنَّ اللّـه ِإالَّ ِمن رصا النمو كُمِبِه قُلُوب ِئنطْمِلتى ورشب
ِكيم٦(﴾ح(.   

                                                
  .٧ية سورة حممد، اآل )١(
  .٤٧سورة الروم، اآلية  )٢(
  .٤١، ٤٠سورة احلج، اآلية  )٣(
  .٥٥سورة النور، اآلية  )٤(
  .١٢٠سورة آل عمران، اآلية  )٥(
  .١٠، ٩سورة األنفال، اآليتان  )٦(
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يا أَيها الَّـِذين    ﴿ : تعاىل  وهي قوله  ، سبق يف هذا املعىن آية سورة الصف       وقد
تؤِمنونَ ِباللَّـِه   ) ١٠(منوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم من عذَاٍب أَِليمٍ        َآ

ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَّكُـم ِإن            
يدِخلْكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتهـا      يغِفر لَكُم ذُنوبكُم و   )١١(كُنتم تعلَمونَ 

    ِظـيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنةً ِفي جبطَي اِكنسمو ارهى  ) ١٢(الْأَنـرأُخو
       ِمِننيؤِر الْمشبو قَِريب حفَتاللَِّه و نم رصا نهونِحبواآليات يف هـذا     ،)١(﴾ت 

 وصربوا وصدقوا   ، قام سلفنا الصاحل مبا أمرهم اهللا به ورسوله        وملا .املعىن كثرية 
 وجعل هلم العاقبة مع قلـة عـددهم         ، نصرهم اهللا وأيدهم   ،يف جهاد عدوهم  

كَم من ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَـةً       ﴿: عز وجل  كما قال    ،وعدم وكثرة أعدائهم  
     اِبِرينالص عم اللّهةً ِبِإذِْن اللِّه ووقال عز وجل   ،)٢(﴾كَِثري  :﴿   اللّه كُمرنصِإن ي

فَالَ غَاِلب لَكُم وِإن يخذُلْكُم فَمن ذَا الَِّذي ينصركُم من بعِدِه وعلَى اللّـِه              
 ومل يـستقيموا علـى      ، وملا تغري املسلمون وتفرقوا    ،)٣(﴾فَلْيتوكِِّل الْمؤِمنونَ 

أصام الذل واهلوان وتسلط األعداء مـا      ، وآثر أكثرهم أهواءهم   ،تعاليم رم 
 والتفـرق   ،ذاك إال بـسبب الـذنوب واملعاصـي       ومـا   .ال خيفى على أحد   

 وعدم حتكيم   ، وظهور الشرك والبدع واملنكرات يف غالب البالد       ،واالختالف
  وما أَصابكُم ﴿: سبحانه كما قال اهللا ،أكثرهم الشريعة

                                                
  .١٣ ١٠سورة الصف، اآليات  )١(
  .٢٤٩سورة البقرة، اآلية  )٢(
  .١٦٠سورة آل عمران، اآلية  )٣(
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ذَِلـك  ﴿:  وقال تعاىل  ،)١(﴾يكُم ويعفُو عن كَِثريٍ   من مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيدِ    
             ا ِبأَنفُـِسِهمواْ مريغى يتٍم حلَى قَوا عهمعةً أَنمعا نريغم كي لَم ٢(﴾ِبأَنَّ اللّه(، 

 ظَهر الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر ِبما كَسبت أَيـِدي النـاسِ          ﴿: وقال عز وجل  
وملا حصل من الرمـاة مـا   ، )٣(﴾ِليِذيقَهم بعض الَِّذي عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونَ 

إلخالل بالثغر الذي أمرهم الـنيب       وا ،حصل يوم أحد من الرتاع واالختالف     
 جرى بسبب ذلك على املسلمني مـن القتـل          ،بلزومهصلى اهللا عليه وسلم     

 أنـزل اهللا قولـه      ،كر املسلمون ذلك   وملا استن  ،واجلراح واهلزمية ما هو معلوم    
أَولَما أَصابتكُم مِصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو ِمـن             ﴿: تعاىل

       ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ِإنَّ اللّه فُِسكُمولو أن أحداً يسلم من شـر    ،  )٤(﴾ِعنِد أَن
 وأصـحابه   م رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ل لس ،املعاصي وعواقبها الوخيمة  

 ومع ذلـك    ، ويقاتلون يف سبيل اهللا    ، وهم خري أهل األرض    ،الكرام يوم أحد  
 ال عـن  ، بسبب معصية الرماة اليت كانت عن تأويـل     ؛جرى عليهم ما جرى   

 ولكنهم ملـا    ، والتهاون بأمره  قصد للمخالفة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  مل  وأن احلراسة، ظنوا أن األمر قد انتهى،رأوا هزمية املشركني

  
  

                                                
  .٣٠ية سورة الشورى، اآل )١(
  .٥٣سورة األنفال، اآلية  )٢(
  .٤١سورة الروم، اآلية  )٣(
  .١٦٥سورة آل عمران، اآلية  )٤(
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زموا املوقف حىت يأذن هلم الـنيب        أن يل  ،وكان الواجب عليهم  ،  يبق هلا حاجة  
قد قدر ما قدر وقـضى مـا         ولكن اهللا سبحانه     ،صلى اهللا عليه وسلم بتركه    

 ومصاحل كثرية قد بينها يف كتابه سـبحانه        ، حلكم بالغة وأسرار عظيمة    ؛قضى
صلى اهللا عليه  ق رسول اهللا وكان ذلك من الدالئل على صد    ،ؤمنونوعرفها امل 
 وأنه بشر يصيبه ما يصيب البشر مـن اجلـراح           ، وأنه رسول اهللا حقاً    وسلم

  بل النصر بيـد اهللا     ، وليس مالكاً للنصر   ، وليس بإله يعبد   ،واآلالم وحنو ذلك  
 ،م السالف وال سبيل إىل استعادة املسلمني ده     ،  يرتله على من يشاء    سبحانه

 ، إال بالرجوع إىل دينهم واالستقامة عليـه       ،واستحقاقهم النصر على عدوهم   
 وحتكيمهم شرع اهللا سبحانه يف أمورهم       ، ومعاداة من عاداه   ،ومواالة من وااله  

 كما قال اإلمام    ، وتعاوم على الرب والتقوى    ، واحتاد كلمتهم على احلق    ،كلها
آخر هذه األمـة إال مـا أصـلح         ح  لن يصل (: (رمحة اهللا عليه  مالك بن أنس    

إمنا أصـلح أول هـذه       واهللا سبحانه    ، وهذا هو قول مجيع أهل العلم      ،))أوهلا
 وال  ، والصدق يف ذلك والتعاون عليـه      ، باتباع شرعه واالعتصام حببله    ،األمة

  .صالح آلخرها إال ذا األمر العظيم
   فضل الرباط واحلراسة يف سبيل اهللا :ج

 وهي األماكن اليت خياف على أهلها مـن         ،يف الثغور  هو اإلقامة    :الرباط
   املعد ، واملرابط هو املقيم فيها،أعداء اإلسالم
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وقد ورد   . والدفاع عن دينه وإخوانه املسلمني     ،نفسه للجهاد يف سبيل اهللا    
 إليـك أيهـا األخ      .يف فضل املرابط واحلراسة يف سبيل اهللا أحاديث كثرية        

 نقـالً مـن كتـاب       ،بيل اهللا طرفاً منـها    املسلم الراغب يف الرباط يف س     
  .رمحه اهللا للحافظ املنذري ) ترغيب والترهيبال(

 ،رباط يوم يف سـبيل اهللا     (( :قالنهما  رضي اهللا ع  عن سهل بن سعد     
 خري من الدنيا    ، وموضع سوط أحدكم من اجلنة     ،خري من الدنيا وما عليها    

 خري من الـدنيا  ،دوة والروحة يروحها العبد يف سبيل اهللا أو الغ      ،وما عليها 
 سـلمان وعـن   . رواه البخاري ومسلم والترمذي وغريهم  )١())وما عليها 

رباط (: (يقولعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         مس :قالرضي اهللا عنه    
 وإن مات جرى عليه عمله الـذي        ،يوم وليلة خري من صيام شهر وقيامه      

اه مسلم واللفـظ   رو)٢()) وأمن من الفتان  ، وأجري عليه رزقه   ،كان يعمله 
   .))وبعث يوم القيامة شهيداً(( : والطرباين وزاد، والنسائي، والترمذي،له

  

                                                
  .٢٨٩٢ برقم )فضل رباط يوم يف سبيل اهللا(باب  ،)اجلهاد والسري(رواه البخاري يف  )١(
  .١٩١٣ برقم )فضل الرباط يف سبيل اهللا(باب  ،)اإلمارة(رواه مسلم يف  )٢(
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 صلى اهللا عليه وسلم   ن عبيد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا         وعن فضالة ب  
 فإنه ينمو لـه     ، إال املرابط يف سبيل اهللا     ،كل امليت خيتم على عمله    (: (قال

 ، رواه أبـو داود    )١()) القـرب   ويؤمن مـن فتـان     ،،عمله إىل يوم القيامة   
 صـحيح علـى   : واحلاكم وقال، حديث حسن صحيح  : وقال ،والترمذي

 مسعت رسـول    : وزاد يف آخره قال    ، وابن حبان يف صحيحه    ،شرط مسلم 
 ،))عز وجل  ااهد من جاهد نفسه هللا    (: (يقولاهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  .وهذه الزيادة يف بعض نسخ الترمذي
 صلى اهللا عليه وسـلم    ضي اهللا عنه عن رسول اهللا       وعن أيب الدرداء ر   

 ومن مات مرابطاً يف سبيل اهللا أمن        ،رباط شهر خري من صيام دهر     (: (قال
 وجيرى عليه أجر املرابط     ، وغدي عليه وريح برزقه من اجلنة      ،الفزع األكرب 
  . ورواته ثقات، رواه الطرباين.)٢())عز وجل حىت يبعثه اهللا

صلى اهللا   قال رسول اهللا     :قالضي اهللا عنه    وعن العرباض بن سارية ر    
 إال املرابط يف سبيل     ،كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات      (: (عليه وسلم 

   وجيرى ، فإنه ينمى له عمله،اهللا

                                                
  .٢٥٠٠ برقم )يف فضل الرباط(باب  ،)اجلهاد(ود يف رواه أبو دا )١(
 يف )جممـع الزوائـد  (، واهليثمي يف ٦٥٤٠برقم  ،)حرف الراء( يف )الفتح الكبري(ذكره السيوطي يف     )٢(
   .٤٠٥٩ برقم )يف الرباط(باب  ،)اجلهاد(
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 رواة  ، رواه الطرباين يف الكـبري بإسـنادين       )١())عليه رزقه إىل يوم القيامة    
  .أحدمها ثقات

 صلى اهللا عليـه وسـلم  هللا وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول ا      
 أجرى عليه أجر عمله الصاحل الذي       ،من مات مرابطاً يف سبيل اهللا     (( :قال

 وبعثه اهللا يـوم القيامـة   ، وأمن من الفتان، وأجرى عليه رزقه  ،كان يعمل 
 والطـرباين يف    ، رواه ابن ماجة بإسناد صحيح     .)٢())آمناً من الفزع األكرب   

 كتب له أجر    ،رابط إذا مات يف رباطه    امل(: ( وقال فيه  ،األوسط أطول منه  
 ، ويزوج سبعني حـوراء    ، وغدي عليه وريح برزقه    ،عمله إىل يوم القيامة   

  . وإسناده متقارب،)٣()) قف فاشفع إىل أن يفرغ من احلساب:وقيل له
صلى اهللا عليه    مسعت رسول اهللا     :قالوعن ابن عباس رضي اهللا عنهما       

 وعـني   ، عني بكت من خشية اهللا     :عينان ال متسهما النار   (: (وسلم يقول 
   رواه .)٤())باتت حترس يف سبيل اهللا

                                                
 يف  ) الزوائد جممع(، واهليثمي يف    ٨٧٥٠برقم   ،)حرف الكاف ( يف   )الفتح الكبري (ذكره السيوطي يف     )١(
  .٥٠٥٩برقم  ،)يف الرباط(باب  ،)اجلهاد(
  .٢٧٦٧برقم  ،)فضل الرباط يف سبيل اهللا(باب  ،)اجلهاد(رواه ابن ماجة يف  )٢(
  .٧١٧٣برقم  ،)حرف الشني ()الفتح الكبري(ذكره السيوطي يف  )٣(
  .١٦٣٩ برقم )ما جاء يف فضل احلرس يف سبيل اهللا(باب  ،)فضائل اجلهاد(رواه الترمذي يف  )٤(
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  . وقال حديث حسن غريب،الترمذي
صـلى اهللا عليـه    قال الـنيب  :قالوعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه  

 وعني  ، عني باتت تكأل يف سبيل اهللا      :عينان ال متسهما النار أبداً    (: (وسلم
 والطـرباين يف  ، ورواتـه ثقـات  ، رواه أبو يعلى)١())بكت من خشية اهللا  

   .)٢())عينان ال تريان النار(: ( إال أنه قال،األوسط
 مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         :قالوعن عثمان رضي اهللا عنه      

 أفضل من ألف ليلة يقـام ليلـها         ،حرس ليلة يف سبيل اهللا    (( :يقولوسلم  
  . وقال صحيح اإلسناد، رواه احلاكم)٣())ويصام ارها
 وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية       ،ديث يف هذا املعىن كثرية    واألحا

   .للراغب يف اخلري
   وأن ،ونسأل اهللا أن يوفق املسلمني للفقه يف دينه

                                                
 يف  )جممع الزوائـد  (، واهليثمي يف    ٤٣٤٩برقم   يف مسند جعفر بن أيب عمرو بن أمية،        رواه أبو يعلى،   )١(
  .٨٨٤٩برقم  ،)احلرس يف سبيل اهللا(باب  ،)اجلهاد(
  .٧٩٢٠برقم  ،)حرف العني ()الفتح الكبري(ذكره السيوطي يف  )٢(
بـرقم   رضـي اهللا عنـه   مسند عثمان بن عفان ،)ين باجلنة مسند العشرة املبشر  (محد يف   أرواه اإلمام    )٣(

٤٦٥، ٤٣٥.  
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 وأن ميـن    ، وأن يوحد صفوفهم وكلمتهم على احلق      ،جيمعهم على اهلدى  
عليه الصالة والسالم وحتكيم شـريعته      يهم باالعتصام بكتابه وسنة نبيه      عل

 ، إنه جـواد كـرمي   ، واالجتماع على ذلك والتعاون عليه     ،اكم إليها والتح
   .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
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  وصية موجهة للمرابطين  - ٣٧ 
  في الحدود ضد اعتداء دولة العراق

 وعلى آلـه    ، والصالة والسالم على رسول اهللا     ، واحلمد هللا  ،بسم اهللا  
  .)١(وصحبه 

 واإلكثـار   . أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا    ،على احلدود أيها املرابطون    
 والصدق يف اللقاء عند أي عدوان من دولة         ، والصرب واملصابرة  ،من ذكره 
 واالستقامة على طاعـة اهللا  ، كما أوصيكم باالتفاق وعدم التنازع   ،العراق
يا أَيهـا   ﴿ : عمالً بقول اهللا عز وجل     ؛ والثبات يف مواطن اللقاء    ،ورسوله
ن آمنواْ ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً فَـاثْبتواْ واذْكُـرواْ اللّـه كَـِثريا لَّعلَّكُـم               الَِّذي

وأَِطيعواْ اللّه ورسولَه والَ تنازعواْ فَتفْـشلُواْ وتـذْهب          )٤٥(تفْلَحونَ
         اِبِرينالـص ـعم واْ ِإنَّ اللّهِبراصو كُمكمـا أوصـيكم   )٢(﴾)٤٦(ِرحي 

 سبحانه  والتوكل عليه  ، والضراعة إليه بطلب النصر    ،باإلخالص هللا ودعائه  
 وهو الذي بيـده أَِزمـةُ       ،هو الناصر  فهو سبحانه    ،وعدم الرياء والعجب  

يا أَيها الَِّذين آمنـوا ِإن تنـصروا اللَّـه          ﴿:  كما قال عز وجل    ،األمور
 كُمرنصي  

  

                                                
  .٢٩٣ ص ٣٠العدد  ،)البحوث اإلسالمية(نشرت يف جملة  )١(
  .٤٦، ٤٥سورة األنفال، اآليتان  )٢(
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 كُمامأَقْد تثَبيخياطب نبيه صلى    ،يف سورة األنفال   وقال عز وجل     ،)١(﴾و 
ِإذْ تستِغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُـم أَنـي        ﴿: واملؤمننياهللا عليه وسلم    

    ِدِفنيرآلِئكَِة مالْم نكُم ِبأَلٍْف مِمدى         )٩( مرـشِإالَّ ب اللّـه لَـهعا جمو
   و كُمِبِه قُلُوب ِئنطْمِلتو          ِزيـزع ِعنـِد اللّـِه ِإنَّ اللّـه ِإالَّ ِمـن رصا النم

ِكيموقال سبحانه  ،)٢(﴾ح  :﴿       أُِجيب ي قَِريبي فَِإنناِدي عِعب أَلَكِإذَا سو
 ،)٣(﴾دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن فَلْيستِجيبواْ ِلي ولْيؤِمنواْ ِبي لَعلَّهم يرشدونَ         

وقَالَ ربكُم ادعوِني أَستِجب لَكُم ِإنَّ الَِّذين يستكِْبرونَ        ﴿: بحانهوقال س 
اِخِريند منهلُونَ جخديِتي سادِعب ن٤(﴾ع(.  

عز   لقول اهللا  ؛ وعدم الفرار من الزحف    ،كما أوصيكم بالصدق عند اللقاء    
تم الَِّذين كَفَرواْ زحفاً فَالَ تولُّـوهم       يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا لَِقي     ﴿: وجل
اربزاً ِإلَـى           ) ١٥(اَألديحتم اٍل أَوفاً لِِّقترحتِإالَّ م هربِئٍذ دموي لِِّهمون يمو

ِصريالْم ِبئْسو منهج اهأْوماللِّه و نٍب مضاء ِبغب ٥(﴾ِفئٍَة فَقَد(.   
اجتنبـوا الـسبع    (: (أنه قـال   النيب صلى اهللا عليه وسلم       وصح عن 

   التويل(: ( وذكر منها صلى اهللا عليه وسلم))املوبقات

                                                
  .٧سورة حممد، اآلية  )١(
  .١٠، ٩سورة األنفال، اآليتان  )٢(
  .١٨٦ورة البقرة، اآلية  س)٣(
  .٦٠سورة غافر، اآلية  )٤(
  .١٦، ١٥سورة األنفال، اآليتان  )٥(
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وقد وعد اهللا أولياءه ااهـدين يف سـبيله بإحـدى            .)١())يوم الزحف 
قُلْ هلْ تربـصونَ   ﴿:  كما قال عز وجل    ، إما النصر أو الشهادة    :احلسنيني

 الْحسنييِن ونحن نتربص ِبكُم أَن يِصيبكُم اللّه ِبعذَاٍب من          ِبنا ِإالَّ ِإحدى  
 وأوصيكم أيضاً أيهـا     .)٢(﴾ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا فَتربصواْ ِإنا معكُم متربصونَ      

 فإـا   ، باحملافظة على الصلوات اخلمس والعناية ـا       ،املسلمون املرابطون 
 : قـال اهللا عـز وجـل       ، وأعظم الفرائض بعد الشهادتني    ،سالمعمود اإل 

﴿         واْ ِللّـِه قَـاِنِتنيقُومطَى وسالَِة الْواِت والصلَولَى الصاِفظُواْ ع٣(﴾ح(، 
) ١(قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ  ﴿: وأثىن على احملافظني عليها يف كتابه الكرمي فقال       

 صفات عظيمة ختمها     مث ذكر  ،)٤(﴾)٢(عونَالَِّذين هم ِفي صلَاِتِهم خاشِ    
أُولَِئك هـم   )٩(والَِّذين هم علَى صلَواِتِهم يحاِفظُونَ    ﴿: عز وجل  بقوله

 وهي من   ،)٥(﴾الَِّذين يِرثُونَ الِْفردوس هم ِفيها خاِلدونَ     ) ١٠(الْواِرثُونَ  
  أعظم ما يعني على جهاد األعداء 

                                                
 ،٢٧٦٧برقم  ،)"إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً    : "قول اهللا (باب   ،)الوصايا(رواه البخاري يف     )١(

 ،)بيان الكبائر وأكربها  (باب   ،)اإلميان(، ومسلم يف    ٦٨٥٧برقم   ،)رمي احملصنات (باب   ،) احلدود(و يف   
   ٨٩ برقم

  .٥٢ية سورة التوبة، اآل )٢(
  .٢٣٨سورة البقرة، اآلية  )٣(
  .٢، ١سورة املؤمنون، اآليتان  )٤(
  .١١ ٩سورة املؤمنون، اآليات  )٥(
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يا أَيها الَِّذين آمنواْ اسـتِعينواْ ِبالـصبِر        ﴿:  قال سبحانه   كما ،ومصابرم
اِبِرينالص عم الَِة ِإنَّ اللّهالص١(﴾و(.  

 وقد  .الصادق يف وعده   وأنه سبحانه    ،كما أوصيكم حبسن الظن باهللا    
عـز   فقـال    ، ووعد أنه مع املتقني    ،أنه ينصر من نصر دينه    وعد سبحانه   

 وقال سـبحانه    ،)٢(﴾نصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم    ِإن ت ﴿: وجل
الشهر الْحرام ِبالشهِر الْحراِم والْحرمـات ِقـصاص        ﴿: يف سورة البقرة  

            قُواْ اللّـهاتو كُملَيى عدتا اعِه ِبِمثِْل ملَيواْ عدتفَاع كُملَيى عدتِن اعفَم
    ِقنيتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعوصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه        ،  )٣(﴾و

 وأنا معـه إذا  ، أنا عند ظن عبدي يب:عز وجليقول اهللا  : ((لأنه قا وسلم  
   .)٤())دعاين

 ،وأوصيكم مجيعاً بالتناصح بينكم والتعـاون علـى الـرب والتقـوى        
وتعاونواْ علَـى   ﴿:  عز وجل   كما قال اهللا   ،والتواصي باحلق والصرب عليه   

            ِديدش ِإنَّ اللّه قُواْ اللّهاتاِن وودالْعلَى اِإلثِْم وواْ عناوعالَ تى وقْوالتو الْرب
   ِإنَّ )١(والْعصِر﴿:  وقال سبحانه،)٥(﴾الِْعقَاِب

                                                
  .١٥٣سورة البقرة، اآلية  )١(
  .٧سورة حممد، اآلية  )٢(
  .١٩٤سورة البقرة، اآلية  )٣(
بـرقم   ،) اهللا تعـاىل فضل الذكر والدعاء والتقرب إىل(باب  ،)الذكر والدعاء والتوبة (رواه مسلم يف     )٤(

٢٦٧٥.  
  .٢سورة املائدة، اآلية  )٥(
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وا الـصاِلحاِت وتواصـوا      ِإلَّا الَِّذين آمنوا وعِملُ    )٢(الِْإنسانَ لَِفي خسرٍ  
الـدين  (: (، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      )١(﴾ِبالْحق وتواصوا ِبالصبرِ  

 : قـال  . ملن يا رسول اهللا    :قيل )) الدين النصيحة  ، الدين النصيحة  ،النصيحة
  .)٢()) املسلمني وعامتهم وألئمة، ولرسوله، ولكتابه،هللا((

 ، وأن يعينكم على كل ما فيه رضاه       ، التوفيق واهللا املسئول أن مينحكم   
 وأن جيعل دائـرة     ، وخيذل بكم الباطل وأهله    ،وأن ينصر بكم احلق وحزبه    
 إنه جـواد    ؛ وأن حيسن العاقبة لعباده املؤمنني     ،السوء على الظاملني املعتدين   

   . وعلى آله وصحبه أمجعني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد،كرمي
  ةالرئيس العام لرابط

  العامل اإلسالمي مبكة املكرمة
  والرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  يف اململكة العربية السعودية
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
  .٣ ١سورة العصر، اآليات  )١(
 ،)اإلميـان (، ومـسلم يف  ١٦٤٩٩برقم  حديث متيم الداري، ،)مسند الشاميني(رواه اإلمام أمحد يف     )٢(

  .٥٥برقم  ،)بيان أن الدين النصيحة(باب 
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  دفاع المسلمين عن بالدهم من الجهاد -٣٨

كان عما إذا :أبناؤكم املرابطون على اجلبهة يسألون مساحتكم     : س
تعلمون أـم يواجهـون      وأنتم. . املرابطة يف سبيل اهللا    هلم أجر 
 ؟ ثبت من سلوكياته أنه ال يرعى عهداً وال حيفـظ حقـاً            ،عدواً

 ويسألون أيضاً هل يدخل يف اجلهاد الدفاع عن الوطن والعرض          
  )١(؟كما يأملون توجيه نصيحة هلم  واملمتلكات؟

الثغـور مـن     على أن الرباط يف      ، قد دل الكتاب والسنة الصحيحة     :ج 
يـا أَيهـا    ﴿:  لقول اهللا جل وعال    ؛ ملن أصلح اهللا نيته    ،اجلهاد يف سبيل اهللا   

 ،)٢(﴾الَِّذين آمنواْ اصِبرواْ وصاِبرواْ وراِبطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ        
رباط يوم وليلة يف سبيل اهللا خري مـن         :((وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

 وأجرى  ، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله        ،يام شهر وقيامه  ص
 ويف  ، رواه اإلمـام مـسلم يف صـحيحه        .)٣()) وأمن الفتان  ،عليه رزقه 
   عن ،الصحيحني

                                                
  .٢٥٩ ص ٢مد املسند جمن مجع الشيخ حم ،)فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب  )١(
  .٢٠٠سورة آل عمران، اآلية  )٢(
  .١٩١٣ برقم )فضل الرباط يف سبيل اهللا(باب  ،)اإلمارة(رواه مسلم يف  )٣(
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رباط يوم يف سبيل اهللا خري من الدنيا        ((:أنه قال النيب صلى اهللا عليه وسلم      
 ،مـا عليهـا    وموضع سوط أحدكم من اجلنة خري من الدنيا و         ،وما عليها 

 الغدوة خـري مـن الـدنيا ومـا          والروحة يروحها العبد يف سبيل اهللا أو      
   .)١())عليها

: أنه قـال  ويف صحيح البخاري رمحه اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم             
   .)٢()) حرمه اهللا على النار،من أغربت قدماه يف سبيل اهللا((

 ،لبالد وأهلـها  والشك أن الدفاع عن الدين والنفس واألهل واملال وا        
 لقـول   ؛ ومن يقتل يف ذلك وهو مسلم يعترب شهيداً        ،من اجلهاد املشروع  

 ومن قتل دون    ،من قتل دون دينه فهو شهيد     (: (سلمصلى اهللا عليه و   النيب  
 ومن قتل دون دمه فهـو       ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد      ،ماله فهو شهيد  

  .)٣())شهيد

 واإلخـالص هللا يف     ،اهللا بتقـوى    ،ونوصيكم أيها املرابطون يف اجلبهة    
 واإلكثار من   ، واحملافظة على الصلوات اخلمس يف اجلماعة      ،مجيع أعمالكم 

  واالستقامة على طاعة  عز وجل ذكر اهللا

                                                
  .٢٨٩٢ برقم )فضل رباط يوم يف سبيل اهللا(باب  ،)اجلهاد والسري(رواه البخاري يف  )١(
  .٩٠٧قم بر ،)املشي إىل اجلمعة(باب  ،)اجلمعة(رواه البخاري يف  )٢(
  .١٤٢١ برقم )ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد(باب  ،)الديات(رواه الترمذي يف  )٣(
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 والـصرب   ، وعـدم التنـازع    ، واحلرص على اتفاق الكلمـة     ،اهللا ورسوله 
 واحلذر مـن مجيـع      ، وحسن الظن باهللا   ،واملصابرة يف ذلك بنفس مطمئنة    

  .معاصيه
يـا  ﴿: يف سورة األنفال قوله عز وجل    ،من أمجع اآليات فيما ذكرنا    و

أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَِثريا لَّعلَّكُم تفْلَحونَ            
)٤٥(        ـذْهتلُواْ وفْـشواْ فَتعازنالَ تو ولَهسرو واْ اللّهأَِطيعو   كُـمِرحي ب

اِبِرينالص عم واْ ِإنَّ اللّهِبراص١(﴾)٤٦(و(.   
 ، ونصر بكم ومبن معكم احلـق      ، وثبتكم على دينه   ،سدد اهللا خطاكم  

   . إنه ويل ذلك والقادر عليه،وخذل بكم الباطل وأهله
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

  مفيت عام اململكة

                                                
  .٤٦، ٤٥سورة األنفال، اآليتان  )١(
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  هحكم اهللا تعالى في جهاد أعدائ -٣٩

 والصالة والسالم على عبده ورسوله وأمينـه        ،احلمد هللا رب العاملني    
 ومن سلك   ، وعلى آله وأصحابه   ،على وحيه نبينا وإمامنا حممد بن عبد اهللا       

  :)١( أما بعد،سبيله واهتدى داه إىل يوم الدين
يف جهاد أعدائـه     أنه من املهم بيان حكم اهللا سبحانه وتعاىل          ،فنرى 

من ذكر اجلهاد يف كتابـه       وقد أكثر اهللا سبحانه      ،اللسانباملال والنفس و  
جاءت عنه األحاديث الصحيحة    نبيه عليه الصالة والسالم      وهكذا   ،الكرمي

 وما هلم عنـد     ، وتذكر فضل أهله   ، وتدعو إليه وتشجع عليه    ،تأمر باجلهاد 
   .اهللا من املثوبة العظيمة

االً وجاِهدواْ ِبـأَمواِلكُم    انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَ  ﴿: ومن هذا قوله سبحانه    
  فـأمر ،)٢(﴾وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمـونَ     

 وما ذاك إال لعظم     ، وبالنفري خفافاً وثقاالً   ، والنفس ،باجلهاد باملال سبحانه  
سالم ورفـع    ملا حيصل به من رفع راية اإل       ؛ وشدة احلاجة إليه   ،شأن اجلهاد 

   وإزاحة ، وتنفيذ أحكامه،أعالمه

                                                
 ٨٢٤٥العدد  ) الرياض(وجهت هذه الكلمة عرب إذاعة اململكة العربية السعودية، مث نشرت يف جريدة              )١(

  .٣٣٦ص ٧هـ، ويف هذا اموع ج ٥/٧/١٤١١بتاريخ 
  .٤١سورة التوبة، اآلية  )٢(
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 وبيان حقه   ،دين اهللا أيضاً من نشر    وملا يف اجلهاد   ،العقبات عن طريق دعوته   
 ،من إخراج الناس مـن الظلمـات إىل النـور          أيضاً  وملا فيه  ،على عباده 
ومن ضيق الـدنيا    هم من حكم الطاغوت إىل حكم اهللا عز وجل          وإخراج

  .اإلسالم وعدل اإلسالموظلمها وجورها إىل سعة 
يا أَيها الَِّذين َآمنـوا هـلْ       ﴿: يف كتابه الكرمي أيضاً   وقال جل وعال    

تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه   ) ١٠(أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم من عذَاٍب أَِليمٍ      
م ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم      وتجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُ     

أن التجارة املنجية من العـذاب      ، فأخربسبحانه وتعاىل    )١(﴾)١١(تعلَمونَ
تنِجـيكُم  ﴿ :بقوله وشوق إليها سبحانه وتعاىل   ،األليم هي اإلميان واجلهاد   

   .﴾هلْ أَدلُّكُم﴿:  وبقوله،﴾)١٠(من عذَاٍب أَِليٍم
ه وتعاىل والواسطة هو حممـد عليـه الـصالة      فالداعي هو اهللا سبحان   

 والتجـارة  ،وهو الذي أنزل اهللا عليه الكتاب العظيم وبلغه إلينـا        والسالم  
 ،وبرسـوله إميانـاً صـادقاً     من عذاب أليم هي إمياننا باهللا سبحانه         املنجية

 والوقوف عند   ، وترك نواهيه  ،يتضمن توحيده واإلخالص له وطاعة أوامره     
طاعة رسوله اجلهاد يف سـبيل      ومن مجلة طاعته و   ،  ىلسبحانه وتعا حدوده  

   تنبيهاً على عظم شأنه؛وهلذا ذكر اجلهاد بعد اإلمياناهللا عز وجل 

                                                
  .١١، ١٠سورة الصف، اآليتان  )١(
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 حىت قال بعض    ، وإال فمن املعلوم أنه من شعب اإلميان       ،وشدة احلاجة إليه  
 وما ذاك إال    ، إن اجلهاد هو الركن السادس من أركان اإلسالم        :أهل العلم 

 وفرض عظيم   ، فهو شعبة عظيمة   ،ب عليه من املصاحل العظيمة    لعظم ما يترت  
 ، ويكون باللـسان   ، ويكون باملال  ، وهو يكون بالنفس   ،من فروض اإلميان  

  .ويكون بأنواع التسهيل الذي يعني ااهدين على قتال عدوهم
 والتحذير مـن    ، والتشجيع على اجلهاد   ،فالدعوة إىل اهللا واإلرشاد إليه    

 وبيـان   ، ونصيحة ااهدين  ،هذا من اجلهاد باللسان    كل   ،التخلف واجلنب 
 ، كله مـن اجلهـاد باللـسان       ،ما أعد اهللا هلم من اخلري والعاقبة احلميدة       

 ، ويف حاجة ااهدين وجتهيـزهم     ،واإلنفاق يف سبيل اهللا يف مصاحل اجلهاد      
 ، طائرة ومن سيارة ومن غري ذلك      :وإعطائهم السالح واآللة املركوبة من    

  .اجلهاد يف سبيل اهللا باملالكل ذلك من 
 أن اإلميان واجلهاد مها التجـارة       ،يف اآلية الكرمية  وبين سبحانه وتعاىل    

  !وما أعظمه من عمل !  فما أشرفه من عمل ،املنجية من عذاب اهللا
 وعمـوده   ،رأس األمر اإلسـالم   (: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     

عليـه الـصالة     وقـال    ،)١()) وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا      ،الصالة
، )٢())أو روحة خري من الدنيا وما عليهـا       غدوة يف سبيل اهللا     (: (والسالم

                                                
 ،)اإلميان(، والترمذي يف    ٢١٥١١حديث معاذ بن جبل برقم       ،)مسند األنصار (رواه اإلمام أمحد يف      )١(

  .٢٦١٦ برقم )ما جاء يف حرمة الصالة(باب 
  .٢٨٩٢ برقم ) اهللافضل رباط يوم يف سبيل(باب  ،)اجلهاد والسري(رواه البخاري يف  )٢(
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 ألن املـال    ؛ فهو أوسع أنواع اجلهـاد     ،ولكن اجلهاد باملال له شأن عظيم     
 ،يستعان به على استخدام الرجال واستخدام السالح واستخدام الـدعاة         

 به اهللا يف اآليات قبـل الـنفس يف          وهلذا بدأ  ،فاملال أوسعها وأكثرها نفعاً   
 وكثـرة   ، وما ذاك إال لعظم نفعه     ، بدأ اهللا باملال قبل النفس     ،أغلب اآليات 

  .ما حيصل به من اخلري والعون للمجاهدين
 ؛ ينفع ااهدين ويعينهم علـى عـدوهم       ،فاجلهاد باملال جهاد عظيم   

حسان إىل   واإل ، وتفريغهم للجهاد  ،بصرفه يف استخدام ااهدين وجتهيزهم    
 ويصرف أيـضاً  ، ويصرف أيضاً يف شراء السالح الذي جياهد به        ،عوائلهم

 وهلذا  ؛ ومصاحله كثرية  ،يف حاجتهم من اللباس والطعام واخليام وغري ذلك       
انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَـاالً    ﴿:  كما يف قوله سبحانه    ،بدأ اهللا به يف أغلب اآليات     
  ويف هذه اآليات يقول    ،)١(﴾ِسكُم ِفي سِبيِل اللّهِ   وجاِهدواْ ِبأَمواِلكُم وأَنفُ  

  يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم﴿: جل وعال
  
  
  
  
  

                                                
  .٤١سورة التوبة، اآلية  )١(
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تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفـي سـِبيِل اللَّـِه          )١٠(من عذَاٍب أَِليمٍ  
يغِفـر لَكُـم    )١١(فُِسكُم ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمـونَ       ِبأَمواِلكُم وأَن 

ذُنوبكُم ويدِخلْكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ومساِكن طَيبةً ِفي جناِت           
   ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكد١٢(ع(   نم رصا نهونِحبى ترأُخو     قَِريـب حفَتاللَِّه و 

 ِمِننيؤِر الْمشباهدين حتصل هلـم     وهذا فضل من اهللا عز وجل        .)١(﴾وأن ا
 ومـع   ، والنجاة من النار   ، ودخول اجلنة  ، غفران الذنوب  :هذه األمور العظيمة  

 إذا صـدقوا  ،كل ذلك فتح قريب ينصرهم اهللا ويؤيـدهم علـى أعـدائهم      
وإن تـصربوا   ﴿: يف حق ااهـدين    عز وجل     كما قال  ،واستقاموا وصابروا 

 هذا وعده ألهـل اإلميـان إذا جاهـدوا          .﴾م شيئاً وتتقوا ال يضركم كيده   
 فـاهللا ينـصرهم ويعينـهم ويكفـيهم شـر           ،عدوهم وصربوا واتقوا رم   

وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شـيئًا ِإنَّ         ﴿: تعاىلكما قال   ،أعدائهم
  .)٢(﴾لّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌال

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت ﴿: ويقول جل وعال  
كُمامويقول سبحانه  ،)٣(﴾أَقْد  :﴿     ِإنَّ اللَّه هرنصن يم نَّ اللَّهرنصلَيو   لَقَـِوي

ِزيز٤٠(ع(  كَّنِإن م وا        الَِّذينرأَمكَاةَ وا الزوآتلَاةَ ووا الصِض أَقَامِفي الْأَر ماه
   ،)٤(﴾ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر

                                                
  .١٣ ١٠سورة الصف، اآليات  )١(
  .١٢٠سورة آل عمران، اآلية  )٢(
  .٧سورة حممد، اآلية  )٣(
   .٤١، ٤٠سورة احلج، اآلية  )٤(



  

 - ١٠٠ - 
 

فإذا صرب أهـل    العاقبة هللا سبحانه وتعاىل جيعلها ملن يشاء سبحانه وتعاىل          
 وأعدوا العدة   ،له عن إميان وإخالص    وجاهدوا يف سبي   ،اإلميان واتقوا رم  

كمـا   وتعاىلسبحانه   وجيعل العاقبة هلم، فإن اهللا ينصرهم ويعينهم ،الالزمة
  .بذلكوعد سبحانه وتعاىل 

) ١٧١(ولَقَد سبقَت كَِلمتنا ِلِعباِدنا الْمرسـِلني     ﴿: ويقول جل وعال  
  .)١(﴾)١٧٣(ا لَهم الْغاِلبونَوِإنَّ جندن)١٧٢(ِإنهم لَهم الْمنصورونَ

  .الفوزوعناصرهي أسباب النصرفالصرب والصدق والتقوى هللا عز وجل  
 سبحانه وتعاىل  إنه   ،أن ينصر دينه ويعلي كلمته    سبحانه  واهللا املسئول   

 وصـلى   ، واحلمد هللا رب العاملني    ، وال حول وال قوة إال باهللا      ،جواد كرمي 
 ومن تبعهم   ، وعلى آله وأصحابه   ،نا حممد اهللا وسلم على عبده ورسوله نبي     

   .بإحسان إىل يوم الدين

                                                
  .١٧٣ ١٧١سورة الصافات، اآليات  )١(
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   ليس الجهاد للدفاع فقط-٤٠ 

 وصلى اهللا وسلم وبارك علـى عبـده ورسـوله          ،احلمد هللا رب العاملني    
 ومـن سـلك سـبيله       ، نبينا حممد وعلى آله وأصحابه     ،وخريته من خلقه  

 إنـه   ؛ق إلصابة احلق  التوفي ونسأله عز وجل     ،واهتدى داه إىل يوم الدين    
  .)١(على كل شيء قدير

فلما كان الكثري من كتاب العصر قد التبس عليهم األمر يف            :أما بعد  
 وظنوا أن اجلهـاد إمنـا   ، وخاض كثري منهم يف ذلك بغري علم  ،أمر اجلهاد 

 ومل يشرع ليغزو املسلمون     ، وعن أهل اإلسالم   ،شرع للدفاع عن اإلسالم   
 فإن اسـتجابوا    ،بوهم باإلسالم ويدعوهم إليه    ويطال ،أعداءهم يف بالدهم  

 ودينـه هـو     ، حىت تكون كلمة اهللا هي العليـا       ،وإال قاتلوهم على ذلك   
  .الظاهر
 وصدر فيه رسـائل وكتابـات       ،ملا كان هذا واقعاً من بعض الناس       
 بل مما ينبغي أن تكون حماضريت يف هـذه          ، رأيت أن من املستحسن    ،كثرية
  ليس  (:ان يف هذا الشأن بعنو،الليلة

                                                
ندما كـان نائبـاً لـرئيس اجلامعـة     ع عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز،/ حماضرة ألقاها مساحة الشيخ    )١(

هــ يف   ٨٩ ٨٨يف أول موسم احملاضرات لعام       يف دار احلديث باملدينة املنورة،     اإلسالمية باملدينة املنورة،  
  ٢٠١ ١٧١ص  من هذا اموع٣اجلهاد، ونشرت يف ج
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هو املوفـق إىل سـواء       فأقول واهللا سبحانه وتعاىل      .)اجلهاد للدفاع فقط  
  :السبيل

بعث الرسل وأنزل الكتب هلدايـة        وله احلمد واملنة   ،عز وجل   إن اهللا 
 وإلخراجهم من الظلمات إىل النور فضالً منـه         ،الثقلني من اجلن واإلنس   

 ،عرفتـه وتوحيـده   عز وجل قد فطر العباد علـى م         وكان اهللا  .وإحساناً
لعلمـه   سـبحانه   ولكنـه  . خلقهم ليعبدوه ويطيعوه   ،وخلقهم هلذا األمر  

 اصيل عبادته اليت ترضيه    وأن عقوهلم ال ميكن أن تستقل مبعرفة تف        ،بأحواهلم
وال ميكن أن تستقل مبعرفة األحكام العادلة اليت ينبغي أن يسريوا           عز وجل   

الـصفات الـيت ينبغـي أن       و  وال ميكن أن تستقل مبعرفة األخالق      ،عليها
 ليوجهوا أهل   ،رسال مبشرين ومنذرين   أرسل سبحانه وتعاىل     ،يتخلقوا ا 

ان األخـالق    وبي ،واإلخالص له  إىل توحيده سبحانه     ،األرض من املكلفني  
من األعمال واألخـالق الـيت      وليحذروهم  واألعمال اليت ترضيه سبحانه     

ينبغـي أن يـسريوا     ولريمسوا هلم النظم واخلطـط الـيت        تغضبه عز وجل    
هـو العـامل    ه  سبحان ألنه   ،وأنزل الكتب إليضاح هذا األمر وبيانه     ،عليها

 ، العامل مبا فيه سعادم العاجلة واآلجلة      ، العامل مبا يصلحهم   ،بأحوال عباده 
 فلهذا  ، وبأحواهلم املستقبلة  ، وبأحواهلم املاضية  ،فهو عامل بأحواهلم احلاضرة   

   وتوجيه ، حقه واإلرشاد إليه لبيان؛وأنزل الكتب،أرسل الرسل
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 وأنـزل   ، وإىل طرق السعادة يف املعاش واملعـاد       ،الناس إىل أسباب النجاة   
اللّه وِلي  ﴿: يف كتابه املبني   قال جل وعال     ،الكتب لبيان هذا األمر العظيم    

 أَوِليـآؤهم   الَِّذين آمنواْ يخِرجهم من الظُّلُماِت ِإلَى النوِر والَِّذين كَفَرواْ        
يا ﴿:  وقال عز وجل   ،)١(﴾الطَّاغُوت يخِرجونهم من النوِر ِإلَى الظُّلُماتِ     

وسـبحوه بكْـرةً    )٤١(أَيها الَِّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ِذكْـرا كَـِثريا        
خِرجكُم من الظُّلُماِت   هو الَِّذي يصلِّي علَيكُم وملَاِئكَته ِلي      )٤٢(وأَِصيلًا

تِحيتهم يوم يلْقَونه سلَام وأَعـد      )٤٣(ِإلَى النوِر وكَانَ ِبالْمؤِمِنني رِحيما    
وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّـا      ﴿:  وقال عز وجل   ،)٢(﴾لَهم أَجرا كَِرميا  

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا ِبالْبيناِت وأَنزلْنا     ﴿ : وقال سبحانه وتعاىل   ،)٣(﴾ِليعبدوِن
           ـأْسِفيِه ب ِديدا الْحلْنأَنزِط وِبالِْقس اسالن قُومانَ ِليالِْميزو ابالِْكت مهعم

اللَّه قَِوي  شِديد ومناِفع ِللناِس وِليعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه ِبالْغيِب ِإنَّ           
 ِزيز٤(﴾)٢٥(ع(.   

 ،أنه هو الذي خيرج الناس من الظلمات إىل النور        وبني اهللا سبحانه وتعاىل      
 ، وبني أن رسله أرسـلوا بالبينـات       ،وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب    

   .الكتاب وامليزان بالقسطوأنزل معهم سبحانه 
                                                

  .٢٥٧سورة البقرة، اآلية  )١(
  .٤٤ – ٤١سورة األحزاب، اآليات  )٢(
  .٥٦ية سورة الذاريات، اآل )٣(
  .٢٥سورة احلديد، اآلية  )٤(
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وهو الذي ال    وعال    وهي كالمه جل   ، الكتب السماوية  :واملراد بالكتاب  
  .)١(﴾ومن أَصدق ِمن اللِّه ِقيالً﴿: أصدق منه
 واألحكام العادلة الـيت     ، يعين الشرائع املستقيمة   : وهو العدل  ،وامليزان

  .تشتمل على أسباب السعادة يف الدنيا واآلخرة
 أنزل الكتب السماوية اليت     ، وهكذا أنزل الكتب   ،هكذا أرسل الرسل  

 وأنزل قبـل ذلـك التـوراة        ،اب اهللا العظيم القرآن   أشرفها وأعظمها كت  
فيهـا   وكتباً أخرى على أنبيائه ورسله عليهم الصالة والـسالم           واإلجنيل

، وكان فيمـا     والتحذير من الشر   ، والتوجيه إىل اخلري   ،الشرائع واألحكام 
 ، يوجههم إىل اخلري   ،إىل كل قوم رسوالً منهم    مضى يرسل سبحانه وتعاىل     

هلـم   سـبحانه   ويـشرع  ،اهللا وينذرهم من الشرك باهللا    ويأمرهم بتوحيد   
وكل رسول أرسله اهللا إىل      . وهو احلكيم العليم الرحيم جل وعال      ،الشرائع

 وأمرهم حبـب اهللا  الذي هو زبدة دعوة الرسل كلهم    أرسله بالتوحيد  ،أمة
وشرع هلـم مـن      سبحانه  وتوجيه القلوب إليه   ،واإلخالص له  جل وعال 

 ، ومبجتمعهم وزمام وظـروفهم    ،وهلم ما يليق م   الشرائع على لسان رس   
وعلمـه  على ما تقتضيه حكمة الرب عز وجل ورمحته ولطفه جل وعال            

   .سبحانه وتعاىل بأحواهلم

                                                
  .١٢٢سورة النساء، اآلية  )١(
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رسالة عامـة إىل مجيـع   وملا كانت رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم       
 أرسله اهللا عز وجل بشريعة صاحلة جلميع أهل        ،أهل األرض من جن وإنس    

   . وبعد زمانه إىل يوم القيامة عليه الصالة والسالم،ض يف زمانهاألر
 على األصـول     واجتمعت الرسل  هكذا اقتضت حكمة اهللا عز وجل     

 وتنوعت الشرائع على حسب ظـروف       واألسس عليهم الصالة والسالم   
 ورمحته عز   ، على ما تقتضيه حكمة اخلالق العليم      ،األمم وأحواهلم وبيئام  
   . ولطفه م جل وعالوجل وإحسانه إليهم

 فقد اجتمعـت الرسـل      ،أما جنس التوحيد الذي هو أصل األصول      
 وحتـرمي الكـذب   ، كوجوب الصدق والعدل، وهكذا بقية األصول  ،عليه

 ، والنهي عن ضـدها    ، وحماسن األعمال  ، واألمر مبكارم األخالق   ،والظلم
ـ   ز فهذه األصول اجتمعت عليها الرسل عليهم الصالة والسالم كما قال ع

ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسـوالً أَِن اعبـدواْ اللّـه واجتِنبـواْ              ﴿: وجل
وٍل ِإلَّـا        ﴿:  وقال عز وجل   ،)١(﴾الطَّاغُوتسِمن ر ِلكا ِمن قَبلْنسا أَرمو

سـالً  ر﴿:  وقال عـز وجـل     ،)٢(﴾نوِحي ِإلَيِه أَنه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنا فَاعبدونِ       
 ِرينشبم  

  

                                                
  .٣٦ اآلية ،سورة النحل )١(
  .٢٥سورة األنبياء، اآلية  )٢(
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نِذِرينما              وِزيـزع كَانَ اللّـهِل وسالر دعةٌ بجلَى اللِّه حاِس عكُونَ ِللنِلئَالَّ ي
  .)١(﴾حِكيما 

 ، واإلخالص لـه   ، اإلميان باهللا ورسوله وتوحيده    :ومن األصول األساسية  
 وعدم التفريـق    ،يع الرسل  واإلميان جبم  ، وباجلنة والنار  ،واإلميان باليوم اآلخر  

 وقد  ،هذا كله مما اجتمعت عليه الرسل مجيعاً      ،   وما أشبه هذه األصول    ،بينهم
   . ويؤيد بعضها بعضاً،جاءت الكتب اإلهلية كلها يصدق بعضها بعضاً

 فقد يباح يف شـريعة مـن        ، فقد تنوعت ا الشرائع    ،أما جنس الفروع  
 وقد حيرم يف شريعة سـابقة مـا   ،املسائل الفرعية ما حيرم يف الشريعة األخرى   

عليه الـصالة   بعث عيسىجل وعال  أن اهللا   ، ومن هذا  .يباح يف شريعة الحقة   
 وإخبـارهم   ، مع التخفيف والتيسري لبعض ما فيهـا       ،بشريعة التوراة  والسالم

 كل هذا مـن  ، وإحالل بعض ما حرم عليهم يف التوراة       ،ببعض ما اختلفوا فيه   
 ملا ذكر التـوراة واإلجنيـل       ال سبحانه وتعاىل  طفه وتيسريه جل وعال كما ق     ل

 وهـو   ،)٢(﴾ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا    ﴿:  قال بعد هذا كله    ،والقرآن
 كمـا أنـه     ، وما يستطيعون  ، عليم مبا يصلح عباده    ، حكيم يف شرعه   سبحانه

ـ   ﴿ :قال جل وعال  .سبحانه وتعاىل   حكيم يف أقداره     ا التلْنا أَنزـا   ِإناةَ ِفيهرو
 كُمحي ورنى وده  

                                                
  .١٦٥سورة النساء، اآلية  )١(
  .٤٨سورة املائدة، اآلية  )٢(
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ِبها النِبيونَ الَِّذين أَسلَمواْ ِللَِّذين هادواْ والرباِنيونَ واَألحبار ِبما استحِفظُواْ          
           رتشالَ تِن ووشاخو اساْ النوشخاء فَالَ تدهِه شلَيواْ عكَاناِب اللِّه وواْ ِمن ِكت

                  ـمه لَِئـكفَأُو لَ اللّـهـا أَنـزكُـم ِبمحي ن لَّـمما قَِليالً وناِتي ثَمِبآي
وكَتبنا علَيِهم ِفيها أَنَّ النفْس ِبـالنفِْس والْعـين ِبـالْعيِن          )٤٤(الْكَاِفرونَ

      و نِبالس نالساُألذُنَ ِباُألذُِن وِباَألنِف و اَألنفـن    وفَم اصِقص وحرالْج
                ـمه لَِئـكفَأُو لَ اللّـها أنزكُم ِبمحي ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار وِبِه فَه قدصت

 ، وقد أقره اهللا هلذه األمة     ،هذا كله يف شريعة التوراة     .)١(﴾)٤٥(الظَّاِلمونَ
 وتبني  ،لك وجاءت السنة تؤيد ذ    ،وبينه هلم مقراً له ومشرعاً يف هذه األمة       

 كما  ،أن هذا شرع اهللا هلذه األمة يف النفس والعني واألنف واألذن والسن           
ومن سنة رسوله عليه أفـضل       سبحانه ن كتابه هو يف شريعة اهللا املعلومة م     

وقَفَّينا علَى آثَاِرِهم ِبعيـسى ابـِن       ﴿: مث قال بعد ذلك    .الصالة والسالم 
    ي نيا بقًا لِّمدصم ميرم    ـورنى وـداِإلِجنيلَ ِفيِه ه اهنيآتاِة وروالت ِه ِمنيد

        ِقنيتِعظَةً لِّلْمومى ودهاِة وروالت ِه ِمنيدي نيا بقًا لِّمدصمفـدل   .)٢(﴾و 
 فيه هدى ونور وفيه مواعظ       هذا الكتاب العظيم وهو اإلجنيل     ذلك على أن  
ولْيحكُم أَهلُ اِإلِجنيِل ِبما أَنزلَ اللّه ِفيِه       ﴿: ذلكقال بعد     مث .وتوجيهات

   فدل على أن فيه أحكاماً حيكم ا أهل اإلجنيل من .)٣(﴾
                                                

  .٤٥، ٤٤سورة املائدة، اآليتان  )١(
  .٤٦سورة املائدة، اآلية  )٢(
  .٤٧ية سورة املائدة، اآل )٣(
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 أرسل بشريعة   ومعلوم أن عيسى عليه الصالة والسالم     . علماء بين إسرائيل  
 ويف شـريعته أيـضاً   ، ومع ذلك أرسل بأشياء غري ما يف التـوراة   ،التوراة

ومن لَّم يحكُم ِبما    ﴿:  مث قال بعد هذا    .تيسري لبعض ما يف التوراة    ختفيف و 
وأَنزلْنا ِإلَيـك   ﴿:  قال عز وجل   مث .)١(﴾أَنزلَ اللّه فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ    

ـ            احكُم الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا لِّما بين يديِه ِمن الِْكتاِب ومهيِمنا علَيِه فَ
ـ           لْنعِلكُلٍّ ج قالْح ِمن اءكا جمع ماءهوأَه ِبعتالَ تو لَ اللّها أَنزم ِبمهنيا ب

 كذا قال لنبيه حممد عليه الصالة والـسالم       ه .)٢(﴾ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا  
  فهو جاء مـشتمالً ، ألن اهللا أنزله باحلق وللحق ؛وأنزل كتابه القرآن باحلق   
 ومصدقاً ملا بني يديه من الكتب       ، وشارعاً للحق  ،على احلق ومؤيداً للحق   

مصدق  القرآن  فكتاب اهللا العظيم   . والرسل املاضية فيما جاءوا به     ،املاضية
عـز    وشاهد أا من عنـد اهللا      ، ومصدق للكتب املاضية   ،للرسل املاضني 

ها من   وغري ، وصحف موسى وإبراهيم   ، والزبور ، واإلجنيل ، التوراة :وجل
على الرسل عليهم الصالة والسالم مث بني اهللا جـل          الكتب اليت أنزهلا اهللا     

 فدل ذلك على أن الشرائع اليت جـاء  .أن لكل منهم شرعة ومنهاجاً    وعال  
 واإلميـان   ، من اإلميان باهللا ورسـوله     ؛ا األنبياء والرسل متنوعة األسس    

   واإلميان باجلنة ،باليوم اآلخر

                                                
  .٤٧سورة املائدة، اآلية  )١(
  .٤٨سورة املائدة، اآلية  )٢(
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 وحتـرمي  ،من األحكام العامة اليت توجب العدل والصدق    وغري هذا    ،والنار
  .الظلم والكذب وحنو ذلك

 أن أرسل كـل      وكان من حكمته عز وجل     ،فهذه أصول عامة متبعة   
 حىت يفقههم ويفهمهم ما بعث به إلـيهم بـصورة           ؛رسول بلسان قومه  

 وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإالَّ    ﴿: عز وجل  وهلذا قال    ، وبيان واضح  ،واضحة
ملَه نيبِمِه ِلياِن قَو١(﴾ِبِلس(.  

 وكان العـرب هـم   ، من العربوملا كان حممد صلى اهللا عليه وسلم     
 وإن ، أرسله اهللا بلـسام ، ويواجههم بدعوته،أول الناس يستمعون دعوته 

 ،ولكن اهللا أرسله بلسان قومـه     كان رسوالً للجميع عليه الصالة والسالم       
 النـاس مجيعـاً    وأمر،اة إىل من ورائهم من األمم  وجعل قومه مبلغني ودع   

 فوجب عليهم   ، والسري على منهاجه   باتباع هذا النيب عليه الصالة والسالم     
هذا النيب العظيم هـو     و، وأن يعرفوا لغته ولغة كتاب اهللا العظيم       ،أن يتبعوه 

:  كما قال تعـاىل    ،بعثه اهللا رمحة للعاملني مجيعاً    حممد عليه الصالة والسالم     
﴿و    الَِمنيةً لِّلْعمحِإلَّا ر اكلْنسا أَرفكما أرسل الرسل قبله رمحة ملن       ،)٢(﴾م 

 ، ليوجهوهم وليزيلوا عنه الظلم والفساد وأحكام الطواغيـت        ؛أرسلوا إليه 
  وليحلوا مكان 

                                                
  .٤سورة إبراهيم، اآلية  )١(
  .١٠٧سورة األنبياء، اآلية  )٢(
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صـلى اهللا   مداً   وهكذا أرسل اهللا حم    ،ذلك النظم الصاحلة واألحكام العادلة    
 ،ي على الـنظم الفاسـدة يف اتمـع اإلنـساين      ليقض ،عليه وسلم أيضاً  

 وأحكاماً  ، وليحل حملها نظماً صاحلة    ، والظلم واجلور  ،واألخالق املنحرفة 
 ليزيل ما يف األرض مـن الظلـم         ؛ربه صلى اهللا عليه وسلم     فبعثه ،عادلة

 وليزيح الـنظم الفاسـدة والطواغيـت        ، وليقضي على الفساد   ،والطغيان
 ويظلموم ويتعدون علـى     ، يف الناس بالباطل    الذين يتحكمون  ،املستبدة
   . ويستعبدوم،حقوقهم

 ،ليزيل هذه النظم الفاسـدة    فبعث اهللا هذا النيب عليه الصالة والسالم        
 ، وليقضي على الطغاة املتجـربين والقـادة املفـسدين         ؛واألخالق الظاملة 

 ونظماً عادلة مستقيمة وشرائع حكيمـة       ،وليحل حمل ذلك قادة مصلحني    
 وال بـني  ، وال تفرق بني أبيض وأسـود  ، توقف الناس عند حدهم    ،لةعاد

 ووضـيع  ، وال بني شريف عـن النـاس  ، وال بني غين وفقري  ،أمحر وغريه 
 بل تواجههم مجيعاً وتأمرهم     ، بل جعل شريعته ال تفرق بني الناس       ،عندهم

 كمـا  ،أن أكرم الناس عند اهللا هو أتقاهم  بحانه   س ،وبني اهللا وتنهاهم مجيعاً 
يا أَيها الناس ِإنا خلَقْناكُم من ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْنـاكُم          ﴿: ل جل وعال  قا

   ، ومل يقل لتتفاخروا،)١(﴾شعوبا وقَباِئلَ ِلتعارفُوا

                                                
  .١٣سورة احلجرات، اآلية  )١(
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 أو يفخر بعضكم    ، أو يستعبد بعضكم بعضاً    ،أو ليترفع بعضكم على بعض    
ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند   ﴿: سبحانهمث قال    ﴾ِلتعارفُوا﴿:  ولكن قال  ،على بعض 

     ِبريخ ِليمع ِإنَّ اللَّه قَاكُموقال النيب صلى اهللا عليـه وسـلم        ،)١(﴾اللَِّه أَت : 
 وال يبغـي    ،إن اهللا أوحى إيل أن تواضعوا حىت ال يفخر أحد على أحد           ((

   . خرجه مسلم يف صحيحه.)٢())أحد على أحد
ِإنَّ اللَّه لَا يِحب كُلَّ مختاٍل      ﴿:  يف القرآن الكرمي   وقال اهللا جل وعال   

 أرسله اهللا برسالة عامة     ، فهذا النيب العظيم عليه الصالة والسالم      )٣(﴾فَخوٍر
 ، واالقتـصادية  ، والـسياسية  ،ونظام شامل عام يف مجيع الشئون العبادية      

 فما تـرك شـيئاً إال       ، وغري ذلك من شئون الناس     ، واحلربية ،واالجتماعية
وما أَرسلْناك ِإلَّـا كَافَّـةً   ﴿:  وقال فيه عز وجل،ىل حكم اهللا فيه  وأرشد إ 

يا أَيها النِبي ِإنـا أَرسـلْناك   ﴿:  وقال عز وجل،)٤(﴾لِّلناِس بِشريا ونِذيرا 
 ،)٥(﴾اوداِعيا ِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنِه وِسراجا مـِنري      )٤٥(شاِهدا ومبشرا ونِذيرا  

   ينري ، أن هذا الرسول سراج منري للناسفبني اهللا سبحانه

                                                
  .١٣سورة احلجرات، اآلية  )١(
برقم  ،)ا أهل اجلنة  الصفات اليت يعرف ا يف الدني     (باب   ،)اجلنة وصفة نعيمها وأهلها   (رواه مسلم يف     )٢(

٢٨٦٥.  
   .١٨سورة لقمان، اآلية  )٣(
  .٢٨سورة سبأ، اآلية  )٤(
  .٤٦، ٤٥سورة األحزاب، اآليتان  )٥(
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 الذي   ويهديهم السبيل إىل رم سبحانه عليه الصالة والسالم        ،هلم الطريق 
 ومن حاد عنه بـاء      ،من استقام على دينه جنا وفاز باخلري والعاقبة احلميدة        

م من اللّـِه    قَد جاءكُ ﴿: ، وقال عز وجل   باخليبة واخلسارة والذل واهلوان   
  ِبنيم ابِكتو ورالَِم          )١٥(نلَ الـسـبس هانوِرض عبِن اتم ِدي ِبِه اللّههي

ويخِرجهم مِن الظُّلُماِت ِإلَى النـوِر ِبِإذِْنـِه ويهـِديِهم ِإلَـى ِصـراٍط            
إن  .ه املبني  وكتاب ،يف هذا النيب العظيم    جل وعال   هكذا قال  .)١(﴾مستِقيٍم

 ؛هذا الكتاب وهذا الرسول خيرج اهللا ما الناس من الظلمات إىل النـور            
من ظلمات الكفر واجلهل والظلم واالستبداد واالستعباد إىل نور التوحيد          

 إىل سعة اإلسالم بدالً من جور امللـوك         ، إىل نور اهلدى والعدل    ،واإلميان
ة اهللا اليت بعث ا نبيه       فشريع ، وبدالً من أحكامهم الظاملة اجلائرة     ،والطغاة

 وفيها  ، شريعة فيها اهلدى والنور    ،شريعة كاملة حممداً صلى اهللا عليه وسلم      
 وتوجيـه النـاس إىل      ، وفيها إنصاف املظلوم من الظامل     ،العدل واحلكمة 
 ، ومنعهم من الظلـم واجلـور      ، وإلزامهم باحلق والعدل   ،أسباب السعادة 

 والتواصـي  ،رهم بالتعاون على الرب والتقوى وأم،وربطهم باألخوة اإلميانية  
   والتآخي والنصح من بعضهم ،باحلق والصرب عليه

                                                
  .١٦، ١٥سورة املائدة، اآليتان  )١(
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وفيها ختليصهم من الظلم واجلور والبغي والكذب وسائر أنـواع          ،  لبعض
 متعـاونني علـى الـرب       ، حىت يكونوا مجيعاً أخوة متحابني يف اهللا       ؛الفساد
 وال يغـش أخـاه وال       ، ويؤدي األمانة  ، ينصح كل واحد اآلخر    ،والتقوى
 بل حيب له كـل      ، وال ينم عليه   ، وال يغتابه  ، وال حيقره  ، وال يكذبه  ،خيونه

ِإنما الْمؤِمنـونَ ِإخـوةٌ     ﴿:  كما قال جل وعال    ،خري ويكره له كل شر    
  كُميوأَخ نيوا بِلحال يـؤمن   (: ( وقال عليه الصالة والـسالم     ،)١(﴾فَأَص

يحني عن جريـر     ويف الصح  ،)٢())ب لنفسه حدكم حىت حيب ألخيه ما حي     أ
صلى اهللا عليه    بايعت رسول اهللا  (: ( قال بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه      

قـال  و .)٣()) والنصح لكل مسلم   ، وإيتاء الزكاة  ،على إقام الصالة   وسلم
 ؟ ملن يا رسـول اهللا     : قيل )) الدين النصيحة  (( :أيضاً عليه الصالة والسالم   

 خرجه مسلم   .)٤())ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم   هللا ولكتابه   (( :قال
   .يف صحيحه

  
                                                

  .١٠سورة احلجرات، اآلية  )١(
مـسلم يف   ، و ١٣ برقم   )من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه       (باب   ،)اإلميان(رواه البخاري يف     )٢(
   ٤٥ برقم )..الدليل على أن من خصال اإلميان أن حيب ألخيه(باب  ،)اإلميان(
باب بيان أن الدين    ) اإلميان(، ومسلم يف    )٥٧(باب الدين النصيحة برقم      ،)اإلميان(رواه البخاري يف     )٣(

  .٥٦النصيحة برقم 
باب  ،)اإلميان(، ومسلم يف    ١٦٤٩٩حديث متيم الداري برقم      ،)مسند الشاميني (رواه اإلمام أمحد يف      )٤(
  .٥٥ برقم )بيان أن الدين النصيحة(
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قُلْ يا أَيها الناس ِإنـي      ﴿: يف كتابه العزيز يف عموم الرسالة     وقال سبحانه   
رسولُ اللِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْك السماواِت واَألرِض ال ِإلَـه ِإالَّ             

يت فَآِمنواْ ِباللِّه ورسوِلِه النِبي اُألمي الَِّذي يـؤِمن ِباللّـِه           هو يحِيي ويمِ  
 أن هـذا    ، وأخرب سبحانه وتعـاىل    )١(﴾وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ   

 ،الرسول يزكيهم من أخالقهم الذميمة وأعماهلم املنكرة إىل أخالق صاحلة         
لَقَد من اللّه علَى الْمـؤِمِنني ِإذْ       ﴿: وعال جل   ال ق ،وإىل أعمال مستقيمة  

            ـمهلِّمعيو كِّيِهمـزياِتِه وآي ِهملَيلُو عتي أَنفُِسِهم نوالً مسر ثَ ِفيِهمعب
 وقال جل   ، )٢(﴾الِْكتاب والِْحكْمةَ وِإن كَانواْ ِمن قَبلُ لَِفي ضالٍل مِبنيٍ        

د جاءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عِزيز علَيِه ما عِنـتم حـِريص         لَقَ﴿: وعال
   ِحيمر وفؤر ِمِننيؤكُم ِبالْملَيمن اآليات الـداالت     إىل غري ذلك     ،)٣(﴾ع
 ويرشـد  ، لـيعلم النـاس  ؛ وأن اهللا بعثهعلى نصحه عليه الصالة والسالم   

 من ظلمـات    ؛لظلمات إىل النور   وخيرج الناس من ا    ، ويزكي الناس  ،الناس
 وإىل سعادة   ،جهلهم وكفرهم وأخالقهم الذميمة إىل نور اإلميان والتوحيد       

   . والعدل والصالح واإلصالح،األخالق الكرمية
  وملا كانت األرض قبل بعثته عليه الصالة والسالم 

                                                
  .١٥٨سورة األعراف، اآلية  )١(
  .١٦٤سورة آل عمران، اآلية  )٢(
  .١٢٨سورة التوبة، اآلية  )٣(
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 وكان الشرك قد عم الناس وعم الـبالد         ،مملوءة من الظلم واجلهل والكفر    
كتاب ماتوا   إال ما شاء اهللا من بقايا يسرية من أهل ال          ،فيها الفساد وانتشر  

 ملا كان األمر هكذا رحـم اهللا        أو معظمهم قبل بعثته عليه الصالة والسالم      
 يم حممـداً  سبحانه وبعث فيهم هذا الرسول العظ     ل األرض ولطف م     أه

 ،الهوهم يف أشد احلاجة بل الضرورة إىل بعثته وإرس        عليه الصالة والسالم    
 . فأنقذ اهللا بـه األمـة      ،فبعثه اهللا بأشرف كتاب وأشرف رسالة وأعمها      

 أخرجهم اهللا به مـن      ؛وأخرج اهللا به أهل األرض من الظلمات إىل النور        
 إىل العدل   ، أخرجهم اهللا به من اجلور والظلم والعسف       ،الضاللة إىل اهلدى  

 حانه وتعـاىل  سبوأمره  ،  واإلنصاف واحلرية الكاملة املقيدة بقيود الشريعة     
 وإقامة احلجج علـى     ، واإلرشاد إليه   بالدعوة إىل اهللا عز وجل     ،حينما بعثه 

كذا يدعو إىل    فلم يزل ه   ،ما بعثه اهللا به من الدين احلق والصراط املستقيم        
 وهكذا من أسلم معه من أهـل        اهللا ويرشد يف مكة عليه الصالة والسالم      

 يف الـسر وتـارة يف       تارة على حسب حاله    يقوم بدوره يف الدعوة    ،مكة
 ثالثة عـشر    فمكث يف مكة عليه الصالة والسالم      . كما هو معلوم   ،العلن
 ويتلـو   ، ويوجههم إىل اخلـري    ، وينذر قومه   يدعو إىل اهللا عز وجل     ،عاماً

 ومل  ، ويدعوهم إىل مكارم األخالق وحماسن األعمـال       ،عليهم كتاب اهللا  
 بل توجيه وإرشـاد     ،قتال وإمنا هي دعوة فقط ليس فيها        ،يأمره اهللا بقتاهلم  

  وإيضاح 
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 بالكالم الطيب واللطف واجلدال     ، وحتذير من خالفه   ،للحق واخللق الكرمي  
ادع ِإِلى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمـِة      ﴿: ا قال جل وعال    كم ،باليت هي أحسن  

     نسأَح م ِبالَِّتي ِهياِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْموقال جل وعال   ،)١(﴾و  :﴿ 
واصِبر علَى ما يقُولُـونَ     ﴿: وقال سبحانه  ،)٢(﴾فَاصفَِح الصفْح الْجِميلَ  
فَاصـدع ِبمـا تـؤمر      ﴿:  وقال سبحانه  ،)٣(﴾واهجرهم هجرا جِميلًا  
  ِرِكنيشِن الْمع ِرضأَعاليت فيهـا األمـر      ، إىل أمثال هذه اآليات    ،)٤(﴾و 
وليس ،   إىل غري ذلك   ،دال باليت هي أحسن    واجل ،بالصفح واإلعراض عنهم  

 ألن املـسلمني قليلـون      ؛ ألن املقام ال يتحمل ذلـك      ؛فيها األمر بقتاهلم  
 فكان من حكمـة اهللا أن       ، وبأيديهم السلطان والقوة   ،وأعداؤهم كثريون 

 وأمرهم باالكتفاء باجلهاد باللسان     ،منع رسوله واملسلمني من اجلهاد باليد     
 فهدى اهللا بذلك من هدى      ،كفوا أيديهم عن القتال    وأمرهم أن ي   ،والدعوة

 كالصديق رضي اهللا عنه وعمر الفاروق رضـي اهللا عنـه            ؛من املسلمني 
 وسعد بـن    ، والزبري ابن العوام   وعثمان رضي اهللا عنه وعلي رضي اهللا عنه       

 ، وسعيد بن زيد   ، وعبد الرمحن بن عوف    ، وعبد اهللا بن مسعود    ،أيب وقاص 
  وجم غفري من 

                                                
  .١٢٥، اآلية /سورة النحل  )١(
  .٨٥سورة احلجر، اآلية  )٢(
  .١٠سورة املزمل، اآلية  )٣(
  .٩٤سورة احلجر، اآلية  )٤(
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   .وأرضاهم   رضي اهللا عن اجلميعالصحابة
 وبني بطالن آهلتهم اليت     ،بالدعوةوملا صدع النيب صلى اهللا عليه وسلم        

 عظم على   ، وأرشدهم إىل توحيد اهللا واإلخالص له      ،يعبدوا من دون اهللا   
 وألن  ، ألم يعظمون تلـك اآلهلـة      ؛ واشتد عليهم األمر   ،أهل مكة ذلك  

علق ا حفظاً لرئاسته ومرتلتـه وسـيطرته        كثرياً منهم يرى يف عبادا والت     
 ويكذبون على الرسول صلى     ، وصاروا حياولون الذود عنها    ،على الضعفاء 

 ويقولون عنـه إنـه      ، وينفرون الناس عنه   ، أكاذيب كثرية  اهللا عليه وسلم  
 وهـي   ، إىل غري ذلـك    ، وتارة كذاب  ، وتارة ساحر  ، وتارة جمنون  ،شاعر

 ، أعين أعيـام ورؤسـاءهم     ؛ا باطلة  وهم يعلمون أ   ،أقاويل كلها باطلة  
قَد نعلَم ِإنه لَيحزنك الَِّذي     ﴿:  كما قال سبحانه   ،وأهل احلل والعقد منهم   

 ،)١(﴾يقُولُونَ فَِإنهم الَ يكَذِّبونك ولَِكن الظَّاِلِمني ِبآياِت اللِّه يجحـدونَ         
 الكذب والفرية والتزييـف      من ،ولكن ليس هلم حيلة إال أن يقولوا هكذا       
 ويظهر  ،فأىب اهللا إال أن يتم نوره     ،  على الضعفاء من أهل مكة ومن غريهم      

 فلم يزل يدعوهم عليـه الـصالة        .احلق ويدفع الباطل ولو كره الكافرون     
 ويرشدهم إىل مـا     ،ومل يزل يناظر الناس ويتلو عليهم كتاب اهللا       والسالم  
  حىت  يصدع بأمر ربه عز وجل و،بعثه اهللا به

                                                
  .٣٣سورة األنعام، اآلية  )١(
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 العـرب وغريهـم يف      ، ومسع ا الناس   ،ظهرت الدعوة يف مكة وانتشرت    
 صارت الوفود تأيت إىل النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم            ف .البوادي واملدن 

حىت فشى اإلسالم    ويسمعون منه عليه الصالة والسالم       ،ويتصلون به سراً  
 وآذوا  ،فعند ذلك مشروا عـن سـاعد العـداوة         .وظهر وبان ألهل مكة   

 ، وأمرهم معروف يف السري والتاريخ     ،ول وآذوا أصحابه إيذاًء شديداً    الرس
فلما اشتد األمـر    ، ومنهم من عذب بغري ذلك     ،فمنهم من عذب بالرمضاء   

 أذن هلم صـلى     ،واشتد م األذى  بأصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم       
 ومكثـوا  ، فهاجر من هاجر إىل احلبشة  ،باهلجرة إىل احلبشة  اهللا عليه وسلم    

 وروي أنـه    ، مث بلغهم أن هناك تساهالً من املـشركني        .اك ما شاء اهللا   هن
يف سـورة    أم أسلموا ملا سجدوا مع النيب صلى اهللا عليه وسـلم             بلغهم
 فهاجروا اهلجرة الثانية    ، فاشتد عليهم األذى   ، فرجع من رجع منهم    ،النجم

 عـام  لمىل أن قدموا على النيب صلى اهللا عليه وس    وبقوا هناك إ   ،إىل احلبشة 
 مث . رضـي اهللا عنـه وعنـهم          من احلبشة مع جعفر بن أيب طالب       خيرب

 وجرى  ،يف مكة استمرت احلال والشدة على الرسول صلى اهللا عليه وسلم          
  مث إن اهللا. وغري هذا مـن األذى ،ما جرى يف حصاره يف شعب أيب طالب  

ـ       ،بعد ذلك أذن هلم باهلجرة إىل املدينة       جل وعال  ن  بعدما يسر اهللا لـه م
رضـي اهللا عنـهم    فـإن األنـصار      ،األنصار من يساعده وحيميه ويؤويه    

  من األوس  وأرضاهم
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واجتمعـوا  ا بلغتهم الدعوة اتصلوا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم           مل ،واخلزرج
 بايعه منهم مجاعـة     ،مث يف املرة األخرية بايعوه    ،  به عند العقبة يف مىن مرات     

لى أن ينصروه وحيموه مما حيمـوا        وع ، فبايعوه على اإلسالم   ،فوق السبعني 
 فوافق على ذلك عليه     ، وطلبوا منه أن يهاجر إليهم     ،منه نساءهم وذريام  

 فأذن اهللا له بعد     ، مث انتظر أمر ربه    ، وأذن ألصحابه باهلجرة   الصالة والسالم 
  . فلله احلمد واملنة  فهاجر إىل املدينة،ذلك

مل جياهدهم باليـد  يف مكة كما هو معلوم وكان صلى اهللا عليه وسلم  
 وال بالسيف ولكنه كان جياهدهم بالدعوة والتوجيه واإلرشاد والتبـصري         

وجاِهـدهم ِبـِه    ﴿: والعظة والتذكري وتالوة القرآن، كما قال اهللا تعاىل       
 الذين بقـوا     عليه وسلم  صلى اهللا  وهكذا كان أصحابه     ،)١(﴾ِجهادا كَِبريا 

دعوة بذلوها ملـن يتـصل ـم يف          إذا متكنوا من ال    ،يف مكة كانوا هكذا   
 ، ولكن مع هذا كلـه فاملـسلمون قليلـون         ،التوجيه واإلرشاد والنصيحة  
 ويروى  ، وهلذا قال الشاعر   ، وهلم اليد يف مكة    ،والكفار أكثر وهلم السلطة   

   :حلسان رضي اهللا عنه

  الن منه جانب وخطابوقد   مبكة مل جيبدعا املصطفى دهراً 

                                                
  .٥٢سورة الفرقان، اآلية  )١(
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   له أسلموا واستسلموا وأنابوا ـهفلما دعا والسيف صلت بكف

 بـسبب   ؛ إمنا أجاب القليل وامتنع األكثرون     ،هكذا كانت احلال مبكة   
 ال عن جهل باحلق وال رغبـة يف         ،املآكل والرئاسة والكرب واحلسد والبغي    

 وكانوا يسمونه األمـني  ، وأنه صادق، ألم يعرفون أنه رسول اهللا   ؛الباطل
د والبغي وحب الرئاسة والتسلط علـى        ولكن احلس  عليه الصالة والسالم  

 وهكذا فعل الـروم وفـارس       .األمة مينع الكثري من الناس عن قبول احلق       
 ولكـن  ، ليس خيفى عليهم احلق وأدلتـه وبراهينـه   ،ورؤساؤهم وأعيام 

 مينعهم من اخلضوع إىل     ،السلطان والرئاسة واستعباد الناس وما يلتحق ذا      
صلى اهللا عليـه وسـلم   عن صفات النيب   وملا سأل هرقل أبا سفيان       .احلق

 ، واتضح له أنـه نـيب اهللا    ، عرف أنه رسول اهللا    ،وأخربه أبو سفيان بذلك   
 فلما رأى منهم النفرة وعدم االستجابة نكـص علـى           .ودعا أمته لذلك  

إمنا فعلت هذا وقلت ما قلت ألمتحنكم       : ( وقال ، ورجع عما أظهر   ،عقبيه
 واستمر يف طغيانه    ،ى دين قومه   مث صار عل   ،)وأعرف صالبتكم يف دينكم   

هكـذا أشـباهه      و . فآثر الدنيا على اآلخـرة     ، نسأل اهللا العافية   .وكفره
 على خالف احلق وعلـى      ،ونظراؤه حيملهم البغي واحلسد وحب الرئاسة     

قَد نعلَم ِإنه لَيحزنـك     ﴿:  سبق يف قوله جل وعال      كما ،التنكر له وألهله  
قُولُونَ فَِإنالَِّذي يكونكَذِّبالَ ي مه   
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عن  هكذا يقول ربنا عز وجل       ،)١(﴾ولَِكن الظَّاِلِمني ِبآياِت اللِّه يجحدونَ    
وجحدوا ِبها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا فَـانظُر        ﴿: فرعون وقومه 

   فِْسِدينةُ الْماِقبكَانَ ع فسـى عليـه   عن مو جل   وقال اهللا عز و    ،)٢(﴾كَي
قَالَ لَقَد عِلمت ما أَنزلَ هـؤالء ِإالَّ        ﴿: أنه قال لفرعون  الصالة والسالم   

   آِئرصِض باَألراِت واومالس بفهؤالء الكفرة من الكرباء واألعيان      .)٣(﴾ر 
 ولكن متنعهم الرئاسـات  ، وأن ما جاءت به الرسل هو احلق  ،يعرفون احلق 

 مينعهم ذلك مـن     ، واالستبداد باخلريات  ،باد وظلم العباد  والتسلط على الع  
 وهـم ال يرضـون      ، ألم يعرفون أم إذا قبلوا صاروا أتباعاً       ؛قبول احلق 

 . إمنا يريدون أن يكونوا متبوعني ورؤساء ومتحكمني ومتـسلطني         ،بذلك
 ليقيم دولة صاحلة بقيـادة      ؛فاإلسالم جاء ليحارب هؤالء ويقضي عليهم     

 ، ويرضون مبا يرضى به إخـوام ،ن حق اهللا وإنصاف الناس يؤثرو ،صاحلة
 ويسعون يف صـالحهم     ، بل ينصفون إخوام   ،وال يتجربون وال يتكربون   

 ويشتركون معهـم يف اخلـريات وال        ، وحيكمون بينهم بالعدل   ،وفالحهم
   .يستبدون ا عنهم

دل  بدين شامل ونظام عـا اهللا عليه وسلمصلى هكذا بعث اهللا نبيه حممداً     
   وتزيل ، تكسح نظم الفساد،وشرائع مستقيمة

                                                
  .٣٣األنعام، اآلية  سورة )١(
  .١٤سورة النمل، اآلية  )٢(
  .١٠٢ سورة اإلسراء، اآلية )٣(
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 وتوجـب   ، وتقضي على طرق الفساد وأخالق املفسدين      ،أحكام الطغاة 
املرتل يف كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا        على املسلمني اتباع هذا النظام      

كما توجب عليهم هـذه الـشريعة أن يتخلقـوا بالعـدل             .عليه وسلم 
 ، وأن حيافظوا على ذلك    ، شرعه اهللا هلم    وأن يستقيموا على ما    ،واإلنصاف

 وأن حيكموا   ، وأن يؤدي األمانة بعضهم لبعض     ،وان ينصف بعضهم بعضاً   
  . وأن حياربوا الفساد والضالل وطرق الغي والغواية،فيما بينهم بشرع اهللا

 ،واستقر به القرار يف املدينـة املنـورة  الم عليه الصالة والسفلما هاجر 
 وعمارا باملصلحني   ،هريها من الفساد وأهل الفساد     وتط ،أمره اهللا بالتقوى  

 فلما استقر به القرار يف هذه البالد املقدسة وحوله األنـصار            ،والصاحلني
ونشر ما بعثه اهللا بـه       عليه الصالة والسالم    استمر يف الدعوة   ،واملهاجرون
  وأنزل يف ذلك قوله    ، وأذن اهللا له وألصحابه يف القتال واجلهاد       ،من اهلدى 

أُِذنَ ِللَِّذين يقَاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا وِإنَّ اللَّـه علَـى نـصِرِهم           ﴿: حانهسب
م مظلومون  ؛ ففي هذه اآلية أذن هلم يف اجلهاد       ،)١(﴾لَقَِديرواملقصود  . أل 
سـبحانه   مث فرض اهللا ذلـك       ،أذن هلم بالقتال واجلهاد   جل وعال    أن اهللا 
كُِتب علَيكُم الِْقتـالُ وهـو كُـره        ﴿ :وأوجبه بقوله جل وعال    وتعاىل
سبحانه  وأوجب عليهم ، اآلية)٢(﴾لَّكُم  

                                                
  .٣٩سورة احلج، اآلية  )١(
  .٢١٦سورة البقرة، اآلية  )٢(



  

 - ١٢٣ - 
 

 وحرض عليه سبحانه    ، وأنزل فيه اآليات الكثريات    ،اجلهاد والقتال وتعاىل  
 صلى اهللا عليـه وسـلم     يف كتابه العظيم وعلى لسان نبيه       وأمر به   وتعاىل  

  .كما قاله أهل العلمعلى الكفاية  مث فريضة ،فكان أوالً مباحاً مأذوناً فيه
كما لو كان حضر    وقد جيب على األعيان إذا اقتضت األسباب ذلك         

 ففي هذه املسائل الثالث يـتعني       ، أو استنفره اإلمام   حصر بلده  أو   ،الصف
وكـذلك إذا    . وال أن يفر   ، ليس له أن ينصرف    ،القتال إذا حضر الصفني   

د أن يقاتلوا ويدافعوا بكـل       وجب عليه وعلى أهل البل     ،حاصر بلده العدو  
كما هـو    إذا استنفره اإلمام وجب النفري       وكذلك .ما يستطيعون من قوة   

فاملقصود أن اهللا فرض اجلهاد وجعلـه فرضـاً علـى            .معروف يف حمله    
 وصار  ، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقني        ؛ وهو فرض كفاية   ،املسلمني

 سباب اليت تقتضي ذلك    وقد جيب على األعيان لأل     .يف حقهم سنة مؤكدة   
أوالً يقاتل إذا رأى املـصلحة يف        فكان عليه الصالة والسالم      .كما سبق   

بقتال مـن    مث أمره اهللا سبحانه      ، ويكف إذا رأى املصلحة يف الترك      ،ذلك
وقَـاِتلُواْ ِفـي   ﴿:  كما قال اهللا جل وعال ، وبالكف عمن كف عنه    ،قاتله

   .)١(﴾م والَ تعتدواْ ِإنَّ اللّه الَ يِحب الْمعتِدينسِبيِل اللِّه الَِّذين يقَاِتلُونكُ

  

                                                
  .١٩٠سورة البقرة، اآلية  )١(



  

 - ١٢٤ - 
 

 ، إنه أمر يف هذه اآلية بقتال مـن قاتلـه          :قال بعض السلف يف هذه اآلية     
 إن هذه اآلية لـيس      :وقال آخرون يف هذه اآلية     .والكف عمن كف عنه   

 أي ؛قـاتلون  وإمنا فيها أنه أمر بالقتال للذين ي،فيها ما يدل على هذا املعىن    
 وهم الرجـال املكلفـون      ،ويصدوا عن سبيل اهللا    ...من شأم أن يقاتلوا   
 كالنـساء   ؛ خبالف الذين ليس من شأم القتـال       ،القادرون على القتال  

 فهؤالء ال يقاتلون ألـم     ،والصبيان والرهبان والعميان والزمناء وأشباههم    
أظهـر  ء اهللا تعاىل    كما سيأيت إن شا    وهذا التفسري    .ليسوا من أهل القتال   
وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ    ﴿:  وهلذا قال بعدها بقليل    ،وأوضح يف معىن اآلية   

 ال من قاتل    ، فعلم بذلك أنه أراد قتال الكفار      ،)١(﴾ِفتنةٌ ويكُونَ الدين ِللّهِ   
 وحـىت ال    ، حىت يكون الدين كلـه هللا      ؛ بل أراد قتال الكفار مجيعاً     ،فقط

 فتطلق  ، وأن يفنت الناس بعضهم بعضاً عن دينهم       ،والفتنة شرك  ،تكون فتنة 
 يعـين  ؛)٢(﴾والِْفتنةُ أَشد ِمن الْقَتـلِ    ﴿: كما قال تعاىل   الفتنة على الشرك  

 ، قتـل بعـض النـاس    : وتطلق على ما يقوم به بعض الكفار من        ،الشرك
بقتـاهلم  فاهللا أمر    . وإجلائهم إىل أن يكفروا باهللا عز وجل       ،والتعدي عليهم 

 وحىت ال يقع ظلم من      ، يعين حىت ال يقع شرك يف األمة       ؛حىت ال تكون فتنة   
   بصدهم وقتاهلم ؛الكفار للمسلمني

                                                
   .١٩٣سورة البقرة، اآلية  )١(
  .١٩١سورة البقرة، اآلية  )٢(
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ودواْ لَو تكْفُـرونَ  ﴿: يف سورة النساء وقال عز وجل .حىت يرجعوا عن احلق   
 حتى يهاِجرواْ ِفي سِبيِل     كَما كَفَرواْ فَتكُونونَ سواء فَالَ تتِخذُواْ ِمنهم أَوِلياء       

اللِّه فَِإن تولَّواْ فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم والَ تتِخذُواْ ِمنهم وِليا           
ِإالَّ الَِّذين يِصلُونَ ِإلَى قَوٍم بينكُم وبينهم ميثَاق أَو جآؤوكُم          )٨٩(والَ نِصريا 

ح            ملَّطَهلَـس اء اللّهش لَوو مهمقَاِتلُواْ قَوي أَو قَاِتلُوكُمأَن ي مهوردص تِصر
علَيكُم فَلَقَاتلُوكُم فَِإِن اعتزلُوكُم فَلَم يقَاِتلُوكُم وأَلْقَواْ ِإلَيكُم الـسلَم فَمـا            

ستِجدونَ آخِرين يِريـدونَ أَن يـأْمنوكُم       )٩٠(جعلَ اللّه لَكُم علَيِهم سِبيالً    
ويأْمنواْ قَومهم كُلَّ ما ردواْ ِإلَى الِْفتِنِة أُرِكسواْ ِفِيها فَِإن لَّم يعتِزلُوكُم ويلْقُواْ             

ِقفْتموهم وأُولَِئكُم  ِإلَيكُم السلَم ويكُفُّواْ أَيِديهم فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ ثِ       
آليات فيها الداللة على أن      فهذه ا  :قالوا ،)١(﴾جعلْنا لَكُم علَيِهم سلْطَانا مِبينا    

 ،صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني أن يقاتلوا من قاتلـهم          أمر نبيه  اهللا جل وعال  
ة السيف   مث أنزل اهللا بعد ذلك آي      ،وأن يكفوا عمن اعتزل القتال وكف عنهم      

فَِإذَا انسلَخ اَألشهر الْحرم فَـاقْتلُواْ      ﴿:  وهي قوله جل وعال    ،يف سورة براءة  
الْمشِرِكني حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهـم كُـلَّ          

       كَاةَ فَخاْ الزوآتالَةَ وواْ الصأَقَامواْ وابٍد فَِإن تصرم     غَفُور ِإنَّ اللّه مِبيلَهلُّواْ س
ِحيمإن هذه اآلية ناسـخة جلميـع   :قال العلماء رمحة اهللا عليهم    .)٢( ﴾)٥(ر 

   واليت فيها ،اآليات اليت فيها الصفح والكف عن املشركني

                                                
  .٩١ ٨٩سورة النساء، اآليات  )١(
   .٥سورة التوبة، اآلية  )٢(
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 آيـة   ، فهذه آية السيف هي آية القتال      :قالوا .الكف عن قتال من مل يقاتل     
 ،ن ساعد اجلد وعن املال والنفس لقتال أعـداء اهللا          آية التشمري ع   ،اجلهاد

 ويقيموا الصالة ويؤتوا    ، وحىت يتوبوا من شركهم    ،حىت يدخلوا يف دين اهللا    
 . إال حبق اإلسـالم    ، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأمواهلم       ،الزكاة

 كلـهم   ،هذا هو املعروف يف كالم أهل العلم من املفسرين وغري املفسرين          
 إن هذه اآلية ومـا جـاء يف         : واطلعنا عليه من كالمهم    ،ا علمنا فيم قالوا

 ، اليت فيها األمر بالعفو والـصفح ،معناها ناسخة ملا مضى قبلها من اآليات  
يف سـورة  ثلها قوله جـل وعـال   وم ،وقتال من قاتل والكف عمن كف     

 ،)١(﴾لُّـه ِللّـه   يكُونَ الدين كُ  وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ و     ﴿: األنفال
وقَـاِتلُواْ الْمـشِرِكني    ﴿: يف سورة براءة بعد ذلك    ومثلها قوله جل وعال     

        ِقنيتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعكَآفَّةً و كُمقَاِتلُونا يومثلها قوله   ،)٢(﴾كَآفَّةً كَم 
الْيوِم اآلِخِر والَ يحرمونَ    قَاِتلُواْ الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباللِّه والَ بِ      ﴿: جل وعال 

              ـابـواْ الِْكتأُوت الَِّذين ِمن قالْح ونَ ِدينِدينالَ يو ولُهسرو اللّه مرا حم
 فأمر اهللا سـبحانه     .)٣(﴾)٢٩(حتى يعطُواْ الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ      

   عنهم إال إذا  ومل يأمر بالكف،بقتال أهل الكتابوتعاىل 

                                                
  .٣٩سورة األنفال، اآلية  )١(
  .٣٦سورة التوبة، اآلية  )٢(
  .٢٩سورة التوبة، اآلية  )٣(



  

 - ١٢٧ - 
 

 : بل قال  ، حىت يعطوا اجلزية أو يكفوا عنا      : ومل يقل  ،أدوا اجلزية عن صغار   
 وقال يف   ، واكتفى بذلك  ،﴾حتى يعطُواْ الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ      ﴿

واْ فَِإن تابواْ وأَقَامواْ الصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَخلُّ      ﴿: اآلية السابقة آية السيف   
مِبيلَهاْ       ﴿:  وقال يف آية أخرى    ،)١(﴾سـوآتالَةَ وواْ الـصأَقَامواْ وابفَِإن ت

فدل ذلك على أنـه ال يكـف عـن           .)٢(﴾الزكَاةَ فَِإخوانكُم ِفي الدينِ   
 واستمسكوا مبـا    ، ورجعوا إىل دين اهللا    ، إال إذا تابوا من كفرهم     ،الكفار

 ويكون هلم ما لنا وعلـيهم مـا   ،كف عنهم فهؤالء هم الذين ي  .شرع اهللا 
 كففنـا  ، لكن أهل الكتاب إذا بذلوا اجلزية عن يد وهم صـاغرون     ،علينا

 ، أما من سواهم فالبد مـن اإلسـالم أو الـسيف           .عنهم وإن مل يسلموا   
محه اهللا عـن  ر ملا رواه البخاري يف صحيحه     ؛ويلحق بأهل الكتاب اوس   

صلى اهللا عليه وسـلم أخـذ   ن النيب عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أ 
 فصار اوس ملحقني بأهل الكتاب يف أخذ اجلزية         .اجلزية من جموس هجر   

فهذه الطوائف الثالثة تؤخـذ منـهم        . ال يف حل طعامهم ونسائهم     ،فقط
 فإما أن يسلموا وإمـا أن يـؤدوا         ، هذا حمل وفاق بني أهل العلم      ،اجلزية
 عليه الصالة والـسالم ن إذا نزل عيسى  ويف آخر الزما . وإما القتال  ،اجلزية

   فأخذ اجلزية مؤجل ومؤقت ،زال هذا األمر

                                                
  .٥سورة التوبة، اآلية  )١(
  .١١سورة التوبة، اآلية  )٢(
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 ،انتهى هذا الشرع   عليه الصالة والسالم   فإذا نزل عيسى     ،إىل نزول عيسى  
عليـه   هكذا حيكم عيـسى    .ووجب بعد ذلك إما اإلسالم وإما السيف      

ـ   تد ، واألحاديث الواردة يف ذلك    ،ذه الشريعة احملمدية   السالم ى أن  ل عل
عليـه   وقد أوضـح   .عليه الصالة والسالم    أخذ اجلزية مؤقت إىل نزوله      

 فإذا نزل عيـسى     ،أن أخذ اجلزية مؤقت إىل نزول عيسى       الصالة والسالم 
صلى اهللا   قرير النيب  وذلك بت  ، وترك اجلزية  ،حكم فيهم بالسيف أو اإلسالم    

 بـذلك   أخـرب  ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ؛وشرعهعليه وسلم   
واختلف أهـل    . فدل ذلك على أن هذا هو شرعه يف آخر الزمان          ؛وأقره

 فقال بعض   ،العلم فيما عدا هذه الطوائف الثالث من العجم وعباد األوثان         
وال يـستثىن    عرم وعجمهم   تؤخذ اجلزية من مجيع املشركني     :أهل العلم 

 ،يف تفسريه  ونسبه إليه القرطيب رمحه اهللا       ، وهذا هو املنقول عن مالك     ،أحد
  أن اجلزية تؤخذ من اجلميـع    : وهو ،يف تفسريه واحلافظ ابن كثري رمحه اهللا      

 تؤخذ مـن العجـم      :رمحه اهللا و حنيفة    وقال أب  .من العرب ومن العجم     
 وقـال أمحـد   . وال تؤخذ من العرب، كاليهود والنصارى واوس  ؛مجيعاً

ـ      :والشافعي ومجاعة من العلماء   رمحه اهللا    ل الكتـاب    إمنا تؤخذ مـن أه
 وعدم رفع السيف عنـهم حـىت        ، ألن األصل قتال الكفار    ؛واوس فقط 

 ومل يأت رفع السيف بعد بذل اجلزيـة إال يف هـذه الطوائـف               ،يسلموا
   :الثالث
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 وجـاءت   ،جاء الكتاب يف اليهود والنصارى    . اليهود والنصارى واوس  
ل البد مـن     ب ، ومن سواهم ال يرفع عنه السيف      ،السنة الصرحية يف اوس   
فَِإن تـابواْ وأَقَـامواْ     ﴿: قال ألن اهللا جل وعال      ؛اإلسالم أو السيف فقط   

    مِبيلَهلُّواْ سكَاةَ فَخاْ الزوآتالَةَ ووقال ، ومل يقل أو كفوا عنكم     ،)١(﴾الص : 
ـ   ﴿ اقْعو موهرصاحو مذُوهخو موهمدتجثُ ويح ِرِكنيشلُواْ الْمواْ فَاقْتد

وتعليق احلكم بالوصف املشتق     . فعمم بقتاهلم مجيعاً   ،)٢(﴾لَهم كُلَّ مرصدٍ  
 فلما علق احلكم باملشركني والكفار وملـن تـرك          ،يدل على أنه هو العلة    
 . وأنه هو املقتضي لقتـاهلم     ، عرف أن هذا هو العلة     ،الدين ومل يدن باحلق   

 فإذا كانوا   ،ال ال من غريهم    مع شرط كونه من أهل القت      ،فالعلة الكفر باهللا  
 إن كانوا من اليهود     ،من أهل القتال قاتلناهم حىت يسلموا أو يؤدوا اجلزية        

 إذا كانوا مـن غـري هـؤالء         ، أو حىت يسلموا فقط    ،والنصارى واوس 
 كالنـساء   ؛لكن من ليس من أهل القتال      . وإال فالسيف  ،الطوائف الثالث 

 ومن ليس   ، وأرباب الصوامع والزمناء   واألوالد والعميان واانني والرهبان   
وهكـذا   كمن تقـدم ذكـرهم      لكوم ال يستطيعون   ؛من شأم القتال  
 ألم ليسوا مـن     ؛ فهؤالء ال يقاتلون عند مجهور العلماء      ،الشيوخ الفانون 

   فمن حماسن اإلسالم ،أهل القتال

                                                
  .٥سورة التوبة، اآلية  )١(
  .٥بة، اآلية سورة التو )٢(
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 ،م وفيه أيضاً دعوة هلم وألهاليهم وقومهم إىل اإلسال        ،تركهم وعدم قتاهلم  
 فهذا مـن    ؛إذا عرفوا أن اإلسالم يرحم هؤالء ويعطف عليهم وال يقتلهم         

وبعـض أهـل     . أو عدم تفانيهم يف العداء له      ،أسباب دخوهلم يف اإلسالم   
 وقد ثبت عن رسول     ،العلم حكى اإلمجاع على عدم قتل النساء والصبيان       

يـث  النهي عن قتل النساء والـصبيان يف األحاد       اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
 والـشيوخ  ، وقد جاء يف أحاديث السنن النهي عن قتل الرهبان    ،الصحيحة

 وهي قوله جـل  ،وذكر بعض أهل العلم أن آية السيف .الفانني وأشباههم 
فَِإذَا انسلَخ اَألشهر الْحرم فَاقْتلُواْ الْمشِرِكني حيثُ وجدتموهم        ﴿: وعال
جـل   وهكذا قولـه     ،حوال ختتلف  ولكن األ  ، ليست ناسخة  ، اآلية )١(﴾

  وقوله ،)٢(﴾يا أَيها النِبي جاِهِد الْكُفَّار والْمناِفِقني واغْلُظْ علَيِهم       ﴿: وعال
يا أَيها الَِّذين آمنواْ قَاِتلُواْ الَِّذين يلُونكُم من الْكُفَّاِر وِليِجدواْ          ﴿: سبحانه

:  وهكذا قولـه سـبحانه     ،)٣(﴾مواْ أَنَّ اللّه مع الْمتِقني    ِفيكُم ِغلْظَةً واعلَ  
﴿            ـعم واْ أَنَّ اللّـهلَماعكَآفَّةً و كُمقَاِتلُونا يكَآفَّةً كَم ِرِكنيشقَاِتلُواْ الْمو

ِقنيتى﴿:  سبحانه وهكذا قوله،)٤(﴾الْمتح مقَاِتلُوهو   

                                                
  .٥سورة التوبة، اآلية  )١(
  .٧٣سورة التوبة، اآلية  )٢(
  .١٢٣سورة التوبة، اآلية  )٣(
  .٣٦سورة التوبة، اآلية  )٤(
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   ةٌ ونكُونَ ِفتكُونَالَ تِللّه   ي كُلُّه ينفهذه اآليات وما يف معناهـا      .)١(﴾ الد، 
 ليست ناسخة آليات الكف عمن كف عنا وقتـال          :قال بعض أهل العلم   

 ولكـن   ،)٢(﴾الَ ِإكْراه ِفـي الـدينِ     ﴿:  وليست ناسخة لقوله   ،من قاتلنا 
 ، فإذا قوي املسلمون وصارت هلم السلطة والقوة واهليبـة         ،األحوال ختتلف 

 وقاتلوا مجيع الكفـار   ، آية السيف وما جاء يف معناها وعملوا ا        استعملوا
  إما مطلقاً كما هو قول مالـك       ؛حىت يدخلوا يف دين اهللا أو يؤدوا اجلزية       

 . وإما من اليهود والنصارى واوس على القول اآلخـر        ،ومجاعة رمحه اهللا 
وا  فال بـأس أن يقـاتل      ،وإذا ضعف املسلمون ومل يقووا على قتال اجلميع       

 فيكـون  ،حبسب قدرم ويكفوا عمن كف عنهم إذا مل يستطيعوا ذلـك       
 وإن شاء قاتـل قومـاً    ، وإن شاء كف   ، إن شاء قاتل   :األمر إىل ويل األمر   

 ال على حسب    ، على حسب القوة والقدرة واملصلحة للمسلمني      ،دون قوم 
فإن ضـعف    ،   هواه وشهوته ولكن ينظر للمسلمني وينظر حلاهلم وقوم       

 ملا يف اآليات املكية من الدعوة والبيـان         ؛ استعمل اآليات املكية   املسلمون
 وإذا قوي املـسلمون قـاتلوا       ،واإلرشاد والكف عن القتال عند الضعف     

 ويكفون  ، فيقاتلون من بدأهم بالقتال وقصدهم يف بالدهم       ،حسب القدرة 
   فينظرون يف املصلحة اليت ،عمن كف عنهم

                                                
  .٣٩سورة األنفال، اآلية  )١(
  .٢٥٦سورة البقرة، اآلية  )٢(



  

 - ١٣٢ - 
 

 ،الرمحة للمسلمني والنظر يف العواقـب     تقتضيها قواعد اإلسالم وتقتضيها     
 . ويف املدينة أول ما هـاجر      ،يف مكة  صلى اهللا عليه وسلم    كما فعل النيب  

وإذا صار عندهم من القوة والسلطان والقدرة والسالح ما يستطيعون بـه           
 ، وأعلنوا اجلهاد للجميع   ، أعلنوها حرباً شعواء للجميع    ،قتال مجيع الكفار  

 رضي اهللا عنـهم   زمن الصديق وعمر وعثمان كما أعلن الصحابة ذلك يف    
يف حياته بعد نـزول آيـة        صلى اهللا عليه وسلم    وكما أعلن ذلك الرسول   

 وأرسل قبل ذلك جيش مؤتة لقتال       ، وتوجه إىل تبوك لقتال الروم     ،السيف
صلى اهللا عليه     وجهز جيش أسامة يف آخر حياته      ، من اهلجرة  ٨الروم عام   

 رمحـه اهللا    العباس شيخ اإلسالم ابن تيمية     وهذا القول ذكره أبو    .وسلم  
 ألن أمر   ؛ ولكنه اختالف يف األحوال    ، إنه ليس هناك نسخ    :واختاره وقال 

 أذن هلـم    ، وليس عندهم قدرة كاملة    ،املسلمني يف أول األمر ليس بالقوي     
 وملا كان عندهم من القدرة بعد اهلجرة ما يـستطيعون بـه             ،بالقتال فقط 

 فلمـا قـوي     . قاتلهم وبالكف عمن كف عنهم      أمروا بقتال من   ،الدفاع
 ، وانتشر املسلمون ودخل الناس يف دين اهللا أفواجـاً         ،اإلسالم وقوي أهله  

 وأال يكفوا إال عن أهل اجلزية من        ، ونبذ العهود  ،أمروا بقتال مجيع الكفار   
 وهذا القول   . إذا بذلوها عن يد وهم صاغرون      ،اليهود والنصارى واوس  

   رمحه اهللا  واختاره احلافظ ابن كثري، العلماختاره مجع من أهل
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وِإن جنحواْ ِللسلِْم فَاجنح لَهـا      ﴿: يف كتابه العظيم   جل وعال  عند قوله 
ِليمالْع ِميعالس وه هلَى اللِّه ِإنكَّلْ عوت١(﴾و(.  
 ألن القاعدة األصولية أنه ال يصار       ؛وهذا القول أظهر وأبني يف الدليل     

كمـا    واجلمع هنا غري متعـذر     ، النسخ إال عند تعذر اجلمع بني األدلة       إىل
   .واهللا ويل التوفيق تقدم بيانه

 إال  ، أظهر )إا تؤخذ من اجلميع   ( : فقول من قال   ،أما ما يتعلق باجلزية   
   .من العرب خاصة
 أن الـنيب  رضي اهللا عنـه   ما ثبت يف الصحيح عن بريدة،ووجه ذلك 

ن إذا بعث أمرياً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى          كا صلى اهللا عليه وسلم   
 ، يف سبيل اهللا   ،اغزوا باسم اهللا  (: ( مث قال  ، ومبن معه من املسلمني خرياً     ،اهللا

 فدل ذلك على أم يقاتلون      ، فعلق احلكم بالكفر   )٢())قاتلوا من كفر باهللا   
   . كما تدل عليه آيات أخرى، إذا كانوا من أهل القتال،لكفرهم

 قاتلوا مـن كفـر   ،اغزوا يف سبيل اهللا(: (ى اهللا عليه وسلم   صل مث قال 
 مث قـال    ،))تلوا وليداً  وال تق  ، وال متثلوا  ، وال تغدروا  ، اغزوا وال تغلوا   ،باهللا

    فادعهم إىل ثالث،وإذا لقيت عدوك من املشركني(: (بعد هذا

                                                
  .٦١سورة األنفال، اآلية  )١(
  .١٧٣١ برقم ) األمراء على البعوثتأمري اإلمام(باب  ،)اجلهاد والسري(رواه مسلم يف  )٢(
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 ادعهـم   : فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم       :خصال أو خالل  
 مث قال بعد    ،))فإن أبوا فاسأهلم اجلزية   (: ( مث قال بعد ذلك    ،))المإىل اإلس 
 صلى اهللا عليـه وسـلم       فأمر .)١())فإن أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم    (: (ذلك

 فـإن أجـابوا   ، أن يدعو األعداء أوالً لإلسالم    ،أمريه على اجليش والسرية   
  وإال ، فإن أجابوا كـف عنـهم      ، فإن أبوا دعاهم إىل اجلزية     ،كف عنهم 

 : بل قال  ، ومل يفرق بني اليهود والنصارى وغريهم      ،فاستعان باهللا وقاتلهم  
ولكـن ذكـر شـيخ     ،   وهذا يظهر من العموم    ،))عدوك من املشركني  ((

 .أن عامة العلماء مل يروا أخذها مـن العـرب   رمحه اهللا اإلسالم ابن تيمية 
 ،يات وهو الذي ترتل عليه اآل     ،صلى اهللا عليه وسلم     ألن رسول اهللا   :قالوا

 بل قاتلـهم حـىت دخلـوا يف         ،مل يأخذها من العرب    وهو أعلم مبعناها  
 بل قاتلوا العـرب يف    ، وهكذا الصحابة بعده مل يقبلوها من عريب       ،اإلسالم

قـال يف حقهـم    جل وعـال    واهللا .اجلزيرة حىت دخلوا كلهم يف دين اهللا      
 ،)٢(﴾كَاةَ فَخلُّواْ سـِبيلَهم فَِإن تابواْ وأَقَامواْ الصالَةَ وآتواْ الز     ﴿: وغريهم

 ومل يذكر اجلزيـة يف      ،)٣(﴾فَِإخوانكُم ِفي الدينِ  ﴿: وقال يف اآلية األخرى   
   .هذا املكان

                                                
  .١٧٣١ برقم )تأمري اإلمام األمراء على البعوث(باب  ،)اجلهاد والسري(رواه مسلم يف  )١(
  .٥سورة التوبة، اآلية  )٢(
  .١١سورة التوبة، اآلية  )٣(
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وأما من  ،   هو األقوى واألظهر واألقرب    ،فالقول بأا ال تؤخذ من العرب     
 أخـذاً   ؛أظهـر  أعين حديث بريدة    بعموم النص  : فقول من قال   ،سواهم
 وألن املقصود من اجلهاد هو إخـضاعهم        ،لة من القرآن والسنة مجيعاً    باألد
 فإذا فعلـوا ذلـك      ، وأن يكفوا عنا آذاهم وظلمهم     ، ودعوم إليه  ،للحق

 فـإن بـذلوها   ، وإن أبوا طالبناهم باجلزية، فاحلمد هللا،ودخلوا يف دين اهللا 
  .عنهم قبلناها منهم وكففنا ،والتزموا الصغار والشروط اليت متلى عليهم

 ملـا يف    ؛ وأن يبذلوا اجلزية قاتلنـاهم     ،فإن أبوا أن يدخلوا يف اإلسالم          
  وألن ذلك هو املوافق حلديث بريـدة       ،ذلك من املصلحة هلم وللمسلمني    

 ومع حديث عبد الـرمحن      ،مع اآليات يف اليهود والنصارى     رضي اهللا عنه  
  .يف اوس

رضـي   لفاء الراشدين واخل صلى اهللا عليه وسلم     فإن النيب  ،أما العرب 
 ويتضح من سريم    ، وهكذا من بعدهم األئمة    ،اهللا عنهم مل يأخذوها منهم    

 بـل إمـا أن      ،وعملهم أنه ال جيوز أن يبقى العرب على الشرك باهللا أبداً          
 فال يبقـوا يف  ، وإما أن يقضى عليهم، ويبلغوها للناس،حيملوا هذه الرسالة  

   .األرض
 صلى اهللا عليه وسلم     وهلذا جرى النيب   ...أما بقاؤهم باجلزية فغري الئق    

 ؛ وإمنا قبلوها من األعاجم    ،وأصحابه وخلفاؤه على عدم قبوهلا من العرب      
   كما قبلوها من ،كاوس وأشباههم
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   .اليهود والنصارى
 فهذا القول ما علمته ألحد      ، بأن القتال للدفاع فقط    :أما قول من قال   
 اإلسالم بعد آية السيف للـدفاع        أن اجلهاد شرع يف    :من العلماء القدامى  

  . وأن الكفار ال يبدأون بالقتال وإمنا يشرع للدفاع فقط،فقط
 ويف الرد على    ،وقد كتب بعض إخواننا رسالة يف الرد على هذا القول         

 زعم فيها أنه يرى     ،رسالة افتراها بعض الناس على شيخ اإلسالم ابن تيمية        
الشيخ سليمان بـن     :لة العالمة  وهذا الكاتب هو فضي    .اجلهاد للدفاع فقط  

 وإمنا  ، رسالة ذكر فيها أن هذا القول منقول عن بعض أهل الكوفة           ،محدان
 وإمنا املعروف   ، وأما العلماء فلم يشتهر بينهم     ..اشتهر بني الكتاب مؤخراً   

بعدما هاجر أذن له يف القتال       صلى اهللا عليه وسلم    بني العلماء أن الرسول   
 ، ويكف عمن كف   ،هاد وأمر بأن يقاتل من قاتل      مث فرض عليه اجل    ،مطلقاً

 وعدم الكف عن    ،مث بعد ذلك أنزل اهللا عليه اآليات اآلمرة باجلهاد مطلقاً         
كمـا    أو يؤدي اجلزية إن كان من أهلـها        ،أحد حىت يدخل يف دين اهللا     

   .تقدم
 وقد تقدم ذكر قـول شـيخ        ،وهذا هو املعروف يف كالم أهل العلم      

 وأنه هو األقـرب وال      ،يف اجلمع بني النصوص     اهللا رمحه اإلسالم ابن تيمية  
 فإذا ضعف املسلمون    . وإمنا ختتلف األحوال بقوة املسلمني وضعفهم      ،نسخ

  جاهدوا حبسب 
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 وإذا قووا بعض القوة قاتلوا      ، وإذا عجزوا عن ذلك اكتفوا بالدعوة      ،حاهلم
 وإذا قووا وصار هلم     ، وكفوا عمن كف عنهم    ،من بدأهم ومن قرب منهم    

 أو يـؤدوا    ،سلطان والغلبة قاتلوا اجلميع وجاهدوا اجلميع حىت يـسلموا        ال
   . كالعرب عند مجع من أهل العلم؛ إال من ال تؤخذ منهم،اجلزية

 بآيات ال   ، إن اجلهاد للدفاع فقط    :وقد تعلق بعض الكتاب الذين قالوا     
   .إن شاء اهللا   ويأيت مزيد لذلك، وقد سبق اجلواب عنها.حجة هلم فيها

 ،لوم أن الدفاع قد أوجبه اهللا على املسلمني ضد من اعتدى عليهم           ومع
فَمِن اعتدى علَيكُم فَاعتدواْ علَيِه ِبِمثِْل مـا اعتـدى          ﴿: تعاىل كما قال 

       ِقنيتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعو قُواْ اللّهاتو كُملَيوكما يف اآليـات     ،)١(﴾ع 
 فـإن أبـوا     ،الم جاء بدعوة الكفار أوالً إىل الدخول فيه        واإلس .السابقة
 ،كما تقدم يف حديث بريـدة         فإن أبوا وجب قتاهلم مع القدرة      ،فاجلزية

 وعدم القتال ألسـباب تتعلـق مبـصلحة         ،وإن رأى ويل األمر املصاحلة    
وِإن جنحـواْ ِللـسلِْم فَـاجنح       ﴿: حانهسب  لقوله ؛ جاز ذلك  ،املسلمني

   .مع أهل مكة يوم احلديبية صلى اهللا عليه وسلم  ولفعله،اآلية )٢(﴾لَها

  

                                                
  .١٩٤سورة البقرة، اآلية  )١(
  .٦١سورة األنفال، اآلية  )٢(



  

 - ١٣٨ - 
 

 وأجاب الكفـار إىل     ،وبذلك يعلم أنه ال حاجة للقتال إذا جنحت الدعوة        
  .الدخول يف اإلسالم

 ، فإن احتيج للقتال قوتل الكفار حينئذ بعد الدعوة والبيان واإلرشـاد              
 ا وجب القتـال أو املـصاحلة       فإن أبو  ،فإن أبو فاجلزية إن كانوا من أهلها      

إذا مل يكن لدى املسلمني قـدرة علـى          حسبما يراه ويل األمر للمسلمني    
   :وقد تعلق القائلون بأن اجلهاد للدفاع فقط بآيات ثالث كما تقدم القتال

وقَاِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه الَِّذين يقَـاِتلُونكُم       ﴿: جل وعال   قوله :األوىل
أن هذه اآلية ليس معناهـا       كما تقدم  واجلواب عن ذلك   .)١(﴾والَ تعتدواْ 

 كالرجل املكلف   ؛ وإمنا معناها القتال ملن كان شأنه القتال       ،القتال للدفاع 
 وهلذا قال   ، كاملرأة والصيب وحنو ذلك    ؛ وترك من ليس شأنه القتال     ،القوي
 فاتـضح   ،)٢(﴾ين ِللّهِ وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الد      ﴿ :بعدها

 فقد نسخت بآية السيف وانتـهى       ، مث لو صح ما قالوا     ،بطالن هذا القول  
  .األمر حبمد اهللا

:  اليت احتج ا من قال بأن اجلهاد للدفاع هي قوله تعاىل           واآلية الثانية 
   وهذه ال حجة فيها .)٣(﴾الَ ِإكْراه ِفي الديِن﴿

                                                
  .١٩٠سورة البقرة، اآلية  )١(
  .١٩٣سورة البقرة، اآلية  )٢(
  .٢٥٦سورة البقرة، اآلية  )٣(
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 فـإم ال    ،اب واوس وأشـباههم   خمصوصة بأهل الكت   على األصح  ألا
 هذا هو أحد القـولني      ،يكرهون على الدخول يف اإلسالم إذا بذلوا اجلزية       

   .يف معناها
 وال حاجة للنسخ بل هـي       ، أا منسوخة بآية السيف    :والقول الثاين 

 كما جاء يف التفسري عن عـدة مـن الـصحابة            ،خمصوصة بأهل الكتاب  
 فـال يكرهـون إذا أدوا       ،وحنوهم فهي خمصوصة بأهل الكتاب      ،والسلف

 ؛اجلزية وهكذا من أحلق م من اوس وغريهم إذا أدوا اجلزية فال إكـراه      
 أنه ال يصار إىل النـسخ مـع         ،وألن الراجح لدى أئمة احلديث واألصول     

 فإن أبـوا اإلسـالم      . وقد عرفت أن اجلمع ممكن مبا ذكرنا       ،إمكان اجلمع 
   .ات الكرميات األخرى كما دلت عليه اآلي،واجلزية قوتلوا

 تعاىل  قوله ، إن اجلهاد للدفاع فقط    : اليت تعلق ا من قال     واآلية الثالثة 
فَِإِن اعتزلُوكُم فَلَم يقَاِتلُوكُم وأَلْقَواْ ِإلَيكُم السلَم فَما        ﴿: يف سورة النساء  

 .وكف عنا مل نقاتله    من اعتزلنا    : قالوا .)١(﴾جعلَ اللّه لَكُم علَيِهم سِبيالً    
وقد عرفت أن هذا كان يف حال ضعف املسلمني أول مـا هـاجروا إىل               

 أو أا حممولة على أن هذا       ، وانتهى أمرها  ، مث نسخت بآية السيف    ،املدينة
 كما هـو القـول   ، فإذا قووا أمروا بالقتال،كان يف حال ضعف املسلمني   

  كما  اآلخر
                                                

  .٩٠سورة النساء، اآلية  )١(
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 وأنه ال أساس لـه      ، هذا القول   وذا يعلم بطالن   .وهو عدم النسخ   عرفت
وقد ألف بعض الناس رسالة افتراها على شـيخ         ،  وال وجه له من الصحة    

 وهـذه  . وزعم أنه ال يرى القتال إال ملن قاتـل فقـط  ،اإلسالم ابن تيمية 
وقد انتدب هلا الـشيخ      . وأا كذب بال ريب    ،الرسالة الشك أا مفتراة   

ورد عليها منذ أكثر من مخسني       هرمحة اهللا علي    سليمان بن سحمان   العالمة
 ورد عليه أيضا أخونـا العالمـة        ، وقد أخربين بذلك بعض مشاخينا     ،سنة

كمـا   القاضي سابقاً يف املدينة املنورة     رمحه اهللا  سليمان بن محدان   الشيخ
 . وهو رد حـسن واف باملقـصود       ، ورده موجود حبمد اهللا    ،ذكرنا آنفاً 

   .فجزاه اهللا خرياً
رمحـه   صاحل بن أمحد املصوعي    أخونا الشيخ  أيضاً وممن كتب يف هذا   

 وأبطل مـا قالـه     ، فند فيها هذه املزاعم    ،فقد كتب فيها رسالة صغرية     اهللا
نف أيـضاً أخونـا    وص. بأن اجلهاد يف اإلسالم للدفاع فقط:هؤالء الكتبة 

 وبني فيها بطـالن  ،رسالة يف اجلهاد  رمحه اهللا   أبو األعلى املودودي   العالمة
 ومن تأمل أدلـة الكتـاب       . وأنه قول ال أساس له من الصحة       ،هذا القول 
 عـرف  ، وجترد عن اهلوى والتقليـد ، ونظر يف ذلك بعني البصرية     ،والسنة

ومما جاء يف السنة يف هذا الباب       .  وأنه ال أساس له    ،قطعاً بطالن هذا القول   
 رضـي اهللا عنـهما      ما رواه الشيخان عن ابن عمر      ،مؤيداً للكتاب العزيز  

  أمرت أن أقاتل (: (صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا :قال
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 ويقيمـوا   ،الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممـداً رسـول اهللا             
 إال  ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم       ، ويؤتوا الزكاة  ،الصالة

 مـن   ، وما رواه الـشيخان أيـضاً      .)١()) وحسام على اهللا   ،حبق اإلسالم 
صلى اهللا عليـه      قال رسول اهللا   :قال رضي اهللا عنه   س بن مالك  حديث أن 
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممـداً              (: (وسلم

 فلهم ما لنـا     ، واستقبلوا قبلتنا  ، وأكلوا ذبيحتنا  ، وصلوا صالتنا  ،رسول اهللا 
  .)٢())وعليهم ما علينا

أن  رضي اهللا عنه    هريرة  عن أيب  ،ومن ذلك ما رواه مسلم يف الصحيح      
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله        (: (قال صلى اهللا عليه وسلم    النيب

 وحسام على   ، فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها        ،إال اهللا 
 عن طارق بن أشـيم      ، ومن هذا ما رواه مسلم يف الصحيح أيضاً        )٣())اهللا

  من قال ال (: (قال صلى اهللا عليه وسلم أن النيب رضي اهللا عنه األشجعي

                                                
بـاب   ،)اإلميان(، ومسلم يف    ٢٥، برقم   )فإن تابوا وأقاموا الصالة   (، باب   )اإلميان(رواه البخاري يف     )١(
  .٢٢، برقم )األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا(
  .٣٩٣ برقم )فضل استقبال القبلة(باب  ،)الةالص(رواه البخاري يف  )٢(
  .٢١، ٢٠برقم ، )األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا(باب  ،)اإلميان(رواه مسلم يف  )٣(
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 حرم  ،من وحد اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا        (: ( ويف لفظ  )١())إله إال اهللا  
 وكلها  ، واألحاديث يف هذا املعىن كثرية     .)٢()) وحسابه على اهللا   ،ماله ودمه 

 ودعوة الكفار للدخول    ،تدل على أن القتال شرع إلزالة الكفر والضالل       
: صلى اهللا عليـه وسـلم      وهلذا قال  ال ألم اعتدوا علينا فقط     يف دين اهللا  

 : ومل يقل  ،))ا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها      عصمو ،فإذا فعلوا ذلك  ... ((
حىت يشهدوا أن ال إلـه إال اهللا وأن         (: ( بل قال  ،فإذا كفوا عنا أو اعتزلونا    

 )٣()).. ذلـك  فإذا فعلـوا ،حممداً رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة 
   .احلديث

 إال ،فدل ذلك على أن املطلوب دخوهلم يف اإلسـالم وإال فالـسيف         
علـى الـشهادتني    عليه الصالة والسالم وإمنا اقتصر كما تقدم  أهل اجلزية 

 فمن أخذ ـا     ، ألا األسس العظيمة واألركان الكربى     ؛والصالة والزكاة 
ـ       ،ودان ا ومتسك ا     ،ان وعـن اطمئنـان     فإنه يؤدي ما وراءها عن إمي
   .وإذعان من باب أوىل

  

                                                
  .٢٣برقم  ،)األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا(باب  ،)اإلميان(رواه مسلم يف  )١(
  .٢٣برقم ) األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا(باب  ،)اإلميان(رواه مسلم يف  )٢(
بـاب   ،)اإلميان(، ومسلم يف    ٢٥، برقم   )فإن تابوا وأقاموا الصالة   (باب   ،)اإلميان(رواه البخاري يف     )٣(
  .٢٢ برقم )األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا(
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 وأرجو أن يكون وافيـاً      ،وهذا ما أردت التنبيه عليه باختصار وإجياز      
أن يوفقنـا    عز وجل  وأسأل اهللا ،  باملطلوب من بيان احلق وإزهاق الباطل     

 وأن ، وأن يهدينا صـراطه املـستقيم  ،مجيعاً للفقه يف دينه واالستقامة عليه  
 وأن يوفق املسلمني مجيعاً     ،يهدينا ملا فيه السعادة والنجاة     و ،يعلمنا ما ينفعنا  

 إنـه   ؛ واحلذر من مكائد األعداء    ، واجلهاد يف سبيله   ،لالستقامة على دينه  
 نبينـا   ، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله       .على كل شيء قدير   

 وعلى آله وأصحابه ومن سلك سـبيله        ،وإمامنا وسيدنا حممد بن عبد اهللا     
   .داه إىل يوم الدينواهتدى 
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   نداء من الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة للمسلمين-٤١
  )١(كافة من العرب وغيرهم في كل مكان لجهاد اليهود

 ، والصالة والسالم على عبده ورسـوله حممـد        ،احلمد هللا رب العاملني      
   .وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين

  :أما بعد    
 أيها القـادة    ، أيها العرب يف كل مكان     ،ا املسلمون يف كل قطر    فأيه
 إن املعركة احلالية بني العرب واليهود ليست معركـة العـرب            :والزعماء
 بـني   ، معركة بني الكفر واإلميان    ، بل هي معركة إسالمية عربية     ،فحسب

 وعدوان اليهود علـى املـسلمني يف    . بني املسلمني واليهود   ،احلق والباطل 
 . أمر معلوم مشهور من حنو تـسعة عـشر عامـاً           ، وعقر دورهم  بالدهم

 ،والواجب على املسلمني يف كل مكان مناصرة إخوام املعتدى علـيهم          
   ومساعدم على استرجاع حقهم ممن ،والقيام يف صفهم

                                                
ونشر أيضاً يف كتاب طبعه احلرس       لعربية يف حينه،  نشر هذا املوضوع يف الصحف احمللية واإلسالمية ا        )١(

، كما نشر يف هـذا  )مواقف اليهود من اإلسالم وفضل اجلهاد وااهدين  : (هـ بعنوان ١٣٩٣الوطين عام   
  ٤١٣ ص٢اموع ج



  

 - ١٤٥ - 
 

 كـل  ، بكل ما يستطيعون من نفس وجاه وعتاد ومال ،ظلمهم وتعدى عليهم  
وِإِن استنصروكُم ِفـي الـديِن      ﴿: جلعز و   كما قال  ،حبسب وسعه وطاقته  

  يثَاقم مهنيبو كُمنيٍم بلَى قَوِإالَّ ع رصالن كُملَيقَـاِتلُواْ  ﴿:  وقال تعاىل،)١(﴾فَع
             ـولُهسرو اللّه مرا حونَ ممرحالَ يِم اآلِخِر ووالَ ِبالْيونَ ِباللِّه وِمنؤالَ ي الَِّذين 
والَ يِدينونَ ِدين الْحق ِمن الَِّذين أُوتواْ الِْكتاب حتى يعطُواْ الِْجزيةَ عن يـٍد              

ومواقف اليهود ضد اإلسالم وبين اإلسـالم معلومـة          .)٢(﴾وهم صاِغرونَ   
 بل قد شهد ا أعظـم       ، وتناقلها رواة األخبار   ، قد سجلها التاريخ   ،مشهورة

 أال وهو كتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني يديـه    ؛ابكتاب وأصدق كت  
لَتِجدنَّ أَشد الناِس   ﴿: عز وجل   قال اهللا  .وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد      

يف هذه   عز وجل   فنص اهللا  ،)٣(﴾عداوةً لِّلَِّذين آمنواْ الْيهود والَِّذين أَشركُواْ     
  وقال، واملشركني هم أشد الناس عداوة للمؤمنني       على أن اليهود   ،اآلية الكرمية 

ولَما جاءهم ِكتاب من ِعنِد اللِّه مصدق لِّما معهم وكَانواْ ِمن قَبلُ            ﴿: تعاىل
يستفِْتحونَ علَى الَِّذين كَفَرواْ فَلَما جاءهم ما عرفُواْ كَفَرواْ ِبِه فَلَعنةُ اللَّـه             

 ِبئْسما اشترواْ ِبِه أَنفُسهم أَن يكْفُرواْ ِبما أنزلَ اللّه بغياً           )٨٩(ى الْكَاِفِرين علَ
   أَن ينزلُ اللّه ِمن فَضِلِه علَى من يشاء ِمن ِعباِدِه فَبآؤواْ

  

                                                
  .٧٢سورة األنفال، اآلية  )١(
  .٢٩سورة التوبة، اآلية  )٢(
  .٨٢سورة املائدة، اآلية  )٣(
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   ٍب ولَى غَضٍب عضِبغ  ِهنيم ذَابع فـسري يف    قال أهل الت   .)١(﴾ِللْكَاِفِرين
 ، كانت اليهود تستفتح على كفار العـرب       :تفسري هاتني اآليتني الكرميتني   

 فلمـا   . إنه قد أظل زمان نيب يبعث يف آخر الزمان نقاتلكم معه           :تقول هلم 
 وجحـدوا  ،أنكروه وكفروا بـه  صلى اهللا عليه وسلم    بعث اهللا نبيه حممداً   

 ؛اء علـى دعوتـه   وبذلوا جهودهم يف حماربته والتأليب عليه والقض ،صفته
 فأبطل اهللا كيدهم وأضل     ،حسداً منهم وبغياً وجحداً للحق الذي يعرفونه      

 والعـداء   ، مث إم ال يزالوا يسعون جاهدين يف الكيد لإلسـالم          .سعيهم
 : أليسوا القائلني لكفار مكة    . ومساعدة كل عدو عليهم سراً وجهراً      ،ألهله

ا هم الذين ألَّبوا كفـار       أليسو ،أنتم خري وأهدى سبيالً من حممد وأصحابه      
واملسلمني  صلى اهللا عليه وسلم    قريش ومن سار يف ركام على قتال النيب       

فأطلعه اهللا   صلى اهللا عليه وسلم     أليسوا هم الذين مهوا بقتل النيب      ،يوم أحد 
 أليسوا هم الذين ظـاهروا الكفـار يـوم          ، وأجناه من كيدهم   ،على ذلك 

 حـىت أحـبط اهللا      ،نة بني املسلمني  األحزاب ونقضوا العهد يف نفس املدي     
صلى اهللا عليه     وسلط اهللا عليهم رسوله    ،كيدهم وأذل جندهم من الكفار    

 لغدرهم  ؛ وسىب ذريتهم ونساءهم وأمواهلم    ،فقتل مقاتلهم  وسلم واملسلمني 
   ومشايعتهم ،ونقضهم العهد

                                                
  .٩٠، ٨٩يتان سورة البقرة، اآل )١(
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  .ألهل الكفر والضالل على حزب احلق واهلدى
 بادروا إىل قتـال     ،غريهم يف كل مكان   فيا معشر املسلمني من العرب و      

 ذلكم خـري   ، وجاهدوا يف سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم      ،أعداء اهللا من اليهود   
 بادروا إىل جنة عرضها الـسموات واألرض أعـدت          ،لكم إن كنتم تعلمون   

  واصربوا وصابروا واتقوا اهللا    ، وأخلصوا النية هللا   ،للمتقني وااهدين الصابرين  
 ،النصر املؤزر أو شرف الشهادة يف سبيل احلق ودحر الباطل        تفوزوا ب  عز وجل 

وتذكروا دائماً ما أنزله ربكم سبحانه وتعـاىل يف كتابـه املـبني يف فـضل             
: تعـاىل   قال اهللا. وما وعدهم اهللا من الدرجات العلى والنعيم املقيم     ،ااهدين

رٍة تنِجـيكُم مـن عـذَاٍب       يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَـى ِتجـا         ﴿
تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفـي سـِبيِل اللَّـِه ِبـأَمواِلكُم          )١٠(أَِليٍم

يغِفـر لَكُـم ذُنـوبكُم      )١١(وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ      
    ِري ِمن تجاٍت تنج ِخلْكُمديٍن        وـداِت عنةً ِفي جبطَي اِكنسمو ارها الْأَنِتهح

  ِظيمالْع زالْفَو ِر         )١٢(ذَِلكـشبو قَِريب حفَتاللَِّه و نم رصا نهونِحبى ترأُخو
ِمِننيؤاِلكُ       ﴿: تعاىل وقال،  )١(﴾الْموواْ ِبـأَماِهـدجِثقَـاالً وواْ ِخفَافًا وِفران م

 :تعاىل وقال،)٢(﴾وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ         
أَجعلْتم ِسقَايةَ الْحاج وِعمارةَ الْمسِجِد الْحراِم كَمن آمن ِباللِّه والْيـوِم            ﴿

   اآلِخِر وجاهد ِفي سِبيِل اللِّه

                                                
  .١٣ ١٠سورة الصف، اآليات  )١(
  .٤١سورة التوبة، اآلية  )٢(
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الَّـِذين آمنـواْ    )١٩( ِعند اللِّه واللّه الَ يهِدي الْقَوم الظَّاِلِمني       الَ يستوونَ 
           ةً ِعنـدجرد ظَمأَع أَنفُِسِهمو اِلِهموِبيِل اللِّه ِبأَمواْ ِفي سداهجواْ وراجهو

منـه وِرضـواٍن    يبشرهم ربهم ِبرحمٍة    )٢٠(اللِّه وأُولَِئك هم الْفَاِئزونَ   
    ِقيمم ِعيما نِفيه ماٍت لَّهنج٢١(و(        ـرأَج هِعند ا ِإنَّ اللّهدا أَبِفيه اِلِدينخ

ِظيمتعاىل وقال ، )١(﴾ع :﴿       ـنكُم ملُوني واْ قَاِتلُواْ الَِّذيننآم ا الَِّذينها أَيي
   .)٢(﴾ةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه مع الْمتِقنيالْكُفَّاِر وِليِجدواْ ِفيكُم ِغلْظَ

يف هذه اآليات فـضل اجلهـاد        سبحانه  لقد بني اهللا   :أيها ااهدون 
 ، وأا النصر والفتح القريب يف الدنيا مع اجلنـة      ،وعاقبته احلميدة للمؤمنني  

 ،يـة  ودلت اآلية الثان   .واملنازل العالية يف اآلخرة    سبحانه والرضوان من اهللا  
على وجوب النفري للجهاد على      ﴾انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً  ﴿: تعاىل وهي قوله 

 ومحاية أوطان   ،إلعالء كلمة اهللا   إذا دعى الواجب لذلك    الشبان والشيوخ 
 مع ما حيصل باجلهاد للمسلمني من العزة        ، وصد العدوان عنهم   ،املسلمني

 وحفظ كيان   ،ء كلمة احلق   وإعال ،والكرامة واخلري العظيم واألجور اجلزيلة    
 ،يف اآلية الثالثة والرابعة    سبحانه وأخرب . واحلفاظ على دينها وأمنها    ،األمة

  أن اجلهاد يف سبيله أفضل من سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام بالصالة 

                                                
  .٢٢ ١٩سورة التوبة، اآليات  )١(
  .١٢٣سورة التوبة، اآلية  )٢(



  

 - ١٤٩ - 
 

 كما  ، وأم الفائزون  ، وأن أهله أعظم درجة عند اهللا      ،والطواف وحنو ذلك  
 .برمحة منه ورضوان وجنات هلم فيها نعيم مقيم       أنه يبشرهم    سبحانه أخرب

 واملعىن بنصره وتأييـده وحفظـه       ،وأخرب يف اآلية اخلامسة أنه مع املتقني      
   .وكالءته هلم

 ،وقد ورد يف القرآن الكرمي من اآليات الكرميات يف فـضل اجلهـاد            
سوى مـا     والوعد بالنصر للمؤمنني والدمار على الكافرين      ،واحلث عليه 

 ورغبة صادقة يف الرتول إىل سـاحة     ،أل قلب املؤمن نشاطاً وقوة    ما مي  تقدم
 ورجـاًء   ، وإمياناً بنصره  ، ثقة بوعد اهللا   ؛ واالستبسال يف نصرة احلق    ،اجلهاد

 ، أو الشهادة يف سبيل احلـق    ، النصر واملغنم  : ومها ،للفوز بإحدى احلسنيني  
حـدى الْحـسنييِن    قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإالَّ إِ     ﴿: عز وجل  كما قال اهللا  

ونحن نتربص ِبكُم أَن يِصيبكُم اللّه ِبعذَاٍب من ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا فَتربصواْ            
يا أَيهـا الَّـِذين آمنـوا ِإن    ﴿: عز وجل  وقال،)١(﴾ِإنا معكُم متربصونَ  

   تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنصت كُمامكَـانَ  ﴿: عز وجل   وقال ،)٢(﴾ أَقْدو
   ِمِننيؤالْم رصا ننلَيا عقن   ﴿: سبحانه وتعاىل  وقال ،)٣(﴾حم نَّ اللَّهرنصلَيو

    ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرنصوا       ) ٤٠(يِض أَقَـامِفي الْأَر ماهكَّنِإن م الَِّذين
  زكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِنالصلَاةَ وآتوا ال

                                                
  .٥٢سورة التوبة، اآلية  )١(
  .٧سورة حممد، اآلية  )٢(
  .٤٧سورة الروم، اآلية  )٣(
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يا أَيها الَّـِذين آمنـواْ الَ    ﴿: تعاىل  وقال ،)١(﴾ الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُمورِ   
تتِخذُواْ ِبطَانةً من دوِنكُم الَ يأْلُونكُم خباالً ودواْ ما عِنتم قَـد بـدِت              

ضغالْب   مو اِهِهمأَفْو اء ِمن     ـرأَكْب مهورـدِفي صخإىل أن قـال    ،)٢(﴾ا ت  
ِإن تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وِإن تِصبكُم سيئَةٌ يفْرحواْ ِبهـا          ﴿: سبحانه

ـ              ونَ وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللّـه ِبمـا يعملُ
  .)٣(﴾مِحيطٌ

بوعد عباده النصر علـى      عز وجل  ففي هذه اآليات التصريح من اهللا     
 عز وجل   ألنه ؛أعداءهم والسالمة من كيدهم مهما كانت قوم وكثرم       

 وبكـل  ، وأعلم بعواقب األمور وهو علـيهم قـدير    ،أقوى من كل قوي   
  وهـو  ،عز وجل شرط هلذا الوعد شرطاً عظيمـاً         ولكنه ،أعماهلم حميط 

 فمـن   . مع الصرب واملصابرة   ، واالستقامة عليه  ،اإلميان به وتقواه ونصر دينه    
وعد اللَِّه لَـا    ﴿:  وهو الصادق يف وعده    ،قام ذا الشرط أوىف هلم الوعد     

  ادالِْميع اللَّه ِلفخفـال   ، ومن قصر يف ذلك أو مل يرفع به رأسـاً          ،)٤(﴾ي 
  .يلومن إال نفسه

عز  أن تتدبر كثرياً قوله،اهدوينبغي لك أيها املؤمن ا  
                                                

  .٤١، ٤٠سورة احلج، اآليتان  )١(
   .١١٨آلية سورة آل عمران، ا )٢(
  .١٢٠سورة آل عمران، اآلية  )٣(
  .٢٠سورة الزمر، اآلية  )٤(
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وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شـيئًا ِإنَّ اللّـه ِبمـا             ﴿: وجل
 ووعد صادق من ملك قادر      ، إا واهللا كلمة عظيمة    .)١(﴾يعملُونَ مِحيطٌ 

 مع قيامك بتقوى    ، إذا صربت على مقاتلة عدوك وجهاده ومنازلته       ،جليل
  وطاعة رسـوله ،واإلخالص له وطاعته سبحانه عز وجل وهي تعظيمه   هللا

 هذه حقيقة التقوى    .صلى اهللا عليه وسلم واحلذر مما ى اهللا عنه ورسوله         
  ونـص ،قد أمر بذلك ورسوله سبحانه  ألن اهللا ؛والصرب على جهاد النفس   

  وقـد  . لعظم شأنه وشدة احلاجة إليه     ؛على الصرب وإفراده بالذكر    سبحانه
: جـل وعـال    منها قوله ،ذكره اهللا يف كتابه الكرمي يف مواضع كثرية جداً        

﴿    اِبِرينالص عم واْ ِإنَّ اللّهِبراصفَّى   ﴿: سـبحانه   وقوله،)٢(﴾وـوـا يمِإن
يا أَيهـا الَّـِذين     ﴿: سبحانه  وقوله ،)٣(﴾الصاِبرونَ أَجرهم ِبغيِر ِحسابٍ   

  واْ وِبرواْ اصنونَ     آمفِْلحت لَّكُملَع قُواْ اللّهاتاِبطُواْ ورواْ واِبروصح  .)٤(﴾ص
 وما  ،ومن يتصرب يصربه اهللا   (: (أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم    عن رسول اهللا  

   فاتقوا اهللا .)٥())أُعطي أحد عطاًء خرياً أوسع من الصرب

                                                
  .١٢٠سورة آل عمران، اآلية  )١(
  .٤٦سورة األنفال، اآلية  )٢(
  .١٠ سورة الزمر اآلية )٣(
  .٢٠٠سورة آل عمران، اآلية  )٤(
باب  ،) الزكاة(ومسلم يف  ،،١٤٦٩ برقم   )االستعفاف عن املسألة  (، باب   )الزكاة(رواه البخاري يف     )٥(
  .١٠٥٣ برقم )فضل التعفف والصرب(
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 واصـربوا  ،نمعاشر املسلمني وااهدين يف ميادين احلرب ويف كل مكـا     
 ويف ، وكفهـا عـن حمـارم اهللا      ،وصابروا يف جهاد النفس على طاعة اهللا      

 وحتمل املشاق يف تلك امليادين      ،األقرانجهادها على قتال األعداء ومنازلة      
 وتذكروا أسالفكم الصاحلني    ،املهولة حتت أزيز الطائرات وأصوات املدافع     

 ورضـي   ، عليه وسلم  صلى اهللا  من األنبياء واملرسلني وصحابة رسول اهللا     
 ، فلكم فـيهم أسـوة     . ومن تبعهم من ااهدين الصادقني       ،عنهم أمجعني 

 ففتح اهللا ـم    ، فقد صربوا كثرياً وجاهدوا طويالً     ،وفيهم لكم عظة وعربة   
 ومنحهم السيادة والقيادة    ، ومكن هلم يف األرض    ، وهدى م العباد   ،البالد

 ، وصربهم يف مـواطن اللقـاء      ،بإميام العظيم وإخالصهم ملوالهم اجلليل    
 كما قـال    ،وإيثارهم اهللا والدار اآلخرة على الدنيا وزهرا ومتاعها الزائل        

ِإنَّ اللّه اشترى ِمن الْمـؤِمِنني أَنفُـسهم    ﴿: يف كتابه الكرمي   عز وجل  اهللا
        ِبيِل اللِّه فَيقَاِتلُونَ ِفي سةَ ياجلَن مم ِبأَنَّ لَهالَهوأَما    وـدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْت

علَيِه حقا ِفي التوراِة واِإلِجنيِل والْقُرآِن ومن أَوفَى ِبعهـِدِه ِمـن اللّـِه              
        ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلكم ِبِه وتعايالَِّذي ب ِعكُميواْ ِببِشربتوقـال ،  )١(﴾فَاس 

م أَِئمةً يهدونَ ِبأَمِرنا لَما صبروا وكَانوا ِبآياِتنـا         وجعلْنا ِمنه ﴿: جل شأنه 
   وصح عن .)٢(﴾يوِقنونَ

                                                
  .١١١سورة التوبة، اآلية  )١(
  .٢٤سورة السجدة، اآلية  )٢(
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رباط يوم يف سبيل اهللا خري من       (: (أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا 
 ، وموضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما عليها          ،الدنيا وما عليها  

 يف سبيل اهللا أو الغدوة خـري مـن الـدنيا ومـا              والروحة يروحها العبد  
 ؟أنه سئل أي العمـل أفـضل    صلى اهللا عليه وسلم    وصح عنه  .)١())عليها
اجلهاد يف  (: ( قال ، مث أي يا رسول اهللا     : قيل ،))إميان باهللا وبرسوله  (( :قال

واهللا  مثل ااهد يف سبيل اهللا    (: (صلى اهللا عليه وسلم    وقال .)٢())سبيل اهللا 
 وتكفل اهللا للمجاهـد يف      ،كمثل الصائم القائم   مبن جياهد يف سبيله   أعلم  

 )٣()) أو يرجعه ساملاً مع أجـر أو غنيمـة         ،سبيله إن توفاه أن يدخله اجلنة     
 ،من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بـالغزو        (: (صلى اهللا عليه وسلم    وقال

  رجل عن  صلى اهللا عليه وسلم وسأله .)٤())مات على شعبة من النفاق

                                                
  .٢٨٩٢برقم ) فضل رباط يوم يف سبيل اهللا(باب  ،)اجلهاد والسري(رواه البخاري يف  )١(
ومـسلم يف   ،  ٦٢٥١ بـرقم    )عليـك الـسالم   : من رد فقال  (باب   ،)االستئذان(رواه البخاري يف     )٢(
  .٣٩٧ برقم )وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة(باب  ،)الصالة(
، ٢٧٨٧ بـرقم    )أفضل الناس مؤمن جماهد بنفسه ومالـه      (باب   ،)اجلهاد والسري (رواه البخاري يف     )٣(

  .١٨٧٦ برقم )فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل اهللا(باب  ،)اإلمارة(ومسلم يف 
  .١٩١٠ برقم )...م من مات ومل يغزذ(باب  ،)اإلمارة(رواه مسلم يف  )٤(
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هل تستطيع إذا   (: (صلى اهللا عليه وسلم    عمل يعدل فضل اجلهاد فقال    
 ومـن   : فقال السائل  ،" وتقوم فال تفتر     ،خرج ااهد أن تصوم فال نفطر     

أما إنك لو    " : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؟يستطيع ذلك يا رسول اهللا    
ل واألحاديث يف فض   . احلديث )١())..طوقت ذلك مل تبلغ فضل ااهدين     

 والنصر  ، وبيان ما وعد اهللا به أهله من العزة يف الدنيا          ،اجلهاد واحلث عليه  
 وما أعد هلم يف اآلخرة مـن املنـازل العاليـة يف دار              ،والعواقب احلميدة 

 ويا معشر العـرب    مجيعاً فاتقوا اهللا يا معشر املسلمني     .الكرامة كثرية جداً  
 وعـدوكم مـن      واصدقوا يف جهاد عدو اهللا     ،مجاعات وفرادى  خصوصاً

 وتوبوا إىل ربكم من كل      ، وحاسبوا أنفسكم  ،اليهود وأنصارهم وأعوام  
 واصدقوا يف مـواطن     ،ما خيالف دين اإلسالم من مبادئ وعقائد وأعمال       

واعلموا أن النصر املبني والعاقبة احلميدة       . وآثروا اهللا والدار اآلخرة    ،اللقاء
 وال ألبـيض دون     ، وال للعجم دون العـرب     ،ليست للعرب دون العجم   

 ، ولكن النصر بإذن اهللا ملن اتقاه واتبع هداه        ، وال ألسود دون أبيض    ،أسود
 وأعد لعدوه ما استطاع من القوة كما أمره بذلك مواله           ،وجاهد نفسه هللا  

  وقـال  ،)٢(﴾وأَِعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُـوٍة        ﴿: عز وجل  حيث قال 
   ين آمنواْ خذُواْيا أَيها الَِّذ﴿: سبحانه

                                                
  .٢٧٨٥برقم  )فضل اجلهاد والسري(باب  ،)اجلهاد والسري(رواه بنحوه البخاري يف  )١(
  .٦٠سورة األنفال، اآلية  )٢(
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كُمعليـه أفـضل الـصالة       خياطب رسوله األمني   عز وجل   وقال ،)١(﴾ِحذْر
وِإذَا كُنت ِفيِهم فَأَقَمت لَهم الصالَةَ فَلْتقُم طَآِئفَةٌ منهم معـك           ﴿: والسالم

      رواْ ِمن وكُونواْ فَلْيدجفَِإذَا س مهتِلحذُواْ أَسأْخلْيى    ورأِْت طَآِئفَةٌ أُخلْتو آِئكُم
           واْ لَوكَفَر الَِّذين دو مهتِلحأَسو مهذُواْ ِحذْرأْخلْيو كعلُّواْ مصلُّواْ فَلْيصي لَم
           ـاحنالَ جةً واِحـدلَةً ويكُم ملَيِميلُونَ عفَي ِتكُمِتعأَمو ِتكُمِلحأَس نفُلُونَ عغت 
     كُمتـِلحواْ أَسعـضى أَن تضرم مكُنت طٍَر أَون مأَذًى م ِإن كَانَ ِبكُم كُملَيع

  . )٢(﴾)١٠٢(وخذُواْ ِحذْركُم ِإنَّ اللّه أَعد ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا
 ،أمر اهللا لعباده أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من القوة          يا أخي  فتأمل

واملؤمنني عنـد مقاتلـة األعـداء        صلى اهللا عليه وسلم    أمل أمره لنبيه  مث ت 
  وكيف كـرر األمـر     ، أن يقيموا الصالة وحيملوا السالح     ،والقرب منهم 

 ؛ واحلذر لئال يهجم عليهم العدو يف حال الصالة        ،يف أخذ السالح   سبحانه
ن  وأ ،أن يهتموا بالعدو   قادة وجنوداً  لتعرف بذلك أنه جيب على ااهدين     

 وأن يقيمـوا الـصالة      ، وأن يعدوا له ما استطاعوا من قوة       ،حيذروا غافلته 
 ويف ذلك مجع بني     ، مع االستعداد للعدو واحلذر من كيده      ،وحيافظوا عليها 

وهذا هو الواجب على ااهدين يف كل زمـان         ،األسباب احلسية واملعنوية  
   أن يتصفوا ؛ومكان

                                                
  .٧١سورة النساء، اآلية  )١(
  .١٠٢سورة النساء، اآلية  )٢(
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 ويعدوا له ما استطاعوا     ،طاعة رم  وأن يستقيموا على     ،باألخالق اإلميانية 
 وهذا هـو    ، والثبات عليه  ، مع الصرب على احلق    ، وحيذروا مكائده  ،من قوة 

 ،السبب األول واألساس املتني واألصل العظيم، وهو قطب رحى النـصر          
 وهذا هو السبب املعنوي الذي خص اهللا به عباده          ،وأساس النجاة والفالح  

عدهم عليه النصر إذا قـاموا بـه مـع     وو،املؤمنني وميزهم به عن غريهم 
 إعدادهم لعدوهم ما اسـتطاعوا مـن        :وهو حسب الطاقة  السبب الثاين 

 ، والصرب واملصابرة يف مواطن اللقاء     ، والعناية بشئون احلرب والقتال    ،القوة
 وذين األمرين يستحقون النصر من رـم       .مع احلذر من مكائد األعداء    

 ، وتأييداً حلزبه  ، ووفاًء بوعده  ،وإحساناًفضالً منه وكرماً ورمحة      عز وجل 
  وقـال  ،)١(﴾)٤٧(وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤِمِنني    ﴿: عز وجل  كما قال 
وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللّه ِبما يعملُونَ           ﴿: تعاىل

لَــا ِإنَّ ِحــزب اللَّــِه هــم أَ﴿:  وقــال تعــاىل،)٢(﴾)١٢٠(مِحــيطٌ
ــم ﴿: عــز وجــل  وقــال،)٣( ﴾)٢٢(الْمفِْلحــونَ ا لَهننــدِإنَّ جو
  .)٤(﴾)١٧٣(الْغاِلبونَ
  تعلم أن   أيها األخ ااهد،أيها األخ املسلم ومما تقدم  

                                                
  .٤٧سورة الروم، اآلية  )١(
  .١٢٠سورة آل عمران، اآلية  )٢(
  .٢٢ة اادلة، اآلية سور )٣(
  .١٧٣سورة الصافات، اآلية  )٤(
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اهللا  (،)النـصر لنـا   : (ما يتكرر كثرياً يف بعض اإلذاعات العربية من قوهلم        
أن هذه  ، وما أشبه ذلك   ،)النصر للعرب واإلسالم   (،)ر للعرب النص (،)معنا

 وال  ،فليس النصر مضموناً للعـرب    ،  كلها ألفاظ خاطئة وخمالفة للصواب    
 وإمنا النصر معلق بأسبابه اليت أوضحها اهللا        ،لغريهم من سائر أجناس البشر    

 وأسـبابه  صلى اهللا عليه وسلم  وعلى لسان رسوله األمني   ،يف كتابه الكرمي  
 ، والـصرب واملـصابرة ألعدائـه      ، تقوى اهللا واإلميان بـه     :هي ا تقدم كم

 وإعـداد مـا   ، مع األخذ باألسباب احلسية ، واالستعانة به  ،واإلخالص هللا 
 واحلذر من األلفـاظ     ،فينبغي التنبيه هلذا األمر العظيم    ،  يستطاع من العدة  

  .التقليدية املخالفة للشرع املطهر
 فأما املعية العامة فهـي      . ومعية خاصة  ،مة معية عا  :أما املعية فهي قسمان   

هـو  ﴿ :عز وجـل    كما قال اهللا   ، وليست خاصة بأهل اإلميان    ،جلميع البشر 
الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم استوى علَى الْعرِش يعلَم ما             

      ا وهِمن جرخا يمِض وِفي الْأَر ِلجي         ـوها وِفيه جرعا يماء ومالس ِرتلُ ِمنا يم
       ِصريلُونَ بمعا تِبم اللَّهو ما كُنتم نأَي كُمعأَنَّ    ﴿: تعاىل  وقال ،)١(﴾م ـرت أَلَم

 هو  اللَّه يعلَم ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض ما يكُونُ ِمن نجوى ثَلَاثٍَة ِإلَّا             
               مهعم وِإلَّا ه لَا أَكْثَرو ى ِمن ذَِلكنلَا أَدو مهاِدسس وٍة ِإلَّا هسملَا خو مهاِبعر

   أَين ما كَانوا ثُم ينبئُهم ِبما عِملُوا يوم الِْقيامِة ِإنَّ اللَّه ِبكُلِّ شيٍء

                                                
  .٤سورة احلديد، اآلية  )١(
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ِليمعامل بأحوال العباد   سبحانه  يف أن اهللا   فهاتان اآليتان صرحيتان   ،)١(﴾ع، 
 وهلذا بدأ ،  وال خيفى عليه من أمرهم خافية        ، حميط م  ،مطلع على شئوم  

 تنبيهاً للعباد على أن املـراد       ؛هاتني اآليتني بالعلم وختمهما بالعلم     سبحانه
 ؛ واالطالع على كل شيء من أمـر العبـاد         ، هو العلم واإلحاطة   :باملعية

 وليس معىن ذلك    ، ويبتعدوا عن أسباب غضبه وعذابه     ،موه ويعظ ،ليخافوه
 كما يقول ذلك بعض املبتـدعني       ، أو أنه يف كل مكان     ،أنه خمتلط باخللق  

 ،قوهلم هذا باطل بالنص واإلمجاع     .تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً        الضالني
 ال  ، قد استوى عليه استواًء يليق جبالله      ،فوق العرش  سبحانه وتعاىل  بل هو 

آيـات مـن     سبع كما صرح بذلك يف كتابه الكرمي يف         ،شابه فيه خلقه  ي
 ،)٢(﴾لرحمن علَى الْعرِش اسـتوى  ﴿: عز وجل   منها قوله  ،القرآن الكرمي 

 :عز وجـل    كما قال  ،ال شبيه له وال مثل له يف مجيع صفاته         سبحانه وهو
﴿     ِصريالب ِميعالس وهٌء ويكَِمثِْلِه ش سسبحانه  وقال ،)٣(﴾لَي :﴿كُن مل  وي

  دا أَحكُفُو كما أخرب   ،فوق العرش عاٍل فوق خلقه     عز وجل  فهو ،)٤(﴾لَّه 
  كمـا قـال    ، وعلمه يف كل مكان ال خيفى عليه خافية        ،بذلك عن نفسه  

   ِإنَّ اللّه الَ يخفَى علَيِه شيٌء ِفي اَألرِض﴿: سبحانه
                                                

  .٧سورة اادلة، اآلية  )١(
  .٥سورة طه، اآلية  )٢(
  .١١سورة الشورى، اآلية  )٣(
  .٤سورة اإلخالص، اآلية  )٤(
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 يصوركُم ِفي اَألرحاِم كَيف يشاء الَ ِإلَه ِإالَّ         و الَِّذي  ُ )٥( والَ ِفي السماء  
  ِكيمالْح ِزيزالْع ولُـو       ﴿ :سبحانه  وقال ،)١(﴾هتا تمأٍْن وكُونُ ِفي شا تمو

ِمنه ِمن قُرآٍن والَ تعملُونَ ِمن عمٍل ِإالَّ كُنا علَيكُم شهودا ِإذْ تِفيـضونَ              
 مالَ       ِفيِه واء ومالَ ِفي الـسِض وٍة ِفي اَألرثْقَاِل ذَرِمن م كبن رع بزعا ي

   .)٢(﴾أَصغر ِمن ذَِلك وال أَكْبر ِإالَّ ِفي ِكتاٍب مِبٍني
 كلها ترشد العباد إىل أن      ،فهذه اآليات احملكمات وما جاء يف معناها      

 وهو معهم بعلمـه أينمـا       ،إليه وأعماهلم ترفع    ،فوق العرش  سبحانه رم
  . ال خيفى عليه منهم خافية،كانوا

 علـيهم الـصالة والـسالم      أما املعية اخلاصة فهي لألنبياء واملرسلني     
هذه املعية   . وهم أهل التقوى واإلميان والصرب واملصابرة      ،وأتباعهم بإحسان 

عـن   عز وجل  كما قال، والنصر والتأييد،اخلاصة تقتضي احلفظ والكالءة   
وهو أبـو بكـر      أنه قال لصاحبه يف الغار     صلى اهللا عليه وسلم    بيه حممد ن

 وملـا أرسـل اهللا      ،)٣(﴾الَ تحزنْ ِإنَّ اللّه معنا    ﴿: رضي اهللا عنه   الصديق
 قال هلما مثبتـاً   ،إىل فرعون اللعني   عليهما الصالة والسالم   موسى وهارون 

   ،)٤(﴾مع وأَرىلَا تخافَا ِإنِني معكُما أَس﴿: ومطَمئناً
                                                

  .٥٦سورة آل عمران، اآلية  )١(
  .٦١سورة يونس، اآلية  )٢(
  .٤٠ة سورة التوبة، اآلي )٣(
  .٤٦سورة طه، اآلية  )٤(
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ِإن تـستفِْتحواْ فَقَـد     ﴿ :يف كتابه املبني خياطب املشركني     عز وجل  وقال
              ِنـيغلَـن تو دعواْ نودعِإن تو لَّكُم ريخ وواْ فَههنتِإن تو حالْفَت اءكُمج

        الْم عم أَنَّ اللّهو تكَثُر لَوئًا ويش كُمِفئَت نكُمعِمِننيعـز    وقـال  ،)١(﴾ؤ
يا أَيها الَِّذين آمنواْ قَاِتلُواْ الَِّذين يلُونكُم من الْكُفَّاِر وِليِجـدواْ           ﴿ :وجل

       ِقنيـتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعِغلْظَةً و عـز وجـل     وقـال  ،)٢(﴾ِفيكُم: 
﴿    اِبِرينالص عم واْ ِإنَّ اللّهِبراصن ِفئٍَة قَِليلَـٍة     ﴿ :تعاىل  وقال ،)٣(﴾وكَم م

اِبِرينالص عم اللّهةً ِبِإذِْن اللِّه وِفئَةً كَِثري ت٤(﴾غَلَب(.   
 فينبغي أن يكون شـعار املـسلمني يف         ،واآليات يف هذا املعىن كثرية    

 هو الشعار   ،وعند لقائهم ألعدائهم يف مجيع األحوال      ،إذاعام وصحفهم 
اهللا مع  " :وذلك بأن يقولوا  ، الذي أرشد اهللا إليه عباده    ، مي  القرآين اإلسال 

 حىت  ؛ وما أشبه هذه العبارات    ،" اهللا مع الصابرين   ، اهللا مع املؤمنني   ،املتقني
 ال  ،وعلقوا النصر بأسبابه اليت علقه اهللا ـا       ، يكونوا قد تأدبوا بآداب اهللا      

ـ    ، وال بالقومية  ، وال بالوطنية  ،بالعروبة ك مـن األلفـاظ      وال بأشباه ذل
   .اليت ما أنزل اهللا ا من سلطان، والشعارات 

   عظيم ، إنك يف معركة عظيمة مع عدو لدود:أيها ااهد
                                                

  .١٩سورة األنفال، اآلية  )١(
  .١٢٣سورة التوبة، اآلية  )٢(
  .٤٦سورة األنفال،  )٣(
  .٢٤٩سورة البقرة، اآلية  )٤(
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 وأخلص  ، فوطن نفسك على اجلهاد والصرب واملصابرة      ،احلقد على اإلسالم  
بإحـدى   إذا صـدقت يف ذلـك    وأبـشر ، واستعن به وحده،عملك هللا 
 وإمـا الـشهادة     ،ة والعاقبة احلميدة يف الدنيا     إما النصر والغنيم   :احلسنيني

 واحلـور احلـسان يف دار    ، والقصور العالية واألار اجلارية    ،والنعيم املقيم 
   .الكرامة

 وإمنا ذلك   ، ال تظن أن النصر على عدوك معلق بعروبتك        :أيها العريب 
 وتوبتـك   ، واستقامتك على احلق   ، وصربك يف مواطن اللقاء    ،بإميانك باهللا 

،  فاستقم على ذلـك      ، وإخالصك هللا يف كل أعمالك     ،لف ذنوبك من سا 
واالستقامة على  ،  الذي حقيقته اإلخالص هللا      ،ومتسك باإلسالم الصحيح  

يف  والسري على هدي رسوله ونبيه حممد صلى اهللا عليـه وسـلم           ، شرعه  
   .ويف مجيع األحوال، احلرب والسلم 
 بـسبب  ؛لمني يوم أحد   تذكر ما أصاب املس    :أيها ااهد ، أيها املسلم 

صلى اهللا عليـه     إخالل بعض الرماة بطاعة القائد العظيم حممد رسول اهللا        
 وملا استنكر املسلمون ذلك أنزل اهللا       . مث اهلزمية  ،من الفشل والتنازع   وسلم

أَولَما أَصابتكُم مِصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْـتم        ﴿ :عز وجل  يف ذلك قوله  
 ،)١(﴾هذَا قُلْ هو ِمن ِعنِد أَنفُِسكُم ِإنَّ اللّه علَى كُلِّ شـيٍء قَـِدير             أَنى  
   :عز وجل وقال

                                                
  .١٦٥سورة آل عمران، اآلية  )١(
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﴿           متعازنتو مى ِإذَا فَِشلْتتم ِبِإذِْنِه حهونسحِإذْ ت هدعو اللّه قَكُمدص لَقَدو
ما تِحبونَ ِمنكُم من يِريـد الـدنيا   ِفي اَألمِر وعصيتم من بعِد ما أَراكُم        

             ـنكُمفَـا عع لَقَدو كُمِليتبِلي مهنع فَكُمرص ةَ ثُماآلِخر ِريدن يِمنكُم مو
  اللّهو   ِمِننيؤلَى الْمٍل عـا  ﴿ :يف هذا املعىن   سبحانه  وقال ،)١(﴾ذُو فَضمو

   .)٢(﴾ما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثٍريأَصابكُم من مِصيبٍة فَِب

مث أنزل اهللا علـيهم     ، وملا أعجب املؤمنون بكثرم يوم حنني هزموا        
 ، فتراجعوا وصدقوا احلملة على عدوهم     ،وأيدهم جبنود من عنده   ، السكينة  

  كما قال  ، فنصرهم وأيدهم وهزم عدوهم    ،واستغاثوا برم واستنصروا به   
قَد نصركُم اللّه ِفي مواِطن كَِثريٍة ويوم حنـيٍن ِإذْ أَعجبـتكُم            لَ﴿ :تعاىل

            ثُـم ـتبحا رِبم ضاَألر كُملَيع اقَتضئًا ويش نكُمِن عغت فَلَم كُمتكَثْر
 ِبِريندم متلَّيو  *      وِلِه وسلَى رع هتِكينس زلَ اللّهأَن لَ   ثُمأَنزو ِمِننيؤلَى الْمع

اء الْكَاِفِرينزج ذَِلكواْ وكَفَر الَِّذين عذَّبا وهورت ا لَّمودن٣(﴾ج(.   

أو ،  من هزمية أو جراح      ،فكل ما أصاب املسلمني يف اجلهاد أو غريه       
 فهو بأسباب تقصريهم وتفريطهم فيما جيب مـن         ؛غري ذلك مما يكرهون   

   أو ، والعناية بأمر احلرب،إعداد القوة 
                                                

  .١٥٢سورة آل عمران، اآلية  )١(
  .٣٠سورة الشورى، اآلية  )٢(
  .٢٦، ٢٥سورة التوبة، اآلية  )٣(
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   .وخمالفتهم ألمر اهللا، بأسباب معاصيهم

 وأعدوا لعـدوكم    ،واستقيموا على أمره   أيها ااهدون  فاستعينوا باهللا 
 وانصروه ينصركم ويثبـت     ، واصدقوا اهللا يصدقكم   ،ما استطعتم من قوة   

ازع التن أيضاً  واحذروا ،وسائر املعاصي ،  واحذروا الكرب والرياء     ،أقدامكم
وغري ذلك مـا مل  ، وعصيان قادتكم يف تدبري شئون احلرب       ، واالختالف  

يا أَيها الَِّذين آمنـواْ     ﴿:  عمالً بقول اهللا تعاىل    ؛عز وجل    يكن معصية هللا  
 وأَِطيعواْ اللّه   *ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَِثريا لَّعلَّكُم تفْلَحونَ        

            ـعم واْ ِإنَّ اللّـهِبراصو كُمِرحي بذْهتلُواْ وفْشواْ فَتعازنالَ تو ولَهسرو
اِبِرينـاِس            *الصِرئَاء النا وطَراِرِهم بواْ ِمن ِديجرخ واْ كَالَِّذينكُونالَ تو

لُونَ ممعا يِبم اللّهِبيِل اللِّه ون سونَ عدصي١(﴾ِحيطٌو(.   

 إليكم مناذج من كلمـات أصـحاب        ، أيها ااهدون  ،أيها املسلمون 
حني مقابلتـهم جلـيش      ورضي اهللا عنهم   صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا 

   . ملا فيها من العربة والذكرى؛الروم يوم الريموك

 رضـي اهللا عنـه      ملا مجع خالد   :رضي اهللا عنه   كالم خالد بن الوليد   
إن هذا يوم من     ": فقال ، قام فيها خطيباً   ،وك لقتال الروم  اجليوش يوم الريم  

  أيام اهللا ال ينبغي فيه الفخر 
                                                

  .٤٧ ٤٥سورة األنفال، اآليات  )١(
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 وإن هذا يوم له مـا       ، وأريدوا اهللا بعملكم   ، أخلصوا جهادكم  ،وال البغي 
 :عبـاد اهللا  ":يف الناس خطيباً فقـال     رضي اهللا عنه   وقام أبو عبيدة  ". بعده

 فـإن   ؛ اصـربوا  :عشر املسلمني  يا م  ،انصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم    
 وال تربحـوا    ، ومدحضة للعـار   ، ومرضاة للرب  ،الصرب منجاة من الكفر   

 ، وأشرعوا الرماح  ، وال تبدأوهم بالقتال   ، وال ختطوا إليهم خطوة    ،مصافكم
 والزموا الصمت إال من ذكـر اهللا يف أنفـسكم حـىت          ،واستتروا بالدرقِ 

   ."إن شاء اهللا تعاىل آمركم
 فجعـل  ،يف الناس خطيباً ذلك اليوم     رضي اهللا عنه   ن جبل وقام معاذ ب  
 وأنـصار اهلـدى   ، الكتـاب ومتحفظييا أهل القرآن   ":يذكرهم ويقول 

 وال يؤيت اهللا املغفرة     ، إن رمحة اهللا ال تنال وجنته ال تدخل باألماين         :واحلق
وعد ﴿ :تعاىل  أمل تسمعوا بقول اهللا    .والرمحة الواسعة إال الصادق املصدق    

لَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي الْأَرِض كَما          ال
             ـمى لَهـضتالَّـِذي ار مهِدين ملَه نكِّنملَيو ِلِهمِمن قَب الَِّذين لَفختاس

 ،)١(﴾ي لَا يشِركُونَ ِبـي شـيئًا      ولَيبدلَنهم من بعِد خوِفِهم أَمنا يعبدوننِ     
من ربكم أن يراكم فراراً مـن عـدوكم وأنـتم يف           رمحكم اهللا  فاستحوا
   ." وال عز بغريه، وليس لكم ملتحد من دونه،قبضته

   : فقال،يف الناس رضي اهللا عنه وقام عمرو بن العاص

                                                
   ٥٥سورة النور، اآلية )١(



  

 - ١٦٥ - 
 

 ،اح وأشرعوا الرم  ، واجثوا على الركب   ، غضوا األبصار  :يا أيها املسلمون  "
فإذا وثبوا عليكم فأمهلوهم حىت إذا ركبوا أطراف األسنة فثبوا إليهم وثبة            

 وجيـزي   ، وميقت الكـذب   ، فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه     .األسد
 لقد مسعت أن املسلمني سيفتحوا كفراً كفْراً وقصراً         ،باإلحسان إحساناً 

د  الـش  فإنكم لـو صـدقتموهم  ، فال يهولنكم مجعهم وال عددهم  ،قصراً
يف  رضي اهللا عنـه   وقام أبو سفيان بن حرب."تطايروا تطاير أوالد احلجل 
واهللا ال ينجيكم مـن هـؤالء      ": من ذلك قوله   ،الناس فتكلم كالماً حسناً   

 والصرب يف املـواطن     ، إال بصدق اللقاء   ، وال تبلغن رضوان اهللا غداً     ،القوم
 من كـالم    ،ون هذه مناذج حية عظيمة نقلتها لكم أيها ااهد        ."املكروهة

 لتعلموا أن النـصر يف الـدنيا        ؛صلى اهللا عليه وسلم      أصحاب رسول اهللا  
 ، وال بالتفريط وإضـاعة الواجـب   ،والفوز يف اآلخرة ال يدركان باألماين     

 واالستقامة  ، ومصابرة األعداء  ،بالصدق يف اللقاء   بتوفيق اهللا  وإمنا يدركان 
   . وإيثار حقه على ما سواه،على دين اهللا
 وأن جيمـع كلمتـهم      ، املسؤول أن ينصر املسلمني على عدوهم      واهللا

 والـصدق يف جهـاد      ، وأن يوفق قادم لالستقامة على أمره      ،على احلق 
أن يهـزم    عز وجـل    كما نسأله  ، والتوبة إليه من كل ما يغضبه      ،أعدائه

 وأن  ، وأن يكبت أعداء اإلسالم أينما كـانوا       ،اليهود وأنصارهم وأعوام  
  يرتل م 
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 وصلى اهللا   ، إنه على كل شيء قدير     ،ه الذي ال يرد عن القوم ارمني      بأس
 إمام الفـاحتني    ،وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله وخريته من خلقه        

 ومن سـار    ، وعلى آله وأصحابه   ، وخري عباد اهللا أمجعني    ،وسيد املرسلني 
   .على جه ومتسك بسريته إىل يوم الدين
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  )١(عمل صدام عدوان أثيم - ٤٢

 وما ترتب   ،الشك أن عمل الزعيم العراقي من اجتياحه دولة الكويت         
 الشك أن   ، سفك الدماء وب األموال وانتهاك األعراض      :على ذلك من  

 جيب عليه التوبة إىل اهللا من       ،هذا عدوان أثيم وجرمية عظيمة ومنكر شنيع      
 ألن هـذا اإلقـدام      ؛ والبدار بإخراج جيشه من الدولة الكويتيـة       ،ذلك
 وملـا مت    ، بل خمالف للشرع وجلميع القوانني العرفية      ،االجتياح أمر منكر  و

   .عليه التعاهد بينه وبني قادة العرب يف جامعتهم العربية

 وإذا مل   ،والواجب عليه حل املشاكل بالطرق السلمية واملفاوضـات       
ال   وجب رد األمر إىل حمكمة شـرعية ،تنجح املفاوضات والطرق السلمية   

 أن ترد مجيع املنازعات بني الدول واألفـراد والقبائـل إىل            وجيب قانونية
 ؛ بأن تشكل حمكمة شرعية من علماء أهل احلق والـسنة          ،احلكم الشرعي 

   .حىت حيكموا مبا تنازع عليه املسلمون من دولتني أو قبيلتني أو أفراد

  

                                                
هـ، صفحة احملـيط الـدويل،    ١٧/٨/١٩٩٠هـ املوافق   ٢٦/١/١٤١١بتاريخ  ) اجلزيرة(نشرت يف    )١(

  .١٥٠ ص٦ونشرت يف هذا اموع ج
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 ،وإن هذا العمل الذي قام به صدام ضد الكويت هو عمل إجرامـي            
 خري من   ، والرجوع إىل احلق فضيلة وحق     ، وعدم التمادي  وجيب التوبة منه  

   .التمادي يف الرذيلة واخلطأ
وقد صدر بيان من جملس هيئة كبار العلمـاء يف اململكـة العربيـة              

 ووضـح يف  . وأنه عدوان وجرمية وخيانة   ، يبني خطأ هذا العمل    ،السعودية
نة ببعض الكفار   أنه ال مانع من االستعا     والذي أنا أحد أعضائه    بيان العلماء 

 وال بأس من االستعانة لصد عدوان املعتـدي         ،للجيوش اإلسالمية والعربية  
   . وعن حرمة اإلسالم واملسلمني،والدفاع عن البالد

مبنـأى عـن     حبمد اهللا   فإما ،أما اإلشاعات حول احلرمني الشريفني    
   . ومها آمنان حبمد اهللا،الزعيم العراقي وغريه
لدولة السعودية احتاجت إىل االستعانة بـبعض        أن ا  ،وكل ما يف األمر   

وإمنـا ذلـك     ومن مجلتهم الواليات املتحدة    اجليوش من جنسيات متعددة   
 وال حرج   ،للدفاع املشترك مع القوات السعودية عن البالد واإلسالم وأهله        

 وحفظ البالد ومحايتها من شر األشرار       ، ألنه استعانة لدفع الظلم    ؛يف ذلك 
   .كما قرره أهل العلم وبينوه   فال حرج،وان املعتدينوظلم الظاملني وعد

اليت صدقت أقـوال صـدام    وأما ما أشاعته بعض األقليات اإلسالمية     
 وغريهـا   ،حول تدخل اإلمربيالية يف شئون املسلمني ومقدسام       وأكاذيبه

   فإن هذا ،من اإلشاعات الباطلة
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س  وهو حزب قـومي ولـي      ، والذي أشاعه هو حزب صدام     ،خطأ كبري 
 ولـو   ، إذا تعدوا وجب ردعهـم     ، وحىت لو كانوا مسلمني    ،حزباً إسالمياً 

 يدفع ا الـشر     ، وعلى طريقة سلمية كما هي     ،باالستعانة ببعض الكفرة  
استعان بصفوان بن أميـة   صلى اهللا عليه وسلم  والرسول،وحتمى ا البالد 

   .يوم حنني حلرب أهل الطائف
 تعدى وظلـم جيـوز علـى        وبذلك فإن االستعانة بالكفار على من     

   . أو على أي متعد وظامل،الكفار
 أما هذا الوضع فهو     ،والذي ال جيوز هو أن ينصر كفار على مسلمني        

 وفـرق بـني     ،حيمي املسلمني وأراضيهم من ارمني واملعتدين والكافرين      
 ، ويعينهم على املـسلمني    ، بني إنسان ينصر الكفار على املسلمني      ،االثنني

 مـن  ؛ أما كما هو احلال باململكـة . ال جتوز وهذا منكر   ،الردةوهذه هي   
عـن   سواء كان كافراً أو مسلماً     االستعانة بالكفار لردع املعتدي وصده    

 ألنه حلماية املـسلمني   ؛ فهذا أمر مطلوب والزم    ،بالد اإلسالم واملقدسات  
   .سواء كان كافراً أو مسلماً  ورد األذى عنهم

 ويرجع عما هو عليه     ، يتوب إىل اهللا   والواجب على الزعيم العراقي أن    
 وأن يـسود    ، وعليه أن يلتزم باإلسالم    ، ويترك حزب الشيطان   ،من الباطل 

   . وندعو له باهلداية،الرعية وحيكم فيهم باإلسالم
   حول إمكانية ،وأكد مساحته يف إجابته على سؤال للجزيرة
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ب على مجيـع    جي : فقال ؟إجياد حمكمة دولية شرعية حلل املنازعات بني الدول       
 ،الدول اإلسالمية والعربية حل منازعام بالطرق الشرعية مبحكمات شـرعية     

 ويف البلـدان    . حتكم بـني الـدول     ؛يف كل بلد حمكمة أخرى تكون دولية      
 :يقول سبحانه وتعاىل   ألن اهللا  ؛اإلسالمية جيب أن يكون هناك حمكمة شرعية      

﴿     هكْمٍء فَحيِفيِه ِمن ش ملَفْتتا اخمـا  ﴿ :جل وعال   ويقول ،)١(﴾ ِإلَى اللَّهِ  وي
أَيها الَِّذين آمنواْ أَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ وأُوِلي اَألمـِر ِمـنكُم فَـِإن              

 :سـبحانه وتعـاىل    ويقول.)٢(﴾تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللِّه والرسولِ   
﴿   ؤالَ ي كبرواْ ِفـي           فَالَ وِجدالَ ي ثُم مهنيب رجا شِفيم وككِّمحي ىتونَ حِمن

 فإذا تنازعـت دولتـان أو   )٣(﴾أَنفُِسِهم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسِليما     
 ، حبكم الشريعة فيما تنازعوا به     ، وجب أن حيكم بينهما علماء اإلسالم      ،أكثر

  .  بل بشرع اهللا، ال بقوانني يف البلدان أو بآراء الرجال،سنةعلى ضوء الكتاب وال
ووجه مساحته النصح للجيش العراقي بعـدم التمـادي يف األعمـال            

 أن حيترم مـال     ، وعلى كل مسلم   ، الواجب على اجلنود العراقيني    :املنكرة
ال يف    وال جيوز التعـدي علـى أي مـسلم         ،املسلم ودمه وعرضه وأهله   

عليـه    قـال  ؛ وال يف دمه   ،وال يف ماله وال يف عرضه      هالكويت وال يف غري   
   :الصالة والسالم

                                                
  .١٠سورة الشورى اآلية  )١(
  .٥٩ سورة النساء، اآلية )٢(
  .٦٥ سورة النساء، اآلية )٣(
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   .)١()) دمه وماله وعرضه:كل املسلم على املسلم حرام((
 ال يربر للجنود وأفراد اجلـيش أن يتعـدوا        ،وهذا العدوان من العراق   

 أو  ، أو يـضربوا أجـسادهم     ، ويأخذوا أمواهلم  ،على الكويتيني أو غريهم   
كل ذلك منكر وحرام    ، أو يتعدوا على نسائهم    ،لوا صبيام يقتلوهم أو يقت  

 وأن ال يقـدموا    ، وأن حيذروا ما حرم اهللا     ، والواجب أن يتقوا اهللا    ،ال جيوز 
 والبعد عـن رمحتـه      ، ويسبب دخوهلم النار   ،على أمر يغضب اهللا عليهم    

   .ورضوانه
 ،)اجلزيـرة (وأوصى مساحته األشقاء الكـويتيني يف تـصرحيه لــ           

 أوصي شعب الكويت املظلوم بتقوى      :نة بالصرب وتقوى اهللا فقال    باالستعا
 وأن  ،وأن يتوبوا إليه عن سالف ذنـوم      ،  وأن يستقيموا على دينه    ،اهللا

 وسوف  ، وأن يعيدهم إىل بالدهم ساملني     ،يسألوا اهللا النصر على العدو    
 ، يعطيهم اهللا ما فام    ،يعوضهم اهللا خرياً مما أخذ منهم بالتوبة النصوح       

وتوبوا ِإلَى  ﴿ :عز وجل  كما قال  سبحانه وتعاىل  يعوضهم خرياً منه  و
يا ﴿ :سبحانه  ويقول ،)٢(﴾اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ     
  .)٣(﴾أَيها الَِّذين آمنوا توبوا ِإلَى اللَِّه توبةً نصوحا

                                                
  .٢٥٦٤برقم  )حترمي ظلم املسلم وخذله(باب  ،)الرب والصلة واآلداب(سلم يف  رواه م)١(
  .٣١ سورة النور، اآلية )٢(
  .٨ سورة التحرمي، اآلية )٣(
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 وكـل   ، وكل منا على خطر    ، بالتوبة ونسأل اهللا أن مين علينا وعليهم     
 ويف كـل   ،مسلم يف أي مكان يف السعودية أو الكويت أو الشام أو اليمن           

 ويعلم أن ما أصابه مل يكـن        ، عليه حماسبة النفس وجماهدا يف اهللا      ،مكان
 فإن علـى مجيـع إخواننـا        ، لذلك . وما أخطأه مل يكن ليصيبه     ،ليخطئه
 ،لكة العربية السعودية وكل مكـان      وعلى مجيع املسلمني باملم    ،بالكويت

 وأن يصربوا على ما     ، وأن جياهدوا أنفسهم يف طاعة اهللا      ،عليهم تقوى اهللا  
 ، كما أن عليهم االستقامة على احلق والتواصي بـه         ،أصام من مصائب  

 ورد علـيهم مـا كـان        ،أصلح اهللا هلم ما كان فاسداً      .والتناصح يف اهللا  
سـبحانه    وجعل هلم العاقبة احلميـدة     ، وعوضهم خرياً مما أصام    ،شارداً
والَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا وِإنَّ اللَّه لَمـع  ﴿ :عز وجل  قال وتعاىل

ِسِننيحئًا       ﴿ :تعاىل  وقال ،)١(﴾الْميش مهدكَي كُمرضقُواْ الَ يتتواْ وِبرصِإن تو
   عا يِبم ِحيطٌ ِإنَّ اللّهلُونَ مويعوضه خرياً ممـا  ،ومن يتق اهللا يوفقه اهللا  .)٢(﴾م 

   . ويسأله الرمحة العامة والشاملة اليت تعم أمر دينه ودنياه وآخرته،أخذ منه
 : كلميت نصيحة عامة للمسلمني مجيعاً     :ويف ختام تصريح مساحته قال    

 ويعتنـوا   ،عظيم وأن يتدبروا القرآن ال    ، وأن يلتزموا بشرع اهللا    ،أن يتقوا اهللا  
   وأن ينظموا ،بالسنة املطهرة

                                                
  .٦٩سورة العنكبوت، اآلية  )١(
   .١٢٠ سورة آل عمران، اآلية )٢(
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 وأن تكون أعماهلم وأقواهلم وخالفام      ،أعماهلم على ضوء الكتاب والسنة    
 بـل جيـب أن      ، ال إىل القوانني الوضعية    ،كلها ترجع إىل الكتاب والسنة    

وأن  صلى اهللا عليه وسـلم     تكون كلها حمكومة بكتاب اهللا وسنة رسوله      
   .ومجاعات ودوالًيلتزموا ذا أفراداً 

 وأن  ، أن يتحاكموا إىل شـرع اهللا      ؛وهذا هو الواجب على املسلمني    
 ؛ ويدعون ما حرم اهللا    ، وأن يعملوا مبا أمر دين اهللا      ،يستقيموا على دين اهللا   

يا أَيها النـاس اتقُـواْ     ﴿ ،)١(﴾يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم    ﴿ :ألن اهللا يقول  
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُـم      ﴿ ،)٢(﴾ِذي خلَقَكُم من نفٍْس واِحدةٍ    ربكُم الَّ 

ِظيمٌء عيِة شاعلَةَ السلْز٣(﴾ِإنَّ ز(.   
يا أَيهـا   ﴿ :تعاىل  واحلفاظ على دينه قال    ،فمأمورون بتقوى اهللا مجيعاً   

يصِلح لَكُم أَعمالَكُم ويغِفر     * ا سِديدا الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولً     
  .)٤(﴾لَكُم ذُنوبكُم ومن يِطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عِظيما

يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَـدمت    ﴿ :سبحانه وقال
ولَا تكُونوا كَالَِّذين نسوا اللَّـه        *للَّه ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما تعملُونَ     ِلغٍد واتقُوا ا  

  لَا يستِوي أَصحاب الناِر  *فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ

                                                
  .٣٣سورة لقمان، اآلية  )١(
  .١سورة النساء، اآلية  )٢(
  .١سورة احلج، اآلية  )٣(
  .٧١، ٧٠سورة األحزاب، اآليتان  )٤(
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   .)١(﴾وأَصحاب الْجنِة أَصحاب الْجنِة هم الْفَاِئزونَ

 ، أن يتقوا اهللا ويعبـدوه وحـده       ؛هو الواجب على الناس مجيعاً    وهذا  
وأن يقفوا عنـد     سبحانه  وحيذروا يه  ، وينقادوا ألمره  ،وحيكموا شريعته 

وتعاونواْ علَـى   ﴿ :تعاىل  وأن يتواصوا ذا ويتناصحوا كما قال      ،حدوده
      دالْعلَى اِإلثِْم وواْ عناوعالَ تى وقْوالتو الْرب      ِديدش ِإنَّ اللّه قُواْ اللّهاتاِن وو

ِإلَّـا   * ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسرٍ    * والْعصِر﴿ :سبحانه  ويقول ،)٢(﴾الِْعقَاِب
  . )٣(﴾الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر

 الـدين   . الدين النصيحة  .الدين النصيحة (( :صلى اهللا عليه وسلم    ويقول
 وألئمـة   ، ولرسوله ، ولكتابه ،هللا(( : قال ،؟ ملن يا رسول اهللا    : قيل ،))النصيحة
صلى  بايعت النيب  ": ويقول جرير بن عبد اهللا البجلي      ،)٤()) وعامتهم ،املسلمني

   .)٥("ح لكل مسلم والنص، وإيتاء الزكاة، إقام الصالة:اهللا عليه وسلم على

   هو الواجب على مستوى الشعوب ورؤساء الدول وهذا
                                                

  .٢٠ ١٨سورة احلشر، اآليات  )١(
  .٢سورة املائدة، اآلية  )٢(
  . سورة العصر، كاملة )٣(
بيان (، باب   )اإلميان(، ومسلم يف    ١٦٤٩٩حديث متيم الداري برقم      ،)مسند الشاميني (رواه أمحد يف     )٤(

  .٥٥برقم  )أن الدين النصيحة
بيـان أن  (بـاب    ،)اإلميان(، ومسلم يف    ٥٧برقم   )الدين النصيحة (باب   ،)اإلميان(  رواه البخاري يف   )٥(

  .٥٦برقم  )الدين النصيحة
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 ال  ، وأن حيكموا شـرع اهللا     ، وأن يتواصوا باحلق   ، أن يتناصحوا  ،اإلسالمية
   .بالقوانني اليت يضعوا بأنفسهم

 والتوفيق  ،باهلداية للجميع  عز وجل  ودعا مساحته يف ختام تصرحيه اهللا     
ن يعيذهم من شر     وأ ، ويويل عليهم خيارهم   ، وأن يصلح قادم   ،للمسلمني
   .األشرار

 وأن يرد كيد كـل عـدو يف   ،ونسأل اهللا أن يكفينا شر كل ذي شر      
   . واهللا ويل التوفيق. وأن يكشف شره أينما كان،حنره
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  موقف الشريعة اإلسالمية - ٤٣
  من الغزو العراقي للكويت

 ، وال عدوان إال على الظاملني     ، والعاقبة للمتقني  ،احلمد هللا رب العاملني   
 نبينـا  ،لصالة والسالم على عبده ورسوله وخليله وأمينه علـى وحيـه      وا

 ومن سلك سـبيله   ، وعلى آله وأصحابه   ،وإمامنا وسيدنا حممد بن عبد اهللا     
   )١(.واهتدى داه
 نظراً ملا جـرى مـن       ، أيها اإلخوان املسلمون يف كل مكان      :أما بعد 

ـ             رم عـام   حوادث يف اليوم احلادي عشر من هذا الشهر من شهر اهللا احمل
 والظلم العظيم من رئيس دولـة العـراق     ، من العدوان األثيم   ،هـ١٤١١

 وذلك باجتياحه بالد الكويت جبيوشه مزودة بـأنواع         ،على دولة الكويت  
 وسـفك   ، وما حصل بسبب ذلك من الفساد العظـيم        ،األسلحة املدمرة 

   . وتشريد اآلمنني،الدماء وب األموال وهتك األعراض
 ، وعما ينبغي حنـوه    ،ثر السؤال عن هذا احلادث     ك ،بسبب هذا كله  

 وما جيب   ،ورأيت أنه من الواجب إخبار املسلمني فيما يتعلق ذا احلادث         
   : فأقول،على املسلم حنوه

  الشك أن هذا احلادث من رئيس دولة العراق حادث 

                                                
وغريها من الصحف احمللية، ونشرت يف هـذا         هـ،٢٩/١/١٤١١بتاريخ  ) البالد(نشرت يف جريدة     )١(

  .٧٥ ص٦اموع ج
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 جيب علـى مجيـع الـدول        ، وعدوان كبري على دولة جماورة آمنة      ،أليم
 وبيان أنـه    ،وعلى مجيع املسلمني إنكار ذلك وشجبه      ،اإلسالمية وغريها 

  . عدوان أثيم وظلم كبري
 أن يبادر بسحب جيـشه مـن دولـة          ،وجيب على رئيس دولة العراق    

  واهللا ، والظلم عاقبته وخيمة   ، وأن حيذر مغبة ذلك يف الدنيا واآلخرة       ،الكويت
 ،)١(﴾وِلي ولَا نِصريٍ  والظَّاِلمونَ ما لَهم من     ﴿ :يقول يف كتابه املبني    عز وجل 
   .)٢(﴾ومن يظِْلم منكُم نِذقْه عذَابا كَِبريا﴿ :سبحانه وتعاىل ويقول

 فإن الظلم ظلمـات     ،اتقوا الظلم (( :صلى اهللا عليه وسلم    ويقول النيب 
 :صلى اهللا عليه وسلم    فيما رواه عنه نبيه    عز وجل   ويقول ،)٣())يوم القيامة 

وجعلته بيـنكم حمرمـاً فـال       مت الظلم على نفسي     يا عبادي إنين حر   ((
 والشك أيـضاً أنـه      ،الشك أن هذا العدوان من أقبح الظلم       .)٤())تظاملوا

 حري صاحبه بالعقوبة العادلـة      ،خمالف للتعاليم اإلسالمية واملواثيق الدولية    
   .العاجلة

  واملشاكل بني اجلريان وبني القبائل وبني الدول ال حتل 

                                                
  .٨سورة الشورى، اآلية  )١(
  .١٩سورة الفرقان، اآلية  )٢(
، ومـسلم يف  ٢٤٤٧بـرقم  ، )الظلم ظلمات يوم القيامة   (باب   ،)املظامل والغصب (رواه البخاري يف     )٣(
  .٢٥٧٨برقم  )حترمي الظلم(باب  ،)الرب والصلة واآلداب(
  .٢٥٧٧برقم  )حترمي الظلم(باب  ،)الرب والصلة واآلداب(رواه مسلم يف  )٤(
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 أو بـاحلكم    ، ولكن حتل بالطرق الـسلمية والـصلح       ،بالظلم والعدوان 
 أما حلها بالظلم والعدوان والسالح وقتل األبرياء وب األموال          ،الشرعي

 وال يقره ميثاق    ، فهذا ال تقره شريعة إسالمية     ،وغري هذا من أنواع الفساد    
 ، وخمالف للمواثيق الدولية   ، بل خمالف لألعراف   ،دويل وال عرف بني الناس    

   .خمالف لشرع اهللا املطهركما أنه 
 ، والعربية وغريها إنكـاره    ،والواجب على الدول اإلسالمية وغريها          

،  والشك أنه جـدير باإلنكـار      ،وقد وقع ذلك وأمجع العامل على إنكاره      
 وأن ، أن تسحب جيوشها من دولة الكويـت  ،فالواجب على دولة العراق   

أن حتل املشكلة بينها وبني      و ، وأن تلغي هذه املشكلة اخلطرية     ،تبادر بذلك 
 ، ودرج عليها املـسلمون    ،الكويت بالطرق السلمية اليت أوضحها اإلسالم     

ودرج عليها كل من له أدىن بـصرية وأدىن رغبـة يف احلـق والعـدل                
   .واإلنصاف

سواء كان ذلـك   وهذه املسألة كغريها من املسائل اليت تقع بني الناس      
 وحيرم حلـها    ،ل بالطرق الشرعية  جيب أن حت   بني دول وقبائل أو غري ذلك     

 :جـل وعـال     والصلح جائز بني املسلمني كما قـال       ،بالظلم والعدوان 
﴿ ريخ لْحالصعليه الصالة والـسالم     ويف احلديث الشريف يقول    ،)١(﴾و: 
   الصلح جائز ((

                                                
  .١٢٨سورة النساء، اآلية  )١(
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 فإذا تيسر الـصلح     .)١()) إال صلحاً حرم حالالً أو أحل حراماً       ،بني املسلمني 
 فـذلك   ، بل حترى فيه العدل واإلنصاف والقسط      ، شرع اهللا  الذي ال خيالف  

يف  عـز وجـل     كما قال  ، فإن مل يتيسر وجب الرجوع إىل حكم اهللا        ،جائز
يا أَيها الَِّذين آمنواْ أَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ وأُوِلي اَألمِر          ﴿ :كتابه املبني 

    يِفي ش متعازنفَِإن ت ونَ ِباللِّه         ِمنكُمِمنؤت موِل ِإن كُنتسالرِإلَى اللِّه و وهدٍء فَر
  . )٢(﴾والْيوِم اآلِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالً

هو الـرد إىل     سبحانه وتعاىل   على أن الرد إىل اهللا     ،فقد أمجع العلماء  
هو الرد   ه وسلم صلى اهللا علي    وأن الرد إىل الرسول    ،)القرآن(كتابه العظيم   
صـلى   والرد إىل سنته الثابتة بعد وفاته      عليه الصالة والسالم   إليه يف حياته  

 وفيه العاقبـة  ،هو اخلري للمسلمني وهذا، وعلى آله وصحبه اهللا عليه وسلم  
عز   وقال اهللا  ، وهو الواجب على كل من آمن باهللا واليوم اآلخر         ،احلميدة
 وهذا عام يف    ،)٣(﴾ شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَِّه      وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن   ﴿ :وجل

 :سـبحانه وتعـاىل     وقال .مجيع املسائل بني الدول والشعوب وغري ذلك      
﴿مهنيب رجا شِفيم وككِّمحي ىتونَ حِمنؤالَ ي كبريعين ،)٤(﴾ فَالَ و   

                                                
بـرقم   )يف الـصلح   صلى اهللا عليه وسـلم     ما ذكر عن الرسول   (باب   ،)األحكام(رواه الترمذي يف     )١(

  .٢٣٥٣برقم  )الصلح(باب  ،)األحكام(، وابن ماجة يف ١٣٥٢
  .٥٩سورة النساء، اآلية  )٢(
  .١٠سورة الشورى، اآلية  )٣(
  .٦٥سورة النساء، اآلية  )٤(
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جاِهِليِة يبغونَ ومن أَفَحكْم الْ﴿ :سبحانه ويقول صلى اهللا عليه وسلم النيب
  .)١(﴾أَحسن ِمن اللِّه حكْما لِّقَوٍم يوِقنونَ

 ومجيـع   ،فالواجب على مجيع الدول ومجيع اجلماعات ومجيع القبائل       
 أن يرجعوا إىل حكم اهللا فيمـا يتنـازعون فيـه            ،املسلمني يف كل مكان   

 املـشاكل بينـهم      وأن حتـل   ، وأن حيذروا العدوان والظلم    ،وخيتلفون فيه 
 وجب احلل   ، فإن مل يتيسر ذلك    ، والوسائط العاقلة الطيبة   ،بالطرق السلمية 

   .باحلكم الشرعي ال بالعدوان والظلم

 جيب أن حتل مبحكمة شرعية      ،وهذه املسألة اليت بني الكويت والعراق     
 ليحلوها علـى ضـوء      ؛من العلماء املعروفني بالعلم والفضل واالستقامة     

   .إذا مل يتيسر الصلح صلى اهللا عليه وسلم ة رسولهكتاب اهللا وسن

وهكذا مجيع املشاكل اليت تعم وتعرض بالدول اإلسالمية أو العربية يف 
   . ال بالعدوان والظلم، بالصلح إن تيسر؛ حتل ذه الطريقة،كل مكان

 ، من الفساد والشرور والظلـم     ؛والشك أن كل ما جيري بني الناس      
يف كتابـه    عز وجـل    كما قال اهللا   ،املعاصيكل ذلك بأسباب الذنوب و    

  وما أَصابكُم من مِصيبٍة فَِبما كَسبت ﴿ :العظيم

                                                
  .٥٠سورة املائدة، اآلية  )١(
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ما أَصابك ِمـن حـسنٍة      ﴿ :سبحانه  وقال .)١(﴾أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثريٍ   
       فِْسكئٍَة فَِمن نيِمن س كابا أَصماللِّه و جـل وعـال    وقـال  ،)٢(﴾فَِمن: 

﴿            ـضعم بِذيقَهاِس ِليِدي النأَي تبا كَسِر ِبمحالْبو رِفي الْب ادالْفَس رظَه
  .)٣(﴾الَِّذي عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونَ

 وذلك  ، التوبة إىل اهللا من مجيع الذنوب      :فالواجب على مجيع املسلمني   
لصادق على عدم العودة     والعزم ا  ، واإلقالع عنها  ،بالندم على املاضي منها   

 ، وإذا كان الذنب يتعلق حبـق املخلـوق        ، وهذه هي التوبة النصوح    ،فيها
 أو رد مظلمته إليه     ، إذا كان مرشداً   مساحهفالبد من التحلل من املخلوق و     

 :يقـول  سـبحانه وتعـاىل     واهللا ، وال تتم التوبة إال بذلك     ،وإعطائه حقه 
﴿    ها أَيِميعوا ِإلَى اللَِّه جوبتونَ   وفِْلحت لَّكُمونَ لَعِمنؤففي التوبة   .)٤(﴾ا الْم 

  وقـال ، والسالمة من كل شر يف الدنيا واآلخرة ،الفالح والظفر بكل خري   
يا أَيها الَِّذين آمنوا توبوا ِإلَى اللَِّه توبةً نصوحا عسى ربكُـم            ﴿ :سبحانه

   ئَاِتكُميس نكُمع كَفِّرـا           أَن يِتهحـِري ِمـن تجـاٍت تنج ِخلَكُمـديو 
ارهصلى اهللا عليه وسلم  والنيب،)٥(﴾الْأَن   

                                                
  .٣٠سورة الشورى، اآلية  )١(
  .٧٩سورة النساء، اآلية  )٢(
  .٤١سورة الروم، اآلية  )٣(
  .٣١سورة النور، اآلية  )٤(
  .٨سورة التحرمي، اآلية  )٥(
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   .)١())التائب من الذنب كمن ال ذنب له(( : يقول

 وأن يستقيموا على    ، أن يراقبوا اهللا   :فعلى مجيع املسلمني يف كل مكان     
 وأن  ،علـيهم  وإىل ترك ما حرم      ، وأن يسارعوا إىل ما أوجب عليهم      ،دينه

 ويتواصوا باحلق والصرب    ، ويتعاونوا على الرب والتقوى    ،يتناصحوا فيما بينهم  
 ِإلَّـا   *ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسرٍ   *والْعصِر﴿ :عز وجل   عمالً بقول اهللا   ،عليه

   .)٢(﴾الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر

مثل املؤمنني يف تـوادهم وتـرامحهم       (( :صلى اهللا عليه وسلم    وقوله
 إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه سـائر األعـضاء        ،كمثل اجلسد الواحد  

املـؤمن للمـؤمن    (( :صلى اهللا عليه وسـلم      وقوله ،)٣())بالسهر واحلمى 
   .)٤())كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بني أصابعه

 وأعظم الواجبات   ،اصي باحلق من أهم املهمات    فالتناصح يف اهللا والتو   
   .يف حق األفراد واجلماعات والشعوب

                                                
  .٤٢٥٠برقم  )ذكر التوبة(باب  ،)الزهد(رواه ابن ماجة يف  )١(
  .سورة العصر، كاملة )٢(
الـرب والـصلة    (لم يف   ، ومـس  ٦٠١١برقم   )رمحة الناس والبهائم  (باب   ،)األدب(رواه البخاري يف     )٣(

  .٢٥٨٦برقم  )باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم (،)واآلداب
الـرب والـصلة    (، ومسلم يف    ٢٤٤٦برقم   )نصر املظلوم (، باب   )املظامل والغصب (رواه البخاري يف     )٤(

  .٢٥٨٥برقم  )تراحم املؤمنني وتعاطفهم(باب  ،)واآلداب
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 وأن يبادر بالرجوع    ،وجيب على رئيس دولة العراق أن يتوب إىل اهللا        
 واملسارعة إىل إخـراج جيـشه مـن         ، والتوبة مما وقع منه من الظلم      ،إليه

حيصل التقارب   و ، وحىت تعود األمور إىل نصاا     ، حىت دأ الفتنة   ،الكويت
  .يف حل املشكلة بالطريقة اليت ذكرا

 وهو أن مجيع املشاكل     ، ليس يف هذا نزاع    ،وهذا قول مجيع أهل العلم    
 جيب أن حتل بالطريق الـشرعي       ،بني الدول واجلماعات والقبائل واألفراد    

 والصلح الشرعي الـذي ال خيـالف        ،إذا مل حيسن حلها بالطرق السلمية     
  .شرع اهللا

 املترتبـة  ،صل من احلكومة السعودية ألسباب هذه احلوادثوأما ما ح 
 من اسـتعانتها    ،على الظلم الصادر من رئيس دولة العراق لدولة الكويت        

 من املسلمني وغريهم   جبملة من اجليوش اليت حصلت من جنسيات متعددة       
 بل حتتمـه وتوجبـه      ، فذلك أمر جائز   ، وللدفاع عن البالد   ،لصد العدوان 

 ألن الـدفاع عـن      ؛ى اململكة أن تقوم ذا الواجـب       وأن عل  ،الضرورة
 فهـي   ، بل متحتم  ،اإلسالم واملسلمني وعن حرمة البالد وأهلها أمر الزم       

 واحلرص علـى    ، ومشكورة على مبادرا هلذا االحتياط     ،معذورة يف ذلك  
 والدفاع عنها من عدوان متوقع قد يقوم بـه          ،محاية البالد من الشر وأهله    

 ، بسبب ما حدث منه مع دولة الكويت       ؛ ألنه ال يؤمن   ؛رئيس دولة العراق  
   .فخيانته متوقعة
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 واالسـتعانة بـاجليوش     ،فلذلك دعت الضرورة إىل األخذ باالحتياط     
 وحرصـاً علـى     ، وحفظاً لألمن  ، محاية للبالد وأهلها   ؛املتعددة األجناس 

   .سالمة البالد وأهلها من كل شر

 وأن ينفـع    ،كـل خـري    ويوفقها ل  ،ونسأل اهللا أن يثيبها على ذلك     
 ، ويشغله يف نفـسه    ، وأن يكبت كل ذي شر     ، وحيسن العاقبة  ،باألسباب

جـل    إنه ، ويكفي املسلمني شرهم   ،وأن جيعل كيد أعداء اهللا يف حنورهم      
  .خري مسئول وعال

 وأن يهديهم الصراط    ،أن يصلح أحوال املسلمني    عز وجل  وأسأل اهللا 
 ، وأن يشغله يف نفـسه ،مني وأن يكبت كل عدو لإلسالم واملسل     ،املستقيم

 وأن جيعل فيما أجرته احلكومة السعودية اخلري        ،وأن يعيذ املسلمني من شره    
 وأن  ، ويسدد خطاها  ، وأن يبارك يف جهودها    ،للمسلمني والعاقبة احلميدة  

 وصـلى اهللا    ،جواد كرمي  جل وعال   إنه ،حيسن العاقبة هلا وجلميع املسلمني    
  . ه وأتباعه بإحسان وعلى آله وأصحاب،على سيدنا حممد
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   الغزو العراقي للكويت جريمة عظيمة-٤٤

 ، وعلى آله وأصـحابه    ، والصالة والسالم على رسول اهللا     ،احلمد هللا 
   )١(.ومن اهتدى داه

 بسبب احـتالل    ؛ فبمناسبة ما جرى من احلوادث هذه األيام       :أما بعد 
 وما  ،ملتنوعة واجتياحه هلا بالقوات املسلحة ا     ،الرئيس العراقي دولة الكويت   

 وسفك الـدماء وـب األمـوال    ،جرى بسبب ذلك من الفساد العظيم   
 رأيت أن أبني إلخواين املسلمني يف هذا احلـديث مـا          ،وانتهاك األعراض 

   : فأقول،جيب حول هذا احلادث

 وال شك أنه    ، وحيزن كل مسلم   ،الشك أن هذا احلادث حادث مؤمل     
 ،قي على دولة جماورة مسلمة    جرمية عظيمة وعدوان شديد من الزعيم العرا      

 وسحب مجيع جيوشه من     ،من ذلك  سبحانه فالواجب عليه التوبة إىل اهللا    
 كما  ، وحل املشاكل بالطرق السلمية اليت شرعها اهللا لعباده        ،دولة الكويت 

  فَِإن فَاءت ﴿ : وقال يف الفئة الباغية،)٢(﴾والصلْح خير﴿ :جل وعال قال

                                                
 ٦ونـشرت يف هـذا امـوع ج          ،١٢٥٥ هـ العدد ١٠/٢/١٤١١يف  ) الدعوة(نشرت يف جملة     )١(

  .١٤٢ص
  .١٢٨سورة النساء، اآلية  )٢(
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مهنيوا بِلحفَأَص قِْسِطنيالْم ِحبي أَقِْسطُوا ِإنَّ اللَّهِل ود١(﴾ا ِبالْع( .  

 جيب  ،فاملشاكل اليت تقع بني الدولتني أو الدول أو القبيلتني أو األفراد          
 سـبحانه   يقول اهللا  ، ال بالقوة والعدوان والظلم    ،أن حتل بالوسائل الشرعية   

اْ أَِطيعواْ اللّه وأَِطيعـواْ الرسـولَ       يا أَيها الَِّذين آمنو   ﴿ :يف كتابه العظيم  
وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم فَِإن تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللِّه والرسـوِل ِإن             

   .)٢(﴾كُنتم تؤِمنونَ ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالً
 ،القرآن الكرمي     الرد إىل كتابه العظيم    :تعاىل  اهللا  الرد إىل  :قال العلماء 

عليـه الـصالة     الرد إليه يف حياته:صلى اهللا عليه وسلم   والرد إىل الرسول  
وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن    ﴿ :عز وجل   قال ، الرد إىل سنته   :وبعد وفاته  والسالم

 سواء كانا دولـتني   فالواجب على املتنازعني.)٣(﴾شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَِّه  
أو قبيلتني أو مجاعتني أو فردين رد الرتاع واملشاكل إىل حكـم اهللا إال أن               

  .يتيسر الصلح فالصلح خري
 والواجب على الرئيس العراقي حل اخلـالف بالـصلح واملفاوضـة          

 فإن مل يتيسر الصلح وجب الـرد إىل الكتـاب           ،السليمة توسيط األخيار  
   يتوالها والسنة عن طريق حمكمة شرعية

                                                
  .٩سورة احلجرات، اآلية  )١(
  .٥٩سورة النساء، اآلية  )٢(
  .١٠سورة الشورى، اآلية  )٣(
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 علماء احلق تعرض عليهم املشكلة وحيكمون فيها بشرع اهللا كمـا أمـر            
  ألن اهللا؛ هذا هو الواجب على كل دولة منتـسبة إىل اإلسـالم   ،سبحانه  

فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيمـا شـجر          ﴿ :يقول جل وعال 
ـ       ِسِهم حرجـا ممـا قَـضيت ويـسلِّمواْ         بينهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي أَنفُ

أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن      ﴿ :جل وعال   وقال ،)١(﴾تسِليما
  . )٢(﴾اللِّه حكْما لِّقَوٍم يوِقنونَ

فالذي ننصح به رئيس العراق أن يتقي اهللا وأن يسحب جيوشه من 
 وأن يرضى حبكم اهللا يف ذلك إذا مل ،ه املشكلةدولة الكويت وينهي هذ

   .يتيسر الصلح
 ، ويشكر صـاحبه عليـه     ،والشك أن الرجوع إىل احلق خري وفضيلة      

 وننصح اجلميع باالستقامة علـى      ،وهو خري من التمادي يف اخلطأ والباطل      
 وعدم حتكـيم    ، واحلكم بشريعته والتواصي بطاعته وترك معصيته      ،دين اهللا 

 وهذا هو طريق العزة وطريـق العدالـة         ،عية وآراء الرجال  القوانني الوض 
   .وطريق السعادة والكرامة

والشك أن كل بالء حيصل للمسلمني وكل شر ومـصيبة فأسـباا            
  وما ﴿ :تعاىل  كما قال اهللا،الذنوب واملعاصي

                                                
  .٦٥سورة النساء، اآلية  )١(
  .٥٠سورة املائدة، اآلية  )٢(
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عز  ، وقال )١(﴾أَصابكُم من مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثريٍ        
ظَهر الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر ِبما كَسبت أَيِدي الناِس ِليـِذيقَهم   ﴿ :وجل

ما أَصابك ِمن   ﴿ :سبحانه  وقال ،)٢(﴾بعض الَِّذي عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونَ    
  .)٣(﴾كحسنٍة فَِمن اللِّه وما أَصابك ِمن سيئٍَة فَِمن نفِْس

 واالستقامة علـى    ،فالواجب على اجلميع التوبة إىل اهللا والرجوع إليه       
 هذا هـو    . والندم على ما مضى من السيئات واملخالفات والعدوان        ،دينه

   . وعلى مجيع املسلمني،الواجب على مجيع الدول اإلسالمية والعربية

يه مـن    وأن يتوبوا إل   ، وأن يعظموا شرعه   ،وعلى اجلميع أن يتقوا اهللا    
 ، وأن يعلموا أن ما أصام فهو بسبب ذنوم وسيئام         ،تقصريهم وذنوم 

جـل   واهللا،  فالتوبة إىل اهللا فيها اخلري العظيم والسعادة يف الدنيا واآلخـرة          
 سبحانه وتعاىل   بل ميلي وال يغفل    ،قد ميلي للظامل وال يأخذه بسرعة      وعال

اِفالً عما يعملُ الظَّاِلمونَ ِإنمـا      والَ تحسبن اللّه غَ   ﴿ :عز وجل  كما قال 
ارصِفيِه اَألب صخشٍم توِلي مهرخؤصلى اهللا عليه  وقال النيب .)٤(﴾ي  

                                                
  .٣٠سورة الشورى، اآلية  )١(
  .٤١سورة الروم، اآلية  )٢(
  .٧٩سورة النساء، اآلية  )٣(
   .٤٢سورة إبراهيم، اآلية  )٤(
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  مث تـال قولـه  ،)١()) حىت إذا أخذه مل يفلته   ،إن اهللا ليملي للظامل   (( :وسلم
ِهي ظَاِلمةٌ ِإنَّ أَخذَه أَِليم     وكَذَِلك أَخذُ ربك ِإذَا أَخذَ الْقُرى و      ﴿ :سبحانه
ِديد٢(﴾ش(.  

 أن يتقوا اهللا ويتوبوا     ،فنصيحيت لنفسي وجلميع املسلمني يف كل مكان      
 وأن حيذروا مـا حـرم   ، وأن خيلصوا له العبادة، ويستقيموا على دينه ،إليه

   .سبحانه  عليهم
ا  واحلرص على حتكيم الشرع واحلذر مم      ،والشك أن الرجوع إىل احلق    

 وهـو   ، وهو طريق العزة والكرامة    ، هو طريق أهل اإلميان وسبيلهم     ،خيالفه
 وهو الواجب على كل املسلمني دوالً وشـعوباً  ،طريق اإلنصاف واحلكمة  

   .وأفراداً ومجاعات
 من طلب االستعانة من دول شىت       ؛وأما ما وقع من احلكومة السعودية     

 كما  ،ؤمن هجومه عليهم   ألن عدوهم ال ي    ؛للدفاع ومحاية أقطار املسلمني   
 وقد صدر مـن هيئـة كبـار    ، فهذا ال بأس به،هجم على دولة الكويت  

 ، أذيع يف اإلذاعة ونشر يف الـصحف       ،بيان بذلك  وأنا واحد منهم   العلماء
 إذ ال بأس أن يستعني املسلمون بغريهم للـدفاع          ،وهذا ال شك يف جوازه    

  عن 
                                                

بـرقم  )) إذا اخذ القـرى    وكذلك أخذ ربك  (: قوله تعاىل (باب   ،)تفسري القرآن (رواه البخاري يف     )١(
  .٢٥٨٣برقم  )حترمي الظلم(، باب )الرب والصلة واآلداب(، ومسلم يف ٤٦٨٦

   ١٠٢سورة هود، اآلية )٢(
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يس هذا من نصر الكفار     ول،   ومحايتهم وصد العدوان عنهم    ،بالد املسلمني 
 فذاك أن ينـصر     ،)حكم املرتد (على املسلمني الذي ذكره العلماء يف باب        

 أمـا أن    ، فهذا هو الـذي ال جيـوز       ،املسلم الكافر على إخوانه املسلمني    
 أو خيـشى    ، ليدفع شر كافر آخر أو مسلم معتـد        ؛يستعني املسلم بكافر  

أن اسـتعان    عليه وسلم صلى اهللا    وقد ثبت عنه   . فهذا ال بأس به    ،عدوانه
يف  وكان صفوان كافراً    استعارها منه  ،بدروع أخذها من صفوان بن أمية     

صلى اهللا   مع النيب  مسلمها وكافرها   وكانت خزاعة  ،قتاله لثقيف يوم حنني   
صـلى اهللا عليـه       وصح عنه  ،يف قتاله لكفار قريش يوم الفتح      عليه وسلم 

قاتلون أنتم وهـم     مث ت  ،مناًإنكم تصاحلون الروم صلحاً آ    (( :أنه قال  وسلم
 فهذا معناه االستعانة م على قتال العدو الذي من          ،)١())عدواً من ورائكم  

   .ورائنا

واملقصود أن الدفاع عن املسلمني وعن بالدهم جيوز أن يكون ذلـك            
 وعـن   ، ومبساعدة من نصارى أو غريهم عن طريق السالح        ،بقوة مسلمة 

 وعلى محايـة    ، صد العدوان عنهم   طريق اجليش الذي يعني املسلمني على     
   .بالدهم من شر أعدائهم ومكائدهم

                                                
  .٤٢٩٢برقم  )ذكر ما يذكر من مالحم الروم(باب  ،)املالحم(رواه أبو داود يف  )١(
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يا أَيها الَّـِذين آمنـواْ خـذُواْ        ﴿ :يقول يف كتابه العظيم    جل وعال  واهللا
كُمواْ  ﴿ :عز وجل  وقال، فأمرنا بأخذ احلذر من أعدائنا ،)١(﴾ِحذْرأَِعـدو
وهكذا من يعتدي   ،  )٢(﴾من قُوةٍ ما استطَعتم   ﴿أي لألعداء الكفار     ﴾لَهم
 ،فإذا خشي املسلمون عدوانه    ولو كان مسلماً أو ينتسب إىل اإلسالم       علينا

 لـصد عـدوان     ؛جاز هلم أيضاً أن يستعينوا مبن يستطيعون االستعانة بـه         
   . ولصد عدوان املعتدي وظلمه عن بالد املسلمني وعن حرمام،الكافر

 والتعاون على الرب والتقـوى ضـد        والواجب على املسلمني التكاتف   
 أو على من    ، وإذا احتاجوا فيما بينهم ملن يساعدهم على عدوهم        ،أعدائهم

 فإن هلم أن يستعينوا     ،يريد الكيد هلم والعدوان عليهم ممن ينتسب لإلسالم       
  . ومحاية أوطان املسلمني وبالدهم كما تقدم،مبن يعينهم على صد العدوان

 وجلميـع الـدول العربيـة       ، املسلمني وأكرر نصيحيت جلميع زعماء   
 وأن حيذروا مـا     ، وحيكموا شريعته يف كل شيء     ، أن يتقوا اهللا   :واإلسالمية

 هذا هـو طريـق      ، وأن يبتعدوا عن الظلم مهما كان نوعه       ،خيالف شرعه 
   . وهذا هو طريق السعادة والسالمة،النجاة

  

                                                
  .٧١سورة النساء، اآلية  )١(
  .٦٠سورة األنفال، اآلية  )٢(
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ستقامة على  ووفق مجيع املسلمني لال،رزق اهللا اجلميع التوفيق واهلداية
 ووفق قادة ، وأصلح أحوالنا مجيعاً، والتوبة إليه من مجيع الذنوب،دينه

 ولكل ما فيه صالح ،املسلمني مجيعاً وعامة املسلمني لكل ما فيه رضاه
 وصلى اهللا وسلم على نبينا . إنه ويل ذلك والقادر عليه،الدنيا واآلخرة

   . وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان،حممد
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  ية لجميع المسلمينوص -٤٥
  بمناسبة غزو العراق للكويت

هناك هلع وفزع    عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز      /  مساحة الشيخ    :س
 ، من جراء قرب توقع احلـرب ؛أصاب بعض املسلمني يف هذا البلد    

حيث بادر الكثري بشراء السلع واملواد الغذائية بكميات كبرية بغية          
خر باالستعداد ملغـادرة مدينـة       إضافة إىل قيام البعض اآل     ،ختزينها
 فهل هناك كلمة توجهوا هلـم       ، خوفاً من نشوب احلرب    ؛الرياض

   )١( ؟ذا الشأن
 وصلى اهللا وسلم ،احلمد هللا رب العاملني،  بسم اهللا الرمحن الرحيم:ج

  : أما بعد، ومن اهتدى داه، وعلى آله وأصحابه،على رسوله
 ويف دول ،ة العربيـة الـسعودية   فإن وصييت جلميع املسلمني يف اململك     

وأن يستقيموا على دينه يف      عز وجل   أن يتقوا اهللا   : ويف كل مكان   ،اخلليج
 ، والسيما يف مثل هذه الظروف اليت ال ختفى على اجلميـع        ،مجيع األوقات 

 بأسباب عدوان حـاكم العـراق       ؛وهي ما جرى من األحداث يف اخلليج      
   .على دولة الكويت

  

                                                
  .١٣٧ من هذا اموع ص٦ونشرت يف ج ، إجابة صدرت من مكتب مساحته  )١(
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وأن  سـبحانه وتعـاىل    ني دائماً أن يتقـوا اهللا     والواجب على املسلم  
 ألن  ؛ وأن حيذروا ما حرم اهللا عليهم من قول وعمـل          ،يستقيموا على دينه  

 وهي سبب األمن والـسعادة      ،الطاعات هي سبب اخلري يف الدنيا واآلخرة      
  . أما املعاصي فهي أسباب الشر يف الدنيا واآلخرة.وإطفاء الفنت

 وكل شر   ،فسببه طاعة اهللا واتباع شريعته    وكل خري يف الدنيا واآلخرة      
وهذه . واالحنراف عن دينه   ، والكفر به  ،يف الدنيا واآلخرة فسببه معصية اهللا     

 من خمالفة   ؛ أسباا ما قدمت أيدي العباد     ،األحداث اليت وقعت يف اخلليج    
 :يف كتابه الكرمي   سبحانه وتعاىل   كما قال اهللا   ، وانتهاك حملارم اهللا   ،ألمر اهللا 

﴿من كَـِثريٍ          وفُو ععيو ِديكُمأَي تبا كَسٍة فَِبمِصيبن مكُم ماب١(﴾ا أَص(، 
ظَهر الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر ِبما كَسبت أَيِدي الناِس         ﴿: عز وجل  وقال

ـ ﴿: سـبحانه   وقال ،)٢(﴾ِليِذيقَهم بعض الَِّذي عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونَ      ا م
              فْـِسكئٍَة فَِمـن نيِمن س كابا أَصماللِّه و ٍة فَِمننسح ِمن كاب٣(﴾أَص( 

 وذلك  ، وأن يراقب ربه   ،فالواجب على كل مسلم أن حياسب نفسه      ،  اآلية
 ، واملبادرة بالتوبة الصادقة من مجيع الـذنوب       ،بفعل األوامر وترك النواهي   

   وبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَوت﴿: سبحانه وتعاىل كما قال اهللا
  

                                                
  .٣٠سورة الشورى، اآلية  )١(
  .٤١سورة الروم، اآلية  )٢(
  .٧٩سورة النساء، اآلية  )٣(
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يا أَيها الَِّذين آمنوا توبوا ِإلَى اللَِّه       ﴿ :سبحانه  وقال ،)١(﴾لَعلَّكُم تفِْلحونَ 
 هي املشتملة على الندم علـى مـا         :والتوبة النصوح ،  )٢(﴾توبةً نصوحا   

 وعلى العزم   ، واحلذر منها  ،وتركها وعلى اإلقالع منها     ،مضى من املعاصي  
 ، وإخالصـاً لـه    ، وتعظيماً له  ، طاعة هللا  ؛الصادق على عدم العودة إليها    

   .سبحانه وتعاىل   وحذراً من عقابه،ورغبة فيما عنده
 ، ويشتت اهللا األعـداء ويـذهلم      ، وحيصل األمن  ،وذا تدفع الشرور  

ها الَِّذين آمنـوا ِإن     يا أَي ﴿ :سبحانه  كما قال  ،وجيعل دائرة السوء عليهم   
كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنص٣(﴾ت(.  

 ، والتوبة إليه من مجيع املعاصي     ، االستقامة على طاعته   :ومن نصر اهللا  
 وبـذلك حيـصل    ، والصرب واملصابرة يف جهادهم    ،واإلعداد جلهاد األعداء  

وحيصل اإلذالل واهلزمية على أعداء      ،النصر والتأييد ألولياء اهللا وأهل طاعته     
  .اهللا

ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي عِزيـز         ﴿ :سبحانه يقول اهللا 
ِذين ِإن مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصلَاةَ وآتـوا الزكَـاةَ وأَمـروا             الَ*

ِن الْما عوهنوِف ورعوِرِبالْمةُ الْأُماِقبِللَِّه ع٤(﴾نكَِر و( .  
                                                

  .٣١سورة النور، اآلية  )١(
  .٨سورة التحرمي، اآلية  )٢(
  .٧سورة حممد، اآلية  )٣(
  .٤١، ٤٠سورة احلج، اآلية  )٤(
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 وطلب النصر والتأييد على     ، والضراعة إليه  ، التوبة إىل اهللا   :فوصييت للجميع 
 واإلميان  ، واملبادرة بكل ما يرضي اهللا ويقرب إليه ظاهراً وباطناً         ،أعداء اهللا 

الَّ ِمـن  صر ِإوما الن﴿ :سبحانه هو الذي بيده النصر كما قال  سبحانه بأنه
 ولـيس النـصر     ، وإمنا هي أسباب   ، ليس النصر باألسباب   ،)١(﴾ِعنِد اللّهِ 
ِإذْ ﴿ :يف كتابـه العظـيم   جـل وعـال    قال ، وإمنا هي أسباب   ،باجليوش

تستِغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني مِمدكُم ِبـأَلٍْف مـن الْمآلِئكَـِة            
ِدِفنيرال  *م لَهعا جمو          ِإالَّ ِمن رصا النمو كُمِبِه قُلُوب ِئنطْمِلتى ورشِإالَّ ب لّه

ِكيمح ِزيزع ٢(﴾ِعنِد اللِّه ِإنَّ اللّه(.   
  

 وأمـر   ،أمـر باألسـباب    سبحانه ولكنه عز وجل  فالنصر من عنده  
 كما  ، وأمر بإعداد اجليوش والسالح املناسب     ،باإلعداد للعدو وأخذ احلذر   

  وقـال  ،)٣(﴾وأَِعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُـوةٍ      ﴿ :بحانه وتعاىل س قال
  .)٤(﴾يا أَيها الَِّذين آمنواْ خذُواْ ِحذْركُم﴿: سبحانه

 وأن جياهدوا عدوهم بكل ،هكذا جيب على املسلمني أن يعدوا العدة
   وأبشر.ما يستطيعون من أنواع السالح واملصابرة

                                                
  .١٢٦سورة آل عمران، اآلية  )١(
  .١٠، ٩سورة األنفال، اآليتان  )٢(
  .٦٠سورة األنفال، اآلية  )٣(
  .٧١سورة النساء، اآلية  )٤(
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  . وسيهزم عدوه، وسينصر حزبه،عاً أن اهللا سينصر دينهإخواين مجي
 وأحدث فتنة   ، أن حاكم العراق تعدى وظلم وبغى على جريانه        ،وال شك 

 ، إال أن يتوب إىل اهللا توبـة صـادقة  ،عظيمة وسوف جيد عقاا وجزاءها 
 ويرجع إىل   ، والواجب جهاده حىت خيرج من الكويت      .ويؤدي احلق ألهله  

 فمن أخلـص هللا     ،هدون هلذا الطاغية على خري عظيم     واا،احلق والصواب 
 قُتل  ، وإن قتل  ، عاش محيداً مأجوراً عظيم األجر     ، فهو إن عاش   ،يف جهاده 
 ، ولنصر مظلـومني ، إلنقاذ وطن مسلم ؛ لكونه جاهد يف سبيل اهللا     ؛شهيداً

  . مع كفره وخبث عقيدته اإلحلادية،ولردع ظامل تعدى وبغى وظلم
  وأن يطمئنوا لنصره، أن حيسنوا ظنهم باهللا:ووصييت للمسلمني مجيعاً

جل   وهو الذي يقول،الناصر ألوليائه وأهل طاعته سبحانه فهو عز وجل
 ، فالعاقبة ألهل اإلميان املتقني هللا،)١(﴾فَاصِبر ِإنَّ الْعاِقبةَ ِللْمتِقني﴿ :وعال
ِإنَّ اللَّه لَا يِحب كُلَّ خواٍن ِإنَّ اللَّه يداِفع عِن الَِّذين آمنوا ﴿ :تعاىل قال
  .)٢(﴾كَفُوٍر

وكفر النعمة وأسـاء إىل      طاغية العراق  وقد خان األمانة هذا الطاغية    
 ، ولكنه كفر النعمة   ،جريانه بعد ما أحسنوا إليه وساعدوه يف أوقاته احلرجة        

  . وسوف جيد العاقبة الوخيمة، وظلم وتعدى،وأساء اجلوار
                                                

  .٤٩سورة هود، اآلية  )١(
  .٣٨ احلج، اآلية سورة )٢(
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من ذنب أجدر من أن يعجـل اهللا     (: (هللا عليه وسلم  صلى ا  يقول النيب 
 وقطيعـة   ، من البغي  ، مع ما يدخر له يف اآلخرة      ،لصاحبه العقوبة يف الدنيا   

ومـن يظِْلـم    ﴿: يقول جل وعال   واهللا ،وهذا قد بغى وظلم    ،)١())الرحم
هم مـن   والظَّاِلمونَ ما لَ  ﴿: سبحانه ويقول ،)٢(﴾منكُم نِذقْه عذَابا كَِبريا   

 وال مـانع    ،وال مانع من أخذ األسباب وقت احلرب       ،)٣(﴾وِلي ولَا نِصريٍ  
 فهـم   ،من كون املسلمني يتخذوا األسباب اليت تنفعهم يف وقت احلـرب          

 كما أـم مـأمورون بأخـذ        ،مأمورون بأخذ األسباب يف مجيع األمور     
 ؛ فهم مـأمورون أيـضاً باألسـباب األخـرى         ،السالح واإلعداد للعدو  

 كـل ذلـك   ،كحاجام وحاجات بيوم من الطعام والزاد وغري ذلـك   
 ومـع االسـتقامة     ، لكن مع حسن ظنهم باهللا     ،مأمورون به وال حرج فيه    

هذا هو الواجب على    .من مجيع الذنوب   سبحانه  ومع التوبة إليه   ،على دينه 
 ، ولكنها مـع التوكـل     ، وهي حق  ، واألسباب هم مأمورون ا    ،اجلميع

  : وهو يشمل أمرين، اهللا واجب يف مجيع األموروالتوكل على
   ، واإلميان بأنه الناصر، الثقة باهللا واالعتماد عليه:أحدمها

                                                
 ،)الزهـد (، وابن ماجة يف     ٢٥١١برقم   باب منه،  ،)صفة القيامة والرقائق والورع   ( رواه الترمذي يف     )١(

  .٤٢١١، برقم )البغي(باب 
  .١٩سورة الفرقان، اآلية  )٢(
  .٨سورة الشورى، اآلية  )٣(
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  .سبحانه وتعاىل   وأن بيده كل شيء،وأنه مصرف األمور
 ، ألن اهللا أمر ـا     ؛ األخذ باألسباب من مجيع الوجوه     :واألمر الثاين 

 :سـبحانه   وقـال ،)١(﴾تطَعتم من قُوٍة ما اس أَِعدواْ لَهم و﴿: سبحانه قال
﴿     كُمذُواْ ِحذْرواْ خنآم ا الَِّذينها أَيتعـاىل   وقال ،)٢(﴾ي: ﴿   ِإذَا كُنـتو

         مهتِلحذُواْ أَسأْخلْيو كعم مهنطَآِئفَةٌ م قُمالَةَ فَلْتالص ملَه تفَأَقَم ِفيِهم﴾ 
 وأخـذ   ،يوم أحد درعـني    صلى اهللا عليه وسلم    وقد لبس النيب  ،   اآلية )٣(

 ، كل هذا من باب األسـباب      ، وهكذا يوم الفتح   ،باألسباب يوم اخلندق  
 وإعداد ما   ، من توقي شر احلروب    ؛ وهكذا بقية األسباب   ،فاإلعداد للعدو 

 ، كل ذلك أمر مطلوب وليس فيه خمالفة ألمر اهللا         ،حيتاجه العوائل والبيوت  
 الثقـة بـاهللا     : بل التوكل يشمل األمرين    ،التوكلوليس فيه أيضاً إخالل ب    

 هـذا  ،مع األخذ باألسباب جل وعال  واإلميان بأنه الناصر   ،واالعتماد عليه 
 وأن يهزم   ، ويعلي كلمته  ،ونسأل اهللا أن ينصر دينه     .ما جيب على املسلمني   

 وينصر املسلمني   ، وأن يدير عليه دائرة السوء     ، ويشتت مشله  ،حاكم العراق 
 ، ويعيد إليهم بالدهـم   ، وأن ينصر املظلومني   ،ينهم على كل خري    ويع ،عليه

   .وأن يهديهم ومجيع املسلمني سواء السبيل

                                                
  .٦٠ سورة األنفال، اآلية )١(
  .٧١سورة النساء، اآلية  )٢(
  .١٠٢اء، اآلية سورة النس )٣(
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 وأن جيعل هذه احلـوادث      ،ونسأل اهللا أن جيعل العاقبة محيدة للجميع      
 وسبباً لتوبة اجلميع من كل      ، وسبباً الستقامتهم على دينهم    ،عظة للمؤمنني 

 وعلـى آلـه     ،صلى اهللا على نبينا حممد     و ،جواد كرمي  جل وعال  ذنب إنه 
   .وصحبه وسلم
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   محاضرة مهمة بسبب-٤٦
  اجتياح حاكم العراق للكويت

  
 ، وعلى آله وأصحابه، وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا،احلمد هللا 

   )١( : أما بعد،ومن اهتدى داه
يبتلـي عبـاده      واحلجة الدامغة  ،وله احلكمة البالغة   جل وعال  فإن اهللا 

 وحـىت   ، حىت مييز اخلبيث من الطيب     ، والشدة والرخاء  ،اء والضراء بالسر
 وحىت  ،يتضح أهل اإلميان والتقوى من أهل النفاق والزيغ والكفر والضالل         

 ، وحىت يظهر للناس من يريد احلـق       ،يتبني الصابرون ااهدون من غريهم    
 يف كتابه العظيم   جل وعال  قال اهللا  . ممن يريد خالف ذلك    ،ويطلب إقامته 

 :ومعىن الفتنـة هنـا    ،  )٢(﴾ونبلُوكُم ِبالشر والْخيِر ِفتنةً وِإلَينا ترجعونَ     ﴿
 واألبرار  ، ليتبني بعد االمتحان الصادقون من الكاذبني      ؛االختبار واالمتحان 

 ويرجع  ، وطالب احلق من طالب غريه     ، واألخيار من األشرار   ،من الفجار 
  من أراد اهللا له 

                                                
هــ املوافـق   ١٤١١ رجب عام ١٦يف   بأم احلمام بالرياض،  )امللك خالد (حماضرة ألقيت يف جامع      )١(

  .٩٢ ص٦، ونشرت يف هذا اموع ج ٣١/١/١٩٩١
  .٣٥سورة األنبياء، اآلية  )٢(
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 ويستمر من سبقت له الشقاوة يف باطلـه         ، ما عرفه من احلق    السعادة إىل 
وبلَوناهم ِبالْحسناِت والـسيئَاِت لَعلَّهـم      ﴿ :جل وعال  وقال .وضالله
 مـن العـز   ؛ بالنعم:باحلسنات ، اختربناهم: ومعىن بلوناهم  ،)١(﴾يرِجعونَ

  . من النعم وغري هذا مما يعترب،والظهور يف األرض واملال والثروة
 ، وخـوف  ، وحاجة ، يعين املصائب اليت تصيب الناس من فقر       :والسيئات
 املعـىن لريجعـوا إىل احلـق        ﴾لَعلَّهم يرِجعونَ ﴿ . وغري ذلك  ،وحروب
واتقُـواْ ِفتنـةً الَّ     ﴿ :جل وعال  وقال،   ويستقيموا على اهلدى   ،والصواب

 ،)٢(﴾ واعلَمواْ أَنَّ اللّه شِديد الِْعقَـابِ تِصيبن الَِّذين ظَلَمواْ ِمنكُم خآصةً    
 ، واجلهاد يف سبيله   ، واالستقامة على طاعة اهللا    ،يعين اتقوها بالعمل الصاحل   

  .ولزوم احلق
 ويدخل فيها الشبهات اليت يزيغ ا كثري ،والفتنة يدخل فيها احلروب

   .نت إىل أنواع أخرى من الف، ويدخل فيها الشهوات احملرمة،عن احلق

 واإلعداد هلا ، والفقه يف الدين،فأهل اإلميان يتقوا بطاعة اهللا ورسوله
  ويقول، حىت إذا وقعت فإذا هم على بينة وبصرية وعلى عدة،قبل وقوعها
  واعلَمواْ أَنَّ اللّه﴿ :جل وعال

                                                
  .١٦٨سورة األعراف، اآلية  )١(
  .٢٥سورة األنفال، اآلية  )٢(
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 أنه شديد العقاب ملن خالف أمره وارتكـب         : املعىن ،)١(﴾ شِديد الِْعقَابِ 
ِإنمـا أَمـوالُكُم    ﴿ :سبحانه وتعاىل  وقال .سبحانه   ينقد لشرعه  ومل   ،يه

     ِظيمع رأَج هِعند اللَّهةٌ ونِفت كُملَادأَوفاإلنسان يفنت باملال والولد    ،)٢(﴾و ، 
 وإن مال مع املـال إىل       ، فإن اتقى اهللا يف املال والولد فله السعادة        ،وميتحن

 وهكذا إن مال مع الولـد إىل مـا          ،لة هلك الشهوات احملرمة وإيثار العاج   
   . وإىل متابعة اهلوى هلك مع من هلك،حرم اهللا

ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاِهـِدين ِمـنكُم       ﴿ :سبحانه وتعاىل  وقال
  كُماربأَخ لُوبنو اِبِرينالصومعىن   .)٣(﴾و ﴿كُمنلُوبلَنحىت  ؛ لنختربنكم :﴾و 

حىت نعلـم علمـاً      ﴾ونبلُو أَخباركُم ﴿، ااهدين منكم والصابرين   نعلم
 وقد سبق علمه    ، وال خيفى عليه شيء    ،يعلم كل شيء   سبحانه  واهللا ،ظاهراً

أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير وأَنَّ اللَّه قَـد          ﴿ :تعاىل  كما قال  ،بكل شيء 
   .)٤(﴾أَحاطَ ِبكُلِّ شيٍء ِعلْما

   فهو ،)٥(﴾ِإنَّ اللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليم﴿ :سبحانه وقال

                                                
  .٢٥سورة األنفال، اآلية  )١(
  .١٥سورة التغابن، اآلية  )٢(
  .٣١سورة حممد، اآلية  )٣(
  .١٢سورة الطالق، اآلية  )٤(
  .٦٢سورة العنكبوت، اآلية  )٥(
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 ولكن يبلوهم حىت يعلم ااهدين منهم       ،عليم بكل شيء    سبحانه وتعاىل 
علمـاً ظـاهراً    سبحانه  ويعلمه هو،والصابرين علماً ظاهراً يشاهده الناس 

هـذا   و، يعلمه ظاهراً موجوداً يف الوجـود  ،موجوداً بعدما كان يف الغيب    
ولَنبلُـونكُم حتـى نعلَـم الْمجاِهـِدين ِمـنكُم          ﴿ :سبحانه معىن قوله 
اِبِرينالصحىت نعلمه علماً ظاهراً موجوداً يف العامل،﴾و .   

 جرى ما جرى من الفتنة يف احلادي عشر من احملـرم            ،ويف هذه األيام  
امليالديـة   الثاين من أغسطس من الـشهور  ،هـ١٤١١من السنة اهلجرية   

 جرى ما جرى من عدوان حاكم العراق على دولـة الكويـت             ،١٩٩٠
 واستحل الدماء واألمـوال     ، واجتاحها جبيوشه املدمرة الظاملة    ،ااورة له 

 وجرت فتنة عظيمة بـسبب هـذا        ، وشرد أهل البالد   ،وانتهك األعراض 
د  وحـش ، وهذا احلدث الظامل   ، واستنكر العامل هذا البالء    ،الظلم والعدوان 

 من رؤسـاء    : وبذل الناس اجلهود الكبرية    ،اجليوش على احلدود السعودية   
 ليخرج مـن هـذا   ؛ ومن غريهم حلاكم العراق، ومن جملس األمن   ،الدول
 ، فلم يـستجب   ، ويسحب جيشه من هذه البالد اليت احتلها ظلماً        ،الظلم

  له ،)١(﴾ِإنَّ ربك حِكيم عليم   ﴿ : حلكمة بالغة  ؛وأصر على ظلمه وعدوانه   
   سبحانه

                                                
  .١٢٨سورة األنعام، اآلية  )١(
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أنه ال بـد مـن       جل وعال   قد سبق يف علمه    ،احلكمة البالغة يف كل شيء    
 ، وأن هذا البالء الذي وقع ال يتخلص منه مبجرد احللول الـسلمية            ،حرب

فَعسى أَن تكْرهواْ شيئًا ويجعـلَ      ﴿ :يف كتابه العظيم   سبحانه وهو القائل 
كُِتب علَيكُم الِْقتالُ وهـو     ﴿ :سبحانه قول وي ،)١(﴾اللّه ِفيِه خيرا كَِثريا   

كُره لَّكُم وعسى أَن تكْرهواْ شيئًا وهو خير لَّكُم وعسى أَن تِحبواْ شيئًا             
ونرجو أن يكون فيمـا      .)٢(﴾وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ       

 والـشر علـى   ،ن يف ذلك اخلري لنا وللمسلمني مجيعاً       وأن يكو  ،وقع اخلري 
 ونرجو أن يكون فيما حـدث       ،أعلم وأحكم  سبحانه  ألنه ؛أعداء اإلسالم 

 وحـساب  ، واالستقامة علـى دينـه  ،عظة لنا ولغرينا يف الرجوع إىل اهللا     
   . واإلعداد الكامل ألعدائنا أعداء اإلسالم،هللا النفوس وجهادها

 ، ويوجب حساب النفس وجهادها    ، والعقالء فاالمتحان يفيد املؤمنني  
 وأن يـستقيم    ، وجياهـدها هللا   ،ويوجب على كل مسلم أن حياسب نفسه      

 وجيب على الدول اإلسالمية أن حتاسـب        ، وأن يتباعد عن يه    ،على أمره 
 ، ومىت استقام العباد على احلـق      ، وأن تستقيم على دين اهللا     ،نفسها أيضاً 

    يسر،بذلوا املستطاع يف نصر احلق و،وأصلحوا أنفسهم وجاهدوها هللا

                                                
  .١٩سورة النساء، اآلية  )١(
  .٢١٦سورة البقرة، اآلية  )٢(
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يا أَيها الَِّذين   ﴿ :جل وعال   كما قال  ، ونصرهم على عدوهم   ،اهللا أمورهم 
      كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنصوا ِإن تنسـبحانه   ويقول ،)١(﴾آم: 

﴿     ِمِننيـؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حنه وحبمـده  سـبحا   ويقـول  ،)٢(﴾و: 
﴿       ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرنصن يم نَّ اللَّهرنصلَيِفـي     *و ماهكَّنِإن م الَِّذين

الْأَرِض أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر          
وعد اللَّه الَِّذين آمنـوا  ﴿ :سبحانه وتعاىل  ول ويق ،)٣(﴾وِللَِّه عاِقبةُ الْأُمورِ  

         الَِّذين لَفختا اسِض كَمم ِفي الْأَرهِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو ِمنكُم
ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مـن بعـِد             

وئًا      خيِركُونَ ِبي ششِني لَا يوندبعا ينأَم م      ،)٤(﴾ِفِهميعين بـسبب إميـا 
 ، وميكن اهللا هلم دينـهم     ، وعملهم الصاحل يستخلفون يف األرض     ،الصادق

   .ويبدهلم بعد خوفهم أمنا
 وعالج الفنت مبا أمر اهللا به من ،فالواجب هو االستقامة على أمر اهللا

 ، والصرب واملصابرة، واإلخالص هللا،اجلهاد الصادق و،التقوى واالستقامة
   .هكذا جيب

   ووسائل النصر فقال ،وقد بني اهللا لعباده أسباب النجاة
                                                

  .٧سورة حممد، اآلية  )١(
  .٤٧سورة الروم، اآلية  )٢(
  .٤١، ٤٠ج، اآليتان سورة احل )٣(
  .٥٥سورة النور، اآلية  )٤(
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يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً فَاثْبتواْ واذْكُـرواْ اللّـه            ﴿ : جل وعال 
 اللّه ورسـولَه والَ تنـازعواْ فَتفْـشلُواْ         وأَِطيعواْ*كَِثريا لَّعلَّكُم تفْلَحونَ  

      اِبِرينالص عم واْ ِإنَّ اللّهِبراصو كُمِرحي بذْهتو*     ـواْ كَالَّـِذينكُونالَ تو
خرجواْ ِمن ِدياِرِهم بطَرا وِرئَاء الناِس ويصدونَ عن سِبيِل اللِّه واللّه ِبما            

  .)١(﴾ مِحيطٌيعملُونَ
 وعند مباشرة ، وعند وجود العدوان،عند لقاء العداء سبحانه فأمرهم

   :اجلهاد بصفات عظيمة
يـا أَيهـا    ﴿ :سبحانه  فقال ،الثبات على احلق واالستقامة عليه     :أوهلا

  والصرب ، فالثبات على احلق البد منه     ،﴾الَِّذين آمنواْ ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً فَاثْبتواْ       
يا أَيها الَِّذين آمنـواْ اصـِبرواْ وصـاِبرواْ    ﴿ :عليه كما يف اآلية األخرى    

 وأهـل اإلميـان ال تـشغلهم        .)٢(﴾وراِبطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ    
  . بل يلزمون احلق يف الشدة والرخاء،الشدائد عن احلق

 ، والعمل بالقلـب   ،لقلب واللسان  ذكر اهللا با   :جل وعال   ذكر اهللا  :والثاين
 واعتماداً  ،له  وإخالصاً ، وثقة به  ، وخوفاً منه  ، وحمبة له  ،سبحانه   تعظيماً له 

  كمـا قـال    ،وإمياناً بأنه الناصر والنصر من عنـده       سبحانه وتعاىل  عليه
  وما النصر ﴿ :سبحانه

                                                
  .٤٧ ٤٥سورة األنفال، اآليات  )١(
  .٢٠٠سورة آل عمران، اآلية  )٢(
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اهللا مـن    فما شـرع     ،وإمنا األسباب تعني على ذلك     ،﴾ِإالَّ ِمن ِعنِد اللّهِ   
 وهي بشرى   ،إعداد وسالح وغري ذلك من األسباب كلها تعني على ذلك         

 صـلى اهللا عليـه وسـلم        كما قال اهللا عندما أمد رسـوله       ،من عند اهللا  
وما جعلَه اللّه ِإالَّ بشرى وِلتطْمِئن ِبِه قُلُوبكُم وما النصر ِإالَّ           ﴿ :باملالئكة

وما جعلَـه  ﴿ : ويف آية آل عمران   ،)١(﴾ اللّه عِزيز حِكيم   ِمن ِعنِد اللِّه ِإنَّ   
اللّه ِإالَّ بشرى لَكُم وِلتطْمِئن قُلُوبكُم ِبِه وما النصر ِإالَّ ِمن ِعنـِد اللّـِه               

   .)٢(﴾الْعِزيِز الْحِكيِم
لضار  وأنه ا  ، ويعلم أنه الناصر   ،فاملؤمن عند الشدائد يذكر اهللا ويعظمه     

العز  سبحانه  وبيده ،الضر والنفع  سبحانه  فبيده ، وأن بيده كل شيء    ،النافع
 وال  ، وال يغيب عن علمه شيء     ،تصريف األمور  جل وعال   وبيده ،والنصر

 :عز من قائل    فقال ، وعلق على ذلك الفالح    .سبحانه وتعاىل    يعجزه شيء 
 فبذكر اهللا بالقلب واللـسان      ،)٣(﴾واذْكُرواْ اللّه كَِثريا لَّعلَّكُم تفْلَحونَ    ﴿

  . الفالح والظفر واخلري كله؛والعمل
 واإلخـالص   ، فاملؤمنون يف الشدة والرخاء يلزمون ذكر اهللا وتعظيمه       

 واحملافظـة   ، فيذكرون اهللا بإقامة الصلوات    ، وترك معصيته  ، وإقامة حقه  ،له
   ، وحفظ اجلوارح عما حرم اهللا،عليها

                                                
  .١٠سورة األنفال، اآلية  )١(
  .١٢٦سورة آل عمران، اآلية  )٢(
  . ٤٥سورة األنفال، اآلية  )٣(
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 إىل  ،ذلك بأداء احلقوق والكف عما حرم اهللا       و ،وحفظ اللسان عما حرم اهللا    
   .ويباعد عن غضبه سبحانه غري ذلك مما يرضيه

 ويف ذلك   ، كما تقدم  ،يكون بالقلب واللسان والعمل    سبحانه وذكر اهللا      
وأَِطيعـواْ اللّـه    ﴿ :سـبحانه  مث قـال   .الفالح والفوز والسعادة والظفـر    

ولَهسروطاعة اهللا ورسوله هي مـن ذكـر اهللا  ، هذه هي الصفة الثالثة ،)١(﴾و  
 يف  ، وذلك بفعل األوامر وترك النواهي     ، ولكن نص عليها لعظمها    ، جل وعال 

   .اجلهاد وغريه
 ، وهي االلتفاف واالجتماع والتعـاون     :الصفة الرابعة  جل وعال  مث ذكر 

ـ       ﴿ :سبحانه  فقال ،وعدم الفشل  م والَ تنازعواْ فَتفْـشلُواْ وتـذْهب ِرحيكُ
    اِبِرينالص عم واْ ِإنَّ اللّهِبراصفالواجب علـى املـسلمني التعـاون        ،)٢(﴾و 

 البد من   ، وإخراج الظلمة مما وقعوا فيه     ، والصدق يف جهاد األعداء    ،واالتفاق
   . وذكر اهللا والتعاون ضد العدو،االتفاق والصرب

وقد أمـر    ، وقد يكون باغياً   ، وقد يكون كافراً   ،والعدو قد يكون مسلماً   
وِإن طَاِئفَتـاِن  ﴿ :جل وعال   كما قال  ،اهللا بقتال الباغي حىت يفيء إىل أمر اهللا       

ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما فَِإن بغت ِإحـداهما علَـى الْـأُخرى     
فَاءت فَأَصِلحوا بينهما ِبالْعدِل فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اللَِّه فَِإن          

                                                
  .٤٦سورة األنفال، اآلية  )١(
  .٤٦سورة األنفال، اآلية  )٢(
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      قِْسِطنيالْم ِحبي أَقِْسطُوا ِإنَّ اللَّهفكيف إذا كان ، هذا إن كان مؤمناً   ،)١(﴾و 
   ! ؟كافراً بعثياً ظاملاً

 وتـرد مـا     ، حىت ترجع إىل احلق    :﴾حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اللَّهِ    ﴿ومعىن      
  .ة وتستقيم مع العدال،ظلمت

 وهذه صـفة    ،)٢(﴾واصِبرواْ ِإنَّ اللّه مع الصاِبِرين    ﴿ :سبحانه مث قال 
 وبـذل املـستطاع يف      ، فالبد من الصرب يف جهاد األعداء وقتاهلم       ،خامسة
والـصاِبِرين ِفـي    ﴿ : يف صفة املؤمنني   ،يف آية البقرة   سبحانه  وقال ،ذلك

 :سـبحانه   مث قال  ، حني القتال  : يعين ،)٣(﴾الْبأْساء والضراء وِحني الْبأْسِ   
 لنبيـه  سـبحانه   وقال،)٤(﴾أُولَِئك الَِّذين صدقُوا وأُولَِئك هم الْمتقُونَ    ﴿

   .)٥(﴾واصِبر وما صبرك ِإالَّ ِباللِّه﴿ :صلى اهللا عليه وسلم
   :والصرب أنواع ثالثة

   . صرب على طاعة اهللا باجلهاد وأداء احلقوق
   .قوالً وعمالً   بالكف عما حرم اهللا، عن معاصي اهللا وصرب

                                                
  .٩رة احلجرات، اآلية  سو)١(
  .٤٦سورة األنفال، اآلية  )٢(
  .١٧٧سورة البقرة، اآلية  )٣(
  .١٧٧سورة البقرة، اآلية  )٤(
  .١٢٧سورة النحل، اآلية  )٥(
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 مما يصيب الناس مـن      ، هو الصرب على قضاء اهللا وقدره      : ونوع ثالث 
 وتعـاطي أسـباب     ،البد من الصرب   .جراح أو قتل أو مرض أو غري ذلك       

   . وأسباب العافية،النصر
ـ   ﴿ : فقال ،صفة سادسة وسابعة   سبحانه مث ذكر  ِذين والَ تكُونواْ كَالَّ

 ال تكونوا يف جهـادكم      : أي ،)١(﴾خرجواْ ِمن ِدياِرِهم بطَرا وِرئَاء الناسِ     
 بل جيب على املؤمنني يف جهادهم لعدوهم اإلخالص         ،متكربين وال مرائني  

  .جل وعال  وسؤاله النصر، والصدق والتواضع هللا،هللا
 وهو من   ، الصد عن سبيل اهللا    : وهو ، وحذر منه  ،وقد ذكر اهللا أمراً ثامناً    

 أمـا املؤمنـون     ، فهم يصدون عن سبيل اهللا ويبغوا عوجاً       ،صفة أعداء اهللا  
 يدعون  ،ال متكربين وال مرائني    سبحانه  خملصني له  ،فيجاهدون يف تواضع هللا   
 وإىل طاعـة اهللا   ، يدعون الناس إىل احلق واهلـدى      ،إىل سبيل اهللا من صد عنه     

   .نوا هكذا املؤمنون الصادقون أينما كا.ورسوله
قد اشتبه فيها األمر     أعين عدوان حاكم العراق على الكويت      وهذه الفتنة 
 أن األوىل فيها االعتزال وعدم القتـال        ، إذ ظن بعض الناس    ،على بعض الناس  

صلى  وهذا قد جرى يف أول فتنة وقعت بعد رسول اهللا          ،مع هؤالء أو هؤالء   
 بـسبب   ،وأهل العراق وهي الفتنة اليت وقعت بني أهل الشام         اهللا عليه وسلم  

 ،الذي قتل ظلماً من فئة بغـت عليـه وتعـدت           رضي اهللا عنه   مقتل عثمان 
   ودخل فيها من هو حاقد على ،والتبست عليها األمور

                                                
  .٤٧سورة األنفال، اآلية  )١(
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 وبقتـل   ، والتبست األمور على بعض الناس حىت اشتبهت األمور        ،اإلسالم
  فبايع ، حصل بسبب ذلك فتنة عظيمة     ،ظلماً وعدواناً  رضي اهللا عنه   عثمان

ومجاعـة   رضي اهللا عنـه     وقام معاوية  ،باخلالفة رضي اهللا عنه   الناس علياً 
 وعظمـت الفتنـة   ، وبايعه كثري من الناس على ذلك   ،يطالبون بدم عثمان  

   : وانقسم املسلمون قسمني بسبب هذه الفتنة،واشتدت البلية
  يطـالبون عليـاً    ،وأهل الشام  رضي اهللا عنه   طائفة احنازوا إىل معاوية   

   .بتسليم القتلة  عنهرضي اهللا
 طلبوا من معاويـة     ،وأصحابه رضي اهللا عنه    علي : هم ،وطائفة أخرى 

 وبعد متام األمر واستقرار اخلالفة ينظـر يف أمـر   ،وأصحابه اهلدوء والصرب 
   .القتلة

 وظن بعـض    ،واشتد األمر وجرى ما جرى من حرب اجلمل وصفني        
 واعتـزل   ،ه الفتنـة   أن األوىل عدم الدخول يف هذ      ،الناس يف ذلك الوقت   
   . فلم يكونوا مع علي وال مع معاوية،بعض الصحابة ذلك

 ألن وقوع الفـنت يـسبب       ؛ حصل فيها اشتباه   ،والفتنة اليوم كذلك  
 وليس كل إنسان عنده العلم الكايف مبا ينبغي أن          ،اشتباهاًَ كثرياً على الناس   

   . قد يقع له شبه حتول بينه وبني فهم الصواب،يفعل

 ألن احلـق فيهـا      ؛ة اليت وقعت اآلن ليست مما يعتزل فيها       وهذه الفتن 
   أن الفتنة اليت ينبغي : والقاعدة،واضح
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 ، اليت ال يتضح فيها احلق مـن الباطـل         ،)املشتبهة(عدم الدخول فيها هي     
 القاعـد  ،ستكون فـنت (( :صلى اهللا عليه وسلم واليت قال فيها رسول اهللا   

 واملاشي فيها خري مـن      ، من املاشي   والقائم فيها خري   ،فيها خري من القائم   
جد منها ملجأ أو معاذاً فليعـذ        فمن و  ، من تشرف هلا تستشرفه    ،الساعي

رضـي اهللا     رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما عن أيب هريرة        .)١())به
   .عنه

إن بني يدي الساعة فتناً كقطـع الليـل         (( :صلى اهللا عليه وسلم    ويقول
 وميسي مؤمنـاً ويـصبح      ،اً وميسي كافراً   يصبح الرجل فيها مؤمن    ،املظلم
 واملاشـي   ، والقائم فيها خري من املاشي     ، القاعد فيها خري من القائم     ،كافراً

 واضـربوا   ، وقطعـوا أوتـاركم    ، فكسروا قسيكم  ،فيها خري من الساعي   
 .)٢())ل على أحدكم فليكن كخري ابـين آدم        فإن دخ  ،بسيوفكم احلجارة 

   .رواه ابن ماجة وأبو داود

 هي ،هذه الفتنة اليت تشتبه وال يتضح للمؤمن فيها احلق من الباطلف
   . وعدم الدخول فيها،اليت يشرع البعد عنها

                                                
، ومـسلم يف    ٧٠٨١بـرقم   ) تكون فتنة القاعد فيها خري من القائم      (باب   ،)الفنت(رواه البخاري يف     )١(
  .٢٨٨٦برقم  )نزول الفنت كمواقع القطر(باب  ،) وأشراط الساعةالفنت(
، وابن ماجة يف    ٤٢٥٩برقم  ) يف النهي عن السعي يف الفتنة     (باب   ،)الفنت واملالحم (رواه أبو داود يف      )٢(
  .٣٩٦١برقم  )التثبت يف الفتنة(باب  ،)الفنت(
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 ، وعرف فيه احملق من املبطل والظامل مـن املظلـوم       ،أما ما ظهر فيه احلق    
 ويردع الباغي عن بغيه وينصر املبغي     ،فالواجب أن ينصر املظلوم ويردع الظامل     

 ويف هذا املعىن يقول  ،لكافر املعتدي وينصر املظلوم املعتدى عليه      وجياهد ا  ،عليه
انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً وجاِهدواْ ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي       ﴿ :سبحانه وتعاىل  اهللا

   .)١(﴾سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ
ا الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجـيكُم         يا أَيه ﴿ :سبحانه ويقول

تؤِمنـونَ ِباللَّـِه    ﴿ :سـبحانه   فقال ، مث شرحها للناس   ،)٢(﴾من عذَاٍب أَِليمٍ  
ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَّكُـم ِإن            

  مونَكُنتلَمعت *         ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج ِخلْكُمديو كُموبذُن لَكُم ِفرغي
       ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنةً ِفي جبطَي اِكنسمو*     رـصا نهونِحبى ترأُخو

ِمِننيؤِر الْمشبو قَِريب حفَتاللَِّه و ن٣(﴾م(.   
ملن جاهد يف سبيله ونصر احلـق يف هـذه اآليـات            سبحانه فهذا وعده 

يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجـارٍة         ﴿ :سبحانه ويف قوله ، الكرميات
 وأـا   ، أا جتارة  : وصفها ذا الوصف العظيم    )٤(﴾تنِجيكُم من عذَاٍب أَِليمٍ   

تؤِمنونَ ِباللَّـِه ورسـوِلِه     ﴿ :سبحانه  مث فسرها بقوله   ،تنجي من عذاب أليم   
أَنفُِسكُمو اِلكُموِبيِل اللَِّه ِبأَمونَ ِفي ساِهدجتو﴾،   

                                                
  .٤١سورة التوبة، اآلية  )١(
  .١٠سورة الصف، اآلية  )٢(
  .١٣ ١١ورة الصف، اآليات س )٣(
  .١٠سورة الصف، اآلية  )٤(
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 ومـسيس   ، لعظم شـأنه   ؛ ولكن خصه بالذكر   ،ومعلوم أن اجلهاد من اإلميان    
يِل اللَّـِه   وتجاِهدونَ ِفي سـبِ   ﴿ :سبحانه وتعاىل   فقال ،احلاجة إىل بيان فضله   

 بدأ باألموال لعظم    .﴾ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ       
 ولـذلك   ، وجتهيز ااهدين وإطعامهم   ، وعموم نفعها يف شراء السالح     ،شأا

سـبحانه    مث قـال   ، ألن نفعه أوسـع    ؛بدأ باملال قبل النفس يف أكثر اآليات      
 مث فسر بعد ذلـك اخلـري        ،﴾ِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ     ذَ﴿ :وحبمده

يغِفر لَكُم ذُنوبكُم ويدِخلْكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها        ﴿ :تعاىل املذكور بقوله 
        ِظيملْع زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنةً ِفي جبطَي اِكنسمو ارهذا من   كل ه  ،)١(﴾الْأَن

وأُخرى تِحبونها نصر من اللَّـِه وفَـتح        ﴿ :جل وعال   مث قال  ،ثواب اجلهاد 
 ِمِننيؤِر الْمشبو جل وعال وقال اهللا .)٢(﴾قَِريب: ﴿    ى ِمـنرـتاش ِإنَّ اللّـه

ي سِبيِل اللِّه فَيقْتلُـونَ     الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم اجلَنةَ يقَاِتلُونَ فِ       
            ِدِه ِمنهفَى ِبعأَو نمآِن والْقُراِإلِجنيِل واِة وروا ِفي التقِه حلَيا عدعلُونَ وقْتيو

   ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلكم ِبِه وتعايالَِّذي ب ِعكُميواْ ِببِشربتوقـال .)٣(﴾اللِّه فَاس  
وِإن طَاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما فَـِإن بغـت           ﴿ :سبحانه

   ،)٤(﴾ِإحداهما علَى الْأُخرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اللَِّه 

                                                
  .١٢سورة الصف، اآلية  )١(
  .١٣سورة الصف، اآلية  )٢(
  .١١١سورة التوبة، اآلية  )٣(
  .٩سورة احلجرات، اآلية  )٤(
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 : رجعـت للحـق    : أي ،)١(﴾فَـِإن فَـاءت   ﴿ : حىت ترجع للحق   :يعين
   .)٢(﴾ اللَّه يِحب الْمقِْسِطنيحوا بينهما ِبالْعدِل وأَقِْسطُوا ِإنَّفَأَصِل﴿

 كما جرى يوم اجلمل وصفني يف القتال بـني          ،هذا بالنسبة للمؤمنني  
 فقد أمر اهللا املؤمنني أن يقاتلوا الطائفة الباغية حـىت ترجـع إىل              ،املؤمنني
 وحتـل بالـصلح     ،سائل املشكلة  وبعد الرجوع إىل احلق ينظر يف امل       ،احلق

فَِإن فَاءت فَأَصـِلحوا بينهمـا      ﴿ :تعاىل والعدل الذي شرعه اهللا يف قوله     
 بالطرق احلكيمة الشرعية اليت جعلها اهللا وسـيلة حلـل       : أي ،)٣(﴾ِبالْعدِل
هذا يف   ﴾ اللَّه يِحب الْمقِْسِطني   ِإنَّ﴿ ، اعدلوا :يعين ﴾وأَقِْسطُوا﴿ .الرتاع

 فكيـف إذا كانـت   ، وهي مؤمنة حىت ترجع، تقاتل الفئة الباغية  ،ملؤمننيا
فهو بعثـي   ! ؟ كما هو احلال يف حاكم العراق،الطائفة الباغية ظاملة كافرة  

 بـل يـدعو إىل   ، وليس ممن يدعو لإلميان واحلق ، ليس من املؤمنني   ،ملحد
راد  فـأ  ، وبدأ يتمسح باإلسالم ملا جرى ما جرى       ،مبادئ الكفر والضالل  
  . ويدعو إىل اجلهاد كذباً وزوراً ونفاقاً،أن يلبس على الناس

 وأعلن توبته إىل اهللا ، وترك البالد ألهلها،ولو كان صادقاً لترك الظلم
   ، وطريقته اليت ميقتها اإلسالم،من مبادئه اإلحلادية

                                                
  .٩سورة احلجرات، اآلية  )١(
  .٩ سورة احلجرات، اآلية )٢(
  .٩ سورة احلجرات، اآلية )٣(
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وحينئذ حتل  صلى اهللا عليه وسلم ومصدر التشريع فيه كتاب اهللا وسنة نبيه
   .ت بالطرق السلمية بعد ذلكاملشكال

أما أن يدعو إىل اجلهاد وهو مقيم على الظلم والعـدوان والتهديـد             
 والنفـاق   ، وهذا اجلهاد الكاذب   ، فكيف يكون هذا اجلهاد الظامل     ،جلريانه

   ؟الذي يريد به التلبيس

 :يف احلـديث الـصحيح     صلى اهللا عليه وسـلم     وقد قال رسول اهللا   
 ، نـصرته مظلومـاً    : يا رسول اهللا   : قالوا ))لوماًانصر أخاك ظاملاً أو مظ    ((

   .)١()) فذلك نصرك إياه،أن حتجزه عن الظلم(( : قال؟فكيف انصره ظاملاً

نصر املظلوم يف احلديث الـصحيح املتفـق      رضي اهللا عنه   وذكر الرباء 
 صلى اهللا عليه وسـلم     أمرنا رسول اهللا   " :رضي اهللا عنه    وهو قوله  ،عليه

  ."نصر املظلوم  " :نها وذكر م،)٢(" بسبع 

 فـإذا كـان   ،فنصر املظلوم واجب متعني على كل من استطاع ذلك       
   وإذا كان الظلم لفئات . كان الواجب أشد،الظلم عظيماً

                                                
، بـاب  )الفنت(، والترمذي يف    ٦٩٥٢برقم   ،)ميني الرجل لصاحبه  (باب   ،)اإلكراه(رواه البخاري يف     )١(
  .٢٢٥٥برقم  )جاء يف النهي عن سب الرياحما (
بـاب   ،)اللباس والزينـة  (، ومسلم يف    ٥٦٣٥برقم   )آنية الفضة (باب   ،)األشربة(رواه البخاري يف     )٢(
  .٢٠٦٦برقم  )حترمي استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال(
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 صار الواجب   ، وخيشى من ورائه ظلم آخر وشر آخر       ،كثرية وأمة عظيمة  
 قام   حىت ال تنتشر الفتنة اليت     ؛أشد وأعظم يف نصر املظلوم ويف جهاد الظامل       

 ولو فعل ذلك لكـان      ، وحىت ال يعظم الضرر به باجتياحه بالد أخرى        ،ا
 ولرمبـا جـرت   ، ولكانت الفتنة به أعظم وأسوأ عاقبة  ،األمر أشد وأخطر  

  .أمور أخرى ال يعلم خطرها إال اهللا

 اضطرت اململكـة العربيـة الـسعودية إىل         ،ولعظم األمر وخطورته  
 ، لعظم اخلطر  ؛لدول اإلسالمية وغريها  االستنصار باجلنسيات املتعددة من ا    
 ، واتقاء شر هذا الظامل ارم امللحـد       ،ووجوب الدفاع عن البالد وأهلها    

 ونـسأل اهللا أن جيعـل   .على ما حصل  واحلمد هللا  وقد وفقها اهللا يف ذلك    
 وأن يدير   ، ويسلط عليه من يكف ضرره     ، وأن خيذل الظامل   ،العاقبة محيدة 

 ، ويقينا شره وشر أمثالـه     ،م مجعه ويشتت مشله    وأن يهز  ،عليه دائرة السوء  
 وأن  ، وأن يدير دائرة السوء على املعاندين والظاملني       ،وأن ينفع ذه اجلهود   

 وأن يرد هذه اجلنود اليت جتمعت لردع هذا         .يكتب النصر ألوليائه املؤمنني   
 وهو الدفاع عـن  ، فهي جاءت ألمر واحد   ؛الظامل إىل بالدها ويقينا شرها    

 ملا يف التساهل يف هذا      ، وإخراج هذا اجليش الظامل من الكويت      ،دهذه البال 
 ، ألن الظامل لديه جيش كثري مدرب      ؛األمر وعدم املبادرة من اخلطر العظيم     

  حارب به مثاين سنني جلارته 
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 وقد يسر   ، ولديه نية سيئة وخبث عظيم     ، وجتمع لديه جيش كثيف    ،إيران
 ، ولتنصر املظلوم  ،ورده عن ظلمه   حلربه   ،اهللا برمحته اجتماع جيوش عظيمة    

 وحيسن  ،أن ينفع باألسباب   جل وعال   وأسأل اهللا  .وتعيد احلق إىل أصحابه   
   . وجيعلها للجميع عظة وذكرى،العاقبة للمظلومني

وقَد فَصلَ لَكُم ما حـرم علَـيكُم ِإالَّ مـا           ﴿ :يقول جل وعال  واهللا
 كـذلك   ودول اخلليج  ،السعودية مضطرة  فاحلكومة   ،)١(﴾اضطُِررتم ِإلَيهِ 

 ، والقضاء عليـه   ، لردع الظامل  ؛إىل االستعانة بالقوات اإلسالمية واألجنبية    
 ومل ينقد لـدعاء     ،وإخراجه بالقوة من هذه البالد اليت احتلها ملا أىب وعاند         

 وانـسحابه عـن احلـدود       ، وخروجه سلماً من البالد اليت احتلها      ،احلق
 فلمـا أىب    ،فاوضة بعد ذلك يف مطالبه من جريانـه        مث تكون امل   ،السعودية

 ، وال حق اإلسـالم    ، ومل يراع حق اجلوار    ،واستكرب وعاند وركب رأسه   
 ووجب على الدولـة أن      ، وجب أن يقاتل وأن جياهد     ،وال حق اإلحسان  

 ونـسأل اهللا    .تفعل ما تستطيع من األسباب اليت تعينها على قتاله وجهاده         
 وأن  ، وخيذل الباطل وأهله   ، ينصر احلق وحزبه    وأن ،أن ينفع ذه األسباب   

 وأن يـدير    ، وأن خيذل الظامل   ،يرد املظلومني إىل بالدهم موفقني ومهديني     
   وأن ،عليه دائرة السوء

                                                
  .١١٩سورة األنعام، اآلية  )١(
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 وأن جيعلـها موعظـة   ، وأن يقينا شر هذه الفتنة    ،يهزم مجعه ويشتت مشله   
 واالسـتقامة    ونسأل اهللا أن جيعلها سبباً للرجوع إىل اهللا        .للمؤمنني مجيعاً 

   . وإعداد العدة الكافية جلهاد أعدائه،على دينه
   :فاملسلمون يستفيدون من الفنت واحملن الفوائد املطلوبة

 وأن جياهدها هللا حىت تـستقيم   ،ومن ذلك أن حياسب كل واحد منا نفسه       
 فإن الطاعات من اجليش ااهـد  ، وحىت يدع ما حرم اهللا عليه     ،على احلق 

   .واملعاصي من أسباب اخلذالن ،من أسباب النصر

 ، وأن يتقوا اهللا   ، وعلى املظلومني أن يصربوا ويصابروا     ،فعلى ااهدين 
 وأن يتواصـوا بـاحلق      ، وأن حيافظوا على حقه    ،وأن يستقيموا على دينه   

يف كتابه   تعاىل  قال ، وجيعل هلم النصر املؤزر    ، وبذلك يوفقون  .والصرب عليه 
تتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شـيئًا ِإنَّ اللّـه ِبمـا       وِإن تصِبرواْ و  ﴿ :العظيم

  .)١(﴾يعملُونَ مِحيطٌ

 وإن  ،فمىت صرب املسلمون واتقوا رم فإم ال يضرهم كيد األعـداء          
 وإن أصـابتهم    ، وإن جرح بعضهم   ، وإن قتل بعضهم   ،جرت عليهم احملن  

   فالبد أن تكون هلم العاقبة ،شدة

                                                
  .١٢٠آل عمران، اآلية  سورة )١(
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 :سـبحانه وتعـاىل     كما قال  ، وفضله العظيم  ، اهللا الصادق  احلميدة بوعد 
﴿   ِقنيتةَ ِللْماِقبِإنَّ الْع ِبر١(﴾فَاص(، ى  ﴿ :تعاىل  وقالقْـوةُ ِللتاِقبالْعو﴾)٢(، 

ويرزقْه ِمن حيـثُ لَـا      * ومن يتِق اللَّه يجعل لَّه مخرجا     ﴿ :تعاىل وقال
ِسبتحِرِه       ﴿ :سبحانه وحبمده   وقال ،)٣(﴾يأَم ِمن ل لَّهعجي ِق اللَّهتن يمو
 وعلى  ، فيجب علينا مجيعاً رجاالً ونساًء يف هذه البالد وغريها         .)٤(﴾يسرا

 وأن حيافظوا علـى     ، أن يستقيموا على دينه    ،مجيع املسلمني يف كل مكان    
 ومنها جهـاد    ، وأن يصدقوا يف جهاد األعداء     ، وينتهوا عن نواهيه   ،أوامره

 وأن يكونوا يداً واحدةً ضد      ،هذا العدو الظامل حاكم العراق وجنده الظامل      
   . وحزبه امللحد،هذا العدو الغاشم الكافر

 ، تطبيق شريعة اهللا وحتكيمهـا يف كـل شـيء          :ومن أسباب النصر  
 ،فالواجب على الدول اإلسالمية واملنتسبة إىل اإلسالم أن حتاسب أنفسها         

 ؛ وأن حتكم شريعة اهللا يف مجيع شـئوا ،هللا جهاد الصادقنيوأن جتاهد يف ا  
 كما أن سفينة نوح جعلها اهللا سفينة النجـاة ألهـل            ،فهي سفينة النجاة  

صلى   كذلك شريعة اهللا اليت جاء ا سيدنا حممد        ،األرض كلهم من الغرق   
  وهي الشريعة اهللا عليه وسلم

                                                
  .٤٩سورة هود، اآلية  )١(
  .١٣٢سورة طه، اآلية  )٢(
  .٣، ٢سورة الطالق، اآليتان  )٣(
  .٤سورة الطالق، اآلية  )٤(
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 من استقام عليهـا     ،ضا هي سفينة النجاة ألهل األرض كلهم أي       ؛اإلسالمية
 وإن أصابه بعـض مـا   ، كتبت له النجاة يف الدنيا واآلخرة   ،وحافظ عليها 

 ، فإن لـه النجـاة  ،قدره اهللا عليه مما يكره من شدة أو حرب أو غري ذلك   
   .والعاقبة احلميدة يف الدنيا واآلخرة

 عندما أصابتهم الشدة أمـرهم اهللا    عليه السالم  فاملؤمنون من قوم نوح   
 واتباعهم لنوح عليـه     ، وجناهم اهللا بسبب إميام    ،بركوب السفينة  سبحانه
   .السالم
 ، البد هلم من صـرب علـى الـشدائد         ،فهكذا املؤمنون يف كل زمان         

يف  تعـاىل  كما قال  سبحانه واستقامة على احلق حىت يأتيهم الفرج من اهللا       
 استقَاموا تتنـزلُ علَـيِهم      ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم     ﴿ :سورة فصلت 

 *الْملَاِئكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبِشروا ِبالْجنِة الَِّتي كُنـتم توعـدونَ   
الْحياِة الدنيا وِفي الْآِخرِة ولَكُم ِفيها ما تشتِهي أَنفُسكُم         نحن أَوِلياؤكُم ِفي    

لَكُمونَ   وعدا تا مِحيمٍ    * ِفيهغَفُوٍر ر نلًا مزيف سـورة    سـبحانه  وقال .)١(﴾ن
ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا فَلَا خوف علَيِهم ولَا هـم       ﴿ :األحقاف
       .)٢(﴾ما كَانوا يعملُونَأُولَِئك أَصحاب الْجنِة خاِلِدين ِفيها جزاء ِب* يحزنونَ

  يف اجلزيرة العربية ويف فالواجب على مجيع املسلمني      

                                                
  .٣٢ ٣٠ورة فصلت، اآليات  س)١(
  .١٤، ١٣سورة األحقاف، اآليتان  )٢(
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وأن   حكامـاً وحمكـومني    ،رجاالً ونساءً  سبحانه وتعاىل  تقوى اهللا  غريها
 فما أصابنا شيء    ، وأن حياسبوا أنفسهم من أين أصيبوا      ،يستقيموا على دينه  

وما أَصـابكُم   ﴿ :عز وجل   كما قال  ،مما نكره إال بسبب معصية اقترفناها     
  .)١(﴾من مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثٍري

 فيجب علينا أن نرجـع إىل       ،وهذا الذي وقع بسبب تقصرينا وسيئاتنا     
 وأن  ، وأن نستقيم على أداء حقـه      ، وأن حناسب أنفسنا وأن جناهد هللا      ،اهللا

 ويكفينا  ، حىت ينصرنا اهللا   ؛صى باحلق وبالصرب عليه    وأن نتوا  ،حنذر معصيته 
وِإن تصِبرواْ وتتقُـواْ الَ     ﴿ :عز وجل   كما قال  ، وشر أعدائنا  ،شر أنفسنا 

وتعاونواْ علَى الْرب والتقْـوى     ﴿ :تعاىل  وقال ،)٢( ﴾يضركُم كَيدهم شيئًا  
الْعلَى اِإلثِْم وواْ عناوعالَ تاِنوو٣(﴾د(.   

يا أَيها الَِّذين آمنـوا ِإن تنـصروا اللَّـه          ﴿: سبحانه وحبمده  وقال
  كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصـن    ﴿ :عز من قائل    وقال ،)٤(﴾يم نَّ اللَّهرنصلَيو

    ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرنصِفي الْأَ    *ي ماهكَّنِإن م لَاةَ    الَِّذينوا الـصِض أَقَامر
  وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه 

                                                
  .٣٠سورة الشورى، اآلية  )١(
  .١٢٠سورة آل عمران، اآلية  )٢(
  .٢سورة املائدة، اآلية  )٣(
  .٧اآلية  سورة حممد، )٤(
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ِإنَّ الِْإنـسانَ لَِفـي     *والْعصِر﴿ :سبحانه وتعاىل  وقال،  )١(﴾عاِقبةُ الْأُمورِ 
اصوا ِبـالْحق وتواصـوا     ِإلَّا الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتو     *خسٍر
 بإميـام   ، ويف كل عصر   ،فهؤالء هم الراحبون يف كل مكان     ،  )٢(﴾ِبالصبِر

  .  والصرب عليه، وتواصيهم باحلق،العظيم وعملهم الصاحل
بالصرب علـى    كما هو عالج كل فتنة      هذا هو عالجها   ،وهذه الفتنة 

 ، بالـسالح املمكـن    ،ة والثبات عليه بشىت الوسائل املمكن     ،احلق واجلهاد 
 ، وشرعها حلـل املـشكالت  ، وبكل طريقة أباحها اهللا   ،والنصيحة املمكنة 

  .وردع الظامل وإحقاق احلق
 ، واستعان مبن يأمنهم يف هذا األمـر       ،وإذا خاف املظلوم من أن يغلب     

 فال مانع من االستنصار ببعض األعداء الذين هم يف          ،وعرف منهم النصرة  
 وهـو أفـضل   ،صلى اهللا عليه وسلم ستعان النيبولقد ا،  صفنا ضد عدونا  

 صلى اهللا عليه وسـلم     باملطعم بن عدي ملا مات أبو طالب عم النيب         اخللق
 فلمـا   ، ِلما كان له من شهرة وقوة وشعبية       ؛ ومحاه من قومه   ،وكان كافراً 

إىل الطائف يدعوهم إىل     صلى اهللا عليه وسلم    تويف أبو طالب وخرج النيب    
 إال جبوار املطعم بن     ، خوفاً من أهل مكة    ؛لرجوع إىل مكة   مل يستطع ا   ،اهللا

   واستنصر به يف ، وهو من رؤوس الكفار،عدي

                                                
  .٤١، ٤٠سورة احلج، اآليتان )١(
  .سورة العصر، كاملة )٢(
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 وهكـذا عنـدما     . واستجار به فأجاره ودخل يف جواره      ،تبليغ دعوة اهللا  
احتاج إىل دليل على طريق املدينة استأجر شخصاً من الوثنيني ليدلـه إىل             

   .املدينة ملا أمنه على هذا األمر
 والهم خنيلها وزروعها بالنصف     ،ملا احتاج إىل اليهود بعد فتح خيرب      و

 ، واملسلمون مشغولون باجلهاد ملـصلحة املـسلمني       ،يزرعوا للمسلمني 
 عليه الصالة والـسالم     فلما احتاج إليهم   ،ومعلوم عداوة اليهود للمسلمني   

   . والهم على خنيل خيرب وزروعها،وأمنهم
 فال حرج علينا أن نستعني      ،وضد عدونا فالعدو إذا كان يف مصلحتنا      

 مث يرجع عدونا    ، حىت خيلصنا اهللا من عدونا     ، ويف مصلحتنا  ،به ضد عدونا  
  .إىل بالده

 وما خيشى منه ، وعرف حال الظامل وغشمه،ومن عرف هذه احلقيقة
  . اتضح له األمر، وعرف األدلة الشرعية،من خطر عظيم

 ، وتأملوه من مجيع الوجوه    ،وهلذا درس هيئة كبار العلماء هذا احلادث      
 ، للضرورة إليه  ؛وقرروا أنه ال حرج فيما فعلت الدولة من هذا االستنصار         

 وللخطر العظيم الذي يهدد البالد لو       ،وشدة احلاجة إىل إعانتهم للمسلمني    
 ، ورمبا ساعده قوم آخـرون     ،استمر هذا الظامل يف غشمه واجتياحه للبالد      

  . معه على الباطلواألومتا
   وال يفطن إليه إال من نور ،مر يف هذا جلل وعظيمفاأل 
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 ومـا   ، وعرف غشم الظامل   ، وعرف احلقائق على ما هي عليه      ،اهللا بصريته 
 وأن  ، وأن يهلكه ويكبتـه    ، اليت نسأل اهللا أن جيعلها ضده      ،عنده من القوة  

 وأن يويل على العراق رجالً صاحلاً حيكـم         ،يكفينا شره وشر كل األعداء    
أن يقيهم شـر     سبحانه  كما نسأله  ، وينفذ يف شعبه أمر اهللا     ،فيه بشرع اهللا  

 وعذب املسلمني وأحدث    ، الذي عذم وآذاهم   ،هذا احلاكم الظامل العنيد   
  . وجر املسلمني إىل خطر عظيم،هذه الفتنة

 وأن يريح املسلمني مـن      ، وأن يقضي عليه   ،نسأل اهللا أن يعامله بعدله    
 وأن يـرد املظلـومني إىل   ،اده املسلمني وأن جيعل العاقبة احلميدة لعب ،فتنته

 وأن يقينا وإياكم الفنت     ، وأن يقيم فيهم أمر اهللا     ، وأن يصلح حاهلم   ،بالدهم
  .ما ظهر منها وما بطن

 وبيان مـا    ،وقد رأيت أن أبسط القول يف هذه املسألة إليضاح احلق         
 ألن  ؛ وبيان صحة موقف الدولة فيما فعلـت       ،جيب أن يعتقد يف هذا املقام     

 وشكوا يف حكم الواقـع      ،ساً كثريين التبس عليهم األمر يف هذه احلالة       أنا
 ألم مل يعرفوا الواقـع كمـا    ؛وجوازه بسبب الضرورة واحلاجة الشديدة    

        .صدام حسني أعين حاكم العراق  ولعظم خطر هذا الظامل امللحد،ينبغي
   وظنوا واعتقدوا صحة ما ،وهلذا اشتبه عليهم األمر
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  ؛ واللتباس األمر عليهم وظنهم أنه مسلم يدعو إىل اإلسالم         ،هم جلهل ؛فعله
  .بسبب نفاقه وكذبه

 ؛ فتكلم بالباطل واحلقد،ورمبا كان بعضهم مأجوراً من حاكم العراق     
 وتكلم مبا ، وبعضهم جهل األمر وجهل احلقيقة،ألنه شريك له يف الظلم
  .بست عليه األمور والت، جهالً منه باحلقيقة؛تكلم به أولئك الظاملون

 وأصر على عدوانه    ، وهو أن هذا الظامل اعتدى وظلم      ،هذا هو الواقع  
قد أمرنا أن نقاتل الفئة الظاملة ولو        سبحانه  واهللا ،ومل يفيء إىل ترك الظلم    

 فكيف إذا كانت الفئة الباغية كافرة       ، حىت تفيء إىل أمر اهللا     ،كانت مؤمنة 
 ونصر الفئة املظلومة املبغـي  ،ظلم وكفها عن ال، فهي أوىل بالقتال   ؟ملحدة

وقد حاول   .عليها مبا يستطيعه املسلمون من أسباب النصر والردع للظامل        
 وطلبوا منه أن يراجع نفسه وخيرج مـن الكويـت           ،معه الناس ستة أشهر   

 ودعـت الـضرورة إىل      ،ويرجع عن ظلمه وبغيه فأىب فلم يبق إال احلرب        
 على حرب هذا العـدو الغاشـم        ،االستعانة مبن هو أقوى من املبغي عليه      
  .حىت جتتمع القوى يف حربه وإخراجه

 وأن يدير عليه دائـرة      ، ويرد كيده يف حنره    ،نسأل اهللا أن يقضي عليه    
 ، وأن ينصرهم على أعدائهم    ، وأن يكفي املسلمني شره وشر غريه      ،السوء

   وأن مينحهم االستقامة ،ويصلح حاهلم
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  .على دينه إنه مسيع قريب
 واالسـتفادة منـها يف     ، على اجلميع االتعاظ ذه الفتنة     ومن الواجب 

 وأن حناسب أنفـسنا     ، واالستقامة على طاعة اهللا ورسوله     ،إصالح أحوالنا 
جيعل الباليا عظـة     سبحانه  فاهللا ، وندع ما سواه   ،حىت نستقيم على احلق   

 فَعسى أَن تكْرهواْ شيئًا ويجعـلَ     ﴿ :جل وعال  وعربة ملن يشاء كما قال    
كُِتب علَيكُم الِْقتالُ وهو كُره     ﴿ :سبحانه  وقال ،)١(﴾اللّه ِفيِه خيرا كَِثريا   

             وهئًا ويواْ شِحبى أَن تسعو لَّكُم ريخ وهئًا ويواْ شهكْرى أَن تسعو لَّكُم
  .)٢(﴾شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ

 وأن جيعـل    ،أن جيعل يف هذه احلرب خرياً لنا       سبحانه كما نسأل اهللا  
  .عاقبتها محيدة

والصحابة يوم   صلى اهللا عليه وسلم    وجيب أن ال ننسى ما حدث للنيب      
 وجاءم  ، فقد جتمعت عليهم األحزاب الكافرة     ،األحزاب وهم خري الناس   

حاصـروا   و ،من فوقهم ومن أسفل منهم بقوة قوامها عشرة آالف مقاتل         
 هكذا ذكـر  ،)ما وعدنا اهللا ورسوله إال غروراً( : وقال أهل النفاق ،املدينة

  وِإذْ﴿ :عز وجل يف سورة األحزاب يف قوله سبحانه اهللا عنهم

  
                                                

  .١٩سورة النساء، اآلية  )١(
  .٢١٦سورة البقرة، اآلية  )٢(
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يقُولُ الْمناِفقُونَ والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض ما وعدنا اللَّه ورسـولُه ِإلَّـا             
 ، وأرسل الرياح اليت أكفـأت قـدورهم       ،ر اهللا نبيه   حىت نص  ،)١(﴾غُرورا

 بعـد   ، فرجعوا خائبني واحلمد هللا    ، وشردم كل مشرد   ،وقلعت خيامهم 
 وأصحابه صلى اهللا عليه وسلم    الشدة العظيمة اليت وقعت على رسول اهللا      

  .رضي اهللا عنهم 
 ، وأغـاروا علـى املدينـة      ، حني جتمع الكفـار    ،وهكذا يوم أحد   

 حىت  ،ما جرى من جروح وقتل ملن قتل من الصحابة         وجرى   ،وحاصروها
 ، وسلم اهللا املسلمني وأدار على أعدائه دائرة السوء        ،أنزل اهللا نصره وتأييده   

 ، وأجنى اهللا نبيه بعدما قُتل سبعون من الصحابة        ،ورجعوا إىل مكة صاغرين   
 واجتهـد   ،ومجاعة كثرية من أصـحابه     صلى اهللا عليه وسلم    وجرح النيب 
  . فوقاه اهللا شرهم،يف قتلهاملشركون 

أَولَما أَصـابتكُم   ﴿: تعاىل  قال اهللا  ،وملا استنكر املسلمون هذا احلدث    
قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو ِمن ِعنِد       ﴿يوم بدر   :يعين   ﴾مِصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها   

فُِسكُم؛)٢( ﴾أَن  
سلمون أصام ما أصام    هو وامل  صلى اهللا عليه وسلم     ذلك أن النيب  

   بسبب أمر فعله الرماة الذين أمرهم ؛يوم أحد

                                                
  .١٢سورة األحزاب، اآلية  )١(
  .١٦٥سورة آل عمران، اآلية  )٢(
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وال يتركـوه   وهو جبل الرمـاة  أن ميسكوا ثغراً  صلى اهللا عليه وسلم    النيب
 ، فلما رأى الرماة العدو قد انكشف وازم       ،حىت ال يدخل منه جيش العدو     

تركـوا أمـر     و ، فتركوا الثغر وصاروا جيمعون الغنيمة     ،ظنوا أا الفيصلة  
 وحصل مـا    ،فدخل العدو من ذلك الثغر     صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا 

ولَقَد ﴿ : فأنزل اهللا قوله   ،حصل من اهلزمية واملصيبة العظيمة على املسلمني      
حتـى ِإذَا   ﴿ تقتلـوم :  يعين   ﴾صدقَكُم اللّه وعده ِإذْ تحسونهم ِبِإذِْنهِ     

 تعازنتو مـونَ          فَِشلْتِحبا تاكُم ما أَرِد معن بم متيصعِر وِفي اَألم ١(﴾م(، 
  فشلوا وتنازعوا وتركوا أمر النيب     ، يعين بذلك الرماة   ، من اهلزمية للعدو   :أي

 عندما وقع منهم هذا سلط اهللا علـيهم         ،فلم يصربوا  صلى اهللا عليه وسلم   
مِصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْتم أَنـى       أَولَما أَصابتكُم   ﴿ :تعاىل  وقال ،العدو

ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ِإنَّ اللّه فُِسكُمِعنِد أَن ِمن وذَا قُلْ ه٢(﴾ه(.  

وأصحابه يصيبهم مثل هذه اهلزمية      صلى اهللا عليه وسلم     فإذا كان النيب     
   ؟فكيف حبالنا ،والقتل واجلراح بسبب ما وقع من بعضهم من الذنوب

  فالواجب على أهل اإلسالم أينما كانوا أن حياسبوا 

                                                
  .١٥٢ آل عمران، اآلية سورة )١(
  .١٦٥سورة آل عمران، اآلية  )٢(
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 ، ويتوبوا إىل اهللا منـها     ، ويتفقدوا عيوم  ، وأن جياهدوها يف اهللا    ،أنفسهم
يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْـس مـا           ﴿ :تعاىل كما قال اهللا  
  .)١(﴾قَدمت ِلغٍد 
 ، فإن كنتم قدمتم أعمـاالً خـرية       ، انظروا ما قدمتم لآلخرة    :واملعىن

 فتوبـوا  ، وإن كنتم قدمتم أعماالً سيئة. واسألوه الثبات،فامحدوا اهللا عليها  
   . وارجعوا إىل احلق والصواب،إىل اهللا منها

 وحياسـبوا   ،فالواجب على أهل اإلميان أينما كانوا أن يتقوا اهللا دائماً         
 جيـب  ، كحالنا اليـوم ،ما وقت الشدائد وعند احملن والسي ،أنفسهم دائماً 

 وما سلِّطَ علينا    ، والتوبة إليه وحساب النفس وجهادها هللا      ،الرجوع إىل اهللا  
 ، والبد من الضراعة إىل اهللا     ، فالبد من جهاد النفس    ،هذا العدو إال بذنوبنا   

 وأن  ، وأن يذل عـدونا    ،أن ينصرنا على عدونا    سبحانه وتعاىل  وسؤال اهللا 
  .فينا شره وشر أنفسنا وشر الشيطانيك

فَلَوال ِإذْ  ﴿ :تعاىل  كما قال  ، وسؤاله التأييد  ،البد من الضراعة إىل اهللا    
جـل    وسـؤاله  ، فالبد من الضراعة إىل اهللا     ،)٢(﴾جاءهم بأْسنا تضرعواْ    

  . النصر وعال

  
                                                

  .١٨سورة احلشر، اآلية  )١(
  .٤٣سورة األنعام، اآلية  )٢(
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 ، قام ينـاجي ربـه     ،يوم بدر ليلة الواقعة    صلى اهللا عليه وسلم    والنيب
 رضـي اهللا عنـه      حىت جاءه الصديق   ، ويسأل ربه النصر   ،ويدعوه ويبكي 

 إن ، إن اهللا ناصـرك   ،حسبك يا رسول اهللا   ( :بعدما سقط عنه رداؤه وقال    
 ، وهو أفضل الناس   ،صلى اهللا عليه وسلم     فإذا كان رسول اهللا    )اهللا مؤيدك 

  فكيف حبالنا وحنن يف أشد الـضرورة إىل        ،يتضرع إىل اهللا   وسيد ولد آدم  
سـبحانه    وإىل طلب النـصر منـه  ، وإىل البكاء من خشيته،التوبة إىل اهللا  

   !؟يف ليلنا وارنا وتعاىل
 فالواجب اإلقالع عنها    ، واملعاصي خطرها كبري   ،فالغفلة شرها عظيم  

فالذي عنده تساهل يف الصالة جيـب أن حيـافظ           سبحانه والتوبة إىل اهللا  
 والذي يتعامل بالربا جيب أن يترك       ، ويصلي يف اجلماعة   ،عليها ويبادر إليها  

 والذي عنده عقوق لوالديه يتقي اهللا ويـرب         ، وأن يتوب إىل اهللا منه     ،ذلك
 والقاطع ألرحامه يتقي اهللا ويصل أرحامه والذي يشرب املـسكر           ،والديه

 والذي يغتاب النـاس حيـذر       ، ويتوب إىل اهللا   ،يتقي اهللا ويقلع عن ذلك    
   . وحيفظ لسانه ويتقي اهللا،ذلك

 وهكـذا   . ويتقي اهللا  ،وهكذا حياسب كل إنسان نفسه يف كل عيوبه       
 ويؤدي حـق اهللا وحـق       ،املوظف املقصر يف وظيفته ويف أمانته يتقي اهللا       

سواء كـان ملكـاً أو رئـيس          وهكذا الرؤساء كل واحد منهم     ،عباده
  كل واحد منهم  مجهورية أو وزيراً
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من سيئ   سبحانه ىل اهللا  ويتوب إ  ، وجياهدها هللا  ،عليه أن حياسب نفسه هللا    
 ويطيع اهللا   ، عليه أن جياهد نفسه    ، وكل جندي  ، وهكذا كل موظف   ،عمله

 ويتوب إىل اهللا من سـيئات عملـه         ، ويطيع رئيسه يف املعروف    ،ورسوله
   .وتقصريه

 فالبد من الصدق مـع      ،وهذا كله من أسباب النصر والعاقبة احلميدة      
 الـذنوب مـن الرؤسـاء        والتوبة الصادقة من سـائر     ،اهللا وجهاد النفس  

  .واملرؤوسني
 والعـون   ، وطلبه النصر والتأييـد    ،والبد من الدعاء والضراعة إىل اهللا     

 والبد مع ذلك    ،ويرد كيده يف حنره    وسؤال اهللا أن خيذل العدو       ،على العدو 
وأَِعـدواْ  ﴿ :سبحانه  كما قال  ، من قوة وجيش وسالح    :من األسباب احلسية  
   م متطَعتا اسم مةٍ لَهذُواْ     ﴿ :جل وعال   وقال ،)١(﴾ن قُوواْ خنآم ا الَِّذينها أَيي

كُمفيجب على أهل اإلميان أن يعدوا العدة املناسبة جلهاد األعـداء      .)٢(﴾ِحذْر 
وأَِعدواْ لَهم ما اسـتطَعتم مـن       ﴿ :يقول سبحانه  واهللا ،بكل ما يستطيعون  

 مـن الـسالح     ؛وا ما استطاعوا من القـوة     فعلى املسلمني أن يعد    ،﴾قُوٍة
 وجـاءهم   ، فإذا فعلوا ذلك كفاهم اهللا شر عـدوهم        ،والرجال والتدريب 
كَم من ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبـت ِفئَـةً        ﴿ :سبحانه  يقول اهللا  ،النصر من عند اهللا   
ةً ِبِإذِْن اللِّه وكَِثري عم اللّه  

                                                
  .٦٠سورة األنفال، اآلية  )١(
  .٧١سورة النساء، اآلية  )٢(



  

 - ٢٣٤ - 
 

اِبِرينا أَ ﴿ :سبحانه  ويقول ،)١(﴾الصي       وا اللَّـهرنصوا ِإن تنآم ا الَِّذينهي
  كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصواْ   ﴿ :سبحانه وحبمده   ويقول ،)٢(﴾يِبرـصِإن تو

   .)٣(﴾وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ
 ويسأل ربه من خريي الدنيا      ،عاءكما جيب على املسلم أن يلح يف الد       

جـل    وقال ،)٤(﴾ادعوِني أَستِجب لَكُم    ﴿ :سبحانه  كما قال  ،واآلخرة
وِإذَا سأَلَك ِعباِدي عني فَِإني قَِريب أُِجيب دعـوةَ الـداِع ِإذَا            ﴿ :وعال

      شري ملَّهواْ ِبي لَعِمنؤلْيواْ ِلي وِجيبتساِن فَلْيعونَدسـبحانه   وقال ،)٥(﴾د: 
  .)٦(﴾واسأَلُواْ اللّه ِمن فَضِلِه﴿

 وهلذا جاء يف احلـديث  ، وال نستبطئ اإلجابة،فعلينا أن نلح يف الدعاء   
 ،يستجاب ألحدكم ما مل يعجل    (( :صلى اهللا عليه وسلم     يقول :الصحيح

 فيستحسر عند ذلك ويـدع      ،يقول دعوت ودعوت فلم أره يستجاب يل      
   .)٧())الدعاء

                                                
  .٢٤٩سورة البقرة، اآلية  )١(
  .٧سورة حممد، اآلية  )٢(
  .١٢٠سورة آل عمران، اآلية  )٣(
  .٦٠، اآلية سورة غافر )٤(
  .١٨٦سورة البقرة، اآلية  )٥(
  .٣٢سورة النساء، اآلية  )٦(
الـذكر  (، ومسلم يف    ٦٣٤٠برقم   )يستجاب للعبد ما مل يعجل    (باب   ،)الدعوات(رواه البخاري يف     )٧(

  .٢٧٣٥برقم  )أنه يستجاب للداعي ما مل يعجل(باب  ،)والدعاء
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 فاهللا حكـيم   ، وإن تأخرت اإلجابة   ،فال ينبغي للمؤمن أن يدع الدعاء     
 حىت يتفطن اإلنسان    ؛حلكم بالغة  سبحانه  يؤخرها ، يف تأخري اإلجابة   ،عليم

 من التوبـة  ؛ وجيتهد يف أسباب القبول، وحياسب نفسه ،إىل أسباب التأخري  
 مجعه عليـه   و ، وإقبال القلب على اهللا    ، والعناية باملكسب احلالل   ،النصوح
   . إىل غري ذلك من الفوائد العظيمة والنتائج املفيدة،حني الدعاء سبحانه

 لفاتـت هـذه املـصاحل       ،فلو أن كل إنسان يعطى اإلجابة يف احلال       
 عليه الصالة والـسالم     ومما يوضح ما ذكرت أن نيب اهللا يعقوب        ،العظيمة

مـدة   فتأخرت اإلجابـة     ،طلب من ربه أن جيمع بينه وبني ولده يوسف        
 هـو   ، والداعي نيب كـرمي    ، ومكث يوسف يف السجن بضع سنني      ،طويلة

  .عليهم الصالة والسالم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل
له حكـم عظيمـة يف تـأخري اإلجابـة           سبحانه فعلم بذلك أن اهللا   

ما من  (( :أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم     وقد صح عن رسول اهللا     ،وتعجيلها
 إال أعطـاه اهللا ـا   ،ة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم      مسلم يدعو اهللا بدعو   

 وإمـا أن تـدخر لـه يف         ، إما أن تعجل دعوته يف الـدنيا       :إحدى ثالث 
رضـي اهللا     فقال الـصحابة   ،))إما أن يصرف عنه من الشر مثلها      ،اآلخرة
 رواه اإلمام أمحـد     .)١())اهللا أكثر (( : قال ، إذن نكثر  : يا رسول اهللا   :عنهم

   .يف مسنده
                                                

برقم  رضي اهللا عنه   ، مسند أيب سعيد اخلدري    )ن الصحابة باقي مسند املكثرين م   (رواه اإلمام أمحد يف      )١(
١٠٧٤٩.  
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 ما هي   ،صود أن املشروع للمسلم عندما تتأخر اإلجابة أن يتأمل        واملق
   ؟ ملاذا هذا البالء؟ ملاذا سلط علينا العدو؟ ملاذا تأخرت اإلجابة،األسباب

 ،يتأمل وحياسب نفسه وجياهدها حىت حتصل له البصرية بعيوب نفسه         
 والشخص يعـاجل    ، والدولة تعاجل نقصها   .وحىت يعاجلها بالعالج الشرعي   

 ،صلى اهللا عليـه وسـلم       كما قال النيب   ، كل داء له دواء    ،ه ويداويه نقص
 واالستقامة على طاعته هذا هو دواء       ،سبحانه ودواء الذنوب التوبة إىل اهللا    

   .الذنوب

فالواجب على كل إنسان أن يعاجل ذنبه ومعصيته بالتوبـة النـصوح            
مل  بحانهس  فاهللا .ليس بظالم للعبيد   سبحانه  ويعلم أن ربه   ،وحياسب نفسه 

 وهذا  ، وجاهدها ، تأمل وحاسب نفسك   ،يظلمك بل أنت الظامل لنفسك    
يرمـي الـسعودية     أعين حاكم العـراق صـدام حـسني        احلاكم الظامل 
 لقد ساعدته مساعدة عظيمة على      ؟ فماذا فعلت معه السعودية    ،بالصواريخ

 ساعدته باملساعدات اليت ذكرها صدام يف كتابه خلـادم احلـرمني            ،عدوه
  . وذكر أشياء كثرية من املساعدات وأخفى الكثري،الشريفني

 وبعـد   ،واملطلوب منه اآلن اخلروج من الكويت وسحب جيشه منها        
   فهل هذا ،ذلك حيصل التفاوض يف بقية املشاكل
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 بأن خيرجهم من ديارهم وقد أحسنوا إليـه         ؛هو جزاء اإلحسان للكويت   
واريخ وحيـشد   وهل جزاء ما عملت السعودية أن يـضرا بالـص     ؟كثرياً

  واهللا يقول  ، هذا هو جزاء احملسن عند صدام حسني       ؟جيوشه على حدودها  
 لقـد أحـسنت إليـه       ،)١(﴾هلْ جزاء الِْإحساِن ِإلَّا الِْإحسانُ    ﴿ :سبحانه

 ودول  ، والكويت كـذلك   ، وواسته عند الشدائد   ،السعودية عند امللمات  
 كانت هذه هـي      مث ، كلهم ساعدوه ومدوه مبا يستطيعون     ،اخلليج كذلك 

 وأن  ، لقد طلبوا منه أن خيـرج مـن الكويـت          ،العاقبة من اللئيم الغشوم   
 مث يكون بعد ذلك التفاوض والنظر يف املشاكل اليت          ،يسحب جيوشه منها  
   . وحلها بالوسائل السلمية،بينه وبني الكويت

لكنه من خبثه وظلمه حيث أنصاره وأذنابه على أن يؤذوا النـاس يف             
 حـىت  ؛ مث من تدليسه ونفاقه وخبثه يضرب اليهـود اآلن ،رىالبلدان األخ 

  . وحىت يرفع عنه احلصار اآلن الذي وقع،يفرق اجلمع املوجود

 كان ينبغي له أن يضرب      ؟ملاذا ترك اليهود قبل الكويت ويضرا اآلن      
   . بدل أن يضرب جريانه ومن أحسن إليه، ألم هم العدو،اليهود

   محله على أن ،ه ومكرهلكن خبثه وظلمه وغشمه ونفاق

                                                
  .٦٠سورة الرمحن، اآلية  )١(
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 وحىت خيرج مـن     ، حىت يفرق هؤالء اتمعني حلربه     ،يضرب اليهود اآلن  
 وحىت  ، حىت يظل هذا احلصار    ، ولكنها مل ترد عليه    ،هذا احلصار احمليط به   

 ويرد كيـده يف     ،وحىت خييب اهللا آماله    سبحانه وتعاىل  يقضي اهللا فيه أمره   
   .سبحانه   حبوله وقوته،حنره

 وأن يستجيب دعـوات املـسلمني       ، أن يرد كيده يف حنره     نسأل اهللا 
 وكل بالء   ، جيمع كل شر وكل حيلة     ، فهو ظامل ملبس خمادع منافق     ،ضده

   .للخداع والظلم والعدوان
 وأن  ، وصفاته العلى أن يقضي عليـه      ،ولكن نسأل اهللا بأمسائه احلسىن    

رد من هـو     وأن ي  ، وأن خيذل اهللا أنصاره وأعوانه     ،يدير عليه دائرة السوء   
 وأن يقضي على أنـصاره الظـاملني        ،حائر يف أمره على البصرية واهلدى     

 إنـه جـواد     ، ويسلط عليهم جنداً من عنده     ، وأن يهلكهم معه   ،املعتدين
  .كرمي

 وأن ينـصر مـن      ،أن ينصر املسلمني عليه وحزبه     سبحانه كما نسأله 
 وحـىت   ،نصر املسلمني عليه وعلى أعوانه حىت يقضي اهللا على هذا الظامل          

  . خيرجه من الكويت صاغراً ذليالً
أن يويل على العراق رجـالً صـاحلاً خيـاف اهللا            سبحانه كما نسأله 

   . ويبسط فيهم العدل واإلحسان، وحيكم يف العراقيني شريعة اهللا،ويراقبه

   أن ، وعلى كل مسلم يف كل مكان،وعلينا أيها األخوة
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 مـع   ،جناهد أنفسنا يف ذلك    وأن   ،وأن نستقيم على دينه    سبحانه نتقي اهللا 
 وأن يكبـت    ،النصر املعجل ألوليائه وأهل طاعته املظلومني      سبحانه سؤاله

 وأن يويل   ، وأن يسلط عليه جنداً من عنده، وأن يقضي عليه         ،هذا املعتدي 
  إنه ، وحيسن إليهم وحيكم فيهم بشرع اهللا      ،على العراق من خياف اهللا فيهم     

 وصلى اهللا وسلم علـى  .وة إال باهللا وال حول وال ق  ،جواد كرمي  جل وعال 
 وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إىل يـوم         ،نبينا حممد عبد اهللا ورسوله    

  .الدين

   أسئلة وأجوبة بعد المحاضرة- ٤٧  

 ،الذين يشككون يف فتوى هيئة كبار العلماء        يقول بعض الناس   :س
تـال   وق،بشأن االستعانة بغري املسلمني يف الدفاع عن بالد املسلمني   

فما تعليـق   . .بعدم وجود األدلة القوية اليت تدعمها      حاكم العراق 
  )١(؟مساحتكم على ذلك

جـل    وبينا أن الرب، ويف مقاالت عديدة  ، قد بينا ذلك فيما سبق     :ج
أباح لعباده املؤمنني إذا اضطروا      سبحانه  أنه :أوضح يف كتابه العظيم    وعال

   كما ،إىل ما حرم عليهم أن يفعلوه
                                                

من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته، بعد احملاضرة اليت ألقاها يف جامع امللك خالـد يـرم اخلمـيس            )١(
  .١١٦ص ٦هـ، ونشر يف هذا اموع ج١٦/٧/١٤١١
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 ،)١(﴾وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم ِإالَّ ما اضطُِررتم ِإلَيـهِ   ﴿ :تعاىل قال
 وغريها قـال يف آخـر       ،وملا حرم امليتة والدم واخلرتير واملنخنقة واملوقوذة      

فَمِن اضطُر ِفي مخمصٍة غَير متجاِنٍف لِِّإثٍْم فَـِإنَّ اللّـه غَفُـور         ﴿ :اآلية
ِحيم٢(﴾ر(.  

 أن الدولة يف هذه احلادثة قد اضـطرت إىل أن تـستعني             :واملقصود
 وألن لـه    ، ألن خطره كبري   ؛ببعض الدول الكافرة على هذا الظامل الغاشم      

ومـة  ك فلهـذا رأت احل    ؛ لو انتصروا لظهروا وعظم شرهم     ،أعواناً آخرين 
مللحد السعودية وبقية دول اخلليج أنه البد من دولة قوية تقابل هذا العدو ا            

   . وتعني على صده وكف شره وإزالة ظلمه،الظامل
وهيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية ملا تأملوا هذا ونظـروا    

يدفع  وأن الواجب استعمال ما      ، بينوا أن هذا أمر سائغ     ، وعرفوا احلال  ،فيه
  بل جيب فوراً استعمال ما يدفع الضرر عن        ، وال جيوز التأخر يف ذلك     ،الضرر

 ولو باالستعانة بطائفة من املشركني فيما يتعلق بصد العدوان وإزالة           ،املسلمني
 بل جاؤوا ، وهم جاؤوا لذلك وما جاءوا ليستحلوا البالد وال ليأخذوها    ،الظلم

 وهم اآلن يتحرون املواضع     ،مث يرجعون إىل بالدهم    لصد العدوان وإزالة الظلم   
   تل وال ق،األبرياء وال يتعمدون قتل ،اليت يستعني ا العدو

                                                
  .١١٩سورة األنعام، اآلية  )١(
  .٣املائدة، اآلية سورة  )٢(
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 والقضاء على ، وإمنا يريدون قتل الظاملني املعتدين وإفساد خمططهم،املدنيني
   .أسباب إمدادهم وقوم يف احلرب

 إـم   : ويقـول  ،ولكن بعض املرجفني املغرضني يكذب على الناس      
 ،كل هذا من ترويج الباطل    .. . وأم تركوا  ، وأم فعلوا  ،حاصروا احلرمني 

 أو جلهل من بعضهم     ، حلقد يف قلوب بعض الناس     ؛لى الناس والتشويش ع 
  . أو ألنه مستأجر من حاكم العراق ليشوش على الناس،وعدم بصرية

 ومنهم  ، منهم من جهل احلقائق والتبست عليه األمور       :والناس أقسام 
 ومنهم من هو مـستأجر مـن   ،من هو جاهل ال يعرف األحكام الشرعية    

  . واهللا املستعان، ويلبس عليهم احلق،اسالطغاة الظلمة ليشوش على الن

 بتوجيه الناس لفعل بعض األمور ، تقوم بعض اجلهات املختصة:س
 فهل على ، والغارات اجلوية الضارة،لتاليف أخطار الغازات السامة

   )١(؟املسلم من حرج يف اتباع تلك التعليمات

  قال. واتباع التعليمات اليت تقي الشر، املسلم مأمور بأخذ احلذر:ج
  يا أَيها الَِّذين آمنواْ خذُواْ ﴿ :تعاىل

                                                
من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته، بعد احملاضرة اليت ألقاها يف جامع امللك خالـد يـوم اخلمـيس          )١(

  .١١٧ ص٦ هـ، ونشر يف هذا اموع ج١٦/٧/١٤١١
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كُممـن   بـإذن اهللا    فاملؤمن إذا أخذ باألسباب النافعة والواقية      ،)١(﴾ِحذْر
 كأن يستعمل الكمامات اليت متنع وصـول الغـازات     ، ال بأس عليه   ،الشر

 وكحمـل  ، وغريها من أسباب الوقاية عند احلاجة إىل ذلـك     ،السامة إليه 
 وكمـا يقتـل احليـة      ،ح إذا صال عليه صائل ليصد هذا الـصائل        السال

   .والعقرب يف الصالة وغريها لدفع شرمها
وأَِعدواْ لَهم مـا    ﴿ :تعاىل  كما قال  ،فاإلنسان مأمور باألسباب النافعة   

 ين آمنـواْ خـذُواْ    يا أَيها الَّذِ  ﴿ :تعاىل  وكما قال  ،)٢(﴾استطَعتم من قُوةٍ  
 ؛ وكما يف آية صالة اخلوف من األمر بالتـهيؤ بالـسالح           ،)٣( ﴾ركُمِحذْ

وِإذَا كُنت ِفيِهم فَأَقَمت لَهم الصالَةَ فَلْـتقُم طَآِئفَـةٌ          ﴿ :تعاىل وهو قوله 
مهتِلحذُواْ أَسأْخلْيو كعم مهناآلية)٤(﴾م .  

 ، العراق معنا   معلوم أن هناك جيوشاً غري إسالمية تقاتل حاكم        :س
 ومن قُتل منا هـل      ؟فهل قتالنا معهم حتت راية واحدة يعترب جهاداً       

   )٥(؟يعترب شهيداً
                                                

  .٧١سورة النساء، اآلية  )١(
  .٦٠سورة األنفال، اآلية  )٢(
  .٧١سورة النساء، اآلية  )٣(
  .١٠٢ سورة النساء، اآلية )٤(
بعد احملاضرة اليت ألقاها يف جامع امللك خالـد يـوم اخلمـيس      من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته،     )٥(

  .١١٧ ص٦هـ، ونشر يف هذا اموع ج١٦/٧/١٤١١
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 ااهد يف هذا السبيل إن أصلح اهللا نيته وهو جياهد لدفع الظلـم              :ج
  . وهو شهيد إن قتل، فهو جماهد يف سبيل اهللا،ونفع املسلمني

ش حتت قيـادة     بل كل جي   ،وهذه اجليوش ليست حتت راية الكفرة      
 وحتـت القائـد     ، فاجليوش السعودية حتت قائدها خالد بن سلطان       ؛قائده

 ، واجليوش املصرية حتت قائدها املـصري      ،األعلى خادم احلرمني الشريفني   
 واجليوش اإلجنليزية حتت قائـدها      ،واجليوش السورية حتت قائدها السوري    

 تعـاىل   واهللا، منه البد، ولكن بينهم اتفاق على التنظيم ، وهكذا ،اإلجنليزي
 فالبد من التنظـيم     ،)١(﴾والَ تنازعواْ فَتفْشلُواْ وتذْهب ِرحيكُم    ﴿ :يقول

   . وحىت ال يطمع العدو، حىت ال حيدث الفشل؛والتعاون بني اجلميع

 إذا جاءين رجـل  :جاءه رجل وسأله قائالً    صلى اهللا عليه وسلم    والنيب
 .))قاتلـه (( : قـال  ؟ فإن قاتلين  : قال ،))ال تعطه مالك  (( : قال ؟يريد مايل 

هـو يف   (( : قـال  ؟ فإن قتلته  : قال ))فأنت شهيد (( : قال ؟ فإن قتلين  :قال
   . أخرجه مسلم يف صحيحه.)٢( ))النار

  

                                                
  .٤٦سورة األنفال، اآلية  )١(
ر الدليل على أن من قصد أخذ مال غريه بغري حق كان القاصد مهـد         (باب   ،)اإلميان(رواه مسلم يف     )٢(

  .١٤٠برقم  )الدم يف حقه
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 فكيف فيمن يدافع عن دينـه       ،فإذا كان هذا يف إنسان يدافع عن ماله       
ـ      والرسول ! ؟وعن إخوانه املسلمني وعن حرماته      لمصلى اهللا عليـه وس

 ، ومن قتل دون دمه فهـو شـهيد     ،من قتل دون دينه فهو شهيد     (( :يقول
  .)١()) ومن قتل دون ماله فهو شهيد،ومن قتل دون أهله فهو شهيد

 تقاتـل   ، إن أصلح اهللا نيتك    ،وأنت أيها املسلم ااهد يف هذه احلرب      
 وعـن عامـة     ،عن دين اإلسالم وعن نفوس املسلمني وأمواهلم وبالدهم       

 أكفـر مـن اليهـود       ، وتصد عنهم عدواً ملحـداً     ،حرماماملسلمني و 
 فاألمر عظيم، واجلهـاد مـن   ، وجتاهد إلزالة ظلمه ودفع شره ،والنصارى

  .أهم الواجبات يف هذا السبيل

 ، ألنه أعانه على الظلـم والعـدوان       ؛واملقاتل مع صدام متوعد بالنار    
سـتحل قتـل     أو ا  ،وخيشى أن يكون كافراً إذا وافقه على بعثيته وإحلاده        

 ، ويف كفره تفـصيل ، فاملقصود أنه شريك له يف الظلم والعدوان      ،املسلمني
 لقتاله مع الظاملني إلخوانـه      ؛وهو متوعد بالنار حىت لو كان من املسلمني       

   . وإخوانه املظلومني،املسلمني

  

                                                
  .١٤٢١برقم  )ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد(باب  ،)الديات(رواه الترمذي يف  )١(
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 إن قتـل    ،أما املقاتل املسلم الذي هو ضد الظامل فهو على خري عظيم          
  وبكل حال فله أجر ااهدين     .و جرح فهو مأجور    وإن أسر أ   ،فهو شهيد 
  . إذا أصلح اهللا نيته سلم أو قتل

يف أن القتال ضد صدام من اجلهاد يف         ، يشكك كثري من الناس    :س
ولو أن   ،رضأمن نفط و   ؛جل املصاحل املادية  أ بل هو من     ،سبيل اهللا 

  .املسلمني قاموا بقتال اليهود ملا وقفت معهم دول التحالف
يهود قد ظلموا واعتدوا على أرض املسلمني كما فعل حاكم          فال    

ومع هذا مل يسترد احلق إىل أهله منذ أربعني سنة           أهلكه اهللا  العراق
   )١(.نرجو من مساحتكم توضيح هذا األمر.. .وحىت اآلن

 والواجـب   ، اعتدوا على أرض فلسطني    :اليهود هلم حالة أخرى   : ج
 وحىت ينتـصر    ، بالد املسلمني  على املسلمني جهادهم حىت خيرجوهم من     

 وهذا  ، ويقيموا دولتهم اإلسالمية على أرضهم     ،إخواننا الفلسطينيون عليهم  
  الشك يف 

                                                
بعد احملاضرة اليت ألقاها يف جامع امللك خالـد يـوم اخلمـيس      من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته،     )١(

  .١١٩ ص٦هـ، ونشر يف هذا اموع ج١٦/٧/١٤١١
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 ولكن ال جيوز إقحام هذا يف       .وجوبه على الدول اإلسالمية حسب الطاقة     
 فعدم قيام الدول اإلسالمية جبهاد اليهود يف الوقت احلاضـر جهـاداً        ،هذا

ام قتال املسلمني يف اجلزيرة العربية وال يف الكويـت           ال يبيح لصد   ،مباشراً
 وال جيـوز    ، وال يبيح ألحد من املسلمني أن يعينه على ذلـك          ،وال غريها 

 بل جيـب صـده وكـف       ،للدول اإلسالمية أن متكنه من عدوانه وظلمه      
 عمالً بقول   ، وإزالة ظلمه عن املسلمني بكل ما يستطاع من القوة         ،عدوانه
 ،)١(﴾ِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللّـه         وقَا﴿ :تعاىل اهللا

وِإن طَاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما فَِإن        ﴿ :سبحانه وقوله
ـ            ى أَمـِر   بغت ِإحداهما علَى الْأُخرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفـيَء ِإلَ

  .  اآلية)٢(﴾اللَِّه

فإذا كانت الفئة الباغية املؤمنة جيب قتاهلا حـىت تفـيء إىل أمـر اهللا               
 مثل صدام وأتباعه البعثيني     ؛ فقتال الفئة الكافرة الباغية    ،وترجع عن ظلمها  

   . حىت يفيئوا إىل احلق ويرجعوا عن الظلم،أوىل بالقتال

 . وقتاهلم واجب مـستقل    ،ر يعلم أن اليهود هلم شأن آخ      ،ومبا ذكرنا 
   جيب ،وعدوان هذا الظامل على الكويت عدوان مستقل

                                                
  .٣٩ اآلية سورة األنفال، )١(
  .٩سورة احلجرات، اآلية  )٢(
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  . ويتخلص منه،أن يصد ويقاتل
وال جيوز أن يكون تقصري املسلمني يف اجلهاد مع الفلسطينيني ضـد            

 الذي هو أكفـر مـن       ، مسوغاً خلذالم يف جهاد عدو اهللا صدام       ،اليهود
 مث عزم على    ،عتدى على شعب آمن    وقد ا  . وأضل منهم  ،اليهود والنصارى 

 ، وشـره معلـوم    ، ونواياه اخلبيثة معلومة   ،االعتداء على بقية دول اخلليج    
على  سبحانه  وهدى اهللا اجلميع وأعام    ،فإذا صدقت العزائم   .وقتاله متعني 

 واسـتنقذوا الكويـت مـن    ، وصدوهم عن عدوام  ،قتال صدام وجنده  
اهدوا اليهود ويستنقذوا القدس من     أن جي  إن شاء اهللا    ففي إمكام  ،أيديهم
   . وذلك جهاد آخر وواجب آخر،أيديهم

كما أنه جيب على املسلمني أن جياهدوا غري اليهود مـن الكفـرة إذا              
إن كانوا    أو يؤدوا اجلزية   ، حىت يدخلوا يف دين اهللا أفواجاً      ،استطاعوا ذلك 

تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ   وقَاِتلُوهم حتى الَ    ﴿ :عز وجل  كما قال اهللا   من أهلها 
         ِصريلُونَ بمعا يِبم اْ فَِإنَّ اللّهوهِللّه فَِإِن انت كُلُّه ينسبحانه  وقال ،)١(﴾الد: 

﴿             مـرا حونَ ممرحالَ يِم اآلِخِر ووالَ ِبالْيونَ ِباللِّه وِمنؤالَ ي قَاِتلُواْ الَِّذين
يِدينونَ ِدين الْحق ِمن الَِّذين أُوتواْ الِْكتاب حتى يعطُواْ         اللّه ورسولُه والَ    

   فاملسلمون عليهم أن .)٢(﴾الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ 

                                                
  .١٩٣سورة البقرة، اآلية  )١(
  .٢٩سورة التوبة، اآلية  )٢(
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 إال من أدى اجلزية مـن       ، حىت يكون الدين كله هللا     ،يقاتلوا الكفرة مجيعاً  
ن إذا قاتلوا من تعـدى       فإم ال يالمو   ، فإذا عجزوا عن ذلك    ،أهل اجلزية 

  .)١(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿ :سبحانه  لقول اهللا؛عليهم دون غريهم

 فعلى املـسلمني أن يقـاتلوا مـع         ،فاليهود قد تعدوا على فلسطني    
 وتعدي صدام على الكويت وحشد اجليـوش علـى     ،الفلسطينيني ضدهم 

  من اليهود والنصارى    أكفر ،السعودية بعدوان جديد من ظامل عنيد ملحد      
 ألن الشيوعيني والبعثيني أكفر من أهـل        ؛فيجب صده وقتاله   والعياذ باهللا 
   . كفى اهللا املسلمني شرهم مجيعاً.الكتاب

ومقاتلة هذا  ، هل يتعني على مجيع املسلمني الوقوف مع اململكة:س
   )٢( ؟الظامل الباغي

 ،د حسب الطاقة   فكما جيب عليهم أن يقاتلوا اليهو      ، هذا اعتقادنا  :ج
 وأن  ،فكذلك جيب عليهم أن يقاتلوا صدام حسب الطاقة من بـاب أوىل           

 هذا واجبـهم مجيعـاً      .يكونوا مع احلق ضد الظامل يف كل زمان ومكان        
   ألن ؛حسب الطاقة والقدرة

                                                
  .١٦ سورة التغابن، اآلية )١(
بعد احملاضرة اليت ألقاها يف جامع امللك خالـد يـوم اخلمـيس      من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته،     )٢(

  .١٢١ ص٦هـ، ونشر يف هذا اموع ج١٦/٧/١٤١١
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 وأذن فيه   ،أمر بذلك  جل وعال   واهللا ،يف ذلك نصراً للمظلوم وردعاً للظامل     
 كمـا   ، اآلية )١(﴾ِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا   وِإن طَا ﴿ :عز وجل  يف قوله 
ولَمِن انتصر بعد ظُلِْمِه فَأُولَِئك ما علَـيِهم        ﴿ :جل وعال   ويف قوله  .سبق

ِإنما السِبيلُ علَى الَِّذين يظِْلمونَ الناس ويبغونَ ِفـي الْـأَرِض       *من سِبيلٍ 
   قِر الْحيِبغ   أَِليم ذَابم علَه لَِئكصلى اهللا عليه وسـلم      والرسول .)٢(﴾أُو 

 ،)) أخاك ظاملاً أو مظلوماً    انصر(( :صلى اهللا عليه وسلم    أمر بذلك يف قوله   
حتجـزه  (( : فكيف أنصره ظاملاً؟ قال    ، نصرته مظلوماً  : يا رسول اهللا   :قيل

ب أن يـردع   فإذا كان املسلم الظامل جي  ،)٣())إياه فذلك نصرك    ،عن الظلم 
 لكفره وظلمه مثل حاكم العـراق       ؛ فالكافر الظامل أوىل بذلك    ،عن ظلمه 

  .وأشباهه من املالحدة الظلمة

 إنه مـا    : ألن بعض الناس يقولون    ؛ هل جيوز لعن حاكم العراق     :س
 ومـا   ؟ وهل جيزم بأنه كـافر     ؟دام ينطق بالشهادتني نتوقف يف لعنه     

   )٤( ؟رأي مساحتكم يف رأي من يقول بأنه كافر

                                                
  .٩سورة احلجرات، اآلية  )١(
  .٤٢، ٤١سورة الشورى، اآليتان  )٢(
بـاب   ،)الفنت(، والترمذي يف    ٦٩٥٢برقم   )ميني الرجل لصاحبه  (باب   ،)اإلكراه(رواه البخاري يف     )٣(
  . ٢٢٥٥ما جاء يف النهي عن سب الرياح برقم (
امع امللك خالـد يـوم اخلمـيس     من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته، بعد احملاضرة اليت ألقاها يف ج     )٤(

  .١٢١ ص٦هـ، ونشر يف هذا اموع ج١٦/٧/١٤١١
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 مادام مل   ، حىت ولو صلى وصام    ، ال إله إال اهللا    : وإن قال  ، هو كافر  :ج
 ويعلن أنه تاب إىل اهللا منها ومـا تـدعو      ،يتربأ من مبادئ البعثية اإلحلادية    

 كمـا أن    . فما مل يعلن هذا فهو كافر      ، ذلك أن البعثية كفر وضالل     ،إليه
 ال  :ويقول عليه وسلم صلى اهللا     وهو يصلي مع النيب    ،عبد اهللا بن أُيب كافر    

 وما نفعـه    ، وهو من أكفر الناس    ، ويشهد أن حممداً رسول اهللا     ،إله إال اهللا  
  . لكفره ونفاقه؛ذلك

 ؛ ال إله إال اهللا من أصـحاب املعتقـدات الكفريـة           : فالذين يقولون 
 فهذا ال خيلـصهم  ، ويصلون ملقاصد دنيوية،كالبعثيني والشيوعيني وغريهم 

 كما جـاء    ، ومعلوم عقاب املنافقني الشديد    ،هم ألنه نفاق من   ؛من كفرهم 
ِإنَّ الْمناِفِقني ِفي الدرِك اَألسـفَِل ِمـن        ﴿ :جل وعال   قال ،يف كتاب اهللا  

 ، أو قوله أنا مـؤمن     ، وصدام بدعواه اإلسالم أو دعواه اجلهاد      ،)١(﴾الناِر
ي  ولكي يعترب من يـدع     ، وال خيرجه من النفاق    ،كل هذا ال يغين عنه شيئاً     

 ، فالبد من التصريح بالتوبة مما كان يعتقده سـابقاً         ،اإلسالم مؤمناً حقيقياً  
ِإالَّ الَِّذين تابواْ وأَصلَحواْ وبينـواْ      ﴿ :تعاىل  لقول اهللا  ؛ويؤكد هذا بالعمل  

   وإال فال ، البد معه من بيان، واإلصالح الفعلي،فالتوبة الكالمية .)٢(﴾

                                                
  .١٤٥سورة النساء، اآلية  )١(
  .١٦٠سورة البقرة، اآلية  )٢(
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 ، فليتـربأ مـن البعثيـة      ، كان صادقاً يف التوبة     فإذا ،يكون املدعي صادقاً  
 ويعلن توبته من البعثية وأن      ،وليخرج من الكويت ويرد املظامل على أهلها      

 ، وأن على البعثيني أن يرجعوا إىل اهللا ويتوبوا إليـه          ،مبادئها كفر وضالل  
 ويستقيموا  ، ويتمسكوا مببادئه قوالً وعمالً ظاهراً وباطناً      ،ويعتنقوا اإلسالم 

 . ويؤمنوا باآلخرة إن كانوا صـادقني      ، ويؤمنوا باهللا ورسوله   ،ى دين اهللا  عل
سـبحانه    يقـول  .أما البهرج والنفاق فال يصلح عند اهللا وال عند املؤمنني         

جـل    ويقـول  ،)١(﴾ِإنَّ الْمناِفِقني ِفي الدرِك اَألسفَِل ِمن النارِ      ﴿ :وتعاىل
نا ِباللِّه وِبـالْيوِم اآلِخـِر ومـا هـم          وِمن الناِس من يقُولُ آم    ﴿ :وعال

ِمِننيؤـا           *ِبممم وهونَ ِإالَّ أَنفُـسعدخا يموا ونآم الَِّذينو ونَ اللّهاِدعخي
ِفي قُلُوِبِهم مرض فَزادهم اللّه مرضاً ولَهم عذَاب أَِلـيم ِبمـا           *يشعرونَ

ِإذَا ِقيلَ لَهم الَ تفِْسدواْ ِفي اَألرِض قَالُواْ ِإنمـا نحـن            و*كَانوا يكِْذبونَ 
وِإذَا ِقيـلَ لَهـم     *أَال ِإنهم هم الْمفِْسدونَ ولَِكن الَّ يشعرونَ      *مصِلحونَ

ـ               ه ـمهاء أَال ِإنفَهالـس نا آمكَم ِمنؤقَالُواْ أَن اسالن نا آمواْ كَمآِمن م
   .)٢(﴾السفَهاء ولَِكن الَّ يعلَمونَ

 وهو يذيق ، ممن يعلن اإلسالم نفاقاً وخداعاً،هذا حال صدام وأشباهه
   . ويقيم على عقيدته اإلحلادية البعثية،املسلمني أنواع األذى والظلم
                                                

  .١٤٥سورة النساء، اآلية  )١(
  . ١٣ ٨سورة البقرة، اآليات  )٢(



  

 - ٢٥٢ - 
 

 هل يعترب عمل املتطوعني يف التعاون مع رجـال األمـن مـن              :س
   )١( أم ال؟،الرباط

 املتطوعني يف كل بلد ضد الفساد مع رجال األمن يعترب من             عمل :ج
 ألن  ؛ وهو من الرباط يف سبيل اهللا        ، ملن أصلح اهللا نيته    ،اجلهاد يف سبيل اهللا   

 ، وإذا كان العدو قد يكون يف الباطن       ،الرباط هو لزوم الثغور ضد األعداء     
 أن  واحتاج املسلمون أن يتكاتفوا مع رجال األمن ضد العدو الذي خيشى          

 وهلم أجر املرابط حلماية     ، يرجى هلم أن يكونوا مرابطني     ،يكون يف الباطن  
   .البالد من مكائد األعداء الداخليني

 اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر      التعاون مع رجال اهليئة    ،وهكذا
 :سبحانه  لقول اهللا  ؛ يف حق من صلحت نيته     ،يعترب من اجلهاد يف سبيل اهللا     

﴿ج الَِّذينوِسِننيحالْم علَم ِإنَّ اللَّها ولَنبس مهنِديها لَنوا ِفيند٢(﴾اه(.   

 ،ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلـي        (( :صلى اهللا عليه وسلم    وقول النيب 
 ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بـأمره ،إال كان له من أمته حواريون   

    يفعلون ويفعلون ما ال يقولون ما ال،مث إا ختلف من بعدهم خلوف

                                                
ك خالـد يـوم اخلمـيس     من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته، بعد احملاضرة اليت ألقاها يف جامع املل     )١(

  .١٢٣ ص٦هـ، ونشر يف هذا اموع ج١٦/٧/١٤١١
  .٦٩سورة العنكبوت، اآلية  )٢(
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 ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن     ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن     ،يؤمرون
يس وراء ذلـك مـن اإلميـان حبـة           ول ،ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن    

 من حـديث عبـد اهللا بـن         ، رواه اإلمام مسلم يف صحيحه     .)١())خردل
   .رضي اهللا عنه  مسعود

 ، هل إذا أخلصوا النية    .النفط يسأل بعض األطباء والعاملني يف       :س
وحـدث أن قتلـوا      تعـاىل  م يقومون بعملهم من أجـل اهللا      أو

   )٢(؟ هل يعتربون من الشهداء،بالصواريخ اليت يطلقها حاكم العراق

 إذا ضربوا بالصواريخ أو غريها مما       ، إذا كانوا مسلمني فهم شهداء     :ج
مـاً يف أي     وهكذا كل مسلم يقتل مظلو     ، حكمهم حكم الشهداء   ،يقتلهم
 ،من قتل دون دينه فهو شـهيد      (( :صلى اهللا عليه وسلم     لقول النيب  ؛مكان

 ومن قتـل    ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد      ،ومن قتل دون ماله فهو شهيد     
  صلى اهللا   عن النيب، وملا ثبت يف صحيح مسلم،)٣())دون أهله فهو شهيد

  

                                                
  .٥٠برقم  )كون النهي عن املنكر من اإلميان(باب  ،)اإلميان(رواه مسلم يف  )١(
بعد احملاضرة اليت ألقاها يف جامع امللك خالـد يـوم اخلمـيس      من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته،     )٢(

  .١٢٣ ص٦هـ، ونشر يف هذا اموع ج١٦/٧/١٤١١
  .١٤٢١برقم  )ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد(باب  ،)الديات(رواه الترمذي يف  )٣(
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 ؟جل يريـد مـايل   يأتيين الر : يا رسول اهللا   :أنه أتاه رجل فقال    عليه وسلم 
 يا رسـول    : فقال الرجل  ،))ال تعطه مالك  (( :صلى اهللا عليه وسلم    فقال
 : فقال الرجل  ،))قاتله(( :صلى اهللا عليه وسلم     فقال النيب  ؟ فإن قاتلين  :اهللا

 قـال  ))فأنت شهيد(( :صلى اهللا عليه وسلم    قال ؟ فإن قتلين  :يا رسول اهللا  
   .)١( ))هو يف النار(( :صلى اهللا عليه وسلم  قال؟ فإن قتلته:الرجل

وهذا حديث عظيم يدل على أن من قتل من املسلمني مظلوماً فهـو             
  . فلله احلمد واملنة على ذلك.شهيد

 وهل هي مشاة ، نرجو إخبارنا عن غزوة اخلندق: أفادكم اهللا:س
   )٢(؟ملا حنن فيه اآلن

احلجة  وأقام ا    ، غزوة اخلندق حمنة عظيمة امتحن اهللا ا املسلمني        :ج
 فقد  ،وعباده املؤمنني  صلى اهللا عليه وسلم     ونصر ا رسوله   ،على الكافرين 

 ، ولذلك تسمى غزوة األحزاب    ؛اجتمع فيها أحزاب الكفار وغزوا املدينة     
  صلى  والرسول

                                                
الدليل على أن من قصد أخذ مال غريه بغري حق كان القاصد مهـدر          (باب   ،)اإلميان(رواه مسلم يف     )١(

  .١٤٠برقم  )الدم يف حقه
بعد احملاضرة اليت ألقاها يف جامع امللك خالـد يـوم اخلمـيس     وجهة لسماحته،  من ضمن األسئلة امل    )٢(

  .١٢٨ ص٦هـ، ونشر يف هذا اموع ج١٦/٧/١٤١١
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  وأشار عليه ذا سلمان الفارسي     ،حفر خندقاً حول املدينة    اهللا عليه وسلم  
 ، ونفع اهللا بـه كـثرياً  ،وبني األعداءوصار هذا اخلندق بينه  رضي اهللا عنه 

 تعـاىل  ويف هذه الغزوة أنزل اهللا     .وبقي الكفار حماصرين املدينة حنو شهر     
يا أَيها الَِّذين آمنوا اذْكُروا ِنعمـةَ اللَّـِه علَـيكُم ِإذْ            ﴿ :عز وجل  قوله

م تروها وكَانَ اللَّـه ِبمـا       جاءتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيِهم ِرحيا وجنودا لَّ      
ِإذْ جاؤوكُم من فَوِقكُم وِمن أَسفَلَ ِمنكُم وِإذْ زاغَـت          *تعملُونَ بِصريا   

هناِلـك ابتِلـي    *الْأَبصار وبلَغِت الْقُلُوب الْحناِجر وتظُنونَ ِباللَِّه الظُّنونا      
وِإذْ يقُولُ الْمناِفقُونَ والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم      *ا ِزلْزالًا شِديدا  الْمؤِمنونَ وزلِْزلُو 

  .)١(﴾مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه ِإلَّا غُرورا
 فاملشركون جتمعوا حملاربة رسـول اهللا      والعياذ باهللا  هكذا ظهر النفاق  

قريشاً مجعت أحزابـاً     ألن   ؛ويقال هلا غزوة األحزاب    صلى اهللا عليه وسلم   
 حـىت قـال     ، ومن األحابيش وغريهـم    ،كثرية من غطفان وغري غطفان    

صـلى    إم عشرة آالف قصدوا املدينة للقضاء على النيب        :أصحاب السري 
 ، وردهم خائبني خاسئني   ، ولكن اهللا خيب ظنهم    ،وأصحابه اهللا عليه وسلم  

 وأرسل علـيهم  ،ئكة وأنزل اهللا عليهم جنوداً مل يروها من املال     ،واحلمد هللا 
سـبحانه    وردهم خـائبني   ، وشتت مشلهم  ،ا جل وعال  رحياً زلزهلم اهللا  

  .وتعاىل 

                                                
  .١٢ ٩سورة األحزاب، اآليات  )١(
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 وقـال   ، وظهر النفـاق   ،وقد بلغت الشدة مع املسلمني أمراً عظيماً       
 ما وعـدنا اهللا     : يعين ،)١(﴾ما وعدنا اللَّه ورسولُه ِإلَّا غُرورا     ﴿ :املنافقون

أعاذنا اهللا من شـرهم       هذا ظن الكافرين واملنافقني    .اًمن النصر إال غرور   
 بل هـي    ،وليست غزوة اخلندق مشاة حلوادث الساعة من كل الوجوه        ،

 ، أما مصيبة الكويت فهي أشد     ،أعظم وأشد بالنسبة إىل غري أهل الكويت      
  وسفكت دماء الكثري منـهم     ،لكوم أخرجوا من بالدهم وبت أمواهلم     

  .إنه مسيع قريب  وأدار عليه دائرة السوء،مبا يستحقعامل اهللا من ظلمهم 
  
 وال أسـتطيع أن     ، وقد امتزج حبه يف قليب     ، إنين أحب اجلهاد   :س

وال  ، ولذا تأثرت كثرياً   ، وقد استأذنت والديت فلم توافق     ،أصرب عنه 
 إن أمنييت يف احلياة هي      :مساحة الشيخ  .أستطيع أن أبتعد عن اجلهاد    

جزاك   دلين .ن أقتل يف سبيله وأمي ال توافق      أو ،اجلهاد يف سبيل اهللا   
  )٢( .على الطريق املناسب اهللا خرياً

   الزم أمك وأحسن، جهادك يف أمك جهاد عظيم:ج

                                                
بعد احملاضرة اليت ألقاها يف جامع امللك خالـد يـوم اخلمـيس      من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته،     )١(

  .١٢٩ص ٦ذا اموع جهـ، ونشر يف ه١٦/٧/١٤١١
بـاب   ،)اإلمـارة (، ومسلم يف    ٢٧٨٣برقم   )فضل اجلهاد (، باب   )اجلهاد والسري (رواه البخاري يف     )٢(
  .١٨٦٤برقم  )املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهاد(
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صـلى اهللا عليـه       لقول النيب  ؛ إال إذا أمرك ويل األمر باجلهاد فبادر       ،إليها
  .)١())وإذا استنفرمت فانفروا(: (وسلم

 واعلـم أن  ، وارمحهـا ، إىل أمكوما دام ويل األمر مل يأمرك فأحسن  
على اجلهـاد يف     صلى اهللا عليه وسلم     قدمه النيب  ،برها من اجلهاد العظيم   

صلى اهللا عليه     كما جاء بذلك احلديث الصحيح عن رسول اهللا        ،سبيل اهللا 
الـصالة  (( : قـال  ؟ أي العمل أفـضل    : يا رسول اهللا   :فإنه قيل له   وسلم
اجلهـاد  (: ( قال؟ مث أي  : قيل ))والدين بر ال  (: ( قال ؟ مث أي  : قيل ،))لوقتها

وجاء رجل  ،   فقدم برمها على اجلهاد    ، متفق على صحته   .)٢())يف سبيل اهللا  
صـلى اهللا     فقال له  ، أحب أن أجاهد معك    : يا رسول اهللا   : قال ،يستأذنه

 متفق  .))ففيهما فجاهد (: ( قال . نعم : قال ؟))أحي والداك (( :عليه وسلم 
   ،على صحته

                                                
 ،)اإلميـان (، ومسلم يف    ٥٢٧برقم   )فضل الصالة لوقتها  (باب   ،)مواقيت الصالة (رواه البخاري يف     )١(
  .٨٥برقم  )بيان كون اإلميان باهللا أفضل األعمال(ب با
الرب والصلة  (، ومسلم يف    ٣٠٠٤برقم   )اجلهاد بإذن األبوين  (باب   ،)اجلهاد والسري (رواه البخاري يف     )٢(

  .٢٥٤٩برقم  )بر الوالدين وأما أحق به(باب  ،) واآلداب
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 فإن أذنـا  ،ارجع فاستأذما(( :صلى اهللا عليه وسلم   ى قال ويف رواية أخر  
 وأحسن إليهـا حـىت      ،فهذه الوالدة ارمحها   .)١()) وإال فربمها  ،لك فجاهد 
 وفيما إذا مل يـأمرك ويل األمـر         ، وهذا كله يف جهاد الطلب     ،تسمح لك 

 ، فدافع عن نفسك وعن إخوانـك يف اهللا        ، وأما إذا نزل البالء بك     ،بالنفري
 فانفر ولـو    ،وهكذا إذا أمرك ويل األمر بالنفري      .وال قوة إال باهللا   وال حول   

يا أَيها الَِّذين آمنواْ ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُـم    ﴿ :تعاىل  لقول اهللا  ؛بغري رضاها 
      ا ِمـنينـاِة الـديم ِبالْحِضيتِض أَرِإلَى اَألر مِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتواْ ِفي سانِفر

ِإالَّ تنِفرواْ يعـذِّبكُم     *ِخرِة فَما متاع الْحياِة الدنيا ِفي اآلِخرِة ِإالَّ قَِليلٌ        اآل
عذَابا أَِليما ويستبِدلْ قَوما غَيركُم والَ تضروه شيئًا واللّه علَى كُلِّ شيٍء            

٣()) استنفرمت فانفروا  وإذا(( :صلى اهللا عليه وسلم    ولقول النيب ،)٢(﴾قَِدير(. 
   . وفق اهللا اجلميع ملا حيب ويرضى.متفق على صحته

                                                
  .٢٥٣٠برقم  )هانالرجل يغزو وأبواه كار(باب  ،)اجلهاد(رواه أبو داود يف  )١(
  .٣٩، ٣٨سورة التوبة، اآليتان  )٢(
بـاب   ،)اإلمـارة (، ومسلم يف    ٢٧٨٣برقم   )فضل اجلهاد (باب   ،)اجلهاد والسري (رواه البخاري يف     )٣(
   .١٨٦٤برقم  )املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهاد(
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   حكم االستعانة بالكفار في قتال الكفار-٤٨

 وإمام  ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني     ،احلمد هللا رب العاملني    
 وعلى آله وأصحابه والتـابعني هلـم        ، نبينا حممد  ، وقائد ااهدين  ،املتقني
   )١(:  أما بعد،ن إىل يوم الدينبإحسا

يف حكم االستعانة بالكفار يف قتـال        رمحهم اهللا  فقد اختلف العلماء  
  :الكفار على قولني

  : واحتجوا على ذلك مبا يلي، املنع من ذلك :أحدمها
أن رجالً   رضي اهللا عنها    عن عائشة  ، ما رواه مسلم يف صحيحه     :أوالً

صـلى اهللا عليـه       أدرك النيب  ،نجدةمن املشركني كان معروفاً باجلرأة وال     
 جئت ألتبعـك وأصـيب      : فقال ،يف مسريه إىل بدر يف حرة الوبرة       وسلم
 : قـال  ))؟تؤمن باهللا ورسوله  (( :صلى اهللا عليه وسلم     فقال له النيب   ،معك
 مث مضى حىت إذا كنـا يف  : قالت،)) فلن أستعني مبشرك ،ارجع(( : قال ،ال

تؤمن باهللا  (: ( فقال ، فقال له كما قال له أول مرة       ،الشجرة أدركه الرجل  
 مث حلقـه يف     ،)) فلن أستعني مبـشرك    ،ارجع(( : قال . ال :قال ))؟ورسوله
 : قال ، نعم : قال ))؟تؤمن باهللا ورسوله  (: ( فقال له  ، فقال مثل قوله   ،البيداء

   . أ هـ.)٢())فانطلق((
                                                

  . ١٨٣ص ٦كلمة لسماحته نشرت يف هذا اموع ج  )١(
  .١٨١٧برقم  )كراهة االستعانة يف الغزو بكافر(باب  ،)اجلهاد والسري( رواه مسلم يف )٢(
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من حديث يزيد بن     واحتجوا أيضاً مبا رواه احلاكم يف صحيحه         :ثانياً     
 عن خبيب بن عبد الرمحن بـن        ، أنبأنا مستلم بن سعيد الواسطي     :هارون
 أتيت أنا ورجل مـن      : قال ، خبيب بن يساف   : عن جده  ، عن أبيه  ،خبيب

 يا رسـول    : فقلت ،وهو يريد غزواً   صلى اهللا عليه وسلم    قومي رسول اهللا  
 ))أسلما(( :ل فقا ، إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً ال نشهده معهم         :اهللا
 : قـال ))  املـشركني فإنا ال نستعني باملشركني علـى   (: ( قال ، ال   :فقلنا

 حـديث صـحيح     : قال احلاكم  ، احلديث .)١(.. " .فأسلمنا وشهدنا معه  
ذكـره احلـافظ     هـ   . أ . وخبيب صحايب معروف   ، ومل خيرجاه  ،اإلسناد

 ،ةيب شـيب  أ وابـن    ، ورواه أمحد  :مث قال ) ٤٢٣(الزيلعي يف نصب الراية     
 والطربي يف معجمه من طريق ابن أيب        ،وإسحاق بن راهويه يف مسانيدهم    

 وخبيب بن عبد الرمحن أحد الثقـات        ، ومستلم ثقة  : قال يف التنقيح   .شيبة
  . واهللا أعلم.األثبات

 ، روى إسحاق بن راهويه يف مـسنده       : حديث آخر  :مث قال الزيلعي  
عن سعيد بـن     ، عن حممد بن عمرو بن علقمة      ،أخربنا الفضل بن موسى   

 صلى اهللا عليه وسلم     خرج رسول اهللا   : عن أيب محيد الساعدي قال     ،املنذر
   حىت إذا خلف ثنية الوداع ،يوم أحد

                                                
  .١٥٣٣٦برقم  رضي اهللا عنه حديث خبيب ،)مسند املكيني(رواه اإلمام أمحد يف  )١(
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 هذا عبـد اهللا     : قالوا ))؟من هؤالء (( : فقال ، فإذا كتيبة حسناء   ،نظر وراءه 
 . وهم رهط عبد اهللا بـن سـالم        ،بن أيب بن سلول يف مواليه من اليهود       

قولـوا هلـم    (: ( قال ، إم على دينهم   ، ال : قالوا ))؟مواهل أسل (( :فقال
  . انتهى.)١()) فإنا ال نستعني باملشركني على املشركني،فلريجعوا

 ))؟مـن هـؤالء  (: ( فقال: ولفظه ،ورواه الواقدي يف كتاب املغازي     
 (( :عليه السالم   فقال ،هؤالء حلفاء ابن أُيب من يهود     :  يا رسول اهللا   :قالوا

  . انتهى))ل الشرك على أهل الشركال نستنصر بأه
 وقد اختلف أهل العلـم يف       :قال احلازمي يف كتاب الناسخ واملنسوخ     

 ومنـهم أمحـد     ، فذهب مجاعة إىل منع االستعانة باملشركني      ،هذه املسألة 
 إن ما يعارضه ال يوازيه يف       : وقالوا ، ومتسكوا حبديث عائشة املتقدم    ،مطلقاً
 إىل أن لإلمـام أن يـأذن        ،ت طائفـة  وذهب . فتعذر إدعاء النسخ   ،الصحة

  : ويستعني م بشرطني،للمشركني أن يغزو معه
   حبيث تدعو احلاجة ، أن يكون يف املسلمني قلة:أحدمها

                                                
، ٢٦٠٤برقم  ) إنا ال نستعني باملشركني على املشركني     (باب   ،)اجلهاد(رواه احلاكم يف املستدرك يف       )١(

 )هذا ما حفظ أبو بكر يف أحد وما جاء فيهـا (باب  ،)كتاب املغازي( يف املصنف يف وأورده ابن أيب شيبة 
  .٣٥٧٠٨برقم 
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  .إىل ذلك
 مث أسـند إىل     ، أن يكونوا ممن يوثق م يف أمـر املـسلمني          :والثاين

رد  صلى اهللا عليـه وسـلم       الذي روى مالك أن النيب     :الشافعي أن قال  
 مث إنـه    ، وأىب أن يستعني مبشرك كان يف غزوة بدر        ،مشركاً أو مشركني  

 ،عليه السالم استعان يف غزوة خيرب بعد بدر بسنتني بيهود من بين قينقـاع   
فـالرد   . وهو مـشرك ،واستعان يف غزوة حنني سنة مثان بصفوان بن أمية        

 ، بني أن يستعني به    :إن كان ألجل أنه خمري يف ذلك      ،الذي يف حديث مالك   
 فليس واحد مـن احلـديثني       ، كما له رد املسلم ملعىن خيافه      ،وبني أن يرده  
 فقد نـسخه مـا بعـده مـن     ، وإن كان ألجل أنه مشرك ،خمالفاً لآلخر 

وال بأس أن يستعان باملشركني على قتال املـشركني          .استعانته باملشركني 
صـلى    وال يثبت عن النيب    ، ويرضخ هلم وال يسهم هلم     ،إذا خرجوا طوعاً  

إمنـا رد    عليه السالم  ولعله(( :قال الشافعي  .أنه أسهم هلم   هللا عليه وسلم  ا
 وذلك واسع لإلمام أن    : قال ،املشرك الذي رده يف غزوة بدر رجاء إسالمه       

 أ  .)١(م الشافعي كله نقله البيهقي عنه      وكال ، انتهى .))يرد املشرك ويأذن له   
  .هـ

 ١٢ ج١٩٩ ،١٩٨يف شرحه لصحيح مسلم  رمحه اهللا وقال النووي 
  أن   عن عائشة رضي اهللا عنها:قوله ":ما نصه

                                                
   .، مطبعة دار املأمون١، ط٤٢٤، ٤٢٣ ص ٣ للزيلعي ج)نصب الراية ()١(
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هكـذا   )الوبرة(خرج قبل بدر فلما كان حبرة        صلى اهللا عليه وسلم    النيب
 وضبطه  : قال ، وكذا نقله القاضي عن مجيع رواة مسلم       ،ضبطناه بفتح الباء  
صلى  قوله.  وهو موضع على حنو أربعة أميال من املدينة          ،بعضهم بإسكاا 

 وقد جـاء يف احلـديث       ،))فارجع فلن أستعني مبشرك   (( :يه وسلم اهللا عل 
، استعان بصفوان بن أمية قبل إسالمه      صلى اهللا عليه وسلم    اآلخر أن النيب  

 وقـال الـشافعي     ،فأخذ طائفة من العلماء باحلديث األول على إطالقـه        
 ودعت احلاجـة إىل     ، إن كان الكافر حسن الرأي يف املسلمني       :وآخرون

 ، ومحل احلديثني على هذين احلـالني      ، استعني به وإال فيكره    ،هاالستعانة ب 
  . أ هـ)١("  واهللا أعلم ،وإذا حضر الكافر باإلذن رضخ له وال يسهم

 ٢ ج )اإلفصاح عن معاين الـصحاح    (وقال الوزير ابن هبرية يف كتابه       
 هل يستعان باملشركني على قتـال أهـل         :واختلفوا ": ما نصه  ٢٨٦ص  

 ال يستعان ـم وال      : فقال مالك وأمحد   ،لى عدوهم احلرب أو يعاونون ع   
 إال أن يكونوا خدماً للمـسلمني       : واستثىن مالك  .يعاونون على اإلطالق  

 ومىت كان   ، يستعان م ويعاونون على اإلطالق     :وقال أبو حنيفة   .فيجوز
   فإن كان حكم الشرك هو .حكم اإلسالم هو الغالب اجلاري عليهم

                                                
  .هـ١٤٠٣، دار الفكر للطباعة ١٩٩، ١٩٨ ص ١٢ج )صحيح مسلم بشرح النووي ()١(
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 أن يكـون    :أحـدمها  : جيوز ذلك بشرطني   :يوقال الشافع  .الغالب كره 
 أن يعلم من املشركني حـسن       :والثاين . وباملشركني كثرة  ،باملسلمني قلة 

 إال . فإن استعني م رضخ هلم ومل يسهم هلـم       ،رأي يف اإلسالم وميل إليه    
 إن اسـتؤجروا    : وقال الشافعي  . يسهم هلم  :أن أمحد قال يف إحدى روايته     
 ويرضخ هلم مـن     : وقال يف موضع آخر    .بعينهأعطوا من مال ال مالك له       

  . أ هـ)١("  وأرى ذلك مثل اجلزية واخلراج : قال الوزير.الغنيمة
 جواز االستعانة باملشركني يف قتـال املـشركني عنـد           :القول الثاين 

يف  جـل وعـال     واحتجوا على ذلك بأدلة منها قوله      .احلاجة أو الضرورة  
م ما حرم علَـيكُم ِإالَّ مـا اضـطُِررتم           وقَد فَصلَ لَكُ   ﴿ :سورة األنعام 

فيما  رمحه اهللا  واحتجوا أيضاً مبا نقله احلازمي عن الشافعي      ،   اآلية ،)٢(﴾ِإلَيِه
 رمحه اهللا   وسبق قول احلازمي   ،ذكرنا آنفاً يف حجة أصحاب القول األول      

   :نقالً عن طائفة من أهل العلم أم أجازوا ذلك بشرطني

   .ن يكون يف املسلمني قلة حبيث تدعو احلاجة إىل ذلك أ:أحدمها

                                                
هــ،  ١٣٦٦، املكتبة احللبية سـنة      ٢ ط ٤٣٨ ص   ٢هبرية ج البن   )اإلفصاح عن معاين الصحاح    ()١(

  م ١٩٤٧
  .١١٩سورة األنعام، اآلية  )٢(
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 وتقدم نقل النـووي     ، أن يكونوا ممن يوثق م يف أمر املسلمني        :الثاين
 ،عن الشافعي أنه أجاز االستعانة باملشركني بالشرطني املذكورين وإال كره         

  .كما تقدم  ونقل ذلك أيضاً عن الشافعي الوزير ابن هبرية
 ، مبا رواه أمحد وأبو داود عن ذي خممر        :جلواز أيضاً واحتج القائلون با  
ستـصاحلون الـروم    (( :يقول صلى اهللا عليه وسلم    قال مسعت رسول اهللا   

 )١())عدواً من ورائكم فتنصرون وتغنمـون      وتغزون أنتم وهم     ،صلحاً آمناً 
 وهو حممول على احلاجة     ، ومل يذمهم على ذلك فدل على اجلواز       .احلديث

  .دم كما تق أو الضرورة
وال (:  ما نصه  ٢ ج ١٧١ ص   )احملرر يف الفقه  (وقال اد بن تيمية يف      

 وعنه إن قوي جيشه عليهم وعلى العـدو         ،يستعني باملشركني إال لضرورة   
  . انتهى)٢() وإال فال، وهلم حسن رأي يف اإلسالم جاز،ولو كانوا معه

وال يستعني مبشرك   ( : ما نصه  ٤٩٢ ص   ١ ج )املقنع( املوفق يف    :وقال
   .)٣()ال عند احلاجةإ

  

                                                
  .٤٢٩٢برقم ) ذكر ما يذكر من مالحم الروم(باب  ،)املالحم(رواه أبو داود يف  )١(
  .هـ١٤٠٤، ٢، مكتبة املعارف، الرياض ط ١٧١ ص ٢بن تيمية جاللمجد  )احملرر يف الفقه( )٢(
   .املؤسسة السعيدية بالرياض، الطبعة الثالثة. ، ط٤٩٢ ص ١لموفق ابن قدامة جل )املقنع ()٣(
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 ، وال يستعان مبشرك   ):فصل " (:٤١٥ ،٤١٤ ص   ٨وقال يف املغين ج   
 وعن أمحد ما يدل     .وذا قال ابن املنذر واجلوزجاين ومجاعة من أهل العلم        

 وهـو  ، وكالم اخلرقي يدل عليه أيضاً عند احلاجة.على جواز االستعانة به  
خـرب صـفوان بـن       و ، حلديث الزهري الذي ذكرناه    ؛مذهب الشافعي 

 فإن كان   ،ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي يف املسلمني         .أمية
 ألننا إذا منعنا االستعانة مبن ال يؤمن        ؛غري مأمون عليهم مل جتز االستعانة به      
  . فالكافر أوىل،من املسلمني مثل املخذل واملرجف
  خرج رسول اهللا   :قالت رضي اهللا عنها   ووجه األول ما روت عائشة    

إىل بدر حىت إذا كان حبرة الوبرة أدركه رجل مـن            صلى اهللا عليه وسلم   
 يا رسول   : فقال ، فسر املسلمون به   ،املشركني كان يذكر منه جراءة وجندة     

 :صلى اهللا عليه وسلم     فقال له رسول اهللا    ،اهللا جئت ألتبعك وأصيب معك    
 ))كفارجع فلن أستعني مبـشر    (( : قال ، ال : قال ))؟أتؤمن باهللا ورسوله  ((

حىت إذا كـان بالبيـداء       صلى اهللا عليه وسلم     مث مضى رسول اهللا    :قالت
أتـؤمن  (( :صلى اهللا عليه وسـلم   فقال له رسول اهللا،أدركه ذلك الرجل  

   : قال، نعم: قال))؟باهللا ورسوله
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  . ورواه اجلوزجاين، متفق عليه.)١())فانطلق((
 أتيـت   :ال ق ،وروى اإلمام أمحد بإسناده عن عبد الرمحن بن خبيب         

 أنا ورجل من قومي ومل      ،وهو يريد غزوة   صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا 
 (( : قال ، إنا لنستحي أن يشهد قومنا مشهداً ال نشهده معهم         : فقلنا ،نسلم

 نـستعني باملـشركني علـى      فإنـا ال  (( : قـال  ، ال :قلنـا )) ؟فأسلمتما
 ،ذل واملرجف وألنه غري مأمون على املسلمني فأشبه باملخ      ،  )٢())املشركني

  . أ هـ)٣("ي ذكر أنه استعان م غري ثابت  والذ:قال ابن املنذر
وقال احلافظ يف التلخيص بعدما ذكر األحاديث الـواردة يف جـواز            

يعين   وجيمع بينه  : واألحاديث املانعة من ذلك ما نصه      ،االستعانة باملشركني 
ـ  ،يعين حديث صفوان بن أميـة      وبني الذي قبله   حديث عائشة  ل  ومرس

 : وذكره البيهقي عن نص الـشافعي      .بأوجه ذكرها املصنف منها    الزهري
 فرده رجـاء أن  ،تفرس فيه الرغبة يف اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم  أن النيب 
   وفيه نظر من جهة التنكر يف سياق . فصدق ظنه،يسلم

                                                
  .١٨١٧برقم  )كراهة االستعانة يف الغزو مبشرك(باب  ،)اجلهاد والسري( رواه مسلم يف )١(
  .١٥٣٣٦برقم  رضي اهللا عنه حديث خبيب ،)مسند املكيني( رواه اإلمام أمحد يف )٢(
  .هـ١٣٦٧ دار املنار ٣ط. ٤١٥، ٤١٤ ص ٨ املغين البن قدامة ج)٣(
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 أن  : ومنـها  . وفيه النظر بعينه   . أن األمر فيه إىل رأي اإلمام      :ومنها .النفي
  . وعليه نص الشافعي، وهذا أقرا،تعانة كانت ممنوعة مث رخص فيهااالس

ويكره أن يستعني بكافر    " : ما نصه  ٢٠٥ ص   ٦ ج )الفروع(وقال يف   
 زاد مجاعـة    . وعنه جيوز مع رأي فينا     ، حلاجة : وذكر مجاعة  ،إال لضرورة 

  .)١(")بالعدو(  وقوته م:وجزم به يف احملرر
 علـى   ٥٠،  ٤٩ ص   ٤ج) ل السالم سب(يف   رمحه اهللا  وقال الصنعاين 

 ما  )٢())ارجع فلن أستعني مبشرك   (( :رضي اهللا عنها   شرحه حلديث عائشة  
 ،ال جيوز االستعانة باملشركني يف القتال      واحلديث من أدلة من قال    " :نصه

وذهب اهلادوية وأبو حنيفة وأصـحابه إىل     .وهو قول طائفة من أهل العلم     
استعان بصفوان بن أمية يوم      يه وسلم صلى اهللا عل    ألنه : قالوا ،جواز ذلك 

 أخرجـه أبـو داود يف       . واستعان بيهود بين قينقاع ورضخ هلـم       ،حنني
 . ومراسيل الزهري ضعيفة   ، وأخرجه الترمذي عن الزهري مرسالً     ،املراسيل

   ففي إرساله ، ألنه كان خطاء:قال الذهيب

                                                
  .م دار مصر للطباعة١٩٦٧هـ ١٣٨٨ سنة ٢ ط٢٠٥ ص ٦ الفروع البن مفلح ج)١(
  .١٨١٧برقم  )االستعانة يف الغزو مبشرككراهة (باب  ،)اجلهاد والسري( رواه مسلم يف )٢(
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  . وصحح البيهقي من حديث أيب محيد الساعدي أنه ردهم.شبهة تدليس
 بأن الذي رده يوم بدر تفـرس فيـه          : وجيمع بني الروايات   :قال املصنف 

 أو أن االسـتعانة     ، فصدق ظنـه   ، رجاء أن يسلم   ؛الرغبة يف اإلسالم فرده   
 وقد استعان يوم حنني جبماعـة       . وهذا أقرب  ،كانت ممنوعة فرخص فيها   

وقد اشترط اهلادوية أن يكون معه مسلمون        .من املشركني تألفهم بالغنائم   
 إن : أن الـشافعي قـال   : ويف شرح مسلم   .يستقل م يف إمضاء األحكام    

كان الكافر حسن الرأي يف املسلمني ودعت احلاجة إىل االستعانة استعني           
صلى اهللا عليـه      وجيوز االستعانة باملنافق إمجاعاً الستعانته     . وإال فيكره  ،به

  .)١("بعبد اهللا بن أيب وأصحابه وسلم

 ، واهللا ويل التوفيق، من كالم أهل العلموهذا آخر ما تيسر نقله
   . وعلى آله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

                                                
  .  العريبم، دار إحياء التراث١٩٦٠هـ ١٣٧٩، ٤، ط ٥٠، ٤٩، ص ٤للصنعاين ج )سبل السالم( )١(
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  من أفضل الجهاد-٤٩                   
  )١(في وقتنا هذا جهاد حاكم العراق            

الـرئيس العـام      عبد العزيز بن عبد اهللا بن بـاز        :قال مساحة الشيخ   
 إن من أفضل اجلهاد     :إلفتاء والدعوة واإلرشاد  إلدارات البحوث العلمية وا   

 واجتياحـه   ، لبغيه وعدوانه  ؛ومن أعظمه يف وقتنا هذا جهاد حاكم العراق       
 وديـده  ، وهتكه األعراض، وبه األموال ، وسفكه الدماء  ،دولة الكويت 

  .الدول ااورة له من دول اخلليج العريب
 وبغـي سـافر     ،ة وجرمية شنيع  ،وأكد مساحته أن ذلك عدوان عظيم      

  .يستحق عليه اجلهاد من املسلمني
 )الـدعوة (يف كلمة وجهها عرب جملـة        ونصح مساحة الشيخ ابن باز    

 وأن  ، أن جياهدوا ذلك الظـامل     :خباصة ودول اخلليج العريب   بعامة املسلمني
  .جيتمعوا على جهاده

 ، أن يتقوا اهللا:كما نصح الذين يساعدون حاكم العراق ويقفون معه 
 ألنه أحق باالتباع وأحق ؛ وأن يكونوا مع احلق أينما دار،وبوا إليهوأن يت
  .بالنصر

   :وفيما يلي نص كلمة مساحته  

                                                
  . من هذا اموع٣٧٦ ص٧نشرت يف ج )١(
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  : أما بعد،احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا    
 وأنه ، وأنه من أفضل القربات،فقد دلت األدلة الشرعية على فضل اجلهاد

رأس األمر (( :عليه الصالة والسالم  كما قال املصطفى،ذروة سنام اإلسالم
   .)١()) وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا، وعموده الصالة،اإلسالم
 وأثىن على أهله ،وقد أمر اهللا باجلهاد يف كتابه العظيم يف مواضع كثرية 
انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً وجاِهدواْ ﴿: سبحانه  ووعدهم خرياً كثرياً فقال،كثرياً
   .)٢(﴾مواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَِبأَ

يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم ﴿: عز وجل وقال
نَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدو*من عذَاٍب أَِليٍم

يغِفر لَكُم ذُنوبكُم ويدِخلْكُم *وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ
 زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنةً ِفي جبطَي اِكنسمو ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج

ِظيمالْع*ِمِننيؤِر الْمشبو قَِريب حفَتاللَِّه و نم رصا نهونِحبى ترأُخ٣(﴾و(. 
ِإنَّ اللّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم ﴿ :عز وجل وقال

   اجلَنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل
  
  

                                                
، والترمـذي يف  ٢١٥١١بـرقم   من حديث معاذ بن جبـل،    ،)مسند األنصار (رواه اإلمام أمحد يف      )١(
  .٢٦١٦برقم  )ما جاء يف حرمة الصالة(، باب )اإلميان(
  .٤١سورة التوبة، اآلية  )٢(
  .١٣ ١٠سورة الصف، اآليات  )٣(
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تلُونَ وعدا علَيِه حقا ِفي التوراِة واِإلِجنيِل والْقُرآِن ومن اللِّه فَيقْتلُونَ ويقْ
 زالْفَو وه ذَِلكم ِبِه وتعايالَِّذي ب ِعكُميواْ ِببِشربتاللِّه فَاس ِدِه ِمنهفَى ِبعأَو

ِظيم١(﴾الْع(.  
يف   عليـه وسـلم    صلى اهللا   وقال النيب  ،واآليات يف هذا املعىن كثرية    

 ،وأنفـسكم  ،جاهـدوا املـشركني بـأموالكم     (( :احلديث الـصحيح  
أو غدوة يف سبيل اهللا     (: (عليه الصالة والسالم   وقال أيضاً ،  )٢())وألسنتكم

  .)٣())روحة خري من الدنيا وما عليها
   وااهد يف سبيل اهللا له وعد من ،فاجلهاد له شأن عظيم وفضل كبري

  . وهذا يسر كل مؤمن، ووعد بالنصر والفتح القريب،اهللا باملغفرة واجلنة
يا أَيها الَِّذين آمنوا ﴿ :يف نصر دينه باجلهاد وغريه جل وعال ويقول

كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنصعز وجل  ويقول،)٤(﴾ِإن ت: 
  الَِّذين *ي عِزيزولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِو﴿

  
  

                                                
  .١١١ية سورة التوبة، اآل )١(
، وأبـو  ١١٨٣٧مسند أنس بن مالك برقم  ،)باقي مسند املكثرين من الصحابة    ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(

  .٢٥٠٤برقم  )كراهية ترك الغزو(باب  ،)اجلهاد(داود يف 
  .٢٨٩٢برقم  )فضل رباط يوم يف سبيل اهللا(باب  ،)اجلهاد والسري(رواه البخاري يف  )٣(
  .٧سورة حممد، اآلية  )٤(
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ِإن مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف 
  .)١(﴾ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر

 ويقاتل ،ملا سئل عن الرجل يقاتل شجاعة عليه الصالة والسالم وقال
 :عليه الصالة والسالم  قال؟ أي ذلك يف سبيل اهللا،ويقاتل رياء ،محية

   .)٢()) فهو يف سبيل اهللا،من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا((

 ومن قتل ،من قتل دون دينه فهو شهيد(( :عليه الصالة والسالم وقال
   .)٣()) ومن قتل دون أهله فهو شهيد،دون دمه فهو شهيد

ال (( : قال؟ الرجل يأتيين يريد مايل:اهللاوجاءه رجل فقال يا رسول 
 : قال؟ فإن قتلين: قال))قاتله(( : قال؟ فإن قاتلين:قال ))تعطه مالك

 أخرجه مسلم .)٤())فهو يف النار(( : قال؟ فإن قتلته: قال))فأنت شهيد((
   .يف صحيحه

                                                
   .٤١، ٤٠سورة الحج ، اآلیتان ) (١

 ،)اإلمـارة (، ومسلم يف ١٢٣برقم  ) من سأل وهو قائم عاملاً جالساً     (باب   ،)العلم(رواه البخاري يف     )٢(
  .١٩٠٤برقم  )من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا(باب 

  .١٤٢١برقم  )ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد(باب  ،)الديات(رواه الترمذي يف  )٣(
الدليل على أن من قصد أخذ مال غريه بغري حـق كـان   (باب  ،)اإلميان(رواه مسلم يف صحيحه يف      )٤(

  .١٤٠برقم  )القاصد مهدر الدم يف حقه
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 ويف وقتنا ،واآليات واألحاديث يف فضل وعظيم أجر أهله كثرية جداً
 لبغيه ؛ جهاد حاكم العراق، اجلهاد ومن أعظم اجلهادهذا من أفضل

 وهتكه ، وبه األموال، وسفكه الدماء، واجتياحه دولة الكويت،وعدوانه
   . وديده الدول ااورة له من دول اخلليج،األعراض

 وبغي سافر ، وجرمية شنيعة،والشك أن هذا العمل عدوان عظيم
   .يستحق عليه اجلهاد من املسلمني

 ألنه قتل ؛ فإن قتل فهو شهيد، جاهده بنية صاحلة فله أجر عظيمومن
 ، ومحاية للمسلمني من شر حاكم العراق وعدوانه،يف نصره للمظلومني

 وقاتل ، ألنه ساعد الظلمة؛ومن قتل مع حاكم العراق فهو متوعد بالنار
  . يف سبيل الظلم والعدوان

 أن جياهدوا :ةبصفة خاص فنصيحيت للمسلمني مجيعاً ولدول اخلليج
 وأهله موعودون ، فهو جهاد عظيم؛ وأن جيتمعوا على ذلك،هذا الظامل

   .بالنصر وباألجر العظيم والعاقبة احلميدة
 ، أن يتقوا اهللا:ونصيحيت للذين يساعدون حاكم العراق ويقفون معه

 ألنه أحق باالتباع وأحق ؛ وأن يكونوا مع احلق أينما دار،وأن يتوبوا إليه
   .بالنصر

   :أنه قال صلى اهللا عليه وسلم وقد صح عن رسول اهللا
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 ، يا رسول اهللا نصرته مظلوماً: قالوا،))ملاً أو مظلوماًانصر أخاك ظا((
   .)١()) فذلك نصرك إياه،حتجزه عن الظلم(( : قال؟فكيف أنصره ظاملاً

 وهدد غريهم من ، وتعدى على أهل الكويت،وهذا قد ظلم العباد
 فقد اجتمع يف حقه إحلاده وكفره مع بغيه ،حداً مع كونه مل،جريانه
 فلو كان مسلماً سليماً لوجب جهاده حىت يفيء ويرد احلق إىل ،وظلمه
وِإن طَاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا ﴿ :سبحانه  لقول اهللا،أهله

ِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفيَء ِإلَى بينهما فَِإن بغت ِإحداهما علَى الْأُخرى فَقَا
 اللَّه يِحب أَمِر اللَِّه فَِإن فَاءت فَأَصِلحوا بينهما ِبالْعدِل وأَقِْسطُوا ِإنَّ

قِْسِطني٢(﴾الْم( .  

 فالواجب قتاله حىت يرد ، ومل تزل املظامل لديه، بل بغى،وهذا مل يفئ
   ! ؟ فكيف وحاله معلومة من اإلحلاد،مسلماً هذا لو كان ،احلق إىل أهله

 وحىت خيرج جبيشه من ،فالواجب قتاله حىت يرد املظامل إىل أهلها
   . وال توبة لظامل حىت يرد املظامل إىل أهلها،الكويت بدون قيد وال شرط

  
                                                

بـاب   ،)الفنت(، والترمذي يف    ٦٩٥٢برقم   )ميني الرجل لصاحبه  (باب   ،)اإلكراه(رواه البخاري يف     )١(
  .٢٢٥٥برقم  )ما جاء يف النهي عن سب الرياح(
  .٩سورة احلجرات، اآلية  )٢(
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 وأن ينصرهم على ،نسأل اهللا أن يصلح أحوال املسلمني مجيعاً
 ، وأن ينصرهم عليه، الظامل الباغي وأن يعينهم على جهاد هذا،عدوهم

 جل وعال  وأن جيعل دائرة السوء عليه إنه،وأن يهزم مجعه ويشتت مشله
   .جواد كرمي

 وعلى آله ،وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد
   .وأصحابه وأتباعه بإحسان

 عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز على عدد من وقد أجاب مساحة الشيخ
 : حيث أوضح أن املشروع للمسلمني حنو إخوام ااهدين،سئلةاأل

 واإلعانة وأن يدعوا إلخوام ااهدين بالنصر ،الدعاء هلم بالتوفيق والنصر
 وأن يدعوا على عدوهم ويقنتوا ،والتأييد واإلعانة على حرب أعدائهم

 ، عليه وأن يعني املسلمني، أن يهزم اهللا مجعه ويشتت مشله؛قنوت النوازل
   . وأن خيذل الظامل ويرد كيده وشره عليه،وأن يرد حق املظلومني إليهم

 بأنه سنة :وأضاف مساحته يف إجابة على سؤال حول قنوت النوازل
 ، وهو الدعاء على الظامل بأن خيزيه اهللا ويذله،مؤكدة يف مجيع الصلوات
   . وينصر املسلمني عليه،ويهزم مجعه ويشتت مشله
 بأن املشروع للمسلمني إذا :ل حول التربع بالدموأجاب على سؤا

أصيب إخوام بشيء من اجلراحات واحتاجوا إىل دم من إخوام 
   بشرط أن يكون ، أن يتربعوا هلم بذلك،األحياء
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   .إذا قرر الطبيب املختص ذلك التربع بالدم ال يضر املتربع

 وقال مساحته يف رد على سؤال عن الواجب على املسلم يف هذه
هو الذي  سبحانه  إن الواجب عليه حسن الظن باهللا واإلميان بأنه:األوقات

  فهو، وأن املنع والعطاء بيده والضرر والنفع، وأن النصر بيده،ينصر عباده
جل   وهو القائل،)١(﴾وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤِمِنني﴿ :القائل سبحانه
   .)٢(﴾ِعنِد اللِّه ِإنَّ اللّه عِزيز حِكيموما النصر ِإالَّ ِمن ﴿ :وعال

أنا (( :صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه عنه النيب جل وعال وهو القائل
 :صلى اهللا عليه وسلم  ويقول،)٣()) وأنا معه إذا دعاين،عند ظن عبدي يب

   .)٤())هو حيسن الظن باهللاال ميوتن أحدكم إال و((
 ،)٥(﴾ِه فَتوكَّلُواْ ِإن كُنتم مؤِمِننيوعلَى اللّ﴿ :جل وعال ويقول

   . كافيه: أي،)٦(﴾ومن يتوكَّلْ علَى اللَِّه فَهو حسبه﴿ :سبحانه ويقول

                                                
  .٤٧سورة الروم، اآلية  )١(
  .١٠سورة األنفال، اآلية  )٢(
بـرقم   )فضل الذكر والدعاء والتقرب إىل اهللا تعـاىل       (باب   ،)الذكر والدعاء والتوبة  (رواه مسلم يف     )٣(

٢٦٧٦   
بـرقم   ) تعاىل عند املـوت    األمر حبسن الظن باهللا   (باب   ،)اجلنة وصفة نعيمها وأهلها   (رواه مسلم يف     )٤(

٢٨٧٧   
  .٢٣سورة املائدة، اآلية  )٥(
  .٣سورة الطالق، اآلية  )٦(



  

 - ٢٧٨ - 
 

 أن الواجب على املسلمني حسن الظن :وأوضح مساحة الشيخ ابن باز
نصر  واإلميان بأنه هو الذي ي، والثقة به، والتوكل عليه واالعتماد عليه،باهللا

يا أَيها الَِّذين ﴿ :جل وعال وهو القائل سبحانه وتعاىل  وأن النصر بيده،أولياءه
كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنصوا ِإن تنهذا مع تعاطي )١(﴾آم 

   .األسباب
 من ؛ فاملؤمن مأمور بتعاطي األسباب اليت تعينه على قتال عدوه:وقال

 مع ، كل هذا مأمور به، احليطة واالستعانة باجلنود والقوةالسالح وأخذ
يا أَيها الَِّذين آمنواْ ﴿ :عز وجل التوكل على اهللا وحسن الظن به كما قال

كُمذُواْ ِحذْر٢(﴾خ(،ٍة﴿ :سبحانه  وقالن قُوم متطَعتا اسم مواْ لَهأَِعدو﴾)٣(.   
لى أهل اإلسالم أن يعدوا العدة  إىل أن الواجب ع،وأشار مساحته

 وأن يستعينوا بأنواع األسباب املباحة ، وأن يأخذوا حذرهم،ألعدائهم
  .  مع الثقة باهللا واالعتماد عليه،واملشروعة

   :وبني مساحته أن التوكل جيمع أمرين

 وأنه ، واإلميان بأنه مصرف األمور، الثقة باهللا واالعتماد عليه:أحدمها
   .سبحانه وتعاىل  نه بيده النصر وأ،الضار النافع

                                                
  .٧سورة حممد، اآلية  )١(
  .٧١سورة النساء، اآلية  )٢(
  .٦٠سورة األنفال، اآلية  )٣(
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   . العناية باألسباب الشرعية واملباحة:ثانيهما

   . كل هذا داخل يف التوكل:وقال

 حول ما ينبغي للمسلم إزاء اإلشاعات واألخبار ،ويف إجابة لسماحته
 ؛ ينبغي للمسلم أال يتحدث إال بالشيء الثابت عنده: قال مساحته،املتداولة

كفى باملرء كذباً أن حيدث بكل ما (( : عليه وسلمصلى اهللا لقول النيب
 ولكن إذا ، وال جيزم بذلك، يروى أو يذكر: فإذا شك فليقل،)١())مسع

 أو مسعه من جهة ،كان لديه شيء ثابت قد شاهده أو علمه بطريق ثابتة
   . فال بأس أن حيدث بذلك إذا رأى املصلحة يف احلديث به،يوثق ا

 وحثهم على ، مع احلرص على تطمني املسلمني:وأضاف مساحته قائالً
 وترك األخبار اليت ، وإشاعة األخبار السارة بينهم،حسن الظن باهللا 

 :صلى اهللا عليه وسلم  إال إذا دعت احلاجة إىل ذلك؛ لقول النيب،حتزم
  . )٢())يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا((

                                                
  .٥برقم  )النهي عن احلديث بكل ما مسع(باب  ،)املقدمة(رواه مسلم يف  )١(
، ٦٩بـرقم    )يتخوهلم باملوعظـة   صلى اهللا عليه وسلم    ما كان النيب  (باب   ،)لمالع(رواه البخاري يف     )٢(

  .١٧٣٤برقم  )يف األمر بالتيسري وترك التنفري(باب  ،)اجلهاد والسري(ومسلم يف 
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      جهاد حاكم العراق واجب على-٥٠
  )١(سالمية إلنقاذ إخوانهم من الظلمالدول اإل

 ووعد عليه باألجر العظيم ،احلمد هللا الذي أمر باجلهاد يف سبيله 
 وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له القائل يف كتابه ،والنصر املبني

 وأشهد أن حممداً عبده ،)٢(﴾وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤِمِنني﴿ :الكرمي
  وأنصح العباد أمجعني، أفضل ااهدين وأصدق املناضلني،ه وخليلهورسول

 وعلى أصحابه الكرام ،وعلى آله الطيبني الطاهرين صلى اهللا عليه وسلم
 وأعز ، وجاهدوا يف سبيله حىت أظهر اهللا م الدين،الذين باعوا أنفسهم هللا

وجعلنا  م وأكرم مثواه،رضي اهللا عنهم  وأذل م الكافرين،م املؤمنني
  :أما بعد .من أتباعهم بإحسان إىل يوم الدين

 بل ، ومن أعظم الطاعات،فإن اجلهاد يف سبيل اهللا من أفضل القربات
 وما ، وتنافس فيه املتنافسون بعد الفرائض،هو أفضل ما تقرب به املتقربون

 وقمع ، وإعالء كلمة الدين،ذاك إال ملا يترتب عليه من نصر املؤمنني
   ،املنافقنيالكافرين و

                                                
 ٧هـ، ونـشرت يف هـذا امـوع ج        ١٦/٧/١٤١١ يف   ١٢٧٧العدد   ،)الدعوة(نشرت يف جملة     )١(

  .٣٦٢ص
  .٤٧سورة الروم، اآلية  )٢(
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 وإخراج العباد من الظلمات ،وتسهيل انتشار الدعوة اإلسالمية بني العاملني
 وغري ، ونشر حماسن اإلسالم وأحكامه العادلة بني اخللق أمجعني،إىل النور

   .ذلك من املصاحل الكثرية والعواقب احلميدة للمسلمني
حاديث وقد ورد يف فضله وفضل ااهدين من اآليات القرآنية واأل

 وحيرك كوامن النفوس إىل املشاركة يف هذا ، ما حيفز اهلمم العالية،النبوية
 وهو فرض كفاية على ، والصدق يف جهاد أعداء رب العاملني،السبيل

 وقد يكون يف بعض األحيان ، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقني؛املسلمني
 كما ؛ها إال بعذر شرعي اليت ال جيوز للمسلم التخلف عن،من الفرائض العينية

  .  أو كان حاضراً بني الصفني،لو استنفره اإلمام أو حصر بلده العدو
 ومما ورد يف فضل .واألدلة على ذلك من الكتاب والسنة معلومة

انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً ﴿ :تعاىل اجلهاد وااهدين من الكتاب املبني قوله
فُِسكُم ِفي سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم وجاِهدواْ ِبأَمواِلكُم وأَن

لَو كَانَ عرضا قَِريبا وسفَرا قَاِصدا الَّتبعوك ولَِكن بعدت علَيِهم * تعلَمونَ
نفُسهم واللّه الشقَّةُ وسيحِلفُونَ ِباللِّه لَِو استطَعنا لَخرجنا معكُم يهِلكُونَ أَ

عفَا اللّه عنك ِلم أَِذنت لَهم حتى يتبين لَك الَِّذين * يعلَم ِإنهم لَكَاِذبونَ
الْكَاِذِبني لَمعتقُواْ ودِم اآلِخِر أَن * صوالْيونَ ِباللِّه وِمنؤي الَِّذين كأِْذنتسالَ ي

الَ ِإنما يستأِْذنك الَِّذين * ِلِهم وأَنفُِسِهم واللّه عِليم ِبالْمتِقنيُجاِهدواْ ِبأَموا
  يؤِمنونَ ِباللِّه
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  . )١(﴾والْيوِم اآلِخِر وارتابت قُلُوبهم فَهم ِفي ريِبِهم يترددونَ
   :املبادرة إىل اجلهاد  -  أ

 عباده املؤمنني أن ينفروا إىل ففي هذه اآليات الكرميات يأمر اهللا
 وأن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف ، شيباً وشباباً: أي،اجلهاد خفافاً وثقاالً

  مث بني،بأن ذلك خري هلم يف الدنيا واآلخرة عز وجل  وخيربهم،سبيل اهللا
 وأن ذلك هالك ،حال املنافقني وتثاقلهم عن اجلهاد وسوء نيتهم سبحانه
 لَو كَانَ عرضا قَِريبا وسفَرا قَاِصدا الَّتبعوك ولَِكن﴿ :عز وجل هلم بقوله

  . اآلية)٢(﴾بعدت علَيِهم الشقَّةُ
عتاباً لطيفاً على إذنه ملن طلب  صلى اهللا عليه وسلم مث يعاتب نبيه

  ويبني،)٣(﴾عفَا اللّه عنك ِلم أَِذنت﴿ :سبحانه التخلف عن اجلهاد بقوله
 مث . وفضيحة للكاذبني،أن يف عدم اإلذن هلم تبياناً للصادقني وجلعز 
أن املؤمن باهللا واليوم اآلخر ال يستأذن يف ترك اجلهاد بغري  عز وجل يذكر

 وحيفزه ، ألن إميانه الصادق باهللا واليوم اآلخر مينعه من ذلك؛عذر شرعي
  أن الذي  سبحانه  مث يذكر،إىل املبادرة إىل اجلهاد والنفري مع أهله

                                                
  .٤٥ ٤١سورة التوبة، اآليات  )١(
  .٤٢سورة التوبة، اآلية  )٢(
  .٤٣سورة التوبة، اآلية  )٣(
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 املرتاب فيما ،يستأذن يف ترك اجلهاد هو عادم اإلميان باهللا واليوم اآلخر
ويف ذلك أعظم حث وأبلغ حتريض  صلى اهللا عليه وسلم جاء به الرسول

وقال تعاىل يف فضل ،  والتنفري من التخلف عنه،على اجلهاد يف سبيل اهللا
ني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم ِإنَّ اللّه اشترى ِمن الْمؤِمِن﴿ :ااهدين

اجلَنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيِه حقا ِفي التوراِة 
ِذي واِإلِجنيِل والْقُرآِن ومن أَوفَى ِبعهِدِه ِمن اللِّه فَاستبِشرواْ ِببيِعكُم الَّ

ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلكم ِبِه وتعاي١(﴾ب(.   

عز  ففي هذه اآلية الكرمية الترغيب العظيم يف اجلهاد يف سبيل اهللا
 سبحانه وأنه عز وجل وبيان أن املؤمن قد باع نفسه وماله على اهللا وجل

يقتلون  وأم يقاتلون يف سبيله ف، وجعل مثنه ألهله اجلنة،قد تقبل هذا البيع
 :أنه وعدهم بذلك يف أشرف كتبه وأعظمها سبحانه  مث ذكر.ويقتلون
 ؛أنه ال أحد أوىف بعهده من اهللا سبحانه  مث بني. واإلجنيل والقرآن،التوراة

وهي   ويبذلوا السلعة اليت اشتراها منهم،ليطمئن املؤمنون إىل وعد رم
 ، نفسعن إخالص وصدق وطيب سبحانه يف سبيله نفوسهم وأمواهلم

املؤمنني أن  سبحانه مث يأمر .حىت يستوفوا أجرهم كامالً يف الدنيا واآلخرة
  يستبشروا ذا

                                                
  .١١١سورة التوبة، اآلية  )١(



  

 - ٢٨٤ - 
 

 ، والنصر للحق والتأييد ألهله، والعاقبة احلميدة، ملا فيه من الفوز العظيم؛البيع 
 وإفساح الطريق ، ونصر أوليائه عليهم،وجهاد الكفار واملنافقني وإذالهلم

يا أَيها الَِّذين ﴿ :عز وجل  وقال.سالمية يف أرجاء املعمورةالنتشار الدعوة اإل
تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه * َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم من عذَاٍب أَِليٍم

كُم ِإن كُنتم وتجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَّ
يغِفر لَكُم ذُنوبكُم ويدِخلْكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار * تعلَمونَ

ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنةً ِفي جبطَي اِكنسمو * رصا نهونِحبى ترأُخو
شبو قَِريب حفَتاللَِّه و نمِمِننيؤ١(﴾ِر الْم(.   

   :التجارة العظيمة - ب
على أن اإلميان باهللا  عز وجل يف هذه اآليات الكرميات الداللة من ربنا

 مها التجارة العظيمة املنجية من العذاب األليم ،ورسوله واجلهاد يف سبيله
 . ففي ذلك أعظم ترغيب وأكمل تشويق إىل اإلميان واجلهاد.يوم القيامة
 وإخالص العبادة ، أن اإلميان باهللا ورسوله يتضمن توحيد اهللا،ومن املعلوم

ويدخل يف ذلك  . وترك احملارم،كما يتضمن أداء الفرائض سبحانه له
 ، لكونه أعظم الشعائر اإلسالمية ومن أهم الفرائض؛اجلهاد يف سبيل اهللا

 ملا يترتب عليه ؛ وللترغيب فيه،خصه بالذكر لعظم شأنه سبحانه ولكنه
  صاحل العظيمة والعواقب من امل

                                                
  .١٣ ١٠سورة الصف، اآليات  )١(
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ما وعد اهللا به املؤمنني  سبحانه مث ذكر. احلميدة اليت سبق بيان الكثري منها
 ليعظم شوقهم إىل ؛ من املغفرة واملساكن الطيبة يف دار الكرامة؛ااهدين

 وليسابقوا إليه ويسارعوا يف مشاركة القائمني ،اجلهاد وتشتد رغبتهم فيه
 وهو النصر ، من ثواب ااهدين شيئاً معجالً حيبونهأن سبحانه  مث أخرب.به

 ويف ذلك غاية التشويق ، والفتح القريب على املؤمنني،على األعداء
  .والترغيب

واآليات يف فضل اجلهاد والترغيب فيه وبيان فضل ااهدين كثرية 
يف هذه اآليات اليت سلف ذكرها ما يكفي  سبحانه  وفيما ذكر،جداً

اهلمم وحيرك النفوس إىل تلك املطالب العالية واملنازل  وحيفز ،ويشفي
  . واهللا املستعان. والفوائد اجلليلة والعواقب احلميدة،الرفيعة

 والتحذير من تركه ،أما األحاديث الواردة يف فضل اجلهاد وااهدين
 ولكن ، وأشهر من أن تذكر، فهي أكثر من أن تنحصر،واإلعراض عنه

 ليعلم ااهد الصادق شيئاً مما قاله نبيه ورسوله ؛نذكر منها طرفاً يسرياً
   .يف فضل اجلهاد ومرتلة أهله عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم الكرمي

  قال رسول اهللا:قال رضي اهللا عنه ففي الصحيحني عن سهل بن سعد
 ،رباط يوم يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما عليها(( :صلى اهللا عليه وسلم

   أحدكم من اجلنة خري وموضع سوط
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 الغدوة خري  أو، والروحة يروحها العبد يف سبيل اهللا،من الدنيا وما عليها
  .)١())من الدنيا وما عليها

صلى اهللا عليه   قال رسول اهللا:قال رضي اهللا عنه وعن أيب هريرة
كمثل  واهللا أعلم مبن جياهد يف سبيله مثل ااهد يف سبيل اهللا(( :وسلم

 أو ، وتكفل اهللا للمجاهد يف سبيله إن توفاه أن يدخله اجلنة،ئمالصائم القا
 ويف لفظ ، أخرجه مسلم يف صحيحه)٢())يرجعه ساملاً مع أجر أو غنيمة

 ال خيرجه إال جهاد يف سبيلي وإميان ،تضمن اهللا ملن خرج يف سبيله(( :له
 أو أرجعه إىل ، فهو علي ضامن أن أدخله اجلنة،يب وتصديق برسلي

   .)٣())الذي خرج منه نائالً ما نال من أجر أو غنيمةمسكنه 

صلى اهللا عليه   قال رسول اهللا:قال رضي اهللا عنه وعن أيب هريرة
 إال جاء يوم القيامة وكلمه ،ما من مكلوم يكلم يف سبيل اهللا(( :وسلم
   .)٤())ح املسك والريح ري، اللون لون الدم،يدمي

                                                
  .٢٨٩٢ )فضل رباط يوم يف سبيل اهللا برقم(باب  ،)اجلهاد والسري(رواه البخاري يف  )١(
، ٢٧٨٧بـرقم    )فضل الناس مؤمن جماهد بنفسه ومالـه      أ(باب   ،)اجلهاد والسري ( رواه البخاري يف     )٢(

  .١٨٧٦برقم  )فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل اهللا(باب  ،)اإلمارة(ومسلم يف 
  .١٨٧٦برقم  )فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل اهللا(باب  ،)اإلمارة(رواه مسلم يف  )٣(
فـضل  (باب  ،)اإلمارة(، ومسلم يف ٥٥٣٣برقم  )باب املسك  (،)الذبائح والصيد (رواه البخاري يف     )٤(

  .١٨٧٦برقم  )اجلهاد واخلروج يف سبيل اهللا
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 :قـال  صلى اهللا عليه وسـلم     النيبأن   رضي اهللا عنه    عن أنس  .متفق عليه 
 رواه أمحـد    ،)١())شركني بأموالكم وأنفـسكم وألـسنتكم     جاهدوا امل ((

صـلى اهللا عليـه       ويف الصحيحني عن النيب    ، وصححه احلاكم  ،والنسائي
ـ   (( : قال ؟أنه سئل أي العمل أفضل     وسلم  مث  : قيـل  ))ولهإميان باهللا ورس
 .)٢())حج مربور (( : قال ؟ ماذا  مث :قيل ))اجلهاد يف سبيل اهللا   (( : قال ؟ماذا

صلى   قال رسول اهللا   :قال رضي اهللا عنه   وعن أيب عبس بن جرب األنصاري     
 رواه  .)٣())ما عبد يف سبيل اهللا فتمسه النار      ما أغربت قد  (( :اهللا عليه وسلم  

   .البخاري يف صحيحه

صلى اهللا   قال رسول اهللا:قال رضي اهللا عنه وفيه أيضاً عن أيب هريرة
   مات على ،من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه به(( :لمعليه وس

                                                
، وأبـو  ١١٨٣٧مسند أنس بن مالك برقم   ،)باقي مسند املكثرين من الصحابة    (رواه اإلمام أمحد يف      )١(

  .٢٥٠٤برقم  )كراهية ترك الغزو(باب  ،)اجلهاد(داود يف 
 ،)اإلميـان (، ومـسلم يف  ٢٦برقم   )إن اإلميان هو العمل   : من قال (باب   ،)اإلميان(رواه البخاري يف     )٢(

  .٨٣برقم  )كون اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمال(باب 
  .٢٨١١برقم  )من اغربت قدماه يف سبيل اهللا(باب  ،)اجلهاد والسري(رواه البخاري يف  )٣(
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 مسعت رسول :قال رضي اهللا عنهما  وعن ابن عمر.)١())شعبة من نفاق
 ، وأخذمت بأذناب البقر،إذا تبايعتم بالعينة(( :يقول صلى اهللا عليه وسلم اهللا

 سلط اهللا عليكم ذالً ال يرتعه شيء حىت ، وتركتم اجلهاد،ورضيتم بالزرع
 وقال ، وصححه ابن القطان، رواه أمحد وأبو داود.)٢())ا إىل دينكمترجعو

   . رجاله ثقات:)البلوغ(احلافظ يف 

   : املرتلة العالية للمجاهدين:ج

 وبيان ما أعد اهللا للمجاهدين ،واألحاديث يف فضل اجلهاد وااهدين
هاد  ويف الترهيب من ترك اجل، والثواب اجلزيل،الصادقني من املنازل العالية
  . واإلعراض عنه كثرية جداً

 الداللة على أن اإلعراض ،ويف احلديثني األخريين وما جاء يف معنامها
 وأن التشاغل عنه ، وعدم حتديث النفس به من شعب النفاق،عن اجلهاد

 وتسليط ،بالتجارة والزراعة واملعاملة الربوية من أسباب ذل املسلمني
 ذلك الذل ال يرتع عنهم حىت يرجعوا  وأن، كما هو الواقع،األعداء عليهم

   باالستقامة على أمره ؛إىل دينهم

                                                
  .١٩١٠برقم  ..)ذم من مات ومل يغز(، باب )اإلمارة(رواه مسلم يف  )١(
، وأبـو داود  ٤٩٨٧مسند عبد اهللا بن عمر برقم   ،)مسند املكثرين من الصحابة   (واه اإلمام أمحد يف     ر )٢(

  .٣٤٦٢برقم  )النهي عن العينة(، باب )البيوع(يف 
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 فنسأل اهللا أن مين على املسلمني مجيعاً بالرجوع إىل .واجلهاد يف سبيله
 ، وجيمع كلمتهم على احلق، ويصلح هلم البطانة، وأن يصلح قادم،دينه

 حىت يعزهم ؛ واجلهاد يف سبيل رب العاملني،ويوفقهم مجيعاً للفقه يف الدين
 إنه ويل ، ويكتب هلم النصر على أعدائه وأعدائهم،اهللا ويرفع عنهم الذل
  .ذلك والقادر عليه

 ما يقوم به املسلمون اليوم من قتال عدو اهللا ،ومن اجلهاد يف سبيل اهللا
 وسفك دماء ، وعدوانه باجتياحه دول الكويت، لظلمه؛حاكم العراق

 وامتناعه عن الفيئة بإخراج ،عراض وهتك األ، وب أمواهلم،األبرياء
  .جيشه من البلد

 وأن ذلك واجب ،وال شك أن جهاده من أعظم اجلهاد يف سبيل اهللا
 ، ورد بالدهم إليهم، إلنقاذ إخوام من ظلمه؛على الدول اإلسالمية

 وعدم فيئته ، إلصراره على الظلم والعدوان؛وإخراجه من بالدهم بالقوة
وِإن طَاِئفَتاِن ِمن ﴿ :عز وجل  لقول اهللا؛ظلمإىل احلق واخلروج من ال

الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما فَِإن بغت ِإحداهما علَى الْأُخرى 
فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اللَِّه فَِإن فَاءت فَأَصِلحوا بينهما 

   .)١(﴾ وأَقِْسطُوا ِإنَّ اللَّه يِحب الْمقِْسِطني ِبالْعدِل
  يف هذه اآلية الكرمية بقتال الفئة الباغية من  سبحانه فأمر

                                                
  .٩سورة احلجرات اآلية  )١(
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 فإذا كانت الفئة الباغية من املؤمنني تقاتل ،املؤمنني حىت تفيء إىل أمر اهللا
ق  كحاكم العرا؛ فقتال الفئة الباغية من غري املؤمنني،حىت تفيء إىل احلق

 ، أن جهاده جهاد إسالمي عظيم، وبذلك يعلم. أعظم وأوجب،وأشباهه
 ، وله أجر عظيم إذا أصلح اهللا نيته،واملقتول فيه من املسلمني يعد شهيداً

 لكوم ؛وال يضرهم يف ذلك من ساعدهم من الدول غري اإلسالمية
   . ونصر املظلوم، وألا مساعدة يف ردع الظامل الكافر؛مضطرين إليهم

 ليؤيد إن اهللا(( :أنه قال صلى اهللا عليه وسلم قد صح عن رسول اهللاو
بعمه  صلى اهللا عليه وسلم  وقد أيد اهللا نبيه،)١())هذا الدين بالرجل الفاجر

صلى اهللا عليه   وأيد اهللا نبيه،أيب طالب وهو على دين قومه مبكة املكرمة
عوته أهل أيضاً بعد موت عمه أيب طالب ملا رجع إىل مكة من د وسلم

   . وهو كافر على دين قومه،الطائف باملطعم بن عدي
وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم ﴿ :يف كتابه العظيم عز وجل وقد قال اهللا

  .)٢(﴾الَّ ما اضطُِررتم ِإلَيِهعلَيكُم ِإ

 وكتبنا فيه ،واألدلة يف ذلك كثرية بينها أهل العلم يف كتاب اجلهاد
  وضحنا فيها كالم أهل العلم يف رسالة مستقلة أ

                                                
، ٣٠٦٢بـرقم   )إن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجـل الفـاجر  (باب  ،)اجلهاد والسري(رواه البخاري يف   )١(

  .١١١برقم  )غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه(باب  ،)اإلميان(م يف ومسل
  .١١٩سورة األنعام، اآلية  )٢(
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 وقد صدر من املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف مكة املكرمة يف ،ذلك
 كما أصدر املؤمتر املذكور يف وثيقة ،هـ التأييد ملا ذكرنا٢١/٢/١٤١١

 وإزالة للشبهة اليت ، ويف ذلك إيضاح للحق،مكة ما يؤيد ذلك أيضاً
   .لتوفيقويل ا سبحانه  واهللا،التبست على بعض الناس

   : إعداد القوة:د

عباده املؤمنني أن يعدوا للكفار العدة مبا  سبحانه وقد أمر اهللا
 :عز وجل  وأن يأخذوا حذرهم كما يف قوله،استطاعوا من القوة

ين يا أَيها الَِّذ﴿ :سبحانه  وقال،)١(﴾وأَِعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوٍة ﴿
 ،وذلك يدل على وجوب العناية باألسباب .)٢(﴾ذْركُمآمنواْ خذُواْ ِح

 ويدخل يف ذلك مجيع أنواع اإلعداد املتعلقة ،واحلذر من مكائد األعداء
 كما يدخل يف ذلك إعداد مجيع الوسائل املعنوية ،باألسلحة واألبدان

 ، وتدريب ااهدين على أنواع األسلحة وكيفية استعماهلا،واحلسية
 ؛ ما يعينهم على جهاد عدوهم والسالمة من مكائدهوتوجيههم إىل كل

  ألن اهللا؛ ويف سائر األحوال، واألرض واجلو والبحر،يف الكر والفر
   ومل ،أطلق األمر باإلعداد وأخذ احلذر سبحانه

                                                
  ٦٠ورة األنفال اآلیة س(١) 

  .٧١سورة النساء اآلية  )٢(
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 وما ذلك إال ألن األوقات ، وال حاالً دون حال،يذكر نوعاً دون نوع
 واجلهاد قد ،ويضعف ويقوى والعدو يقل ويكثر ،ختتلف واألسلحة تتنوع

 سبحانه  فلهذه األمور وغريها أطلق اهللا. وقد يكون دفاعاً،يكون ابتداء
 ليجتهد قادة املسلمني وأعيام ومفكروهم ؛ وأخذ احلذر،األمر باإلعداد

 وما يرونه من املكيدة يف ،يف إعداد ما يستطيعون من القوة لقتال أعدائهم
   .ذلك

احلرب (( :أنه قال  اهللا عليه وسلمصلى وقد صح عن رسول اهللا
 أن اخلصم قد يدرك من خصمه باملكر واخلديعة يف : ومعناه،)١())خدعة

 وذلك من ، وذلك جمرب ومعروف،احلرب ما ال يدركه بالقوة والعدد
 وقد وقع يف يوم األحزاب من اخلديعة .دون إخالل بالعهود واملواثيق

 رضي اهللا عنه يم بن مسعود والكيد هلم على يد نع،للمشركني واليهود
ما كان من أسباب خذالن الكافرين  صلى اهللا عليه وسلم بإذن النيب

 . وإعزاز املسلمني ونصرهم عليهم، واختالف كلمتهم،وتفريق مشلهم
 :عز وجل  كما قال، ومكره هلم،وذلك من فضل اهللا ونصره ألوليائه

   ومما .)٢(﴾لْماِكِرينويمكُرونَ ويمكُر اللّه واللّه خير ا﴿

                                                
، والترمـذي  ١٢٩٢٨مسند أنس بن مالك برقم   ،)مسند املكثرين من الصحابة   (رواه اإلمام أمحد يف      )١(

  .١٦٧٥برقم  ) الرخصة يف الكذب واخلديعة يف احلربما جاء يف(باب  ،)اجلهاد(يف 
  .٣٠سورة األنفال، اآلية  )٢(
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 ، واإلعداد ألعدائه، أن الواجب امتثال أمر اهللا:تقدم يتضح لذوي البصائر
 واستعمال ما أمكن من األسباب املباحة ،وبذل اجلهود يف احليطة واحلذر

 ، واالستقامة على دينه، مع اإلخالص هللا واالعتماد عليه،احلسية واملعنوية
 إذا ،الناصر ألوليائه واملعني هلم حانه وتعاىلسب  فهو؛وسؤاله املدد والنصر

 وقصدوا بذلك إعالء ، وصدقوا يف جهادهم، ونفذوا أمره،أدوا حقه
 وأعلمهم أن ، وقد وعدهم اهللا بذلك يف كتابه الكرمي.كلمته وإظهار دينه

   . مع القيام جبميع األسباب، ويعتمدوا عليه، ليثقوا به؛النصر من عنده

يها الَِّذين آمنوا ِإن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت يا أَ﴿ :وقال تعاىل
كُمام١(﴾أَقْد(،سبحانه  وقال: ﴿ِمِننيؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حو﴾)٢(، 
الَِّذين * ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي عِزيز﴿ :عز وجل وقال
وِف ِإن مرعوا ِبالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتلَاةَ ووا الصِض أَقَامِفي الْأَر ماهكَّن

وعد اللَّه ﴿ :عز وجل  وقال،)٣(﴾ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر
هِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو وا ِمنكُمنآم ا الَِّذينِض كَمم ِفي الْأَر

 مى لَهضتالَِّذي ار مهِدين ملَه نكِّنملَيو ِلِهمِمن قَب الَِّذين لَفختاس
  ولَيبدلَنهم من بعِد خوِفِهم أَمنا يعبدونِني لَا يشِركُونَ 

                                                
  .٧سورة حممد، اآلية  )١(
  .٤٧سورة الروم، اآلية  )٢(
  .٤١، ٤٠سورة احلج، اآليتان  )٣(
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تتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم وِإن تصِبرواْ و﴿ : وقال تعاىل،)١( اآلية﴾ِبي شيئًا
ِإذْ تستِغيثُونَ ﴿ :سبحانه  وقال،)٢(﴾شيئًا ِإنَّ اللّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ

ِدِفنيرآلِئكَِة مالْم نكُم ِبأَلٍْف مِمدي مأَن لَكُم ابجتفَاس كُمبا * رمو
ِلتى ورشِإالَّ ب اللّه لَهعِعنِد اللِّه ِإنَّ ج ِإالَّ ِمن رصا النمو كُمِبِه قُلُوب ِئنطْم

ِكيمح ِزيزع ٣(﴾اللّه(.   
يا أَيها  ﴿ :تعاىل  وهي قوله  ،)الصف(وقد سبق يف هذا املعىن آيات سورة             

تؤِمنونَ ِباللَّـِه  * ِليٍمالَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم من عذَاٍب أَ        
ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَّكُـم ِإن            

يغِفر لَكُم ذُنوبكُم ويدِخلْكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار         * كُنتم تعلَمونَ 
وأُخرى تِحبونها نـصر    * يبةً ِفي جناِت عدٍن ذَِلك الْفَوز الْعِظيم      ومساِكن طَ 

ِمِننيؤِر الْمشبو قَِريب حفَتاللَِّه و ن٤(﴾م( .  
 وملا قام سلفننا الصاحل مبا أمرهم اهللا به ،واآليات يف هذا املعىن كثرية

 وجعل هلم ، نصرهم اهللا وأيدهم، وصربوا وصدقوا يف جهاد عدوهم،ورسوله
كَم من ﴿ :عز وجل  كما قال،العاقبة مع قلة عددهم وعدم وكثرة أعدائهم

اِبِرينالص عم اللّهةً ِبِإذِْن اللِّه وِفئَةً كَِثري تعز وجل  وقال،)٥(﴾ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَب:   
                                                

  .٥٥سورة النور، اآلية  )١(
  .١٢٠سورة آل عمران، اآلية  )٢(
  .١٠، ٩سورة األنفال، اآليتان  )٣(
  .١٣ ١٠لصف، اآليات سورة ا )٤(
  .٢٤٩سورة البقرة، اآلية  )٥(
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يخذُلْكُم فَمن ذَا الَِّذي ينصركُم ِإن ينصركُم اللّه فَالَ غَاِلب لَكُم وِإن ﴿
   .)١(﴾من بعِدِه وعلَى اللِّه فَلْيتوكِِّل الْمؤِمنونَ

إال من   ومل يستقيموا على تعاليم رم،وملا غري املسلمون وتفرقوا
 أصام من الذل واهلوان وتسلط األعداء ،وآثر أكثرهم أهواءهم رحم اهللا

 والتفرق ، وما ذاك إال بسبب الذنوب واملعاصي،ما ال خيفى على أحد
 وعدم . وظهور الشرك والبدع واملنكرات يف غالب البالد،واالختالف

ذَِلك ِبأَنَّ اللّه لَم يك مغيرا ﴿ :سبحانه حتكيم أكثرهم الشريعة كما قال
 :عز وجل  وقال،)٢(﴾منعمةً أَنعمها علَى قَوٍم حتى يغيرواْ ما ِبأَنفُِسِه

﴿ ضعم بِذيقَهاِس ِليِدي النأَي تبا كَسِر ِبمحالْبو رِفي الْب ادالْفَس رظَه
   .)٣(﴾الَِّذي عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونَ

 ، من الرتاع واالختالف؛وملا حصل من الرماة ما حصل يوم أحد
 جرى ،بلزومه  اهللا عليه وسلمصلى واإلخالل بالثغر الذي أمرهم النيب

 وملا ،بسبب ذلك على املسلمني من القتل واجلراح واهلزمية ما هو معلوم
أَولَما أَصابتكُم مِصيبةٌ قَد ﴿ :تعاىل  أنزل اهللا قوله،استنكر املسلمون ذلك

  أَصبتم مثْلَيها 
                                                

  .١٦٠سورة آل عمران، اآلية  )١(
  .٥٣سورة األنفال، اآلية  )٢(
  .٤١سورة الروم، اآلية  )٣(
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فُِسكُمِعنِد أَن ِمن وذَا قُلْ هى هأَن مقُلْتٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ١(﴾ ِإنَّ اللّه(.  

 لسلم رسول ،ولو أن أحداً يسلم من شر املعاصي وعواقبها الوخيمة
 وهم خري أهل األرض ،وأصحابه الكرام يوم أحد صلى اهللا عليه وسلم اهللا

 بسبب معصية ؛ ومع ذلك جرى عليهم ما جرى،ويقاتلون يف سبيل اهللا
صلى اهللا  ويل ال عن قصد املخالفة لرسول اهللا اليت كانت عن تأ،الرماة

 ظنوا أن ، ولكنهم ملا رأوا هزمية املشركني،والتهاون بأمره عليه وسلم
وكان الواجب أن يلزموا  . وأن احلراسة مل يبق هلا حاجة،األمر قد انتهى

 سبحانه  ولكن اهللا.بتركه صلى اهللا عليه وسلم املوقف حىت يأذن هلم النيب
 ومصاحل ، وقضى ما قضى حلكمة بالغة وأسرار عظيمة،درقد قدر ما ق

 وكان ذلك من الدالئل .وعرفها املؤمنون سبحانه كثرية قد بينها يف كتابه
 وأنه ،وأنه رسول اهللا حقاً صلى اهللا عليه وسلم على صدق رسول اهللا

 وليس بإله ، يصيبه ما يصيب البشر من اجلراح واآلالم وحنو ذلك،بشر
   .يرتله على من يشاء سبحانه  بل النصر بيد اهللا،لكاً للنصريعبد، وليس ما

وال سبيل إىل استعادة املسلمني جمدهم السالف واستحقاقهم النصر 
 ، ومواالة من وااله، إال بالرجوع إىل دينهم واالستقامة عليه،على عدوهم

   وحتكيمهم شرع اهللا ،ومعاداة من عاداه

                                                
  .١٦٥سورة آل عمران، اآلية  )١(
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 وتعاوم على الرب ،تهم على احلق واحتاد كلم،يف أمورهم كلها سبحانه
لن يصلح آخر  " :رمحة اهللا عليه  كما قال اإلمام مالك بن أنس،والتقوى

 سبحانه  واهللا، وهذا قول مجيع أهل العلم،"هذه األمة إال ما أصلح أوهلا 
 والصدق يف ، واالعتصام حببله،إمنا أصلح أول هذه األمة باتباع شرعه

   .الح آلخرها إال ذا األمر العظيم وال ص،ذلك والتعاون عليه

 وأن ، واجلهاد يف سبيله،ونسأل اهللا أن يوفق املسلمني للفقه يف دينه
 وأن مين ، وأن يوحد صفوفهم وكلمتهم على احلق،جيمعهم على اهلدى

وحتكيم شريعته  عليه الصالة والسالم عليهم باالعتصام بكتابه وسنة نبيه
 . وأن يصلح قادم، والتعاون عليه، ذلك واالجتماع على،والتحاكم إليها
   .إنه جواد كرمي

   . وعلى آله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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   واجب المسلمين تجاه-٥١
  عدوان العراق على دولة الكويت

سلك   إىل من يراه من املسلمني،من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 
ذين وإياهم من أخالق املغضوب  وأعا،اهللا يب وم سبيل عباده املؤمنني

   .)١( آمني .عليهم والضالني
   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  .)٢(﴾وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِن﴿ :عز وجل فقد قال اهللا
الَِّذين يا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم الَِّذي خلَقَكُم و﴿ :سبحانه وقال

يا أيها الناس اتقوا ربكم ( :عز وجل وقال )٣(﴾ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالً 
كثرياً ونساًء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم 

الناس اتقُوا ربكُم واخشوا يوما لَّا يا أَيها ﴿ :عز وجل  وقال.)٤()رقيبا
يجِزي واِلد عن ولَِدِه ولَا مولُود هو جاٍز عن واِلِدِه شيئًا ِإنَّ وعد اللَِّه 

   حق فَلَا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا ولَا يغرنكُم ِباللَِّه

                                                
  .١٣٠ص ٦ونشرت يف هذا اموع ج صدرت من مكتب مساحته، )١(
  .٥٦سورة الذاريات، اآلية  )٢(
  .٢١بقرة، اآلية سورة ال )٣(
  .١سورة النساء، اآلية  )٤(
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وررنهسبحا  وقال.)١(﴾الْغ: ﴿ ينالد لَه ِلِصنيخم وا اللَّهدبعوا ِإلَّا ِليا أُِمرمو
 :سبحانه وقال .)٢(﴾حنفَاء ويِقيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَِلك ِدين الْقَيمِة

 ِإالَّ وأَنتم تموتنيا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاِتِه والَ ﴿
يا أَيها ﴿ :تعاىل وقال .)٣(﴾واعتِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعا والَ تفَرقُواْ*مسِلمونَ

يصِلح لَكُم أَعمالَكُم ويغِفر لَكُم * الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سِديدا
 ِطعن يمو كُموباذُنِظيما عزفَو فَاز فَقَد ولَهسرو ا ﴿ :عز وجل وقال .)٤(﴾اللَّهي

 ِبريخ ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتٍد وِلغ تما قَدم فْسن نظُرلْتو قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَِّذينهأَي
ه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَِئك هم ولَا تكُونوا كَالَِّذين نسوا اللَّ* ِبما تعملُونَ
لَا يستِوي أَصحاب الناِر وأَصحاب الْجنِة أَصحاب الْجنِة هم * الْفَاِسقُونَ
كُنتم تِحبونَ اللّه فَاتِبعوِني يحِببكُم قُلْ ِإن ﴿ :عز وجل  وقال.)٥(﴾الْفَاِئزونَ
ِفرغيو اللّه ِحيمر غَفُور اللّهو كُموبذُن ةً ﴿ :سبحانه وقال.)٦(﴾ لَكُمنقُواْ ِفتاتو

 .)٧(﴾الَّ تِصيبن الَِّذين ظَلَمواْ ِمنكُم خآصةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه شِديد لِْعقَاِب
ء بعٍض يأْمرونَ والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِليا﴿ :عز وجل وقال

  ِبالْمعروِف وينهونَ 
                                                

  .٣٣سورة لقمان، اآلية  )١(
  .٥سورة البينة، اآلية  )٢(
  .١٠٣، ١٠٢سورة آل عمران، اآليتان  )٣(
  .٧١، ٧٠سورة األحزاب، اآليتان  )٤(
  .٢٠ ١٨سورة احلشر، اآليات  )٥(
  .٣١سورة آل عمران، اآلية  )٦(
  .٢٥سورة األنفال، اآلية  )٧(
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 ولَهسرو ونَ اللّهِطيعيكَاةَ وونَ الزتؤيالَةَ وونَ الصِقيمينكَِر وِن الْمع
ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللّه اللّه مهمحريس لَِئكِإنَّ ﴿ :عز وجل وقال .)١(﴾أُو

ِإنَّ ِللْمتِقني ِعند ربِهم ﴿ :سبحانه  وقال،)٢(﴾ٍت وعيوٍنالْمتِقني ِفي جنا
يا أَيها الَِّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم ﴿ :سبحانه وقال .)٣(﴾جناِت النِعيِم 

وأَهِليكُم نارا وقُودها الناس والِْحجارةُ علَيها ملَاِئكَةٌ ِغلَاظٌ ِشداد لَا 
ونَيرمؤا يلُونَ مفْعيو مهرا أَمم ونَ اللَّهصواآليات يف هذا األمر .)٤(﴾ع 

  .  وبيان عاقبة املتقني كثرية جداً، وطاعة اهللا ورسوله،بالتقوى

خلق  عز وجل  أنه:فيما ذكرنا من اآليات سبحانه وقد أوضح اهللا
مر مجيع الناس بعبادته أنه أ سبحانه  كما ذكر، وأمرهم ا،الثقلني لعبادته

  كما أمرهم،بتقواه والقيام حبقه بوجه خاص  وهكذا أمر املؤمنني،وتقواه
 وأمرهم أن يقوا أنفسهم ،باالعتصام حببله والتمسك بشرعه سبحانه

أن يتقوا فتنة ال تصينب  عز وجل وأمرهم عز وجل وأهليهم عذاب اهللا
أن من أسباب  بحانهس وأوضح . بل تعم اجلميع،الذين ظلموا منهم خاصة

 أن ، ومن عالمات الصدق يف حمبة العبد ربه وحمبة اهللا له،حمبة اهللا العباد
   ،فيما جاء به صلى اهللا عليه وسلم يتبع الرسول

                                                
  .٧١سورة التوبة، اآلية  )١(
  .١٥سورة الذاريات، اآلية  )٢(
  .٣٤سورة القلم، اآلية  )٣(
  .٦سورة التحرمي، اآلية  )٤(
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أن من  سبحانه  كما أوضح،يتمسك بشرعه يف قوله وعمله وعقيدتهو
مرون  وأم يأ، أم أولياء فيما بينهم،صفات املؤمنني وأخالقهم العظيمة

  .باملعروف وينهون عن املنكر
 وأن ،فالواجب على مجيع املسلمني يف كل مكان أن يعبدوا اهللا وحده

 وأن يأمروا ، وأن يتحابوا يف اهللا، بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛يتقوه
 ، ألن يف ذلك سعادم وجنام يف الدنيا واآلخرة؛باملعروف وينهوا عن املنكر
ب نصرهم على أعدائهم ومحايتهم من مكائدهم وألن ذلك أيضاً من أسبا

ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي ﴿ :عز وجل  كما قال اهللا.وشرهم
ِزيزوا *عرأَمكَاةَ وا الزوآتلَاةَ ووا الصِض أَقَامِفي الْأَر ماهكَّنِإن م الَِّذين 

وهنوِف ورعوِرِبالْمةُ الْأُماِقبِللَِّه عنكَِر وِن الْما ﴿ :نهسبحا  وقال،)١(﴾ا عها أَيي
كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنصوا ِإن تنآم ٢(﴾الَِّذين(.   

 وإخالص العبادة ، واالستقامة على دينه، هي طاعة اهللا ورسوله:والتقوى
قوالً وعمالً  صلى اهللا عليه وسلم  رسوله والتمسك بشريعة،هللا وحده
 ، وهي اإلسالم الذي بعث اهللا به رسله، وهي اإلميان والعمل الصاحل،وعقيدة

ِإنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ﴿ :عز وجل  كما قال،وأنزل به كتبه
   .)٣(﴾لَهم جنات النِعيِم

                                                
  .٤١، ٤٠سورة احلج، اآليتان  )١(
  .٧سورة حممد، اآلية  )٢(
  .٨سورة لقمان، اآلية  )٣(
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ا من ذَكٍَر أَو أُنثَى وهو مؤِمن فَلَنحِيينه من عِملَ صاِلح﴿ :عز وجل وقال
عز   وقال.)١(﴾حياةً طَيبةً ولَنجِزينهم أَجرهم ِبأَحسِن ما كَانواْ يعملُونَ

وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ﴿ :وجل
أَرِض كَما استخلَف الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ِفي الْ

ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعِد خوِفِهم أَمنا يعبدونِني لَا يشِركُونَ ِبي 
 :عز وجل  وقال.)٢(﴾قُونَشيئًا ومن كَفَر بعد ذَِلك فَأُولَِئك هم الْفَاِس

﴿الَماللِّه اِإلس ِعند ينوقال تعاىل. اآلية)٣(﴾ِإنَّ الد : ﴿ لْتأَكْم موالْي
 ،)٤(﴾لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم اِإلسالَم ِدينا

 فَلَن يقْبلَ ِمنه وهو ِفي ومن يبتِغ غَير اِإلسالَِم ِدينا﴿ :سبحانه وقال
اِسِرينالْخ ِة ِمنموصياً لعباده املؤمنني بالصرب  سبحانه وقال .)٥(﴾اآلِخر

وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم ﴿ : واحلذر من أعداء اهللا،والتقوى
 وال خيفى .يات يف هذا املعىن كثريةواآل .)٦(﴾شيئًا ِإنَّ اللّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ

 واجتياحها ،ما وقع يف هذه األيام من عدوان دولة العراق على دولة الكويت
   وما ،باجليوش واألسلحة املدمرة

                                                
  .٩٧سورة النحل، اآلية  )١(
  .٥٥سورة النور، اآلية  )٢(
  .١٩اآلية سورة آل عمران،  )٣(
  .٣سورة املائدة، اآلية  )٤(
  .٨٥سورة آل عمران، اآلية  )٥(
  .١٢٠سورة آل عمران، اآلية  )٦(
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 ، وهتك األعراض، وب األموال،ترتب على ذلك من سفك الدماء
 وال ، وحشد اجليوش على احلدود السعودية الكويتية،وتشريد أهل البالد

 جيب على ، وجرمية شنيعة،ك أن هذا من دولة العراق عدوان عظيمش
 ؛ وقد أنكرها العامل واستبشعها.الدول العربية واإلسالمية إنكارها

 واملواثيق املؤكدة بني الدول العربية والدول ،ملخالفتها الشرع املطهر
 ، إال من شذ عن ذلك ممن ال يلتفت إىل خالفه،اإلسالمية وغريهم

 وقلة ، وظهور املنكرات،ما حصل بأسباب الذنوب واملعاصيوالشك أن 
   .الوازع اإلمياين والسلطاين

 وأن يناصروا ،فالواجب على مجيع املسلمني أن ينكروا هذا املنكر
 وأن حياسبوا ، وأن يتوبوا على اهللا من ذنوم وسيئام،الدولة املظلومة
 ويتناصحوا ،نما كانوا وأن يتعاونوا على الرب والتقوى أي،أنفسهم يف ذلك

 ويف جهاد عدوهم ومن ،ويتواصوا باحلق والصرب عليه يف جهاد أنفسهم
 وأن يكونوا صفاً واحداً ، وأن يعتصموا حببل اهللا مجيعاً،اعتدى عليهم

سواء كان مسلماً أو  وجسداً واحداً وبناًء واحداً ضد العدو وضد الظامل
 علَى الْرب والتقْوى والَ تعاونواْ وتعاونواْ﴿ :عز وجل كما قال غري مسلم

   ،)١(﴾علَى اِإلثِْم والْعدواِن واتقُواْ اللّه ِإنَّ اللّه شِديد الِْعقَاِب

                                                
  . ٢سورة املائدة، اآلية  )١(
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   .)١(﴾واعتِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعا والَ تفَرقُواْ﴿ :سبحانه وقال

ِإلَّا الَِّذين  * انَ لَِفي خسٍرِإنَّ الِْإنس  *والْعصِر﴿ :عز وجل وقال
 وقال .)٢(﴾آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم (( :صلى اهللا عليه وسلم النيب
سهر  إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بال،مثل اجلسد الواحد

   .)٣())واحلمى

املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه (( :صلى اهللا عليه وسلم وقال
   . واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية،)٤( وشبك بني أصابعه ،))بعضاً

 وأن يبادر ،والواجب على رئيس دولة العراق أن يتقي اهللا ويتوب إليه
 بينه وبني دولة  مث حيل املشكلة اليت،بسحب جيشه من دولة الكويت

 فإن مل يتيسر . والصلح العادل والتفاهم املنصف،الكويت باحللول السلمية
  ذلك فالواجب حتكيم 

                                                
  .١٠٣سورة آل عمران، اآلية  )١(
  .سورة العصر، كاملة )٢(
 والـصلة   الـرب (، ومـسلم يف     ٦٠١١برقم  ) رمحة الناس والبهائم  (، باب   )األدب(رواه البخاري يف     )٣(

  .٢٥٨٦برقم  )تراحم املؤمنني وتعاطفهم(باب  ،)واآلداب
الـرب والـصلة    (، ومسلم يف    ٢٤٤٦برقم   )نصر املظلوم (باب   ،)املظامل والغصب ( رواه البخاري يف     )٤(

  .٢٥٨٥برقم  )تراحم املؤمنني وتعاطفهم(باب  ،)واآلداب
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 بتكوين حمكمة شرعية مكونة من مجاعة من العلماء ؛الشرع املطهر
 :عز وجل  كما قال اهللا، للحكم بينهم؛املعروفني بالعلم والفضل والعدالة

منواْ أَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم يا أَيها الَِّذين آ﴿
فَِإن تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللِّه والرسوِل ِإن كُنتم تؤِمنونَ ِباللِّه 

ا وم﴿ :سبحانه  وقال.)١(﴾والْيوِم اآلِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالً
 :عز وجل  وقال. اآلية)٢(﴾اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَِّه

 ،)٣(﴾أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللِّه حكْما لِّقَوٍم يوِقنونَ﴿
 شجر بينهم فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما﴿ :سبحانه وقال

  أقسم.)٤(﴾ثُم الَ يِجدواْ ِفي أَنفُِسِهم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسِليما
يف هذه اآلية الكرمية أن الناس ال يؤمنون حىت حيكموا نبيه حممدا  سبحانه

   .فيما شجر بينهم صلى اهللا عليه وسلم
لعرب وغريهم التوفيق واهلداية ملا ونسأل اهللا جلميع قادة املسلمني من ا

 كما ، واستتباب األمن بينهم، وصالح قلوم وأعماهلم،فيه سعادة اجلميع
   . إنه مسيع قريب،أسأله أن يعيذ اجلميع من طاعة اهلوى والشيطان

  وأما ما اضطرت إليه احلكومة السعودية من األخذ باألسباب 
                                                

  .٥٩ سورة النساء، اآلية )١(
  . ١٠سورة الشورى ، اآلية  )٢(
  .٥٠سورة املائدة، اآلية  )٣(
  .٦٥سورة النساء، اآلية  )٤(
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 األجناس من املسلمني  واالستعانة بقوات متعددة،الواقية من الشر
 وصد ما قد يقع من ، للدفاع عن البالد وحرمات املسلمني؛وغريهم

 ، وجائز شرعاً، فهو إجراء مسدد وموفق،العدوان من رئيس دولة العراق
بيان بتأييد ما  وأنا واحد منهم وقد صدر من جملس هيئة كبار العلماء

 عمالً ؛يما فعلته وأا قد أصابت ف،اختذته احلكومة السعودية يف ذلك
 :سبحانه  وقوله،)١(﴾يا أَيها الَِّذين آمنواْ خذُواْ ِحذْركُم﴿ :سبحانه بقوله
والشك أن االستعانة بغري . )٢(﴾وأَِعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوٍة﴿

 ،املسلمني يف الدفاع عن املسلمني وعن بالدهم ومحايتها من كيد األعداء
 ملا يف ذلك من ؛ بل واجب متحتم عند الضرورة إىل ذلك،ز شرعاًأمر جائ

   . وصد العدوان املتوقع عنهم،إعانة املسلمني ومحايتهم من كيد أعدائهم
بدروع استعارها من صفوان  صلى اهللا عليه وسلم وقد استعان النيب
  وكانت خزاعة، وكان كافراً مل يسلم ذلك الوقت،بن أمية يوم حنني

يف غزوة الفتح ضد  صلى اهللا عليه وسلم يف جيش النيب فرهامسلمها وكا
إنكم (( :أنه قال صلى اهللا عليه وسلم  وقد صح عن النيب.كفار أهل مكة

 ، وتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم،تصاحلون الروم صلحاً آمناً
   أخرجه .)٣())فتنصرون وتغنمون

                                                
  .٧١سورة النساء، اآلية  )١(
  .٦٠سورة األنفال، اآلية  )٢(
  .٤٢٩٢برقم  )ذكر ما يذكر من مالحم الروم(باب  ،)املالحم(رواه أبو داود يف  )٣(
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   .اإلمام أمحد وأبو داود بإسناد صحيح

 ولرئيس ، الكويت وغريهم من املسلمني يف كل مكانونصيحيت ألهل
 وأن يندموا على ما سلف ، أن جيددوا توبة نصوحاً:دولة العراق وجيشه

 وأن يعزموا عزماً صادقاً عل عدم العودة ، وأن يقلعوا منها،من الذنوب
 قد دلت على أن كل شر يف ، ألن األدلة الكثرية من الكتاب والسنة؛فيها

 وما كسبته أيدي العباد ، وكل بالء وفتنة فأسبابه املعاصيالدنيا واآلخرة
وما أَصابكُم من مِصيبٍة فَِبما ﴿ :سبحانه  كما قال،من املخالفة لشرع اهللا

ما أَصابك ِمن ﴿ :عز وجل  وقال،)١(﴾كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثٍري
كابا أَصماللِّه و ٍة فَِمننسحفِْسكئٍَة فَِمن نيعز وجل  وقال،)٢(﴾ ِمن س: 

﴿ ضعم بِذيقَهاِس ِليِدي النأَي تبا كَسِر ِبمحالْبو رِفي الْب ادالْفَس رظَه
   .)٣(﴾الَِّذي عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونَ

 وأصام ما أصام من ،وملا وقعت اهلزمية يوم أحد على املسلمني
 ، وتنازعهم وفشلهم، بأسباب إخالل الرماة مبوقفهم؛تل واجلراحالق

 وإن رأوا ،هلم بلزوم املوقف صلى اهللا عليه وسلم وعصيام أمر الرسول
   ، واستنكر املسلمون ذلك،املسلمني قد انتصروا

                                                
  .٣٠سورة الشورى، اآلية  )١(
  .٧٩سورة النساء، اآلية  )٢(
  .٤١اآلية سورة الروم،  )٣(
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أَولَما أَصابتكُم مِصيبةٌ قَد ﴿ :تعاىل  أنزل اهللا قوله،وعظم عليهم األمر
تباأَصهثْلَييوم بدر: يعين،﴾م م : ﴿ فُِسكُمِعنِد أَن ِمن وذَا قُلْ هى هأَن مقُلْت

ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ١( ﴾ِإنَّ اللّه(.   

 وتكفري ، أن التوبة سبب للفالح:يف كتابه العظيم سبحانه وقد أخرب
ِإلَى اللَِّه وتوبوا ﴿ :عز وجل  فقال، والفوز باجلنة والكرامة،السيئات

وِإني لَغفَّار ﴿ :سبحانه  وقال،)٢(﴾جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ
يا أَيها ﴿ :عز وجل  وقال،)٣( ﴾لِّمن تاب وآمن وعِملَ صاِلحا ثُم اهتدى

عسى ربكُم أَن يكَفِّر عنكُم الَِّذين آمنوا توبوا ِإلَى اللَِّه توبةً نصوحا 
ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج ِخلَكُمديو ئَاِتكُمياآلية)٤(﴾س .   

 اإلخالص هللا وحده يف مجيع :ومن أعظم مظاهر التوبة وأوجبها
والعناية   وصغريه وكبريه،دقيقه وجليله  واحلذر من الشرك كله،األعمال

 واحملافظة عليها ، وإقامتها يف أوقاا من الرجال والنساء،خلمسبالصلوات ا
 والعناية ،من الرجال يف املساجد اليت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه

   ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،بالزكاة والصيام وحج البيت
                                                

  .١٦٥سورة آل عمران، اآلية  )١(
  .٣١سورة النور، اآلية  )٢(
  .٨٢سورة طه، اآلية  )٣(
  .٨سورة التحرمي، اآلية  )٤(
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   . والتواصي باحلق والصرب عليه،والتناصح والتعاون على الرب والتقوى

 أن يصلح أحوال املسلمني ،وأسأل اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته العلى
 وأن ، ومينحهم الفقه يف الدين، ويصلح قلوم وأعماهلم،يف كل مكان

 ،والرضا ا  والتحاكم إليها، ويوفقهم لتحكيم شريعته،يصلح قادم مجيعاً
 ويهديهم ، وأن يصلح هلم البطانة، ويعينهم على كل خري،وترك ما خيالفها

   . إنه ويل ذلك والقادر عليه،مجيعاً صراطه املستقيم

 إمام املتقني وقدوة ،وصلى اهللا وسلم على نبينا وإمامنا وسيدنا
 وعلى آله وأصحابه ، حممد بن عبد اهللا، وخري عباد اهللا أمجعني،ااهدين

   .وأتباعه بإحسان

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  لمسلمين وحكم الجهاد وجوب نصرة ا-٥٢

  أ. ع.أ/  إىل حضرة األخ املكرم ،من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  آمني.وفقه اهللا

   )١(:  أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وما ذكرت فيه عن حال األمة  وصلك اهللا داه فقد وصلين كتابك
 ويعلي ،ر دينه نسأل اهللا أن ينص.اإلسالمية وحال املسلمني كان معلوماً

 وأشكرك على غريتك واهتمامك ، ويعيد لألمة عزا وقوا،كلمته
   . وحرصك على سالمتهم وجنام،باملسلمني

 ماذا جيب عليك أن تفعله :وخبصوص طلبك مين النصح واإلرشاد
   ؟ وسؤالك عن حكم اجلهاد؟للمسامهة يف نصرة املسلمني

 وال ،سلمني فرض كفاية إن حكم اجلهاد بالنسبة لعموم امل:فأفيدك
 إذا مسح ،حرج عليك إذا أحببت أن جتاهد مع إخوانك املسلمني املظلومني

   ؛إن كانا موجودين لك والداك

                                                
 ٨أ، ونـشرت يف هـذا امـوع ج        . ع. أ/ رسالة جوابية صدرت من مكتب مساحتـه إىل األخ           )١(

  .٢٧٠ص
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   .لألحاديث الواردة يف ذلك

 والتفقه يف الدين على يد أهل العلم ،وأوصيك باجلد يف طلب العلم
سنة احملمدية  من أنصار ال،املعروفني بالعلم والفضل والعقيدة السلفية

 ، وموطأ مالك، كالكتب الستة؛ مع العناية بكتب أهل السنة،وغريهم
 والشيخ ، وابن القيم، وكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية،ومسند اإلمام أمحد

 مع االجتهاد يف الدعوة ، وغريهم من علماء السنة،حممد بن عبد الوهاب
ل بيتك  واالجتهاد يف النصيحة إلخوانك وأه،إىل اهللا حسب علمك

 على أن يكون ذلك ، والبالغ باليت هي أحسن،وغريهم باألسلوب احلسن
 وكالم أهل العلم ، واألحاديث النبوية الصحيحة،باآليات القرآنية

   .املعروفني بالعلم والفضل والعقيدة الصحيحة

 وأن يوفقك ويعينك على كل ،نسأل اهللا أن يرزقك البصرية يف دينه
  .  إنه مسيع قريب،خري

  .لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوا
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   الجهاد فرض كفاية- ٥٣

 ال خيفى على مساحتكم ما مير به املسلمون يف البوسنة واهلرسك :س
 فهل بعد ذلك ، يقصد به استئصال املسلمني يف أوربا،من تدمري

التدمري واإلبادة وهتك األعراض نشك أن اجلهاد يف تلك األرض 
   )١(؟هو فرض عني

 ، ال فرض عني،ينا أكثر من مرة أن اجلهاد فرض كفاية سبق أن ب:ج
 ، واملال،وعلى مجيع املسلمني أن جياهدوا يف نصر إخوام بالنفس

 فإذا خرج منهم من يكفي سلم اجلميع من ، والدعوة واملشورة،والسالح
   . وإذا تركوه كلهم أمثوا مجيعاً،اإلمث

وغريها أن يبذلوا  ، واملغرب، وأفريقيا،فعلى املسلمني يف اململكة
 فإذا حصلت الكفاية من دولتني أو ثالث أو ، واألقرب فاألقرب،طاقام

 والواجب ، وهم مستحقون للنصر والتأييد،أكثر سقط عن الباقني
 ، واهللا أمر باجلهاد للجميع، ألم مظلمون؛مساعدم ضد عدوهم

ركوا ذلك  وإذا ت،وعليهم أن جياهدوا ضد أعداء اهللا حىت ينصروا إخوام
   . وإذا قام به عدد يكفي سقط اإلمث عن الباقني،أمثوا

                                                
  .٣٣٥ ص٧ اموع جف، ونشر يف هذا. ع/ سؤال مقدم لسماحته من املستفيت  )١(
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   واقعة اعتداء العراق- ٥٤
  على الكويت عبرة وعظة لنا جميعاً

يف اختتام املؤمتر اإلسالمي العاملي ملناقشة األوضاع احلاضرة يف (
 وجه مساحة ، والذي نظمته رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة،اخلليج

رئيس الس التأسيسي لرابطة  بد العزيز بن عبد اهللا بن بازع/ الشيخ 
 والرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة ،العامل اإلسالمي

   )١(:)الكلمة التالية واإلرشاد

 وعلى علماء املسلمني أينما كانوا ،إن الدين النصيحة تعاىل احلمد هللا
 حىت ؛ وما حيرم عليه،كم ما جيب عليهأن يناصروا اهللا، وأن يبينوا للحا
 وأن يكون ذلك باألسلوب املناسب ،يكونوا على بينة وعلى بصرية

   . الذي يدعو للقبول والرضا وعدم النفرة،وباألسلوب الطيب

 وتوجيه ،وكذلك جيب التناصح بني العلماء يف بيان الدعوة إىل اهللا
من يقوم بواجبه يف  وتشجيع ،الناس إىل اخلري يف املساجد واتمعات

   .عز وجل  الدعوة إىل اهللا

                                                
  .١٤٧ص ٦هـ، ويف هذا اموع ج١/٣/١٤١١نشرت يف جملة الدعوة يف  )١(
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 يف حتري اخلطب املناسبة اليت تنفع الناس على ؛وهكذا تشجيع اخلطباء
   . وأال يتكلم إال عن علم وبصرية مبا حيل وحيرم،مقتضى الكتاب والسنة

 وغريهم يف حاجة إىل ،فاملسلمون أشد حاجة إىل الدعوة والنصيحة
   . لعلهم يهتدونالدعوة والبالغ والبيان

وهذه الواقعة اليت وقعت من حاكم العراق على دولة الكويت وما 
   . وفيها ذكرى لنا مجيعاً، فيها عربة وعظة،جاء بعدها

 وأن ، وأن يهدينا إىل صراطه املستقيم،نسأل اهللا أن ينفعنا بذلك
 وأن يهدينا مجيعاً ملا ، وصالح أعمالنا،يوفقنا إىل ما فيه صالح قلوبنا

   .ضيه ويقربنا إليهير
 كما ، واحلساب هلا،والواجب على كل مسلم ومسلمة اجلهاد بالنفس

يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت ِلغٍد ﴿ :تعاىل قال
والَِّذين ﴿ :جل وعال  ويقول،)١(﴾واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما تعملُونَ

ِسِننيحالْم علَم ِإنَّ اللَّها ولَنبس مهنِديها لَنوا ِفينداه٢(﴾ج(.   
 ، أن يتقي اهللا،والواجب على األمري واحلاكم والقاضي وكل مسؤول

   وأن يستقيم على ، وجياهدها يف اهللا،وحياسب نفسه

                                                
  .١٨سورة احلشر، اآلية  )١(
  .٦٩سورة العنكبوت، اآلية  )٢(
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 .ة النصوح من كل ما سلف وأن يقدم التوب، وأن حيذر حمارم اهللا،دين اهللا
 لعلها ؛ والواجب على اجلميع جهاد النفس،وهكذا كل مؤمن وكل مؤمنة

   . لعلها تلزم احلق، وتبتعد عن طاعة اهلوى والشيطان،تستقيم

 مع التوبة من ، والصرب عند البالء،والواجب شكر اهللا عند السراء
  قال النيب كما، هذا هو الواجب على مجيع املسلمني.التقصري والذنوب

 وليس ذلك ،باً ألمر املؤمن إن أمره كله خريعج(( :صلى اهللا عليه وسلم
 وإن أصابته ضراء ، إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له:ألحد إال للمؤمن
   . رواه مسلم.)١())صرب فكان خرياً له

 جياهدها ، ويصرب عند البالء،فاملؤمن يشكر عند الرخاء والنعمة
 يناصر ، ويبتعد عن حمارم اهللا،يستقيم على دين اهللا و،ويتوب إىل اهللا

 ، ويدعوهم إىل اخلري، حياسب أهل بيته، يدعوهم إىل اخلري،إخوانه
   .ويأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر

 ويدعوهم إىل ، ينصحهم هللا،وهكذا مع إخوانه ومع زمالئه وجريانه
 ؛ي والشرور وحيذرهم من مغبة املعاص،احلق باألسلوب احلسن الطيب

   .لعلهم يتوبون ويرجعون

                                                
  .٢٩٩٩برقم  )املؤمن أمره كله خري(باب  ،)الزهد والرقائق(رواه مسلم يف  )١(
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ونسأل اهللا أن يوفقنا مجيعاً واملسلمني لكل ما فيه رضاه وصالح 
 وأن يعينهم على إبدال هذا الرئيس الفاجر ، وأن يوفق شعب العراق،العباد

   . وأن يعينهم على طاعة اهللا، ينفعهم يف الدنيا واآلخرة،اخلبيث بأصلح منه

 وحيكم فيهم شرع ، ممن يرحم العباد، منهنسأل اهللا أن يبدهلم خبري
   . ويعينهم على طاعة اهللا،اهللا

 يعينهم ، وحباكم صاحل،ونسأل اهللا أن يوفق شعب العراق بإمام صاحل
 ويعينهم على كل خري ، ويواسي كبريهم، ويرحم صغريهم،على طاعة اهللا

   .فيهم عز وجل وحيكم شرع اهللا

 وأن ،أن يدير عليه دائرة السوء و،ونسأل اهللا أن يزيل احلاكم صدام
يرتل يف قلبه من الرعب واخلوف ما حيمله على سحب جيوشه من 

   .جواد كرمي جل وعال  إنه،الكويت ومن احلدود

 ونسأل اهللا أن يتقبل ،وأشكركم مرة أخرى على جهودكم وأعمالكم
 وعلى آله ، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد، إنه جواد كرمي،من اجلميع
   .ابه وأتباعهوأصح
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  كلمة لعموم المسلمين - ٥٥
  إثر بدء عمليات تحرير الكويت

   :)١( وبعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،احلمد هللا

إن ما حصل من اجلهاد لعدو اهللا صدام حاكم العراق جهاد شرعي 
 لكونه قد ظلم وتعدى واجتاح ؛ ومن ساعدهم يف ذلك،من املسلمني

 إلخراجه ؛وهلذا وجب جهاده على الدول اإلسالمية ،بالداً آمنة بغري حق
 وإقامة للحق وردعاً ، نصرة للمظلومني؛من الكويت دون قيد أو شرط

صلى اهللا عليه   وهكذا رسول اهللا،أمر بذلك سبحانه  ألن اهللا؛للظامل
   .وسلم

 سبحانه وتعاىل تقوى اهللا ذه املناسبة والواجب على املسلمني
 وحسن الظن باهللا والتوكل ، واحلذر عما ى عنه،واالستقامة على دينه

 ولكنه قد ،هو الذي بيده النصر والضر والنفع سبحانه  واإلميان بأنه،عليه
 وترك ، وأداء حقه، لالستعانة ا على طاعة اهللا؛شرع األسباب وأمر ا

   وردع ،معصيته

                                                
بتـاريخ  ) الريـاض (وكذلك يف جريـدة     هـ،  ٣/٧/١٤١١بتاريخ  ) املسلمون(نشرت يف صحيفة    )١(
  .٣٨٤ص  ٧هـ، ويف هذا اموع ج٥/٧/١٤١١
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   .ضهم ومحاية بالد املسلمني وأنفسهم وأمواهلم وأعرا،الطاغية عن ظلمه

بالدعاء  سبحانه وتعاىل وينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يضرع إىل اهللا
 ، وإبطال كيده، وردع الظامل املعتدي، وتأييد احلق وأهله،لطلب النصر

  .  واهللا ويل التوفيق،وطلب إدارة السوء عليه
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  تحرير دولة الكويت من أيدي المعتدين -  ٥٦
  الظالمين نعمة من اهللا عظيمة ونصر عزيز

  د الظلم والعدوان واإللحادض

احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده حممد بن عبد  
   )١( : أما بعد،اهللا وعلى آله وصحبه

فإن ما من اهللا به على املسلمني ااهدين يف سبيله من حترير الكويت 
 حانهسب من أيدي الغاصبني الظاملني واملعتدين امللحدين من أعظم نعم اهللا

 ، وغريهم من حميب احلق والعدل،على أهل الكويت وغريهم من املسلمني
فجدير جبميع املسلمني يف اململكة العربية السعودية والكويت وسائر دول 

 وأن ، وأن يستقيموا على دينه، أن يشكروا اهللا على ذلك،اخلليج وغريهم
 ،ة املعتدينعليهم من هزمي سبحانه  ملا من اهللا به؛حيذروا أسباب غضبه

   . وإجابة دعاء املسلمني،ونصر املظلومني

 ، إذا نصروا دينه،عباده بالنصر والعاقبة احلميدة سبحانه وقد وعد اهللا
  وأعدوا  سبحانه  واستنصروا به،واستقاموا عليه

                                                
 ٦، ونشرت يف هذا اموع ج     ٨٣١٢يف العدد    هـ،١٢/٩/١٤١١يف  ) الرياض(نشرت يف صحيفة     )١(

  .١٥٦ص 
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يف كتابه  عز وجل  كما قال، وأخذوا حذرهم من مكائده،العدة لعدوهم
بكُم فَاستجاب لَكُم أَني مِمدكُم ِبأَلٍْف من ِإذْ تستِغيثُونَ ر﴿ :املبني

ِدِفنيرآلِئكَِة ما   *الْممو كُمِبِه قُلُوب ِئنطْمِلتى ورشِإالَّ ب اللّه لَهعا جمو
ِكيمح ِزيزع ِعنِد اللِّه ِإنَّ اللّه ِإالَّ ِمن رصسبحانه  وقال.)١(﴾الن: 

الَِّذين ِإن مكَّناهم ِفي  * صرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي عِزيزولَين﴿
الْأَرِض أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر 

ها الَِّذين آمنوا ِإن تنصروا يا أَي﴿ : وقال تعاىل،)٢(﴾وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر
كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي سبحانه  وقال.)٣(﴾اللَّه: ﴿ الَِّذين اللَّه دعو

 لَفختا اسِض كَمم ِفي الْأَرهِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو وا ِمنكُمنآم
نن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّ

 ذَِلك دعب ن كَفَرمئًا ويِركُونَ ِبي ششِني لَا يوندبعا ينأَم ِفِهموِد خعب
 وكلها تدل على ،واآليات يف هذا املعىن كثرية .)٤(﴾فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ

 واالستعانة به وحده ،يف مجيع األمور سبحانه اللتجاء إىل اهللاوجوب ا
كما سبحانه،   واحلذر من أسباب غضبه، واالستقامة على دينه،واالستنصار به
   :سبحانه  كما قال،هو الذي بيده النصر ال بيد غريه عز وجل تدل على أنه

                                                
  .١٠، ٩سورة األنفال، اآليتان  )١(
  .٤٠،٤١سورة احلج، اآليتان  )٢(
  .٧سورة حممد، اآلية  )٣(
  .٥٥نور، اآلية سورة ال )٤(
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ِإن ينصركُم اللّه ﴿ :عز وجل وقال ،)١(﴾وما النصر ِإالَّ ِمن ِعنِد اللِّه﴿
فَالَ غَاِلب لَكُم وِإن يخذُلْكُم فَمن ذَا الَِّذي ينصركُم من بعِدِه وعلَى 

كَم من ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ﴿ :سبحانه وقال ،)٢(﴾اللِّه فَلْيتوكِِّل الْمؤِمنونَ
  . )٣( ﴾صاِبِرينِفئَةً كَِثريةً ِبِإذِْن اللِّه واللّه مع ال

 أمرهم باإلعداد ،مع ما وعد به عباده من النصر سبحانه ولكنه
وأَِعدواْ لَهم ما استطَعتم ﴿ :عز وجل  فقال، وأخذ احلذر منه،لعدوهم
يا أَيها الَِّذين آمنواْ خذُواْ ﴿ :سبحانه وتعاىل  وقال،)٤(﴾من قُوٍة
كُموهي نصر ،على أسباب عظيمة سبحانه م وعلق نصره،)٥( ﴾ِحذْر 

 ، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وإيتاء الزكاة، بإقام الصالة:دينه
 فالواجب على مجيع املسلمني يف . والعمل الصاحل،واالستقامة على اإلميان

 وأن ، وأن يستقيموا عليها، أن يأخذوا ذه األسباب،الكويت وغريها
 ألن األخذ ا واالستقامة عليها من أعظم ؛وايتواصوا ا أينما كان
 واألمن ورغد العيش والسعادة يف الدنيا واآلخرة ،األسباب للنصر يف الدنيا

  والفوز باجلنة، والكرامة وحسن العاقبة يف 
                                                

  .١٢٦سورة آل عمران، اآلية  )١(
  .١٦٠سورة آل عمران، اآلية  )٢(
  .٢٤٩سورة البقرة، اآلية  )٣(
  .٦٠سورة األنفال، اآلية  )٤(
  .٧١سورة النساء، اآلية  )٥(
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يف اآلية الكرمية السابقة من سورة  سبحانه  كما أوضح ذلك،مجيع األمور
لَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا وعد ال﴿ :عز وجل  وهي قوله،)النور(

 ِلِهمِمن قَب الَِّذين لَفختا اسِض كَمم ِفي الْأَرهِلفَنختساِت لَياِلحالص
 )١(﴾ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعِد خوِفِهم أَمنا

 :)الصف(يف سورة  عز وجل يف قوله سبحانه كما أوضح ذلك أيضاً و.اآلية
 * يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم من عذَاٍب أَِليٍم﴿

 أَنفُِسكُمو اِلكُموِبيِل اللَِّه ِبأَمونَ ِفي ساِهدجتوِلِه وسرونَ ِباللَِّه وِمنؤت ذَِلكُم
يغِفر لَكُم ذُنوبكُم ويدِخلْكُم جناٍت تجِري ِمن  * خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ

ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنةً ِفي جبطَي اِكنسمو ارها الْأَنِتهحى  * ترأُخو
اللَِّه و نم رصا نهونِحبتِمِننيؤِر الْمشبو قَِريب حيف هذه اآليات  .)٢(﴾فَت

وهو يشمل أداء ما  أن اإلميان باهللا ورسوله سبحانه  أوضح،الكرميات
 مع اجلهاد يف ، وترك ما حرم اهللا من املعاصي،أوجب اهللا من الطاعات

 والفوز باجلنة ،مها سبب املغفرة جلميع الذنوب وهو شعبة من اإلميان سبيله
 كما أما مها السبب يف حصول النصر والفتح ،واملساكن الطيبة فيها

   .القريب
 ويتواصوا ،فجدير بأهل اإلسالم أينما كانوا أن يأخذوا ذه األسباب

   ألا هي سبب ؛ ويستقيموا عليها أينما كانوا،ا
                                                

  .٥٥سورة النور، اآلية  )١(
  .١٣ – ١٠سورة الصف، اآليات  )٢(
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 ، وهي سبب فوزهم وجنام يف اآلخرة،عزهم ونصرهم وأمنهم يف الدنيا
 سبب الربح والفوز بأنواع الكرامة وأنواع السعادة يف هذه وهي أيضاً

ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي  * والْعصِر﴿ :عز وجل  كما قال اهللا،الدنيا ويف اآلخرة
ِإلَّا الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا  * خسٍر
 وترك ، توحيد اهللا واإلخالص له:ان وأساسه وأصل اإلمي.)١(﴾ِبالصبِر

وقَضى ربك أَالَّ ﴿ :يف كتابه العظيم عز وجل  كما قال،اإلشراك به
اهواْ ِإالَّ ِإيدبعوقال تعاىل.  أمر وأوصى: واملعىن،)٢(﴾ت: ﴿ ِد اللَّهبفَاع
ينالد ا لَّهِلصخم * اِلصالْخ ينا ﴿ :سبحانه  وقال.)٣(﴾أَلَا ِللَِّه الدمو

أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاء ويِقيموا الصلَاةَ ويؤتوا 
معاذ  صلى اهللا عليه وسلم  وملا بعث النيب.)٤(﴾الزكَاةَ وذَِلك ِدين الْقَيمِة

دعوهم أوالً إىل توحيد إىل أهل اليمن، أمره أن ي رضي اهللا عنه بن جبل
مث بإقام  صلى اهللا عليه وسلم  واإلميان برسوله حممد،اهللا واإلخالص له

 وما ذاك إال ألن هذه األصول الثالثة هي أصول ؛ وإيتاء الزكاة،الصالة
 ؛ من استقام عليها وأدى حقها استقام على بقية أمور الدين،الدين العظمى

  من 
                                                

   .سورة العصر، كاملة )١(
  .٢٣ اآلية سورة اإلسراء، )٢(
  .٣، ٢سورة الزمر، اآليتان  )٣(
  .٥سورة البينة، اآلية  )٤(
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 وعلى ترك كل ما ى اهللا ، به ورسوله وسائر ما أمر اهللا،الصيام واحلج
 ومن حتقيق شهادة أال إله إال اهللا ،ومن أعظم شعب اإلميان، عنه ورسوله

 كما ، حتكيم شرع اهللا بني عباده يف كل شئوم،وأن حممداً رسول اهللا
وأَنزلْنا ﴿ :)املائدة(يف سورة  صلى اهللا عليه وسلم لنبيه عز وجل قال اهللا
ِكتاب ِبالْحق مصدقًا لِّما بين يديِه ِمن الِْكتاِب ومهيِمنا علَيِه فَاحكُم ِإلَيك الْ

قالْح ِمن اءكا جمع ماءهوأَه ِبعتالَ تو لَ اللّها أَنزم ِبمهنيمث قال ، اآلية)١(﴾ب 
نزلَ اللّه والَ تتِبع أَهواءهم وأَِن احكُم بينهم ِبمآ أَ﴿ :سبحانه بعد ذلك

كِإلَي لَ اللّها أَنزِض معن بع وكفِْتنأَن ي مهذَراحسبحانه  إىل أن قال،﴾و: 
 .)٢(﴾أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللِّه حكْما لِّقَوٍم يوِقنونَ﴿

ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه ﴿ :أيضاً) ائدةامل(يف سورة  عز وجل وقال
ومن لَّم يحكُم ِبما أنزلَ اللّه فَأُولَِئك هم ﴿ و،)٣(﴾فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ

، )٥(﴾ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ﴿ و،)٤(﴾الظَّاِلمونَ
فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ﴿ :)النساء(يف سورة  سبحانه وقال

  ِفيما شجر بينهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي أَنفُِسِهم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ 

                                                
  .٤٨سورة املائدة، اآلية  )١(
  ٥٠، ٤٩ سورة املائدة، اآليتان )٢(
  .٤٤ سورة املائدة، اآلية )٣(
  .٤٥ سورة املائدة، اآلية )٤(
  .٤٧ سورة املائدة، اآلية )٥(
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 أن الواجب على ،يف هذه اآليات الكرميات سبحانه  فأوضح.)١(﴾تسِليما
 أن ،وعلى مجيع األمة يف كل زمان ومكان صلى اهللا عليه وسلم الرسول

 ويف مجيع شئوم الدينية ،حيكموا شرع اهللا يف مجيع ما شجر بينهم
من اتباع اهلوى وطاعة أعداء اهللا يف عدم حتكيم  سبحانه  وحذر،والدنيوية
 وأن مجيع األحكام ،أن حكمه هو أحسن األحكام سبحانه  وأخرب،شريعته
   .ة حلكمه كلها من أحكام اجلاهليةاملخالف

  وبني،أن احلكم بغري ما أنزل كفر وظلم وفسق سبحانه وأخرب
يف مجيع  صلى اهللا عليه وسلم أنه ال إميان ملن مل حيكِّم رسوله سبحانه
   . ويسلم له تسليماً، وينشرح صدره لذلك،األمور

أن و سبحانه فالواجب على مجيع حكام املسلمني أن يلتزموا حبكمه
 وأن ، وأال يكون يف أنفسهم حرج من ذلك،حيكموا شرعه بني عباده

 وأال يطيعوا من دعاهم إىل حتكيم أي ،حيذروا اتباع اهلوى املخالف لشرعه
صلى اهللا عليه   خيالف ما دل عليه كتاب اهللا أو سنة رسوله،قانون أو نظام

من زعم أن  فكل ،أنه ال إميان ألهل اإلسالم إال بذلك سبحانه وبني وسلم
 أو أنه أنسب للناس ،حتكيم القوانني الوضعية املخالفة لشرع اهللا أمر جائز

   وحتكيم ، أو أنه ال فرق بني حتكيم شرع اهللا،من حتكيم شرع اهللا

                                                
  .٦٥ سورة النساء، اآلية )١(
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فهو مرتد عن  عز وجل القوانني اليت وضعها البشر املخالفة لشرع اهللا
ول هذا القول أو  إن كان مسلماً قبل أن يق، كافر بعد اإلميان،اإلسالم

 وكما صرح بذلك أهل العلم واإلميان من علماء ،يعتقد هذا االعتقاد
 ومن أشكل عليه شيء مما .)حكم املرتد(التفسري وفقهاء املسلمني يف باب 

 ابن : كاإلمام، فلرياجع ما ذكره العلماء يف تفسري اآليات السابقات،ذكرنا
 ،غريهم من علماء التفسري و، واحلافظ ابن كثري، واإلمام البغوي،جرير

 املسلم يكفر بعد : وهو،)حكم املرتد(ولرياجع ما ذكره العلماء يف باب 
 أما من حكم بغري ما أنزل . حىت يتضح له احلق وتزول عنه الشبهة،إسالمه

 أو لعداوة بينه وبني ، لرشوة دفعت إليه من احملكوم له؛اهللا وهو يعلم ذلك
 وكبرية من ، فإنه قد أتى منكراً عظيماً، أو ألسباب أخرى،احملكوم عليه

 لكنه ال خيرجه ، كما أنه قد أتى نوعاً من الكفر والظلم والفسق،الكبائر
 ، ولكنه يكون بذلك قد أتى معصية عظيمة،عمل ذلك من ملة اإلسالم

وتعرض لعذاب اهللا وعقابه، وهو على خطر عظيم من انتكاس القلب 
 أنه أتى ، وقد يطلق بعض العلماء. ذلك نعوذ باهللا من.والردة عن اإلسالم

 كما روي ذلك عن ابن ،بذلك كفراً أصغر وظلماً أصغر وفسقاً أصغر
  . رمحهم اهللا   ومجاعة من السلف،وعطاء رضي اهللا عنهما عباس

   ومينحهم ،واهللا املسؤول أن يصلح أحوال املسلمني
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 عليهم  ويويل، وأن يصلح قادم، ويوزعهم شكر نعمه،الفقه يف دينه
 ، وخيذل أعداء اإلسالم أينما كانوا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته،خيارهم

 إنه ويل ،وأن يعيذنا واملسلمني مجيعاً من مضالت الفنت وأسباب النقم
   .ذلك والقادر عليه

   . وآله وصحبه، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد 
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   مع سماحته)المسلمون(لقاء جريدة  - ٥٧
  لتي أحدثها حاكم العراق بغزوه للكويتحول الفتنة ا

يف  كيف السبيل ، بعد أن هدأ غبار احلرب اآلن: مساحة الشيخ:س
   )١(؟إىل إزالة غبار الفتنة اليت نشأت عن أزمة اخلليج رأي مساحتكم

 وصلى اهللا وسلم على رسول ،احلمد هللا،  بسم اهللا الرمحن الرحيم:ج
   :بعد أما ، وعلى آله وصحبه ومن وااله،اهللا

 وترتب ،شك أن الفتنة اليت فجر أسباا حاكم العراق فتنة عظيمة فال
 وحترير دولة ،واحلمد هللا الذي من بالقضاء عليها. عليها شرور كثرية

   . ودحر الظامل والقضاء عليه وعلى عدوانه،الكويت
  فنشكر اهللا على ذلك ونسأله،شك أن ذلك من نعم اهللا العظيمة وال
   . وأن يوفقهم ملا يرضيه،لح أحوال املسلمنيأن يص سبحانه

عز  املسلمني يف مقابل هذه النعمة أن يشكروا اهللا والواجب على
 وأن ، وأن حيذروا أسباب غضبه، وأن يستقيموا على دينه،كثرياً وجل

  جيتهدوا يف رأب الصدع 

                                                
عبد القادر طـاش    : أجراه الدكتور  رمحه اهللا  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز      /  الشيخ   حوار مع مساحة   )١(

، ونـشر يف هـذا      ٣١٨هـ بالعدد رقـم     ١٤١١ شعبان   ٢٢، ونشر هذا احلوار يف      ) املسلمون(جلريدة  
  .١٧٠ص  ٦اموع ج
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عليه   على طاعة اهللا ورسوله واتباع كتاب اهللا وسنة رسوله،وملِّ الشمل
   . والتواصي باحلق والصرب عليه،ة والسالم الصال

 والسالمة من شرها ،هذا هو الطريق إلزالة غبار هذه الفتنة
 : واهللا يقول يف كتابه العظيم، ومكائد من دعا إليها،ومكائدها

 :سبحانه وتعاىل  ويقول،)١(﴾واعتِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعا والَ تفَرقُواْ﴿
يا ﴿ :عز وجل  ويقول،)٢(﴾فْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَِّهوما اختلَ﴿

أَيها الَِّذين آمنواْ أَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم فَِإن 
نونَ ِباللِّه والْيوِم تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللِّه والرسوِل ِإن كُنتم تؤِم

 هذا هو السبيل إلزالة غبار هذه .)٣(﴾اآلِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالً
   .الفتنة وآثارها السيئة

 والتواصي ،إن السبيل الوحيد هو مجع الكلمة على طاعة اهللا ورسوله
يم  حىت يستق،باحلق والصرب عليه من الرؤساء واألعيان والعلماء والعامة

 وحىت تكون حمبتهم يف اهللا وبغضهم يف ،اجلميع على طاعة اهللا ورسوله
   . ومواالم يف اهللا ومعادم يف اهللا،اهللا

   وأن ،فنسأل اهللا أن يسلك بنا وم صراطه املستقيم

                                                
  .١٠٣سورة آل عمران، اآلية  )١(
  .١٠سورة الشورى، اآلية  )٢(
  .٥٩ية سورة النساء، اآل )٣(
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 وأن يعيذنا وكافة املسلمني يف كل مكان ،يهدينا وإياهم لكل ما فيه رضاه
الذي يؤدي بالناس إىل ما ال حتمد  وأسباب الرتاع ،من أسباب غضبه

   .عقباه
 ما هو أبرز درس من الدروس املستفادة من هذه احملنة العظيمة :س

   ؟اليت أصابت األمة
 ، أن الفنت واحلوادث تبني للناس العدو من الصديق: إن أبرز درس:ج

   . ومنصف وجائر، وحاسد وراغب يف اخلري،وتقسمهم إىل حمق ومبطل
 ال مع هواه ،من عند وجود احملن أن يكون مع احلقفالواجب على املؤ

 ومن ، يدور معه أينما دار، بل جيب أن يكون مع احلق،وال مع الباطل
 ، ومن كان مع الظلم والشرك والبدعة،كان مع احلق دعا إليه ونصره

   . ودعا إىل تركه وعدم التعاون معه،خالفه
 على دولة آمنة  معلوم أن حاكم العراق ظامل معتد،ففي هذه الفتنة

 إن واجب . وهو بعثي ملحد، بغى عليها واعتدى ظلماً وعدواناً،مسلمة
 ومن املؤسف أن .املسلمني مجيعاً أن يكونوا مع احلق ضد الظامل واملعتدي
 بينما دول تنتسب ،تكون مجاعة من الفئة الكافرة تنصر احملق وتردع الظامل

 . ملن العجائب والغرائب إن هذا.إىل اإلسالم تقف مع املبطل والظامل
 أن يكون مع ،فالواجب على من ينتسب لإلسالم ومن يدعي اإلسالم

   وأن يكون مع طالب احلق ومع ناصر ،اإلسالم حقيقة
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 فالواجب نصر احملق . ولو كان قريبه أو أخاه، ال مع الظامل واملعتدي،احلق
 .ا املطلوب والقضاء على ظلمه بالطرق املناسبة اليت حيصل ،وردع الظامل

 ))انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً(( :صلى اهللا عليه وسلم كما قال املصطفى
حتجزه عن (( : قال؟ فكيف أنصره ظاملاً، نصرته مظلوماً:قيل يا رسول اهللا

 ، وهذا احلديث العظيم من جوامع الكلم،)١()) فذلك نصرك إياه،الظلم
 به مع القريب  وأن يلتزموا،فالواجب على أهل اإلسالم أن يطبقوه

   .والبعيد

أدت الفتنة إىل اندفاع بعض القيادات واجلماعات اإلسالمية : س
   ؟ فماذا تقولون هلم اآلن بعد أن انتهت احلرب،إىل تأييد الباغي

 فالواجب على من حاد عن ، إن باب التوبة مفتوح: نقول هلم:ج
ى ما فرط  وأن يندم عل، وأن يتوب إىل اهللا،الصواب أن يرجع إىل الصواب

 واهللا ميحو بالتوبة ما ، وأن يعود إىل الرشد واهلدى واحلق،فيه من اخلطأ
وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا ﴿ :عز وجل  كما قال،قبلها من اخلطأ والضالل
لَّكُمونَ لَعِمنؤا الْمهأَي  

                                                
بـاب   ،)الفنت(، والترمذي يف    ٦٩٥٢برقم   )ميني الرجل لصاحبه  (باب   ،)اإلكراه(رواه البخاري يف     )١(
  .٢٢٥٥برقم  )ما جاء يف النهي عن سب الرياح(
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وا ِإلَى اللَِّه توبةً يا أَيها الَِّذين آمنوا توب﴿ :سبحانه  وقال،)١(﴾تفِْلحونَ
التائب من الذنب كمن (( :صلى اهللا عليه وسلم  وقال النيب.)٢(﴾نصوحا

 الندم : األمر األول : والتوبة النصوح تشمل أموراً ثالثة.)٣())ال ذنب له
 ، اإلقالع عن الذنب وتركه:  والثاين.على اخلطأ والزلل والظلم والعدوان

 العزم : والثالث.سبحانه  وتعظيماً له،د اهللا رغبة فيما عن؛واحلذر منه
   . وحمبة وتعظيماً له، إخالصاً هللا؛الصادق على عدم العودة إليه

 فالبد : فيما يتعلق حبق املخلوقني، وهناك شرط رابع البد منه أيضاً
 بأن ترد ، البد من توبة،أن يتخلص من الظلم املايل والدموي والعرضي

   .لومني أو تستبيح املظ،املظلمة
  وتعظيماً له، رغبة فيما عند اهللا؛وإذا استوىف اإلنسان هذه الشروط

 :يف حق الكفرة تعاىل  كما قال،تاب اهللا عليه وحما عنه سيئاته سبحانه
﴿لَفس ا قَدم ملَه فَرغواْ يهنتواْ ِإن يكَفَر سبحانه  وقال،)٤(﴾قُل ِللَِّذين 

اِدي الَِّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسِهم لَا تقْنطُوا ِمن قُلْ يا ِعب﴿ :يف حق اجلميع
ا ِإنِميعج وبالذُّن ِفرغي ِة اللَِّه ِإنَّ اللَّهمحرِحيمالر فُورالْغ وه ٥(﴾ه(.   

                                                
  .٣١سورة النور، اآلية  )١(
  .٨سورة التحرمي، اآلية  )٢(
  .٤٢٥٠برقم  )ذكر التوبة(باب  ،)الزهد(رواه ابن ماجة يف  )٣(
  .٣٨سورة األنفال، اآلية  )٤(
  .٥٣سورة الزمر، اآلية  )٥(
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   . التائبون:أمجع أهل العلم أن املراد ا
 العريب إن بعض الدول واجلماعات يف العامل : هناك من يقول:س

 لذلك ،ووقفوا ضدنا وناصروا طاغية العراق ،واإلسالمي ختلوا عنا
 ،تنا هلماونوقف مساعد ،ينبغي أن نعيد النظر يف عالقتنا م

 فما رأيكم يف ،ونقتصر على أنفسنا ،وننصرف إىل شئوننا الذاتية
   ؟مثل هذا القول

لرب  الواجب على الدول اإلسالمية وعلى رؤسائها التعاون على ا:ج
 فاملشروع أن ، ومن أراد اخلري وندم على ما فرط منه من الظلم،والتقوى

   .)١(﴾فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَِّه﴿ :يتعاون معه على الرب والتقوى
 فمن األحسن لك أن تقابل إساءته ،وإذا أساء إليك بعض الناس

 واستقام على احلق ،اءة إذا مل يستمر على اإلس،باإلحسان والصفح والعفو
 وال ينبغي أن تطغى احلزازات ، فإن الرجوع إىل احلق ليس عيباً،ومل يعتد

 ولكن . فإن عاقبة ذلك وخيمة،والعدوات على املصلحة العامة للمسلمني
 وعلى من أساء أن يظهر .ينبغي السري يف إزالتها بالعفو والصفح واإلصالح

 فاحلسنة متحو . يبدل سيئاته حسنات وأن، واالعتذار عما جرى منه،التوبة
 ومل يرغب ، أما إذا استمر املعتدي على عدوانه،السيئة إذا صدق صاحبها

  يف

                                                
  . ٤٠سورة الشورى، اآلية  )١(
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 إذا كان التعاون معه ، فالواجب حينئذ عدم التعاون معه،الصلح والتعاون
 أو يفضي إىل فساد ، أو يضر اتمع اإلسالمي،يضر الدعوة اإلسالمية

   .األخالق
ومنهم بعض شباب الصحوة اإلسالمية   اجلماهري انساقت بعض:س

وراء بعض القيادات اليت رفعت شعارات تناصر  يف بعض البلدان
مما يدل على أن هناك قصوراً أو خلالً يف  ،النظام العراقي العلماين

   .وقلة العلم الشرعي الذي ترىب عليه هؤالء الشباب ،منهج الدعوة
   ؟ وما هو دور العلماء يف ذلك؟فكيف ميكن أن نعاجل مثل هذا اخللل

 وأن نقص العلم يسبب وقوع اتمع يف ، الشك أن هذا واقع:ج
 وبذل ، والواجب على العلماء يف كل مكان بذل الدعوة.أخطاء كثرية

 وال سيما بني الشباب الذين يرغبون يف ، ونشر العلم بني الناس،النصيحة
 ،لعلم أن يقبل على العلموعلى طالب ا .عز وجل   ويدعون إىل اهللا،العلم

 وعلى غريهم ، والواجب على الشباب. وال يعجل،ويسعى إىل أن يتبصر
 وأن يتفقهوا يف ، أال يعجلوا يف األمور،ممن ليس عندهم العلم الكايف

 ، حىت يكونوا على بينة؛ ويستمعوا لتوجيه العلماء مما يقال ويكتب،الدين
ال هلم أو يسمعونه يف إذاعة أو وعليهم أن يتدبروا ما يطلعون عليه أو يق

 وأن يسألوا أهل العلم عما أشكل ، ويعرضوه على األدلة الشرعية،غريها
   ؛ وممن يوثق فيهم،عليهم
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 ويتحروا أهل العلم الذين يعرفون بنشر احلق ،حىت يكونوا على بينة
   . ويستفيدوا من علمهم، وإقامة األدلة عليه،والعناية به

رات اليت يروج هلا فالن أو فالن أو يؤيدها أما االندفاع مع الشعا
 وإن كثرة الكالم والبالغة ليست ، فهذا ال ينبغي لعاقل،فالن أو فالن
وما قاله  سبحانه  بل الدليل على احلق هو ما قاله اهللا،دليالً على احلق

 واألسس ،مع العناية بدراسة القواعد الشرعية صلى اهللا عليه وسلم رسوله
فهي  صلى اهللا عليه وسلم  عليها قول اهللا وقول رسول اهللاملرعية اليت دل

 ويؤخذ عن طريقه احلق عند عدم وجود النص ،املعيار الذي يستنبط منه
 فهذا ال ، وما أذاعته اإلذاعة الفالنية، أما قول فالن.من الكتاب أو السنة

 بل ينبغي للعاقل أن يكون الكتاب والسنة ،ينبغي لعاقل أن يغتر به
 وينبغي أيضاً . هي اليت ينبين عليها ما خيتاره وما يرده،عد الشرعيةوالقوا

 بل ينبغي أن يستفيد من ،أال يستقل بنفسه يف بعض املسائل اليت ختفى عليه
 حىت ؛ وأال يعجل يف األمور، وأن يسأل من يثق به من أهل العلم،إخوانه

فالين أو الرئيس  ال ألنه قاله فالن أو احلاكم ال،يطمئن إىل أن هذا هو احلق
   .الفالين أو الزعيم الفالين

 كان من أبرز األسباب ، ترك الشورى وعدم تطبيق الشريعة:س
 فهل من كلمة توجهوا عرب ،اليت أدت إىل طغيان حاكم العراق

   لقادة املسلمني )املسلمون(جريدة 
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   ؟وأعيام يف هذا اال
 واجلماعات  الشورى من أهم املهمات يف الدول اإلسالمية:ج

 وهي من صفات ، لذلك ينبغي العناية بالشورى اإلسالمية؛اإلسالمية
والَِّذين استجابوا ِلربِهم وأَقَاموا الصلَاةَ ﴿ :جل وعال املؤمنني كما قال

مهنيى بورش مهرأَم١(﴾و(،ِر﴿ :جل وعال  وقالِفي اَألم مهاِورشو﴾)٢(.   
 أما ،ألمور اليت ليس فيها دليل واضح من أهم املهماتفالتشاور يف ا

 صلى اهللا عليه وسلم إذا كان النص صرحياً من كتاب اهللا ومن سنة رسوله
 اليت تبدو ، إمنا الشورى تكون فيما قد خيفى من املسائل،فال تشاور

 هذا حمل ،للحاكم أو للجماعة أو للمركز اإلسالمي ومن فيه أو لغري ذلك
 أو يف كيفية تنفيذه والدعوة ،شورى تكون يف معرفة احلق وال،الشورى

   . وكيفية القضاء عليه ودفعه وحماربته، ويف أدلته، أو يف معرفة الباطل،إليه
 وهو أن الشورى حمكومة من أهل العلم ،وهناك أمر ينبغي أن يالحظ

من  ال ، يتشاورون ويتعاونون، وأعيان الناس العارفني بأحوال اتمع،والبصرية
 ، أو من الناس املعروفني بالعقائد الزائفة، وال من الناس املالحدة،هب ودب

 والتبصر يف أحوال ،بل من الناس املعروفني بالعقل الراجح والعلم والفضل
   حىت حيصل التعاون معهم يف معرفة احلق ؛الناس إن كانوا من أعيان اتمع

                                                
  .٣٨سورة الشورى، اآلية  )١(
  .١٥٩سورة آل عمران، اآلية  )٢(
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إىل نظر وعناية يف كيفية تنفيذ  أو يف األمور اليت حتتاج ،فيما قد خيفى دليله
   . أو كيفية ردع الباطل والقضاء عليه،احلق

يف أثناء األزمة حصل شيء من االختالف بني طلبة العلم : س
  ؟فماذا تقولون يف ذلك وإن كان حمدوداً واحلمد هللا واخلطباء

 من بعض ، الشك أنه وقع بعض االختالف يف بعض املسائل:ج
 أو عن ، عن حسن ظن، ويف بعض الندواتاحملاضرين وبعض اخلطباء
 ، والواجب على اجلميع الرجوع إىل كتاب اهللا.جهل من بعض إخواننا

كما أن الواجب على اخلطيب  صلى اهللا عليه وسلم وإىل سنة رسوله
 حىت يطمئن ، وأال يتعجل، أن يتثبت يف األمور،وعلى احملاضر يف الندوات

 فال ينبغي أن يعجل يف فتوى أو ،ةأنه على احلق واهلدى باألدلة الشرعي
 وعلى كل من ، وعلى كل طالب علم.إصدار أحكام على غري بصرية

 ، أو يقوم خبطب اجلمعة أو غريها، أو يلقي احملاضرات،يشارك يف الندوات
 وأال حيكم على أي شيء بأنه حرام أو واجب أو ،أن يتثبت يف األمور

   .ىت ال يضل الناس بسببه ح؛مستحب أو مباح أو مكروه إال على بصرية

 فإن بعض إخواننا ظن أن هذا ،وأما مسألة االستعانة بالدول األجنبية
 من االستعانة ببعض الدول ، وأن ما أقدمت عليه الدولة السعودية،ال جيوز

   . فهذا غلط من قائله.األجنبية غلط
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 ملا عند ؛ بل مضطرة،فالدولة السعودية كانت حمتاجة إىل هذا الشيء
 وألنه باغت دولة الكويت واجتاحها ظلماً ، العراق من قوة كبريةحاكم
 فاضطرت الدولة السعودية إىل االستعانة ببعض املسلمني وبعض ،وعدواناً

   . واملدة ضيقة ليس فيها متسع للتساهل، ألن الواقع خطري؛الدول األجنبية
 وفعلت ما ينبغي لردع الظامل ،فهي يف هذا األمر قد أحسنت

 وحىت يسحب جيشه من الدولة ،حىت ال يقدم على ضرر أكرب ؛وحصره
عند احلاجة   أن االستعانة باملشرك أو بدولة كافرة: واملقصود.املظلومة

 ، ويف األوقات اليت ال يتيسر فيها من يقوم بالواجب،الشديدة أو الضرورة
أمر الزم لردع الشر الذي هو أخطر  وحيصل به املطلوب من املسلمني

 ،"دفع أكرب الضررين بأدنامها  " :ن قاعدة الشرع املطهر هي فإ،وأعظم
 أما أن يتساهل احلاكم أو الرئيس أو ويل األمر ،وحتصيل كربى املصلحتني

 بل ، فذلك ال جيوز،أو غريهم من املسؤولني حىت يقع اخلطر وتقع املصيبة
 وأن تنتهز الفرص لردع الظلم والقضاء ،جيب أن يتخذ لكل شيء عدته

 اليت لو وقعت لكان شرها أخطر ، ومحاية املسلمني من األخطار،عليه
   .وأكرب

 االستعانة بغري : وهي،وقد درس جملس هيئة كبار العلماء هذه املسألة
 وأفىت جبواز ذلك عند ،املسلمني عند الضرورة يف قتال املشركني واملالحدة

   . واهللا املستعان. لألسباب اليت ذكرناها آنفاً،الضرورة إليه
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   رسائل الشيخ ابن باز إلى الشعب٥٨
   وأهالي الشهداء والشعب العراقي،الكويتي

  )١(والشباب والعلماء وطلبة العلم

  : الشعب الكوييت:أ

 ، ونشكر اهللا على ذلك،حنمد اهللا لكم أن يسر لكم حترير بالدكم
أن يضاعف األجر واملثوبة إلخوانكم املسلمني الذين  سبحانه ونسأله

 وأن يوفق املسلمني مجيعاً ، وأن جيزيهم خرياً،ذا األمر العظيمسامهوا يف ه
 وأن يكونوا أبداً متعاونني على الرب والتقوى و على ،لكل ما فيه رضاه

   .ردع الظلم

 أن تشكروا اهللا على النعمة ،إن عليكم أيها األخوة يف الكويت
على  وعليكم أن تستقيموا ،العظيمة بتحرير بالدكم من الظامل املعتدي

 وأن تتناصحوا وتتعاونوا ، وأن تتوبوا إىل اهللا من مجيع الذنوب،دين اهللا
   . حىت تستمر النعمة ويكفيكم اهللا شر األعداء؛على الرب والتقوى

  

                                                
صدرت من مكتب مساحته بعد حترير دولة الكويت من العدوان العراقي، ونشرت يف هذا امـوع                 )١(
  .١٨٠ص  ٦ج
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  :أهايل الشهداء: ب
 ويف نصر املظلوم ،إىل أولياء وأهايل الشهداء الذين قتلوا يف سبيل اهللا

 ونرجو هلم ،هذا األمر على خري عظيم إم يف ، وإقامة احلق،وردع الظامل
 ، ونعزي ذويهم وأقارم وأصحام، والسعادة،الشهادة والنجاة من النار

 وحيسن ، وأن جيرب مصيبة ذويهم،ونسأل اهللا أن يرمحهم ويغفر هلم
 وأن يغفر ، وأن يرزقهم الصرب واالحتساب، ويعوضهم عنهم خرياً،عزاءهم
   .إنه جواد كرمي ، ويصلح أحوال األحياء،للميتني

 فالقتل يف سبيل احلق وإنقاذ املسلمني ؛ويف احلقيقة إا نعمة من اهللا
 من نعم ، والقضاء على الفساد، ونصر دين اهللا، وردع الظاملني،من الشر

 فينبغي أن يهنأ أولياؤهم ذا اخلري ، ومن اجلهاد يف سبيل اهللا،اهللا العظيمة
   .دة وهو الشها،العظيم الذي رزقهم اهللا

  : الشعب العراقي:ج
 والتوبة إليه مما سلف منكم ،أوصيكم أيها الشعب العراقي بتقوى اهللا

 وأن جتتهدوا يف اختيار احلاكم الصاحل ، وظلم وعدوان،من شر وخطأ
   . ويقودكم إىل اجلنة والكرامة،الذي يحكم فيكم شرع اهللا

 ،يف احلكم وأن حترصوا على عدم بقائه ،وأن حتذروا شر صدام وأمثاله
  وأن جتتهدوا يف كل ما يقرب إىل اهللا 
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 ومن أسباب ذلك اختيار احلاكم الصاحل الذي يحكّم ،ويبعد عن غضبه
 ويبتعد من ، وحيارب البدع واألهواء، ويدعو إىل دين اهللا،شرع اهللا

   .اإلحلاد والدعوة إليه

من  وال ،ال من البعثيني وينبغي لكم أن ختتاروا احلاكم من أهل السنة
 ويباعدكم عن ، حىت يقودكم إىل طاعة اهللا؛غريهم ممن خيالف شرع اهللا 

   .أسباب غضبه وانتقامه
  : شباب الصحوة:د

 إىل مجيع الشباب الذين وفقهم اهللا إىل التمسك ،أوجه رساليت هذه
 ،وأوصيهم بتقوى اهللا . والدعوة إليه، والتفقه فيه يف مجيع بالد اهللا،بالدين

 ؛ كما أوصيهم بالعناية بالقرآن الكرمي،ر وعدم العجلةوالتثبت يف األمو
صلى   وأوصيهم بسنة رسول اهللا،تالوة وتدبراً وحفظاً ومراجعة ومدارسة

وأوصيهم بالدعوة إىل  .حفظاً هلا وعناية ا ومذاكرة فيها اهللا عليه وسلم
 باحلكمة واألسلوب احلسن ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،اهللا

عز   كما قال، وإمنا باللني والتبصر، ال بالعنف والشدة، الطيبوالكالم
ادع ِإِلى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم ﴿ :وجل

نسأَح والتثبت ،وأوصيهم بعدم العجلة يف كل األمور، )١(﴾ِبالَِّتي ِهي 
  وا الدين  حىت يفقه؛والتشاور والتعاون على اخلري
                                                

  .١٢٥سورة النحل، اآلية  )١(
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من يرد اهللا به خرياً (( :صلى اهللا عليه وسلم  يقول الرسول،كما ينبغي
 فالواجب التثبت ، فالعجلة قد تفضي إىل شر عظيم،)١())يفقهه يف الدين

 واحلرص على حلقات العلم عند أهل العلم ،والعناية باألدلة الشرعية
   .املعروفني باالستقامة وحسن العقيدة

  :ة العلم العلماء وطلب:هـ

 والعناية بتحقيق األدلة ،أوصي العلماء مجيعاً وطلبة العلم بتقوى اهللا
 كما أوصيهم مجيعاً بالعناية بكتاب اهللا ، ال بتقليد فالن أو فالن،الشرعية

 حىت يعرفوا ؛ومراجعة كالم العلماء صلى اهللا عليه وسلم وسنة رسوله
ي طلبة العلم أن  كما أوص،احلق بالدليل ال بقول فالن وتقليد فالن

 ويتعاونوا على الرب ، وأن يأخذوا العلم من أدلته الشرعية،يتفقهوا يف الدين
 يف ؛ وينشروا العلم بني الناس، ويتواصوا باحلق والصرب عليه،والتقوى

 وحلقات العلم يف ، ويف اخلطب والندوات،املساجد ويف غري املساجد
   . للجميع التوفيق وأسأل اهللا، وأينما كانوا،املدارس واجلامعات

                                                
 ،)الزكاة(، ومسلم يف    ٧١برقم   )من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين       (باب   ،)العلم(رواه البخاري يف     )١(

  .١٠٣٧برقم  )النهي عن املسألة(باب 
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  لقاء أجراه مندوب مجلة - ٥٩
  )١(حول الغزو العراقي للكويت المجتمع

 وروع ، لقد بغى النظام البعثي الكافر يف العراق على الكويت:س
 ولقد أجاز البعض هذا ، واغتصب أرضها وضمها إىل حكمه،أهلها

   .الفعل بدعوى أنه متهيد للوحدة بني املسلمني
 ؛عة اإلسالمية هذا املسلك الذي سلكه النظام العراقيفهل جتيز الشري

   ؟لتحقيق الوحدة اإلسالمية
 وآله ، والصالة والسالم على رسول اهللا، واحلمد هللا، بسم اهللا:ج
   : أما بعد،وصحبه

 وعدوان ،فال ريب أن ما عمله حاكم العراق مع الكويت منكر عظيم
 ملا اشتمل عليه من ؛حتذر منه بل تنكره و،شنيع ال جتيزه الشريعة اإلسالمية

 هذا لو كان ،الظلم والعدوان وسفك الدماء وب األموال بغري حق
 وإن ادعى اإلسالم يف بعض ، فكيف وهو كافر بعثي ملحد،مسلماً
 فالكافر عند . أو مدح بعض شعائر اإلسالم يف بعض األوقات،األحيان

  يف  سبحانه وتعاىل  كما قال اهللا. مث يعود إىل أصله ومعدنه،احلاجة ينافق

                                                
هــ العـدد    ١٨/٥/١٤١٢يف  ) اتمع(  عبد اهللا الي لة    :أجراه األستاذ  لقاء مع مساحة الشيخ،    )١(

  ٣٨٥: ص ٧ونشر يف هذا اموع ج ،٩٧٧
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ِإنَّ الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَامواْ ِإلَى الصالَِة ﴿ :أمثاله
مذَبذَِبني بين ذَِلك  * قَامواْ كُسالَى يرآؤونَ الناس والَ يذْكُرونَ اللّه ِإالَّ قَِليالً

 ومن .)١(﴾ ِإلَى هؤالء ومن يضِلِل اللّه فَلَن تِجد لَه سِبيالًالَ ِإلَى هؤالء والَ
 متهيداً ؛زعم أن هذا التصرف الذي فعله حاكم العراق جتيزه الشريعة اإلسالمية

 وليس ، وليس ذلك مما جتيزه الشريعة، فهو غالط غلطاً كبرياً،لوحدة املسلمني
 ويقوم ، فإن الوحدة إمنا يسعى هلا،سلمنيذلك أيضاً مما يعترب متهيداً لوحدة امل

بالدعوة إليها أهلها املستقيمون عليها احملافظون على حدودها الداعون إليها 
   . ال من حارا بقوله وعمله وعقيدته،قوال وعمال وعقيدة

 ،لقد وقف البعض ضد قوات التحالف اليت حررت الكويت: س
النظام الكافر يف  ووقفوا مع ،بدعوى أا تضم غري املسلمني

   .نه نظام يسوس املسلمنيأ بدعوى ،العراق
فهل جتيز الشريعة اإلسالمية الوقوف مع النظام الكافر الذي يسوس 

رد تعاطف الغربيني من النصارى مع  حىت ولو كان ظاملاً املسلمني
   ؟املظلومني من املسلمني

ري  فكيف بغ، ال جتوز مناصرة الظاملني ولو كانوا مسلمني:ج
انصر أخاك ظاملاً أو (( :صلى اهللا عليه وسلم  لقول النيب؟املسلمني
   فكيف ، نصرته مظلوماً: قيل يا رسول اهللا،))مظلوماً

                                                
  .١٤٣، ١٤٢سورة النساء، اآليتان  )١(
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   .)١())حتجزه عن الظلم(( : قال؟أنصره ظاملاً

 ولو كان املظلوم ،بنصر املظلوم صلى اهللا عليه وسلم وقد أمر النيب
 وأعظم ، فإن األمر يكون أشد إمثاً؟ فكيف إذا كان املظلوم مسلماً،كافراً

وتعاونواْ ﴿ :يف كتابه العظيم سبحانه  واهللا يقول،جرمية يف حق الظامل
 ، وليس من الرب وال من التقوى نصر الظامل،)٢(﴾علَى الْرب والتقْوى
   .وإعانته على ظلمه

ضد أما االستعانة ببعض الدول الكافرة لنصر املظلومني من املسلمني 
 وقد استعان ، فهذا شيء ال حرج فيه، والوقوف يف صفهم ضده،الظامل
يف الداللة  وهو وثين بعبد اهللا بن أريقط الديلي صلى اهللا عليه وسلم النيب

واستعان بدروع   حني هاجر إليها عليه الصالة والسالم،على طريق املدينة
عان  واست،)٣( وهو كافر،صفوان بن أمية يف حرب هوازن يوم حنني

 ملا كان املسلمون ،باليهود يف تعمري مزارع خيرب بالنصف من مثارها
 وهي دالة على جواز ، واألدلة يف ذلك كثرية.مشغولني عنها باجلهاد

  االستعانة مبن يراه ويل األمر من أهل الشرك 

                                                
بـاب   ،)الفنت(، والترمذي يف    ٦٩٥٢برقم  ) ميني الرجل لصاحبه  (باب   ،)اإلكراه(رواه البخاري يف     )١(
  .٢٢٥٥برقم  )ما جاء يف النهي عن سب الرياح(
  .٢سورة املائدة، اآلية  )٢(
  . وذلك قبل أن يسلم )٣(
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 وعند غلبة الظن يف أن املستعان ، عند احلاجة إىل ذلك،على أهل الشرك
 ولغريها من ، ملا ذكرنا من األدلة،وينصرهم وال يضرهمبه ينفع املظلومني 

   .األدلة اليت ذكرها أهل العلم يف هذه املسألة

رد أنه رفع بعض  ، تراكض البعض يف مبايعة طاغية العراق:س
 ، بالرغم من ماضيه القبيح يف حربه لإلسالم،الشعارات اإلسالمية

لى منواله  وبالرغم من استمرار حاضره ع،وفتكه باملسلمني
يعلن  ، فهل تقبل الشريعة اإلسالمية مبايعة طاغية سفاح.املعروف

 وما رأي ؟رد مدحه لبعض شعارات اإلسالم ؛الكفر منهجاً له
   ؟الشريعة فيمن بايع أو أيد أو ناصر هذا الطاغوت

 ال ريب أن مبايعة مثل هذا الطاغوت ومناصرته من أعظم :ج
 ألن من ؛ وإدخال الضرر عليهم، املسلمني ومن أعظم اجلناية على،اجلرائم

   . ينفع املسلمني وال يضرهم،شرط البيعة أن يكون املبايع مسلماً

 قد أضر املسلمني بأنواع من ،أما حاكم العراق فهو بعثي ملحد
 عالوة ، فجمع بني أنواع الظلم، مث اعتدى على جريانه،الضرر يف بالده

 ولو أظهر بعض الشعارات ،لبعثيةعلى ما هو عليه من العقيدة الباطلة ا
 وذلك ال ، فاملنافقون يصلون مع الناس ويتظاهرون باإلسالم،اإلسالمية

   .ينفعهم لفساد عقيدم
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 وأخالقهم ،يف كتابه العظيم بصفام الذميمة سبحانه وقد أخرب اهللا عنهم
 كما ، وأخرب أن مصريهم هو الدرك األسفل من النار يوم القيامة،املنكرة
ِإنَّ الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَامواْ ِإلَى ﴿ :تعاىل قال

 * الصالَِة قَامواْ كُسالَى يرآؤونَ الناس والَ يذْكُرونَ اللّه ِإالَّ قَِليالً
 :عز جل  وقال،اآلية )١(﴾مذَبذَِبني بين ذَِلك الَ ِإلَى هؤالء والَ ِإلَى هؤالء

ِإالَّ * ِإنَّ الْمناِفِقني ِفي الدرِك اَألسفَِل ِمن الناِر ولَن تِجد لَهم نِصريا ﴿
 نسأل اهللا حلاكم العراق وأنصاره من الظاملني .)٢(﴾الَِّذين تابواْ وأَصلَحواْ
أن يكفي  و، وأن ينقذهم مما هم فيه من الضالل،أن يردهم إىل اهلداية

   . إنه خري مسؤول،املسلمني شرهم وشر غريهم
على أا  ، مييل البعض إىل تفسري الكارثة اليت حلت بالكويت:س

 ويرى ، للفساد الذي انتشر يف بالدهم؛للكويتيني تعاىل عقاب من اهللا
 وتنشط ،بعض آخر أن الكويت كانت من البلدان اليت حتارب الفساد

 وهي أقل فساداً ،ملعروف والنهي عن املنكرمر بايف الدعوة للخري واأل
 وأن شعبها من أنشط الشعوب ،من كثري من البالد اإلسالمية

 وأن ما حل م بالء ،اإلسالمية يف األعمال اخلريية والدعوة لإلسالم
  فكيف يرى فضيلتكم ، من اهللا إلميام

                                                
  .١٤٣، ١٤٢سورة النساء، اآليتان  )١(
  .١٤٦، ١٤٥سورة النساء، اآليتان  )٢(



  

 - ٣٤٨ - 
 

   ؟تفسري هذه الكارثة من منظور إسالمي

 وال ،آثار سيئة على اتمع الذي تظهر فيه ال ريب أن املعاصي هلا :ج
وما أَصابكُم من مِصيبٍة فَِبما كَسبت ﴿ :سبحانه وتعاىل  لقول اهللا؛تنكر

ما أَصابك ِمن حسنٍة ﴿ :عز وجل ، ولقوله)١(﴾أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثٍري
  . )٢(﴾ نفِْسكفَِمن اللِّه وما أَصابك ِمن سيئٍَة فَِمن

إن الناس إذا رأوا املنكر فلم (( :صلى اهللا عليه وسلم ولقول النيب
   .)٣()) أوشك أن يعمهم اهللا بعقابه،يغريوه

 وكل ما أصاب املسلمني ، وعواقبها وخيمة،فاملعاصي شرها عظيم
 ، كله بأسباب الذنوب واملعاصي،من العقوبات والنقمات وتسليط األعداء

عليه  فيما أصاب الناس يوم أحد وفيهم رسول اهللا جل وعال كما قال اهللا
 وهم أفضل اخللق بعد ،وهو أفضل اخللق وفيهم الصحابة الصالة والسالم
ولَقَد صدقَكُم اللّه وعده ِإذْ تحسونهم ﴿ :جل وعال األنبياء قال فيهم

  َألمِر وعصيتم من بعِد ما أَراكُم ماِبِإذِْنِه حتى ِإذَا فَِشلْتم وتنازعتم ِفي ا

                                                
  .٣٠سورة الشورى، اآلية  )١(
  .٧٩سورة النساء، اآلية  )٢(
، وابـن   ١٦و  ١مسند أيب بكر الصديق بـرقم        ،)مسند العشرة املبشرين باجلنة   (رواه اإلمام أمحد يف      )٣(

  .٤٠٠٥برقم  )األمر باملعروف والنهي عن املنكر(باب  ،)الفنت(ماجة يف 
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 : مث قال بعدها، سلط عليكم العدو: واجلواب حمذوف تقديره،﴾تِحبونَ
﴿ مهنع فَكُمرص ةَ ثُماآلِخر ِريدن يِمنكُم ما وينالد ِريدن يِمنكُم م

 اللّهو نكُمفَا عع لَقَدو كُمِليتبِليِمِننيؤلَى الْمٍل ع١(﴾ذُو فَض(.   
 يوم أحد: يعين ﴾أَولَما أَصابتكُم مِصيبةٌ﴿ :وقال يف اآلية األخرى

 :قال اهللا سبحانه ﴾قُلْتم أَنى هذَا﴿ يوم بدر: يعين ﴾قَد أَصبتم مثْلَيها﴿
   .)٢(﴾شيٍء قَِديرقُلْ هو ِمن ِعنِد أَنفُِسكُم ِإنَّ اللّه علَى كُلِّ ﴿

 الذين أخلوا ،أن ما أصام بأسباب ما حصل من الرماة سبحانه فبني
 حىت ،فسلط عليهم العدو عليه الصالة والسالم  وعصوا الرسول،باملوقف

صلى   حىت إن النيب، وحصلت اهلزمية،قتلوا من قتلوا وجرحوا من جرحوا
 وكسرت ،سه وكسرت البيضة على رأ،أصيب وجرح اهللا عليه وسلم

   .عليه الصالة والسالم  رباعيته
 والواجب على مجيع املسلمني ،فاملعاصي شرها كبري وعواقبها سيئة

   . والبدار بالتوبة إىل اهللا منها،احلذر منها
 بعد أن ، ما هي الكلمة اليت توجهوا حلكام الكويت وشعبها:س

   ؟وحترير بلدهم ،عليهم بالنصر على عدوهم تعاىل من اهللا
   أوصي أهل الكويت وغريهم بالبدار إىل التوبة :ج

                                                
  .١٥٢سورة آل عمران، اآلية  )١(
  .١٦٥سورة آل عمران، اآلية  )٢(
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 وعلى ، واحلرص على إقامة شريعة اهللا يف أرضهم وبالدهم،واإلصالح
هذا هو الواجب . إقامة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف بالدهم

   .سواء أصابتهم عقوبة أم مل تصبهم عقوبة  عليهم
 الشك ، حاكم العراقوالشك أن هذه املصيبة اليت أصابتهم بسبب

 وحطاً من ، ونسأل اهللا أن جيعلها كفارة للذنوب،أا موعظة وذكرى
  ولكن جيب على أهل الكويت.خطايا املسلمني يف الكويت وغريها

 وأن يصلحوا ذات بينهم، وأن حيكِّموا شريعة ،أن يتقوا اهللا حكومة وشعباً
 وأن ،ن مجيع الذنوب وأن يبادروا بالتوبة النصوح م،اهللا يف مجيع شئوم

 وحىت ، حىت ال تصيبهم مصائب أخرى؛حياسبوا أنفسهم وجياهدوها هللا
   .يسلموا من عقاب اهللا يف الدنيا واآلخرة
 وأن ، عليهم أن يتقوا اهللا أينما كانوا،وهذا هو واجب املسلمني مجيعاً

  وأن حيكِّموا شرعه، وأن يتوبوا إىل اهللا من سالف ذنوم،حياسبوا أنفسهم
سبحانه   وأن يستقيموا على احلق حىت يلقوا رم،املطهر فيما بينهم

 ، وهذا هو سبيل السالمة يف الدنيا واآلخرة، هذا هو طريق النجاة.وتعاىل
يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ﴿ :يف كتابه العظيم عز وجل كما قال اهللا

ِلغ تما قَدم فْسن نظُرلْتِإنَّ الو قُوا اللَّهاتلُونٍَد ومعا تِبم ِبريخ ١(﴾لَّه(،   

                                                
  .١٨سورة احلشر، اآلية  )١(
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يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاِتِه والَ تموتن ِإالَّ ﴿ :سبحانه وقال
  وقال،)١(﴾واعتِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعا والَ تفَرقُواْ  *وأَنتم مسِلمونَ

ويرزقْه ِمن حيثُ لَا   *ومن يتِق اللَّه يجعل لَّه مخرجا﴿ :سبحانه
ِسبتحِرِه ﴿ :عز وجل  وقال.)٢(﴾يأَم ِمن ل لَّهعجي ِق اللَّهتن يمو
 ِمنكُم واتقُواْ ِفتنةً الَّ تِصيبن الَِّذين ظَلَمواْ﴿ :سبحانه  وقال،)٣(﴾يسرا

وتوبوا ِإلَى ﴿ :سبحانه  وقال،)٤(﴾خآصةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه شِديد الِْعقَاِب
فالواجب على أهل  .)٥(﴾اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ

ا  وأن حيذرو، وأن حياسبوا أنفسهم أبداً، أن يتقوا اهللا،اإلسالم أينما كانوا
 وأن يستقيموا على طاعة اهللا ، وأن يتوبوا إىل اهللا مما سلف منها،املعاصي

 وأن يأمروا باملعروف وينهوا ، وأن يتواصوا بذلك،ورسوله حىت يلقوا رم
والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياء ﴿ :عز وجل  كما قال اهللا،عن املنكر

عونَ ِبالْمرأْمٍض يعونَ بتؤيالَةَ وونَ الصِقيمينكَِر وِن الْمنَ عوهنيوِف ور
 ِزيزع ِإنَّ اللّه اللّه مهمحريس لَِئكأُو ولَهسرو ونَ اللّهِطيعيكَاةَ والز

ِكيم٦(﴾ح(.   
                                                

  .١٠٣، ١٠٢سورة آل عمران، اآليتان  )١(
  .٣، ٢سورة الطالق، اآليتان  )٢(
  .٤سورة الطالق، اآلية  )٣(
  .٢٥سورة األنفال، اآلية  )٤(
  .٣١سورة النور، اآلية  )٥(
  .٧١سورة التوبة، اآلية  )٦(
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 أن يرمحه يف الدنيا بالتوفيق ،ملن استقام على دينه سبحانه هذا وعده
  رزق اهللا اجلميع.ويف اآلخرة بدخول اجلنة والنجاة من النار ،والنصر

   .التوفيق واهلداية

 ؛بعض الكفرة والعصاة وال يعاجلهم بالعقوبة سبحانه وقد ميهل اهللا
 أن ذلك يكون أشد لعقوبتهم يف : ومنها، وأسرار عظيمة،حلكمة بالغة

 عما يعملُ الظَّاِلمونَ والَ تحسبن اللّه غَاِفالً﴿ :سبحانه  كما قال،اآلخرة
ارصِفيِه اَألب صخشٍم توِلي مهرخؤا يمصلى اهللا عليه   وقول النيب،)١(﴾ِإن

 وإذا أراد به ،إذا أراد اهللا بعبده اخلري عجل له العقوبة يف الدنيا(( :وسلم
   .)٢())الشر أمسك عنه بذنبه حىت يواىف به يوم القيامة

 ، لنا وجلميع املسلمني العافية من غضبه وأسباب عقابهنسأل اهللا
  . إنه جواد كرمي؛والتوفيق حلسن العاقبة

   . وآله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد 

                                                
  .٤٢سورة إبراهيم، اآلية  )١(
  .٢٣٩٦برقم  )ما جاء يف الصرب على البالء(باب  ،)الزهد(رواه الترمذي يف  )٢(
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   نداء عام لمساعدة- ٦٠
  المسلمين في البوسنة والهرسك

 إىل من تبلغه هذه الرسالة من ،من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 
 ، ونصر م احلق،وفقهم اهللا ملا فيه رضاه حكومات وشعوباً املسلمني

   :آمني
   )١: ( أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فإن إخوانكم من املسلمني يف مجهورية البوسنة واهلرسك يعذبون من 
 فالواجب عليكم . ويقتلون ويعاملون بأنواع العذاب والظلم،أعداء اهللا

  عمالً بقول اهللا؛ باملال واجلاه والدعاء؛ املساعداتمجيعاً مساعدم بأنواع
وتعاونواْ علَى ﴿ :سبحانه  وقوله،)٢(﴾ِإنما الْمؤِمنونَ ِإخوةٌ﴿ :عز وجل

املؤمن للمؤمن (( :صلى اهللا عليه وسلم  وقوله.)٣(﴾الْرب والتقْوى
صلى اهللا عليه   وقوله.)٤( وشبك بني أصابعه،)) يشد بعضه بعضاً،كالبنيان
 إذا ،مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد(( :وسلم

   اشتكى منه عضو تداعى له سائر

                                                
  .٤١٩: ص ٦صدرت من مكتب مساحته، ونشرت يف هذا اموع ج )١(
  .١٠سورة احلجرات، اآلية  )٢(
  .٢سورة املائدة اآلية  )٣(
الـرب والـصلة    (، ومسلم يف    ٢٤٤٦برقم   )نصر املظلوم (باب   ،)املظامل والغصب (رواه البخاري يف     )٤(

  .٢٥٨٥برقم  )تراحم املؤمنني وتعاطفهم(باب  ،)واآلداب
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   . متفق على صحتهما.)١())اجلسد بالسهر واحلمى

 من األمر بنصر املظلوم يف قوله صلى اهللا عليه وسلم وملا ثبت عنه
 .)٢()) وال يسلمه، يظلمه ال،املسلم أخو املسلم(( :صلى اهللا عليه وسلم

   .متفق على صحته

 فإن إخوانكم من ،وملا أوجب اهللا من نصر املسلمني ضد أعداء اهللا
املسلمني يف مجهورية البوسنة واهلرسك يف صراع مع أعداء اهللا من 

 فالواجب على مجيع املسلمني أن يساعدوهم ،الصرب وأنصارهم
 :عز وجل  ولقوله،حاديث لألدلة املذكورة من اآليات واأل؛باملستطاع

﴿متطَعتا اسم قُوا اللَّهيتكم (( :صلى اهللا عليه وسلم  وقوله،)٣(﴾فَات ما
 وهم أحق الناس .)٤()) وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم،عنه فاجتنبوه

  باملساعدة من الزكاة 

                                                
الـرب والـصلة    (، ومـسلم يف     ٦٠١١برقم   )رمحة الناس والبهائم  (باب   ،)األدب(رواه البخاري يف     )١(

  .٢٥٨٦برقم  )تراحم املؤمنني وتعاطفهم(باب ، )واآلداب
الـرب  (، ومـسلم يف  ٢٤٤٢برقم  )ال يظلم املسلم املسلم(باب  ،)املظامل والغصب (رواه البخاري يف     )٢(

  .٢٥٨٠برقم  )حترمي الظلم(باب  ،)والصلة واآلداب
  .١٦سورة التغابن، اآلية  )٣(
، )صلى اهللا عليه وسلم   االقتداء بسنن رسول اهللا   (باب   ،)االعتصام بالكتاب والسنة  (رواه البخاري يف     )٤(

  .١٣٣٧برقم  )فرض احلج مرة يف العمر(باب  ،)احلج(لم يف ومس ٧٢٨٨برقم 
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أمام  وإعانة هلم على الصمود ، وسداً حلاجام، دعماً لنضاهلم؛وغريها
  .سبحانه وتعاىل  أعداء اهللا

ونوصي مجيع جلان اإلغاثة يف اململكة العربية السعودية وغريها بالعناية 
   . ومجع التربعات هلم من الزكاة وغريها،بشأم

 وأن ،واهللا املسؤول أن يوفق املسلمني حكومات وشعوباً لكل خري
إخوام  وأن يعينهم على نصر ، وخيذل م أعداءه،ينصر م دينه

   .املظلومني يف كل مكان

وأن يوفق إخواننا املسلمني يف مجهورية البوسنة واهلرسك وغريمها 
 ، وأن جيمعهم على احلق، وأن مينحهم الفقه يف الدين،لكل ما فيه رضاه

 وأن يكتب هلم النصر على ، ويصلح قادم،وأن يويل عليهم خيارهم
   .ه إنه ويل ذلك والقادر علي؛سبحانه  أعدائه

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
  رئيس الس التأسيسي

  لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة
  والرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
 يف اململكة العربية السعودية
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  نداء إلى األمة اإلسالمية -  ٦١
  لمساعدة شعب البوسنة والهرسك

 إىل من يبلغه من املسلمني يف كـل  ،يز بن عبد اهللا بن باز   من عبد العز  
   .مكان

   )١(:  أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
فليس خباف عليكم ما يعانيه شعب البوسنة واهلرسـك مـن ظلـم             

 تدمر األخضر واليابس    ، وتقتيل وتشريد، وحرب ال هوادة فيها      ،واضطهاد
 هـم   ،اقدة على اإلسالم واملسلمني    ظاملة ح  ، كافرة معتدية  طغمةمن قبل   

  . أولئك الصرب الذين ال يرقبون يف مؤمن إالً وال ذمة
أن يبـادروا إىل     حكومـات وشـعوباً    فالواجب على مجيع املسلمني   

 وغري ذلك   ، من النقود والغذاء والدواء    ؛مساعدم جبميع أنواع املساعدات   
 : وجـل  عـز   لقـول اهللا   ؛ كل على حسب قدرته    ،من أنواع املساعدات  

﴿  لَى الْربواْ عناوعتـا      ﴿ :عـز وجـل     وقولـه  ،)٢(﴾وم قُوا اللَّـهفَـات
متطَعتسبحانه  وقوله،)٣(﴾اس:  

                                                
  .٢٠٦ ص٨هـ، ونشر يف هذا اموع ج٨/٢/١٤١٤صدر من مكتب مساحته بتاريخ  )١(
  .٢سورة املائدة، اآلية  )٢(
  .١٦سورة التغابن، اآلية  )٣(
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وأَنِفقُواْ ِفي سِبيِل اللِّه والَ تلْقُواْ ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَـِة وأَحـِسنواْ ِإنَّ      ﴿
  ِسِننيحالْم ِحبي ِثقَـاالً      ﴿ :عز وجل   وقوله ،)١(﴾اللّهواْ ِخفَافًـا وِفـران

            مِإن كُنـت لَّكُم ريخ ِبيِل اللِّه ذَِلكُمِفي س أَنفُِسكُمو اِلكُموواْ ِبأَماِهدجو
الَِّذين ينِفقُونَ أَموالَهم ِباللَّيِل والنهـاِر      ﴿ :عز وجل   وقوله ،)٢(﴾تعلَمونَ

  ةً فَلَهالَِنيعا وِسر             ـمالَ هو ِهملَـيع فـوالَ خو ِهـمبر ِعند مهرأَج م
   .)٣(﴾يحزنونَ

املسلم أخو املسلم ال يظلمـه وال       (( :صلى اهللا عليه وسلم    وقول النيب 
   . ال خيذله: ومعىن ال يسلمه، متفق على صحته.)٤())يسلمه

خلفه يف  من جهز غازياً فقد غزا ومن       (( :صلى اهللا عليه وسلم    وقوله
مثل الذين ينفقـون  (( :صلى اهللا عليه وسلم  وقوله ،)٥())أهله خبري فقد غزا   

 :صلى اهللا عليـه وسـلم      وقوله ،))أمواهلم يف سبيل اهللا مثل الصائم القائم      
   .)٦()) وال خيذله، وال حيقره، وال يكذبه، ال يظلمه:املسلم أخو املسلم((

                                                
  .١٩٥سورة البقرة، اآلية  )١(
  .٤١سورة التوبة، اآلية  )٢(
  .٢٧٤ سورة البقرة، اآلية )٣(
الـرب  (، ومـسلم يف  ٢٤٤٢برقم  )ال يظلم املسلم املسلم(باب  ،)املظامل والغصب (رواه البخاري يف     )٤(

  .٢٥٨٠برقم  )حترمي الظلم(باب  ،)والصلة واآلداب
، ومـسلم  ٢٨٤٣برقم  )فضل من جهز غازياً أو خلفه خبري      (باب   ،)اجلهاد والسري (رواه البخاري يف     )٥(

  .١٨٩٥برقم  )ل إعانة الغازي يف سبيل اهللافض(باب  ،)اإلمارة(يف 
  .٢٥٦٤برقم  )حترمي ظلم املسلم وخذله(باب  ،)الرب والصلة واآلداب( رواه مسلم يف )٦(
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 ومساعدة  ،يف سبيل اهللا  واآليات واألحاديث يف فضل اجلهاد واإلنفاق       
   .املظلومني وردع الظاملني كثرية جداً

 بواسطة  ،فأوصيكم أيها املسلمون مجيعاً باملساعدة العاجلة إلخوانكم      
اهليئة العليا جلمـع    ( ومن اهليئات املوثوقة     ،اللجان املوثوقة واهليئات املأمونة   

امللكـي   اليت يرأسها صاحب السمو      ،)التربعات ملسلمي البوسنة واهلرسك   
   .أمري منطقة الرياض  سلمان بن عبد العزيز/ األمري املكرم 

 حـىت ينـصر اهللا املـسلمني        ،فأوصي اجلميع بدعمها بصفة مستمرة    
 ، وتضع احلرب أوزارهـا    ، وخيذل الظاملني  ،وأعوام يف البوسنة واهلرسك   

 مع العلم بأن التربعـات      .وهم مستحقون للمساعدة من الزكاة أو غريها      
   .)البنك األهلي( و،)مصرف الراجحي( و،)بنك الرياض(تودع يف 

 وينصر إخواننا املـسلمني     ، ويعلي كلمته  ،واهللا املسؤول أن ينصر دينه    
 وأن يكبـت    ،يف البوسنة واهلرسك على أعداء اهللا من الصرب وغريهـم         

أن يوفق ااهدين يف سبيله      سبحانه  كما أسأله  ،أعداء اإلسالم أينما كانوا   
مسيع الدعاء قريـب     جل وعال   إنه ،وينصرهم على عدوهم   ،يف كل مكان  

   .اإلجابة

   . وآله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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   وجوب نصر المسلمين المظلومين-٦٢
  في البوسنة وغيرها على جميع المسلمين

  وغيرهم حسب االستطاعة

 ، وعلى آله وأصـحابه    ، والصالة والسالم على رسول اهللا     ،احلمد هللا  
   )١(:  أما بعد، اهتدى داهومن

 وما جرى عليهم    ،فإن من عرف أحوال املسلمني يف البوسنة واهلرسك       
 يتأمل كثرياً وحيزن خلـذالن      ،من الظلم من الكروات والصرب وأنصارهم     

 الذي ميكنهم من الدفاع عـن       ، وعدم نصرهم النصر الكايف    ،إخوام هلم 
   . واستعادة ما أخذه عدوهم من أرضهم،أنفسهم

نصر املظلومني وردع الظاملني من املـسلمني        سبحانه وقد أوجب اهللا  
وِإن طَاِئفَتاِن ِمن الْمـؤِمِنني اقْتتلُـوا       ﴿ :عز وجل   كما قال اهللا   ،وغريهم

فَأَصِلحوا بينهما فَِإن بغت ِإحداهما علَى الْأُخرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى           
   . اآلية)٢(﴾ى أَمِرتِفيَء ِإلَ

 ،فإذا كانت الطائفة املؤمنة الباغية جيب أن تقاتل حىت تفيء إىل احلـق      
   تعاىل  وقال،فالظاملة الكافرة من باب أوىل

                                                
  .٢٥٧ ص٨نشرت يف هذا اموع ج )١(
  .٩سورة احلجرات، اآلية  )٢(
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 جيب أن ال يتوالهم     : واملعىن ،)١(﴾والظَّاِلمونَ ما لَهم من وِلي ولَا نِصريٍ      ﴿
سِبيلُ علَى الَِّذين يظِْلمونَ الناس     ِإنما ال ﴿ :تعاىل وقال،  أحد وال ينصرهم  

          أَِلـيم ـذَابم علَه لَِئكأُو قِر الْحيِض ِبغونَ ِفي الْأَرغبيوقـال  ،)٢(﴾و  
وِإِن استنصروكُم ِفي الديِن فَعلَيكُم النصر ِإالَّ علَـى قَـوٍم           ﴿ :سبحانه

يثَاقم مهنيبو كُمني٣(﴾ب(.   

 األمـر   ،يف األحاديث الصحيحة   صلى اهللا عليه وسلم    وثبت عن النيب  
انـصر أخـاك ظاملـاً أو       (( :عليه الصالة والـسالم     فقال ،بنصر املظلوم 

 :قـال ! ؟ مظلوماً فكيف أنصره ظاملاً    نصرته : قيل يا رسول اهللا    ،))مظلوماً
 مـن   فنصر املظلوم وردع الظامل،)٤()) فذلك نصرك إياه ،متنعه من الظلم  ((

   . كان واجب شرعاً و عقالً وفطرة،أي جنس

 وعلـى   ، وعلى جملس األمـن    ،فالواجب على مجيع الدول اإلسالمية    
 أن ينصروا املظلومني يف البوسنة وغريها باملال والسالح         ،جملس هيئة األمم  

   وأن يردعوا الظاملني ،والرجال

                                                
  .٨سورة الشورى، اآلية  )١(
  .٤٢سورة الشورى، اآلية  )٢(
  .٧٢ سورة األنفال، اآلية )٣(
بـاب   ،)الفنت(، والترمذي يف    ٦٩٥٢برقم   )ميني الرجل لصاحبه  (باب   ،)اإلكراه(رواه البخاري يف     )٤(
  .٢٢٥٥برقم  )ما جاء يف النهي عن سب الرياح(



  

 - ٣٦١ - 
 

طى املظلـوم    وحىت يع  ، حىت يقف الظامل عند حده     ؛جبميع الوسائل الرادعة  
 عز وجل   ويستحق الثواب اجلزيل من اهللا     ، وبذلك تربأ الذمة   ،مجيع حقوقه 

 ، وتستوىف احلقـوق   ،يأمن العباد  أيضاً  وبذلك ،من فعل ذلك ابتغاء وجهه    
 :يف كتابه العظـيم    عز وجل   وقد قال اهللا   ،ويقف الظاملون عند حدودهم   

﴿     الَ تى وقْوالتو لَى الْربواْ عناوعتقُـواْ      واتاِن وودالْعلَى اِإلثِْم وواْ عناوع
  .)١(﴾اللّه ِإنَّ اللّه شِديد الِْعقَاِب

ِإلَّا الَِّذين آمنوا     *ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسرٍ     *والْعصِر﴿ :سبحانه وقال
   .)٢(﴾وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر

 فإن الظلم ظلمـات     ؛اتقوا الظلم (( :صلى اهللا عليه وسلم    وقال النيب 
يـا  " :عز وجل  يقول اهللا (( :صلى اهللا عليه وسلم     وقال ،)٣())يوم القيامة 

 فـال   ؛عبادي إين حرمت الظلم على نفـسي وجعلتـه بيـنكم حمرمـاً            
لمـه  املسلم أخو املسلم ال يظ    (( :عليه الصالة والسالم    وقال .)٤())تظاملوا

    ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا،وال يسلمه

                                                
  .٢سورة املائدة، اآلية  )١(
  .سورة العصر، كاملة )٢(
الرب (، ومسلم يف    ٢٤٤٧برقم   )الظلم ظلمات يوم القيامة   (باب   ،)املظامل والغصب (رواه البخاري يف     )٣(

  .٢٥٧٨برقم  )حترمي الظلم(باب  ،)والصلة واآلداب
  .٢٥٧٧برقم  )حترمي الظلم(، باب )الرب والصلة واآلداب(رواه مسلم يف  )٤(
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   .)١())يف حاجته

 والتعاون  ،واآليات واألحاديث يف وجوب نصر املظلوم وردع الظامل       
   .على اخلري والتواصي باحلق والصرب عليه كثرية معلومة

 وأن يذل الظـاملني     ، أن ينصر املظلومني يف كل مكان      ،واهللا املسئول 
 ، وأن يويل عليهم خيـارهم     ،حوال املسلمني مجيعاً   وأن يصلح أ   ،وخيذهلم

 وأن يعيذ اجلميع من     ، وأن ينصرهم باحلق وينصر احلق م      ،ويصلح قادم 
  .  إنه جواد كرمي،مضالت الفنت ونزغات الشيطان

   وآله وصحبه ،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                                
بـرقم   )فضل االجتماع على تالوة القرآن    (، باب   )الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار   (رواه مسلم يف     )١(

٢٦٩٩.  
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  بإسعاف دعوة إلى المبادرة -٦٣
  المسلمين في البوسنة والهرسك

 أما  ، وعلى آله وأصحابه   ، وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا      ،احلمد هللا  
   )١(: بعد

 يـب بـاتمع الـدويل       ،فإن رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة     
وباحلكومات اإلسالمية إىل املبادرة بإسعاف املسلمني يف مجهورية البوسنة         

 وتـردع  ، اليت تعينهم على الدفاع عن أنفسهم ،عسكريةواهلرسك بالقوة ال  
   .الصرب الظاملني عن عدوام

 يعلم ظلم   ،والشك أن كل من له أدىن معرفة بالواقع ورغبة يف العدالة          
 وأـم جـديرون     ،الصرب وعدوام على املسلمني يف البوسنة واهلرسك      

 عن ظلمهم    حىت يرتدعوا  ؛ وإنزال أشد العقوبات م    ،بإيقافهم عند حدهم  
 وحىت يسلم املسلمون يف البوسنة واهلرسك مـن   ،ويلتزموا باملواثيق الدولية  

 وال مراعـاة للعهـود      ، بال حياء وال خجـل     ،ظلمهم وعدوام املتكرر  
   .الدولية

   وقفوا ، انصروا إخوانكم،فاهللا اهللا أيها احلكام املسلمون

                                                
  .٢٥٦ ص٨ اموع جنشرت يف هذا )١(
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ويل باسـتعمال    وطالبوا اتمـع الـد     ، وادفعوا العدوان عنهم   ،يف صفهم 
 حىت  ؛ وإنزال أشد العقوبات م    ،نفوذهم يف إيقاف الصرب عن عدوام     

 ويلتزموا باملواثيق الدولية اليت التزم ـا املـسلمون يف           ،يقفوا عند حدهم  
   .البوسنة واهلرسك

 وأن ، وأن خيذل الباطـل وحزبـه      ،واهللا املسئول أن ينصر احلق وأهله     
 إنه  ،ارمني بأعداء اهللا الصرب الظاملني    يرتل بأسه الذي ال يرد عن القوم        

   . وآله وصحبه، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد،جواد كرمي

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  رئيس الس التأسيسي

  لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة
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  ساعدوا مسلمي  - ٦٤
  البوسنة والهرسك بالمال والسالح

مفيت عام اململكة    د العزيز بن عبد اهللا بن باز      عب/ دعا مساحة الشيخ      
 حكومات وشـعوباً   املسلمني  ورئيس هيئة كبار العلماء    ،العربية السعودية 

 ؛ ودعمهم بالسالح واملال والدعاء    ،ملساندة املسلمني يف البوسنة واهلرسك    
   .حلاجتهم لذلك

   )١(:  وقال فيها،جاء ذلك يف كلمة وجهها مساحته لعموم املسلمني

 من تسلط الـصرب     ؛ظراً ملا ابتلى به املسلمون يف البوسنة واهلرسك       ن
 ونظـراً إىل    ،على املسلمني هناك بأنواع القتل واألذى والظلم والعـدوان        

 وحاجتـهم إىل    ، وصالبتهم يف دينهم   ،صمود املسلمني هناك ضد عدوهم    
فـإين أوصـي     حكومات وشعوباً  الدعم واملساعدة من إخوام املسلمني    

 ومـساعدم   ، والعنايـة بـدعمهم    ، مجيعاً بالوقوف يف صفهم    املسلمني
   وقد ، ألم يف أشد احلاجة إىل ذلك؛بالسالح واملال والدعاء

                                                
 ٨هـ، ويف هذا اموع ج      ١٠/٣/١٤١٦ يف   ٦٠٩٥يف العدد   ) الشرق األوسط (نشرت يف جريدة     )١(

  .٢٦٢ص
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يا ﴿ :سبحانه  وقال ،)١(﴾وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى   ﴿ :عز وجل  قال اهللا 
       و كُمرنصي وا اللَّهرنصوا ِإن تنآم ا الَِّذينهأَي كُمامأَقْد تثَبوقـال  ،)٢(﴾ي  

 :سـبحانه  ، وقـال )٣(﴾بلْ جاء ِبالْحق وصدق الْمرسـِلني    ﴿ :عز وجل 
﴿          ِبيِل اللِّه ذَِلكُمِفي س أَنفُِسكُمو اِلكُموواْ ِبأَماِهدجِثقَاالً وواْ ِخفَافًا وِفران

مثل (( :صلى اهللا عليه وسلم    قال النيب  و .)٤(﴾خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ    
 إذا اشتكى منه عضو     ،املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد      

  .)٥())تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

 يشد بعـضه    ،املؤمن للمؤمن كالبنيان  (( :عليه الصالة والسالم   وقال
   .)٦( وشبك بني أصابعه،))بعضاً

من كان يف حاجة أخيـه كـان اهللا يف   (( :معليه الصالة والسال   وقال
   . متفق على صحته.)١())حاجته

                                                
  .٢سورة املائدة، اآلية  )١(
  .٧سورة حممد، اآلية  )٢(
  .٣٧سورة الصافات، اآلية  )٣(
  .٤١سورة التوبة، اآلية  )٤(
الـرب والـصلة    (، ومـسلم يف     ٦٠١١برقم   )س والبهائم رمحة النا (باب   ،)األدب(رواه البخاري يف     )٥(

  .٢٥٨٦برقم  )تراحم املؤمنني وتعاطفهم(باب  ،)واآلداب
الـرب والـصلة    (، ومسلم يف    ٢٤٤٦برقم   )نصر املظلوم (باب   ،)املظامل والغصب (رواه البخاري يف     )٦(

  .٢٥٨٥برقم  )تراحم املؤمنني وتعاطفهم(باب  ،)واآلداب
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 ، والتعاون على الرب والتقـوى     ،واآليات واألحاديث يف فضل اجلهاد    
   . والسيما ضد األعداء كثرية جداً،وإعانة املسلم ألخيه بكل ما يستطيع
 الدعاء هلـم يف أدبـار الـصلوات         :ومن التعاون على الرب والتقوى    

فإنه  رضي اهللا عنهم   وأصحابه صلى اهللا عليه وسلم     تأسياً بالنيب  ؛تبالقنو
 قنـت يف    ،إذا نزلت باملسلمني شدة أو عـدو       عليه الصالة والسالم   كان

 وذلك بعد الرفع من الركـوع يف الركعـة          ،الصالة ودعا على املشركني   
 صلى اهللا عليه وسلم     وكان أغلب قنوته   ،األخرية من صالة الفجر وغريها    

   . ورمبا قنت يف الصلوات اخلمس مجيعاً،ة الفجر واملغربيف صال
فاهللا اهللا أيها املسلمون يف نصر إخوانكم يف البوسنة واهلرسك بكل ما            

 لعل اهللا يتقبل منكم وينصر بكـم     ، من السالح واملال والدعاء    ؛تستطيعون
   . وخذلوهم وساعدوا أعداءهم، فإن األعداء قد تكالبوا عليهم،إخوانكم
أوجب على املسلمني أينما كانوا أن يتعاونوا على         سبحانه وتعاىل  واهللا

 وأن يـسألوه    ، وأن يعتصموا حببل اهللا مجيعاً ضد عـدوهم        ،الرب والتقوى 
ادعـوِني  ﴿ :سـبحانه   وهو القائـل   ،النصر على األعداء وحسن العاقبة    

لَكُم ِجبتن﴿ :عز وجل  وهو القائل،)٢(﴾أَسم نَّ اللَّهرنصلَيو   

                                                                                                                           
الـرب  (، ومـسلم يف  ٢٤٤٢برقم  )ال يظلم املسلم املسلم(باب  ،)املظامل والغصب (رواه البخاري يف     )١(

  .٢٥٨٠برقم  )حترمي الظلم(باب  ،)والصلة واآلداب
  .٦٠سورة غافر، اآلية  )٢(
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    ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرنصلَاةَ        * يوا الصِض أَقَامِفي الْأَر ماهكَّنِإن م الَِّذين
وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عـِن الْمنكَـِر وِللَّـِه عاِقبـةُ             

   .)١(﴾الْأُموِر

 أن ينصر إخواننـا     ،ته العلى بأمسائه احلسىن وصفا   عز وجل  وأسأل اهللا 
 ، وأن جيمع كلمتهم على احلق     ،املسلمني يف البوسنة وغريها على أعدائهم     

 إنـه  ، وجيعل الدائرة علـيهم ، وأن خيذل أعداءهم   ،وأن يثبتهم على اهلدى   
   .على كل شيء قدير

 ، وعلى آله وأصحابه   ،وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد       
   .وأتباعه بإحسان

                                                
  .٤١، ٤٠اآليتان  سورة احلج )١(
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   مناشدة المسلمين لمساعدة الشيشان-٦٥
  إىل من يراه من إخواننا املـسلمني ،من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز   

 وجعلنا وإياهم من أنصار دينـه       ،سلك اهللا بنا وم سبيل عباده الصاحلني      
   .آمني  القومي

   )١(:  أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
ها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَـى ِتجـارٍة         يا أَي ﴿ :تعاىل فقد قال اهللا  

تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي سـِبيِل         *تنِجيكُم من عذَاٍب أَِليمٍ   
 يغِفر لَكُم ﴿  *اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ        

ذُنوبكُم ويدِخلْكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ومساِكن طَيبةً ِفـي           
    ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنواْ ِخفَافًـا   ﴿ :عز وجل  وقال .)٢(﴾جِفران

ِلكُم خير لَّكُـم ِإن     وِثقَاالً وجاِهدواْ ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللِّه ذَ       
ِإنَّ اللّه اشـترى ِمـن الْمـؤِمِنني    ﴿ :عز وجل وقال .)٣(﴾كُنتم تعلَمونَ 

أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم اجلَنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ           
    روا ِفي التقِه حلَيا عدعاللِّه        و ِدِه ِمنهفَى ِبعأَو نمآِن والْقُراِإلِجنيِل واِة و

  فَاستبِشرواْ ِببيِعكُم الَِّذي بايعتم
                                                

 ٨هـ ويف هـذا امـوع ج      ١٥/١١/١٤١٥ ليوم السبت    ٧٩٧٤نشرت يف جريدة اليوم يف العدد        )١(
  .٢٦٦ص

  .١٣ ١٠سورة الصف، اآليات  )٢(
  .٤١سورة التوبة، اآلية  )٣(
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ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلك١(﴾ِبِه و(.   

مثـل املـؤمنني يف     (( :أنه قـال   صلى اهللا عليه وسلم    وثبت عن النيب  
 إذا اشتكى منه عضو تداعى له       ،سدتوادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجل    

   .)٢())سائر اجلسد بالسهر واحلمى

 يشد بعـضه    ،املؤمن للمؤمن كالبنيان  (( :صلى اهللا عليه وسلم    وقال
   .)٣( وشبك بني أصابعه،))بعضاً

خلـف   ومن   ،من جهز غازياً فقد غزا    (( :صلى اهللا عليه وسلم    وقال
   .)٤())غازياً يف أهله خبري فقد غزاً

جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفـسكم    (( : اهللا عليه وسلم   صلى وقال
  . )١())وألسنتكم

                                                
  .١١١ سورة التوبة، اآلية )١(
الـرب والـصلة   (، ومـسلم يف  ٦٠١١بـرقم   )رمحة الناس والبهائم  ( باب ،)األدب( رواه البخاري يف     )٢(

  .٢٥٨٦برقم )تراحم املؤمنني وتعاطفهم(باب ) واآلداب
الـرب والـصلة    (، ومسلم يف    ٢٤٤٦برقم  )نصر املظلوم (باب  ، ) صباملظامل والغ ( رواه البخاري يف     )٣(

  .٢٥٨٥برقم )تراحم املؤمنني وتعاطفهم( باب ،)واآلداب
، ومسلم يف   ٢٨٤٣برقم  ) فضل من جهز غازياً أو خلفه خبري      ( باب ،)اجلهاد والسري (رواه البخاري يف     )٤(
  .١٨٩٥برقم )فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا( باب  ،)اإلمارة(
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 والتشجيع علـى    ، واإلنفاق فيه  ،واآليات واألحاديث يف فضل اجلهاد    
 فإن من واجب املسلمني املـسارعة إىل جنـدة          ،ولذا. ذلك كثرية معلومة  

 ومـن هـؤالء إخـوانكم يف        ،إخوام الذين يتعرضون للظلم والعدوان    
 وحيتاجون إىل مـد يـد       ، يقاومون اعتداء روسيا على بالدهم     ،نالشيشا

 حىت يتمكنوا من مقاومة أعدائهم الـذين ميلكـون العـدة            ؛املساعدة هلم 
 ومن أعظم   ، فمساعدة ااهدين بالنفس واملال من أفضل القربات       .والعتاد

 ، وهم من أحق الناس باملساعدة من الزكاة وغريهـا         ،األعمال الصاحلات 
شد الضرورة إىل دعم إخوام املسلمني ومـساعدم يف قتـال           وهم يف أ  
وتطهري بالدهم من رجس الكفـرة مـن     عدو اإلسالم واملسلمني   عدوهم

   .الشيوعيني وغريهم
 ،والواجب على إخوام املسلمني من احلكام واألثرياء أن يـدعموهم         

اء  من رؤس  ؛ وإين أهيب جبميع إخواين املسلمني     ، ويشدوا أزرهم  ،ويعينوهم
 بـأن يقـدموا     ، وغريهم من األثرياء يف كل مكان      ،احلكومات اإلسالمية 

 ومن الزكاة الـيت     ،إلخوام املسلمني يف الشيشان مما آتاهم اهللا من فضله        
 وهم  ،يف سورة التوبة   جل وعال  فرضها اهللا يف أمواهلم حقاً ملن حددهم اهللا       

   . قد دخل إخواننا ااهدون يف الشيشان من ضمنهم،مثانية
  قد فرض حقاً يف مال الغين ألخيه  تبارك وتعاىل واهللا

                                                                                                                           
، وأبو  ١١٨٣٧ برقم   )أنس بن مالك  ( مسند ،)باقي مسند املكثرين من الصحابة    (رواه اإلمام أمحد يف      )١(

  .٢٥٠٤ برقم )كراهية ترك الغزو(باب ،) اجلهاد(داود يف 
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والَّـِذين ِفـي    ﴿ :سبحانه  كقوله ،املسلم يف آيات كثرية يف كتابه الكرمي      
  لُومعم قح اِلِهموومِ   *أَمرحالْماِئِل ووا ِباللَِّه  ﴿ :تعاىل  وقوله ،)١(﴾لِّلسآِمن

   عا جأَنِفقُوا ِمموِلِه وسرأَنفَقُوا       وو وا ِمنكُمنآم ِفيِه فَالَِّذين لَِفنيختسلَكُم م
  كَِبري رأَج مِفـي       ﴿ :سبحانه  وقوله ،)٢(﴾لَه مالَهـونِفقُونَ أَمي ثَلُ الَِّذينم

للّـه  سِبيِل اللِّه كَمثَِل حبٍة أَنبتت سبع سناِبلَ ِفي كُلِّ سنبلٍَة مئَةُ حبٍة وا            
     ِليمع اِسعو اللّهاء وشن يِلم اِعفضأَنِفقُواْ ِفي  ﴿ :سبحانه  وقوله ،)٣(﴾يو

              ِحـبي اْ ِإنَّ اللّـهوـِسنأَحلُكَِة وهِإلَى الت ِديكُملْقُواْ ِبأَيالَ تِبيِل اللِّه وس
ِسِننيح٤(﴾الْم( .  
ثواباً عاجالً وثوابـاً    يثيب املسلم على ما يقدم إلخوانه        سبحانه وهو
 جيد جزاءه عنده يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتـى اهللا   ،أخروياً

  الـيت لـوال اهللا     ، كما أنه يدفع عنه يف الدنيا بعض املصائب        ،بقلب سليم 
 فـدفع اهللا شـرها      ، حللت به أو مبالـه     ،مث الصدقات واإلحسان   سبحانه

وما تقَدموا ِلأَنفُِسكُم   ﴿ :عز وجل   يقول اهللا  ،بصدقته الطيبة وعمله الصاحل   
   :ويقول عز وجل ،)٥(﴾من خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه هو خيرا وأَعظَم أَجرا

                                                
  .٢٥، ٢٤سورة املعارج، اآليتان  )١(
  .٧سورة احلديد، اآلية  )٢(
  .٢٦١سورة البقرة، اآلية  )٣(
  .١٩٥سورة البقرة، اآلية  )٤(
  .٢٠سورة املزمل، اآلية  )٥(
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﴿          اِزِقنيالـر ـريخ وهو ِلفُهخي وٍء فَهين شم ما أَنفَقْتمويقـول   .)١(﴾و
  ويقـول  ،)٢())ال من صـدقة   ما نقص م  (( :صلى اهللا عليه وسلم    الرسول

الصدقة تطفئ اخلطيئة كمـا يطفـئ املـاء         (( :صلوات اهللا وسالمه عليه   
   .)٤())اتقوا النار ولو بشق مترة(( :صلى اهللا عليه وسلم  ويقول،)٣())النار

 يقاسون آالم اجلوع واجلـراح      ،وإخوانكم يف الشيشان أيها املسلمون    
 ويف أشـد  ، الكساء والطعـام  فهم يف أشد الضرورة إىل ،والقتل والتشريد 

الضرورة إىل الدواء كما أم يف أشد الضرورة إىل هذه األشياء والـسالح         
الذي يقاتلون به أعداء اهللا وأعداءهم فجودوا عليهم أيها املـسلمون ممـا             

 ويـضاعف   ، وخيلف عليكم  ، واعطفوا عليهم يبارك اهللا لكم     ،أعطاكم اهللا 
   .لكم األجور

  وختلف عليكم كمـا تقـدم يف قولـه         ،يهاوهذه النفقة تؤجرون عل   
وما تقَدموا ِلأَنفُِسكُم من خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه هـو خيـرا            ﴿ :سبحانه

  :سبحانه  ويف قوله،﴾وأَعظَم أَجرا

                                                
  .٣٩سورة سبأ، اآلية  )١(
  .٢٥٨٨برقم )استحباب العفو والتواضع(باب ،) الرب والصلة واآلداب(رواه مسلم يف  )٢(
  .٦١٤ برقم )ما ذكر يف فضل الصالة(باب،) اجلمعة(رواه الترمذي يف  )٣(
 بـاب   ،)الزكاة(، ومسلم يف    ١٤١٧برقم  )رةاتقوا النار ولو بشق مت    ( باب ،)الزكاة(رواه البخاري يف     )٤(
  .١٠١٦برقم )احلث على الصدقة ولو بشق مترة(
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﴿اِزِقنيالر ريخ وهو ِلفُهخي وٍء فَهين شم ما أَنفَقْتمو﴾.   

عـز   يقول اهللا (( :يف احلديث القدسي    اهللا عليه وسلم   صلى وقال النيب 
   .)١())"يا ابن آدم أنفق أُنفق عليك" :وجل

أن يضاعف أجر من ساهم يف مساعدة إخوانـه          عز وجل  ونسأل اهللا 
 وسائر ااهـدين    ، وأن يعني ااهدين يف الشيشان     ، ويتقبل منه  ،ااهدين

ـ    ،يف سبيله يف كل مكان على كل خري         ،دامهم يف جهـادهم    ويثبـت أق
 وأن ينصرهم على أعـداء      ، والصدق واإلخالص  ،ومينحهم الفقه يف الدين   

   . إنه ويل ذلك والقادر عليه،اإلسالم أينما كانوا

   . وآله وصحبه إىل يوم الدين،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                                
، ) الزكـاة (، ومـسلم يف     ٥٣٥٢ برقم   )فضل النفقة على األهل   (باب،) النفقات(رواه البخاري يف    )١(

  .٩٩٣ برقم )احلث على النفقة وتبشري املنفق باخللف(باب
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   الرابطة اإلسالمية هي أعظم- ٦٦
  ائل التي تربط بين المسلمينالوس

 وعلى آله وأصحابه ومن     ، والصالة والسالم على رسول اهللا     ،احلمد هللا 
   )١(:  أما بعد،اهتدى داه

فإن األخوة الدينية بني الشعوب اإلسالمية هـي أقـوى الوشـائج            
 لتكون قوية متماسـكة يف وجـوه   ؛والروابط اليت تشد األمة وتؤلف بينها 

   نعمة التآلف بـني    وهذه النعمة،ا من الكفار واملنافقنيأعدائها املتربصني
 يف قوله  صلى اهللا عليه وسلم    هي اليت امنت اهللا ا على نبيه       قلوب املسلمني 

وأَلَّف بين قُلُوِبِهم لَـو       *هو الَِّذي أَيدك ِبنصِرِه وِبالْمؤِمِنني    ﴿ :سبحانه
عاً ما أَلَّفَت بين قُلُوِبِهم ولَِكن اللّه أَلَّف بينهم         أَنفَقْت ما ِفي اَألرِض جِمي    

ِكيمح ِزيزع ه٢(﴾ِإن( .  

 :عـز وجـل    يف قولـه   رجاالً ونساءً  وامنت ا على املسلمني مجيعاً    
والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياء بعـٍض يـأْمرونَ ِبـالْمعروِف          ﴿
الَةَوونَ الصِقيمينكَِر وِن الْمنَ عوهني  

                                                
و ) الـبالد (هــ، ويف جريـديت      ١٨/٢/١٤١٢بتاريخ  ) ةاملسائي(و  ) الرياض( نشرت يف جريديت     )١(
  .٣٤٨ ص٧هـ، ويف هذا اموع ج١٩/٢/١٤١٢يف ) الندوة(
  .٦٣، ٦٢سورة األنفال، اآليتان  )٢(
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         ِإنَّ اللّـه اللّـه مهمحريس لَِئكأُو ولَهسرو ونَ اللّهِطيعيكَاةَ وونَ الزتؤيو
ِكيمح ِزيز١(﴾ع(.   

م واتقُوا  ِإنما الْمؤِمنونَ ِإخوةٌ فَأَصِلحوا بين أَخويكُ     ﴿ :تعاىل ويف قوله 
ال (( :صلى اهللا عليـه وسـلم      ويف قول النيب  ،  )٢(﴾اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ  

 وال يبع بعضكم علـى      ، وال تدابروا  ، وال تباغضوا  ، وال تناجشوا  ،حتاسدوا
 ال يظلمـه وال     ؛ املسلم أخو املـسلم    ، وكونوا عباد اهللا إخواناً    ،بيع بعض 

 وأشار إىل صدره ثالث مرات      ها هنا   التقوى ،حيقره وال يكذبه وال خيذله    
 كل املسلم على املسلم حرام      ،حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم       

 واآليـات   . رواه اإلمـام مـسلم يف صـحيحه        .)٣())دمه وماله وعرضه  
   .واألحاديث يف هذا املعىن كثرية

 وعملوا جاهـدين    ،وهذه النعمة العظيمة قد ضاق ا أعداء اإلسالم       
 لتذهب ريـح    ؛ وزرع أسباب الفرقة والتنازع بينهم     ،اصر األمة لتفكيك أو 
 : وكمـا يقولـون    . وليسهل إذالهلا وقهرها والسيطرة عليها     ،األمة وقوا 

 وسائل اإلعالم املقـروءة     : ومن أقوى وسائل األعداء يف هذا      ."فرق تسد "
   وما تبثه من األخبار الكاذبة ،واملسموعة واملرئية

                                                
  .٧١سورة التوبة، اآلية  )١(
  .١٠سورة احلجرات، اآلية  )٢(
  .٢٥٦٤قم بر) حترمي ظلم املسلم وخذله(باب ، ) الرب والصلة واآلداب(رواه مسلم يف  )٣(
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 وأسباب الكراهية واحلقد والفرقة بـني       ،شر والفنت  اليت تزرع ال   ،واحملرفة
   .املسلمني

 والسيما العلمـاء ورجـال   ،ومن أهم الواجبات على املسلمني مجيعاً 
 اليت تستغل األحـداث     ، التصدي هلذه احلمالت احلاقدة    :اإلعالم املنصفون 
 حكامـاً   ،أفـرداً ومجاعـات     وإزالة الثقة بني املسلمني    ،إلثارة الشكوك 

   .وحمكومني 
أن كثرياً من وكاالت األنبـاء       بشكل خاص  ومما يالحظ يف هذا العام    

 وختضع ملراكز التوجيه النصراين     ،العاملية اليت ختدم خمططات أعداء اإلسالم     
 مـا يـسمونه     ختطط بأسلوب ماكر إلثارة العامل كله ضـد        ،واملاسوين

  وهم يقصدون بذلك الذم والقدح يف املسلمني املتمـسكني         ،)األصوليني(
 ، الـذين يرفـضون مـسايرة األهـواء        ،باإلسالم على أصوله الصحيحة   

   .والتقارب بني الثقافات واألديان الباطلة
 وأخـذوا   ،وقد وقع بعض اإلعالميني املسلمني يف مصيدة األعـداء        

 وأصبحوا يتداولوا عن جهل مبقاصـد       ،ينقلون األخبار املعادية لإلسالم   
نوا بفعلهم هذا أعواناً لألعـداء      فكا ، أو غرض يف نفوس بعضهم     ،أصحاا

 بدالً من قيامهم بواجـب التـصدي ألعـداء          ،على اإلسالم واملسلمني  
 ببيان أمهية الرابطة الدينية واألخوة اإلسـالمية        ، وإبطال كيدهم  ،اإلسالم

   وإن األخطاء الفردية اليت ال يسلم منها .بني الشعوب اإلسالمية
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 على اإلسالم واملسلمني والتفريـق       ال ينبغي أن تكون مربراً للتشنيع      ،أحد
   .بينهم

 نصيحة للمسلمني مجيعاً مـن      ؛وهلذا رأيت حترير هذه الكلمة املوجزة     
 وحتذيراً للجميـع مـن      ،اإلعالميني وغريهم يف الدول اإلسالمية وغريها     

 وأن يـصونوا    ،مكائد األعداء الكافرين واملنافقني والسائرين على جهم      
 مـن أن يكـون وسـيلة    ، واملسموع واملرئـي  اإلعالم اإلسالمي املقروء  

 أو أن يستخدم للتفريق بني علماء األمة        ،للتشكيك يف اإلسالم والدعاة إليه    
 وغرس أسباب الشحناء والتباغض بني حكامهـا        ،وشعوا والناصحني هلا  

   .وحمكوميها وعلمائها وعامتها
 ،هموأن يبذلوا كل ما يستطيعون يف التقريب بني املسلمني ومجع كلمت          

 وحتكـيم   ، واالستقامة عليه  ،للتمسك بدينهم  حكاماً وحمكومني  ودعوم
 والتعاون عليه باألساليب احلـسنة      ، والتواصي بذلك  ،شريعة اهللا يف عباده   
 عمالً بقول   ؛ والسرية احلميدة  ، والعمل الصاحل الدائب   ،والنصيحة اخلالصة 

ى والَ تعاونواْ علَـى اِإلثْـِم       وتعاونواْ علَى الْرب والتقْو   ﴿ :عز وجل  اهللا
 :سـبحانه   وقولـه  ،)١(﴾والْعدواِن واتقُواْ اللّه ِإنَّ اللّه شِديد الِْعقَـابِ       

ِإلَّـا الَّـِذين آمنـوا وعِملُـوا          *ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خـسرٍ      *والْعصِر﴿
قا ِبالْحواصوتاِت واِلحالص  

                                                
  .٢سورة املائدة، اآلية  )١(
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الـدين  (( :صـلى اهللا عليـه وسـلم        وقول النيب  .)١(﴾ ِبالصبرِ وتواصوا
 وألئمـة   ، ولرسـوله  ، ولكتابه ، هللا : قال ؟ قيل ملن يا رسول اهللا     ،النصيحة
   . رواه مسلم يف صحيحه.)٢()) وعامتهم،املسلمني

 بايعت النيب (( :قال رضي اهللا عنه   وملا روى جرير بن عبد اهللا البجلي      
 والنـصح لكـل     ، وإيتاء الزكاة  ، إقام الصالة  :على صلى اهللا عليه وسلم   

   . متفق على صحته.)٣())مسلم
 أن يتجنبوا املسريات    :كما أوصي العلماء ومجيع الدعاة وأنصار احلق      

 ، وتسبب الفرقة بني املـسلمني     ،واملظاهرات اليت تضر الدعوة وال تنفعها     
   .والفتنة بني احلكام واحملكومني

 واستعمال الوسائل اليت    ،وصلة إىل احلق  وإمنا الواجب سلوك السبيل امل    
 وتبني هلـم    ، وتنشر الدعوة بني املسلمني    ، وجتمع وال تفرق   ،تنفع وال تضر  

 ، واحملاضـرات النافعـة    ، واألشرطة املفيـدة   ، بالكتابات ؛ما جيب عليهم  
 وتبني الباطل وحتذر    ، اليت توضح احلق وتدعو إليه     ،وخطب اجلمعة اهلادفة  

   مع ،منه

                                                
  .سورة العصر، كاملة )١(
بـاب  ، ) اإلميـان (، ومسلم يف    ١٦٤٩٩ حديث متيم الداري برقم      ،)مسند الشاميني (واه أمحد يف     ر )٢(
  .٥٥ برقم )بيان أن الدين النصيحة(
بيـان أن   (باب  ، ) ناإلميا(، ومسلم يف    ٥٧برقم  )الدين النصيحة (باب  ، ) اإلميان(واه البخاري يف     ر )٣(

  .٥٦ برقم )الدين النصيحة
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بـالرفق   كتابة أو مشافهة    واملناصحة ،يدة للحكام واملسئولني  الزيارات املف 
 يف وصف نبيه حممد    عز وجل   عمالً بقول اهللا   ،واحلكمة واألسلوب احلسن  

فَِبما رحمٍة من اللِّه ِلنت لَهم ولَو كُنـت فَظـا           ﴿ :صلى اهللا عليه وسلم   
    ِلكوح واْ ِمنملوسـى   عز وجـل    وقوله ،يةاآل )١(﴾غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَض

فَقُولَا لَه قَولًـا  ﴿ :ملا أرسلهما إىل فرعون   عليهما الصالة والسالم   وهارون
   .)٢(﴾لَّينا لَّعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى

 ويـسروا وال    ،بشروا وال تنفروا  (( :صلى اهللا عليه وسلم    وقول النيب 
  .)٣()) وتطاوعوا وال ختتلفوا،تعسروا

 ،إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانـه        (( : اهللا عليه وسلم   صلى وقوله
   .)٤())وال يرتع من شيء إال شانه

 ،)٥())من يحرم الرفق يحرم اخلري كلـه   (( :صلى اهللا عليه وسلم    وقوله
   .صلى اهللا عليه وسلم وكل هذه األحاديث صحيحة ثابتة عن رسول اهللا

                                                
  .١٥٩سورة آل عمران، اآلية  )١(
  .٤٤سورة طه، اآلية  )٢(
، ٦٩بـرقم   )يتخوهلم باملوعظـة   صلى اهللا عليه وسلم    ما كان النيب  (باب  ،) العلم(رواه البخاري يف     )٣(

  .١٧٣٤ برقم )يف األمر بالتيسري وترك التنفري(باب ، ) اجلهاد والسري(ومسلم يف 
  .٢٥٩٤برقم )فضل الرفق(باب ، ) الرب والصلة واآلداب(رواه مسلم يف  )٤(
يف (بـاب   ،)األدب(، وأبو داود يف ٢٥٩٢برقم )الرفق(باب ، ) الرب والصلة واآلداب(رواه مسلم يف    )٥(

  . ، واللفظ له٤٨٠٩ برقم )الرفق
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صلى اهللا عليه    يبعن الن  رضي اهللا عنها   ويف صحيح مسلم عن عائشة    
 ،اللهم من ويل من أمر أميت شيئاً فرفق م فـارفق بـه            (( :أنه قال  وسلم

 واألحاديث  .)١())اللهم من ويل من أمر أميت شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه          
   .يف هذا املعىن كثرية

 وجيمع كلمتهم علـى     ،واهللا املسئول أن يصلح أحوال املسلمني مجيعاً      
 ويوفقهم لتحكيم شريعته والرضـا      ،م ووالة أمرهم   وأن يصلح قاد   ،احلق
 وأن  ، وأن ينصر م دينه ويعلي م كلمتـه        ، وإيثارها على ما سواها    ،ا

يعينهم على كل ما فيه صالح أمور دينهم ودنياهم وعلى كل مـا فيـه               
 وأن يوفـق علمـاء    ، وجنام يف الدنيا واآلخرة    ،سعادم وسعادة شعوم  

 ،سالم ألداء ما جيب عليهم على الوجه الذي يرضـيه         املسلمني ودعاة اإل  
 ويعينهم على كل ما فيه صالح       ، وينصر م احلق   ،وأن يبارك يف جهودهم   

   . إنه ويل ذلك والقادر عليه،العباد والبالد

 والـسالم علـيكم     ، وآله وصحبه  ،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد     
   .ورمحة اهللا وبركاته

                                                
  .١٨٢٨ برقم )فضيلة اإلمام العادل(باب ، ) اإلمارة(رواه مسلم يف  )١(
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  ؤمنين على أعدائهم أسباب نصر اهللا للم-  ٦٧ 

 والصالة والسالم على عبـده      ،احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني     
 نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بن      ،ورسوله وخريته يف خلقه وأمينه على وحيه      

 ومن سلك سبيله واهتدى ـداه إىل يـوم          ، وعلى آله وأصحابه   ،عبد اهللا 
   )١(:  أما بعد،الدين

على ما من به من هذا اللقاء بـإخوة يف اهللا            لعز وج  فإنين أشكر اهللا  
 ، للتواصـي بـاحلق    ؛ مكة املكرمة  :يف أشرف بقعة من بقاع الدنيا وهي      

 ، وبيان أسباب انتصار املسلمني على أعدائهم      ،والتعاون على الرب والتقوى   
   .وبيان ضد ذلك

 وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا     ،أن جيعله لقاًء مباركاً    جل وعال  وأسأل اهللا 
 ، وأن يصلح والة أمر املسلمني مجيعاً      ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته     ،يعاًمج

 كمـا   ، وأن يوفقهم لتحكيم شريعته بني عبـاده       ،ومينحهم الفقه يف الدين   
 وأن يعينـهم  ،أن يوفق والة أمرنا يف هذه البالد لكل خـري     سبحانه أسأله

وأن ينـصر    ، وأن يصلح هلم البطانة    ،على كل ما فيه صالح العباد والبالد      
   إنه خري ، وجيعلهم من اهلداة املهتدين، وخيذل م الباطل،م احلق

                                                
هـ، ونشرت يف هـذا     ٢٩/١١/١٤١٢حماضرة ألقاها مساحة الشيخ يف نادي مكة الثقايف األديب يف            )١(

  .٥ ص٧ج اموع
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 وعلـى رأسـهم     ، مث إين أشكر إخواين القائمني على هذا النادي        .مسئول
 ورئـيس  ،مدير جامعة أم القـرى  راشد ابن راجح/ معايل األخ الدكتور    

 وأن  ،اجلميـع  وأسأل اهللا أن يبارك يف       ،على دعوم يل هلذا اللقاء     النادي
   . إنه مسيع قريب، وأنصار احلق، وجيعلنا دعاة اهلدى،يصلح أحوالنا مجيعاً

 ،يف املقدمة  حفظه اهللا  راشد/  ذكر معايل الدكتور     :أيها اإلخوة يف اهللا   
 فـإن الرئاسـة للهيئـة       ، وأحب التصحيح  ،أنين رئيس هيئة كبار العلماء    

 كـل  ، بينهم الرئاسة  تدور ،حمصورة يف مخسة من كبار السن من األعضاء       
 ، ولست رئيس اهليئة   ، وأنا واحد منهم   ،واحد يف السنة اخلامسة يأتيه الدور     

 : وهـي  ، أما ما يتعلق مبوضوع احملاضـرة      .ولكين واحد من رؤساء اهليئة    
 وجعـل   ،جعل للنصر أسباباً   جل وعال   فاهللا ،)أسباب نصر اهللا للمؤمنني   (

 ، يف جهادهم ويف سائر شئوم      فالواجب على أهل اإلميان    ،للخذالن أسباباً 
 ، يف املـسجد   : ويستمسكوا ا يف كل مكان     ،أن يأخذوا بأسباب النصر   

 فعلـى   . ويف مجيع األحـوال    ، ويف لقاء األعداء   ، ويف الطريق  ،ويف البيت 
 وأن حيذروا املعاصي    ، وأن ينصحوا هللا ولعباده    ،املؤمنني أن يلتزموا بأمر اهللا    

 ، التفريط يف أسباب النـصر     : املعاصي  ومن .اليت هي من أسباب اخلذالن    
 كما أنـه البـد مـن        ،األسباب احلسية اليت جعلها اهللا أسباباً البد منها       

 جل وعـال   واهللا، فالتفريط يف هذا أو هذا سبب اخلذالن      ،األسباب الدينية 
  يقول يف كتابه العظيم وهو 



  

 - ٣٨٤ - 
 

لَّه ينصركُم ويثَبـت    يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإن تنصروا ال      ﴿ :أصدق القائلني 
كُمامهذه اآلية العظيمة خطاب جلميع املؤمنني وأوضـح فيهـا          .)١(﴾أَقْد 
   .سبحانه وتعاىل أم إذا نصروا اهللا نصرهم سبحانه

 ، اتباع شريعته ونصر دينه والقيـام حبقـه        :ونصر اهللا من املؤمنني هو    
عز  جون إليه كما قال    بل هم احملتا   ،يف حاجة إىل عباده    سبحانه وليس هو 

ِإن   *يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراء ِإلَى اللَِّه واللَّه هو الْغِني الْحِميد          ﴿ :وجل
   .)٢(﴾وما ذَِلك علَى اللَِّه ِبعِزيٍز  *يشأْ يذِْهبكُم ويأِْت ِبخلٍْق جِديٍد

 كلهم يف حاجة إىل     ، ملوكهم وعامتهم  ، جنهم وإنسهم  :فالناس كلهم 
 سبحانه  فنصره ،هو الغين احلميد   سبحانه  واهللا ، وكلهم فقراء إىل اهللا    ،رم

 نصر ما بعث به رسـوله  ، هذا هو نصره. وهو نصر دينه،هو نصر شريعته  
 فإذا قام املسلمون بنصر دينه والقيام حبقه ونـصر          ،وأنزل به كتابه الكرمي   

 وجعـل هلـم العاقبـة       ، أمورهم  ويسر ، نصرهم اهللا على عدوهم    ،أوليائه
 :سبحانه  وقال ،)٣(﴾فَاصِبر ِإنَّ الْعاِقبةَ ِللْمتِقني   ﴿ :تعاىل  كما قال  ،احلميدة
وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللّـه ِبمـا يعملُـونَ       ﴿

   والقيام بدينه ، والصرب والتقوى يكونان بنصر اهللا.)٤(﴾مِحيطٌ
                                                

  .٧سورة حممد، اآلية  )١(
  .١٧ ١٥سورة فاطر، اآليات  )٢(
  .٤٩سورة هود، اآلية  )٣(
  .١٢٠سورة آل عمران، اآلية  )٤(
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 يف حـال    ، يف الشدة والرخـاء    ،والتواصي بذلك يف السر واجلهر     سبحانه
من اختاذ   سبحانه  وملا حذر  . ويف مجيع األحوال   ، وما قبله وما بعده    ،اجلهاد

يا أَيها الَّـِذين آمنـواْ الَ       ﴿ :جل وعال  البطانة من دون املؤمنني يف قوله     
   ن دةً مِخذُواْ ِبطَانتِت           تـدب قَـد مِنتا عواْ مداالً وبخ كُمأْلُونالَ ي وِنكُم

الْبغضاء ِمن أَفْواِهِهم وما تخِفي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم اآلياِت ِإن            
يف آخر اآليات أم إذا صربوا واتقـوا مل          سبحانه  بني ،)١(﴾كُنتم تعِقلُونَ 
وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شـيئًا  ﴿ : فقال،ؤهميضرهم أعدا 

 :جـل وعـال     ويف اآلية األخرى يقول    ،)٢(﴾ِإنَّ اللّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ    
 : ويف األخـرى  ، )٣(﴾وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ فَِإنَّ ذَِلك ِمن عزِم اُألمـورِ        ﴿
﴿  تن يم هِإن        ـِسِننيحالْم رأَج ِضيعالَ ي فَِإنَّ اللّه ِبرِيصويقـول  ،)٤(﴾ِق و  

 جـل وعـال    فنصر اهللا  .)٥(﴾واصِبرواْ ِإنَّ اللّه مع الصاِبِرين    ﴿ :سبحانه
يا أَيها الَِّذين آمنـوا  ﴿ :تعاىل  كما قال ، والصرب على ذلك   ،باتباع شريعته 

   وهذا مثل ،)٦(﴾صركُم ويثَبت أَقْدامكُمِإن تنصروا اللَّه ين

                                                
  .١١٨سورة آل عمران، اآلية  )١(
  .١٢٠ عمران، اآلية سورة آل )٢(
  .١٨٦ سورة آل عمران، اآلية )٣(
  .٩٠ سورة يوسف، اآلية )٤(
  .٤٦ سورة األنفال، اآلية )٥(
   .٧ سورة حممد، اآلية )٦(
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احفـظ اهللا  (( :رضـي اهللا عنـهما     البن عباس  صلى اهللا عليه وسلم    قوله
 فمـن حفـظ اهللا حبفـظ دينـه          ،)١()) احفظ اهللا جتده جتاهك    ،حيفظك

 نـصره اهللا وأيـده علـى        ، والتواصي حبقه والصرب عليه    ،واالستقامة عليه 
   . وحفظه من مكائده،عدوه

 : واملؤمنـون  ،)٢(﴾وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤِمِنني    ﴿ :عز وجل  وقال
 وابتعدوا عن مناهيه    ، وحافظوا على حقه   ،هم الذين استقاموا على دين اهللا     

  *أَال ِإنَّ أَوِلياء اللِّه الَ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ         ﴿ :تعاىل كما قال 
 ، وهم أوليـاء اهللا    ، فاملؤمنون هم املتقون   ،)٣(﴾ وكَانواْ يتقُونَ  الَِّذين آمنواْ 

 وجيعل هلم   ، وحيميهم من كيد أعدائهم    ، ينصرهم اهللا  ،وهم أنصار دين اهللا   
ولَينصرنَّ اللَّه  ﴿ :يف كتابه الكرمي   سبحانه  ويقول .سبحانه وتعاىل    العاقبة

الَِّذين ِإن مكَّناهم ِفي الْـأَرِض أَقَـاموا     *زمن ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي عِزي 
الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبـةُ           

 مث  . وهم املوعودون بالعاقبة احلميـدة     ، هؤالء هم املنصورون   ،)٤(﴾الْأُموِر
  صفات  سبحانه أوضح

                                                
، والترمـذي يف    ٢٦٦٤برقم   أول مسند عبد اهللا بن عباس،      ،)مسند بين هاشم  (رواه اإلمام أمحد يف      )١(
  .٢٥١٦برقم ) ء يف صفة أواين احلوضما جا(باب منه  ،)صفة القيامة والرقائق(
  .٤٧سورة الروم، اآلية  )٢(
  .٦٣، ٦٢سورة يونس، اآليتان  )٣(
  .٤١، ٤٠سورة احلج، اآليتان  )٤(
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  أقـدرناهم  : أي ﴾الَِّذين ِإن مكَّناهم ِفي الْـأَرضِ     ﴿ : فقال ،ين له الناصر
 حافظوا على هذه وهذه كما أمر       : يعين ،﴾أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ   ﴿
 وغـري ذلـك مـن       ، فأقاموا الصالة كما أمر اهللا بأركاا وواجباا       ؛اهللا

 وأمروا بـاملعروف    ،شرع اهللا  وأدوا الزكاة طيبة ا نفوسهم كما        ،شئوا
 : فيدخل يف املعـروف    ؛ وهذا يعم مجيع األوامر والنواهي     .ووا عن املنكر  

 ، وغري ذلك مما أمر اهللا بـه ورسـوله  ،الصيام واحلج واجلهاد وبر الوالدين  
 . كل ما ى اهللا عنه من أنواع الشرك وسائر املعاصـي           :ويدخل يف املنكر  

 ويلتزمـون بتوحيـده     ، به إمياناً صـادقاً    فاملؤمنون يوحدون اهللا ويؤمنون   
واإلخالص له وتصديق أخباره وأخبار رسوله عليه الـصالة والـسالم،           

 ويبتعـدون عمـا     ، ومع ذلك حيذرون ما ى عنه      ،وبالقيام حبقه كما أمر   
 وحذراً من عقابـه    جل وعال   وطلباً ملرضاته  ، رغبة فيما عنده   ؛حرم عليهم 
  وهم املتقون املذكورون يف قوله     ،ون حقاً فهؤالء هم املؤمن   وتعاىل سبحانه
وما كَانواْ أَوِلياءه ِإنْ أَوِليآؤه ِإالَّ الْمتقُونَ ولَِكن        ﴿ :يف سورة األنفال   تعاىل

 وترجع إىل   ، فربنا ينوع العبارات يف صفات املؤمنني      .)١(﴾أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ  
 : فيـدخل يف هـذا     ،)٢(﴾صِبرواْ وتتقُواْ وِإن ت ﴿ :تعاىل شيء واحد كما قال   

   وسائر ما ،الصالة والزكاة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

                                                
  .٣٤سورة األنفال، اآلية  )١(
  .١٨٦سورة آل عمران، اآلية  )٢(
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 واإلميان  ،توحيد اهللا  من باب أوىل    كما يدخل يف ذلك    ،أمر اهللا به ورسوله   
وتصديق أخبار اهللا ورسوله كلها      عليه الصالة والسالم    واإلميان برسوله  ،به

  كما أا داخلـة يف قولـه  ،﴾وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ﴿ :عاىلت داخلة يف قوله 
الَِّذين ِإن مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الـصلَاةَ وآتـوا الزكَـاةَ            ﴿ :تعاىل

   .)١(﴾وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر
 فـإن   ،وترك النواهي  ،فالصرب والتقوى يشتمل على فعل مجيع األوامر      

 ، وعن إخالص هللا   ، وترك نواهيه عن إميان    ،هذا هو النصر هللا بفعل أوامره     
ال عـن جمـرد      صلى اهللا عليه وسـلم     وإميان برسوله  سبحانه وتوحيد له 

 وال ملقصد آخـر غـري اتبـاع         ، وال ليقال إنه كذا وكذا     ،شجاعة ومحية 
 ،واإلخـالص لـه   ، فالنصر لدين اهللا يكون بطاعة اهللا وتعظيمـه        ،الشرع

 ، يريد ثوابه وإقامة دينه    ؛والعمل بشريعته  سبحانه وتعاىل  والرغبة فيما عنده  
ِإن تنصروا  ﴿ : الذين قال اهللا فيهم    ،فمن كان ذه الصفة فهو من املؤمنني      

   كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي جل وعال   ويقول فيهم  .)٢(﴾اللَّه: ﴿  رنصا لَنِإن
يوم لَا ينفَـع     * والَِّذين آمنوا ِفي الْحياِة الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد       رسلَنا  

 العاقبة  : يعين بذلك  ،)٣(﴾الظَّاِلِمني معِذرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوُء الدارِ      
   فالعاقبة ، وهي اللعنة وسوء الدار،الوخيمة

                                                
  .٤١سورة احلج، اآلية  )١(
  .٧سورة حممد، اآلية  )٢(
  .٥٢، ٥١سورة غافر، اآليتان  )٣(
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 ألم مل ينصروا ديـن اهللا ومل        ؛والطرد من رمحة اهللا    ، هي النار  :الوخيمة
 وهلم سوء الدار يوم     ، وهلم اللعنة  ، فالظاملون ال تنفعهم املعاذير    ،ينصروا دينه 

 فلهم الرضـا والكرامـة      ، خبالف من نصر دين اهللا واستقام عليه       ،القيامة
 ،نة والفوز يف اآلخرة بدخول اجل     ، وذلك بالنصر يف الدنيا    ،والعاقبة احلميدة 
   .والنجاة من النار

هلم  وهم املؤمنون   فالرسل وأتباعهم  ،نسأل اهللا أن جيعلنا وإياكم منهم     
 وجعـل   ، ومتكينهم من عدوهم   ، بإظهارهم على عدوهم   ؛النصر يف الدنيا  

 ، بدخول اجلنـة   ؛ ويف اآلخرة هلم النصر    ،العاقبة احلميدة هلم ضد عدوهم    
 :عـز وجـل     ويقول .العظيم والسالمة من هول اليوم      ،والنجاة من النار  

وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيـستخِلفَنهم ِفـي           ﴿
الْأَرِض كَما استخلَف الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهـم ِديـنهم الَّـِذي             

 خوِفِهم أَمنا يعبدونِني لَا يـشِركُونَ ِبـي   ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعدِ 
  . )١(﴾شيئًا ومن كَفَر بعد ذَِلك فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ

 وهم الذين أقـاموا    ، الذين آمنوا وعملوا الصاحلات    :هؤالء هم أنصار اهللا   
ن نصروا دين    وهم الذي  ،الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف ووا عن املنكر       

 ويدل بعـضها    ، فاآليات واألحاديث يفسر بعضها بعضاً     ،اهللا واستقاموا عليه  
   وهم الصابرون ، وهم املتقون، فأنصار اهللا هم املؤمنون،على معىن بعض

                                                
  .٥٥سورة النور، اآلية  )١(
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 ، وهم الذين إذا مكنوا يف األرض أقاموا الـصالة         ، وهم األبرار  ،الصادقون
 وهم الذين آمنوا وعملوا     ،نكر ووا عن امل   ، وأمروا باملعروف  ،وآتوا الزكاة 

 وهم الذين قـاموا     ،)النور(الصاحلات املذكورون يف هذه اآلية من سورة        
 وهـو معبـودهم     ، آمنوا بأن اهللا رم    ؛ آمنوا باهللا ورسوله   :ذين األمرين 

 واستقاموا على دينه قـوالً  ، وآمنوا بأمسائه وصفاته   ، فخصوه بالعبادة  ،احلق
 وهم  ، هم أنصار دينه   ، هم أنصار اهللا   ،ملؤمنون هؤالء هم ا   ،وعمالً وعقيدة 

وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم      ﴿ : وهم الذين قال فيهم    ،املتقون
وكَانَ حقا علَينا نـصر     ﴿ : وهم املؤمنون الذين ذُكروا يف قوله      ،)١(﴾شيئًا

ِمِننيؤـن    ﴿ : وعال جل  وهم املذكورون يف قوله    ،)٢(﴾الْمم نَّ اللَّهرنصلَيو
    ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرنصي*    ماهكَّنِإن م عز وجل   ويف قوله  ،)٣(﴾الَِّذين: 

﴿               قُـومي مـويا وينـاِة الـديوا ِفـي الْحنآم الَِّذينا ولَنسر رنصا لَنِإن
ادهوالتمكني لدينهم  ،ستخالف يف األرض   وهم املوعودون باال   ،)٤(﴾الْأَش ، 

   . وبعد الذل عزاً،وإبداهلم بعد اخلوف أمناً

 حـىت   ؛ وأن تعمل بـه    ،فعليك يا عبد اهللا أن تعرف هذا املعىن جيداً        
   وحىت حتصل لك العاقبة احلميدة ،تكون من أنصار اهللا

                                                
  .١٢٠سورة آل عمران، اآلية  )١(
  .٤٧سورة الروم، اآلية  )٢(
  .٤١، ٤٠سورة احلج، اآليتان  )٣(
  .٥١سورة غافر، اآلية  )٤(
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 والعاقبـة احلميـدة     ، فاهللا وعد أنصاره بالنـصر     ،أنصاره اليت وعد اهللا به   
 ، ملا أخافوا أعداءه من أجلـه ،والتمكني يف األرض وأن يبدهلم خبوفهم أمناً      

 وقدموا أنفسهم يف سـبيله سـبحانه      ، وجاهدوا يف اهللا   ،وصربوا على دينه  
 عمالً  ؛ قد باعوها هللا وسلموها هللا     ، يرجون رمحته وخيافون عقابه    ؛رخيصة
 أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم     ِإنَّ اللّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني    ﴿ :سبحانه بقوله
 واسـتقاموا   ، فهؤالء هم أنصار اهللا الذين ثبتوا على دينه        . اآلية )١(﴾اجلَنةَ

 جاهـدوا هللا    ، يف الشدة والرخـاء    ، يف األمن واخلوف   ؛عليه قوالً وعمالً  
والَّـِذين  ﴿ :سـبحانه   فجعل اهللا هلم العاقبة احلميدة كما قـال        ،وصربوا
داهج        ـِسِننيحالْم علَم ِإنَّ اللَّها ولَنبس مهنِديها لَنوعـدهم   ،)٢(﴾وا ِفين 
   . وأم هم احملسنون املنصورون،باهلداية

 وأصحابه صلى اهللا عليه وسلم    وملا توافرت هذه األسباب يف الرسول     
 ، نصروا على الكفـار وهـم أضـعافهم        ،يف يوم بدر   رضوان اهللا عليهم  

 ألم حققـوا هـذه      ؛ ومع ذلك نصروا عليهم    ،يف القوة والعدد  أضعافهم  
 وصـربوا يف لقـاء األعـداء        ، نصروا دين اهللا بالقول والعمل     :الصفات
 وهكـذا   ، وجعل هلم العاقبة احلميدة    ، فمكنهم اهللا وهزم عدوهم    ،وصدقوا

   مع كون الكفار ، صدقوا وصربوا وصابروا صرباً عظيماً:يف يوم األحزاب

                                                
  .١١١سورة التوبة، اآلية  )١(
  .٦٩سورة العنكبوت، اآلية  )٢(
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   .لمنيأضعاف املس
فصرب املسلمون وهم حماصرون حىت نصرهم اهللا بأمر من عنده علـى            

 بسبب  ؛ حىت زلزهلم وردهم خائبني مل ينالوا خرياً       ،عدوهم جبنود مل يروها   
 ،على طاعته وجهـاد أعدائـه      صلى اهللا عليه وسلم    صرب الصحابة ونبيهم  
 ، وفتحـوا مكـة    ، نصر اهللا املسلمني على عدوهم     ،وهكذا يف يوم الفتح   

   .وتأييداً ألوليائه سبحانه  فضالً منه؛وهزموا الشرك وأعوانه وجيش هوازن
 صـربوا  :وهكذا حصل للصحابة يف قتاهلم للروم وفـارس وغريمهـا     

 فصاروا قـادة    ، وجعل اهللا هلم العاقبة احلميدة     ، فأفلحوا ونصروا  ،وجاهدوا
هذه سائرة يف عبـاده إىل يـوم         سبحانه  وسنة اهللا  .الناس وملوك األرض  

 وملا جرى ما جـرى      ، ومن حاد عن دينه خذله     ، نصره ، من نصره  ؛القيامة
 ؛ وهم أفضل خلـق اهللا يف أرض اهللا ، أصيب املسلمون،يوم أحد من اخللل 

 بعده وبعـد األنبيـاء      وهم ،أفضل اخللق  صلى اهللا عليه وسلم    فيهم نبيهم 
صلى  أفضل األمة بعد الرسول    رضي اهللا عنه    وفيهم الصديق  ،أفضل اخللق 

 وفـيهم   ، أفضل األمة بعد النيب وبعد الصديق      ،وفيهم عمر  هللا عليه وسلم  ا
   .بقية األخيار

 ملا أخلوا مبـا     ،أصيب املسلمون بسبب اخللل الذي حصل من الرماة       
 ، ولزوم الثغر الذي خيـشى منـه       ،أوجب اهللا عليهم من الصرب ألعداء اهللا      

  عليه   وكان الرسول،فدخل العدو عليهم
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 وإن ، وأن ال يربحـوه    ،د أمر الرماة أن يلزموا مـوقعهم      ق الصالة والسالم 
 ال هذا وال هـذا      وإن رأوا املسلمني نصروا    ،رأوا العدو يتخطف املسلمني   

   .فعليهم أن يلزموا مكام
 ظنوا أـا الفاصـلة      ،فلما ازم العدو يوم أحد ورآهم الرماة ازموا       

 ظناً منهم   ؛خالفوه ف ، وحاول أمريهم أن يثنيهم عن ذلك      ،فأخلوا مبواقعهم 
 فدخل العدو على    ، وأم قد ازموا ازاماً كامالً     ،أن الكفار ال عودة هلم    

 حىت  ، وصارت النكبة على املسلمني والقتل واجلراحات واهلزمية       ،املسلمني
 ، وأصابه جراحات  ،فأجناه اهللا من شرهم    صلى اهللا عليه وسلم    حاولوا قتله 

عليه الـصالة    إىل غري هذا مما أصابه     معليه الصالة والسال   وكسروا رباعيته 
   . وأصاب بعض من بقي جراحات،وقتل سبعون من الصحابة والسالم

ولَقَد صـدقَكُم اللّـه وعـده ِإذْ      ﴿ :سبحانه وتعاىل  وأنزل اهللا فيهم  
 يعـين   ،﴾حتى ِإذَا فَـِشلْتم   ﴿  يقتلوم بإذن اهللا   : أي ،﴾تحسونهم ِبِإذِْنهِ 

 تنـازعوا يف األمـر واختلفـوا        ،)وتنـازعتم يف األمـر    ( ،رماةبذلك ال 
بلزومه  صلى اهللا عليه وسلم     بترك املوقع الذي أمركم الرسول     ،)وعصيتم(
 : واجلواب حمذوف تقديره   ، من هزمية العدو   ،)من بعد ما أراكم ما حتبون     (

 اآلِخرةَ ثُـم    ِمنكُم من يِريد الدنيا وِمنكُم من يِريد       ﴿ سلّط العدو عليكم  
فَكُمر١(﴾ص(.   

                                                
  .١٥٢سورة آل عمران، اآلية  )١(
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 ، املقصود أم أصيبوا بسبب اخللل الذي وقع منهم يف موقف عظيم           .اآلية
 وحفظ املنافذ اليت ينفذ منها      ، من حفظ الثغور   ؛البد منه يف سياسة اجلهاد    

 وحفظ املنافـذ  . فحفظ الثغور اليت يدخل منها العدو على املسلمني  ،العدو
 البد فيه للجيش بأن يكون      ، على اجليش وقت اللقاء    اليت يدخل منها العدو   

 وعنده حرص على سد كل ثغر ميكن أن         ، وعنده حذر  ،عنده عناية بذلك  
   . أو يأتيهم من خلفهم، ليضرهم؛ينفذ منه العدو على املسلمني

وملا استنكر املسلمون هذا األمر وهذا احلدث املـؤمل مـن اجلـراح             
صـلى اهللا    وفيهم رسول اهللا   ؟اذا جرى هذا   ومل ؟ ملاذا أصبنا  : وقالوا ،والقتل

أَولَما ﴿ :تعاىل  أنزل اهللا  ،وفيهم خرية اهللا من عباده بعد األنبياء       عليه وسلم 
 ، يعين يـوم بـدر  : قد أصبتم مثليها  ،﴾أَصابتكُم مِصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها    

كفـار   وحصلت جراحات يف ال    ، وأسروا سبعني  ،قتلوا سبعني من الكفار   
قُـلْ  ﴿ :تعاىل  قال ؟ من أين أصبنا   : استنكرمت : يعين ،)قلتم أىن هذا  (كثرية  

   فُِسكُمِعنِد أَن ِمن ووإخـالل   ، وهذا يفيد أن معصية بعض اجليش      ،)١(﴾ه 
وهكـذا   . فأصيبوا بسبب بعضهم   ،بعض اجليش باألسباب مصيبة للجميع    

  قال الـنيب   ،ت عمت العقوبا  ، وشاعت ومل تغري   ،الناس إذا رأوا املنكرات   
  صلى اهللا عليه 

                                                
  .١٦٥سورة آل عمران، اآلية  )١(
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 أوشـك اهللا أن يعمهـم       ،إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغـريوه       (( :وسلم
  عـن الـصديق    ،بإسناد صحيح  رمحه اهللا   أخرجه اإلمام أمحد   .)١())بعقابه

  . رضي اهللا عنه 

 والتنـاهي عـن     ، باملعروف التآمر أن الواجب على األمة      :واملقصود
 يف كـل بلـد ويف   ، والصدق يف ذلك، والتقوى والتعاون على الرب ،املنكر

 ويتواصوا بـاحلق والـصرب      ، عليهم أن يتناصحوا   ،كل قرية ويف كل قبيلة    
 ؛ وينهوا عن املنكـر ، ويأمروا باملعروف ، ويتعاونوا على الرب والتقوى    ،عليه

   .حىت ال تصيبهم كارثة بسبب ذنوم وأعماهلم

 أي جـنس    ﴾انَ لَِفي خـسرٍ   ِإنَّ الِْإنس   *والْعصِر﴿ :سبحانه يقول
ِإلَّا الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا        ﴿اإلنسان  
 فالبد من هذه الصفات     . هؤالء هم الراحبون وهم املنصورون     .)٢(﴾ِبالصبِر
 والتواصـي بـاحلق والتواصـي       ، والعمل الصاحل  ، اإلميان الصادق  :األربع

 البد مـن هـذه   ، ويف املدن والقرى ويف القبائل، يف اجلهاد وغريه  ؛الصربب
 ، فمن أراد نصر اهللا والسالمة لدينه وأراد حسن العاقبـة          .اخلصال األربع 

   وليحذر حمارم اهللا أينما ، وليصرب على طاعة اهللا،فليتق اهللا
                                                

، وابـن  ١٦ و ١برقم ) أيب بكر الصديق (مسند   ،)مسند العشرة املبشرين باجلنة   ( رواه اإلمام أمحد يف      )١(
  .٤٠٠٥برقم  )األمر باملعروف والنهي عن املنكر(باب  ،)الفنت(ماجة يف 

  .سورة العصر، كاملة )٢(
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 وهو سبب من أسباب جناتـه يف الـدنيا   ، هذا هو سبب نصر اهللا له   ،كان
 ويف السيارة والطـائرة     ، فالرجل يف بيته ويف املسجد ويف الطريق       ،آلخرةوا

 جيب عليه أن    ، ويف اجلهاد ويف كل مكان     ، ويف حمل البيع والشراء    ،والقطار
   . ويف مجيع شئونه، ويف جهاده، وأن ينصر دين اهللا بقوله وعمله،يتقي اهللا

 وأن تنـصر    ،عليها أن تتقي اهللا    قي بيتها ويف كل مكان     وهكذا املرأة 
فَاتقُوا اللَّه ما   ﴿ :سبحانه  لقول اهللا  ؛حسب الطاقة    دين اهللا بقوهلا وعملها   

متطَعت١(﴾اس(،ا﴿ :سبحانه  وقولههعسا ِإالَّ وفْسن اللّه كَلِّفالَ ي﴾)٢(.   

 ومـا   ،ما يتكم عنه فـاجتنبوه    (( :صلى اهللا عليه وسلم    وقول النيب 
 فإمنا أهلك الذين من قـبلكم كثـرة         ،ه ما استطعتم  أمرتكم به فافعلوا من   

   . متفق على صحته.)٣()) واختالفهم على أنبيائهم،مسائلهم

 مـن  ؛ ومع من يف البيت،فاملرأة تبذل النصيحة مع الزوج ومع األوالد   
   ؛ ومع اجلليسات، ومع الزميالت، ومع اجلريان، وخدم،أقارب

                                                
  .١٦ورة التغابن، اآلية  س)١(
  .٢٨٦سورة البقرة، اآلية  )٢(
 )صلى اهللا عليه وسلم      االقتداء بسنن رسول اهللا   (باب   ،)االعتصام بالكتاب والسنة  (ري يف   رواه البخا  )٣(

بـاب   ،)الفضائل(، ويف   ١٣٣٧، برقم   )فرض احلج مرة يف العمر    (باب   ،)احلج(، ومسلم يف    ٧٢٨٨برقم  
   ١٣٣٧برقم  )وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه صلى اهللا عليه وسلم توقريه(
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وكل واحد مـن    ،  ينفع ا عباده   وأن   ،ترجو بذلك ما عند اهللا من املثوبة      
 ويأمر بـاملعروف    ، وينصر دينه يف قوله وعمله     ،الرجال عليه أن يتقي اهللا    

يف  سبحانه  كما قال  ، ورغبة ورهبة  ،وينهى عن املنكر عن صدق وإخالص     
ِإنهم كَانوا يساِرعونَ ِفي الْخيراِت     ﴿ :سورة األنبياء عن عباده الصاحلني    

 ا رنونعديو    اِشِعنيا خوا لَنكَانا وبهرا ووقال يف سورة املؤمنون    ،)١(﴾غَب : 
والَِّذين هم ِبآيـاِت ربِهـم        *ِإنَّ الَِّذين هم من خشيِة ربِهم مشِفقُونَ      ﴿

ا والَِّذين يؤتـونَ مـا آتـو        *والَِّذين هم ِبربِهم لَا يشِركُونَ      *يؤِمنونَ
أُولَِئك يساِرعونَ ِفي الْخيراِت      *وقُلُوبهم وِجلَةٌ أَنهم ِإلَى ربِهم راِجعونَ     

 هذه أسباب محاية اهللا لعباده      ، فهذه أسباب النصر   .)٢(﴾وهم لَها ساِبقُونَ  
 وهي من أعظم األسـباب يف دخـول      ، وأسباب نصره هلم   ،من كل سوء  

 والبد مع هذا كله من احلرص علـى األسـباب           .ناراجلنة والنجاة من ال   
وِإذَا كُنت  ﴿ :تعاىل  لقوله ؛الدينية واحلسية اليت يعلم أا من أسباب النصر       

ِفيِهم فَأَقَمت لَهم الصالَةَ فَلْتقُم طَآِئفَةٌ منهم معك ولْيأْخذُواْ أَسِلحتهم فَـِإذَا      
 ِمن ورآِئكُم ولْتأِْت طَآِئفَةٌ أُخرى لَم يصلُّواْ فَلْيصلُّواْ معك          سجدواْ فَلْيكُونواْ 

           ِتكُمـِلحأَس نفُلُونَ عغت واْ لَوكَفَر الَِّذين دو مهتِلحأَسو مهذُواْ ِحذْرأْخلْيو
 جناح علَيكُم ِإن كَانَ ِبكُم أَذًى       وأَمِتعِتكُم فَيِميلُونَ علَيكُم ميلَةً واِحدةً والَ     

طٍَر أَون مم  
                                                

   .٩٠نبياء، اآلية سورة األ )١(
  .٦١ ٥٧سورة املؤمنون، اآليات  )٢(
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      كُمذُواْ ِحذْرخو كُمتِلحواْ أَسعضى أَن تضرم مسبحانه  ويقول ،)١(﴾كُنت: 
يا أَيها  ﴿ :عز وجل   ويقول ، اآلية )٢(﴾وأَِعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ     ﴿

واْ خنآم الَِّذينكُم٣(﴾ذُواْ ِحذْر(.   
وهذا هو الواجب على املؤمنني أن يأخذوا حذرهم من عدوهم عنـد            

 واحلـرس  ، من السالح والعدد   : وأن يعدوا له ما استطاعوا من قوة       ،القتال
 والسالح حممـول    ، والثغرات مسدودة  ، وتكون املالحظات جيدة   ،اجليد

 أنـا   :يقول ااهـد   فال جيوز أن     ، حىت ولو كانوا يف الصالة     ،عند احلاجة 
   . بل البد من األسباب احلسية واملعنوية،مؤمن ويكفي
 ،وهو أفضل املؤمنني وأكمل املتوكلني     صلى اهللا عليه وسلم    فالرسول

 ومع هذا كله أصام ما أصام يوم        ،والصحابة أفضل املؤمنني بعد األنبياء    
ف الـذي    وأخلوا بـاملوق   ، ملا أخل الرماة بالشيء الذي جيب عليهم       ،أحد

   .أمروا بلزومه
 كما أن معصية الرماة سبب اهلزمية يوم        ،فاملعاصي من أسباب اخلذالن   

 وهكذا املعاصي كلها يف كل وقت من أسباب اخلذالن إذا ظهـرت       ،أحد
 وحصول الكثري من    ، وتسليط العداء  ،ومل تنكر تكون من أسباب اخلذالن     

   كما أا من ،املصائب
                                                

  .١٠٢سورة النساء، اآلية  )١(
  .٦٠سورة األنفال، اآلية  )٢(
  .٧١سورة النساء، اآلية  )٣(
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ومـا  ﴿ :تعاىل قال اهللا  نعوذ باهللا من ذلك    أسباب قسوة القلب وانتكاسه   
  وقـال  ،)١(﴾أَصابكُم من مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَـِثريٍ         

أَلَم يأِْن ِللَِّذين آمنوا أَن تخشع قُلُوبهم ِلِذكِْر اللَِّه وما نزلَ ِمـن   ﴿ :تعاىل
الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِمن قَبلُ فَطَالَ علَـيِهم الْأَمـد          الْحق ولَا يكُونوا كَ   

 فاملعصية إذا ظهرت ضـرت      ،)٢(﴾فَقَست قُلُوبهم وكَِثري منهم فَاِسقُونَ    
   . إذا مل تنكر ومل تغري،العامة

 وأن ، واجلهاد ألعـداء اهللا ،فاملؤمنون مأمورون باالستقامة على تقوى اهللا 
 سـبحانه   مع اإلميان بأن اهللا    ،على التقوى والعمل الصاحل أينما كانوا     يصربوا  

 ، وجيعلهم بعد خوفهم يف أمن وعافيـة       ،سوف ينصرهم وميكنهم من عدوهم    
 وتعاوم  ، ونصرهم دينه  ، بسبب إيثارهم حقه   ؛وبعد القلق يف استقرار وراحة    

لـوا   ومـىت أخ   . ونصحهم هللا ولعباده   ، وصدقهم يف ذلك   ،على الرب والتقوى  
 مصيبة بسبب اخللل،    أصام وأنه مىت    ، فليعلموا أم على خطر عليهم     ،بشيء

وما أَصابكُم مـن مـِصيبٍة فَِبمـا        ﴿ :عز وجل   كما قال  ،فمن عند أنفسهم  
ما أَصـابك ِمـن     ﴿ :سبحانه  ويقول ،)٣(﴾كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثريٍ    

ماللِّه و ٍة فَِمننسحفِْسكئٍَة فَِمن نيِمن س كابوهو ،)٤(﴾ا أَص   

                                                
   .٣٠سورة الشورى، اآلية  )١(
  .١٦سورة احلديد، اآلية  )٢(
  .٣٠سورة الشورى، اآلية  )٣(
  .٧٩سورة النساء، اآلية  )٤(
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ِإن تمسسكُم ﴿ :بعدما ذكر كيد الكفار   ) آل عمران (يف سورة    سبحانه القائل
            كُمرضقُواْ الَ يتتواْ وِبرصِإن تا وواْ ِبهحفْرئَةٌ ييس كُمِصبِإن تو مهؤسةٌ تنسح

يف سـورة    سبحانه  وهو القائل  ،)١(﴾ ِإنَّ اللّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ     كَيدهم شيئًا 
وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي         ﴿ :)النور(

        هِدين ملَه نكِّنملَيو ِلِهمِمن قَب الَِّذين لَفختا اسِض كَمى    الْأَرـضتالَِّذي ار م
 ، اآلية )٢(﴾لَهم ولَيبدلَنهم من بعِد خوِفِهم أَمنا يعبدونِني لَا يشِركُونَ ِبي شيئًا          

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإن تنـصروا اللَّـه         ﴿ :سبحانه يقول) حممد(ويف سورة   
كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنص٣(﴾ي(.   

 فإنه جيـري منـه      ، فهو أعظم العدو لإلنسان    ،وأعظم العدو الشيطان  
 وأن حتذر مكائده    ، فعليك أن جتاهده بتقوى اهللا وترك معصيته       .جمرى الدم 
 ، مع اإلكثار من احلـسنات     ، وأن تكثر من االستعاذة باهللا منه      ،ووساوسه

  فهذا هو طريق السالمة من شـره       ،واحلذر من السيئات يف مجيع األوقات     
 واإلكثـار   ، والبد مع ذلك من جهاد النفس      ،ومكائده بتوفيق اهللا وإعانته   

 واحلذر مـن    ، واحلفاظ على حدوده   ، واالستقامة على دينه   ،من ذكر اهللا  
ومن يتِق اللَّه   ﴿ :سبحانه  يقول اهللا  .مكائد عدو اهللا يف كل زمان ومكان      

  اويرزقْه ِمن حيثُ لَ * يجعل لَّه مخرجا
                                                

  .١٢٠مران، اآلية سورة آل ع )١(
  .٥٥سورة النور، اآلية  )٢(
  .٧سورة حممد، اآلية  )٣(
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ِسبتح١(﴾ي(، ا     ﴿ :تعاىل  ويقولرـسِرِه يأَم ِمن ل لَّهعجي ِق اللَّهتن يمو﴾)٢(، 
ِإنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتِخذُوه عدوا ِإنما يدعو ِحزبه         ﴿ :عز وجل  ويقول

ومـا  ﴿ :ة العزيز عن زوج  سبحانه  ويقول ،)٣(﴾ِليكُونوا ِمن أَصحاِب السِعريِ   
                ـي غَفُـوربِإنَّ ر ـيبر ِحما روِء ِإالَّ مةٌ ِبالسارَألم فْسفِْسي ِإنَّ النن ئرأُب

ِحيمالنازعات(يف سورة    عز وجل   ويقول ،)٤(﴾ر(: ﴿     قَـامم افخ نا مأَمو
  . )٥(﴾ ِهي الْمأْوىفَِإنَّ الْجنةَ  *ربِه ونهى النفْس عِن الْهوى

 وهذه أسـباب  ، وهذه أسباب النجاة من األعداء    ،فهذه أسباب النصر  
 حضرهم وبـدوهم، قريبـهم      ،جنهم وإنسهم  السالمة من مكائد األعداء   

 وهـي أن    ، والسالمة من مكائدهم   ،وهي أسباب النصر عليهم    وبعيدهم
 معصيته أينما    وأن حتذر  ، وأن حتافظ على دينه    ،تتقي اهللا يف مجيع األحوال    

 ، وحفظ اهللا لدينه بـك   ،هذه أسباب حفظ اهللا لك     يف اجلهاد وغريه   كنت
 ومىت فرط املؤمنون يف هـذه       .ونصر اهللا لك على عدوك وخذالن عدوك      

 واملعـىن   ، فهم يف احلقيقة ساعون يف تأييد عدوهم يف نصره عليهم          ،األمور
  أن معاصي اجليش عون 

                                                
  .٣، ٢سورة الطالق، اآليتان  )١(
  .٤سورة الطالق، اآلية  )٢(
  .٦سورة فاطر، اآلية  )٣(
  .٥٣سورة يوسف، اآلية  )٤(
  .٤١، ٤٠سورة النازعات، اآليتان  )٥(
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لى املؤمنني مجيعاً يف أي مكـان أن    فع . كما جرى يوم أحد    ،لعدوهم عليه 
 وأن حيذروا من كل     ، وأن حيافظوا على شرعه    ، وأن ينصروا دينه   ،يتقوا اهللا 

 كل على حسب    ، وفيمن حتت أيديهم ويف جمتمعهم     ،ما يغضبه يف أنفسهم   
   .)١(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿ :تعاىل  كما قال،طاقته

 ،وإياكم ومجيع املسلمني ملا فيه رضـاه      أن يوفقنا    عز وجل  فنسأل اهللا 
 وأن يعيننا   ، وأن جيعلنا من اهلداة املهتدين     ،وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا مجيعاً    

 ، وشـكره  ، وأن يعيننا على ذكره    ،على حفظ أنفسنا من شر مجيع أعدائنا      
   .وحسن عبادته

 ميكنهم من عدوهم    وملا ،وأن يوفق والة أمر املسلمني مجيعاً ملا يرضيه       
 وأن جيمع كلمتهم    ، وخيذل م الباطل   ، وأن ينصر م احلق    ،عينهم عليه وي

  كما أسـأله   ، وأن يصلح مجيع الشعوب اإلسالمية وقادم      ،على التقوى 
 وأن يعينهم على كل     ،أن يوفق والة أمرنا يف هذه البالد لكل خري         سبحانه

  وأن جيعلـهم مـن     ، وأن ينصر م احلق وخيذل م الباطل       ،ما فيه رضاه  
 وصلى اهللا وسلم علـى نبينـا        .جواد كرمي  جل وعال   إنه ،اهلداة املهتدين 

   . ومن سار على جه إىل يوم الدين، وعلى آله وصحبه،حممد

                                                
  .١٦سورة التغابن، اآلية  )١(
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   على الحكومات اإلسالمية-  ٦٨
  العودة إلى كتاب اهللا وسنة رسوله 

    صلى اهللا عليه وسلم

سالم على عبده    والصالة وال  ، والعاقبة للمتقني  ،احلمد هللا رب العاملني   
 ، نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بن عبد اهللا       ،ورسوله وخليله وأمينه على وحيه    

 أما  .)١( ومن سلك سبيله واهتدى داه إىل يوم الدين        ،وعلى آله وأصحابه  
   :بعد

/ على ما من به من هذا اللقاء بإخويت يف اهللا            عز وجل  فإين أشكر اهللا  
 يف  ،ائر ضيوفنا الكرام يف هذا الس      وس ،أعضاء الس التأسيسي للرابطة   

 ودعوم  ، والنصيحة هلم  ، للنظر يف شئون املسلمني    ؛رحاب بيت اهللا العتيق   
   .إىل كل ما فيه سعادم وجناحهم

   ،وإين ذه املناسبة أرحب بإخواين أمجل ترحيب

                                                
بقاعـة   ته يف الدورة الثانية والثالثني للمجلس التأسيسي لرابطة العامل اإلسـالمي،          كلمة ألقاها مساح   )١(

هـ، ونشرا الـصحف احملليـة يف       ١٦/٧/١٤١٣مبقر األمانة العامة للرابطة يف مكة املكرمة         املؤمترات،
  .٢٢: ص ٧هـ، ونشرت يف هذا اموع ج ١٧/٧/١٤١٣
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  وأن جيعلنا مجيعـاً    ،وأسأل اهللا أن يوفقنا مجيعاً ملا فيه صالح البالد والعباد         
 وأن ، وأن يصلح أحوال املسلمني مجيعاً يف كل مكـان    ،من اهلداة املهتدين  

جل   إنه ، ويصلح قادم  ، وأن يويل عليهم خيارهم    ،مينحهم الفقه يف الدين   
   .جواد كرمي وعال

مث إنه من املعلوم لدى اجلميع ما ابتلي به املسلمون اليـوم يف أحنـاء               
 ويف  ، ويف الفلبني  ،يف الصومال  و ، ويف البوسنة واهلرسك   ،كثرية يف فلسطني  

 فهم يف أشـد احلاجـة إىل        ،مواطن كثرية ابتلوا بشيء كثري من أعدائهم      
 ومسعنا يف كلمة خادم احلرمني      .الدعم واملساعدة واملساندة ضد أعداء اهللا     

 والعنايـة   ، ودعمهم ،الشريفني ما يشفي ويكفي من الدعوة إىل مناصرم       
 ، اهللا خرياً وأجزل مثوبته على كلمتـه        فجزاه ،بشئوم من مجيع املسلمني   

   .فهي كلمة مهمة نافعة ومفيدة

من وجـوب التـضامن بـني        وفقه اهللا  وإين أؤيد ما تضمنته كلمته    
 والتواصـي   ، والتناصح ضد األعداء   ، والتعاون على الرب والتقوى    ،املسلمني

 ودعوة مجيع   ،والثبات عليها  عليه الصالة والسالم   بكتاب اهللا وسنة رسوله   
 ،احلكومات اإلسالمية إىل حتكيم الشريعة والتحاكم إليها يف مجيع الشئون         

 ، ومجع الكلمة  ، فهي الطريق الوحيد للنصر على األعداء      ؛واالستقامة عليها 
   .والتعاون على الرب والتقوى
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 ،وبعده صلى اهللا عليه وسلم    فقد استقام عليه سلفنا الصاحل مع نبيهم      
 وسـادوا يف   ، وكسروا قيصر  ،ا كسرى  فكسرو ،فنصرهم اهللا على عدوهم   

 ؛ وحكموا فـيهم بـشرع اهللا      ، وقادوهم إىل اخلري   ،البالد وحكموا العباد  
   .عز وجل وبسبب ذلك نصروا من رم

 ،وال سبيل إىل هذا النصر وإىل هذا اجلمع الصحيح واالتفاق الصحيح          
 ، اهللا  باالستقامة على دين   ؛ال سبيل إىل ذلك إال بالعودة إىل ما كانوا عليه         

   . واحلكم بشريعة اهللا،والنصر لدينه
 وجيب على احلكومـات     ،هذا هو الطريق الذي سلكه سلفنا الصاحل      

 ، والنصيحة هللا ولعباده   ، وجيب على العلماء التواصي ذا األمر      ،اإلسالمية
 وأن يلزموا املسلمني باالسـتقامة      ،وأن يحكّم الوالة شرع اهللا يف عباد اهللا       

 وأن  ، وأن جيتمعوا على احلق واهلـدى      ،الً وعمالً وعقيدة  على دين اهللا قو   
   .ينصروا إخوام أينما كانوا

  وعلى كـل مـسلم     ،وجيب على الدول اإلسالمية وأولياء املسلمني     
 يف فلـسطني والبوسـنة      ؛أن ينصر إخوانه بكل ما يستطيع      حسب طاقته 

على  وجيب التعاون    ، ويف كل مكان   ،واهلرسك والصومال واهلند والفلبني   
 والسيما احلكومات اإلسـالمية     ، جيب على املسلمني مجيعاً    ،الرب والتقوى 
 ويف  ، جيب عليهم أن يبذلوا وسـعهم يف حتكـيم شـريعة اهللا            ،والرؤساء

   وحىت ، حىت ينتصروا على عدوهم؛مساعدة إخوام يف اهللا
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 ، املسلمون شيء واحد   . وحىت يأخذوا حقوقهم وافية كاملة     ،جيتمع مشلهم 
 وجيـب دعمهـم     ، جيب اإلصالح بينهم   ، فاملؤمنون إخوة  ،دوجسد واح 

   . وجيب التعاون على الرب والتقوى يف كل شأن،ومساعدم ضد عدوهم

املـؤمن  (( :يف احلـديث الـصحيح     صلى اهللا عليه وسلم    يقول النيب 
عليـه الـصالة      ويقول الرسول  ،)١()) يشد بعضه بعضاً   ،للمؤمن كالبنيان 

 إذا  ، توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلـسد      مثل املؤمنني يف  (( :والسالم
  ويقـول  ،)٢())اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمـى         

 )٣()) وال يـسلمه ، ال يظلمـه ؛املسلم أخو املسلم  (( :صلى اهللا عليه وسلم   
 وعلى عدوه الذي    ، بل ينصره ويعينه على احلق     ، ال خيذله  :معىن ال يسلمه  

   .ظلمه

   وجلميع الدول ،سلمني يف كل مكانونصيحيت لكل امل

                                                
الـرب والـصلة    (، ومسلم يف    ٢٤٤٦برقم   )نصر املظلوم (باب   ،)املظامل والغصب (رواه البخاري يف     )١(

  .٢٥٨٥برقم  )تراحم املؤمنني وتعاطفهم(باب  ،)واآلداب
الـرب والـصلة    (، ومـسلم يف     ٦٠١١برقم   )رمحة الناس والبهائم  (باب   ،)األدب(رواه البخاري يف     )٢(

  .٢٥٨٦برقم  )تراحم املؤمنني وتعاطفهم(باب  ،)واآلداب
الـرب  (، ومـسلم يف     ٢٤٤٢ال يظلم املسلم املسلم برقم      (باب   ،)املظامل والغصب  (رواه البخاري يف   )٣(

  .٢٥٨٠برقم  )حترمي الظلم(باب  ،)والصلة واآلداب
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 وأن  ، أن يتقـوا اهللا    : والنصيحة للجميـع   ، ولرؤسائهم وقادم  ،اإلسالمية
 وأن يلزموا الـشعوب     ، وأن حيكموا شرع اهللا فيما بينهم      ،ينصروا دين اهللا  

 ، وطريق االجتماع على احلق    ، فهذا هو طريق العزة وطريق الكرامة      ؛بذلك
   .وطريق النصر على األعداء

 ؛ أن يتقوا اهللا يف مناصرة إخوام يف كل مكـان          :ونصيحيت هلم أيضاً  
 فلسطني والبوسنة واهلرسـك والـصومال       : يف ،باملال والسالح والرجال  

 يف  وجيب على من كان حول املـسلمني       ، ويف كل مكان   ،والفلبني واهلند 
 فاتقوا اهللا مـا اسـتطعتم يف نـصرهم    ، أن يعينهم مبا يستطيع ،كل مكان 

   . وإنصافهم من عدوهم،هموإعانت
 ويـصلح أحـواهلم     ،وأسأل اهللا أن يوفق املسلمني مجيعاً إىل رضـاه        

 وأن يوفـق حكـام      ، ويعلي كلمتـه   ، وأن ينصر دينه   ،وأعماهلم وقلوم 
 ، وحتكيم شريعة اهللا والتحاكم إليهـا      ،املسلمني مجيعاً لالستقامة على احلق    

أن يـصلح أحـوال      و ، والدعوة إليها بصدق وإخـالص     ،والثبات عليها 
 وعلى رأسهم خـادم     ، وأن يوفق والة أمرنا    ، ويفقههم يف الدين   ،املسلمني

 وأن ينصر م    ، نسأل اهللا أن يوفقهم مجيعاً ملا فيه رضاه        .احلرمني الشريفني 
 جل وعـال    إنه ، وأن يعينهم على كل خري     ، وأن يصلح هلم البطانة    ،احلق

 وعلى  ،رسوله نبينا حممد   وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده و       ،جواد كرمي 
   .آله وأصحابه وأتباعه بإحسان
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   نداء وتذكير لمساعدة المجاهدين في فلسطين-  ٦٩
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز/ من سماحة الشيخ 

 ، نبينا حممـد ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده      ،احلمد هللا وحده  
   .وعلى آله وصحبه أمجعني

 ، السالم عليكم ورمحـة اهللا وبركاتـه       ،نأيها املسلمون يف كل مكا    
   )١: (وبعد

يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى       ﴿ :يف حمكم كتابه   سبحانه فقد قال 
تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهـدونَ ِفـي         *ِتجارٍة تنِجيكُم من عذَاٍب أَِليمٍ    

يغِفـر  ﴿  *كُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ       سِبيِل اللَِّه ِبأَموالِ  
لَكُم ذُنوبكُم ويدِخلْكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ومساِكن طَيبةً ِفـي      

    ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنج*    ا نهونِحبى ترأُخو      حفَـتاللَّـِه و نم رص
  ِمِننيؤِر الْمشبو واْ    ﴿ :عز وجل   وقال )٢(﴾قَِريباِهدجِثقَاالً وواْ ِخفَافًا وِفران

 .)٣(﴾ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمـونَ           
رى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهـم        ِإنَّ اللّه اشت  ﴿ :عز وجل  وقال

  اجلَنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيِه حقا

                                                
  .هـ١٤١٠ عام ٢٨العدد ) البحوث اإلسالمية(نشرت يف جملة  )١(
  .١٣ ١٠سورة الصف، اآليات  )٢(
  .٤١سورة التوبة، اآلية  )٣(
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اْ ِفي التوراِة واِإلِجنيِل والْقُرآِن ومن أَوفَى ِبعهِدِه ِمن اللّـِه فَاستبـِشرو           
ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلكم ِبِه وتعايالَِّذي ب ِعكُمي١(﴾ِبب(.   

مثل املـؤمنني يف    (( :أنه قال  عليه الصالة والسالم   وثبت عن املصطفى  
 إذا اشتكى منه عضو تداعى له       ،توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد    

   .)٢())سائر اجلسد بالسهر واحلمى

 يشد بعـضه    ،املؤمن للمؤمن كالبنيان  (( :يه وسلم صلى اهللا عل   وقال
   . وشبك بني أصابعه،)٣())بعضاً

 ومن خلـف    ،من جهز غازياً فقد غزا    (( :صلى اهللا عليه وسلم    وقال
   .)٤())غازياً يف أهله خبري فقد غزا

جاهدوا املشركني بأموالك وأنفـسكم     (( :عليه الصالة والسالم   وقال
  . )١())وألسنتكم

                                                
  .١١١سورة التوبة، اآلية  )١(
الـرب والـصلة    (، ومـسلم يف     ٦٠١١برقم   )رمحة الناس والبهائم  (باب   ،)األدب(  رواه البخاري يف   )٢(

  .٢٥٨٦برقم  )تراحم املؤمنني وتعاطفهم(باب  ،)واآلداب
الـرب والـصلة    (، ومسلم يف    ٢٤٤٦برقم   )نصر املظلوم (باب   ،)املظامل والغصب ( رواه البخاري يف     )٣(

  .٢٥٨٥برقم  )ؤمنني وتعاطفهمتراحم امل(باب  ،)واآلداب
، ومـسلم  ٢٨٤٣برقم  )فضل من جهز غازياً أو خلفه خبري      (باب   ،)اجلهاد والسري (رواه البخاري يف     )٤(

  .١٨٩٥برقم  )فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا(باب  ،)اإلمارة(يف 
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 والتشجيع علـى    ، واإلنفاق فيه  ،اديث يف فضل اجلهاد   واآليات واألح 
فمساعدة ااهدين يف سبيل اهللا بالنفس واملال مـن         . ذلك كثرية معلومة  

 وهم من أحـق النـاس       ، ومن أعظم األعمال الصاحلات    ،أفضل القربات 
   .باملساعدة من الزكاة وغريها

طـة   أن يشعر املسلم براب    :ومن حكمة الزكاة يف اإلسالم والصدقات     
 وحيس مبا يقع عليـه مـن كـوارث    ، ألنه يشعر مبا يؤمله ؛جتذبه حنو أخيه  

 ، ليدفع مما آتاه اهللا بـنفس راضـية      ؛ فريق له قلبه ويعطف عليه     ،ومصائب
   .وقلب مطمئن باإلميان

يعـانون مـشكالت     وفقهم اهللا مجيعاً   وااهدون يف داخل فلسطني   
 رغـم أن عـدوهم      ،ا فيصربون عليه  ،عظيمة يف جهادهم ألعداء اإلسالم    

 وبكل ما يـستطيع مـن       ،وعدو الدين اإلسالمي يضرم بقوته وأسلحته     
 وهم حبمد اهللا صامدون وصابرون على مواصلة اجلهاد يف          ،صنوف الدمار 

 ومن شاركهم يف اجلهاد     ،كما تتحدث عنهم األخبار والصحف     سبيل اهللا 
رورة إىل  ولكنهم يف أشد الـض   ، ومل تلن شكيمتهم   ،مل يضعفوا  من الثقات 

عدو  دعم إخوام املسلمني ومساعدم بالنفوس واألموال يف قتال عدوهم        
   . وأذنام من اليهود،وتطهري بالدهم من رجس الكفرة اإلسالم واملسلمني

                                                                                                                           
، وأبـو  ١١٨٣٧م مسند أنس بن مالك برق  ،)باقي مسند املكثرين من الصحابة    (رواه اإلمام أمحد يف      )١(

  .٢٥٠٤برقم  )كراهية ترك الغزو(باب  ،)اجلهاد(داود يف 
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 على التصميم يف مواصلة     ،وقد من اهللا عليهم باالجتماع ومجع الشمل      
 أن ،ألثريـاء  فالواجب على إخوام املـسلمني مـن احلكـام وا          .اجلهاد

  ويفوزوا ، حىت يكملوا مسرية اجلهاد    ؛يدعموهم ويعينوهم ويشدوا أزرهم   
   .أعداء اإلسالم  بالنصر املؤزر على أعدائهم إن شاء اهللا

 ، من رؤساء احلكومات اإلسالمية    ؛وإين أهيب جبميع إخواين املسلمني    
  بأن يقدموا إلخـوام ااهـدين يف       ،وغريهم من األثرياء يف كل مكان     

 ومن الزكاة اليت فرضها اهللا يف أمـواهلم         ،فلسطني مما آتاهم اهللا من فضله     
 قـد دخـل     . وهم مثانية  ،يف سورة التوبة   جل وعال  حقاً ملن حددهم اهللا   

   .إخواننا ااهدون يف فلسطني من ضمنهم
قد فرض حقاً يف مال الغين ألخيه املسلم يف آيـات            تبارك وتعاىل  واهللا

 والَِّذين ِفي أَمواِلِهم حق معلُوم    ﴿ :سبحانه  كقوله ؛ميكثرية من كتابه الكر   
آِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وأَنِفقُـوا     ﴿ :تعاىل  وقوله ،)١(﴾لِّلساِئِل والْمحرومِ  *

             ـرأَج ـمأَنفَقُـوا لَهو وا ِمنكُمنآم ِفيِه فَالَِّذين لَِفنيختسلَكُم معا جِمم
ِبيِل اللّـِه        ﴿ :سبحانه  وقوله ،)٢(﴾كَِبريِفي س مالَهونِفقُونَ أَمي ثَلُ الَِّذينم

كَمثَِل حبٍة أَنبتت سبع سناِبلَ ِفي كُلِّ سنبلٍَة مئَةُ حبٍة واللّه يضاِعف ِلمن             
ِليمع اِسعو اللّهاء وشأَنِفقُواْ﴿ :سبحانه  وقوله،)٣(﴾يو  

                                                
  .٢٥، ٢٤سورة املعارج، اآليتان  )١(
  .٧سورة احلديد، اآلية  )٢(
  .٢٦١سورة البقرة، اآلية  )٣(



  

 - ٤١٢ - 
 

ي سِبيِل اللِّه والَ تلْقُواْ ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَِة وأَحِسنواْ ِإنَّ اللّه يِحـب             ِف
ِسِننيح١(﴾الْم(.   
 وثوابـاً   ،يثيب املسلم على ما يقدم إلخوانه ثواباً عاجالً        سبحانه وهو
  جيد جزاءه عنده يف يوم ال ينفع مال وال بنون إال مـن أتـى اهللا                ،أخروياً

  كما أنه يدفع عنه يف الدنيا بعض املـصائب الـيت لـوال اهللا     ،بقلب سليم 
 فـدفع اهللا شـرها      ، حللت به أو مبالـه     ،مث الصدقات واإلحسان   سبحانه

ومـا تقَـدموا   ﴿ :عـز وجـل    يقول اهللا، وعمله الصاحل،بصدقته الطيبة 
       ريخ واللَِّه ه ِعند وهِجدٍر تيخ نا  ِلأَنفُِسكُم مرأَج ظَمأَعويقـول  .)٢(﴾ا و  

   .)٣(﴾وما أَنفَقْتم من شيٍء فَهو يخِلفُه وهو خير الراِزِقني﴿ :عز وجل
 ،)٤())ما نقص مال من صدقة    (( :صلى اهللا عليه وسلم    ويقول الرسول 

الصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء      (( :صلوات اهللا وسالمه عليه    ويقول
اتقوا النار  (( :يف احلديث الصحيح   صلى اهللا عليه وسلم     ويقول ،)٥())النار

   .)٦())ولو بشق مترة
                                                

  .١٩٥سورة البقرة،، اآلية  )١(
  .٢٠سورة املزمل، اآلية  )٢(
  .٣٩سورة سبأ، اآلية  )٣(
  .٢٥٨٨برقم  )استحباب العفو والتواضع(باب  ،) والصلة واآلدابالرب( رواه مسلم يف )٤(
  .٦١٤برقم  )ما ذكر يف فضل الصالة(باب  ،)اجلمعة(رواه الترمذي يف  )٥(
باب  ،)الزكاة(، ومسلم يف    ١٤١٧برقم   )اتقوا النار ولو بشق مترة    (باب   ،)الزكاة(رواه البخاري يف     )٦(
  .١٠١٦برقم  )احلث على الصدقة ولو بشق مترة(
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 يقاسون آالم اجلوع    ،وإخوانكم ااهدون داخل فلسطني أيها املسلمون     
 ويف  ، فهم يف أشد الضرورة إىل الكساء والطعـام        ،واجلراح والقتل والتشريد  
ـ      ،أشد الضرورة إىل الدواء    ضرورة إىل الـسالح الـذي       كما أم يف أشد ال

 ،فجودوا عليهم أيها املسلمون مما أعطاكم اهللا       .يقاتلون به أعداء اهللا وأعدائهم    
 كما  ، ويضاعف لكم األجور   ، يبارك اهللا لكم وخيلف عليكم     ،واعطفوا عليهم 

"  :قال رضي اهللا عنه   جاء يف احلديث الصحيح عن جرير بن عبد اهللا البجلي         
فجاءه قوم عـراة     صلى اهللا عليه وسلم    ول اهللا كنا يف صدر النهار عند رس     

 بل كلهم من    ، عامتهم من مضر   ، متقلدي السيوف  ،العباءجمتايب النمار أو    
ملا رأى ما ـم مـن        صلى اهللا عليه وسلم     فتمعر وجه رسول اهللا    ،مضر
 : مث خطـب فقـال   ، وأقام فصلى  ، فأذن بالالً فدخل مث خرج فأمر      ،الفاقة
﴿    اسا النها أَيـا          يهِمن لَقخٍة واِحدفٍْس ون نلَقَكُم مالَِّذي خ كُمبقُواْ رات

زوجها وبثَّ ِمنهما ِرجاالً كَِثريا وِنساء واتقُواْ اللّه الَِّذي تساءلُونَ ِبـِه            
يـا  ﴿ :)احلشر( واآلية اليت يف     ،)١(﴾واَألرحام ِإنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رِقيبا     

تـصدق   .)٢(﴾أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت ِلغـدٍ          
 ،" من صـاع متـره   ، من صاع بره   ، من ثوبه  ، من درمهه  ،رجل من ديناره  

بصرة كـادت كفـه      فجاء رجل من األنصار      ،"ولو بشق مترة  " :حىت قال 
  بع الناس حىت رأيت  مث تتا، بل قد عجزت عنها،تعجز عنها

                                                
  .١سورة النساء، اآلية  )١(
  .١٨سورة احلشر، اآلية  )٢(
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صلى اهللا عليـه      حىت رأيت وجه رسول اهللا     ،كومني من طعام وثياب   
من سن  (( :صلى اهللا عليه وسلم     فقال رسول اهللا   ،لل كأنه مذهبة   وسلم

 فله أجرها وأجر من عمل ا من بعده من غري أن            ،يف اإلسالم سنة حسنة   
ـ  ، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة      ،ينقص من أجورهم شيء    ان عليـه    ك

 .)١())وزرها ووزر من عمل ا بعده من غري أن ينقص من أوزارهم شيء            
   .رواه مسلم يف صحيحه

 وختلف عليكم كما تقدم     ،مث هذه النفقة أيها املسلمون تؤجرون عليها      
وما تقَدموا ِلأَنفُِسكُم من خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه هـو          ﴿ :سبحانه يف قوله 
وما أَنفَقْتم من شيٍء فَهـو      ﴿ :سبحانه  ويف قوله  ،)٢(﴾عظَم أَجرا خيرا وأَ 

اِزِقنيالر ريخ وهو ِلفُهخ٣(﴾ي(.   
عـز   يقول اهللا (( :يف احلديث القدسي   صلى اهللا عليه وسلم    وقال النيب 

أن يضاعف   عز وجل   ونسأل اهللا  .)٤()) يا ابن آدم أنفق أُنفق عليك      :وجل
 وأن يعـني    ، ويتقبـل منـه    ،اهم يف مساعدة إخوانه ااهدين    أجر من س  

  ااهدين يف فلسطني وسائر 

                                                
  .١٠١٧برقم  )احلث على الصدقة ولو بشق مترة(باب  ،)الزكاة(رواه مسلم يف  )١(
  .٢٠سورة املزمل، اآلية  )٢(
  .٣٩سورة سبأ، اآلية  )٣(
باب  ،)الزكاة( يف   ، ومسلم ٥٣٥٢برقم   )فضل النفقة على األهل   (باب   ،)النفقات(رواه البخاري يف     )٤(
  .٩٩٣برقم  )احلث على النفقة وتبشري املنفق باخللف(



  

 - ٤١٥ - 
 

 ويثبت أقـدامهم يف     ،ااهدين يف سبيله يف كل مكان على كل خري        
 وأن ينـصرهم    ، والصدق واإلخالص  ، ومينحهم الفقه يف الدين    ،جهادهم

   . إنه ويل ذلك والقادر عليه،على أعداء اإلسالم أينما كانوا

  .  وآله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

    

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية

  واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  



  

 - ٤١٦ - 
 

  جهاد الفلسطينيين - ٧٠

د يف   هل هو جها   : ما تقول الشريعة يف جهاد الفلسطينيني احلايل       :س
 وهل يعترب اجلهاد من     ؟ أم جهاد يف سبيل األرض واحلرية      ،سبيل اهللا 

   )١(أجل ختليص األرض جهاداً يف سبيل اهللا؟
 أن االنتفاضة الفلـسطينية     ،لقد ثبت لدينا بشهادة العدول الثقات     : ج

 ألـم  ؛ وأن جهادهم إسـالمي ،والقائمني ا من خواص املسلمني هناك    
 الواجب عليهم الدفاع عن دينهم وأنفـسهم         وألن ،مظلومون من اليهود  

 وإخراج عدوهم من أرضهم بكل ما استطاعوا مـن          ،وأهليهم وأوالدهم 
 وقد أخربنا الثقات الذين خالطوهم يف جهـادهم وشـاركوهم يف            ،قوة
 وحرصهم على تطبيق الشريعة اإلسـالمية       ، عن محاسهم اإلسالمي   ،ذلك

   .فيما بينهم
 وعلـى بقيـة املـسلمني تأييـدهم         فالواجب على الدول اإلسالمية   

  عمالً بقـول اهللا    ؛ ولريجعوا إىل بالدهم   ، ليتخلصوا من عدوهم   ؛ودعمهم
يا أَيها الَِّذين آمنواْ قَاِتلُواْ الَّـِذين يلُـونكُم مـن الْكُفَّـاِر             ﴿ :عز وجل 

ِقنيتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعِغلْظَةً و واْ ِفيكُمِجدِلي٢(﴾و(،   

                                                
:  ص هـ، ويف اجلزء الرابع من هذا اموع،      ١٤١٠ عام   ٢٨العدد  ) البحوث اإلسالمية (نشر يف جملة     )١(

٢٩٥.  
  .١٢٣سورة التوبة، اآلية  )٢(
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انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً وجاِهدواْ ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم      ﴿ :سبحانه وقوله
عـز    وقوله ، اآليات )١(﴾ِفي سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ        

 تنِجيكُم من عـذَاٍب  يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارةٍ    ﴿ :وجل
تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي سـِبيِل اللَّـِه ِبـأَمواِلكُم            * أَِليٍم

يغِفـر لَكُـم ذُنـوبكُم        *وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ      
    ِتهحِري ِمن تجاٍت تنج ِخلْكُمديـاِت        ونةً ِفـي جبطَي اِكنسمو ارها الْأَن

   ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكدع*          قَِريـب حفَتاللَِّه و نم رصا نهونِحبى ترأُخو
 ِمِننيؤِر الْمشبوصح عن رسـول اهللا . واآليات يف هذا املعىن كثرية .)٢(﴾و  

اهدوا املشركني بـأموالكم وأنفـسكم    ج(( :أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم   
 فالواجب علـى إخـوام املـسلمني        ، وألم مظلومون  ،)٣())وألسنتكم

املسلم أخـو  (( :صلى اهللا عليه وسلم    لقول النيب  ؛نصرهم على من ظلمهم   
صلى اهللا عليه     وقوله ، متفق على صحته   .)٤())املسلم ال يظلمه وال يسلمه    

   انصر أخاك(( :وسلم

                                                
  .٤١سورة التوبة، اآلية  )١(
  .١٣ ١٠سورة الصف، اآليات  )٢(
، أبـو   ١١٨٣٧مسند أنس بن مالك برقم       ،)باقي مسند املكثرين من الصحابة    ( اإلمام أمحد يف     رواه )٣(

  .٢٥٠٤برقم  )كراهية ترك الغزو(باب  ،)اجلهاد(داود يف 
الـرب  (، ومـسلم يف  ٢٤٤٢برقم  )ال يظلم املسلم املسلم(باب  ،)املظامل والغصب (رواه البخاري يف     )٤(

  .٢٥٨٠برقم  )لظلمحترمي ا(باب  ،)والصلة واآلداب
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 فكيـف أنـصره   ، مظلومـاً نصرته : قالوا يا رسول اهللا ))وماًظاملاً أو مظل  
   .)١()) فذلك نصرك إياه،حتجزه عن الظلم(( :قال! ؟ظاملاً

واألحاديث يف وجوب اجلهاد يف سبيل اهللا ونصر املظلوم وردع الظامل           
   .كثرية جداً

فنسأل اهللا أن ينصر إخواننا ااهدين يف سـبيل اهللا يف فلـسطني ويف         
 وأن يوفق املـسلمني     ، وأن جيمع كلمتهم على احلق     ، عدوهم غريها على 

 وأن خيـذل أعـداء    ،مجيعاً ملساعدم والوقوف يف صفهم ضد عـدوهم       
 إنـه   ، ويرتل م بأسه الذي ال يرد عن القوم ارمني         ،اإلسالم أينما كانوا  

   .مسيع جميب

   الجهاد بالنفس:أعظم الجهاد -٧١

 ،سواء كان بالنفس   جة واحدة  هل اجلهاد يف سبيل اهللا على در       :س
  )٢(؟مع القدرة على اجلهاد بالنفس  أو بدعاء،أو باملال

   والتوجيه ، والدعاء، واملال، بالنفس: اجلهاد أقسام:ج
                                                

بـاب   ،)الفنت(، والترمذي يف    ٦٩٥٢برقم   )ميني الرجل لصاحبه  (باب   ،)اإلكراه(رواه البخاري يف     )١(
  .٢٢٥٥برقم  )ما جاء يف النهي عن سب الرياح(
حممد املسند  / مجع وترتيب الشيخ    ) فتاوى إسالمية (ويف  ،  ٣٣٤ص   من هذا اموع،     ٧نشرت يف ج   )٢(
  .٢٦١ ص ٢ج
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 اجلهـاد   : وأعظـم اجلهـاد    . واإلعانة على اخلري من أي طريق      ،واإلرشاد
مـن   والدعوة كذلك    . واجلهاد بالرأي والتوجيه   ، مث اجلهاد باملال   ،بالنفس
   . فاجلهاد بالنفس أعالها،اجلهاد

  هل اإلسالم انتشر بالسيف -٧٢

 إن اإلسالم انتشر    : ما رأيكم يف قول من قال      ، ملزيد من الفائدة   :س
   )١(؟ ونريد أن نرد عليهم رداً منطقياً،بالسيف

  فاإلسالم انتـشر بالـدعوة إىل اهللا       ؛ هذا القول على إطالقه باطل     :ج
بلغـه بالـدعوة    صلى اهللا عليه وسلم    فالنيب ،فوأيد بالسي  سبحانه وتعاىل 

 والـصحابة   ، مث يف املدينة قبل أن يـؤمر بالقتـال         ،مبكة ثالثة عشر عاماً   
 ألن  ؛ ومـن أىب جاهـدوه     ، ودعوا إىل اهللا   ،واملسلمون انتشروا يف األرض   

وأَنزلْنا الْحِديد ِفيِه بـأْس شـِديد ومنـاِفع         ﴿ :تعاىل  قال ،السيف منفذ 
وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الـدين        ﴿ :تعاىل  وقال ،)٢(﴾ناِسِلل

 كما جيب إلزام من عليـه       ، فمن أىب قاتلوه ملصلحته وجناته     .)٣(﴾كُلُّه ِللّه 
  وال يعترب  ولو بالسجن أو الضرب حق ملخلوق بأداء احلق الذي عليه

                                                
  .٢٢٣ ص ،٦، ونشر يف هذا اموع ج)نور على الدرب(برنامج من  )١(
  .٢٥سورة احلديد، اآلية  )٢(
  .٣٩سورة األنفال، اآلية  )٣(
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 ؟ام من عليه حق هللا بـأداء حقـه   فكيف يستنكر أو يستغرب إلز    ،مظلوماً
   ؟وترك اإلشراك به سبحانه  وهو توحيد اهللا،فكيف بأعظم احلقوق وأوجبها

 حـىت   ؛أن شرع اجلهاد للمشركني وقتـاهلم      سبحانه ومن رمحة اهللا  
 ويف ذلك سعادم وجنـام يف       ،يعبدوا اهللا وحده ويتركوا عبادة من سواه      

   . واهللا املوفق.الدنيا واآلخرة

  لتبرع بنفقة الحج النافلة للمجاهدين أفضلا -٧٣

 : أيهما أوىل للمسلم الذي قد أدى ما فرضه اهللا عليه من احلج            :س
أم التربع بقيمـة تكـاليف       أي للمرة الثانية   هل األوىل تأديته نفالً   
   )١(؟ كي يستطيع أولئك الصمود أمام أعداء اهللا؛احلج للمجاهدين

ع بنفقـة احلـج الثـاين        فاألفـضل أن يتـرب     ، من حج الفريضة   :ج
 أي :ملـا سـئل   صلى اهللا عليه وسلم  لقول النيب؛للمجاهدين يف سبيل اهللا 

 : قـال  ؟ مث أي  : قال الـسائل   ،))إميان باهللا ورسوله  (( : قال ؟العمل أفضل 
 .)٢())حـج مـربور   (( :قال : مث أي  : قال السائل  ،))اجلهاد يف سبيل اهللا   ((

   .متفق على صحته

                                                
  .٧٥٣١هـ العدد ٢١/١١/١٤١٣يف ) اجلزيرة(نشرت يف جريدة  )١(
 ،)ناإلميـا (، ومـسلم يف  ٢٦برقم   )إن اإلميان هو العمل   : من قال (باب   ،)اإلميان(رواه البخاري يف     )٢(
  .٨٣برقم  )أفضل األعمال تعاىل باب كون اإلميان باهللا(
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 ألن احلج املفروض ركـن      ؛املراد به حج النافلة    و ،فجعل احلج بعد اجلهاد   
   .من أركان اإلسالم مع االستطاعة

من جهـز   (( :أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم    ويف الصحيحني عن النيب   
   .)١()) ومن خلفه يف أهله خبري فقد غزا،غازياً فقد غزا

والشك أن ااهدين يف سبيل اهللا يف أشد احلاجة إىل املساعدة املادية            
 للحـديثني   ؛ والنفقة فيهم أفضل من النفقة يف حج التطـوع         ، إخوام من

   .املذكورين وغريمها

  حكم من حج  - ٧٤
  أو ذهب للجهاد وترك زوجته لوحدها

 هل جيوز أن يذهب الرجل للحج أو العمرة دون أن يصطحب            :س
   )٢(.جزاكم اهللا خرياً ؟معه الزوجة

هب للحج أو العمرة أو      جيوز له أن يدعها يف البيت ويذ       : اجلواب :ج
   ، أو حلاجاته اخلاصة يف التجارة، أو اجلهاد،الصالة

                                                
، ومـسلم  ٢٨٤٣برقم  )فضل من جهز غازياً أو خلفه خبري     (باب   ،)اجلهاد والسري ( رواه البخاري يف     )١(

  .١٨٩٥برقم  )فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا(باب  ،)اإلمارة(يف 
  .ـه٢٨/١١/١٤١٨ يف ١٦٣٥رقم ) جملة الدعوة(نشر يف  )٢(
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 وإذا كانت الزوجة تستوحش فعليـه أن جيعـل          .ال بأس بذلك كله   
 للوحشة  ؛ أو يسمح هلا أن تذهب عند أهلها       ،عندها من اخلدم من يؤنسها    

أن  وال يلزم    ، فيجمع بني املصلحتني   ، أو إذا كان عليها خطر     ،اليت تصيبها 
   .تذهب معه كلما سافر
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  على شخص معين" الشهيد " طالق لفظة إ حكم ٧٥

حرسـه اهللا    عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز      / إىل مساحة الوالد الشيخ     
   .ورعاه 

   : أما بعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 علـى   )الـشهيد (فأرجو من مساحتكم إفتائي يف حكم إطالق لفظة         
 وهل جيوز كتابة ذلـك يف اـالت         ؟ الشهيد فالن  :ول مثل أن أق   ،املعني

   )١( .وجزاكم اهللا خرياً  ؟والكتب

   : بعده، وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته:ج

 ؛ فإنـه يـسمى شـهيداً      ،شهيداً صلى اهللا عليه وسلم    كل من مساه  
 ، والقتيـل يف سـبيل اهللا      ، والغرق ، وصاحب اهلدم  ، واملبطون ،كاملطعون

 لكنهم كلهم   ، أو دون دمه   ، أو دون أهله   ، أو دون ماله   ،ينهوالقتيل دون د  
 فإنـه ال يغـسل وال       ، ما عدا الشهيد يف املعركة     ،يغسلون ويصلى عليهم  

مل  صلى اهللا عليه وسـلم      ألن رسول اهللا   ؛يصلى عليه إذا مات يف املعركة     
 كمـا رواه  ، ومل يصل علـيهم ،يغسل شهداء أحد الذين ماتوا يف املعركة     

  البخاري 
                                                

  ٤٦١: ، ص٩ونشرت يف هذا اموع ج هـ،٢٠/٥/١٤١٣صدرت من مكتب مساحته يف  )١(
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 والـسالم   ،وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه     رضي اهللا عنه    صحيحه عن جابر   يف
   .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية
  واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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   من قتل في سبيل مكافحة المخدرات-  ٧٦
  و مأجورفهو شهيد ومن أعان على فضح أوكارها فه

   : يقول فيه،بعث إلينا سؤاالً من املنطقة الشرقية ج. ع. ع/ القارئ 
الشك أن إدارة مكافحة املخدرات تسعى جاهدة لسد املنافذ اليت من           

 وقـد  ، إىل هذا البلد الطـاهر    ،طريقها تتسلل تلك السموم من املخدرات     
 مث بقـوة وعزميـة رجـال        ، ولكن بعون اهللا   ،نشط مروجو هذه السموم   

 وسؤايل يـا    ، أصيبت جهود أولئك املروجني بالشلل     ،كافحة املخدرات م
   :مساحة الشيخ هو

 عند مدامهة   ،هل يعترب شهيداً من قتل من رجال مكافحة املخدرات        
 مث ما حكم من يديل مبعلومات       ؟ ومروجيها املخدرات أوكار متعاطي 

  أفتونـا  ؟تساعد رجال املكافحة للوصـول إىل تلـك األوكـار         
   )١(.مأجورين
 ال ريب أن مكافحة املسكرات واملخدرات من أعظم اجلهاد          :اجلواب
 التعاون بني أفراد اتمع يف مكافحـة        : ومن أهم الواجبات   ،يف سبيل اهللا  

 وألن فشوها ورواجها مـضرة      ؛ ألن مكافحتها يف مصلحة اجلميع     ؛ذلك
   ومن قتل .على اجلميع

                                                
   ٤١٠: ، ص٤هـ، ويف هذا اموع ج١٠/٢/١٤٠٧ يف ١٠٦١العدد ) جملة الدعوة(نشر يف  )١(
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 ومن أعـان    ،الشهداء فهو من    ،يف سبيل مكافحة هذا الشر وهو حسن النية       
 وبذلك يعترب جماهداً    ، فهو مأجور  ،على فضح هذه األوكار وبياا للمسئولني     

   . ومحاية جمتمعهم مما يضر م، ويف مصلحة املسلمني،يف سبيل احلق
 وأن يـردهم إىل     ،فنسأل اهللا أن يهدي أولئك املروجني هلذا الـبالء        

 وأن  ،هم الشيطان  ومكائد عدو  ، وأن يعيذهم من شرور أنفسهم     ،رشدهم
 وأن يعينهم على أداء واجبهم ويـسدد        ،يوفق املكافحني هلم إلصابة احلق    

   . وينصرهم على حزب الشيطان، إنه خري مسئول،خطاهم
  وجوب جهاد النفس - ٧٧

   )١(؟ مث يرجع إىل املعصية، ما العالج ملن يعصي ويتوب:س
 ألن ؛بـة  والثبات علـى التو ، البد من جهاد النفس يف لزوم احلق       :ج

ومن جاهد فَِإنما يجاِهـد     ﴿ :عز وجل   يقول اهللا  ،النفس حتتاج إىل جهاد   
والَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا وِإنَّ      ﴿ :عز وجل   ويقول ،)٢(﴾ِلنفِْسِه

  ِسِننيحالْم علَم ي أ ؛)جاهدوا فينا ( :سبحانه وتعاىل   ومعىن قوله  )٣(﴾اللَّه: 
 ، وجاهدوا العصاة  ، وجاهدوا املنافقني  ، وجاهدوا الكفار  ،جاهدوا أنفسهم 
   .وجاهدوا الشيطان

                                                
  ٢٧٣:  ص،٦فتوى صدرت من مكتب مساحته، ونشرت يف هذا اموع ج )١(
  .٦سورة العنكبوت، اآلية  )٢(
  .٦٩عنكبوت، اآلية سورة ال )٣(
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 سـبحانه   ألنه ؛ ومن ذلك جهاد النفس    ، تشمل أنواع اجلهاد   ،فاآلية عامة 
 ، حىت تعم مجيع أنـواع اجلهـاد       ؛حذف املفعول ومل ينص عليه يف اآلية      

   : كما يقول الشاعر، وصرب وجهاد، وعناية،فالنفس حتتاج إىل تربية
  فإن أطمعت تاقت وإال تسلت***وما النفس إال حيث جيعلها الفىت

   :ويقول اآلخر
  وإذا ترد إىل قليل تقنع *** والنفس راغبة إذا رغبتها

   :وقال اآلخر
  حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم***والنفس كالطفل إن مله شب على

املؤمن احلـازم هـو      ف .هذه ثالثة أبيات جيدة مطابقة ألحوال النفس      
 . وتقف عنـد احلـدود     ،الذي جياهد نفسه هللا حىت تستقيم على الطريق       
 ويكون املؤمن بذلك من     ،وبذلك يهديه اهللا سبيله القومي وصراطه املستقيم      

 وقال  ،)١(﴾وِإنَّ اللَّه لَمع الْمحِسِنني   ﴿ :سبحانه  الذي قال فيهم   ،احملسنني
 .)٢(﴾ الَِّذين اتقَواْ والَِّذين هـم محـِسنونَ       ِإنَّ اللّه مع  ﴿ :عز وجل  فيهم

   .واهللا ويل التوفيق

  

                                                
  .٦٩سورة العنكبوت، اآلية  )١(
  .١٢٨سورة النحل، اآلية  )٢(
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  القيام بالمسيرات في موسم الحج في مكة - ٧٨
  بدعة ال أصل لها ،المكرمة باسم البراءة من المشركين

وعلى آله   ، اهللا وسلم على رسوله حممد بن عبد اهللا        وصلى ، هللا احلمد
  )١(:  بعدأما .اهومن اهتدى د ،وصحابته

 ، على عباده املؤمنني الرباءة من املشركني يف كل وقت         أوجب اهللا   فإن
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبـراِهيم        ﴿ :سبحانه وأنزل يف ذلك قوله   

دوِن اللَّـِه   والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنا براء ِمنكُم وِمما تعبدونَ ِمن            
كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاء أَبدا حتى تؤِمنوا ِباللَّـِه            

هدحصـلى اهللا عليـه      حياة النيب  يف آخر  سبحانه نزل يف ذلك  أ و ،)٢(﴾و
ين عاهدتم مـن    براءةٌ من اللِّه ورسوِلِه ِإلَى الَّذِ     ﴿ :عز وجل  قوله وسلم

ِرِكنيشاآليات)٣(﴾الْم .   

أنـه بعـث     صلى اهللا عليه وسلم     عن رسول اهللا   األحاديث وصحت
ويعلـن   ، يقيم للناس حجهـم   اهلجرةعام تسع من     رضي اهللا عنه   الصديق

   رضي اهللا عنه  مث أتبعه بعلي،الرباءة من املشركني
                                                

  .هـ١/١٢/١٤١٣ بتاريخصدرت من مكتب مساحته ) ١(
  .٤سورة املمتحنة، اآلية ) ٢(
  .١سورة التوبة، اآلية ) ٣(
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رضـي   مؤذنني مع علي   رضي اهللا عنه    وبعث الصديق  ، الناس بذلك  ليبلغ
 ،ال نفس مؤمنـة   إ ة ال يدخل اجلن   : بكلمات أربع  الناسينادون يف    عنهاهللا  

لـه    ومن كان  ، يطوف بالبيت عريان   وال ،وال حيج بعد هذا العام مشرك     
فلـه أربعـة     ، عهد له ومن مل يكن   ،عند رسول اهللا عهد فأجله إىل مدته      

اْ ِفي اَألرِض أَربعةَ    فَِسيحو﴿ :عز وجل   كما قال  ،أشهر يسيح يف األرض   
          ِزي الْكَـاِفِرينخم أَنَّ اللّهِجِزي اللِّه وعم رغَي كُمواْ أَنلَماعٍر وه١(﴾أَش( 

بقتـال املـشركني إذا مل       صلى اهللا عليه وسـلم      وبعدها أمر النيب   ،اآلية
ـ   ﴿ :يف سورة التوبة   عز وجل  اهللا كما قال    ،يسلموا اَألش لَخفَِإذَا انس ره
مريف أصـح    عليه الصالة والسالم   األربعة اليت أجلها هلم    :يعين ،)٢(﴾الْح

فَـاقْتلُواْ  ﴿ املـذكورة يف هـذه اآليـة        األشهرقويل أهل العلم يف تفسري      
الْمشِرِكني حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُـلَّ         

اْ وأَقَامواْ الصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَخلُّواْ سـِبيلَهم ِإنَّ اللّـه   مرصٍد فَِإن تابو 
ِحيمر ٣(﴾غَفُور(.   
وهو الذي أوضحته األحاديث عـن       ، أمر الرباءة  يف هو املشروع    هذا

 )بـراءة ( يف أول سـورة     التفـسري وبينه علماء    صلى اهللا عليه وسلم    النيب
   .التوبة

                                                
  .٢سورة التوبة، اآلية  )١(
  .٥سورة التوبة، اآلية  )٢(
  .٥سورة التوبة، اآلية  )٣(
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 يف مكة املكرمـة أو      احلجريات واملظاهرات يف موسم     أما القيام باملس  
 ويترتـب  ، فذلك بدعة ال أصل هلـا      ،إلعالن الرباءة من املشركني    ؛غريها

 ، فالواجب على كل من كان يفعلـه تركـه         ،عليه فساد كبري وشر عظيم    
 لكونه بدعة ال أساس هلا يف الشرع        ؛منعه وفقها اهللا  الدولةوالواجب على   

 ،والشر واألذى للحجيج   ، ذلك من أنواع الفساد    على  وملا يترتب  ،املطهر
تِبعوِني قُلْ ِإن كُنتم تِحبونَ اللّه فَـا ﴿ :يقول يف كتابه الكرمي   سبحانه واهللا

اللّه كُمِببحاآلية )١(﴾ي .  
وال مـن سـرية      عليه الصالة والسالم   ومل يكن هذا العمل من سريته     

أَم ﴿ :سـبحانه   وقال،اً لسبقونا إليه  ولو كان خري   مرضي اهللا عنه   أصحابه
          أْذَن ِبِه اللَّهي ا لَميِن مالد نم موا لَهعركَاء شرش معـز    وقـال  ،)٢(﴾لَه

 وقـال  ،)٣(﴾وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا   ﴿ :وجل
 هذا ما ليس منه فهو       أحدث يف أمرنا   من(( :صلى اهللا عليه وسلم    الرسول

يف احلـديث    عليه الـصالة والـسالم      وقال . صحته على متفق .)٤())رد
  الصحيح عن 

                                                
  .٣١رة آل عمران، اآلية سو )١(
  .٢١سورة الشورى، اآلية  )٢(
  .٧سورة احلشر، اآلية  )٣(
، ومـسلم يف    ٢٦٩٧بـرقم    )إذا اصطلحوا على صـلح جـور      ( باب ،)الصلح(رواه البخاري يف     )٤(
  .١٧١٨برقم  ) ورد حمدثات األمورالباطلةنقض األحكام (باب  ،)األقضية(
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 خري احلديث كتاب    فإن :أما بعد (( : اجلمعة خطبةيف   رضي اهللا عنه   جابر
 ،وشر األمور حمـدثاا    صلى اهللا عليه وسلم    وخري اهلدي هدي حممد    ،اهللا

   .صحيحه مسلم يف أخرجه .)١())وكل بدعة ضاللة

 عمل عمالً ليس عليه أمرنـا فهـو        من(( :عليه الصالة والسالم   وقال
 :يف حجة الوداع   صلى اهللا عليه وسلم     وقال ، مسلم أيضاً  أخرجه .)٢())رد
   .)٣())مناسككم عين خذوا((

مسريات وال مظـاهرات يف حجـة        صلى اهللا عليه وسلم    ومل يفعل 
كون إحـداث ذلـك يف      في رضي اهللا عنهم   بعده وهكذا أصحابه    ،الوداع

 صلى اهللا عليه وسلم     النيب منهامن البدع يف الدين اليت حذر        ،موسم احلج 
هو بعـث    ،)التوبة( سورةبعد نزول    عليه الصالة والسالم   وإمنا الذي فعله  

  العـام هـذا ليبلغوا الناس أنه ال حيج بعد  ؛املنادين يف عام تسع من اهلجرة     
نه ال يدخل اجلنة إال     أ و ،ت عريان  وال يطوف بالبي   ،مشرك ةيعين عام تسع  

إال من كان    ، مع نبذ العهود اليت للمشركني بعد أربعة أشهر        ، مؤمنة نفس
  هذا  صلى اهللا عليه وسلم  ومل يفعل، مدتهلهفهو  ، ذلكمنله عهد أكثر 

                                                
  .٨٦٧برقم  )ف الصالة واخلطبةختفي( باب ،)اجلمعة(رواه مسلم يف  )١(
نقض األحكـام الباطلـة ورد      (باب   ،)األقضية( ومسلم يف    ،)النجش( بابرواه البخاري معلقاً يف      )٢(

  .١٧١٨برقم  )حمدثات األمور
  .١٢٩٧برقم  )استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً(باب  ،)احلج( يف بنحوه مسلمرواه  )٣(
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ما أمر به من التأذين يف عام       عد ب املقصود حلصول   ؛التأذين يف حجة الوداع   
   .تسع

صلى اهللا عليـه     يف اتباع النيب   ،واآلخرةدة يف الدنيا    واخلري كله والسعا  
 ألم الفرقـة    ؛ مرضي اهللا عنه   وسلوك مسلك أصحابه   ،على سنته  وسلم
 :عز وجل   كما قال اهللا   ،والطائفة املنصورة هم وأتباعهم بإحسان     ،الناجية
﴿     الَِّذيناِر واَألنصو اِجِرينهالْم لُونَ ِمناِبقُونَ اَألوالساٍن   وسم ِبِإحوهعبات 

             ـارهـا اَألنهتحِري تجاٍت تنج ملَه دأَعو هنواْ عضرو مهنع اللّه ِضير
ِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكدا أَبِفيه اِلِدين١(﴾خ(.   

 ،والعمل الصاحل  ، أن يوفقنا ومجيع املسلمني للعلم النافع      املسئول واهللا
 ،وأصحابه املرضـيني   ، على منهج سيد املرسلني    والسري ،ه يف الدين  والفق

 يعيذنا ومجيع املسلمني من مضالت      وأن ،وأتباعهم بإحسان إىل يوم الدين    
والقـادر    ذلـك  ويلإنه  ،  ومن البدع يف الدين    ،ونزغات الشيطان  ،الفنت
    .وآله وصحبه ، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد،عليه

  ام إلدارات البحوثالرئيس الع
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

                                                
  .١٠٠سورة التوبة، اآلية  )١(
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  األشهر الحرم - ٧٩

 وهل احلرمـة    ؟ وملاذا سميت ذا االسم    ؟ ما هي األشهر احلرم    :س
   )١(؟ أو شيء معني،لبلد معني

 ؛ رجب وذو القعدة وذو احلجة واحملـرم       : األشهر احلرم هي أربعة    :ج
 ذو القعـدة وذو احلجـة   :ي وه ، والبقية متتالية  ، وهو رجب  ،فشهر مفرد 

 ؛ ألن اهللا حرم فيها القتال بـني النـاس         ؛ والظاهر أا مسيت حرماً    .وحمرم
   . مجع حرام؛فلهذا قيل هلا حرم
ِإنَّ ِعدةَ الشهوِر ِعند اللِّه اثْنا عشر شهرا        ﴿ :جل وعال  كما قال اهللا  

  وقال ،)٢(﴾رض ِمنها أَربعةٌ حرم   ِفي ِكتاِب اللِّه يوم خلَق السماوات واألَ      
 ،)٣(﴾يسأَلُونك عِن الشهِر الْحراِم ِقتاٍل ِفيِه قُلْ ِقتالٌ ِفيِه كَـِبري          ﴿ :تعاىل

 حـىت   ؛لعبـاده  وذلك من رمحة اهللا      ،فدل ذلك على أنه حمرم فيها القتال      
ة القتـال   هل حرم: واختلف العلماء . وحىت حيجوا ويعتمروا   ،يسافروا فيها 

 وأن حترمي   ، على أا نسخت   : اجلمهور : على قولني  ؟ أو نسخت  ،فيها باقية 
 وأن التحرمي فيها بـاٍق      ، أا باقية ومل تنسخ    : وقول آخر  .القتال فيها نسخ  

   . وهذا القول أظهر من جهة الدليل،وال يزال

                                                
  .هـ١٤٠١العدد التاسع عام ) التوعية اإلسالمية(نشرت يف جملة  )١(
  .٣٦سورة التوبة، اآلية  )٢(
  .٢١٧سورة البقرة، اآلية  )٣(
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   مفهوم األحاديث المتعلقة بالفتن- ٨٠

 إىل حضرة األخ املكـرم فـضيلة        ،ازمن عبد العزيز بن عبد اهللا بن ب       
   . آمني. وزاده من العلم واإلميان،وفقه اهللا ملا فيه رضاه خ. ح. ع/ الشيخ 

   :)١( أما بعد ،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وصـلكم   هـ١٤١١ حمرم   ٢٤فقد وصلين كتابكم الكرمي املؤرخ يف       
   .واطلعت على مجيع ما ذكرمت اهللا داه

 ،م أن األحاديث املتعلقة بالفنت والتحـذير منـها        ويسرين أن أخربك  
 فهذه  ،على الفنت اليت ال يعرف فيها احملق من املبطل         عند أهل العلم   حممولة
صلى اهللا عليه     وهي اليت قصدها النيب    ، املشروع للمؤمن احلذر منها    ،الفنت
 )٢()) واملاشي خري من الساعي    ،القاعد فيها خري من القائم    (( :بقوله وسلم
   .ديثاحل

   فليست ،أما الفنت اليت يعرف فيها احملق من املبطل والظامل من املظلوم

                                                
هـ، ونشرت يف هـذا  ٥/٣/١٤١١خ وتاريخ   /٢٧٥رسالة جوابية صدرت من مكتب مساحته برقم         )١(

  .٣٥٩:  ، ص٧اموع ج
، ومـسلم يف    ٧٠٨١بـرقم    )تكون فتنة القاعد فيها خري من القائم      (باب   ،)الفنت(رواه البخاري يف     )٢(
  .٢٨٨٦برقم  )نزول الفنت كمواقع القطر(باب  ،)الفنت وأشراط الساعة(
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 بل قد دلت األدلة الشرعية من الكتاب        ،داخلة يف األحاديث املذكورة   
   . على وجوب نصر احملق واملظلوم على الباغي والظامل،والسنة

فـإن   رضي اهللا عنـهما    ومن هذا الباب ما جرى بني علي ومعاوية       
 ومعاوية ومـن    ، وهو جمتهد وله أجران    ،يب عند أهل السنة هو علي     املص

  فلهم أجر واحد   ، طالبون للحق  ، لكنهم جمتهدون  ، وبغاة عليه  ،معه خمطئون 
   .رضي اهللا عن اجلميع

 ،وأما االستعانة ببعض الكفار يف قتال الكفار عند احلاجة أو الضرورة          
 ،الستعانة بأفراد منهم   إذا رأى ويل األمر ا     ،فالصواب أنه ال حرج يف ذلك     

 فعنـد  . عمالً باألدلة كلـها ؛أو دولة يف قتال الدولة املعتدية لصد عدواا   
 وعند احلاجة والضرورة يـستعان      ،عدم احلاجة والضرورة ال يستعان م     

 ويف هذا مجـع بـني األدلـة         . على وجه ينفع املسلمني وال يضرهم      ،م
باملطعم بن عدي ملا رجع مـن      استعان   صلى اهللا عليه وسلم     ألنه ؛الشرعية
 ليدلـه   ؛ واستعان بعبد اهللا بن أريقط الديلي      . ودخل مكة جبواره   ،الطائف

 ومسح للمهـاجرين مـن املـسلمني        . وكالمها مشرك  ،على طريق املدينة  
 ملا يف ذلك مـن املـصلحة        ؛مع كوا دولة نصرانية      باهلجرة إىل احلبشة  

 واسـتعان   . من الكفار   وبعدهم عن أذى قومهم من أهل مكة       ،للمسلمني
   وقال يف حديث عائشة .بدروع من صفوان بن أمية يوم حنني وهو كافر
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 فلن  ،ارجع(( :للذي أراد أن خيرج معه يف بدر وهو مشرك         رضي اهللا عنها  
 واستعان م يف القيـام      ،وأقر اليهود خبيرب بعد ذلك     .)١())أستعني مبشرك 

 ، واشتغال الصحابة باجلهـاد    ، حلاجة املسلمني إليه   ؛على مزارعها وخنيلها  
   .واألدلة يف هذا كثرية رضي اهللا عنه فلما استغين عنهم أجالهم عمر

 اجلمع بني النصوص وعدم ضرب بعـضها        ،والواجب على أهل العلم   
 ألن امللحد   ؛ ودولة البعث أخطر على املسلمني من دولة النصارى        .ببعض

   . كما ال خيفى،أكفر من الكتايب

 ، يدل على احلقد العظـيم     ،عراق البعثي يف الكويت   وما فعله حاكم ال   
   .والكيد لإلسالم وأهله

 أن بعض الناس قد يظن أن االسـتعانة بأهـل           :ومما جيب التنبيه عليه   
 فاالستعانة شـيء واملـواالة   ؛ وليس األمر كذلك   ،الشرك تعترب مواالة هلم   

بـن  حني استعان باملطعم     صلى اهللا عليه وسلم     فلم يكن النيب   .شيء آخر 
 وال  ، أو بيهود خيرب موالياً ألهـل الـشرك        ، أو بعبد اهللا بن أريقط     ،عدي

 واسـتخدامهم يف أمـور   ، وإمنا فعل ذلك للحاجة إليهم  ،متخذاً هلم بطانة  
   وهكذا بعثه املهاجرين من مكة .تنفع املسلمني وال تضرهم

                                                
  .١٨١٧برقم  )كراهة االستعانة يف الغزو مبشرك(باب  ،)اجلهاد والسري(رواه مسلم يف  )١(
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 وإمنا فعل ذلـك ملـصلحة       ، ليس ذلك مواالة للنصارى    ،إىل بالد احلبشة  
   .مني وختفيف الشر عنهماملسل

 وأن يـرتل األدلـة      ،فيجب على املسلم أن يفرق بني ما فرق اهللا بينه         
   . وال رب سواه، ال إله غريه،هو املوفق واهلادي سبحانه  واهللا،منازهلا

 ونسخة من قـرارات املـؤمتر       ،ونشفع لكم نسخة مما كتبناه يف ذلك      
خة من وثيقة مكة     ونس ،هـ٢٣/٢/١٤١١ ٢١مبكة املكرمة يف الفترة من      

  . املكرمة الصادرة عن املؤمتر املذكور

 ، والثبات عليـه ،أن مينحنا وإياكم الفقه يف الدين  عز وجل  وأسأل اهللا 
 وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من مـضالت         ،والدعوة إليه على بصرية   

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. إنه مسيع قريب،الفنت

  رات البحوثالرئيس العام إلدا
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  ةالحوار الذي أجراه رئيس تحرير جريد -  ٨١
   مع سماحته حول الصلح مع اليهود)المسلمون(

 جواز الهدنة مع األعداء مطلقة ) أ(

  إذا رأى ولي األمر المصلحة في ذلك ،ومؤقتة

ـ       : مساحة الوالد  :١س  ،ه املنطقة تعيش اليوم مرحلة السالم واتفاقيات
 ، مما حـدا ببعـضهم معارضـته       ،األمر الذي آذى كثريا من املسلمني     

 أو  ،والسعي ملواجهة احلكومات اليت تدعمه عن طريـق االغتيـاالت         
   : ومنطقهم يقوم على اآليت،ضرب األهداف املدنية لألعداء

 .أن اإلسالم يرفض مبدأ املهادنة  -  أ
 بغض النظر عن حـال      ،بأن اإلسالم يدعو ملواجهة العداء     -  ب

 .مة واملسلمني من ضعف أو قوةاأل

 وكيف نتعامل مع هذا الواقع مبا يكفـل سـالمة           ،نرجو بيان احلق  
   )١(؟الدين وأهله

                                                
مع مساحته، ونـشر نـص       )املسلمون(جريدة  رئيس حترير    عبد اهللا الرفاعي  / حوار أجراه الدكتور     )١(

  .٢١٢:  ، ص٨هـ، ويف هذا اموع ج٢١/٧/١٤١٥ بتاريخ ٥١٦احلوار يف العدد 
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 إذا رأى ويل األمر املصلحة      ، جتوز اهلدنة مع األعداء مطلقة ومؤقتة      :ج
وِإن جنحواْ ِللسلِْم فَاجنح لَهـا وتوكَّـلْ        ﴿ :سبحانه  لقول اهللا  ؛يف ذلك 
 صلى اهللا عليـه وسـلم       وألن النيب  ،)١(﴾ اللِّه ِإنه هو السِميع الْعِليم     علَى

 يـأمن   ، كما صاحل أهل مكة على ترك احلرب عشر سنني         ،فعلهما مجيعاً   
 وصاحل كثريا من قبائـل العـرب        ، ويكف بعضهم عن بعض    ،فيها الناس 

جل مـن ال     وأ ، نبذ إليهم عهودهم   ، فلما فتح اهللا عليه مكة     ،صلحاً مطلقاً 
براءةٌ من اللِّه ورسوِلِه ِإلَـى  ﴿ :سبحانه  كما يف قوله،عهد له أربعة أشهر 

   ِرِكنيشالْم نم مدتاهع فـسيحوا يف األرض أربعـة أشـهر         *الَِّذين ﴾ 
  .)٢(اآلية

املنادين بذلك عام تسع من اهلجرة بعـد         صلى اهللا عليه وسلم    وبعث
وألن احلاجة واملصلحة اإلسالمية     ضي اهللا عنه  ر  ملا حج  ،الفتح مع الصديق  

 كما فعل ذلـك     ، مث قطعها عند زوال احلاجة     ،قد تدعو إىل اهلدنة املطلقة    
   .صلى اهللا عليه وسلم  النيب

أحكام (القول يف ذلك يف كتابه       رمحه اهللا  وقد بسط العالمة ابن القيم    
ومجاعة مـن    ،ابن تيمية /  شيخ اإلسالم    ، واختار ذلك شيخه   ،)أهل الذمة 
  .  واهللا ويل التوفيق.أهل العلم

                                                
  .٦١سورة األنفال، اآلية  )١(
  .٢، ١اآليتان  سورة التوبة، )٢(
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  نصيحة مهمة ألبناء الشعب الفلسطيني-  ب

 فحمـاس   : خيتلف الفلسطينيون يف مواقفهم من عملية السالم       :س
 وأغلـب   ، والسلطة الفلسطينية موافقة   ،تعارض وتدعو إىل املقاومة   

 ومـا هـو   ؟ فمن تلزم الناس طاعته    ،مع السلطة  كما يبدو  الشارع
 ألن هناك أخطـاراً بـأن       ؛ نرجو بيان احلق   ؟حنن يف اخلارج  موقفنا  

   ؟ينشب القتال بني الفلسطينيني أنفسهم

 ومبا جعل اهللا لكم من حمبة وقبول        ،ويف ختام احلديث مع مساحتكم    
 ، أرجو أن يوجه مساحتكم كلمة ألبناء هذه األمـة  ،يف قلوب الناس  

فل رفعة الدين    ويك ،يكون فيها ما يكفل سعادم يف الدنيا واآلخرة       
   . آمني.وفقنا اهللا وإياكم لكل خري وأهله

 ويتعـاونوا   ،ننصح الفلسطينيني مجيعاً بأن يتفقوا على الـصلح       : ٢ج  
 وإرغامـاً   ، ومجعاً للكلمة علـى احلـق      ، حقناً للدماء  ؛على الرب والتقوى  

   .لألعداء الذين يدعون إىل الفرقة واالختالف

 وأن يلزموا ـا  ،كموا شريعة اهللا  وعلى الرئيس ومجيع املسئولني أن حي     
 ، ملا يف ذلك من السعادة واملصلحة العظيمة للجميـع         ؛الشعب الفلسطيين 

  وألن ذلك هو الواجب الذي 
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يف سـورة   سـبحانه   كما يف قولـه ،أوجبه اهللا على املسلمني عند القدرة 
 إىل  ،)١(﴾ أَهـواءهم  وأَِن احكُم بينهم ِبمآ أَنزلَ اللّه والَ تتِبع       ﴿ :)املائدة(

أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللِّه حكْمـا         ﴿ :سبحانه أن قال 
فَـالَ وربـك الَ     ﴿ :)النساء(يف سورة    سبحانه  وقال ،)٢(﴾لِّقَوٍم يوِقنونَ 

 يِجدواْ ِفي أَنفُِسِهم حرجا     يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم الَ       
 :)املائـدة (يف سـورة     سبحانه  وقال ،)٣(﴾مما قَضيت ويسلِّمواْ تسِليما   

ومـن  ﴿ : و ،)٤(﴾ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ        ﴿
        مه لَِئكفَأُو لَ اللّها أنزكُم ِبمحي ونَلَّمكُم   ﴿ : و ،)٥(﴾الظَّاِلمحي ن لَّممو
   .)٦(﴾ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ

 أن الواجـب علـى مجيـع الـدول     ،ومن هذه اآليات وغريها يعلم   
 ويف ذلـك    ، واحلذر مما خيالفها   ،اإلسالمية هو حتكيم شرع اهللا فيما بينهم      

   .ا واآلخرة وجنام يف الدني،سعادم ونصرهم

  
                                                

  .٤٩سورة املائدة، اآلية  )١(
  .٥٠سورة املائدة، اآلية  )٢(
  .٦٥سورة النساء، اآلية  )٣(
  .٤٤املائدة، اآلية سورة  )٤(
  .٤٥سورة املائدة، اآلية  )٥(
  .٤٧سورة املائدة، اآلية  )٦(
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 وأن يصلح   ،نسأل اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن مينحهم التوفيق        
 إنه ويل ذلك    ، وأن يعينهم على حتكيم شريعته يف كل شئوم        ،هلم البطانة 
   .والقادر عليه

 بأن يتفقهوا يف    :وذه املناسبة فإين أنصح مجيع املسلمني يف كل مكان        
 :سـبحانه   كما يف قولـه    ،ة اليت خلقوا هلا    وأن يعرفوا معىن العباد    ،الدين
 سبحانه  وقد أمرهم اهللا ا    ،)١(﴾وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدونِ     ﴿

يا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمـن          ﴿ :تعاىل يف قوله 
يف مواضع كثرية من كتابه      سبحانه  وقد فسرها  ،)٢(﴾قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ  

 عليه من ربـه أفـضل الـصالة والتـسليم           وسنة رسوله األمني   ،العظيم
وختصيصه بالعبادة مـن اخلـوف والرجـاء         سبحانه  توحيده :وحقيقتها

 مع طاعـة    ،والتوكل والصوم والذبح والنذر، وغري ذلك من أنواع العبادة        
   .أوامره وترك نواهيه

 ،واهلـدى   والـرب  ، والتقوى ، واإلميان ،لم أا هي اإلسالم   وبذلك يع 
 ألا تـؤدى باخلـضوع      ؛ عبادة : مسى اهللا ذلك كله    ،وطاعة اهللا ورسوله  

   .سبحانه  والذل هللا

   وأن ،فالواجب على املكلفني أن يعبدوه وحده
                                                

  .٥٦سورة الذاريات، اآلية  )١(
  .٢١سورة البقرة، اآلية  )٢(
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 ، وختصيصه بالعبـادة وحـده  ،يتقوا غضبه وعقابه باإلخالص له يف العمل  
 والتواصي  ، والتناصح بينهم  ، واحلكم بشريعته  ،ترك نواهيه وطاعة أوامره و  

وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى    ﴿ :عز وجل   كما قال اهللا   ،باحلق والصرب عليه  
 ،)١(﴾والَ تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن واتقُواْ اللّه ِإنَّ اللّه شِديد الِْعقَابِ          

ِإلَّا الَّـِذين آمنـوا       *ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسرٍ     *الْعصِرو﴿ :سبحانه وقال
   .)٢(﴾وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر

يف هذه السورة العظيمة أن مجيع بـين اإلنـسان يف            سبحانه فأوضح
 بـاحلق وتواصـوا      وتواصوا ، إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات     ،خسران
   . فهؤالء هم الراحبون والسعداء، واملنصورون يف الدنيا واآلخرة.بالصرب

 آمنوا باهللا ربـاً وإهلـا       : يعين )إال الذين آمنوا  ( :سبحانه ومعىن قوله 
 وجبميـع الرسـل   صلى اهللا عليه وسلم  وآمنوا برسوله حممد ،ومعبوداً حبق 

 ، اجلنة والنار  :ورسوله من أمر  وبكل ما أخرب اهللا به       عليهم الصالة والسالم  
 فـأدوا فـرائض     ،)وعملوا الصاحلات (  مث ، وغري ذلك  ،واحلساب واجلزاء 

 فيمـا  )وتواصوا باحلق( مث ، وتركوا حمارم اهللا عن إخالص هللا وصدق   ،اهللا
   ؛ وصربوا على ذلك، وأمروا باملعروف ووا عن املنكر، وتناصحوا،بينهم

                                                
  .٢سورة املائدة، اآلية  )١(
  .سورة العصر، كاملة )٢(
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 ، وهم الراحبون  ،فهؤالء هم املنصورون   ، وخيشون عقابه  ،يرجون ثواب اهللا  
   .وهم السعداء يف الدنيا واآلخرة

 أن جيعلنـا وسـائر      ،بأمسائه احلسىن وصفاته العلى    سبحانه فنسأل اهللا 
 وأن يوفق مجيع املسلمني يف كل مكان لالستقامة على هذه           ،إخواننا منهم 

 وسلم   وصلى اهللا  . إنه مسيع قريب   ، والتواصي ا  ، والصرب عليها  ،األخالق
   . وآله وصحبه،على نبينا حممد

  أجوبة على أسئلة تتعلق -  ٨٢
  بالحوار السابق حول الصلح مع اليهود

   : وبعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،احلمد هللا 
 ،فهذه أجوبة على أسئلة تتعلق مبا أفتينا به من جواز الصلح مع اليهود            

 على حسب ما يراه ويل األمر      ، صلحاً مؤقتاً أو مطلقاً    ،وغريهم من الكفرة  
مـن املـصلحة يف     ويل أمر املسلمني الذي جتري املصاحلة على يديه       :أعين
 ،)املـسلمون ( لألدلة اليت أوضحناها يف الفتوى املذكورة يف صحيفة   ؛ذلك

   :وهذا نص األسئلة ،هـ ١٤١٥ رجب ٢١يف العدد الصادر يوم 
ه مودم وال   الصلح مع اليهود أو غريهم من الكفرة ال يلزم من          -  أ

  :مواالم
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  فهم بعض الناس من إجابتكم على سؤال الصلح مع اليهود          :١س
 أن الصلح أو اهلدنـة مـع اليهـود         وهو السؤال األول يف املقابلة    

 وأنه جيـوز مـودة      ،جائز على إطالقه    واملعتدين ،املغتصبني لألرض 
 وجيب عدم إثارة ما يؤكد البغضاء والرباءة منـهم          ،اليهود وحمبتهم 

 ، ويف أجهـزة إعالمهـا  ،يف املناهج التعليمية يف البالد اإلسـالمية      
 وأم ليسوا بعد معاهـدات      ،زاعمني أن السالم معهم يقتضي هذا     

 وألن العامل اآلن يعيش حالـة       ، جيب اعتقاد عداوم   ،السالم أعداء 
 فال جيوز إثارة العداوة الدينية بني       ،الوفاق الدويل والتعايش السلمي   

   )١(.جو من مساحتكم التوضيح فنر.الشعوب

 الصلح مع اليهود أو غريهم من الكفرة ال يلزم منه مودم وال             :١ج  
 وكف بعضهم عن إيـذاء      ، بل ذلك يقتضي األمن بني الطرفني      ،مواالم

 وغري ذلـك    ، وتبادل السفراء  ، كالبيع والشراء  ؛ وغري ذلك  ،البعض اآلخر 
   . مواالممن املعامالت اليت ال تقتضي مودة الكفرة وال

 ومل يوجـب ذلـك      ،أهل مكة  صلى اهللا عليه وسلم    وقد صاحل النيب  
  حمبتهم 

                                                
 امـوع   ويف هذا . هـ١٩/٨/١٤١٥ يف   ٥٢٠العدد   ،)املسلمون(هذه األجوبة نشرت يف جريدة       )١(
  ٢١٩: ، ص٨ج
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 حىت يسر اهللا فتح مكـة       ، بل بقيت العداوة والبغضاء بينهم     ،وال مواالم 
صـلى اهللا     وهكذا صاحل النيب   ، ودخل الناس يف دين اهللا أفواجاً      ،عام الفتح 

 ومل يوجـب    ،راً صلحاً مطلقاً  يهود املدينة ملا قدم املدينة مهاج      عليه وسلم 
   .ذلك مودم وال حمبتهم

 والتحـدث   ،كان يعاملهم يف الشراء منهم     عليه الصالة والسالم   لكنه
 صلى اهللا عليه وسلم     ومات ، ودعوم إىل اهللا وترغيبهم يف اإلسالم      ،إليهم

   . يف طعام اشتراه ألهله،ودرعه مرهونة عند يهودي
عليـه   يهود اخليانة أجالهم من املدينة    وملا حصل من بين النضري من ال      

 وملا نقضت قريظة العهد ومالئوا كفـار مكـة يـوم            ، الصالة والسالم 
صلى اهللا عليه    قاتلهم النيب  صلى اهللا عليه وسلم    األحزاب على حرب النيب   

  بعدما حكم سعد بن معاذ     ، وسىب ذريتهم ونساءهم   ،فقتل مقاتلتهم  وسلم
أن  صلى اهللا عليـه وسـلم      وأخرب النيب  ،فيهم فحكم بذلك   رضي اهللا عنه  

   .حكمه قد وافق حكم اهللا من فوق سبع مسوات
يف   وقعت اهلدنة بينـهم    ،وهكذا املسلمون من الصحابة ومن بعدهم     

 ، فلم يوجب ذلك مودة    ،وبني الكفرة من النصارى وغريهم     أوقات كثرية 
 عـداوةً لِّلَّـِذين     لَتِجدنَّ أَشد الناسِ  ﴿ :سبحانه  وقد قال اهللا   ،وال مواالة 

   وقال ،)١(﴾آمنواْ الْيهود والَِّذين أَشركُواْ

                                                
  .٨٢سورة املائدة، اآلية  )١(
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قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا           ﴿ :سبحانه
         نوِن اللَِّه كَفَرونَ ِمن ددبعا تِممو اء ِمنكُمرا بِإن ِمِهما    ِلقَوننيا بدبو ا ِبكُم

    هـدحوا ِباللَّـِه وِمنؤى تتا حداء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبوقـال ،)١(﴾و  
يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ الْيهـود والنـصارى أَوِليـاء            ﴿ :سبحانه

    تن يمٍض وعاء بِليأَو مهضعب         مِدي الْقَوهالَ ي ِإنَّ اللّه مهِمن هفَِإن نكُمم ملَّهو
ِم الْآِخِر       ﴿ :عز وجل   وقال ،)٢(﴾الظَّاِلِمنيوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤا يمقَو ِجدلَا ت

و ِإخوانهم  يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءهم أَو أَبناءهم أَ          
مهتِشريع واآليات يف هذا املعىن كثرية. اآلية)٣(﴾أَو .   

إذا دعت إليه    ومما يدل على أن الصلح مع الكفار من اليهود وغريهم         
صلى اهللا    أنه : وال مواالة  ، وال حمبة  ،ال يلزم منه مودة    املصلحة أو الضرورة  

أن يقوموا على النخيـل      صاحل اليهود فيها على      ،ملا فتح خيرب   عليه وسلم 
 ومل ، والنصف الثـاين للمـسلمني     ، بالنصف هلم  ،والزروع اليت للمسلمني  

صلى اهللا عليه     بل قال  ، ومل حيدد مدة معينة    ،يزالوا يف خيرب على هذا العقد     
   : ويف لفظ،)٤())نقركم على ذلك ما شئنا(( :وسلم

                                                
  .٤سورة املمتحنة، اآلية  )١(
  .٥١سورة املائدة، اآلية  )٢(
  .٢٢سورة اادلة، اآلية  )٣(
، ومسلم  ٢٣٣٨برقم   ...)أقرك ما أقرك اهللا   : إذا قال رب األرض   (باب   ،)املزارعة(رواه البخاري يف     )٤(

  .١٥٥١برقم  )واملعاملة جبزء من الثمر والزرعاملساقاة (باب  ،)املساقاة(يف 
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رضـي اهللا    مر فلم يزالوا ا حىت أجالهم ع      ،)١())نقركم ما أقركم اهللا   ((
  . عنه 

 علـيهم   خـرص أنه ملا    رضي اهللا عنه   وروي عن عبد اهللا بن رواحة     
رضـي اهللا     فقال ، إنك قد جرت يف اخلرص     :الثمرة يف بعض السنني قالوا    

 ،واهللا إنه ال حيملين بغضي لكم وحمبيت للمسلمني أن أجور علـيكم            ":عنه
  ."ذناه بذلكم أخ وإن شئت،فإن شئتم أخذمت باخلرص الذي خرصته عليكم

 وال  ، وال مواالة  ،وهذا كله يبني أن الصلح واملهادنة ال يلزم منها حمبة         
 كما يظن ذلك بعض من قل علمه بأحكـام الـشريعة            ،مودة ألعداء اهللا  

   .املطهرة
 أن الصلح مع اليهود أو غريهـم مـن          ،وبذلك يتضح للسائل وغريه   

 من املعامالت املتعلقـة   وال غريها ،الكفرة ال يقتضي تغيري املناهج التعليمية     
   . واهللا ويل التوفيق.باحملبة واملواالة

  :الصلح مع اليهود ال يقتضي التمليك أبدياً   - ب
 إقراره على ما اقتطعـه      : هل تعين اهلدنة املطلقة مع العدو      :٢س

 أبـداً  وأا قد أصـبحت حقـاً   ،من أرض املسلمني يف فلسطني   
   مبوجب معاهدات تصدق عليها ،لليهود

                                                
  .٢٧٣٠برقم  )إذا اشترط يف املزارعة إذا شئت أخرجتك(باب  ،)الشروط(رواه البخاري يف  )١(
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 املتحـدة   األمم وختول   ، اليت متثل مجيع أمم األرض     ،ملتحدةاألمم ا 
 أو قتال   ،عقوبة أي دولة تطالب مرة أخرى باسترداد هذه األرض        

  ؟اليهود فيها
 ال يقتضي   ، الصلح بني ويل أمر املسلمني يف فلسطني وبني اليهود         :٢ج

ليكاً  وإمنا يقتضي ذلك متليكهم مت     ،متليك اليهود ملا حتت أيديهم متليكاً أبدياً      
 أو يقوى املسلمون على إبعادهم عن ديار        ، حىت تنتهي اهلدنة املؤقتة    ،مؤقتاً

   .املسلمني بالقوة يف اهلدنة املطلقة
 أو يعطـوا    ،وهكذا جيب قتاهلم عند القدرة حىت يدخلوا يف دين اإلسالم         

يف  سبحانه  لقول اهللا  ؛ وهكذا النصارى واوس   ،اجلزية عن يد وهم صاغرون    
قَاِتلُواْ الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباللِّه والَ ِبالْيوِم اآلِخِر والَ يحرمونَ      ﴿ :)بةالتو(سورة  

ما حرم اللّه ورسولُه والَ يِدينونَ ِدين الْحق ِمن الَِّذين أُوتواْ الِْكتاب حتـى              
   .)١(﴾يعطُواْ الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ

أنه أخـذ اجلزيـة مـن        صلى اهللا عليه وسلم    وقد ثبت يف الصحيح عنه    
إذا مل   فقـط   وبذلك صار هلم حكم أهل الكتاب يف أخـذ اجلزيـة           ،اوس
 كما نص   ، أما حل الطعام والنساء للمسلمني فمختص بأهل الكتاب        .يسلموا

   .)املائدة(يف سورة  سبحانه عليه كتاب اهللا
يف سـورة   تعـاىل  يف تفسري قولـه  ه اهللارمح وقد صرح احلافظ ابن كثري 

  وِإن جنحواْ ِللسلِْم﴿ :األنفال
                                                

  .٢٩سورة التوبة، اآلية  )١(
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   . مبعىن ما ذكرنا يف شأن الصلح، اآلية)١( ﴾فَاجنح لَها

  :ما تقتضيه املصلحة يعمل به من الصلح وعدمه: ج

مبـا    متكينـه  ، هل جيوز بناء على اهلدنة مع العدو اليهودي        :٣س
االستفادة مـن الـدول اإلسـالمية       من   يسمى معاهدات التطبيع  

 ، مبا يعود عليه باملنافع العظيمـة      ، وغري ذلك من ااالت    ،اقتصادياً
 وأن  ، ومتكينه يف البالد اإلسالمية املغتصبة     ،ويزيد من قوته وتفوقه   

 وأنه جيب علـيهم     ،على املسلمني أن يفتحوا أسواقهم لبيع بضائعه      
 يشترك اليهـود  ، كالبنوك والشركات ؛تأسيس مؤسسات اقتصادية  

 ؛ وأنه جيب أن يشتركوا كذلك يف مصادر امليـاه       ،فيها مع املسلمني  
   ؟ وإن مل يكن جارياً يف أرض فلسطني،كالنيل والفرات

 ال يلزم من الصلح بني منظمة التحرير الفلسطينية وبني اليهود ما            :٣ج
ذا  فإ ، بل كل دولة تنظر يف مصلحتها      ،ذكره السائل بالنسبة إىل بقية الدول     

رأت أن من املصلحة للمسلمني يف بالدها الصلح مع اليهـود يف تبـادل              
 وغري ذلك من املعامالت اليت جييزهـا الـشرع          ، والبيع والشراء  ،السفراء
   وإن رأت أن املصلحة هلا ولشعبها مقاطعة . فال بأس يف ذلك،املطهر

                                                
  .٦١سورة األنفال، اآلية  )١(
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ة  وهكذا بقية الـدول الكـافر      ،اليهود فعلت ما تقتضيه املصلحة الشرعية     
   .حكمها حكم اليهود يف ذلك

سواء كان ملكاً أو أمرياً أو       والواجب على كل من توىل أمر املسلمني      
 ويكـون يف    ، فيسمح مبا ينفعهم   ،رئيس مجهورية أن ينظر يف مصاحل شعبه      

 ومينع ما سـوى     ،مصلحتهم من األمور اليت ال مينع منها شرع اهللا املطهر         
ِإنَّ اللّه  ﴿ :عز وجل  الً بقول اهللا   عم ؛ذلك مع أي دولة من الدول الكافرة      

وِإن جنحواْ  ﴿ :سبحانه  وقوله ،)١(﴾يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألماناِت ِإلَى أَهِلها     
يف  صـلى اهللا عليـه وسـلم       وتأسياً بالنيب ،   اآلية )٢( ﴾فَاجنح لَها  ِللسلِْم

عليه الـصالة    ال وقد ق  ، ولليهود يف املدينة ويف خيرب     ،مصاحلته ألهل مكة  
 ،كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتـه    (( :يف احلديث الصحيح   والسالم

 والرجل راع يف أهل بيته ومسئول عـن         ،فاألمري راع ومسئول عن رعيته    
 والعبـد راع يف    ، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها        ،رعيته

أال (( :صلى اهللا عليـه وسـلم       مث قال  ،))مال سيده ومسئول عن رعيته    
  يف  عز وجل  وقد قال اهللا)٣(.))فكلكم راٍع ومسئول عن رعيته

                                                
  .٥٨سورة النساء، اآلية  )١(
  .٦١سورة األنفال، اآلية  )٢(
، ويف  ٢٤٠٩بـرقم    )العبد راع يف مال سـيده     (باب   ،)االستقراض وأداء الديون   (رواه البخاري يف   )٣(
، ٢٥٥٨برقم   )العبد راع يف مال سيده    (، وباب   ٢٥٥٤برقم   )كراهية التطاول على الرقيق   (باب   ،)العتق(

  .١٨٢٩برقم  )اإلمام العادل وعقوبة اجلائر فضيلة(باب  ،)اإلمارة(ومسلم يف 
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يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تخونواْ اللّه والرسولَ وتخونـواْ          ﴿ :كتابه الكرمي 
   .)١(﴾أَماناِتكُم وأَنتم تعلَمونَ

 م باجلزية  والعجز عن إلزامه   ،وهذا كله عند العجز عن قتال املشركني      
أما مع القدرة على جهادهم وإلزامهم       إذا كانوا من أهل الكتاب أو اوس      

فال جتوز   إن كانوا من أهلها     أو دفع اجلزية   ،أو القتل  ،بالدخول يف اإلسالم  
 وإمنا جتوز املصاحلة عند احلاجة      ، وترك القتال وترك اجلزية    ،املصاحلة معهم 

 ؛إن كانوا من أهلها      زامهم باجلزية  مع العجز عن قتاهلم أو إل      ،أو الضرورة 
قَاِتلُواْ الَِّذين الَ يؤِمنـونَ ِباللّـِه والَ        ﴿ :سبحانه وتعاىل  ملا تقدم من قوله   

             ـقالْح ونَ ِدينِدينالَ يو ولُهسرو اللّه مرا حونَ ممرحالَ يِم اآلِخِر ووِبالْي
     ابواْ الِْكتأُوت الَِّذين ونَ      ِمناِغرص مهٍد ون يةَ عيطُواْ الِْجزعى يت٢(﴾ح(، 

يكُونَ الـدين كُلُّـه     وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ و     ﴿ :عز وجل  وقوله
   . إىل غري ذلك من اآليات املعلومة يف ذلك،)٣(﴾ِللّه

مع أهل مكة يوم احلديبيـة ويـوم         صلى اهللا عليه وسلم    وعمل النيب 
   ومع اليهود حني قدم ،الفتح

                                                
  .٢٧ سورة األنفال، اآلية )١(
  .٢٩سورة التوبة، اآلية  )٢(
  .٣٩سورة األنفال، اآلية  )٣(
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   . يدل على ما ذكرنا،املدينة

 ، وأن يـصلح أحـواهلم     ،واهللا املسئول أن يوفق املسلمني لكل خـري       
 وأن  ، ويصلح قـادم   ،ومينحهم الفقه يف الدين، وأن يويل عليهم خيارهم       

 إنـه ويل ذلـك      ،يعينهم على جهاد أعداء اهللا على الوجه الذي يرضـيه         
   .والقادر عليه

   . وآله وصحبه،صلى اهللا وسلم على نبينا حممدو
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  إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة - ٨٣
  الشيخ يوسف القرضاوي حول الصلح مع اليهود

 والصالة والسالم على نبينا حممـد الـصادق         ،احلمد هللا رب العاملني   
 أما  ، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين      ، وعلى آله وصحبه أمجعني    ،األمني
   )١(: بعد

يوسف القرضـاوي   / هذا إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ        ف
 شـعبان  ٩ الـصادرة يـوم     ،١١٣٣العـدد   ) اتمـع (املنشور يف جملة    

 وما صـدر    ، حول الصلح مع اليهود    ،م١٠/١/١٩٩٥هـ املوافق   ١٤١٥
 رجـب   ٢١ الصادر يف    )املسلمون(مين يف ذلك املقال املنشور يف صحيفة        

   .هة إيل من بعض أبناء فلسطني جواباً ألسئلة موج؛هـ١٤١٥

 ؛وقد أوضحت أنه ال مانع من الصلح معهم إذا اقتضت املصلحة ذلك           
 وقد رأى فضيلة    . ويتمكنوا من إقامة دينهم    ،ليأمن الفلسطينيون يف بالدهم   

 ، ألن اليهود غاصبون   ؛ أن ما قلته يف ذلك خمالف للصواب       ،الشيخ يوسف 
وإين أشـكر فـضيلته      . فضيلته إىل آخر ما ذكره   . .فال جيوز الصلح معهم   

  على اهتمامه ذا 

                                                
: ، ص  ٨هـ، ويف هذا امـوع ج     ٦/١٠/١٤١٥ بتاريخ   ١١٤٠يف العدد   ) اتمع(نشرت يف جملة     )١(

٢٢٦.  
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والشك أن األمر يف هذا      ، ورغبته يف إيضاح احلق الذي يعتقده      ،املوضوع
 وكل أحد   ،"يرجع فيه للدليل     ":كما قال فضيلته    هو ،املوضوع وأشباهه 

 وهـذا هـو     .صلى اهللا عليه وسلم       إال رسول اهللا   ،يؤخذ من قوله ويترك   
فَِإن تنـازعتم ِفـي     ﴿ :عز وجل   لقول اهللا  ؛اخلالفاحلق يف مجيع مسائل     

            ِم اآلِخِر ذَِلكوالْيونَ ِباللِّه وِمنؤت موِل ِإن كُنتسالرِإلَى اللِّه و وهدٍء فَريش
وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شـيٍء      ﴿ :سبحانه  وقال .)١(﴾خير وأَحسن تأِْويالً  

   . وهذه قاعدة جممع عليها بني أهل السنة واجلماعة،)٢(﴾ اللَِّهفَحكْمه ِإلَى
 وأجبنا عـن    ،ولكن ما ذكرناه يف الصلح مع اليهود قد أوضحنا أدلته         

أسئلة وردت إلينا يف ذلك من بعض الطلبة بكليـة الـشريعة يف جامعـة              
 الصادرة يف يوم    )املسلمون( وقد نشرت هذه األجوبة يف صحيفة        ،الكويت
 وفيها إيضاح لـبعض     ،م٢٠/١/١٩٩٥هـ املوافق   ١٩/٨/١٤١٥اجلمعة  

  . ما أشكل على بعض اإلخوان يف ذلك
 إن قريشاً قـد     :وغريه من أهل العلم    وفقه اهللا  ونقول للشيخ يوسف  

 :)احلـشر (يف سورة    سبحانه  كما قال  ،أخذت أموال املهاجرين ودورهم   
ِدياِرِهم وأَمواِلِهم يبتغونَ فَضلًا    ِللْفُقَراء الْمهاِجِرين الَِّذين أُخِرجوا ِمن      ﴿

   ،)٣(﴾من اللَِّه وِرضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَِئك هم الصاِدقُونَ
                                                

  .٥٩سورة النساء، اآلية  )١(
  .١٠سورة الشورى، اآلية  )٢(
  .٨سورة احلشر، اآلية  )٣(
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قريشاً يوم احلديبية سنة سـت       صلى اهللا عليه وسلم    ومع ذلك صاحل النيب   
لـم املهـاجرين يف      ومل مينع هذا الصلح ما فعلته قريش من ظ         ،من اهلجرة 

صلى اهللا عليـه      مراعاة للمصلحة العامة اليت رآها النيب      ؛دورهم وأمواهلم 
 وملن يرغـب الـدخول يف       ،جلميع املسلمني من املهاجرين وغريهم     وسلم
   .اإلسالم

 عن املثال الذي مثل بـه يف  :ونقول أيضاً جواباً لفضيلة الشيخ يوسف  
 مث صاحله   ،ن وأخرجه إىل العراء    لو أن إنساناً غصب دار إنسا      : وهو ،مقاله

   . أن هذا الصلح ال يصح: أجاب الشيخ يوسف.على بعضها
 والشك أن املظلوم إذا رضـي       ، بل هو خطأ حمض    ،وهذا غريب جداً  

 لعجزه عن أخذ حقه     ؛ واصطلح مع الظامل يف ذلك فال حرج       ،ببعض حقه 
قُوا اللَّه  فَات﴿ :عز وجل   وقد قال اهللا   ، وما ال يدرك كله ال يترك كله       ،كله

 متطَعتا اس١(﴾م(، سبحانه  وقال: ﴿ريخ لْحالصو﴾)والشك أن رضـا  ،)٢ 
 خـري   ،املظلوم حبجرة من داره أو حجرتني أو أكثر يسكن فيها هو وأهله           

فَلَا تِهنوا وتدعوا ِإلَـى الـسلِْم     ﴿ :عز وجل   أما قوله  .من بقائه يف العراء   
 فهذه اآلية فيما إذا     ،)٣(﴾ واللَّه معكُم ولَن يِتركُم أَعمالَكُم     وأَنتم الْأَعلَونَ 

   فإنه ال ، وأقدر على أخذ حقه،كان املظلوم أقوى من الظامل
                                                

  .١٦سورة التغابن، اآلية  )١(
  .١٢٨سورة النساء، اآلية  )٢(
  .٣٥سورة حممد، اآلية  )٣(
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 وأقدر علـى    ، وهو أعلى من الظامل    ، والدعوة إىل السلم   ،جيوز له الضعف  
أن  فـال بـأس      ، أما إذا كان ليس هو األعلى يف القوة احلسية         ،أخذ حقه 

يف تفـسريه    رمحه اهللا   كما صرح بذلك احلافظ ابن كثري      ،يدعو إىل السلم  
 ملـا   ؛إىل السلم يوم احلديبية    صلى اهللا عليه وسلم     وقد دعا النيب   .هذه اآلية 

 ، وأنه أوىل من القتـال     ،رأى أن ذلك هو األصلح للمسلمني واألنفع هلم       
  لقـول اهللا   ؛ويذرالقدوة احلسنة يف كل ما يأيت        عليه الصالة والسالم   وهو

   . اآلية)١(﴾لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ﴿ :عز وجل
 غـزاهم يف عقـر      ،وملا نقضوا العهد وقدر على مقاتلتهم يوم الفتح       

 ومت  ، ومكنه من رقاب أهلها حىت عفا عنهم       ، وفتح اهللا عليه البالد    ،دارهم
   . وهللا احلمد واملنة،له الفتح والنصر

 إعـادة   ،فأرجو من فضيلة الشيخ يوسف وغريه من إخواين أهل العلم         
 ال علـى العاطفـة      ،النظر يف هذا األمر بنـاء علـى األدلـة الـشرعية           

 مع االطالع على ما كتبته أخرياً من األجوبة الـصادرة يف            ،واالستحسان
 وقد  .م٢٠/١/١٩٩٥ املوافق   ،هـ١٩/٨/١٤١٥يف  ) املسلمون(صحيفة  

ن الواجب جهاد املشركني من اليهود وغريهم مع القدرة          أ :أوضحت فيها 
كما دلت علـى ذلـك       إن كانوا من أهلها     أو يؤدوا اجلزية   ،حىت يسلموا 

  اآليات القرآنية 

                                                
  .٢١سورة األحزاب، اآلية  )١(
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 ال حرج يف الصلح على وجـه   ، وعند العجز عن ذلك    ،واألحاديث النبوية 
 يف حربـه   صلى اهللا عليه وسـلم      تأسياً بالنيب  ؛ينفع املسلمني وال يضرهم   

 فهذا هو   ، ووقوفاً عندها  ، ومتسكاً باألدلة الشرعية العامة واخلاصة     ،وصلحه
   . وطريق السعادة والسالمة يف الدنيا واآلخرة،طريق النجاة

لكل مـا فيـه      قادة وشعوباً  واهللا املسئول أن يوفقنا ومجيع املسلمني     
لي  ويع ، وأن ينصر دينه   ، وأن مينحهم الفقه يف دينه واالستقامة عليه       ،رضاه
 ويوفقهم للحكم بـشريعته والتحـاكم   ، وأن يصلح قادة املسلمني   ،كلمته
  .  إنه ويل ذلك والقادر عليه، واحلذر مما خيالفها،إليها

   . وأتباعه بإحسان، وآله وأصحابه،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

  

 

 

 

ويليـــه   انتهـــى الجـــزء الثـــامن عـــشر   
ــشي ــزء بمـ ــالى الجـ ــع  ئة اهللا تعـ التاسـ

  عشر وأوله كتاب البيوع


