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 مقدمة الناشر

 

بعنػػػػػػػػواف  -رزتػػػػػػػػه هللا –يػػػػػػػػط اظتقػػػػػػػػدس  بعػػػػػػػػة جديػػػػػػػػدة لكتػػػػػػػػاب الشػػػػػػػػيخ يوسػػػػػػػػ  العيػػػػػػػػريم ختػػػػػػػػرج ب
 "حقيقة اضترب الصليبية"، نسأؿ هللا أف ينفع هبا كيتقبل سعي كاتبها.

كِف هػػػػػػذا الكتػػػػػػاب العديػػػػػػد مػػػػػػن اإلجػػػػػػاابت علػػػػػػى أسػػػػػػ لة لطاظتػػػػػػا  رحػػػػػػط بشػػػػػػأف اضتػػػػػػرب الصػػػػػػليبية 
 عن اضتقيقة.على العادل اإلسالمي، نرجو أف تكوف شافية ظتن يبحث 

كاضتمػػػػػد  الػػػػػذم بنعمتػػػػػه تػػػػػتم الصػػػػػاضتات، كالصػػػػػالة كالسػػػػػالـ علػػػػػى نبينػػػػػا   كعلػػػػػى آلػػػػػه كصػػػػػحبه 
 كسلم.
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 

ع ة الثَّانِّي ة  م ق د ِّم ة  الطَّب ْ
 

 :اضتمدي ، كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا، كعلى آله كصحبه أرتعني، كبعد
السػػػػػػتعإاؿ ِف إخػػػػػػراج الطبعػػػػػػة األكذل للكتػػػػػػاب ِف ذتانيػػػػػػة أَيـو أ ػػػػػػران سػػػػػػلبيان علػػػػػػى مػػػػػػادة لقػػػػػػد كػػػػػػاف ل

 .الكتاب، إذ كيًجدى فيه بعض األخطاء كالنقص ِف اظتادة
، علمػػػػػان أنػػػػػه غتهػػػػػػوده  لػػػػػذا رأيػػػػػط أٍف أ بعػػػػػػه  بعػػػػػةن ينيػػػػػةن أعػػػػػػا  فيهػػػػػا مػػػػػا رأيتػػػػػػه مػػػػػن أخطػػػػػاءو كنقػػػػػػصو

، كالكماؿ   سبحانه كتعاذل. بشرمه انقصه
 :لقد زدت ِف الطبعة الثانية عدة مواضيع، أقتهاك 
 .تػىٍبطي إهداءن ًلمىن رأيط أٌف له حقان علي  رزته هللا تعاذلكى . 1
 .أىضىٍفطي مقاالن للدكتور   عباس ِف مقدمة الكتاب يسرد فيها بعض جرائم أمريكا. 2
 .الكفاراعتنيط مبلخص الكتاب كأضفط األدلة ضتاالت جواز قتل اظتعصومني من . 3
ي ػػػػػة مػػػػػن العمليػػػػػات ِف فصػػػػػل  بعػػػػػض اظتصػػػػػاحل اظتاديػػػػػة مػػػػػن . 4 أىضىػػػػػٍفطي بعػػػػػض اطتسػػػػػائر اظتاديػػػػػة العالىمى

 (.العمليات
أىضىػػػػػػٍفطي زَيدة نصػػػػػػوص للعلمػػػػػػاء ِف الفهيػػػػػػب مػػػػػػن اظتظػػػػػػاهرة ِف فصػػػػػػل  معػػػػػػَن مظػػػػػػاهرة الكفػػػػػػار . 5

 (.الِت جهلها أصحاب الفضيلة
ٍبػػػػػطي أيضػػػػػان ِف فصػػػػػل  معػػػػػَن مظػػػػػاه. 6 ظتػػػػػن ب هنع هللا يضر فػػػػػار( عػػػػػن عػػػػػدـ حإيػػػػػة حػػػػػديث حا ػػػػػرة الكأىجى

 .قاؿ أبٌف مظاهرة الكفار غري ميكىفًٌرىة
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كمػػػػػػػا أىضىػػػػػػػٍفطي أيضػػػػػػػان ِف فصػػػػػػػل  َي خيػػػػػػػل هللا اركػػػػػػػِب( بعػػػػػػػض مقػػػػػػػاالت قػػػػػػػادة الصػػػػػػػليبيني الػػػػػػػِت . 7
 .يدعوف فيها ضترب اإلسالـ كالصحوة اإلسالمية

 (.هاد اليـو على اظتسلمنيمثٌ كتبط دعوةن ظتراجعة اظتنهج حتط  ابب حيكم اصت. 8
ػػػػػػػػػرى ألمػػػػػػػػػري اظتػػػػػػػػػؤمنني اظتػػػػػػػػػال   عمػػػػػػػػػر حفظػػػػػػػػػه هللا يىٍستػىٍنًصػػػػػػػػػري فيػػػػػػػػػه . 9 كنقلػػػػػػػػػط أيضػػػػػػػػػان خطػػػػػػػػػاابن آخى

 .ابظتسلمني كالعلماء ِف كيلًٌ بقاع األرض
ػػػػػػػػػا، ككض ػػػػػػػػػٍحطي مػػػػػػػػػن ك. 10 مػػػػػػػػػا اعتنػىٍيػػػػػػػػػط بتػػػػػػػػػػػرتيب الكتػػػػػػػػػاب كقىػػػػػػػػػد ٍمطي بعػػػػػػػػػض النصػػػػػػػػػوص كأىخ ٍر ي

 .منها، كصححط ما كجدته من أخطاءو مطبعيةو كإمالئيةو كؿتوية العبارات ما كاف غتيٍمىالن 
 

كأسػػػػػأؿ هللا أف كتعػػػػػلى عملنػػػػػا هػػػػػذا خالصػػػػػان لوجػػػػػه الكػػػػػرا، كال كتعػػػػػل ألحػػػػػد فيػػػػػه شػػػػػي ان، كأٍف ينفعنػػػػػا 
 .مبا قلنا ككتعله حيإ ةن لنا ال علينا، إنه كرلُّ ذلك كالقادر عليه

 
 يوسي  العييػىرٍيم
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اء    إِّْىد 
 

 . فضيلة الشيخ الدكتور الشهيد ذإذف هللا عبد هللا بن يوسي  عز اـإذل
 .إذل غتيىدد القرف ِف ابب اصتهاد

ًمًه حيب ه ًلًديًنهً   .إذل العادل الذم ترجىم اظتبادئ عمالن، كبػىٍرهىنى ًبدى
 .إذل العادل الذم ضىرىبى أركع أمثلة البطولة كالشإاعة كالفداء ِف عصران اضتاضر

 .ادل الذم عاش ميٍغبػىر  القىدىمىنٍي  يلةى حياته ِف سبيل هللاإذل الع
 .إذل العادل الذم أىقػٍبػىلىط عليه الدنيا كأىٍدبػىرى عنها من أجل اصتهاد
 .إذل العادل الذم كىهىبى حياته لعزًٌ األيٌمة كأصبح ؽتاته حياةن عتا

 .ساحاتي اصتهاد بصوتهإذل العادل الذم عىرىفػىٍتهي ساحاتي اصتهاد بطالن، كعيرًفىط 
يًٌلىة لًتىٍشحىذى اعتٌمة يخى

 .إذل اظتثل الرائع كالشخصية الِت ال زالط تفد صور ا ِف اظت
ري الطاقات يًٌجي اظتشاعر كيػيفىإًٌ  .إذل الصوت الذم ال زاؿى ييدكم ِف النفوس كيػيهى

 .إذل العادل الذم فىإ رى ِف كجه األعداء قنبلةى اصتهاد
ػػػػػػد الػػػػػػذم ال يػيبىػػػػػػارل، خػػػػػػاض اظتعػػػػػػارؾ فػػػػػػ ن كأبلػػػػػػى فيهػػػػػػا شػػػػػػاابن إذل البطػػػػػػل الػػػػػػذم ال  كتيىػػػػػػارىل، كاألىسى
 .كقىادىها كهالن عاًلمىان 

ػػػػػلًٌ  ػػػػػر  العػػػػػدك  اغتياليػػػػػه  فقػػػػػد كػػػػػاف غيص ػػػػػةن ل عػػػػػداء مػػػػػن كي إذل العػػػػػادل الػػػػػذم أىحػػػػػزفى القلػػػػػبى مقتليػػػػػه، كسى
 .ًمل ةو 

 .لرمز أيهدم هذا الكتابإذل كيلًٌ أكل ك الذين اجتمعوا ِف رجلو كاحد، إذل ذلك ا
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 م ل خَّص  الكِّت ابِّ 
 

 :اضتمد  كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا كعلى آله كصحبه أرتعني، كبعد
ػػػػا تقاصػػػػرت اعتمػػػػم عػػػػن  لػػػػب العلػػػػم كالقػػػػراءة للبحػػػػث عػػػػن اضتػػػػ ًٌ كالتفتػػػػي  عػػػػن الػػػػدليل كمقارنػػػػة  لىم 

اضتػػػػػػ  كضىػػػػػػعي ى نشػػػػػػرا، ألٌف النػػػػػػاس أصػػػػػػبحوا اليػػػػػػـو ضػػػػػػعفاء ِف االسػػػػػػتدالؿ ابلػػػػػػدليل، ضىػػػػػػعي ى بيػػػػػػاف 
ػػػػػػا رأيػػػػػػطي ذلػػػػػػك قػػػػػػررتي أٍف أىضىػػػػػػعى ميلىخ صىػػػػػػان لػػػػػػبعض  حيإىًإًهػػػػػػم ال يعلمػػػػػػوف األحكػػػػػػاـ إال إرتػػػػػػاالن، كلىم 
ػػػػػرىؾي جيلُّػػػػهي  فأخشػػػػػى أف   ى أحػػػػػده كيسػػػػػتكثر  مػػػػا جػػػػػاء ِف هػػػػػذا الكتػػػػػاب ألٌف مػػػػا ال ييػػػػػٍدرىؾي كيلُّػػػػػهي ال يػيتػٍ

ػػػػلًٌ هػػػػ صيػػػػل لػػػػه زَيدةي خػػػػريو، فىحرصػػػػطي أٍف أيقػىػػػػرًٌبى مػػػػا جػػػػاء قػػػػراءة كي ذا الورقػػػػات فيػػػػفؾى الكتػػػػاب كال لتى
ػػػػحي مػػػػا جػػػػاء ِف الكتػػػػػاب،  ػػػػص لعلػػػػه يوضًٌ يلىخ 

ِف الكتػػػػاب لكػػػػل الطبقػػػػات  فػىقىػػػػد ٍمطي الكتػػػػاب هبػػػػذا اظت
 .كمىن أىرىادى االستزادة فليقرأ الكتاب كامالن ليفهم ما جاء فيه كهللا اظتوفًٌ 

ػػػػػَنى عليػػػػػه مسػػػػػألة قتػػػػػل نسػػػػػاء الكفػػػػػار كأ فػػػػػاعتم ِف أمريكػػػػػا، كتػػػػػب قبػػػػػل التأصػػػػػ يل الػػػػػذم ينبغػػػػػي أف تػيبػٍ
 أكالن توضيحي مسألةو مهمةو أىالى كهي: هل أمريكا بالدي حربو أـى بالدو عهدو؟

فػػػػػػالقوؿ اظتختػػػػػػار أٌف أمريكػػػػػػا ليسػػػػػػط بػػػػػػالد عهػػػػػػدو البت ػػػػػػة كدل تكػػػػػػن ِف يػػػػػػـو مػػػػػػن األَيـ معاهػػػػػػدة أبػػػػػػدان، 
 
ي
خػػػال  ككافقنػػػا علػػػى أدػػػا بػػػػالد عهػػػد فبننػػػا نقػػػوؿ إدػػػا عػػػادت بػػػالد حػػػرب كذلػػػػك كلػػػو تنازلنػػػا مػػػع اظت

بنقضػػػػػػها للعهػػػػػػد كإعانػػػػػػة اليهػػػػػػود قبػػػػػػل أكثػػػػػػر مػػػػػػن ستسػػػػػػني سػػػػػػنة علػػػػػػى احػػػػػػتالؿ فلسػػػػػػطني كتشػػػػػػريد 
أهلهػػػػا، كهػػػػي بػػػػالد حػػػػربو انقضػػػػةه لعهػػػػدها يػػػػـو أف ضىػػػػرىبىط كحىاصىػػػػرىت العػػػػراؽ كضىػػػػرىبىط كحىاىصىػػػػرىت 

 .فغانستاف، كاعتىدىت على اظتسلمنيالسوداف كضىرىبىط كحىاصىرىت أ
، كبػػػػػالد اضتػػػػػرب كتػػػػػوز للمسػػػػػلمني أف يىضيػػػػػرُّكها بكافٌػػػػػة األضػػػػػرار ألٌف  يتػ فى ي عليػػػػػه أدػػػػػا بػػػػػالدي حػػػػػربو

فػػػػػاظت
حػػػػػػػارًبني: ملسو هيلع هللا ىلص  أهلهػػػػػػػا حتىيػػػػػػػلُّ دمػػػػػػػاؤهم كأمػػػػػػػواعتم كأعراضػػػػػػػهم للمسػػػػػػػلمني، كمػػػػػػػا فعػػػػػػػل الرسػػػػػػػوؿ

ي
مػػػػػػػع اظت

عقيػػػػػل، كقطػػػػػع الطريػػػػػ  علػػػػػى قػػػػػوافلهم كمػػػػػا فعػػػػػل مػػػػػع قػػػػػري ،  خىطىػػػػػ ى رعػػػػػاَيهم كمػػػػػا فعػػػػػل مػػػػػع بػػػػػي
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ػػػػر ؽى أرضػػػػهم كمػػػػا  ػػػػلىمىة بػػػػن أ  اضتقيػػػػ ، كحى كاغتػػػػاؿى رؤسػػػػاءهم كمػػػػا فعػػػػل مػػػػع كعػػػػب بػػػػن األشػػػػرؼ كسى
م كما فعل ِف الطائ ، إذل غري ذلك من األفعاؿ ـى حصودى  .فعل مع بي الن ًضري، كهىد 

أمريكػػػػا فنريػػػػد ؽتػػػػن أراد أف ييػػػػدين العمليػػػػات أك مػػػػػن أٌمػػػػا اضتػػػػديث عػػػػن عمليػػػػات الػػػػثاليء اظتبػػػػػارؾ ِف 
فعلهػػػػػػا أف يػىتػىرىي ػػػػػػثى ألنػػػػػػه دل يػىثٍػبيػػػػػػط حػػػػػػ  الف ابلػػػػػػدليل أٌف الفاعػػػػػػل عتػػػػػػا مػػػػػػن اظتسػػػػػػلمني، ككػػػػػػذلك لػػػػػػو 
أعلنػػػػػػػط دكلػػػػػػػة الصػػػػػػػليب أٌف الفاعػػػػػػػل مسػػػػػػػلم فػػػػػػػبٌف التحقيقػػػػػػػات اصتاريػػػػػػػة اب لػػػػػػػةه ال تسػػػػػػػتند ال علػػػػػػػى  

ػػػػػػٌنة، كأيضػػػػػػان اب لػػػػػػةه ألف اطتصػػػػػػم هػػػػػػو القاضػػػػػػي فػػػػػػال كتػػػػػػوز شػػػػػػرعان بنػػػػػػاء حكػػػػػػم شػػػػػػرعي  كتػػػػػػاب كال سي
علػػػػػػػػى تلػػػػػػػػػك النتػػػػػػػػػائج، لػػػػػػػػذا نطلػػػػػػػػػب ابلفيُّػػػػػػػػػث كال تسػػػػػػػػػتعإلوا اضتكػػػػػػػػم علػػػػػػػػػى األشػػػػػػػػػخاص بنتػػػػػػػػػائج 

 .التحقيقات
كال بيػػػػػػد  أف يعلػػػػػػم اصتميػػػػػػع أيضػػػػػػان أٌف األصػػػػػػل ِف دمػػػػػػاء اظتسػػػػػػلمني كأمػػػػػػواعتم كأعراضػػػػػػهم أدػػػػػػا ػتٌرمػػػػػػةه ال 

ك اضتػػػػػدكد، كاألصػػػػػل أيضػػػػػان ِف دمػػػػػاء الكفػػػػػار كأمػػػػػواعتم جتػػػػػوز إال مبػػػػػلر شػػػػػرعي كالقصػػػػػاص أك الػػػػػرٌدة أ
. أٌمػػػػػا اضتػػػػػر  فػػػػػبٌف األصػػػػػل ِف دمػػػػػه كمالػػػػػه  كأعراضػػػػػهم اضتًػػػػػل، كال حتىٍػػػػػريـي إال بعهػػػػػدو أك ذٌمػػػػػةو أك ائتمػػػػػافو
كًعرضػػػػػػػه اضتًػػػػػػػل، كمتيىصػػػػػػػص ابلعصػػػػػػػمة ِف الػػػػػػػدماء مػػػػػػػن اضتػػػػػػػربيني النسػػػػػػػاء كاأل فػػػػػػػاؿ كالشػػػػػػػيخ اعتػػػػػػػـر 

 .ذلك لتخصيص األدلة عتم كإخراجهم من األصلكالعسي  كمىن ليس من أهل القتاؿ ك 
ففػػػػػي حػػػػػاؿ أٌف العمليػػػػػات الػػػػػِت حصػػػػػلط ِف أمريكػػػػػا مػػػػػن فعػػػػػل اظتسػػػػػلمني فهػػػػػي جػػػػػائزةه شػػػػػرعان ألدػػػػػا 

 .ضد دكلة ػتاربة كمىن فيها حربيوف
كقػػػػد يقػػػػوؿ قائػػػػله إٌف الػػػػذم راح ضػػػػحية ذلػػػػك هػػػػم األبػػػػرَيء مػػػػن النسػػػػاء كالشػػػػيوخ كاأل فػػػػاؿ، الػػػػذين 

ـى حيرمة دما  ئهم ح  لو كانوا من قوـو حربيني، فكي  تكوف العمليات جائزة شرعان؟تػىقىد 
نقػػػػػوؿ إٌف حيرمػػػػػة دمػػػػػاء نسػػػػػاء كصػػػػػبياف كشػػػػػيوخ الكفػػػػػار حيرمػػػػػةه ليسػػػػػط ميٍطلىقىػػػػػةن بػػػػػل هنػػػػػاؾ حػػػػػاالت 
خاصػػػػػػة كتػػػػػػوز فيهػػػػػػا قػػػػػػتلهم إذا كػػػػػػانوا مػػػػػػن أهػػػػػػل اضتػػػػػػرب، كهػػػػػػذا اضتػػػػػػاالت تكػػػػػػوف ِف كقػػػػػػائع معينػػػػػػة، 

ِف أمريكػػػػػػػػا راح ضػػػػػػػػحيتها مػػػػػػػػن اظتعصػػػػػػػػومني كلكػػػػػػػػٌن هػػػػػػػػؤالء ال كؿتػػػػػػػػن نقػػػػػػػػوؿ إٌف عمليػػػػػػػػات الػػػػػػػػثاليء 
خػػػػال  

ي
مترجػػػػوف َبػػػػاؿو عػػػػن حالػػػػةو مػػػػن اضتػػػػاالت الػػػػِت كتػػػػوز فيهػػػػا قػػػػتلهم كسػػػػنذكرها الف، كيكفػػػػي اظت

أف يقػػػػرر أبٌف كاحػػػػػدةن مػػػػػن اضتػػػػػاالت قػػػػد انطبقػػػػػط علػػػػػيهم ليلزمػػػػػه القػػػػوؿ  ػػػػػواز العمليػػػػػات، ألٌف هػػػػػذا 
 :حدة كافية، كهذا اضتاالت هياضتاالت ليسط شر ان أف تنطب  كلها بل كا
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كتػػػػػوز للمسػػػػػلمني قتػػػػػل اظتعصػػػػػومني مػػػػػن الكفػػػػػار معاملػػػػػةن ابظتثػػػػػل  فػػػػػبذا كػػػػػاف الكفػػػػػار  احلال     ة الوىل 
يسػػػػػػتهدفوف نسػػػػػػاء اظتسػػػػػػلمني كصػػػػػػبيادم كشػػػػػػيوخهم كتػػػػػػوز للمسػػػػػػلمني أف يعػػػػػػاملوهم ابظتثػػػػػػل كيػىٍقتػيليػػػػػػوا 

ػػػػًن اٍعتىػػػػدىل عىلىػػػػٍيكيٍم فىاٍعتىػػػػديكا عىلىٍيػػػػًه مبًثٍػػػػًل مىػػػػا اٍعتىػػػػدىل عىلىػػػػٍيكيٍم مثػػػػل مىػػػػن قػىتػىليػػػػوا، لقػػػػوؿ هللا تعػػػػاذل:  ﴿فىمى
 .لةكغريها من األد [194]البقرة:  (﴾194َّلل ى كىاٍعلىميوا أىف  اَّلل ى مىعى اٍلميت ًقنيى  كىاتػ قيوا ا
كتػػػػػوز للمسػػػػػلمني قتػػػػػل اظتعصػػػػػومني مػػػػػن الكفػػػػػار ِف حػػػػػاؿ اإلغػػػػػارة علػػػػػيهم َبيػػػػػث ال  الثاني     ة  احلال     ة

يػ ػػػػػزى اظتعصػػػػػ يقىاتًلىػػػػػة أك عػػػػػن اضتصػػػػػوف فيإػػػػػوز قػػػػػتلهم معهػػػػػم تبعػػػػػان ال قصػػػػػدان، نتكػػػػػن أف يػىتىمى
وموف عػػػػػن اظت

ػػػػػػػً لى عػػػػػػػن الػػػػػػػذرارم مػػػػػػػن اظتشػػػػػػػركني يػيبػىيػ تيػػػػػػػوفى فػىييًصػػػػػػػيبيوفى ًمػػػػػػػٍن ملسو هيلع هللا ىلص  لقػػػػػػػوؿ الرسػػػػػػػوؿ ػػػػػػػاًئًهمٍ عنػػػػػػػدما سي  ًنسى
ػػػػػٍم ًمػػػػػنػٍهيمٍ »رًيًًٌهػػػػػٍم فقػػػػػاؿ: كىذىرىا لصػػػػػبياف تػىبػىعىػػػػػان لابئهػػػػػم ، كهػػػػػذا يىػػػػػديؿُّ علػػػػػى جػػػػػواز قتػػػػػل النسػػػػػاء كا(1 « هي

يػ زيكا، كِف ركاية مسلم قاؿ:  ًئًهمٍ »إذا دل يػىتىمى  (2  .« هيٍم ًمٍن آابى
كتػػػػوز للمسػػػػلمني قتػػػػل اظتعصػػػػومني مػػػػن الكفػػػػار ِف حػػػػاؿ لػػػػو أعػػػػاف اظتعصػػػػوموف علػػػػى  الثالث    ة  احلال    ة

صػػػػػػلى هللا  ِبالقتػػػػػػاؿ سػػػػػػواءن ابلفعػػػػػػل أك القػػػػػػوؿ أك الػػػػػػرأم أك أم نػػػػػػوعو مػػػػػػن أنػػػػػػواع اإلعانػػػػػػة، ألىٍمػػػػػػًر النػػػػػػ
بقتػػػػل ديريػػػػد بػػػػن الصيػػػػٌمة لىٌمػػػػا خػػػػرج مػػػع هػػػػوازف ككػػػػاف قػػػػد بلػػػػ  مائػػػػة كعشػػػػرين سػػػػنة خػػػػرج عليػػػه كسػػػػلم 

 .برأيهمعهم ليشري عليهم 
كتػػػػػػػوز للمسػػػػػػػلمني قتػػػػػػػل اظتعصػػػػػػػومني مػػػػػػػن الكفػػػػػػػار ِف حػػػػػػػاؿ االحتيػػػػػػػاج إذل حػػػػػػػرؽ  الرابع       ة  احلال       ة

ط الدكلػػػػػة، حػػػػػ  لػػػػػو حصػػػػػوف العػػػػػدك أك مىزىارعػػػػػه إلضػػػػػعاؼ قوتػػػػػه مػػػػػن أجػػػػػل فػػػػػتح اضتصػػػػػن أك إسػػػػػقا
 .ِف بي الن ًضري ملسو هيلع هللا ىلص راح اظتعصوموف ضحيةى ذلك، كما فعل النِب

كتػػػػػػوز للمسػػػػػػلمني قتػػػػػػل اظتعصػػػػػػومني مػػػػػػن الكفػػػػػػار ِف حػػػػػػاؿ االحتيػػػػػػاج إذل رىٍمػػػػػػًيًهم  اخلامس      ة  احلال      ة
 .ِف الطائ  ملسو هيلع هللا ىلص  ابألسلحة الثقيلة الِت ال دتيىيًٌزي بني مقاتلو كمعصوـو كما فعل النِب

عصػػػػومني مػػػػن الكفػػػػار ِف حػػػػاؿ تػىتػىػػػػر سى العػػػػدك بنسػػػػائهم  السادس    ة  احلال    ة
ى
كتػػػػوز للمسػػػػلمني قتػػػػل اظت

س جاز عتم ذلك ابإلرتاع يقىاتًلىة إال بقتل الفًٌ
 .كصبيادم كال نتكن الوصوؿ إذل قتل اظت

                                                           
 (.3013البخارم   (1 
، عىًن  (2  ئًًهمٍ  ملسو هيلع هللا ىلصالص ٍعًب ٍبًن جىث امىةى، أىف  الن ِب  عىًن اٍبًن عىب اسو : هيٍم ًمٍن آابى ، قىاؿى  (.1745.  ًقيلى لىهي: لىٍو أىف  خىٍيالن أىغىارىٍت ًمنى الل ٍيًل فىأىصىابىٍط ًمٍن أىبٍػنىاًء اٍلميٍشرًًكنيى
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عصػػػػػومني مػػػػػن الكفػػػػػار ِف حػػػػػاؿ إذا الس     ابعة  احلال     ة
ى
ػػػػػثى أهػػػػػل العهػػػػػد  كتػػػػػوز للمسػػػػػلمني قتػػػػػل اظت نىكى

عصومني تنكيالن هبم، كما فعل الن ِبُّ 
ى
 .ِف بي قريظة ملسو هيلع هللا ىلص عهدىهم كاحتاج اإلماـ إذل قتل اظت

 
قائػػػػػلو يقػػػػػوؿ: كلكػػػػػن مػػػػػا أدلػػػػػة جػػػػػواز قتػػػػػل اظتسػػػػػلمني الػػػػػذين كػػػػػانوا ِف مركػػػػػز التإػػػػػارة العػػػػػالىمىي،  كريب  

عصػػػػػػػومني مػػػػػػػن الكفػػػػػػػار يػػػػػػػدخل
ى
وف ِف كاحػػػػػػػدةو مػػػػػػػن اضتػػػػػػػاالت اظتتقدمػػػػػػػة، فػػػػػػػنحن نوافػػػػػػػ  علػػػػػػػى أٌف اظت

 كلكن أين نيدخل اظتسلمني الذين ماتوا ِف العمليات ؽتن يعملوفى هناؾ؟
: الػػػػػردُّ علػػػػػى ذلػػػػػك السػػػػػؤاؿ مػػػػػن سػػػػػبعة أكجػػػػػهو يكفػػػػػي أيضػػػػػان للمخػػػػػاًل  اإلقػػػػػرار بواحػػػػػدو منهػػػػػا نقػػػػػوؿي 

 :لًيػىٍلزىمىهي القوؿ ابصتواز
ضػػػػػػمن الضػػػػػػحاَي كإذا  بػػػػػػط ؾتيػػػػػػب مبػػػػػػا  دل يثبيػػػػػػط حػػػػػػ  الف كجػػػػػػود مسػػػػػػلمني مػػػػػػن الول  الوج      و
 .بعدا

ال بيػػػػٌد مػػػػن معرفػػػػة مػػػػا هػػػػي مػػػػلرات الفاعػػػػل إف كػػػػاف مسػػػػلمان، فػػػػبذا كانػػػػط اظتػػػػلرات  الث    ا   الوج    و
عبػػػػارةن عػػػػن حالػػػػة اضػػػػطرارو جػػػػازى لػػػػه هػػػػذا الفعػػػػل، كإذا كانػػػػط اظتػػػػلرات لػػػػيس فيهػػػػا اضػػػػطراره فنيإيػػػػب 

 .مبا بعدا
ى أٌف األهػػػػداؼ الػػػػِت ضيػػػػرًبىط ال يوجػػػػد فيهػػػػا إال كفػػػػار، إٌف غلبػػػػة الظػػػػنًٌ قائمػػػػةه علػػػػ الثال       الوج    و

يكىل  ي 
ـي به اظت  .كالعمل بغلبة الظن ِف األحكاـ الشرعية هو الذم يػيٍلزى

حػػػػػارًبني كتغريقهػػػػػا  الراب        الوج     و
ي
يػػػػػرل الشػػػػػافعي كاصتٌصػػػػػاص مػػػػػن اضتنفيػػػػػة أنػػػػػه كتػػػػػوز حتريػػػػػ  بػػػػػالد اظت

ػػػػػػ   عػػػػػػن دَير كهػػػػػػدمها حػػػػػػ  لػػػػػػو كػػػػػػاف فيهػػػػػػا مسػػػػػػلموف رمبػػػػػػا نتوتػػػػػػوف مبثػػػػػػل تلػػػػػػ ك األفعػػػػػػاؿ ألٌف الكى
: اضتػػػػػػػرب مبىػػػػػػػن فيهػػػػػػػا مػػػػػػػن اظتسػػػػػػػلمني ميفػػػػػػػضو إذل تعطيػػػػػػػل اصتهػػػػػػػاد، كأجػػػػػػػاب اصتٌصػػػػػػػاص عػػػػػػػن اليػػػػػػػة

ػػػػػاؿه ميٍؤًمنيػػػػػوفى﴾ . أبدػػػػػا ال تػػػػػدؿُّ علػػػػػى التحػػػػػرا، فػػػػػبذا كػػػػػاف كػػػػػذلك ليػػػػػةا [25]الفػػػػػتح:  ﴿كىلىػػػػػٍوالى رًجى
 .فيإوز ًلمينػىفًٌذ العمليات إف كاف مسلمان هذا العمل

ٌف إ ػػػػػػالؽ اليػػػػػػة اظتػػػػػػذكورة آنفػػػػػػان كتعمػػػػػػيم حكمهػػػػػػا يفضػػػػػػي إذل تعطيػػػػػػل شػػػػػػعرية إ اخل      ام   الوج      و
يحىارًبىػػػػة ألنػػػػه ال يوجػػػػد دكلػػػػة اليػػػػـو إال كفيهػػػػا عػػػػدده كبػػػػري مػػػػن اظتسػػػػلمني، 

اصتهػػػػاد علػػػػى كػػػػل الػػػػدكؿ اظت
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كحػػػػػركب اليػػػػػـو تقتػػػػػل أعػػػػػدادان كبػػػػػرية مػػػػػن النػػػػػاس، فػػػػػب الؽ حكػػػػػم اليػػػػػة اب ػػػػػله ألنػػػػػه ييبطػػػػػل شػػػػػعرية 
 .دليل اصتهاد أك لتصرها بغري

لػػػػػو أٌف الفاعػػػػػل مسػػػػػلمه كعيلًػػػػػمى بػػػػػذلك فػػػػػبٌف غايػػػػػة مػػػػػا عليػػػػػه أف يػػػػػدفع نصػػػػػ  ًديىػػػػػًة  الس     ادس  الوج     و
ػػػػػػر ملسو هيلع هللا ىلص  اظتقتػػػػػػوؿ كمػػػػػػا أفػػػػػػ  بػػػػػػذلك   ػػػػػػثٍػعىمى الػػػػػػذين كػػػػػػانوا يعيشػػػػػػوفى بػػػػػػني أىٍ هي ػػػػػػن قتػػػػػػل مسػػػػػػلمي خى ًلمى

ػػػػػػر مىػػػػػػن نصػػػػػػ  عىٍقًلًهػػػػػػملسو هيلع هللا ىلص  أهػػػػػػل اضتػػػػػػرب مػػػػػػن قػػػػػػومهم، كدفػػػػػػع الرسػػػػػػوؿ م مػػػػػػن بيػػػػػػط اظتػػػػػػاؿ، كدل ييكىفًٌ
 .أك يػيعىنًٌٍفهي أك يدعو عليه أك يتلأى من فعله مقػىتػىلىهي 

كتػػػػػػوز أيضػػػػػػان معاملػػػػػػة اظتسػػػػػػلم الػػػػػػذم ييعػػػػػػني الكفػػػػػػار كييقػػػػػػويهم علػػػػػػى أنػػػػػػه مػػػػػػنهم ِف  الس      اب   الوج      و
ػػػػػػ ى هللا ابصتػػػػػػي  الػػػػػػ عىػػػػػػثي علػػػػػػى نًي تًػػػػػػه كمػػػػػػا خىسى نٍػيىوم، كحيكمػػػػػػه األيٍخػػػػػػرىكم يػيبػٍ ذم يغػػػػػػزك اضتكػػػػػػم الػػػػػػدي

 .الكعبة كفيهم مىن ليس منهم
 

معرفػػػػة أٌف جػػػػواز هػػػػذا العمليػػػػات مػػػػن الناحيػػػػة الشػػػػرعية ال غبػػػػارى عليػػػػه، فبننػػػػا ال بيػػػػد  أف نػيعىػػػػرًٌجى  كبعػػػػد
رسلة

ي
صاحل اظت

ى
ىفىاًسًد  اظت

صاًلًح كاظت
ى
 (.للردًٌ على مىن حىرـ  العمليات من انحية اظت

فعلػػػػه أعظػػػػػمي مػػػػن مفسػػػػدًة تىركػػػػػًه أك مصػػػػلحةي تركػػػػًه أعظػػػػػمي  القػػػػوؿ أبٌف هػػػػذا الفعػػػػػلى أك ذاؾى مفسػػػػدةي  إفٌ 
ًهػػػلى، كػػػال! بػػػل  مػػػن مصػػػلحًة فعلػػػًه، لػػػيس متاحػػػان لكػػػل أحػػػدو كلػػػيس قػػػوالن يػىتػىفىػػػو اي بػػػه مىػػػن عىلًػػػمى كمىػػػن جى

يرسلة علمه له أصوليهي كال كتوز ألحدو القوؿ به ح  يعرؼ أصولىه
صاحل اظت

ى
 .إٌف اظت
يرسػػػػلة هػػػػي نػػػػوعه مػػػػ إفٌ 

صػػػػاحل اظت
ى
ن أنػػػػواع القيػػػػاس، كألٌف القيػػػػاس مػػػػن أركانػػػػه العلػػػػة، كالعلػػػػة ال بيػػػػٌد عتػػػػا اظت

ػػػػػػل كهػػػػػػي  يرسى
ناسػػػػػػب اظت

ي
ناسػػػػػػبة تنقسػػػػػػم إذل أربعػػػػػػة أقسػػػػػػاـ، أحػػػػػػد أقسػػػػػػامها هػػػػػػو: اظت

ي
مػػػػػػن ميناسػػػػػػبة، كاظت

 ًت مبػػػػا ييلغيهػػػػا  دلالعلػػػػة الػػػػِت تتضػػػػٌمن حكمػػػػةن كمنفعػػػػةن شػػػػرعيةن دينيػػػػةن أك دنيويػػػػةن، علمػػػػان أبٌف الشػػػػارع 
رسػػػػػػلة، كتتٌضػػػػػح اظتصػػػػػاحل اظترسػػػػػلة بػػػػػػذكر أك  مػػػػػر هبػػػػػا

ي
صػػػػػاحل اظت

ي
، كهػػػػػذا القسػػػػػم هػػػػػػو الػػػػػذم ييسػػػػػٌمى اظت

 :ضوابطها كهي ستسة ضوابط هي
ةن على الضركرات اطتمس  أوالا   .أف تكوف ضركرية، أم ميٍستىًندى

 .أف تكوف كلية أف منفعتها لكل اظتسلمني  اثنياا 
 . آخىرأف تكوف قطعية، أم ال تيبًطل دليالن أك أصالن   اثلثاا 
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 .ال ييفضي األخذ هبا إذل مفسدةو أعظمى منها أك مساكيةو عتا  رابعاا 
 .ال ييفضي األخذ هبا إذل تفويط مصلحةو أعظمى منها أك مساكيةو عتا  خامساا 
ػػػػٍن أراد القػػػػوؿ هبػػػػا أٍف لتقػػػػ  ركنػػػػان مهمػػػػان مػػػػن ريٍكػػػػيى العمػػػػل هبػػػػا  فػػػػبذا عرفػػػػط هػػػػذا الضػػػػوابط فيبقػػػػى ًلمى

للحالػػػػة الػػػػِت ييػػػػراد حتديػػػػد اظتصػػػػلحة كاظتفسػػػػدة عتػػػػا، لكػػػػي لتقػػػػ  اظتنػػػػاط ِف ػتػػػػل كهػػػػو ركػػػػن فقػػػػه الواقػػػػع 
 .الفتول قبل إنزاؿ الفتول عليها

علػػػػى بعػػػػض اظتفاسػػػػد الػػػػِت عػػػػدها اظتنكػػػػركف للعمليػػػػات كنػيبػىػػػػنيًٌ أدػػػػا ال تسػػػػتقيم مػػػػع الضػػػػوابط  كؾتيػػػػب
ألصػػػػل كهػػػػو الػػػػدليل اطتمسػػػػة اظتػػػػذكورة، علمػػػػان أف الػػػػذم قػػػػاـ ابلعمليػػػػات إٍف كػػػػاف مسػػػػلمان فػػػػبٌف معػػػػه ا

فػػػػبف اظتصػػػػلحة اظتطلقػػػػة هػػػػي ابتبػػػػاع الػػػػدليل، فػػػػال ينبغػػػػي أف ييقػػػػاؿ لػػػػه مػػػػا هػػػػي اظتصػػػػلحة مػػػػن فعلػػػػك 
 .بل يكفي أف يػىريد  بقوله إٌف اظتصلحةى أن عملطي ابلدليل فقط ا،هذ
 

نكركف كمن
ي
 :اظتفاسد الِت ال تػيٍعتػىبػىري كعٌدها اظت

ة الػػػػػػراَيت اصتهاديػػػػػػة ِف العػػػػػػادل كرمبػػػػػػا ِف الشيشػػػػػػاف قػػػػػػالوا أٌف هػػػػػػذا العمليػػػػػػات ستتسػػػػػػبب بتصػػػػػػفي  أوالا 
 .كفلسطني

 :على ذلك بنقاط كنػىريدُّ 
هػػػػذا ال نتكػػػػن أبػػػػدان ألنػػػػه ابفى لنػػػػا مػػػػن الكتػػػػاب كالسيػػػػٌنة أٌف اصتهػػػػاد مػػػػاضو إذل يػػػػـو القيامػػػػة فهػػػػذا . 1

  ،مفسدة لن حتصل أبدان 
  ،يزيدكنه إال يسريان مث إٌف الكفار كأذانهبم قد بذلوا كسعهم لفعل ذلك كليس عندهم ما . 2
إٌف االحتػػػػػاد األكر  قبػػػػػل ذتانيػػػػػة أشػػػػػهر قػػػػػرر خنػػػػػ  اضتركػػػػػات اصتهاديػػػػػة ماليػػػػػان كبشػػػػػرَين كهػػػػػو مػػػػػاضو . 3

  ،بتنفيذ خطته قبل العمليات
ألنػػػػػه كػػػػػافى ييثػػػػػريي الكفػػػػػار ؽتػػػػػن هػػػػػم أقػػػػػول منػػػػػه ملسو هيلع هللا ىلص  كإٌف هػػػػػذا اظتفسػػػػػدة أيضػػػػػان تػىريدُّهػػػػػا سػػػػػرية النػػػػػِبًٌ . 4

 .ألعماؿ اصتهادية اظتتفرقةعددان كعدة اب



يوُسف الُعَيْيري|  حقيقة الحرب الصليبّية الجديدة  
 

 

 
15 

يتػىقىدًٌمىػػػػػػػػػػة ختيٍتػىػػػػػػػػػػرىـي كال تسػػػػػػػػػػتقيم، . 5
مث إٌف هػػػػػػػػػػذا اظتفسػػػػػػػػػػدة إذا أنزلػػػػػػػػػػط علػػػػػػػػػػى الضػػػػػػػػػػوابط اطتمسػػػػػػػػػػة اظت

ػػػػػػػػوًٌتى مصػػػػػػػػلحةن أعظػػػػػػػػمى، كاظتفاسػػػػػػػػد الػػػػػػػػِت خافوهػػػػػػػػا  فليسػػػػػػػػط ضػػػػػػػػركريةن كال قطعيػػػػػػػػةن كال كليػػػػػػػػةن كلػػػػػػػػن تػيفى
 .متحق ه تسعةي أعشارها

 
ا حصػػػػػػلط ابلعمليػػػػػػات هػػػػػػي أٌف األعمػػػػػػاؿ الدعويػػػػػػة كالثقافيػػػػػػة كمػػػػػػن اظتفاسػػػػػػد الػػػػػػِت قػػػػػػالوا إدػػػػػػ  اثني      اا 

 .كاإلغا ية كالتعليمية ستيٍضرىبي ِف العادل
فتػػػػػوف، مث نقػػػػػوؿ أيػػػػػن األعمػػػػػاؿ الدعويػػػػػة اضتػػػػػرة؟  كنقػػػػوؿ

ي
تىبًػػػػػهى عتػػػػػا اظت ىفسػػػػػدة حاصػػػػػلةه قبػػػػػل أف يػىنػٍ

هػػػػػذا اظت
وجػػػػػػد أعمػػػػػػاؿ كأيػػػػػػن العلمػػػػػػاء؟ كأيػػػػػػن الػػػػػػدعاة؟ كيػػػػػػ  يػػػػػػوز ع الكتػػػػػػاب؟ ككيػػػػػػ  يػػػػػػوز ع الشػػػػػػريط؟ ال ي

دعويػػػػػػػة حػػػػػػػرة أبػػػػػػػدان، كالعلمػػػػػػػاء كالػػػػػػػدعاة ِف السػػػػػػػإوف كأحسػػػػػػػن أحػػػػػػػواعتم ِف اطتػػػػػػػارج حتػػػػػػػط اإلقامػػػػػػػة 
أك موقوفػػػػػػوف، كالكتػػػػػػاب كالشػػػػػػريط ال نتكػػػػػػن توزيعػػػػػػه إال ذإذفو مػػػػػػن جينػػػػػػد الطػػػػػػاغوت، ككػػػػػػل  ليػػػػػػةاصت

 .يوـو ِف تضيي  أشدٌ 
ق، ِف 1414ب عػػػػػػػػاـ األعمػػػػػػػػاؿ اطترييػػػػػػػػة فبدػػػػػػػػا ػتاصػػػػػػػػرةه كقػػػػػػػػد اجتمػػػػػػػػع كزراء الداخليػػػػػػػػة العػػػػػػػػر  أٌمػػػػػػػػا

اصتزائػػػػػػر كقػػػػػػرركا ػتاصػػػػػػرة اعتي ػػػػػػات اإلغا يػػػػػػة، كاجتمػػػػػػع بعػػػػػػدهم رؤسػػػػػػاء الػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػة كأكػػػػػػدكا ذلػػػػػػك 
 .القرار ِف تونس، فااصرة كضرب اعتي ات معموؿ به منذ زمن

قػػػػػالوا مػػػػن اظتفاسػػػػػد الػػػػػِت حصػػػػلط بسػػػػػبب العمليػػػػات ضػػػػػرب كاضػػػػطهاد الشػػػػػعوب اإلسػػػػػالمية   اثلث    اا 
 .ؿ غزك الشعب األفغانأك بعضها كأيضان احتما

؟ أنػػػػتم  نقػػػػوؿ هػػػػذا اظتفسػػػػدة نعيشػػػػها قػػػػدنتان قبػػػػل أكثػػػػر مػػػػن مائػػػػة سػػػػنة كيػػػػ  زعمػػػػتم حصػػػػوعتا اليػػػػـو
ال نتكػػػػػػػن لكػػػػػػػم أف تثبتػػػػػػػوا لنػػػػػػػا أٌف شػػػػػػػعبان إسػػػػػػػالميان كاحػػػػػػػدان غػػػػػػػري مضػػػػػػػطهىد، أك يعبػػػػػػػد هللا َبريػػػػػػػة، أك 

ػػػػػػم ابإلسػػػػػػالـ ِف رتيػػػػػػع شػػػػػػؤكف حياتػػػػػػه، فػػػػػػبذا كػػػػػػاف هػػػػػػذا حػػػػػػاؿ األيٌمػػػػػػة قػػػػػػدنتان  كى فكيػػػػػػ  لكػػػػػػم أف  لتي
 سيحصل الف؟ نهتزعموا أ

تيم علػػػػى الشػػػػعب األفغػػػػان كأنكػػػػم ختػػػػافوف أف يػيٍغػػػػزىل مػػػػن ًقبىػػػػل أمريكػػػػا؟ أنػػػػتم أكؿ مىػػػػن  مث يػٍ إنكػػػػم تبػػػػاكى
ٍلتيم األفغاف  فلماذا تبكوفى عليهم؟  خىذى
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م، أنػػػػتم دل حتػػػػاكلوا رفػػػػع اضتصػػػػار عػػػػنهم كال إعػػػػانتهم علػػػػى مصػػػػيبتهم بػػػػ أنػػػػتم ل دل دل حتػػػػاربوا مىػػػػن حػػػػارىهبى
 .يىٍسلىموا من نقدكم الالذع كتكفريًكم عتم

ػػػػػتىإيرُّ عليهػػػػػا هػػػػػذا العمليػػػػػات  كأنػػػػػتم أيضػػػػػان ال تعرفػػػػػوف كاقػػػػػعى اإلمػػػػػارة اإلسػػػػػالمية حػػػػػ  حتكمػػػػػوا هػػػػػل سى
 :مفسدةن أعظمى ؽتا هي فيه أـى ال، اإلمارة اإلسالمية تعي ي بني خيارات  الث أحالها ميرٌ 

 .ية كتطٌب  ما يريدكف كحتكم ابلطاغوت كتىٍكفيرى أف تستإيب للضغوط الدكل الول  اخليار

اإلصػػػػػػرار علػػػػػػى موقفهػػػػػػا كالتمٌسػػػػػػك مببادئهػػػػػػا كاظتػػػػػػوت مػػػػػػو ن بطي ػػػػػػان كالسػػػػػػقوط بعػػػػػػد  الث      ا   اخلي      ار
 .بضع سنني

ػػػػػػر  عػػػػػػدكها إذل أرضػػػػػػها لتهزمػػػػػػه كمػػػػػػا  الثال         اخلي      ار أف تػػػػػػدافع عػػػػػػن نفسػػػػػػها كتقاتػػػػػػل كحتػػػػػػاكؿ جى
 .هزمىط مىن قبله

ػػػػػ كمػػػػػع
ي
ر ة، أمُّ مصػػػػػلحةو ل مػػػػػارة اإلسػػػػػالمية حتػػػػػافا عليهػػػػػا؟ فمفسػػػػػدة إابد ػػػػػا أقػػػػػل هػػػػػذا اطتيػػػػػارات اظت

اظتفاسػػػػػػػد إذا مػػػػػػػاتوا علػػػػػػػى ديػػػػػػػنهم، مػػػػػػػع أٌف احتمػػػػػػػاؿ إابد ػػػػػػػم كهػػػػػػػزنتتهم احتمػػػػػػػاالن ضػػػػػػػعيفان كاحتمػػػػػػػاؿ 
 .النصر كبري  قةن اب

إٌف أمريكػػػػػا كانػػػػػط قػػػػػد أعػػػػػدت خطػػػػػةن الجتيػػػػػاح أراضػػػػػي أفغانسػػػػػتاف كشػػػػػٌن هإػػػػػوـو شػػػػػاملو عليهػػػػػا  مث
ن عػػػػػدة دكؿ قبػػػػػل عمليػػػػػات التفإػػػػػري فػػػػػبذا كصػػػػػل اإلمػػػػػارة هػػػػػذا العلػػػػػم، كهػػػػػي الػػػػػِت ابدرت كقامػػػػػط مػػػػ

 .ابلعمليات فبدا قد أىٍحسىنىٍط كيل  اإلحساف
 

كمػػػػػػن اظتفاسػػػػػػد الػػػػػػِت قػػػػػػالوا أٌف العمليػػػػػػات ِف أمريكػػػػػػا أحػػػػػػد تها هػػػػػػي أٌف اظتسػػػػػػلمني ِف الغػػػػػػرب   رابع      اا 
 .سىييضىي  ي عليهم كسيعتدل عليهم

ػػػػػمي الػػػػػػذين  500دةه ليسػػػػػط كليػػػػػػةن فكيػػػػػ  تػيغىل ػػػػػبي مصػػػػػػلحة هػػػػػذا مفسػػػػػػ نقػػػػػوؿ مسػػػػػلم ِف أمريكػػػػػػا كهي
ػػػػػػلي مصػػػػػػلحة  الذتائػػػػػػة  تػيعىػػػػػػدُّ أمريكػػػػػػا خيػػػػػػارهم الوحيػػػػػػد ِف السػػػػػػالمة مػػػػػػن مالحقػػػػػػة حكومػػػػػػا م، كتػيٍهمى
مليػػػػػوف مسػػػػػلم علػػػػػى األقػػػػػل، يىػػػػػدي الطغيػػػػػاف كالعػػػػػدكاف األمريكػػػػػي تقػػػػػتلهم كتنتهػػػػػك حقػػػػػوقهم كػػػػػل يػػػػػوـو 

 .اشر؟ فهذا مفسدةه اب لةأك غري مب رو بشكلو مباش
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قػػػػػػػػالوا مػػػػػػػػن اظتفاسػػػػػػػػد الػػػػػػػػِت أحػػػػػػػػد تها التفإػػػػػػػػريات أٌف الغػػػػػػػػرب سيصػػػػػػػػٌوًر اظتسػػػػػػػػلمى بصػػػػػػػػورة   خامس        اا 
 .السف اح
ػػػػػػاًذؿ  كإال فكيػػػػػػػ   نقػػػػػػوؿ يتخى

هػػػػػػذا اظتفسػػػػػػػدة مػػػػػػن أىٍبطىػػػػػػًل البا ػػػػػػػل، كهػػػػػػذا اظتنطػػػػػػ  منطػػػػػػػ ي اظتنهػػػػػػـز اظت
كأصػػػػػػحابه رضػػػػػػواف هللا علػػػػػػيهم مػػػػػػن  ملسو هيلع هللا ىلص يتخلػػػػػػى اظتسػػػػػػلم عػػػػػػن شػػػػػػريعته كأحكػػػػػػاـ دينػػػػػػه كسػػػػػػرية نبيػػػػػػه

أجػػػػل أف يرضػػػػػى الغػػػػػرب عنػػػػه كيرسػػػػػم لػػػػػه صػػػػػورة الػػػػرحيم النبيػػػػػل؟ إٌف ديننػػػػػا ديػػػػن ذبػػػػػح للكفػػػػػار، ديػػػػػن 
ا علػػػػػى ديػػػػػن النػػػػػاس أعظػػػػػمي  قتػػػػػلو كاسػػػػػتباحةو  عتػػػػػم إذا دل ييٍسػػػػػًلميوا، إٌف هػػػػػذا اظتفسػػػػػدةى اظتزعومػػػػػةى، مفسػػػػػدى ي

 .من حقيقة هذا الدين، نسأؿ هللا العافيةمن مفسدة أل  عملية تفإري، ألٌف فيها دتلصه 
 .بعض اظتفاسد الِت صىو رىها اظتفتوف ذإنكار العمليات هذا
 

مصػػػػػاحله حصػػػػػلط مػػػػػن هػػػػػذا العمليػػػػػات دل ينظػػػػػركا إليهػػػػػا أبػػػػػدان كدل يػػػػػذكركها، كهػػػػػي أٌف أمريكػػػػػا  كهنػػػػػاؾ
ران مػػػػػػػن أفغانسػػػػػػػتاف فبدػػػػػػػا سػػػػػػػتنظر فيمػػػػػػػا بعػػػػػػػد ل قضػػػػػػػاَي حػػػػػػػ  لػػػػػػػو انتقمػػػػػػػط انتقامػػػػػػػان عػػػػػػػاجالن كميػػػػػػػدمًٌ

اظتسػػػػػػلمني بتعٌقػػػػػػل، ال سػػػػػػيما قضػػػػػػية فلسػػػػػػطني كسػػػػػػيخٌ   غيادػػػػػػا علػػػػػػى اظتسػػػػػػلمني، كهػػػػػػذا مػػػػػػا بػػػػػػدأ 
 .تهمينادم به ساس

العمليػػػػػػػات أكقعػػػػػػػط أمريكػػػػػػػا أبكػػػػػػػل أزمػػػػػػػة اقتصػػػػػػػادية عرفتهػػػػػػػا فاطتسػػػػػػػائر اظتاديػػػػػػػة تصػػػػػػػػل إذل  كأيضػػػػػػػان 
ترليػػػػػػػػوف، كفقػػػػػػػػدت مػػػػػػػػا يقػػػػػػػػرب مػػػػػػػػن ألفػػػػػػػػي عقػػػػػػػػلو اقتصػػػػػػػػادم ِف العمليػػػػػػػػات، كاـتفضػػػػػػػػط البورصػػػػػػػػة 

فاضػػػػػان هػػػػػائالن كتػػػػػدهورى اإلنفػػػػػاؽ األمريكػػػػػي، كاـتفػػػػػض سػػػػػعر الػػػػػدكالر، كتضػػػػػررت شػػػػػركات الطػػػػػرياف اـت
مو ػػػػػػ  رمبػػػػػػا يصػػػػػػلوف إذل م ػػػػػػة ألػػػػػػ  ِف القريػػػػػػب العاجػػػػػػل، كمػػػػػػا  لػػػػػػ أ 68كأعلنػػػػػػط عػػػػػػن تسػػػػػػريح 

ذهػػػػب نظػػػػاـ العوظتػػػػة األمريكيػػػػة الػػػػذم كػػػػاف سييفسػػػػد العػػػػادل بػػػػال رجعػػػػة، إذل غػػػػري ذلػػػػك مػػػػن اظتصػػػػاحل 
 .كلية الِت  م رصدها كِف أصل الكتاب تفصيلهاكاطتسائر اظتادية األ

 
ػػػػ  لػػػػه أف ينزلػػػػ  كثػػػػريه مػػػػن الػػػػدعاة ِف مزلػػػػ  عػػػػزاء أمريكػػػػا كالتأسػػػػ  عليهػػػػا كاإلفتػػػػاء  إال أٌف ؽتػػػػا يؤسى

! ابلػػػػػػدـ، كاإلفتػػػػػػاء بتإػػػػػػرا مىػػػػػػن قػػػػػػاـ ابلعمليػػػػػػات كإخراجػػػػػػه مػػػػػػن اإلسػػػػػػالـ !بعودػػػػػػا كالتػػػػػػلع ألبرَيئهػػػػػػا
ػػػػػطر كلمػػػػةو لالنتقػػػػػاـ مػػػػػن اظتسػػػػلمني، الػػػػػذم كإعطػػػػاء الصػػػػػليبيني الضػػػػوءى األخضػػػػػرى أبك   يعلػػػػػمثػػػػػر مػػػػن شى
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كػػػػػل مىػػػػػن أفػػػػػ  أٌف أمريكػػػػػا تقصػػػػػد األفغػػػػػاف كأسػػػػػامة بػػػػػن الدف، لػػػػػذا فبننػػػػػا ؿتػػػػػذر أكل ػػػػػك مػػػػػن الػػػػػرٌدة 
بسػػػػػػبب عىػػػػػػػٍوًدًم للصػػػػػػػليبيني ابلقػػػػػػػوؿ أك ذإفتػػػػػػػائهم للحكومػػػػػػات العربيػػػػػػػة أبٌف التعػػػػػػػاكف ضػػػػػػػد اإلرهػػػػػػػاب 

 .جائزه شرعان كهذا رٌدةه جاػتةه 
للفقهػػػػػػاء كللنػػػػػػاس ِف هػػػػػػذا الزمػػػػػػاف كهػػػػػػذا الوقػػػػػػط خاصػػػػػػة أف يعرًفػػػػػػوا معػػػػػػَن الػػػػػػوالء كالػػػػػػلاء،  بيػػػػػػدٌ  كال

كيعرفػػػػػوا أٌف هػػػػػذا الػػػػػركن الػػػػػذم ال تىٍصػػػػػليحي الى إًلىػػػػػهى ًإال  هللاي إال بػػػػػه هػػػػػو أك ىػػػػػ ي عيػػػػػرىل اإلنتػػػػػاف، كال يوجػػػػػد 
ػػػػػن خالفػػػػه ككاذل أعػػػػػداء هللا أبم نػػػػػوع ى منػػػػػه  فمى مػػػػن أنػػػػػواع اظتػػػػػواالة  ِف القػػػػرآف حكػػػػػمه أكضػػػػػحى كال أىبٍػػػػػنيى

 .فليس له من اإلسالـ نصيب، كٍليػىٍرًجع مىن أراد تفصيل ذلك إذل أصل الكتاب
ال بيػػػػد  للفقهػػػػاء كللنػػػػاس ِف هػػػػذا الوقػػػػط خاصػػػػة أف يعلمػػػػوا معػػػػَن مظػػػػاهرة الكفػػػػار الػػػػِت يصػػػػري  كمػػػػا

وؿ أك هبػػػػػػا اظتسػػػػػػلم كػػػػػػافران، فاظتظػػػػػػاهرة هػػػػػػي اظتعاكنػػػػػػة كاظتسػػػػػػاعدة للكفػػػػػػار علػػػػػػى اظتسػػػػػػلمني سػػػػػػواءن ابلقػػػػػػ
، فكػػػػػل مىػػػػػن يصػػػػػدر منػػػػػه هػػػػػذا العػػػػػوف أبمًٌ شػػػػػكلو مػػػػػن األشػػػػػكاؿ كأب ثػيػػػػػرى  مالفعػػػػػل أك اظتػػػػػاؿ قىػػػػػل  أك كى

حإػػػػػػم فهػػػػػػو مرتػػػػػػده سػػػػػػواءن كػػػػػػاف حاكمػػػػػػان أك ػتكومػػػػػػان، مػػػػػػدنيان أك عسػػػػػػكرَين، عاًلمػػػػػػان أك فقيهػػػػػػان، سػػػػػػواءن 
 قيتًػػػػلى، ابختيػػػػارا أك أبمػػػػر غػػػػريا لػػػػه، فكػػػػل مىػػػػن يظهػػػػر منػػػػه ذلػػػػك مرتػػػػده كتػػػػب اسػػػػتتابته فػػػػبف  ب كإال

 .كإف كاف حاكمان كىجىبى خلعه
 

تىػػػػهي كأعلػػػػن الػػػػرئيس  كهػػػػا هػػػػي اضتػػػػرب الصػػػػليبٌية قػػػػد اتضػػػػحط معاظتهػػػػا كرتػػػػع الصػػػػليب حزبػػػػه كأىعىػػػػد  عيد 
األمريكػػػػػي بػػػػػوش أٌف هػػػػػذا اضتػػػػػرب هػػػػػي حػػػػػربه صػػػػػليبٌيةه  ويلػػػػػة اظتػػػػػدل كحتتػػػػػاج إذل صػػػػػل، كقػػػػػد أعلػػػػػن 

بسػػػػػبع كعشػػػػػرين هػػػػػدفان ِف كػػػػػل أؿتػػػػػاء  عػػػػػن أٌف هػػػػػذا اضتملػػػػػة ستسػػػػػتهدؼ سػػػػػتني هػػػػػدفان، كقػػػػػد صػػػػػر ح
كبعػػػػػػد هػػػػػػذا اإلعػػػػػػالف كتػػػػػػب علػػػػػػى اظتسػػػػػػلم أف يكػػػػػػوف علػػػػػػى قىػػػػػػدر اظتسػػػػػػؤكلية كأف  إلسػػػػػػالمي،العػػػػػػادل ا

ػػػػػب  لنصػػػػػرة اإلسػػػػػػالـ كالوقػػػػػوؼ ضػػػػػػد هػػػػػذا اضتملػػػػػة الصػػػػػػليبية بكػػػػػل مػػػػػػا  يىػػػػػدىعى الركػػػػػوف إذل الػػػػػػدنيا كيػىهي
 .ختلُّ  أمًٌ مسلمو عنها نتلك  بنفسه كمباله ككلدا ككقته، فبٌف اضترب فاصلةه كال حتتمل

اظتسػػػػلم أٌف اصتهػػػػاد بكػػػػل مػػػػا نتلػػػػك فػػػػرض عػػػػنيو عليػػػػه، كهػػػػو فػػػػرض عػػػػنيو منػػػػذ زمػػػػنو  ويػػػػل إال  كلٍػػػػيػىٍعلىم
 .أنه أتك دى ِف هذا الزماف

 



يوُسف الُعَيْيري|  حقيقة الحرب الصليبّية الجديدة  
 

 

 
19 

ػػػػػػعه عليػػػػػػه، كمػػػػػػن الفتػػػػػػاكل ِف هػػػػػػذا  كاعلػػػػػػم أٌف حكػػػػػػم اصتهػػػػػػاد اليػػػػػػـو أبنػػػػػػه فػػػػػػرض عػػػػػػنيو أٌف ذلػػػػػػك غتيٍمى
 :اضتكم
كأٌمػػػػػا قتػػػػػاؿ الػػػػػدفع فهػػػػػو أشػػػػػٌد أنػػػػػواع دفػػػػػع "  الفتػػػػػاكل الكػػػػػلل(: شػػػػػيخ اإلسػػػػػالـ بػػػػػن تيميػػػػػة ِف قػػػػػاؿ

الصػػػػػػائل عػػػػػػن اضترمػػػػػػة كالػػػػػػدين فواجػػػػػػب إرتاعػػػػػػان، فالعػػػػػػدك الصػػػػػػائل الػػػػػػذم يفسػػػػػػد الػػػػػػدين كالػػػػػػدنيا ال 
شػػػػػيء أكجػػػػػب بعػػػػػد اإلنتػػػػػاف مػػػػػن دفعػػػػػه، فػػػػػال ييٍشػػػػػتػىرىطي لػػػػػه شػػػػػرط بػػػػػل ييػػػػػٍدفىعي َبسػػػػػب اإلمكػػػػػاف كقػػػػػد 

 .(3 "نص  على ذلك العلماء أصحابنا كغريهم
كإذا دخػػػػػل العػػػػػدك بػػػػػالد اإلسػػػػػالـ فػػػػػال ريػػػػػب أنػػػػػه كتػػػػػب دفعػػػػػه علػػػػػى األقػػػػػرب فػػػػػاألقرب، إذ ": كقػػػػػاؿ

 ، بػػػػػػػالد اإلسػػػػػػػالـ كلهػػػػػػػا مبنزلػػػػػػػة البلػػػػػػػدة الواحػػػػػػػدة، كأنػػػػػػػه كتػػػػػػػب النفػػػػػػػري إليػػػػػػػه بػػػػػػػال إذف كالػػػػػػػدو كال غػػػػػػػراو
 ".كنصوص أزتد صرلتةه هبذا

كإف أردت التفصػػػػػػػػيل : كقػػػػػػػػد دخػػػػػػػػل العػػػػػػػػدك دَيران منػػػػػػػػذ قػػػػػػػػركف كال حػػػػػػػػوؿ كال قػػػػػػػػوة إال اب، قلػػػػػػػػط
 .فارجع إذل أصل الكتاب

  
ه عليػػػػػك فبنػػػػػه ذإمكانػػػػػك أف تصػػػػػنع أم  شػػػػػيءو لتػيٍعػػػػػذىرى  كاعلػػػػػم أنػػػػػك َي عبػػػػػدى هللا مبػػػػػا أٌف اصتهػػػػػاد ميتعػػػػػنيًٌ

أمػػػػاـ هللا يػػػػـو يسػػػػألك عػػػػن هػػػػذا اضتكػػػػم، كلقػػػػد طتى ٍصػػػػطي بعػػػػض السػػػػبل الػػػػِت ذإمكػػػػاف كػػػػل مسػػػػلم أف 
 :اظتثاؿ ال اضتصر هييعمل هبا أك ببعضها كهذا السبل على سبيل 

الػػػػػػػػدعاء للمسػػػػػػػػلمني ِف أفغانسػػػػػػػػتاف ِف الصػػػػػػػػلوات ابلقنػػػػػػػػوت كِف السػػػػػػػػإود كِف األسػػػػػػػػحار كِف    أوالا 
ػػػػػيًهم مػػػػػن كػػػػػل شػػػػػر كأف يػىٍلطيػػػػػ ى هبػػػػػم  كػػػػػل مػػػػػوا ن اإلجابػػػػػة أبف لتفظهػػػػػم هللا مػػػػػن كػػػػػل سػػػػػوء كأف يػينىإًٌ

 .كلتفا عتم أركاحهم كيسف عورا م، كأف كتعل تدبري الكافرين تدمريان عتم
إصػػػػػػدار الفتػػػػػػاكل مػػػػػػن علمػػػػػػاء األيٌمػػػػػػة رتيعػػػػػػان لتػػػػػػذًٌركف فيهػػػػػػا أمريكػػػػػػا كدكؿ التحػػػػػػال  أبف ال   اثني      اا 

 .تكرر زتاقتها ضد اظتسلمني العزؿ ِف أفغانستاف كذلك بضرهبم أك زعزعة أمنهم

                                                           
 (.4/520االختيارات   (3 
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إصػػػػػدار الفتػػػػػاكل مػػػػػن علمػػػػػاء األيٌمػػػػػة رتيعػػػػػان موجهػػػػػة للمسػػػػػلمني بوجػػػػػوب النفػػػػػري للػػػػػدفاع عػػػػػن   اثلث     اا 
 .ن اظتسلم ِف حاؿ تعرضه لضرابت  اظتةالشعب األفغا

إصػػػػػػػػدار الفتػػػػػػػػاكل مػػػػػػػػن علمػػػػػػػػاء األيٌمػػػػػػػػة رتيعػػػػػػػػان موجهػػػػػػػػة للمسػػػػػػػػلمني خاصػػػػػػػػة ِف ابكسػػػػػػػػتاف   رابع        اا 
ك اجكسػػػػػػتاف كأكزبكسػػػػػػتاف كإيػػػػػػراف كاعتنػػػػػػد كدكؿ اصتػػػػػػوار أبدػػػػػػم هػػػػػػم أكؿ مىػػػػػػن كتػػػػػػب علػػػػػػيهم زتػػػػػػل 

 .السالح كالدفاع عن اظتسلمني ِف أفغانستاف
اظتتحػػػػػػػػدة كدكؿ التحػػػػػػػػال  مػػػػػػػػن خػػػػػػػػالؿ اظتظػػػػػػػػاهرات العارمػػػػػػػػة ِف كػػػػػػػػل إبػػػػػػػػالغ الػػػػػػػػوالَيت   خامس        اا 

يٌػػػػػػػة، كبغريهػػػػػػػا مػػػػػػػن السػػػػػػػبل الدبلوماسػػػػػػػية، أبٌف أم  اعتػػػػػػػداءو علػػػػػػػى مسػػػػػػػلمو  األقطػػػػػػػار اإلسػػػػػػػالمية كالعالىمى
 .أفغاٌنو كاحدو يػيعىدُّ اعتداءن على اظتسلمني رتيعان ِف كل مكاف

إلسػػػػػػػالمية كذلػػػػػػػك ابظتقا عػػػػػػػة االقتصػػػػػػػادية ػتاكلػػػػػػػة اإلضػػػػػػػرار ابظتصػػػػػػػاحل الغربيػػػػػػػة ِف الػػػػػػػدكؿ ا  سادس       اا 
 .الشاملة، ح  تىكي   عن زتلتها ضد اظتسلمني

كتػػػػػب حتريػػػػػك رتيػػػػػع اعتي ػػػػػات اإلغا يػػػػػة اإلسػػػػػالمية عػػػػػاجالن إذل ابكسػػػػػتاف لتكػػػػػوف قريبػػػػػةن مػػػػػن   س     ابعاا 
 .مكاف اضتدث للتخفي  من الكار ة اتملة ال قىد رى هللا ضد اظتسلمني

اظتاديػػػػة كالعينيػػػػة مػػػػن غػػػػذاء ككسػػػػاء كدكاء إلخواننػػػػا اظتسػػػػلمني األفغػػػػاف،  كتػػػػب رتػػػػع التلعػػػػات  اثمن    اا 
كلػػػػػػذلك "( قػػػػػػاؿ: 4/519كالعمػػػػػل فيهػػػػػػا بفتػػػػػول شػػػػػػيخ اإلسػػػػػالـ كمػػػػػػا جػػػػػاء ِف الفتػػػػػػاكل الكػػػػػلل  

قلػػػػػط لػػػػػو ضػػػػػاؽى اظتػػػػػاؿ عػػػػػن إ عػػػػػاـ جيػػػػػاعو كاصتهػػػػػاد الػػػػػذم يػيتىضىػػػػػر ري بفكػػػػػه قىػػػػػد منا اصتهػػػػػادى كإف مػػػػػات 
، فبٌف هناؾ نىقتػيليهيم بفعلنا كهنا نتوتوف بفعل هللاكما ِف مسألة التف   ياعي اصت  ".س كأىٍكذلى

ػػػػزءو مػػػػن دىٍخلًػػػػًه   اتس    عاا  كتػػػػب أف يسػػػػاهم كػػػػل مسػػػػلم مبالػػػػه لتمويػػػػل هػػػػذا اضتػػػػرب كذلػػػػك ابسػػػػتقطاع جي
بشػػػػػػػػكلو دائػػػػػػػػمو حػػػػػػػػ  يػىٍنصيػػػػػػػػرى هللا اإلسػػػػػػػػالـ كاظتسػػػػػػػػلمني، ككمػػػػػػػػا قػػػػػػػػاؿ شػػػػػػػػيخ اإلسػػػػػػػػالـ ِف الفتػػػػػػػػاكل 

ػػػػبى عليػػػػه اصتهػػػػاد مبالػػػػه كهػػػػو  كمىػػػػن عإػػػػز عػػػػن اصتهػػػػاد"الكػػػػلل:  ببدنػػػػه كقىػػػػًدرى علػػػػى اصتهػػػػاد مبالػػػػه كىجى
 .(4 "أزتد نصُّ 

                                                           
 4)  4/519.) 
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فيإػػػػب علػػػػى اظتوسػػػػرين النفقػػػػة ِف سػػػػبيل هللا كعلػػػػى هػػػػذا فيإػػػػب علػػػػى النسػػػػاء اصتهػػػػاد ِف "قػػػػاؿ:  مث
أمػػػػػػواعتن إف كػػػػػػاف فيهػػػػػػا فضػػػػػػله ككػػػػػػذلك ِف أمػػػػػػواؿ الصػػػػػػغار إذا احتػػػػػػيجى إليهػػػػػػا كمػػػػػػا جتػػػػػػب النفقػػػػػػات 

 ."كالزكاة
 -أم اطتػػػػػػػالؼ ِف مصػػػػػػػارؼ الزكػػػػػػػاة-أٌمػػػػػػػا إذا هإػػػػػػػم العػػػػػػدك فػػػػػػػال يبقػػػػػػػى للخػػػػػػػالؼ كجػػػػػػه ف": كقػػػػػػاؿ

 ".فبٌف دفع ضررهم عن الدين كالنفس كاضٍتيرمة كاجبه إرتاعان 
كتػػػػب اسػػػػتعداد رتيػػػػػع األ بػػػػاء الػػػػرشتيني كغػػػػري الػػػػػرشتيني كذلػػػػك ابلتنسػػػػي  مػػػػع اظتستشػػػػػفيات   عاش    راا 

 .اف فور اضتاجة عتمالباكستانية أك اعتي ات اإلغا ية للنزكؿ إذل اظتيد
كتػػػػػب نفػػػػػري أهػػػػػػل اطتػػػػػلة كاظتعرفػػػػػة مػػػػػػن كػػػػػوادر عسػػػػػكرية كإداريػػػػػػة كالعلمػػػػػاء ك لبػػػػػػة  عش      ر  احل     ادي

 .العلم كالشباب ليقودكا اظتعركة فباٌن ننصر ابلصاضتني
كتػػػػب تعب ػػػػة األيٌمػػػػة رتيعهػػػػا مػػػػن خػػػػالؿ الكتػػػػاب كالشػػػػريط كاطتطػػػػب كا ػػػػالس كعلػػػػى  عش    ر  الث    ا 

أليٌمػػػػػػة اإلسػػػػػػالمية توشػػػػػػك أف تػػػػػػدخل حػػػػػػرابن ضػػػػػػد أعنػػػػػػ  زتلػػػػػػة صػػػػػػليبية الشػػػػػػبكة اإللكفكنيػػػػػػة أبف ا
 .تستهدؼ اظتسلمني، لذا ال بيٌد عتا من أف ترمي بثقلها لتكسب اظتعركة

مناصػػػػحة كػػػػل مىػػػػن تبػػػػاكى علػػػػى مػػػػوت الصػػػػليبيني ككقػػػػ  معهػػػػم سػػػػواءن كػػػػاف فقيهػػػػان  عش    ر  الثال     
مػػػػػػن اإلعانػػػػػػة سػػػػػػواءن كانػػػػػػط ماديػػػػػػة  أك حاكمػػػػػػان أك عسػػػػػػكرَين أك مػػػػػػدنيان، فبعانػػػػػػة الصػػػػػػليبيني أبٌم نػػػػػػوعو 

 .أك معنوية أك قولية ضد اظتسلمني، تعد مظاهرة انقضة ل سالـ ال يصلح معها إنتاف
 

بعػػػػػض السػػػػػبل الػػػػػِت نوصػػػػػي هبػػػػػا كنعلقهػػػػػا ِف رقػػػػػاب العلمػػػػػاء كالػػػػػدعاة كشػػػػػباب األيٌمػػػػػة كجتي ارهػػػػػا،  هػػػػػذا
ػػػػػلًٌ مكػػػػػافو ليسػػػػػط مهمػػػػػة أشػػػػػخاص  دكف آخػػػػػرين إفتػػػػػا هػػػػػي كاعلمػػػػػوا أٌف الوقػػػػػوؼ مػػػػػع اظتسػػػػػلمني ِف كي

 .مهمة كيلًٌ مسلمو قادرو على غياث اظتسلمني
 

ػػػػصى دل  ًت  هػػػػذا يلىخ 
ػػػػص أٌف اظت يلىخ 

بعػػػػض مػػػػا جػػػػاء ِف  نػػػػاَي الكتػػػػاب كلكػػػػن لػػػػيعلم كػػػػل قػػػػارئ عتػػػػذا اظت
ػػػػػالن شػػػػػي ان قلػػػػػيالن،  علػػػػػى كػػػػػل مػػػػػا جػػػػػاء ِف الكتػػػػػاب كذلػػػػػك لقصػػػػػد االختصػػػػػار، فكػػػػػاف االختصػػػػػار ؼتًي

 
ي
ػػػػػػػص ابضتكػػػػػػػم علػػػػػػػى مػػػػػػػا جػػػػػػػاء ِف الكتػػػػػػػاب حػػػػػػػ  يقػػػػػػػرأى الكتػػػػػػػاب  لػػػػػػػذا ال يتعٌإػػػػػػػل قػػػػػػػارئ هػػػػػػػذا اظت لىخ 
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يطىو لػػػػة أٍف لتصػػػػل علػػػػى 
ػػػػص إال لًيػىػػػػتىمىك ن مىػػػػن عىًإػػػػزى عػػػػن القػػػػراءة اظت يلىخ 

كػػػػامالن، كمػػػػا مىٍقصىػػػػدم مػػػػن اظت
 .بعض اطتري الذم جاء فيه، كهللا كرلُّ التوفي 

 
 .كالسالـ على رسوؿ هللا كعلى آله كصحبه أرتعني كالصالة
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 اْلم ق د ِّم ة
 

ػػػػػانيوا :  القائػػػػػل اضتمػػػػػد ػػػػػافى عىاًقبىػػػػػةي ال ػػػػػًذينى ًمػػػػػٍن قػىػػػػػٍبًلًهٍم كى ٍيػػػػػ ى كى ﴿أىفػىلىػػػػػٍم يىًسػػػػػرييكا ِف اأٍلىٍرًض فػىيػىٍنظيػػػػػريكا كى
ػػػػػػانيوا يىٍكًسػػػػػػبيوفى  أىكٍ  ػػػػػػا أىٍغػػػػػػَنى عىػػػػػػنػٍهيٍم مىػػػػػػا كى رنا ِف اأٍلىٍرًض فىمى ػػػػػػد  قػيػػػػػػو ةن كىآيى ]غػػػػػػافر:  (﴾82ثػىػػػػػػرى ًمػػػػػػنػٍهيٍم كىأىشى
82]  

ػػػػػافى عىاًقبىػػػػػةي ال ػػػػػًذينى ًمػػػػػٍن قػىػػػػػٍبًلًهٍم دىم ػػػػػرى اَّلل ي عىلىػػػػػٍيًهٍم : كالقائػػػػػل ٍيػػػػػ ى كى ﴿أىفػىلىػػػػػٍم يىًسػػػػػرييكا ِف اأٍلىٍرًض فػىيػىٍنظيػػػػػريكا كى
اًفرًينى أىٍمثىاعتيىا  كىلًلٍ   [10] :  (﴾10كى

ػػػػ ل عىلىػػػػى اَّلل ً »كالسػػػػالـ علػػػػى خػػػػري خلػػػػ  هللا اظتبعػػػػوث رزتػػػػة للعػػػػاظتني الػػػػذم قػػػػاؿ:  كالصػػػػالة  أىٍف الى حى
نٍػيىا ًإال  كىضىػػػػػعىهي  ػػػػػٍىءه ًمػػػػػنى الػػػػػدُّ فعليػػػػػه أفضػػػػػل الصػػػػػالة كأى مىُّ التسػػػػػليم كعلػػػػػى آلػػػػػه كصػػػػػحبه   (5 «يػىٍرتىًفػػػػػعى شى

  أرتعني
لقػػػػػػػد كردت إلينػػػػػػػا أسػػػػػػػ لة كثػػػػػػػرية تػىٍربيػػػػػػػو علػػػػػػػى اظتائػػػػػػػة سػػػػػػػؤاؿ يسػػػػػػػأؿ أصػػػػػػػحاهبا عػػػػػػػن اضتكػػػػػػػم  

 الشرعي ًلمىا حدث ِف أمريكا؟
 لة أف نفصػػػػػل اإلجابػػػػػة ليتبػػػػػني اضتكػػػػػم الشػػػػػرعي الػػػػػذم نػػػػػذهب رأينػػػػػا إجابػػػػػة علػػػػػى تلػػػػػك األسػػػػػ كلقػػػػػد

 .إليه لعل هللا أف ينفع هبا كل مسلم
مػػػػػػا حصػػػػػػل ِف الػػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة مػػػػػػن دمػػػػػػار، ال نتكػػػػػػن ظتتػػػػػػابع تلػػػػػػك األحػػػػػػداث إال  إفٌ 

أف يقػػػػػوؿ إدػػػػػا عقوبػػػػػةه مػػػػػن هللا علػػػػػى الظلػػػػػم الػػػػػذم ترتكبػػػػػه الػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػدة ضػػػػػد شػػػػػعوب العػػػػػادل 
ػػػػط مػػػػن تلػػػػك األعمػػػػاؿ الػػػػِت كضػػػػد اظتسػػػػ لمني خاصػػػػةن، فقػػػػد ذاقػػػػط جػػػػزاء صػػػػنيعها، فػػػػبف كانػػػػط أتل مى

، فػػػػػبٌف أهػػػػػل العػػػػػراؽ فقػػػػػدكا مػػػػػن  يػيقىػػػػػد ري عػػػػػدد ضػػػػػحاَيها بعشػػػػػرين ألػػػػػ  شػػػػػخص بػػػػػني قتيػػػػػلو كجػػػػػريحو
جػػػػػرٌاء اضتصػػػػػػار مػػػػػا يىقػػػػػػريب مػػػػػػن مليػػػػػون مسػػػػػػلم، كشػػػػػػعب فلسػػػػػطني فيًقػػػػػػدى نصػػػػػػفهم تقريبػػػػػان بػػػػػػني قتيػػػػػػلو 

اء الصػػػػػػػهيون علػػػػػػػى أرضػػػػػػػهم منػػػػػػػذ أكثػػػػػػػر مػػػػػػػن نصػػػػػػػ  قػػػػػػػرف، كالشػػػػػػػعب كجػػػػػػريحو مػػػػػػػن جػػػػػػػرٌاء االعتػػػػػػػد
لىػػػػػكى منػػػػػه ِف اضتصػػػػػار سػػػػػبعوف ألػػػػػ  مسػػػػػلم، ككػػػػػذلك اظتسػػػػػلموف ِف الفلبػػػػػني كأندكنيسػػػػػيا  األفغػػػػػان هى
ككوسػػػػػػػوفا كالصػػػػػػػوماؿ كليبيػػػػػػػا كالسػػػػػػػوداف، كغػػػػػػػريهم مػػػػػػػن الشػػػػػػػعوب اإلسػػػػػػػالمية الػػػػػػػِت تلط خػػػػػػػط يػػػػػػػد 

                                                           
 (.2872البخارم   (5 
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اظتسػػػػػلمني ِف أفريقيػػػػػا السػػػػػوداء كاليػػػػػاابف كِف أمريكػػػػا بػػػػػدمائهم، انهيػػػػػكى عػػػػػن ماليػػػػػني البشػػػػػر مػػػػػن غػػػػػري 
صػػػػػػػػربيا كأمريكػػػػػػػػػا اصتنوبيػػػػػػػػػة كغريهػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػن دكؿ العػػػػػػػػػادل، الػػػػػػػػػِت  اعتػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػدكاف األمريكػػػػػػػػػي ك لمهػػػػػػػػػا 
الفضػػػػيع، ككػػػػل أكل ػػػػك يقػػػػدركف بعشػػػػرات اظتاليػػػػني، هػػػػذا مػػػػن غػػػػري اظتشػػػػردين كالالج ػػػػني كاظتطػػػػػركدين 

ـى العػػػػػػػػػػػػراؽ مػػػػػػػػػػػذكرة  إذل األمػػػػػػػػػػػػم اظتتحػػػػػػػػػػػػدة يػػػػػػػػػػػػـو خػػػػػػػػػػػارج أراضػػػػػػػػػػػػيهم أبيػػػػػػػػػػػػدم أمريكػػػػػػػػػػػا، كقػػػػػػػػػػػػد قىػػػػػػػػػػػػد 
مباشػػػػػػرةن  أشػػػػػػعلىطـ تقريبػػػػػػان 1870ق جػػػػػػاء ِف هػػػػػػذا اظتػػػػػػذكرة أٌف أمريكػػػػػػا منػػػػػػذ عػػػػػػاـ 16/7/1422

 .أك بواسطةو ا نػىنٍي كسبعني حرابن ِف العادلى تػيعىد  األفظع ِف  ريخ البشرية
الػػػػػػػػػػدكتور   عبػػػػػػػػػػاس الكاتػػػػػػػػػػب ِف جريػػػػػػػػػػدة الشػػػػػػػػػػعب اظتصػػػػػػػػػػرية ِف مقػػػػػػػػػػاؿو لػػػػػػػػػػه ِف بعػػػػػػػػػػد  كيصػػػػػػػػػػ 
 كيقػػػػػػػػوؿ:"ت أبسػػػػػػػػبوع حإػػػػػػػػم اإلجػػػػػػػػراـ األمريكػػػػػػػػي الػػػػػػػػذم  ػػػػػػػػاؿ شػػػػػػػػعوب العػػػػػػػػادل بقولػػػػػػػػه: التفإػػػػػػػػريا

ػػػػػػر عىل ػػػػػػ ى سػػػػػػاخران: كانػػػػػػط اضتػػػػػػرب  نوكيػػػػػػة  -أم حػػػػػػرب اطتلػػػػػػيج ضػػػػػػد العػػػػػػراؽ-صػػػػػػحفي بريطػػػػػػان آخى
كاألسػػػػطوؿ األمريكػػػػػي أبسػػػػلحة نوكيػػػػػة تكتيكيػػػػػة،  لبحريػػػػػةبكػػػػل معػػػػػَن الكلمػػػػة، جػػػػػرل تزكيػػػػد جنػػػػػود ا
ه الػػػػػػدمار نػػػػػػوكم، اسػػػػػػتخدمط أمريكػػػػػػا متفإػػػػػػرات الوقػػػػػػود كاألسػػػػػػلحة اظتطػػػػػػورة أحػػػػػػد ط دمػػػػػػاران يشػػػػػػب

رى ػػػػػػػػػػػل، كقػػػػػػػػػػػادره علػػػػػػػػػػػى إحػػػػػػػػػػػداث  15000، كهػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػالحه زنتػػػػػػػػػػػه Blu-82 اعتػػػػػػػػػػػواء اظتسػػػػػػػػػػػماة
انفإػػػػػػارات ذات دمػػػػػػار نػػػػػػوكم حػػػػػػارؽ لكػػػػػػل شػػػػػػيء ِف مسػػػػػػاحة تبلػػػػػػ  م ػػػػػػات اليػػػػػػاردات، كاألبشػػػػػػع 

صي  ريقػػػػػػةو مػػػػػػن ذلػػػػػػكى قنابػػػػػػلي اليورانيػػػػػػـو اظتسػػػػػػتنزؼ الػػػػػػِت جػػػػػػرل اسػػػػػػتخدامها ألكؿ مػػػػػػرة، كهػػػػػػي أرخػػػػػػ
 .كأىحىطُّها للتخلُّص من نفاَيت  اظتفاعالت النوكية كػتطا ا

، كالطػػػػػػػػػػائرات أ لقػػػػػػػػػػط عشػػػػػػػػػػرات  الػػػػػػػػػػدابابت األمريكيػػػػػػػػػػة أ لقػػػػػػػػػػط سػػػػػػػػػػتة آالؼ قذيفػػػػػػػػػػة يورانيػػػػػػػػػػـو
ٍتػػػػػػػهي قػػػػػػػوات التحػػػػػػػال  ِف  الالؼ، كتقريػػػػػػػره سػػػػػػػرمل عتي ػػػػػػػة الطاقػػػػػػػة الذريػػػػػػػة الليطانيػػػػػػػة يػيقىػػػػػػػدًٌري مػػػػػػػا خىل فى

قػػػػل عػػػػن أربعػػػػني  نػػػػان مػػػػن اليورانيػػػػـو الناضػػػػب، أضػػػػ  مػػػػا جػػػػرل مػػػػن تػػػػدمري ميػػػػادين اضتػػػػرب مبػػػػا ال ي
العراقػػػػػي كػتطػػػػػات الطاقػػػػػة كمصػػػػػانع الكيمػػػػػاكَيت، كهكػػػػػذا توالػػػػػط كػػػػػوارث اضتػػػػػرب  لنػػػػػوكماظتفاعػػػػػل ا

 ػػػػػػػػن مػػػػػػػػن غبػػػػػػػػار كذىر ات  800األكثػػػػػػػػر تسػػػػػػػػميما ِف التػػػػػػػػاريخ، كتقػػػػػػػػدر مصػػػػػػػػادر غربيػػػػػػػػة أٌف هنػػػػػػػػاؾ 
لػػػػػى شػػػػػبه اصتزيػػػػػرة العربيػػػػػة ظتػػػػػدنل  ويػػػػػلو جػػػػػدان، فقػػػػػد اليورانيػػػػػـو الناضػػػػػب سػػػػػوؼ تسػػػػػتمر ِف اعتبػػػػػوب ع

كاألدػػػػػػػار بكميػػػػػػات مفزعػػػػػػػة مػػػػػػن اإلشػػػػػػػعاع اظتسػػػػػػبب للسػػػػػػػر اف، كالكار ػػػػػػػة  بػػػػػػة مى  تلويػػػػػػث اعتػػػػػػػواء كالف 
مسػػػػػػػػػتمرة لالؼ السػػػػػػػػػنوات القادمػػػػػػػػػة. األ فػػػػػػػػػاؿ يلعبػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػلاءة بػػػػػػػػػدمنى مصػػػػػػػػػنوعةو مػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػذائ  

، كالنتيإة موت بطيءه كمؤٌكده   .اليورانيـو
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ػػػػػػػػرى العػػػػػػػػراقيني هػػػػػػػػبط  السػػػػػػػػٌكا مكتػػػػػػػػب سػػػػػػػػنةن  11سػػػػػػػػنةن للرجػػػػػػػػاؿ ك 20ف األمريكػػػػػػػػي يقػػػػػػػػوؿ أٌف عيمي
للنسػػػػػػػاء، كنصػػػػػػػ  مليػػػػػػػوف حالػػػػػػػة كفػػػػػػػاة ابلقتػػػػػػػل اإلشػػػػػػػعاعي ِف العاجػػػػػػػل كالجػػػػػػػل، سػػػػػػػبقط حػػػػػػػرب 
اإلابدة ارقػػػػػػػة كتلتهػػػػػػػا كاسػػػػػػػتمرت حػػػػػػػ  الف ِف حصػػػػػػػار غػػػػػػػري مسػػػػػػػبوؽ كال ملحػػػػػػػوؽ ِف كحشػػػػػػػيته. 

دة هػػػػػػي اظتهنػػػػػػدس الراعػػػػػػي لعمليػػػػػػة اإلابدة هػػػػػػذا الػػػػػػِت اظتتحػػػػػػ الَيتكيواصػػػػػػل الكاتػػػػػػبي قولػػػػػػه: إٌف الػػػػػػو 
تسػػػػػتمر منػػػػػذ أعػػػػػواـ، كيعمػػػػػل اظتسػػػػػؤكلوف األمريكيػػػػػوف عػػػػػن قصػػػػػد كبتصػػػػػميم قػػػػػاسو كفىػػػػػاٌو علػػػػػى منػػػػػع 

 .اإلعانة عن شعبو يعان اصتوع كاظترض، كال تنفي كاشنطن هذا اضتقائ  البشعة
ػػػػػب أمريكػػػػػي آخػػػػػر كهػػػػػو يهػػػػػودم أيضػػػػػان هػػػػػ مثٌ  مػػػػػا يكفػػػػػي : إٌف هنػػػػػاؾ و نعػػػػػـو تشومسػػػػػكي بقولػػػػػهييعقًٌ

ٌية الثانية أبدم غترمو حرب  .من األدلة الٌ اـ كل الرؤساء األمريكيني منذ داية اضترب العالىمى
رامسػػػػػي كػػػػػالرؾ كزيػػػػػر العػػػػػدؿ األمريكػػػػػي األسػػػػػب : إٌف مبػػػػػادئ القػػػػػانوف كالعدالػػػػػة تيػػػػػديني بقػػػػػوة  كيقػػػػػوؿ

 .هذا العقوابت كتعتلها إجرامية
ؤلػػػػػ  مػػػػػن خػػػػػالؿ كيئقػػػػػه الػػػػػوفرية كبسػػػػػطها أبسػػػػػلوب سػػػػػاخط هػػػػػوؾ سػػػػػتيفنز: لقػػػػػد ؾتػػػػػح اظت كيقػػػػػوؿ

-الذع ِف تسػػػػػػليط ضػػػػػػوء قػػػػػػول علػػػػػػى أكثػػػػػػر جػػػػػػرائم اإلابدة اصتماعيػػػػػػة كحشػػػػػػية ِف القػػػػػػرف العشػػػػػػرين 
يت سػػػػػػػػم ابلعإػػػػػػػػػز إزاءى مػػػػػػػػػا  -أم حػػػػػػػػرب العػػػػػػػػػراؽ

كييصىػػػػػػػػرًٌح مؤلػػػػػػػػػ  الكتػػػػػػػػاب: إنػػػػػػػػػي أشػػػػػػػػعر ابلعػػػػػػػػػار اظت
ػػػػػػٍط بػػػػػػه حكػػػػػػومِت كاظت ماعيػػػػػػة، أكل ػػػػػػك اظتشػػػػػػلولوف نفسػػػػػػيان، كمىػػػػػػن معهػػػػػػا ِف اإلابدة اصت توا ػػػػػػؤكفحىكىمى

 .ينقلوف الشعور ابلذنب
ألػػػػػػػ  شػػػػػػػخص، كقتػػػػػػػل الالؼ ِف  150ليبػػػػػػػريَي قيتًػػػػػػػلى ِف أكائػػػػػػػل عقػػػػػػػد التسػػػػػػػعينيات أكثػػػػػػػر مػػػػػػػن  ِف

ػػػػػٌرًدى مليػػػػػوف  زائػػػػػري  أيٍرًغػػػػػمى نصػػػػػ  مليػػػػػوف شػػػػػخص علػػػػػى هإػػػػػر منػػػػػازعتم بسػػػػػبب التطهػػػػػري العرقػػػػػي(، كشي
ـ كحػػػػػػػػػدا، كِف 1990ِف اضتػػػػػػػػػرب كا اعػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػاـ ألفػػػػػػػػػان  60 نسػػػػػػػػػمة ِف سػػػػػػػػػرياليوف، كمػػػػػػػػػات زهػػػػػػػػػاء

أ نػػػػػاء حصػػػػار منظمػػػػػة يونيتػػػػا ظتدينػػػػة كويتػػػػػو الػػػػذم اسػػػػػتمر ذتانيػػػػة أشػػػػػهر،  ان أنغػػػػوال مػػػػات عشػػػػػركفى ألفػػػػ
كهػػػػػػو حػػػػػػدثه بػػػػػػني أحػػػػػػداثو ؽتا لػػػػػػة عػػػػػػدة، للسياسػػػػػػات االسػػػػػػفاتيإية األمريكيػػػػػػة ِف أفريقيػػػػػػا الػػػػػػِت ال 

 .يكش  عنها
تشػػػػػػإع كترحيػػػػػػب كسػػػػػػالح كخطػػػػػػط كخػػػػػػلاء األمريكػػػػػػاف القػػػػػػادة العسػػػػػػكريوف اإلندكنيسػػػػػػيوف ب كقػىتىػػػػػػلى 

مليػػػػػػوانن مػػػػػػن مػػػػػػػوا نيهم، كقتػػػػػػل ِف جنػػػػػػػوب أفريقيػػػػػػا أكثػػػػػػر مػػػػػػػن مليػػػػػػوف شػػػػػػػخص ِف انميبيػػػػػػا كأنغػػػػػػػوال 
 .كموزمبي 
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ا  -الػػػػػػِت نشػػػػػػأت عػػػػػػل التطهػػػػػػري العرقػػػػػػي كاإلابدة اصتماعيػػػػػػة- ىػػػػػػو رت الػػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػػدة  لقػػػػػػد قػػػػػػدر ى
عماؿ تقنيػػػػػػة دل يسػػػػػػب  عتػػػػػػا مثيػػػػػػل، كقػػػػػػد  ىػػػػػػو ر معظػػػػػػم علػػػػػػى التطهػػػػػػري العرقػػػػػػي كاإلابدة اصتماعيػػػػػػة ابسػػػػػػت

ٌية الثانية كبعدها  .براعة كاشنطن ِف ارتكاب اإلابدة اصتماعية أ ناء اضترب العالىمى
ميضػػػػػػػػٌي زمػػػػػػػػنو  ويػػػػػػػػلو اسػػػػػػػػتدارت كاشػػػػػػػػنطن دكرةن كاملػػػػػػػػةن فأصػػػػػػػػبحط القػػػػػػػػوة اصتويػػػػػػػػة اظتلكيػػػػػػػػة  كقبػػػػػػػػل

االسػػػػػػػفاتيإي كمضػػػػػػػيتا ِف إتقػػػػػػػاف الليطانيػػػػػػػة كالقػػػػػػػوة اصتويػػػػػػػة للإػػػػػػػي  األمريكػػػػػػػي راعيػػػػػػػِت القصػػػػػػػ  
أسػػػػػػػلوب التػػػػػػػدمري الواسػػػػػػػع للمػػػػػػػدف ابسػػػػػػػتعماؿ القنابػػػػػػػل اضتارقػػػػػػػة، ككػػػػػػػاف اصتنػػػػػػػراؿ جػػػػػػػورج مارشػػػػػػػاؿ، 

مسػػػػػاعديه ِف الواقػػػػػع بتخطػػػػػيط هإمػػػػػات حارقػػػػػة  حتػػػػػرؽ اعتياكػػػػػل اطتشػػػػػبية  مػػػػػررئػػػػػيس األركػػػػػاف، قػػػػػد أ
ائرة أمريكيػػػػػػة  ػػػػػػ 334، كِف إحػػػػػػدل الليػػػػػػارل دمػػػػػػرت (كالورقيػػػػػػة للمػػػػػػدف الياابنيػػػػػػة الكثيفػػػػػػة السػػػػػػكاف

مػػػػػيالن مربعػػػػػان مػػػػػن  وكيػػػػػو ذإسػػػػػقاط القنابػػػػػل اضتارقػػػػػة، كقتلػػػػػط م ػػػػػة ألػػػػػ  شػػػػػخص  16مػػػػػا مسػػػػػاحته 
لومػػػػػػام ابرتيػػػػػػاح أف الرجػػػػػػاؿ كالنسػػػػػػاء كاأل فػػػػػػاؿ  سكشػػػػػػردت مليػػػػػػوف نسػػػػػػمة، كالحػػػػػػا اصتنػػػػػػراؿ كػػػػػػريت

اليػػػػػػاابنيني قػػػػػػد أحرقػػػػػػوا، ك ٌم غىٍلػػػػػػيػيهيم كخبػػػػػػزهم حػػػػػػ  اظتػػػػػػوت، كانػػػػػػط اضتػػػػػػرارة شػػػػػػديدة جػػػػػػدان حػػػػػػ  أٌف 
اظتػػػػاء قػػػػػد كصػػػػػل ِف القنػػػػػوات درجػػػػة الغليػػػػػاف كذابػػػػػط اعتياكػػػػػل اظتعدنيػػػػة كتفإػػػػػر النػػػػػاس ِف ألسػػػػػنة مػػػػػن 

فضػػػػػػالن عػػػػػػن هريكشػػػػػػيما كانغػػػػػػازاكي  ابنيػػػػػػة،مدينػػػػػػة َي 64اللهػػػػػػب، كتعرضػػػػػػط أ نػػػػػػاء اضتػػػػػػرب حػػػػػػوارل 
، كتشػػػػري أحػػػػد التقػػػػديرات إذل مقتػػػػل زهػػػػاء أربعم ػػػػة ألػػػػ  شػػػػػخص  إذل مثػػػػل هػػػػذا النػػػػوع مػػػػن اعتإػػػػـو

كػػػػػاف هػػػػػذا دتهيػػػػػدان لعمليػػػػػات اإلابدة الػػػػػِت ارتكبتهػػػػػا الػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػدة ضػػػػػد أقطػػػػػار هبػػػػػذا الطريقػػػػػة، ك 
 .أخرل دل  دد كاشنطن

ـ ذىَبىىػػػػػػػػػط الػػػػػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػػػػػدة ِف تقػػػػػػػػػدير معتػػػػػػػػػدؿ زهػػػػػػػػػاء عشػػػػػػػػػرة 1973ك 1952عػػػػػػػػػامي  كبػػػػػػػػػني
ماليػػػػػػني صػػػػػػيي ككػػػػػػورم كفيتنػػػػػػامي كالكسػػػػػػي ككمبػػػػػػودم. كييشػػػػػػري أحػػػػػػد التقػػػػػػديرات إذل مقتػػػػػػل مليػػػػػػون  

ِف اضتػػػػػرب الكوريػػػػػة، ككثػػػػػريه مػػػػػػنهم قيًتلػػػػػوا ِف اضترائػػػػػ  العاصػػػػػفة ِف بيونػػػػػ  َينػػػػػ  كمػػػػػػدف كػػػػػورم  ػػػػػارل 
هػػػػػذا ابعتإمػػػػػات اضتارقػػػػػة علػػػػػى  وكيػػػػػو  التقػػػػػدير األعلػػػػػى للقتلػػػػػى الصػػػػػينيني  انرئيسػػػػػة أخػػػػػرل، كيػػػػػذكر 

ػػػػػػػًهدى اصتنػػػػػػػراؿ إنتيػػػػػػػط اكدكنيػػػػػػػل قائػػػػػػػد قيػػػػػػػادة قاذفػػػػػػػات القػػػػػػػوة اصتويػػػػػػػة ِف  حػػػػػػػوارل  ال ػػػػػػػة ماليػػػػػػػني(. كشى
ى ِف جلسػػػػػػػػات االسػػػػػػػػتماع اظتكار يػػػػػػػػة أٌف شػػػػػػػػبه اصتزيػػػػػػػػرة الكوريػػػػػػػػة برٌمتهػػػػػػػػا تقريبػػػػػػػػان ِف اظتشػػػػػػػػرؽ األقصػػػػػػػػ

ػػػػػػ ػػػػػػلُّ شػػػػػػيءو كدل يبػػػػػػ ى شػػػػػػيءه يسػػػػػػتحٌ  الػػػػػػذكر قائمػػػػػػان، كأٌف دخػػػػػػوؿ القػػػػػػوات   رى حالػػػػػػة ميفإعػػػػػػة، إذ ديمًٌ كي
الصػػػػػػينية اظتفػػػػػػاجا لكػػػػػػورَي الشػػػػػػمالية لػػػػػػردع مػػػػػػاؾ ار ػػػػػػر مػػػػػػن عبػػػػػػور دػػػػػػر َيلػػػػػػو إذل الصػػػػػػني قػػػػػػد مػػػػػػنح 

ألمريكيػػػػة فرصػػػػا جديػػػػدة للقتػػػػل اصتمػػػػاعي، قػػػػاؿ: كنػػػػا بػػػػال مهػػػػاـ  ػػػػرياف حػػػػ  قػػػػدـ قاذفػػػػات القنابػػػػل ا
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اصتػػػػػػػػػػي  الصػػػػػػػػػػيي، إذ دل يكػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػد بقػػػػػػػػػػيى هػػػػػػػػػػدؼه ِف كػػػػػػػػػػورَي  سػػػػػػػػػػإالت جلسػػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػػتماع 
 .(اظتكار ية

 .أقل من عقدو كاحد أيٍخًضعىط فيتناـ كالكس ككمبودَي إذل النوع نفسه من اظتعاملة كبعد
سػػػػػػػببط  1963ي  يػػػػػػت   ػػػػػػػني هػػػػػػاك أنػػػػػػػه َبلػػػػػػوؿ منتصػػػػػػػ  عػػػػػػاـ الراهػػػػػػػب البػػػػػػوذم الفيتنػػػػػػػام كذكػػػػػػر

ألػػػػػػ  شػػػػػػخص، كاغتصػػػػػػاب  700ألػػػػػػ  شػػػػػػخص، كتعػػػػػػذيب كتشػػػػػػويه  160حػػػػػػرب فيتنػػػػػػاـ مقتػػػػػػل 
حػػػػػػػػػ   4000شػػػػػػػػػخص كهػػػػػػػػػم أحيػػػػػػػػػاء، كأحػػػػػػػػػرؽ  3000ألػػػػػػػػػ  امػػػػػػػػػرأة، كنزعػػػػػػػػػط أحشػػػػػػػػػاء   31

 .... إخلامةقرية ابظتواد الكيماكية الس 46اظتوت، كدمر أل  معبد، كهورتط 
ـ إذل إصػػػػػػػابة 1972مريكػػػػػػػي عتػػػػػػػانوم كهػػػػػػػايفون  ِف فػػػػػػػفة أعيػػػػػػػاد اظتػػػػػػػيالد كعػػػػػػػاـ كأٌدل القصػػػػػػػ  األ 

ػػػػػػٍربى  أكثػػػػػػر مػػػػػػن  ال ػػػػػػني ألػػػػػػ   فػػػػػػلو ابلصػػػػػػمم الػػػػػػدائم، كبعػػػػػػد اضتػػػػػػرب بينمػػػػػػا عػػػػػػا  األمريكيػػػػػػوف الكى
جنػػػػػدَين مفقػػػػػودان  َبسػػػػػب أحػػػػػد التقػػػػػديرات( كافحػػػػػط العوائػػػػػل الفيتناميػػػػػة للتكيػػػػػ   2497بسػػػػػبب 

عػػػػػػدد القتلػػػػػػى ِف فيتنػػػػػػاـ أربعػػػػػػة ماليػػػػػػني فضػػػػػػالن عػػػػػػن ماليػػػػػػني  كرمبػػػػػػا بػىلىػػػػػػ ى  ،ألػػػػػػ  مفقػػػػػػود 300مػػػػػػع 
كثػػػػػريين آخػػػػػرين مػػػػػن اظتعػػػػػو قني كاظتصػػػػػابني ابلعمػػػػػى كالصػػػػػدمات كالتشػػػػػويه، كتقٌلصػػػػػط فيتنػػػػػاـ إذل بلػػػػػد 
للقبػػػػػور كمبتػػػػػورم األعضػػػػػاء كاألرض اظتسػػػػػممة كاليتػػػػػامى كاأل فػػػػػاؿ اظتشػػػػػوهني، كلعػػػػػل غتمػػػػػوع اظتػػػػػوتى 

مليػػػػػػػػػوانن، إال أٌف الككبػػػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػػػة  22ة، يصػػػػػػػػػل إذل الغربيػػػػػػػػػ ديولوجياكاظتشػػػػػػػػػوهني، ضػػػػػػػػػحاَي األيػػػػػػػػػ
 .ال عالقة عتا بذلك« مرض فيتناـ»بسبب 

دمػػػػػػػاء الكػػػػػػػوريني كالفيتنػػػػػػػاميني كالالكسػػػػػػػيني كالكمبػػػػػػػوديني ليسػػػػػػػط كحػػػػػػػدها الػػػػػػػِت لىو  ػػػػػػػط األيػػػػػػػدم  إفٌ 
األمريكيػػػػػة الػػػػػِت  ال نتكػػػػػن ػتػػػػػو الػػػػػدماء عنهػػػػػا، فقػػػػػد شػػػػػاركط الػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػدة علػػػػػى ؿتػػػػػو مباشػػػػػر 

مباشػػػػػػػر ِف عمليػػػػػػػات التعػػػػػػػذيب كالتشػػػػػػػويه كالقتػػػػػػػل ِف أقطػػػػػػػار كثػػػػػػػرية أخػػػػػػػرل ِف أؿتػػػػػػػاء العػػػػػػػادل،  كغػػػػػػػري
أمريكػػػػػػي كاضػػػػػػح ِف ا ػػػػػػازر اإلندكنيسػػػػػػية كاضتػػػػػػركب ضػػػػػػد النػػػػػػاس اظتكابػػػػػػدين ِف أمريكػػػػػػا  ا ػػػػػػؤكذتػػػػػػة تو 

الوسػػػػػػػػطى  نيكػػػػػػػػاراغوا كالسػػػػػػػػلفادكر كغواتيمػػػػػػػػاال كهنػػػػػػػػدكراس: قتػػػػػػػػل م ػػػػػػػػات الالؼ الخػػػػػػػػرين عػػػػػػػػن 
يكيػػػػػػة كالتػػػػػػدريب كاظتشػػػػػػورة األمػػػػػػريكيني كنيابػػػػػػة عػػػػػػن أمريكػػػػػػا( ِف االضػػػػػػطراابت  ريػػػػػػ  األسػػػػػػلحة األمر 
الػػػػػػػدامى ِف كأنغػػػػػػػوال كموزمبيػػػػػػػ  انميبيػػػػػػػا كغريهػػػػػػػا(، كِف أعمػػػػػػػاؿ القمػػػػػػػع  الصػػػػػػػراعاظتدنيػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػة  

الػػػػِت ارتكبهػػػػػا الطغػػػػاة الػػػػػذين دعمػػػػتهم أمريكػػػػػا عػػػػل العقػػػػػود  سػػػػوموزا كبينوشػػػػػيط كمػػػػاركوس كموبوتػػػػػو 
رم كدكفاليػػػػػػه كسػػػػػػوهارتو كسػػػػػػافيمِب كغػػػػػػريهم مػػػػػػن دكتػػػػػػاتورَيت العػػػػػػادل( ذتػػػػػػة كابتيسػػػػػػتا كديػػػػػػيم ككػػػػػػي ك 
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: ذبػػػػػػح اصتنػػػػػػود الػػػػػػذين دربػػػػػػتهم الػػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػػدة ِف الػػػػػػوزك  عػػػػػػاـ ةمثػػػػػػاؿ كاحػػػػػػد مػػػػػػن أمثلػػػػػػة كثػػػػػػري 
كقتػػػػػػػػل اصتػػػػػػػػي  األمريكػػػػػػػػي اظتػػػػػػػػدرب ِف  . فػػػػػػػػالن  139حػػػػػػػػوارل ألػػػػػػػػ  فػػػػػػػػالح أعػػػػػػػػزؿ مػػػػػػػػنهم  1981

انتهػػػػػػػػى مػػػػػػػػن مقػػػػػػػػاؿ  ".1986ك 1966ألػػػػػػػػ  فػػػػػػػػالح بػػػػػػػػني عػػػػػػػػامي  150غواتيمػػػػػػػػاال أكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػن 
 .الدكتور   عباس

النتيإػػػػة الػػػػِت حصػػػػد ا أمريكػػػػا كدتثلػػػػط ِف تلػػػػك العمليػػػػات اظتػػػػدمرة، إفتػػػػا هػػػػي جػػػػزءه مػػػػن ذتػػػػار الػػػػزرع ك 
ػػػػط مػػػػرةن فػػػػبٌف تلػػػػك  األمريكػػػػي لكػػػػل تلػػػػك التػػػػوترات كالفسػػػػاد الػػػػذم بثتػػػػه ِف العػػػػادل، فػػػػبف كانػػػػط أتل مى

أف  ر زالػػػػػط، فػىٍلتىػػػػػذيؽ جػػػػػزاءى صػػػػػنيعها ابلشػػػػػعوب كلتتػػػػػذكٌ الشػػػػػعوب تتػػػػػأدل منػػػػػذ عقػػػػػودو مػػػػػن أفعاعتػػػػػا كال
كمػػػػػػػا حصػػػػػػػل  ،مػػػػػػا حصػػػػػػػل عتػػػػػػا هػػػػػػػو حػػػػػػاؿ ماليػػػػػػػني البشػػػػػػػر الػػػػػػذين كقعػػػػػػػوا ك يقعػػػػػػوف حتػػػػػػػط  لمهػػػػػػا

 .ألمريكا يغيا أذانهبا كيفرح كل عدك عتا على اختالؼ مللهم
 

ػػػػػػز  ِف نفوسػػػػػػنا أف يتعإػػػػػػل كثػػػػػػري مػػػػػػن اظتنتسػػػػػػبني للعلػػػػػػم كيصػػػػػػدًٌركا فتػػػػػػاكاهم اب كلكػػػػػػن لشػػػػػػإب ؽتػػػػػػا حى
ػػػػػػػػن كراء األحػػػػػػػػداث، كيعػػػػػػػػٌزكف أمريكػػػػػػػػا كيواسػػػػػػػػودا مبصػػػػػػػػاهبا بػػػػػػػػل  كاالسػػػػػػػػتنكار عتػػػػػػػػذا األحػػػػػػػػداث كًلمى
كيطلبػػػػػػػوف مػػػػػػػن اظتسػػػػػػػلمني التػػػػػػػلع ألعػػػػػػػداء هللا ابلػػػػػػػدـ، كهػػػػػػػم الػػػػػػػذين أراقػػػػػػػوا دمػػػػػػػاء اظتسػػػػػػػلمني ِف كػػػػػػػل 

كِف اعتقػػػػػادان أٌف أكثػػػػػر تلػػػػػك الفتػػػػػاكل ليسػػػػػط إال فتػػػػػاكمى سياسػػػػػية ألدػػػػػا دل تتسػػػػػم  زالػػػػػوا،مكػػػػػاف كال 
أبم  ػػػػػابع شػػػػػرعي أتصػػػػػيلي، فػػػػػا اظتسػػػػػتعاف فقػػػػػد عشػػػػػنا حػػػػػ  رأينػػػػػا اليػػػػػة تػػػػػفؾ كاضتػػػػػديث يهػػػػػدر 
نصػػػػػػػه كمعنػػػػػػػاا كينحػػػػػػػرؼ عنػػػػػػػه اظتنتسػػػػػػػبوف ل سػػػػػػػالـ مػػػػػػػن أجػػػػػػػل دنيػػػػػػػان فانيػػػػػػػة سيسػػػػػػػلبهم األمريكيػػػػػػػوف 

 .معهم كدافعوا عنهم احالك ا ح  لو صفُّو 
نقطػػػػع النظػػػػري الػػػػ كإفٍ 

ي
ػػػػب مػػػػن شػػػػيء فبنػػػػك تعإػػػػب مػػػػن التنػػػػاقض اظت ذم حصػػػػل مػػػػن أصػػػػحاب تعإى

 .فتاكل الشإب كاالستنكار
صػػػػور التنػػػػاقض أف يسػػػػكتوا عػػػػن جػػػػرائم أمريكػػػػا كاليهػػػػود كعػػػػن جػػػػرائم غػػػػريهم كحينمػػػػا تيصػػػػاب  فمػػػػن

ػػػػا  أمريكػػػا ينطػػػػ  اصتميػػػػع كيسػػػػتنكر ضػػػػرب أمريكػػػػا كيعزٌيهػػػػا، رغػػػم أننػػػػا دل نػىػػػػرى عتػػػػم بيػػػػاانن كتػػػػـر أمريكػػػػا ًلمى
ػػػػػا فعلتػػػػػه ِف الصػػػػػومافعلتػػػػه ِف إخواننػػػػػا ِف فلسػػػػػطني كدل نػىػػػػػرى عتػػػػػم بيػػػػػا ػػػػػٌرًـ أمريكػػػػػا ًلمى أك العػػػػػراؽ أك  ؿانن كتي

أندكنيسػػػػػػيا أك حصػػػػػػار ليبيػػػػػػا كأفغانسػػػػػػتاف كالسػػػػػػوداف كضػػػػػػرب تلػػػػػػك الػػػػػػدكؿ، بػػػػػػل دل كتيىٌرًميػػػػػػوا أمريكػػػػػػا 
بػػػػػػػػػدعمها العلػػػػػػػػػي للصػػػػػػػػػرب ضػػػػػػػػػد اظتسػػػػػػػػػلمني ِف البوسػػػػػػػػػنة أك دعمهػػػػػػػػػا للػػػػػػػػػركس ضػػػػػػػػػد اظتسػػػػػػػػػلمني ِف 
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ػػػػػػػرًدى أكثػػػػػػػر مػػػػػػػن  250ف الشيشػػػػػػػاف خػػػػػػػالؿ اضتػػػػػػػربني الػػػػػػػِت راح ضػػػػػػػحيتها حػػػػػػػ  ال ألػػػػػػػ  مسػػػػػػػلم كشي
سػػػػول اصترحػػػػى كاظتعػػػػاقني، فلمػػػػاذا حتػػػػرؽ أمريكػػػػا أرض العػػػػراؽ كتقتػػػػل مػػػػا يقػػػػرب  مسػػػػلمألػػػػ   600

مػػػػن مليػػػػون مسػػػػلم مػػػػن اضتصػػػػار كاضتػػػػرب قبلهػػػػا كدل ينطقػػػػوا بشػػػػيء؟ ظتػػػػاذا يىصػػػػدير قػػػػرار غتلػػػػس األمػػػػن 
سػػػػػػلمني كدل يسػػػػػػتنكركا ابإلرتػػػػػػاع مػػػػػػرتني ضتصػػػػػػار أفغانسػػػػػػتاف كيػػػػػػذهب ضػػػػػػحية اضتصػػػػػػار آالفػػػػػػان مػػػػػػن اظت

 اضترب كاضتصار كاحد ِف إهالؾ اضترث كالنسل؟ لاضتصار رغم أٌف مؤد  
صػػػػػػور التنػػػػػػاقض أيضػػػػػػان أف نسػػػػػػمع مػػػػػػن بعضػػػػػػهم ابألمػػػػػػس دعػػػػػػوةن ظتقا عػػػػػػة البضػػػػػػائع األمريكيػػػػػػة  كمػػػػػػن

ػػػػػا ضيػػػػػرًبىط أمريكػػػػػا اقتصػػػػػادَين بشػػػػػكل مباشػػػػػر دافعػػػػػوا عنهػػػػػا كعىػػػػػز  علػػػػػيهم مػػػػػا  لضػػػػػرهبا اقتصػػػػػادَين، كلىم 
يػػػػػػػزكف فيػػػػػػػه شػػػػػػػراء السػػػػػػػلع األمريكيػػػػػػػة حػػػػػػػ  ال ينػػػػػػػتع  جػػػػػػػرل  ألمريكػػػػػػػا، ففػػػػػػػي الوقػػػػػػػط الػػػػػػػذم ال كتي

ضػػػػػػرب االقتصػػػػػػاد األمريكػػػػػػي مباشػػػػػػرةن، بػػػػػػل كيىػػػػػػدعيوفى اظتسػػػػػػلمني للتػػػػػػلع ابلػػػػػػدـ  ٌرًمػػػػػػوفاقتصػػػػػػادها، لتي 
 .كاظتعونة ل مريكيني

م صػػػػػػػور التنػػػػػػػاقض أيضػػػػػػػان أف الػػػػػػػذين أجػػػػػػػازكا ضػػػػػػػرب بغػػػػػػػداد كبقيػػػػػػػة اظتػػػػػػػدف العراقيػػػػػػػة مػػػػػػػع العلػػػػػػػ كمػػػػػػػن
بسػػػػػقوط عشػػػػػرات الالؼ مػػػػػن اظتػػػػػدنيني أ نػػػػػاء حػػػػػرب اطتلػػػػػيج، هػػػػػم أنفسػػػػػهم الػػػػػذين حرمػػػػػوا ضػػػػػرب 
أمريكػػػػػا بسػػػػػبب سػػػػػقوط األبػػػػػرَيء بػػػػػزعمهم، فلمػػػػػاذا قتػػػػػل أبػػػػػرَيء العػػػػػراؽ حػػػػػالؿ ك قتػػػػػل أبػػػػػرَيء أمريكػػػػػا 

 .!؟حراـ
صػػػػػػػور التنػػػػػػػاقض أيضػػػػػػػان أٌف الػػػػػػػذين اسػػػػػػػتنكركا الضػػػػػػػرابت ضػػػػػػػد أمريكػػػػػػػا، كػػػػػػػانوا يػػػػػػػدعوف بكػػػػػػػل  كمػػػػػػػن

منػػػػػابرهم كِف الصػػػػػح  ككسػػػػػػائل اإلعػػػػػالـ: اللهػػػػػم عليػػػػػػك ابليهػػػػػود كمىػػػػػن عػػػػػػاكدم صػػػػػوت مػػػػػن علػػػػػػى 
رىها،  ػػػػػػػلًٌطى عليهػػػػػػػا كييػػػػػػػدىمًٌ  كيقصػػػػػػػدكف أمريكػػػػػػػا(، كبعضػػػػػػػهم يػػػػػػػدعوا عليهػػػػػػػا صػػػػػػػراحة أف نتيىزًٌقىهػػػػػػػا هللا كييسى

ػػػػػػػن دىم ػػػػػػػرى أمريكػػػػػػػا، فيػػػػػػػا سػػػػػػػبحاف  إابكعنػػػػػػػدما اسػػػػػػػت هللا دعػػػػػػػاءهم، ضػػػػػػػإُّوا مسػػػػػػػتنكرين كغتيىػػػػػػػٌرًمني ًلمى
 يريدكف دمار أمريكا كإذا ديمًٌرىت قالوا حراـ؟هللا! كي  

ـه كهػػػػػو مػػػػػن العػػػػػدكاف كالظلػػػػػم بنػػػػػاءن علػػػػػى   فػػػػػبذا كػػػػػاف دمػػػػػار أمريكػػػػػا حرامػػػػػان فأيضػػػػػان الػػػػػدعاء عليهػػػػػا حػػػػػرا
ـه كعدكافه بناءن على ذات الفقه  !فقهكم! كأيضان مقا عتها اقتصادَين حرا

تػىػػػػػٍوا بقتػػػػػل اليهػػػػػود كاسػػػػػ كمػػػػػن تهداؼ كػػػػػل هػػػػػدؼ عتػػػػػم حػػػػػ  لػػػػػو صػػػػػور التنػػػػػاقض أيضػػػػػان أٌف الػػػػػذين أىفػٍ
تػىػػػػٍوا بتإػػػػرا مىػػػػن قػػػػاـ  سػػػػقط النسػػػػاء كاأل فػػػػاؿ كالشػػػػيوخ ِف تلػػػػك العمليػػػػات، هػػػػم أنفسػػػػهم الػػػػذين أىفػٍ
بتػػػػػدمري أمريكػػػػػا، بػػػػػل كالػػػػػذين قػػػػػالوا إٌف العمليػػػػػات االستشػػػػػهادية ِف فلسػػػػػطني أعلػػػػػى مراتػػػػػب اصتهػػػػػاد، 
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ظػػػػػػػيمو ككبػػػػػػػريةو مػػػػػػػن كبػػػػػػػائر إٌف الػػػػػػػذم نػىف ػػػػػػػذى عمليػػػػػػػات أمريكػػػػػػػا هػػػػػػػو منتحػػػػػػػره مرتكػػػػػػػبه صتػػػػػػػرـو ع اقػػػػػػػالو 
 !!الذنوب، بل قاؿ بعضهم أبنه ليس من اإلسالـ ِف شيء

: اللهػػػػم أىقًػػػػٍم عىلىػػػػمى  كمػػػػن ػػػػلًٌ ػتىٍفىػػػػلو صػػػػور التنػػػػاقض الدالػػػػة علػػػػى صػػػػدقهم أيضػػػػان أدػػػػم كػػػػانوا يػػػػدعوفى ِف كي
ػػػػػع أهػػػػػل الزيػػػػػ  كالفسػػػػػاد، فلٌمػػػػػا أكشػػػػػػكى عىلىػػػػػمي اصتهػػػػػاد أف يقػػػػػوـى خػػػػػاؼى اصتميػػػػػع كقػػػػػػالوا:  اصتهػػػػػاد كاٍقمى

﴾ ػػػػػػػلو قىرًيػػػػػػػبو نىػػػػػػػا اٍلًقتىػػػػػػػاؿى لىػػػػػػػٍوالى أىخ ٍرتػىنىػػػػػػػا ًإذلى أىجى تػىٍبػػػػػػػطى عىلىيػٍ  ك نػػػػػػػوا أٌف هللا ،[77]النسػػػػػػػاء:  ﴿رىبػ نىػػػػػػػا دلى كى
فلٌمػػػػا غضػػػػبط أمريكػػػػا عيػػػػًرؼى مىػػػػن يريػػػػد  مريكػػػػا،سػػػػيقيم عىلىػػػػمى اصتهػػػػاد دكفى غضػػػػب أسػػػػبحانه كتعػػػػاذل 

 .اصتهاد حقان ؽتن يريدا بلسانه
ػػػػػم  عتػػػػػم إال أٍف يىٍسػػػػػبىحيوا مػػػػػػع تلػػػػػك التناقضػػػػػات الػػػػػِت تػػػػػداعىط علػػػػػى  كػػػػػل مػػػػػنهج أكل ػػػػػك الػػػػػذم ال هى

التيػػػػػػار السياسػػػػػػي كاإلعالمػػػػػػي، تػػػػػػدؿُّ داللػػػػػػةن كاضػػػػػػحةن علػػػػػػى أدػػػػػػم دل يكونػػػػػػوا يسػػػػػػريكا كفقػػػػػػان ألصػػػػػػوؿ 
شػػػػػػػػرعية، بػػػػػػػػل هػػػػػػػػي أصػػػػػػػػوؿه سياسػػػػػػػػيةه أك ك نيػػػػػػػػةه أك عا فيػػػػػػػػةه أك إعالميػػػػػػػػةه أك دنيويػػػػػػػػةه، كلػػػػػػػػو كػػػػػػػػانوا 

ػػػػػا علػػػػػى األحػػػػػداث األخػػػػػرية كييفتػػػػػوفى صػػػػػادقني فىلًػػػػػمى ال يطػػػػػرًدكفى أصػػػػػوعتم ِف فتػػػػػا كاهم األخػػػػػرل كيػينػىزًٌلودى
 .بناءن على ما يػىتىحىص ل عتم من قوؿ
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 أ ْمريك ا د ْول ة  زل  ارِّب ة  أ ْم م ع اىِّد ة   ى لْ 
 
ػػػػا قبػػػػل َبػػػػثى شػػػػرعٌية اظتسػػػػألة كجوازهػػػػا مػػػػن عدمػػػػه، هػػػػو تقريػػػػر  إفٌ  مػػػػن أهػػػػم اظتسػػػػائل الػػػػِت ينبغػػػػي بيادي

ةه، كإجابة هذا السؤاؿ الذم تنبي عليه اظتسألةهل أمريكا دك   .لةه حربيةه أـى دكلةه ميعاًهدى
: إٌف الػػػػػدكؿ ِف العػػػػػادل جتػػػػػاا اظتسػػػػػلمني هػػػػػي إٌمػػػػػا بػػػػػالد حػػػػػرب أك بػػػػػالد عهػػػػػد، فاألصػػػػػل الػػػػػذم أقػػػػػوؿ

تكػػػػػوف عليػػػػػه كػػػػػل دكلػػػػػةو كػػػػػافرةو هػػػػػي أدػػػػػا حربيػػػػػةه كتػػػػػوز قتاعتػػػػػا بكػػػػػل أنػػػػػواع القتػػػػػاؿ كمػػػػػا كػػػػػاف يفعػػػػػل 
فقػػػػػد كػػػػػاف يعػػػػػفض قوافػػػػػل الػػػػػدكؿ ااربػػػػػة كمػػػػػا اعػػػػػفض قوافػػػػػل قػػػػػري ، ككػػػػػاف  خػػػػػذ   ملسو هيلع هللا ىلص الرسػػػػػوؿ

رهػػػػػػائن إذا اقتضػػػػػػى األمػػػػػػر ذلػػػػػػك كمػػػػػػا أخػػػػػػذ الرجػػػػػػل مػػػػػػن بػػػػػػي عقيػػػػػػل أسػػػػػػريان  كػػػػػػافرةرعػػػػػػاَي الػػػػػػدكؿ ال
ػػػػػػرىتٍػهيم  ىقيػػػػػػ ، ككػػػػػػاف يغتػػػػػػاؿي أحيػػػػػػاانن بعػػػػػػض شخصػػػػػػيات الػػػػػػدكؿ  مقابػػػػػػل أىًسػػػػػػريىٍين مػػػػػػن أصػػػػػػحابه أىسى

ارًبػػػػة كمػػػػا يحى
ػػػػلىمىة بػػػػن أ  اضتقيػػػػ ، كاألخػػػػريىٍين  اظت أمػػػػر ابغتيػػػػاؿ خالػػػػد اعتيػػػػذىرل ككعػػػػب بػػػػن األشػػػػرؼ كسى

يٍ  ارًبػػػػػة كشػػػػػيوخها  نكػػػػاان ميعاًهػػػػػدى يحى
فنقضػػػػػا العهػػػػد فػػػػػأابح قتلهمػػػػػا، ككػػػػاف ييفػػػػػِت بقتػػػػػل نسػػػػاء الػػػػػدكؿ اظت

ي ػػػػػػزكا كال نتكػػػػػػن الوصػػػػػػوؿ للميقىاتًلىػػػػػػة إال بقػػػػػػتلهم، كمػػػػػػا فعػػػػػػل هػػػػػػو أيضػػػػػػان ذ لػػػػػػك ِف كأ فاعتػػػػػػا إذا دل يػىتىمى
يحىارًبىػػػػػةي ال يوجػػػػػد هنػػػػػاؾ حػػػػػدكده شػػػػػرعيةه دتنػػػػػع اإلضػػػػػرار هبػػػػػ

 مالطػػػػػائ  كقصػػػػػفها ابظتنإنيػػػػػ ، فالػػػػػدكؿ اظت
إال مػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف مػػػػػػػػن اسػػػػػػػػتهداؼو للنسػػػػػػػػاء كالصػػػػػػػػبياف كالشػػػػػػػػيوخ إذا دتىىيػ ػػػػػػػػزيكا كدل ييًعينيػػػػػػػػوا علػػػػػػػػى اضتػػػػػػػػرب 

 .كالعدكاف، كدل ؿتىٍتىج ظتعاقبة الكافرين ابظتثل كما سيأ 
إذل قسػػػػمني: قسػػػػمه حػػػػر ل كهػػػػذا األصػػػػل فيهػػػػا، كقسػػػػمه معاهػػػػده، قػػػػاؿ ابػػػػن القػػػػيم  فالػػػػدكؿ تنقسػػػػم إذان 

مثي  كػػػػػػاف الكفػػػػػػار معػػػػػػه بعػػػػػػد األمػػػػػػر "بعػػػػػػد اعتإػػػػػػرة قػػػػػػاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص  ِف  زاد اظتعػػػػػػاد( كاصػػػػػػفان حػػػػػػاؿ الرسػػػػػػوؿ
، كالػػػػػدكؿ ال تكػػػػػوف ذٌميػػػػػةن (6 "ابصتهػػػػػاد  ال ػػػػػة أقسػػػػػاـ أهػػػػػل صػػػػػلح كهدنػػػػػة كأهػػػػػل حػػػػػرب كأهػػػػػل ذمػػػػػة

حربيػػػػػػةن أك معاهػػػػػػدةن، كالذٌمػػػػػػة هػػػػػػي ِف حػػػػػػٌ  األفػػػػػػراد ِف دار اإلسػػػػػػالـ، كإذا دل يكػػػػػػن  ٌمػػػػػػاإ بػػػػػػل تكػػػػػػوف
الكػػػػػافري ميعاهػػػػػدان كال ذٌميػػػػػان فػػػػػبٌف األصػػػػػل فيػػػػػه أنػػػػػه حػػػػػر ل حػػػػػالؿى الػػػػػدـ كاظتػػػػػاؿ كالعًػػػػػرض  قػػػػػاؿ شػػػػػيخ 

لىػػػػػهي كأخػػػػػذى مالػػػػػه كا"اإلسػػػػػالـ ِف الفتػػػػػاكل:  ػػػػػط قػىتػٍ  قاؽى سػػػػػف كإف كػػػػػاف كػػػػػافران حربيػػػػػان فػػػػػبٌف ػتاربػىتىػػػػػهي أابحى
قػػػػػاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص  تقسػػػػػيمي اظتشػػػػػركني علػػػػػى عهػػػػػد الن ػػػػػِبًٌ مهنع هللا يضر  ، كجػػػػػاء ِف البخػػػػػارم عػػػػػن ابػػػػػن عبٌػػػػػاس(7 "امرأتػػػػػه
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ػػػػػػػافى اٍلميٍشػػػػػػػرًكيوفى عىلىػػػػػػػى مىٍنػػػػػػػزًلىتػىنٍيً ًمػػػػػػػنى الن ػػػػػػػِبًٌ  ػػػػػػػٍربو يػيقىػػػػػػػاتًلي ملسو هيلع هللا ىلص  كى ػػػػػػػانيوا ميٍشػػػػػػػرًًكي أىٍهػػػػػػػًل حى ػػػػػػػٍؤًمًننيى كى هيٍم كىاٍلمي
 (8  .يػيقىاتًليهيٍم كىالى يػيقىاتًليونىهي  كىيػيقىاتًليونىهي، كىميٍشرًًكي أىٍهًل عىٍهدو الى 

ػػػػػ  عليػػػػػػه بػػػػػني اظتسػػػػػػلمني اليػػػػػػـو أدػػػػػا دل تكػػػػػػن بػػػػػالد إسػػػػػػالـو ِف يػػػػػوـو مػػػػػػا، كدل تكػػػػػػن  كأمريكػػػػػا يتػ فى
مػػػػػػن اظت

ػػػػل ٍمنىا أدػػػػا كانػػػػط بػػػػالد عهػػػػدو كقػػػػد عقػػػػدت اتفاقيػػػػاتو  أيضػػػػان بػػػػالد عهػػػػدو مػػػػع اظتسػػػػلمني أبػػػػدان، كلػػػػو سى
إف صػػػػح ط  د نائيػػػػةو أك رتاعيػػػػةو مػػػػع اظتسػػػػلمني، فبننػػػػا ابإلرتػػػػاع نيثبًػػػػطي أدػػػػا قػػػػد نقضػػػػط تلػػػػك العهػػػػو 

، كمػػػػػن أعظػػػػػم نىقضػػػػػها للعهػػػػػود دعمهػػػػػا لليهػػػػػود ِف  منهػػػػػا، كرجػػػػػع حكمهػػػػػا إذل أصػػػػػله: بػػػػػالدى حػػػػػربو
ا كػػػػػػػاؼو إل بػػػػػػػات أدػػػػػػػا دكلػػػػػػػةه حربيػػػػػػػةه كتػػػػػػػوز معهػػػػػػػا  فلسػػػػػػػطني بكػػػػػػػل أشػػػػػػػكاؿ الػػػػػػػدعم، فهػػػػػػػذا كحػػػػػػػدى
ػػػػػػلًٌ الوسػػػػػػائل اضتربيػػػػػػة ضػػػػػػدها الػػػػػػِت تيٍسػػػػػػًقطيها أك تيٍضػػػػػػًعفيها أك تػيٍرًهبيهػػػػػػا سػػػػػػول اسػػػػػػتهداؼ  اسػػػػػػتخداـ كي

كاأل فػػػػػػػػاؿ كالشػػػػػػػػيوخ قصػػػػػػػػدان إذا دل يشػػػػػػػػاركوا أبمًٌ نػػػػػػػػوعو مػػػػػػػػن أنػػػػػػػػواع اظتشػػػػػػػػاركة كدل ؿتىٍػػػػػػػػتىٍج إذل  لنسػػػػػػػػاءا
 .عقوبتهم ابظتًٍثل كما سيأ  بيانه

 ان بػػػن األشػػػرؼ بعػػػدما قػػػاؿ قصػػػيدةن فاحشػػػةن ِف نسػػػاء اظتسػػػلمني، فػىعىػػػد  النػػػِبُّ قتػػػلى كعبػػػ ملسو هيلع هللا ىلص كالن ػػػِبُّ  
مكػػػػػػة كحػػػػػػارب قريشػػػػػػان بعػػػػػػدما  ملسو هيلع هللا ىلص هػػػػػػذا انتقاضػػػػػػان لعهػػػػػػدا فػػػػػػأمر ابغتيالػػػػػػه، ككػػػػػػذلك غػػػػػػزا الن ػػػػػػِبُّ  ملسو هيلع هللا ىلص

 نػػػِبُّ مػػػن خزاعػػػة، فػىعىػػػد  ال ملسو هيلع هللا ىلص أعانىػػػط حلفاءهػػػا بػػػي بكػػػر بػػػن كائػػػل علػػػى اضتػػػرب ضػػػد حلفػػػاء الن ػػػِبًٌ 
 .هذا انقضان كسببان النتقاض العهد كحارىبػىهيم ملسو هيلع هللا ىلص

ػػػػػػً لى شػػػػػػيخ اإلسػػػػػػالـ ابػػػػػػن تيميػػػػػػة ِف الفتػػػػػػاكل عػػػػػػن رجػػػػػػلو يهػػػػػػودم مػػػػػػن أهػػػػػػل الذمػػػػػػة قػػػػػػاؿ:   كقػػػػػػد سي
اظتسػػػػػػلموف كػػػػػػالبه يتعصػػػػػػبوفى علينػػػػػػا ككػػػػػػاف قػػػػػػد خاصػػػػػػمه بعػػػػػػض اظتسػػػػػػلمني فمػػػػػػا حكمػػػػػػه؟ فأجػػػػػػاب 

إذا كػػػػػػاف أراد بشػػػػػػتمه  ائفػػػػػػةن ميعىيػ نىػػػػػػةن مػػػػػػن اظتسػػػػػػلمني، فبنػػػػػػه يعاقىػػػػػػبي علػػػػػػى ذلػػػػػػك عقوبػػػػػػةن ": رزتػػػػػػه هللا
ػػػػػتػىقىضي عهػػػػػدا بػػػػػذلك  نتزجػػػػػرا كأمثالػػػػػه عػػػػػ ، فبنػػػػػه يػينػٍ مثػػػػػل ذلػػػػػك، كأٌمػػػػػا إف  هػػػػػرى منػػػػػه قصػػػػػدي العمػػػػػـو

ػػػػػػن يػػػػػدافع عػػػػػػن أمريكػػػػػا أف ييثبػػػػػػطى لنػػػػػا أدػػػػػػا دل تػىػػػػػنػٍقيض عهػػػػػػدها إذا (9 "ككتػػػػػب قتلػػػػػه   فهػػػػػػل نتكػػػػػن ًلمى
، ال  صىػػػػػح   ػػػػػلًٌ مكػػػػػافو ؟ ال نتكػػػػػن لػػػػػه أبػػػػػدان أف ينفػػػػػيى حػػػػػرب أمريكػػػػػا ل سػػػػػالـ ِف كي

منهػػػػػا سػػػػػاب  عهػػػػػدو
أٌف أمريكػػػػػػػػا هػػػػػػػػي الػػػػػػػػداعم الوحيػػػػػػػػد لليهػػػػػػػػود ِف فلسػػػػػػػػطني كللنصػػػػػػػػارل ِف  نفػػػػػػػػيى نتكػػػػػػػػن لػػػػػػػػه أبػػػػػػػػدان أف ي
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الفلبػػػػػني كأندكنيسػػػػػيا كللهنػػػػػدكس ِف كشػػػػػمري، كأمريكػػػػػا ال تتػػػػػل أ مػػػػػن هػػػػػذا أبػػػػػدان بػػػػػل تيعلػػػػػن مػػػػػن علػػػػػى  
ارب التطٌرؼ اإلسالمي  كاأليصولية اإلسالميةكيلًٌ اظت  .نابر أدا حتي
تقػػػػرر أٌف أمريكػػػػا دكلػػػػةه حربيػػػػةه لػػػػيس للمسػػػػلمني معهػػػػا عهػػػػده كال صػػػػلحه، أك علػػػػى أقػػػػلًٌ األحػػػػواؿ  فػػػػبذا

أدػػػػػا نقضػػػػػػط عهودهػػػػػػا كموا يقهػػػػػػا بقتػػػػػػل اظتسػػػػػػلمني أك اإلعانػػػػػة علػػػػػػى قػػػػػػتلهم، أمكننػػػػػػا بعػػػػػػد االتفػػػػػػاؽ 
يػػػػزي الشػػػػريعة مثػػػػػل مػػػػا حصػػػػػل علػػػػى ذلػػػػك أف نػػػػػدخل إذل البحػػػػث ل ننظػػػػر ِف األدلػػػػػة الشػػػػرعية كهػػػػػل جتي

 .إذا كاف مىن كراء العمليات ميسلموف اأبمريك
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 الب ْح ِّ  م ْدخ ل  

 عِّْصم ة الد ِّم اءِّ  و ب  ي ان  
 

ػػػػػػػن ٍط علػػػػػػػى  أكالن  ػػػػػػػلًٌ شػػػػػػػيءو: كتػػػػػػػب أف نؤٌكػػػػػػػد علػػػػػػػى أمػػػػػػػرو ميهػػػػػػػمو كهػػػػػػػو أٌف اعتإمػػػػػػػات الػػػػػػػِت شي كقبػػػػػػػل كي
 .ظتتحدة دل يثبيط بعد إدانة اظتسلمني هباالوالَيت ا

: ِف حػػػػػاؿ اإلعػػػػػالف عػػػػػن نتػػػػػائج التحقيقػػػػػات اصتاريػػػػػة أبف الفاعػػػػػل مسػػػػػلم، فبننػػػػػا نػيبػىػػػػػنيًٌ أٌف تلػػػػػك ينيػػػػػان 
التحقيقػػػػات حتقيقػػػػاته غػػػػري عادلػػػػة فكيػػػػ  يكػػػػوف اطتصػػػػم قاضػػػػيان؟ لػػػػذا ال يو ىػػػػ ي هبػػػػا كال نتكػػػػن بنػػػػاء 

الناحيػػػػػػػة الشػػػػػػػرعية، لعػػػػػػػدـ اسػػػػػػػتنادها علػػػػػػػى  أم حكػػػػػػػمو شػػػػػػػرعي اسػػػػػػػتنادان عليهػػػػػػػا فهػػػػػػػي اب لػػػػػػػةه مػػػػػػػن
 .كالسيٌنة، كما بيًيى على اب لو فهو اب له  ابالكت

ػػػػػرًٌعو ابلشػػػػػإب كاالسػػػػػتنكار أف يػىتػىرىي ػػػػػثى لعػػػػػدـ  بػػػػػوت التهمػػػػػة علػػػػػى   لػػػػػذا فبننػػػػػا نطلػػػػػب مػػػػػن كػػػػػل ميتىسى
ػػػػػػمى بنػػػػػػاءن علػػػػػػى أخبػػػػػػارهم،  مسػػػػػلمني، كلػػػػػػو أيعلػػػػػػن عػػػػػػن ارتكػػػػػػاب مسػػػػػػلمني عتػػػػػا فبننػػػػػػا ال كتػػػػػػوز أف ؿتكى

ػػػػػػػػذينى اضتقيقيػػػػػػػػني كعنػػػػػػػػدما أل ينػىفًٌ
دػػػػػػػػم أعػػػػػػػػداءه كلػػػػػػػػيس هنػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػانعه لػػػػػػػػديهم أف يكونػػػػػػػػوا قػػػػػػػػد عرفػػػػػػػػوا اظت

ػػػػػػػاء، كإلصػػػػػػػاؽ التهمػػػػػػػة ابظتسػػػػػػػلمني  جػػػػػػػدكهمك  غػػػػػػػري إسػػػػػػػالميني سػػػػػػػتتم مالحقػػػػػػػتهم كميعػػػػػػػاقبتهم ِف اطتىفى
 .لشٌن حرب عليهم

ها الكػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػن انحيػػػػػػػػة اضتكػػػػػػػػم الشػػػػػػػػرعي علػػػػػػػػى تلػػػػػػػػك العمليػػػػػػػػات ِف حػػػػػػػػاؿ أٌف الػػػػػػػػذم نػىف ػػػػػػػػذى  أٌمػػػػػػػػا
مسػػػػػػلموف فبننػػػػػػػا سػػػػػػػنناق  اضتكػػػػػػػم بنػػػػػػػاءن علػػػػػػػى هػػػػػػػذا الفرضػػػػػػػية، كنكػػػػػػػرر أبننػػػػػػػا ال ؾتػػػػػػػزـي أبٌف الفاعػػػػػػػل 

 مسلمه، كلكن لو فيًرضى أنه مسلمه فما اضتكم الشرعي لذلك؟
: إٌف الشػػػػػػػػػريعة قػػػػػػػػػد حىر مىػػػػػػػػػط دمػػػػػػػػػاء اظتسػػػػػػػػػلمني كانتهػػػػػػػػػاؾ أعراضػػػػػػػػػهم كاسػػػػػػػػػتباحة أمػػػػػػػػػواعتم، أك نقػػػػػػػػػوؿ

ار اظتباشػػػػػػػر كغػػػػػػػري اظتباشػػػػػػػر إال مبوجػػػػػػػب شػػػػػػػرعي لقػػػػػػػوؿ اإلضػػػػػػػرار هبػػػػػػػم أبم نػػػػػػػوعو مػػػػػػػن أنػػػػػػػواع اإلضػػػػػػػر 
، يىٍشػػػػػػهىدي أٍف ال إلىػػػػػػػهى إال  اَّلل ي كأىٌنً رىسػػػػػػوؿي » :ملسو هيلع هللا ىلص الرسػػػػػػوؿ ـي اٍمػػػػػػرًئو ميٍسػػػػػػػًلمو ػػػػػػػلُّ دى ،ال لتًى إال  ذإٍحػػػػػػػدىل  اَّللً 
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: الػػػػػػػنػ ٍفسي ابلػػػػػػػنػ ٍفًس، كالثػ يًٌػػػػػػػبي الػػػػػػػز اًن، كاظتػػػػػػػارًؽي ًمػػػػػػػنى الػػػػػػػدًٌينً    فهػػػػػػػذا (10 «الت ػػػػػػػارًؾي لًٍلإىماعىػػػػػػػةً   ىػػػػػػػالثو
األحػػػػػواؿ هػػػػػي الػػػػػِت ييبػػػػػاح هبػػػػػا دـ اظتسػػػػػلم، كعلػػػػػى خػػػػػالؼو بػػػػػني الفقهػػػػػاء هػػػػػل اضتػػػػػديثي للحىصػػػػػر أـى 

 .للت ٍمثيل
أٌف غػػػػػػريى اظتسػػػػػػلم لػػػػػػيس األصػػػػػػل فيػػػػػػه اضتيٍرمىػػػػػػة بػػػػػػل األصػػػػػػل فيػػػػػػه اضتًػػػػػػل، فهػػػػػػو حػػػػػػالؿي الػػػػػػد ـ كاظتػػػػػػاؿ  إال

مالػػػػػػػه كًعرضػػػػػػػه كاإلضػػػػػػػرار بػػػػػػػه إال َبكػػػػػػػمو  ػػػػػػػارئو علػػػػػػػى ، كال لتىٍػػػػػػػريـي دمػػػػػػػه ك -أم ابلسػػػػػػػِب-كالعًػػػػػػػرض 
يقىاتًلىػػػػة أك أهػػػػل اإلعانػػػػة 

األصػػػػل كالعهػػػػد كالذٌمػػػػة كاالئتمػػػػاف، أٌمػػػػا النسػػػػاء كالصػػػػبياف كالشػػػػيوخ كغػػػػري اظت
 .على القتاؿ فاألصل فيهم الًعصمة لتخصيص النصًٌ عتم

لصػػػػحيحىنٍي عػػػػػن األدلػػػػة الدالػػػػة علػػػػػى حيرمػػػػة قتػػػػل نسػػػػػاء كأ فػػػػاؿ كشػػػػيوخ الكفػػػػػار مػػػػا ركم ِف ا كمػػػػن
مىٍقتيولىػػػػػةن، فىػػػػػأىٍنكىرى رىسيػػػػػوؿي  ملسو هيلع هللا ىلص ابػػػػػن عمػػػػػر رضػػػػػي هللا عنهمػػػػػا أىف  اٍمػػػػػرىأىةن كيًجػػػػػدىٍت ِف بػىٍعػػػػػًض مىغىػػػػػازًم الن ػػػػػِبًٌ 

يىافً  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل ً  ػػػػػػػبػٍ ػػػػػػػاًء كىالصًٌ قػىٍتػػػػػػػلى النًٌسى
 يػػػػػػػل قولػػػػػػػهالطو هنع هللا يضر  بػيرىيٍػػػػػػػدىة حػػػػػػػديث. كعنػػػػػػػد مسػػػػػػػلم جػػػػػػػاء ِف (11 

، اٍغػػػػػػػزيكا كىالى تػىغيلُّػػػػػػػوا، كىالى تػىٍغػػػػػػػًدريكا، كىالى »: ملسو هيلع هللا ىلص ػػػػػػػرى ابَّللً  ػػػػػػػبيًل هللًا، قىػػػػػػػاتًليوا مىػػػػػػػن كىفى اٍغػػػػػػػزيكا ابٍسػػػػػػػًم هللًا ِف سى
ا ٍثػيليػػػػػػوا، كىالى تػىٍقتػيليػػػػػػوا كىلًيػػػػػػدن ًح بٍػػػػػػني الر بًيػػػػػػعً (12 «دتى ؿ: كين ػػػػػػا قػػػػػػاهنع هللا يضر  . كجػػػػػػاء عنػػػػػػد أزتػػػػػػد كأ  داكد عػػػػػػن رىابى

ػػػػػػوًؿ اَّلل ً  :  ملسو هيلع هللا ىلص مىػػػػػػعى رىسي ػػػػػػالن فػىقىػػػػػػاؿى ػػػػػػٍيءو فػىبػىعىػػػػػػثى رىجي اٍنظيػػػػػػٍر »ِف غىػػػػػػٍزكىةو فػىػػػػػػرىأىل الن ػػػػػػاسى غتيٍتىًمعًػػػػػػنيى عىلىػػػػػػى شى
ءً  ػػػػؤيالى ػػػػعى هى ـى اٍجتىمى : «عىػػػػالى ، فػىقىػػػػاؿى : عىلىػػػػى اٍمػػػػرىأىةو قىًتيػػػػلو ػػػػاءى فػىقىػػػػاؿى ػػػػًذًا لًتػيقىاتًػػػػلى »، فىإى انىػػػػٍط هى :  ،«مىػػػػا كى قىػػػػاؿى

 : ػػػػػػػػالن فػىقىػػػػػػػػاؿى الًػػػػػػػػدي بٍػػػػػػػػني اٍلوىلًيػػػػػػػػًد، فػىبػىعىػػػػػػػػثى رىجي قيػػػػػػػػٍل طًتىالًػػػػػػػػدو الى يػىٍقػػػػػػػػتػيلىن  اٍمػػػػػػػػرىأىةن كىالى »كىعىلىػػػػػػػػى اٍلميقىدًٌمىػػػػػػػػًة خى
أىرٍتىػػػػػػػعى العلمػػػػػػػاء علػػػػػػػى العمػػػػػػػل هبػػػػػػػذا اضتػػػػػػػديث كحتػػػػػػػرا قتػػػػػػػل النسػػػػػػػاء ". قػػػػػػػاؿ النػػػػػػػوكم: (13 «عىًسػػػػػػػيفنا

ككػػػػػذلك كػػػػػل مىػػػػػن دل ": ؿكقػػػػػا، "ؿى رتػػػػػاهري العلمػػػػػاء يػيٍقتػىليػػػػػوفى كالصػػػػػبياف إذا دل ييقػػػػػاتًلوا، فػػػػػبف قىػػػػػاتىلوا قػػػػػا
ػػػػػػلُّ قىتليػػػػػػهي إال إذا قاتىػػػػػػلى حقيقػػػػػػةن أك معػػػػػػَنن ابلػػػػػػرأم كالطاعػػػػػػة كالتحػػػػػػريض  يكػػػػػػن مػػػػػػن أهػػػػػػل القتػػػػػػاؿ ال لتًى

 ."كأشباا ذلك
 ."أدا لو قىاتػىلىٍط لىقيًتلىطٍ  -أم اضتديث الساب -فبٌف مفهومه "ابن حإر:  قاؿ

                                                           
 (.1676(، كمسلم  6878البخارم   (10 
 (.1744(، كمسلم  3015البخارم   (11 
 12)  1731.) 
 13)  2669.) 
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الػػػػػِت اسػػػػػتثٍػنىط النسػػػػػاء كالصػػػػػبياف كالشػػػػػيخ الفػػػػػان كالعسػػػػػي  مػػػػػن القتػػػػػل  األدلػػػػػة كغريهػػػػػا هػػػػػي هػػػػػذا
يػ ػػػػػزى كال ييعًػػػػػني علػػػػػى القتػػػػػاؿ ال بفعػػػػػلو كال بقػػػػػوؿو كبػػػػػذلك  كلػػػػػو كػػػػػاف مػػػػػن قػػػػػوـو حػػػػػربيني بشػػػػػرط أف يػىتىمى

ذلػػػػك،  ملسو هيلع هللا ىلص لتػػػػريـي قتلػػػػه قصػػػػدان إال عقوبػػػػةن ابظتثػػػػل كمػػػػا سػػػػيأ ، أٌمػػػػا قتلػػػػه تػىبػىعىػػػػان فقػػػػد أجػػػػاز رسػػػػوؿ هللا
 .كسيأ 
بيػػػػػػػاف نػػػػػػػوعىي الػػػػػػػدكؿ ابلنسػػػػػػػبة للمسػػػػػػػلمني، كبيػػػػػػػاف عصػػػػػػػمة دـ اظتسػػػػػػػلم كإابحػػػػػػػة دـ الكػػػػػػػافر  كبعػػػػػػػد

اضتػػػػر ، كعصػػػػمة دمػػػػاء النسػػػػاء كالصػػػػبياف كالشػػػػيوخ كمىػػػػن شػػػػاهبهم بشػػػػرط عػػػػدـ اظتشػػػػاركة ِف اضتػػػػرب 
يقىاتًلىة كمواقع القتاؿ، كعىدىـ اضتاجة للمعاقبة ابظتثل

 .كالتمايز عن اظت
 

 .ياف نتكننا الف أف ندخل إذل َبث اظتسألة بعينهاهذا الب بعد
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وز  فِّيه ا ق  ْتل  اْلم ْعص ومِّني  مِّن  الك فَّارِّ  احل اال ت    الِتِّ َي 
 

األعمػػػػػاؿ الػػػػػِت ارٍتًكبىػػػػػط ضػػػػػد  الػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػدة كتػػػػػدمري مركػػػػػز التإػػػػػارة العػػػػػالىمىي كتػػػػػدمري كزارة  هػػػػػل
ؾترس كخطػػػػػػ   ائرا ػػػػػػا مبػػػػػػن فيهػػػػػػا، هػػػػػػل هػػػػػػذا األعمػػػػػػاؿ الػػػػػػدفاع كضػػػػػػرب البيػػػػػػط األبػػػػػػيض كالكػػػػػػو 

 نيعلػػػػى فػىػػػػرىضى قيػػػػاـ اظتسػػػػلمني هبػػػػا، هػػػػل جتػػػػوز عتػػػػم أـى أدػػػػا جرنتػػػػةه ػتيىر مىػػػػةه كمػػػػا يصػػػػفها بعػػػػض اظتنتسػػػػب
 للعلم؟

ػػػػػػػاًل ى أٍف  إفٌ  يخى
اإلجابػػػػػػة علػػػػػػػى هػػػػػػذا السػػػػػػػؤاؿ كبيػػػػػػاف جػػػػػػػوازا يػيقىػػػػػػػرر مػػػػػػن عػػػػػػػدة حػػػػػػاالت، كيكفػػػػػػػي اظت

لًيػىٍلزىمىػػػػػهي القػػػػػوؿ  ػػػػػواز هػػػػػذا األعمػػػػػاؿ، فػػػػػالقوؿ ابصتػػػػػواز ال ييٍشػػػػػتػىرىطي  ييوافًػػػػػ ى علػػػػػى حالػػػػػةو كاحػػػػػدةو فقػػػػػط
 ليكػػػػوففيػػػػه أف تنطبػػػػ  رتيػػػػع اضتػػػػاالت الػػػػِت سػػػػنوردها كلهػػػػا علػػػػى اظتسػػػػألة، بػػػػل كاحػػػػدةه منهػػػػا تكفػػػػي 

 .اصتوازي ميٍلزًمىان لكل مىن كاف  على أٌف حالةن كاحدةن أك أكثرى قد انطبقط على كاقعنا
ػػػػػػمًٌ أدلػػػػػػة ا إفٌ  يٍسػػػػػػتػىٍنًكرينى عتػػػػػػذا العمػػػػػػل هػػػػػػو أٌف تػػػػػػدمري مركػػػػػػز التإػػػػػػارة ككزارة الػػػػػػدفاع كالبيػػػػػػط مػػػػػػن أىهى

ظت
األبػػػػػيض ِف أمريكػػػػػا، قػػػػػد أكقعػػػػػط هػػػػػذا األعمػػػػػاؿ عػػػػػػددان كبػػػػػريان مػػػػػن الضػػػػػحاَي األبػػػػػرَيء مػػػػػن النسػػػػػػاء 

 .كاأل فاؿ كغري اظتقاتلة الِت حرمط الشريعة قتلهم ل دلة الِت قدمنا
 

عػػػػػػػدة حػػػػػػػاالتو خاٌصػػػػػػػةو تقضػػػػػػػي علػػػػػػػى هػػػػػػػذا العمػػػػػػػـو الػػػػػػػذم  علػػػػػػػى هػػػػػػػذا اإليػػػػػػػراد    بػػػػػػػذكر كالػػػػػػػردُّ 
 :احتإوا به

يقىاتًلىػػػػػة مػػػػػن  لقػػػػػد
ػػػػػقنا أدلػػػػػة حيرمػػػػػة قتػػػػػل النسػػػػػاء كالصػػػػػبياف كالشػػػػػيوخ كمىػػػػػن ِف حكمهػػػػػم مػػػػػن غػػػػػري اظت سي

الكفػػػػػار، إال أٌف هػػػػػؤالء اظتعصػػػػػومني مػػػػػن الكفػػػػػار ليسػػػػػط ًعصػػػػػمتهم ميٍطلىقىػػػػػةن، بػػػػػل إٌف هنػػػػػاؾ حػػػػػاالته 
 :دان أك تػىبىعان، كسنذكر تلك اضتاالت ابلتفصيلكتوزي فيها قتليهيم سواءن قىصٍ 

 
 :الوىل احلالة
اضتػػػػاالت الػػػػِت كتػػػػوزي فيهػػػػا قػىٍتػػػػلي أكل ػػػػك اظتعصػػػػومني قصػػػػدان أف ييعاقًػػػػبى اظتسػػػػلموفى الكفػػػػارى بػػػػنفس  مػػػػن

مػػػػػا عيوًقبيػػػػػوا بػػػػػًه، فػػػػػًبذىا كػػػػػاف الكفػػػػػاري يىسػػػػػتهدفوفى النسػػػػػاءى كاأل فػػػػػاؿ كالشػػػػػيوخ مػػػػػن اظتسػػػػػلمني ابلقتػػػػػل، 
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ػػػػػػػفبنػػػػػػػه كتػػػػػػػوزي  ػػػػػػػًن اٍعتىػػػػػػػدىل : م الشػػػػػػػيء نفسػػػػػػػه، لقػػػػػػػوؿ هللا تعػػػػػػػاذلِف هػػػػػػػذا اضتالػػػػػػػة أف يػيٍفعىػػػػػػػلى مىعىهي ﴿فىمى
﴿كىال ػػػػػػًذينى ًإذىا أىصىػػػػػػابػىهيمي  كقولػػػػػػه [194]البقػػػػػػرة:  عىلىػػػػػػٍيكيٍم فىاٍعتىػػػػػػديكا عىلىٍيػػػػػػًه مبًثٍػػػػػػًل مىػػػػػػا اٍعتىػػػػػػدىل عىلىػػػػػػٍيكيٍم﴾

تىًصػػػػػريكفى   ػػػػػٍم يػىنػٍ ػػػػػا كىأىٍصػػػػػلىحى فىػػػػػأىٍجرياي عىلىػػػػػى 39اٍلبػىٍغػػػػػيي هي ػػػػػٍن عىفى ػػػػػا فىمى ػػػػػيًٌ ىةه ًمثٍػليهى ػػػػػيًٌ ىةو سى ػػػػػزىاءي سى اَّللً  ًإن ػػػػػهي الى ( كىجى
ػػػػػػػبُّ الظ ػػػػػػػاًلًمنيى   ػػػػػػػًبيلو  40لتًي ػػػػػػػًن انٍػتىصىػػػػػػػرى بػىٍعػػػػػػػدى  يٍلًمػػػػػػػًه فىأيكلى ًػػػػػػػكى مىػػػػػػػا عىلىػػػػػػػٍيًهٍم ًمػػػػػػػٍن سى ( ًإفت ىػػػػػػػا 41( كىلىمى

غيػػػػػػػوفى ِف اأٍلىٍرًض ًبغىػػػػػػػرٍيً اضتٍىػػػػػػػ ًٌ أيكلى ًػػػػػػػكى عتىيػػػػػػػٍم عىػػػػػػػذىابه أىلًػػػػػػػ ػػػػػػػوفى الن ػػػػػػػاسى كىيػىبػٍ ػػػػػػػًبيلي عىلىػػػػػػػى ال ػػػػػػػًذينى يىٍظًلمي يمه الس 
ػػػػػػػرى ًإف  ذىلًػػػػػػػكى لىًمػػػػػػػٍن عىػػػػػػػٍزـً اأٍليميػػػػػػػوًر  42  ػػػػػػػٍن صىػػػػػػػبػىرى كىغىفى كقولػػػػػػػه  [43-39]الشػػػػػػػورل:  (﴾43( كىلىمى

ػػػػره لًلص ػػػػاًبرًينى   يػٍ تيٍم بًػػػػًه كىلىػػػػً ٍن صىػػػػبػىٍر ميٍ عتىيػػػػوى خى تيٍم فػىعىػػػػاًقبيوا مبًثٍػػػػًل مىػػػػا عيػػػػوًقبػٍ ( كىاٍصػػػػًلٍ كىمىػػػػا 126﴿كىًإٍف عىػػػػاقػىبػٍ
ػػػػػريكفى  صىػػػػػبػٍريؾى ًإال  اًبَّلل ً  ( ًإف  اَّلل ى مىػػػػػعى ال ػػػػػًذينى اتػ قىػػػػػٍوا 127 كىالى حتىٍػػػػػزىٍف عىلىػػػػػٍيًهٍم كىالى تىػػػػػكي ِف ضىػػػػػٍي و ؽت ػػػػػا نتىٍكي

ػػػػػػػٍم ػتيًٍسػػػػػػػنيوفى   ػػػػػػػلًٌ كهػػػػػػػذا الَيت عاٌمػػػػػػػةه ِف   [128-126]النحػػػػػػػل:  (﴾128كىال ػػػػػػػًذينى هي شػػػػػػػيءو،  كي
صيػػػػػػها، ألٌف الق ػػػػػػرىةي ًبعيمػػػػػػوـً اللىٍفػػػػػػًا الى ً يصيػػػػػػوًص كأسػػػػػػبابي نزكعتػػػػػػا ال ختيىصًٌ اعػػػػػػدةى الشػػػػػػرعيةى تقػػػػػػوؿ: الًعبػٍ

 .السىبىبً 
تيٍم بًػػػػػػػًه﴾ :فكيػػػػػػػةي  تيٍم فػىعىػػػػػػػاًقبيوا مبًثٍػػػػػػػًل مىػػػػػػػا عيػػػػػػػوًقبػٍ نزلػػػػػػػط ِف اٍلميثٍػلىػػػػػػػة، ركل  [126]النحػػػػػػػل:  ﴿كىًإٍف عىػػػػػػػاقػىبػٍ

ػػػػػػػنىنه بسػػػػػػػندو صػػػػػػػحيح عػػػػػػػن أي ىٌ بػػػػػػػن كعػػػػػػػب ػػػػػػػدو أيًصػػػػػػػهنع هللا يضر  الفمػػػػػػػذم ِف سي ػػػػػػػافى يػىػػػػػػػٍوـي أيحي ػػػػػػػا كى يبى ًمػػػػػػػٍن لىم 
ثػ ليػػػػوا هًبًػػػػٍم فػىقىالىػػػػٍط ا ٍػػػػزىةي فىمى ػػػػاًجرًينى ًسػػػػت ةه فًػػػػيًهٍم زتى ػػػػالن كىًمػػػػٍن اٍلميهى لىػػػػً ٍن  أٍلىٍنصىػػػػاري اأٍلىٍنصىػػػػاًر أىٍربػىعىػػػػةه كىًسػػػػتُّوفى رىجي

ػػػػػةى  ػػػػػافى يػىػػػػػٍوـي فػىػػػػػٍتًح مىك  ػػػػػا كى ا لىنػيػػػػػٍرًبنيى  عىلىػػػػػٍيًهٍم قىػػػػػاؿى فػىلىم  ػػػػػذى نىا ًمػػػػػنػٍهيٍم يػىٍومنػػػػػا ًمثٍػػػػػلى هى : فىػػػػػأىنٍػزىؿى اَّلل ي تػىعىػػػػػاذلى  أىصىػػػػػبػٍ
ػػػػػره لًلص ػػػػاًبرًينى   يػٍ تيٍم بًػػػػػًه كىلىػػػػً ٍن صىػػػػػبػىٍر ميٍ عتىيػػػػوى خى تيٍم فػىعىػػػػػاًقبيوا مبًثٍػػػػًل مىػػػػػا عيػػػػوًقبػٍ ]النحػػػػػل:  (﴾126﴿كىًإٍف عىػػػػاقػىبػٍ

ػػػػله: الى قػيػػػػرىٍي ى بػىٍعػػػػدى اٍليػىػػػػٍوـً فػىقىػػػػاؿى رىسيػػػػوؿي اَّلل ً  [126  .ًإال  أىٍربػىعىػػػػةن  كيفُّػػػػوا عىػػػػٍن اٍلقىػػػػٍوـً  ملسو هيلع هللا ىلص فػىقىػػػػاؿى رىجي
 14)  

أم مػػػػػن التمثيػػػػػل بعٌمػػػػػػه -قىػػػػػػاؿى ًحػػػػػنيى رىأىل مىػػػػػا رىأىل  ملسو هيلع هللا ىلص ابػػػػػن هشػػػػػاـ ِف السػػػػػرية أىف  رىسيػػػػػوؿى اَّلل ً  كركل
ػػػػػػػوفى ِف »هنع هللا يضر:  زتػػػػػػػزةى  ػػػػػػػ   يىكي ػػػػػػػن ةن ًمػػػػػػػٍن بػىٍعػػػػػػػًدم لىتػىرىٍكتيػػػػػػػهي، حى ػػػػػػػوفي سي ًبطيػػػػػػػوًف  لىػػػػػػػٍوالى أىٍف حتىٍػػػػػػػزىفى صىػػػػػػػًفي ةي، كىيىكي

ػػػػبىاًع، كىحىوىاًصػػػػًل الط ػػػػرٍيً، كىلىػػػػً ٍن أى  ػػػػرًن السًٌ يمىػػػػثًٌلىن  بًثىالى ًػػػػنيى  ٍ هى ػػػػوىاً ًن ألى اَّلل ي عىلىػػػػى قػيػػػػرىٍي و ِف مىػػػػٍوً نو ًمػػػػٍن اٍلمى
ػػػػػػالن ًمػػػػػػػنػٍهيمٍ  ػػػػػػػوًؿ اَّلل ً «رىجي ػػػػػػػٍزفى رىسي ػػػػػػػا رىأىل اٍلميٍسػػػػػػػًلميوفى حي ػػػػػػػًه مىػػػػػػػا كىغىٍيظىػػػػػػهي عىلىػػػػػػػى مىػػػػػػػ ملسو هيلع هللا ىلص . فػىلىم  ٍن فػىعىػػػػػػػلى ًبعىمًٌ

                                                           
 14)  3129.) 
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ػػػػػػرىانى ا ػػػػػػده ًمػػػػػػٍن  َّلل ي فػىعىػػػػػػلى، قىػػػػػػاليوا: كىاىَّللً  لىػػػػػػً ٍن أىٍ فى ػػػػػػا أىحى ػػػػػػثًٌلىن  هًبًػػػػػػٍم ميثٍػلىػػػػػػةن دلٍى نتيىثًٌٍلهى هًبًػػػػػػٍم يػىٍومنػػػػػػا ًمػػػػػػٍن الػػػػػػد ٍهًر لىنيمى
 .اٍلعىرىبً 
: أىف   قػػػػاؿ ًػػػػمي، عىػػػػٍن ابٍػػػػًن عىب ػػػػاسو ػػػػد  ىًي مىػػػػٍن الى أى   ، ًمػػػػٍن عػػػػز كجػػػػل  اَّلل ى ابػػػػن إسػػػػحاؽ: كىحى أىنٍػػػػػزىؿى ِف ذىلًػػػػكى

اًبهً  ملسو هيلع هللا ىلص قػىػػػػٍوًؿ رىسيػػػػوًؿ اَّلل ً  تيٍم بًػػػػًه كىلىػػػػً ٍن صىػػػػبػىٍر ميٍ عتىيػػػػػوى  كىقػىػػػػٍوًؿ أىٍصػػػػحى تيٍم فػىعىػػػػاًقبيوا مبًثٍػػػػًل مىػػػػا عيػػػػوًقبػٍ ﴿كىًإٍف عىػػػػاقػىبػٍ
ػػػػػػػ يػٍ ( كىاٍصػػػػػػػًلٍ كىمىػػػػػػػػا صىػػػػػػػبػٍريؾى ًإال  اًبَّللً  كىالى حتىٍػػػػػػػزىٍف عىلىػػػػػػػػٍيًهٍم كىالى تىػػػػػػػكي ِف ضىػػػػػػػٍي و ؽت ػػػػػػػػا 126ره لًلص ػػػػػػػاًبرًينى  خى

ػػػػريكفى   ػػػػى، كىصىػػػػبػىرى كىنػى ملسو هيلع هللا ىلص فػىعىفىػػػػا رىسيػػػػوؿي اَّلل ً  [127-126]النحػػػػل:  (﴾127نتىٍكي  .عىػػػػٍن اٍلميثٍػلىػػػػةً  هى
 15)  

ػػػػػدو كىاٍنصىػػػػػرىؼى اٍلميٍشػػػػػرًكيوفى، فػىػػػػػرىأىل الٍ  ركل ػػػػػافى يػىػػػػػٍوـي أيحي ػػػػػا كى بىة: قػػػػػاؿ: لىم  ػػػػػيػٍ ميٍسػػػػػًلميوفى ذإًًٍخػػػػػوىاًدًٍم ابػػػػػن أ  شى
ػػػػػػػقُّوفى بيطيػػػػػػػونػىهيمٍ  ػػػػػػػٍم كىيىشي فػىهي ػػػػػػػٍم كىآانى ػػػػػػػيًٌ ىةن جىعىليػػػػػػػوا يػىٍقطىعيػػػػػػػوفى آذىانػىهي ػػػػػػػوًؿ اَّلل ً  ،ميثٍػلىػػػػػػػةن سى  فػىقىػػػػػػػاؿى أىٍصػػػػػػػحىابي رىسي

لىنىػػػػػالىػػػػػً ٍن أى : "ملسو هيلع هللا ىلص تيٍم بًػػػػػًه كىلىػػػػػً ٍن اَّلل ي ًمػػػػػنػٍهيٍم لىػػػػػنػىٍفعىلىن ، فىػػػػػأىنٍػزىؿى اَّلل ي:  انى تيٍم فػىعىػػػػػاًقبيوا مبًثٍػػػػػًل مىػػػػػا عيػػػػػوًقبػٍ ﴿كىًإٍف عىػػػػػاقػىبػٍ
يػٍ    (16  .بىٍل نىٍصًلي  :ملسو هيلع هللا ىلص فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّلل ً  [126]النحل:  (﴾126ره لًلص اًبرًينى  صىبػىٍر ميٍ عتىيوى خى

يثٍػلىػػػػػة
 د هللا بػػػػػن يزيػػػػػدكمػػػػػا جػػػػػاء عنػػػػػد البخػػػػػارم عػػػػػن عبػػػػػ ملسو هيلع هللا ىلص منهػػػػػيل عنهػػػػػا كػتيىر مىػػػػػةه لقػػػػػوؿ الرسػػػػػوؿ فاظت
ػػػػػى النػػػػػِبُّ : "هنع هللا يضر يثٍػلىػػػػػةً  ملسو هيلع هللا ىلص نػىهى

يثٍػلىػػػػػة: تشػػػػػويه ًخٍلقىػػػػػة القىتيػػػػػل،  ". قػػػػػاؿ ابػػػػػن حإػػػػػر: (17 "عىػػػػػًن النػٍُّهػػػػػلى كاظت
اظت

اًكرًًا كؿتو ذلك  .(18 "كإىدٍع أىٍ رىاًفًه، كىجىبًٌ مىذى
ة أٌف الن ػػػػػِب   كِف كػػػػػاف يوصػػػػػي قػػػػػادة جيوشػػػػػه كسػػػػػراَيا بقولػػػػػه:  ملسو هيلع هللا ىلص صػػػػػحيح مسػػػػػلم مػػػػػن حػػػػػديث بػيرىيٍػػػػػدى
ٍثػيليػػػػػػ» ، اٍغػػػػػػزيكا كىالى تػىغيلُّػػػػػػوا، كىالى تػىٍغػػػػػػًدريكا، كىالى دتى ػػػػػػرى ابَّللً  ػػػػػػبيًل هللًا، قىػػػػػػاتًليوا مىػػػػػػن كىفى وا، اٍغػػػػػػزيكا ابٍسػػػػػػًم هللًا ِف سى

ا  .(19 «كىالى تػىٍقتػيليوا كىلًيدن
لمني أف نتيىثًٌلػػػػػػوا بقتلػػػػػػى العػػػػػػدك كترتفػػػػػػعي اضٍتيرمىػػػػػػة أٌف العػػػػػػدك  إذا مىث ػػػػػػلى بقتلػػػػػػى اظتسػػػػػػلمني جػػػػػػازى للمسػػػػػػ إال

يثٍػلىػػػػػة أفضػػػػػل للمسػػػػػلمني، أٌمػػػػػا الرسػػػػػوؿ
يثٍػلىػػػػػة ِف  ملسو هيلع هللا ىلص ِف هػػػػػذا اضتالػػػػػة، كالصػػػػػل كتػػػػػرؾ اظت

فالصػػػػػل كتىػػػػػرؾي اظت
ػػػػػػًه علػػػػػػى الوجػػػػػػوب ألٌف هللا ﴿كىاٍصػػػػػػًلٍ كىمىػػػػػػا صىػػػػػػبػٍريؾى ًإال  : أىمىػػػػػػرىاي ابلصػػػػػػل كقػػػػػػاؿ لػػػػػػهسػػػػػػبحانه كتعػػػػػػاذل  حىقًٌ

                                                           
 (.2/96السرية النبويٌة، ابن هشاـ   (15 
 (.7/366ميصن   ابن أ  شىيبة   (16 
 17)  2474.) 
 (5/120الفتح   (18 
 19)  1731.) 
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﴾ نىػػػػػػػػػػٍدابىن علػػػػػػػػػػى  [126]النحػػػػػػػػػػل:  ﴿كىلىػػػػػػػػػػً ٍن صىػػػػػػػػػػبػىٍر ميٍ﴾: كقػػػػػػػػػػاؿ للمػػػػػػػػػػؤمنني [127]النحػػػػػػػػػػل:  اًبَّللً 
يثٍػلىػػػػػػةى ػتيىر مػػػػػػة كارتفعػػػػػػط اضٍتيٍرمىػػػػػػةي ِف حػػػػػػاؿ اظتعاقبػػػػػػة ابظتثػػػػػػل، كاليػػػػػػة 

الصػػػػػػل، فالشػػػػػػاهد مػػػػػػن اليػػػػػػة أٌف اظت
عاٌمػػػػػػةه فيإػػػػػػوز أٍف ييعاًمػػػػػػلى اظتسػػػػػػلموف عػػػػػػدكهم ابظتثػػػػػػل ِف كػػػػػػل شػػػػػػيء ارتكبػػػػػػوا ضػػػػػػد اظتسػػػػػػلمني، فػػػػػػبذا 

فػػػػػػػبٌف للمسػػػػػػػلمني أف يعػػػػػػػاقبوا ابظتثػػػػػػػل كيقصػػػػػػػدكا نسػػػػػػػاءهم  ابلقتػػػػػػػل،لعػػػػػػػدكُّ النسػػػػػػػاء كالصػػػػػػػبياف قىصىػػػػػػػدى ا
 .كصبيادم ابلقتل، لعمـو الية

ػػػػػم "ابػػػػػن مفلػػػػػح ِف  الفػػػػػركع( نقػػػػػالن عػػػػػن شػػػػػيخ اإلسػػػػػالـ ابػػػػػن تيميػػػػػة:  قػػػػػاؿ ػػػػػ ل عتػػػػػم، فػىلىهي يثٍػلىػػػػػةى حى
إٌف اظت

ضػػػػػػلي، كهػػػػػذا حيػػػػػػثي ال يكػػػػػوف ِف الت مثيػػػػػػل ًفٍعليهػػػػػا لالسػػػػػتيفاًء كأىخػػػػػػذ الثػػػػػأر، كعتػػػػػػم تركيهػػػػػا، كالصػػػػػلي أف
ػػػػػاالن عتػػػػم عػػػػػن نظريهػػػػػا، فأٌمػػػػػا إذا كػػػػاف ِف  الشػػػػػائع دعػػػػػاءن  الت مثيػػػػػلهبػػػػم زَيدةه ِف اصتهػػػػػاد، كال يكػػػػػوف نىكى

عتػػػػػػػػػم إذل اإلنتػػػػػػػػػاف أك زجػػػػػػػػػران عتػػػػػػػػػم عػػػػػػػػػن العػػػػػػػػػدكاف، فبنػػػػػػػػػه هنػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػن ابب إقامػػػػػػػػػة اضتػػػػػػػػػدكد كاصتهػػػػػػػػػاد 
شركع

ى
 .(20 "اظت

 (.5/521االختيارات لشيخ اإلسالـ   كانظر
كقػػػػػد أابحى هللا تعػػػػػاذل للمسػػػػػلمني أف نتثلػػػػػوا ابلكفػػػػػار إذا مثلػػػػػوا هبػػػػػم "ابػػػػػن القػػػػػيم ِف  حاشػػػػػيته(:  قػػػػػاؿ

يثٍػلىػػػػػػػػةي منهيػػػػػػػػان عنهػػػػػػػػا فقػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػاذل
تيٍم بًػػػػػػػػًه﴾: كإف كانػػػػػػػػط اظت تيٍم فػىعىػػػػػػػػاًقبيوا مبًثٍػػػػػػػػًل مىػػػػػػػػا عيػػػػػػػػوًقبػٍ  ﴿كىًإٍف عىػػػػػػػػاقػىبػٍ

ػػػػػػدع األنػػػػػػ  كقطػػػػػػع األيذيف كبػىٍقػػػػػػر الػػػػػػبطن كؿتػػػػػػ [126]النحػػػػػػل:  و ذلػػػػػػك هػػػػػػي كهػػػػػػذا دليػػػػػػله علػػػػػػى جى
،عقوبػػػػػة ابظتثػػػػػل ليسػػػػػط بعػػػػػدكافه كاظتًثٍػػػػػلي هػػػػػو ال ػػػػػا ركل أزتػػػػػد  عػػػػػدؿي يثٍػلىػػػػػًة منهيػػػػػان عنهػػػػػا فًلمى

كأٌمػػػػػا كػػػػػوف اظت
ٍنػػػػػديب كًعٍمػػػػػرىاف بػػػػػن حيصىػػػػػنٍي قػػػػػاؿ: مىػػػػػا خىطىبػىنىػػػػػا رىسيػػػػػوؿي اَّلل ً   ملسو هيلع هللا ىلص ِف مسػػػػػندا مػػػػػن حػػػػػديث شتىيػػػػػرىة بٍػػػػػن جي

قىةً  يثٍػلىةً خيٍطبىةن إال  أىمىرىانى اًبلص دى
، كىنػىهىاانى عىٍن اظت

 21)  
قيػػػػلى فلػػػػو دل نتىيػػػػط إذا فيعًػػػػلى بػػػػه نظػػػػري مػػػػا فػىعىػػػػلى فػػػػأنتم تقتلونػػػػه كذلػػػػك زَيدةه علػػػػى مػػػػا فػىعىػػػػلى فػػػػأين  فػػػػبف

 اظتما لة؟
ػػػػتػىقىضي ابلقتػػػػل ابلسػػػػي ، فبنػػػػه لػػػػو ضىػػػػرىبىهي ِف العنػػػػ  كدل يوًجٍبػػػػهي كػػػػاف لنػػػػا أف نضػػػػريبىه ينيػػػػةن قيػػػػل : هػػػػذا يػينػٍ

 .اتفاقان، كإف كاف األكؿ إذا ضربه حصوؿ كاحدة كيلثةن ح  يوجبه

                                                           
 20)  6/218.) 
 (.19858(، كأزتد  2667أبو داكد   (21 
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اعتبػػػػػاري الشػػػػػيء بنظػػػػػريا، كمثلػػػػػه كهػػػػػو قيػػػػػاس العلػػػػػة الػػػػػذم  إح     دا ا اظتما لػػػػػة لػػػػػه  ريقػػػػػاف:  كاعتبػػػػػار
 .يػيٍلحى ي فيه الشيءي بنظريا

قيػػػػػاس الداللػػػػػة الػػػػػذم يكػػػػػوف اصتمػػػػػع فيػػػػػه بػػػػػني األصػػػػػل كالفػػػػػرع بػػػػػدليل العلػػػػػة كالزمهػػػػػا فػػػػػبف   والث     ا 
ٍين عمػػػػػوـه لفظػػػػػيل كػػػػػاف مػػػػػن أقػػػػػول األدلػػػػػة الجتمػػػػػاع العمػػػػػومىنٍي اللفظػػػػػي اٍنضىػػػػػاؼى إذل كا ػػػػػذى حػػػػػدو مػػػػػن هى

 .كاظتعنوم كتضافر الدليلىنٍي السمعي كاالعتبارم
ػػػػػب الكتػػػػػاب كاظتيػػػػػزاف كالقصػػػػػاص ِف مسػػػػػألتنا هػػػػػو مػػػػػن هػػػػػذا البػػػػػاب كمػػػػػا تقػػػػػدـ تقريػػػػػرا  فيكػػػػػوف موجى

 .(22 "كهذا كاضح ال خفاء به ك اضتمد كاظتنة
يقىاتًلىػػػػػًة كصػػػػػبياًدًم إذا العالمػػػػػة  ككػػػػػالـ

: ككيػػػػػ ى تػىٍقتيلػػػػػوفى نسػػػػػاءى اظت ـي رىدل علػػػػػى مىػػػػػن قػػػػػاؿى يتػىقىػػػػػدًٌ
ابػػػػػن القػػػػػيم اظت

: لفاعػػػػػػل كهللا يقػػػػػػوؿفعلػػػػػػوا هػػػػػػذا بنسػػػػػػاء اظتسػػػػػػلمني كصػػػػػػبياًدًم؟ ككيػػػػػػ  أتخػػػػػػذكف  ركػػػػػػم مػػػػػػن غػػػػػػري ا
 .[164]األنعاـ:  ﴿كىالى تىزًري كىازًرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل﴾

ػػػػػػتػىقىضي حػػػػػػ  لػػػػػػ كهػػػػػػذا يقىاتًلىػػػػػػة  فكيػػػػػػ  يػيقىاتًػػػػػػلي النػػػػػػِبُّ اإليػػػػػػرادي اب ػػػػػػله كيػينػٍ
ميقىاتًلىػػػػػػةى  ملسو هيلع هللا ىلص و قلنػػػػػػاا علػػػػػػى اظت

 قري  كالذم نقض العهد هم بي بكر بن كائل أك قادة قري ؟
ػػػػرىاءىهم كهػػػػػم دل ينقضػػػػػوا العهػػػػد بػػػػػل نػىقىضىػػػػػهي   ملسو هيلع هللا ىلص يقتػػػػػل النػػػػِب ككيػػػػ  رجػػػػػاؿى بػػػػػي قريظػػػػة كشػػػػػيوخهم كأيجى

؟ كلاؤهم كأهل الرأم  منهم فػىقىتىلى  رير م سبعمائة نفس، كاستػىرىؽ  مىن بقيى
يثٍػلىةي ابلفاعل؟  كأيضان 

يثٍػلىةى مطلقان برجاؿ العدك كدل يشف وا أف تكوف اظت
يز العلماء اظت  كي  كتي

ػػػػل عاقلتػػػػه الديػػػػة كيىغرمػػػػوف كالػػػػذم ارتكػػػػب اصتنايػػػػة فػػػػرد مػػػػنهم  كلػػػػو ػػػػرى فلمػػػػاذا تتحم  أٌف رجػػػػالن قتػػػػل آخى
 ا كرغم ذلك حتملوا جريرته؟كهم دل يشاركو 

يػػػػػػػز الشػػػػػػػرع طتمسػػػػػػػني رجػػػػػػػالن مػػػػػػػن أكليػػػػػػػاء اظتقتػػػػػػػوؿ الػػػػػػػذين دل  كِف مسػػػػػػػألة الًقسػػػػػػػامة أيضػػػػػػػان، كيػػػػػػػ  كتي
يشػػػػػػهدكا القتػػػػػػل، علػػػػػػى أف يػيٍقًسػػػػػػميوا علػػػػػػى رجػػػػػػلو مشػػػػػػتبه بػػػػػػه أبنػػػػػػه قتػػػػػػل كلػػػػػػيهم مث يػػػػػػدفع عتػػػػػػم برمتػػػػػػه 

كمػػػػػػا هػػػػػػي ِف حالػػػػػػة   ليقتلػػػػػػوا؟ كيػػػػػػ  ييقتػػػػػػل ِف هػػػػػػذا اضتالػػػػػػة كاإلدانػػػػػػة هنػػػػػػا دل تكػػػػػػن مؤكػػػػػػدة ابلطبػػػػػػع
 ؟اإلقرار أك الشهود

                                                           
 (.12/278عوف اظتعبود مع حاشية ابن القيم على سنن أ  داكد   (22 
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ػػػػػًديجو  كجػػػػػاء ػػػػػػوًؿ هللا هنع هللا يضر ِف الصػػػػػحيحىنٍي كػػػػػذلك مػػػػػن حػػػػػديث رىافًػػػػػػًع بٍػػػػػًن خى  ملسو هيلع هللا ىلص قػػػػػاؿ: كين ػػػػػا مىػػػػػعى رىسي
ػػػػػافى الن ػػػػػِبُّ  ػػػػػوعه فىأىصىػػػػػابيوا إبًػػػػػالن كىغىنىمػػػػػان، كىكى ػػػػػًة ًمػػػػػٍن ً ىامىػػػػػةى، فىأىصىػػػػػابى الن ػػػػػاسى جي فى ًت بًػػػػػًذم اضٍتيلىيػٍ  ِف أيٍخػػػػػرىَيى

، فػىعىًإليػػػػػػوا كىذىَبىيػػػػػػوا كىنىصىػػػػػػبيوا اٍلقيػػػػػػديكرى فىػػػػػػأىمىرى الن ػػػػػػِبُّ    فكيػػػػػػ  يعاقػػػػػػب (23 اًبٍلقيػػػػػػديكًر فىأيٍكًف ىػػػػػػطٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اٍلقىػػػػػػٍوـً
ػػػػػ ل  ملسو هيلع هللا ىلص الرسػػػػػوؿ ػػػػػم بػىٍعػػػػػدي كللإػػػػػي  رتيعػػػػػان حى  هػػػػػؤالء ذإتػػػػػالؼ اللحػػػػػم كهػػػػػو مػػػػػن الغنػػػػػائم الػػػػػِت دل تػيٍقسى

 فيه، كالذم اعتدل هم الذين أغلوا هبا القدكر فقط، فىًلمى تكوف العقوبة رتاعية؟
كزتػػػػػل البخػػػػػارمُّ اإلكفػػػػػاءى علػػػػػى العقوبػػػػػة ابظتػػػػػاؿ كإف كػػػػػاف ذلػػػػػك اظتػػػػػاؿ "ابػػػػػن حإػػػػػر ِف الفػػػػػتح:  قػػػػػاؿ

 ".ال متتص أبكل ك الذين ذَبوا، لكن لىم ا تػىعىل   به  ىمىعيهيم، كانط النكاية حاصلةن عتم
 

ـي بعمػػػػػـو قػػػػػوؿ هللا تعػػػػػاذل كأيضػػػػػان  يتػىقىػػػػػدًٌ
ػػػػػوا : يىػػػػػرًدي علػػػػػى اإليػػػػػراد اظت نىػػػػػةن الى تيًصػػػػػيلى  ال ػػػػػًذينى  ىلىمي ﴿كىاتػ قيػػػػػوا ًفتػٍ

ػػػػػا كقولػػػػػه  [25]األنفػػػػػاؿ:  ًمػػػػػٍنكيٍم خىاص ػػػػػةن﴾ ػػػػػا ﴿كىًإذىا أىرىٍدانى أىٍف نػيٍهلًػػػػػكى قػىٍريىػػػػػةن أىمىػػػػػٍرانى ميتػٍرىًفيهى ػػػػػقيوا ًفيهى فػىفىسى
هىا تىٍدًمرينا   ا اٍلقىٍوؿي فىدىم ٍرانى  .[16]اإلسراء:  (﴾16فىحى   عىلىيػٍهى

ت ظتثػػػػػل تلػػػػػك اضتػػػػػاالت مػػػػػن اصتػػػػػرائم، ألٌف هػػػػػذا اصتػػػػػرائم الػػػػػِت جػػػػػاءىت مبثػػػػػل هػػػػػذا العقػػػػػواب كالشػػػػػريعةي 
زتى ػػػػػلى الشػػػػػارع عقوبتهػػػػػا غػػػػػري اصتينىػػػػػاة هػػػػػي معػػػػػاصو تيعتػىبػىػػػػػري رتاعيػػػػػةن ذإمكػػػػػاف اصتماعػػػػػة إذا علمػػػػػوا أدػػػػػم 
ػػػػػػػػ   عػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػك، لػػػػػػػػذا جػػػػػػػػاءت الشػػػػػػػػريعة بعقػػػػػػػػاب  ػػػػػػػػيػيعىاقىبوفى هبػػػػػػػػا أف كتيٍػػػػػػػػًلكا اصتػػػػػػػػانى علػػػػػػػػى أف يىكي سى

ث ػػػػان للإماعػػػػة كحتريضػػػػان عتػػػػم علػػػػى أف  خػػػػذكا علػػػػى يػػػػد اصتػػػػان قبػػػػل أف اصتماعػػػػة مػػػػن أجػػػػل الفػػػػرد، حى 
 .يفعل ذلك، كهللا أعلم

حى لك اظتعَن  يتػىقىدًٌـ لًيػىتىضًٌ
 .كراجع كالـ ابن القيم اظت

يتػىقىدًٌمىػػػػػػػةي ال تقتصػػػػػػػر علػػػػػػػى اظتما ػىلىػػػػػػػة ِف القصػػػػػػػاص فقػػػػػػػط بػػػػػػػل هػػػػػػػي عاٌمػػػػػػػةه مػػػػػػػع اظتسػػػػػػػلم أك  كالَيت
اظت

عاهػػػػػػػد أك اضتػػػػػػػر 
ي
 ضػػػػػػػمن ضػػػػػػػوابط تؤخػػػػػػػذ مػػػػػػػن أدلػػػػػػػة أخػػػػػػػرل ال غتػػػػػػػاؿ لػػػػػػػذكرها قػػػػػػػاؿ الػػػػػػػذمي أك اظت

ػػػػػػًن اٍعتىػػػػػػدىل عىلىػػػػػػٍيكيٍم فىاٍعتىػػػػػػديكا عىلىٍيػػػػػػًه مبًثٍػػػػػػًل مىػػػػػػا اٍعتىػػػػػػدىل عىلىػػػػػػٍيكيٍم﴾ القػػػػػػر ِب عنػػػػػػد قولػػػػػػه تعػػػػػػاذل:  ﴿فىمى
تيٍم فػىعىػػػػػػاًقبي : كقولػػػػػػه تعػػػػػػاذل   [194]البقػػػػػرة:  تيٍم بًػػػػػػًه﴾﴿كىًإٍف عىػػػػػاقػىبػٍ  [126]النحػػػػػػل:  وا مبًثٍػػػػػػًل مىػػػػػا عيػػػػػػوًقبػٍ

ػػػػػػػػبىسى القىٍصػػػػػػػػعىةى  ملسو هيلع هللا ىلص أبٌف النػػػػػػػِب ِف رتيػػػػػػػػع األشػػػػػػػياء كلهػػػػػػػػا، كعضػػػػػػػدكا هػػػػػػػػذا قػػػػػػػالوا: كهػػػػػػػػذا عمػػػػػػػوـه " حى
                                                           

 (.1968(، كمسلم  2507البخارم   (23 
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ػػػػػهي أبػػػػػو  ءو، خىر جى ءه ذإًًانى ، كىًإانى ـه ًبطىعىػػػػػاـو ػػػػػرىتٍػهىا كدىفىػػػػػعى الصػػػػػحيحةى كقػػػػػاؿ:  ىعىػػػػػا اظتكسػػػػػورة ِف بيػػػػػط الػػػػػِت كىسى
ال خػػػػػػػالؼى بػػػػػػػني العلمػػػػػػػاء أٌف هػػػػػػػذا اليػػػػػػػة أصػػػػػػػله ِف اظتما لػػػػػػػة ِف القصػػػػػػػاص  "، مثٌ قػػػػػػػاؿ: (24 "داكد

ػػػػػػن قػىتىػػػػػػلى ب شػػػػػػيءو قيتًػػػػػػلى مبثػػػػػػل مػػػػػػا قػىتىػػػػػػلى بػػػػػػه  كهػػػػػػو قػػػػػػوؿي اصتمهػػػػػػور، مػػػػػػا دل يػىٍقتػيٍلػػػػػػهي بفسػػػػػػ و كاللو يػػػػػػة فىمى
ػػػػػػذي عػػػػػػوده علػػػػػػى تلػػػػػػك  : إنػػػػػػه يػيٍقتىػػػػػػلي بػػػػػػذلك، فػىيػيت خى كإسػػػػػػقاء اطتمػػػػػػر فػىيػيٍقتىػػػػػػلي ابلسػػػػػػي ، كللشػػػػػػافعية قػػػػػػوؿه

كقػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػن  نتػػػػػػػوت،الصػػػػػػػفة كييٍطعىػػػػػػػني بػػػػػػػه ِف ديبيػػػػػػػرًًا حػػػػػػػ  نتػػػػػػػوت، كييٍسػػػػػػػقىى عػػػػػػػن اطتمػػػػػػػر مػػػػػػػاءن حػػػػػػػ  
كإف  الن ػػػػػػارى ال يػيعىػػػػػػذًٌبي »: ملسو هيلع هللا ىلص اظتاجشػػػػػػوف: إٌف مػػػػػػن قػىتىػػػػػػلى ابلنػػػػػػار أك ابلسػػػػػػٌم ال يػيٍقتىػػػػػػلي بػػػػػػه لقػػػػػػوؿ النػػػػػػِب

 .(26 "، كالسمُّ انره اب نة، كذهب اصتمهور إذل أنه يػيٍقتىلي بذلك لعمـو الية(25 « هبىا إال  اَّلل ي 
ػػػػػػ ى  ػػػػػػً لى "ٌد سػػػػػػؤاؿ كىرىدى عليػػػػػػه فقػػػػػػاؿ ِف الفتػػػػػػاكل: شػػػػػػيخ اإلسػػػػػػالـ مبقتضػػػػػػى عمػػػػػػـو اليػػػػػػة ِف ر  كأىفػٍ كىسي

نًػػػػػًه فػىلىػػػػػ ػػػػػ ٌو كىانٍػتيًهػػػػكى ًعٍرضيػػػػػهي أىٍك نًيػػػػػلى ًمٍنػػػػهي ِف بىدى ػػػػا ًبغىػػػػػرٍيً حى ػػػػلو أيًخػػػػػذى مىاليػػػػػهي  يٍلمن ـً عىػػػػػٍن رىجي ٍسػػػػػالى ػػػػٍيخي اإٍلً ٍم شى
نٍػيىا كىعىلًػػػػػػمى أىف   ػػػػػػره كىأىبٍػقىػػػػػػى يػىٍقػػػػػػتىص  ِف الػػػػػػدُّ يػٍ ػػػػػػ .مىػػػػػػا ًعٍنػػػػػػدى اَّللً  خى ػػػػػػوفي عىٍفػػػػػػوياي عىػػػػػػٍن  ىاًلًمػػػػػػًه ميٍسػػػػػػًقطنا فػىهى ٍل يىكي

ػػػػوفي  ؟أىـٍ نػىٍقصنػػػػا لىػػػػهي  ؟ًعٍنػػػػدى اَّلل ً  ػػػػاًمالن ميػػػػوىفػ رنا ؟أىـٍ الى يىكي ًقينػػػػا كى ػػػػوفي أىٍجػػػػرياي ابى ا  ؟أىٍك يىكي ػػػػذى كىأىنتُّىػػػػا أىٍكذلى ميطىالىبىػػػػةي هى
ـي الظ ػػػػػػادلًً كىااًلٍنتً  أىٍك اٍلعىٍفػػػػػػوي عىٍنػػػػػػهي كىقػىبيػػػػػػوؿي اضتٍىوىالىػػػػػػًة عىلىػػػػػػى اَّللً   .اَّللً  لىػػػػػػهي كىتػىٍعػػػػػػًذيبي  -ًمٍنػػػػػػهي يػىػػػػػػٍوـى اٍلًقيىامىػػػػػػًة  قىػػػػػػا

؟  تػىعىاذلى
ػػػػػابى  ػػػػػوفي اٍلعىٍفػػػػػوي عىػػػػػٍن الظ ػػػػػادلًً كىالى قىًليليػػػػػهي ميٍسػػػػػًقطنا أًلىٍجػػػػػًر اٍلمىٍظليػػػػػوـً ًعٍنػػػػػدى اَّللً  كىالى ميٍنًقصنػػػػػا لىػػػػػهي  فىأىجى : الى يىكي

ي  ػػػػافى حىقُّػػػػهي عىلىػػػػى ا بىػػػػٍل اٍلعىٍفػػػػوي عىػػػػٍن الظ ػػػػادلًً ييصىػػػػريًٌ فػىلىػػػػهي  لظ ػػػػادلًً أىٍجػػػػرىاي عىلىػػػػى اَّللً  تػىعىػػػػاذلى  فىًبن ػػػػهي إذىا دلٍى يػىٍعػػػػ ي كى
ػػػػػػوى عىلىػػػػػػى  . كىأىٍجػػػػػػرياي ال ػػػػػػًذم هي ػػػػػػا كىأىٍصػػػػػػلىحى فىػػػػػػأىٍجرياي عىلىػػػػػػى اَّللً  تًػػػػػػًه كىًإذىا عىفى اَّللً  أىٍف يػىٍقػػػػػػتىص  ًمٍنػػػػػػهي ًبقىػػػػػػٍدًر مىٍظًلمى

ػػػػره كىأىبٍػقىػػػػى. قىػػػػاؿى  يػٍ ػػػػٍن عىفىػػػػا كىأىٍصػػػػلىحى فىػػػػأىٍجرياي عىلىػػػػى اَّللً  ًإن ػػػػهي الى : تػىعىػػػػاذلى  خى ػػػػا فىمى ػػػػيًٌ ىةه ًمثٍػليهى ػػػػيًٌ ىةو سى ػػػػزىاءي سى ﴿كىجى
ػػػػػبُّ الظ ػػػػػاًلًمنيى   ػػػػػيًٌ  [40]الشػػػػػورل:  (﴾40لتًي ػػػػػزىاءى الس  ػػػػػا بًػػػػػالى عيػػػػػٍدكىافو   ىةً فػىقىػػػػػٍد أىٍخبػىػػػػػرى أىف  جى ػػػػػيًٌ ىةه ًمثٍػليهى سى

ػػػػػوى اٍلًقصىػػػػػاصي ِف الػػػػػدًٌمى  ا هي ػػػػػذى ػػػػػا كىأىٍصػػػػػلىحى : مثي  قىػػػػػاؿى  .اًء كىاأٍلىٍمػػػػػوىاًؿ كىاأٍلىٍعػػػػػرىاًض كىؿتىٍػػػػػًو ذىلًػػػػػكى كىهى ػػػػػٍن عىفى ﴿فىمى
﴾ :  [40]الشػػػػػػورل:  فىػػػػػػأىٍجرياي عىلىػػػػػػى اَّللً  تيٍم فػىعىػػػػػػاًقبيوا مبًثٍػػػػػػًل مىػػػػػػا مثٌ قػػػػػػاؿ: كىقىػػػػػػٍد قىػػػػػػاؿى تػىعىػػػػػػاذلى ﴿كىًإٍف عىػػػػػػاقػىبػٍ

                                                           
ٍؤًمًننيى بصىٍحفىةو ًفيهىا  ىعىاـه، فىضىرىبىًط ال ِت ًعٍندى بػى  ملسو هيلع هللا ىلص(، كالبخارم بلفا: كافى الن ِبُّ 1342(، كالفمذم  3149أبو داكد   (24 

ي
ٍعًض ًنسىائًًه، فأٍرسىلىٍط إٍحدىل أيم هىاًت اظت

، فىسىقىطىًط الص ٍحفىةي فىانٍػفىلىقىٍط، فإىمىع الن ِبُّ  ملسو هيلع هللا ىلصالن ِبُّ  : غىارىٍت أيمُّكيٍم. ًفلى ى الص ٍحفىًة،  ملسو هيلع هللا ىلصِف بػىٍيًتهىا يىدى اطتىاًدـً ـى الذم كافى ِف الص ٍحفىًة، كيقوؿي مثي  جىعىلى كتىٍمىعي ًفيهىا الط عىا
ـى ح   أيً ى بصىٍحفىةو ًمن ًعنًد ال ِت هو ِف بػىٍيًتهىا، فىدىفىعى الص ٍحفىةى الص ًحيحىةى إذل ال ِت   كٍ مثي  حىبىسى اطتىاًد

ى
سيورىةى ِف بػىٍيًط ال ِت كىسىرىٍت. كيًسرىٍت صىٍحفىتػيهىا، كأىٍمسىكى اظت

 (.2/356(. تفسري القر ِب  2481 
 (.2954البخارمُّ ميعىل قان   (25 
 26)  2/357.) 
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ػػػػػػره لًلص ػػػػػػاًبرًينى   يػٍ تيٍم بًػػػػػػًه كىلىػػػػػػػً ٍن صىػػػػػػبػىٍر ميٍ عتىيػػػػػػػوى خى حى عتىيػػػػػػمٍ  [126]النحػػػػػػػل:  (﴾126عيػػػػػػوًقبػٍ سػػػػػػػبحانه  كىأىابى
ػػػػره لًلص ػػػػاًبرًينى أىٍف يػيعىػػػػاًقبيواي مبًثٍػػػػًل مىػػػػا عىاقىػػػػبى بًػػػػًه مثي  قىػػػػاؿى  ظ ػػػػادلى إذىا عىػػػػاقػىبيوا الكتعػػػػاذل  يػٍ ﴿كىلىً ٍن صىػػػػبػىٍر ميٍ عتىيػػػػوى خى

ٍيػػػػػػػ [126]النحػػػػػػػل:  (﴾126  ػػػػػػػره ًمػػػػػػػٍن عيقيوبىتًػػػػػػػًه، فىكى يػٍ  ى فػىعيلًػػػػػػػمى أىف  الص ػػػػػػػبػٍرى عىػػػػػػػٍن عيقيوبىتًػػػػػػػًه اًبظتًثٍػػػػػػػًل خى
  (27  .انتهى ؼتتصران  ".يىكيوفي ميٍسًقطنا ًلٍ ىٍجًر أىٍك ميٍنًقصنا لىهي؟

ػػػػػٌ  اظتعتػػػػػدم اظتسػػػػػلم ِف القصػػػػػاص، فكيػػػػػ  هبػػػػػا ِف حػػػػػٌ  اظتعتػػػػػػدم   كإذا كانػػػػػط اظتما لػػػػػة جػػػػػائزةن ِف حى
 اضتر ؟
ػػػػػٌذب(:  قػػػػػاؿ يهى

 :ص  منػػػػػه إال ابلسػػػػػي  لقولػػػػػه تعػػػػػاذلفصػػػػػل: إذا قػىتىػػػػػلى ابلسػػػػػي  دل يػيٍقػػػػػتى "النػػػػػوكم ِف  اظت
ػػػػػًن اٍعتىػػػػػدىل عىلىػػػػػٍيكيٍم فىاٍعتىػػػػػديكا عىلىٍيػػػػػًه مبًثٍػػػػػًل مىػػػػػا اٍعتىػػػػػدىل عىلىػػػػػٍيكيٍم﴾ كألٌف السػػػػػي   ،[194لبقػػػػػرة: ]ا ﴿فىمى

ػػػػػػػًه ألٌف حىق ػػػػػػػه ِف القتػػػػػػػل كقػػػػػػػد قتػػػػػػػل  ػػػػػػػذى فػػػػػػػوؽ حىقًٌ ػػػػػػػتيص  بغػػػػػػػريا أىخى ػػػػػػػى الالت  فػػػػػػػبذا قػىتىػػػػػػػلى بػػػػػػػه كاقػٍ أىٍرجى
َبإػػػػػػرو أك رمػػػػػػاا مػػػػػػن شػػػػػػاه و أك ضػػػػػػربه  شػػػػػػب أك حبسػػػػػػه  مػػػػػػااي كعػػػػػػذب، فػػػػػػبف أىحرىقىػػػػػػه أك غىر قىػػػػػػه أك ر 

تيٍم فػىعىػػػػػػاًقبيوا طعػػػػػػاـ كالشػػػػػػراب فمػػػػػػات فللػػػػػػورل أف يقػػػػػػتص  بػػػػػػذلك لقولػػػػػػه تعػػػػػػاذل: كمنعػػػػػػه ال ﴿كىًإٍف عىػػػػػػاقػىبػٍ
ػػػػػػره لًلص ػػػػػػاًبرًينى   يػٍ تيٍم بًػػػػػػًه كىلىػػػػػػً ٍن صىػػػػػػبػىٍر ميٍ عتىيػػػػػػوى خى ػػػػػػا رىكىل  ،[126]النحػػػػػػل:  (﴾126مبًثٍػػػػػػًل مىػػػػػػا عيػػػػػػوًقبػٍ كًلمى

ػػػػػػر ؽى حى »قػػػػػػاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص أٌف الن ػػػػػػِب   هنع هللا يضر الػػػػػػلاء نىػػػػػػااي كىمىػػػػػػٍن حى نىػػػػػػااي ر قػٍ كألٌف القصػػػػػػاص  (28 « ، كىمىػػػػػػٍن غىػػػػػػر ؽى غىر قػٍ
كاظتما لػػػػػةي ؽتكنػػػػػةه هبػػػػػذا األسػػػػػباب فإػػػػػازى أف ييٍسػػػػػتػىٍو ى هبػػػػػا القصػػػػػاص كلػػػػػه أف  اظتما لػػػػػًة،موضػػػػػوعه علػػػػػى 

يقػػػػتص  منػػػػه ابلسػػػػي  ألنػػػػه قػػػػد كجػػػػبى لػػػػه القتػػػػلي كالتعػػػػذيبي فػػػػبذا عىػػػػدىؿى إذل السػػػػي  فقػػػػد تػػػػرؾى بعػػػػض 
 .(29 "حقًٌه فإازى 

ػػػػػوٍكان ِف  نػىٍيػػػػػل األك ػػػػػار( قولػػػػػه تعػػػػػاذل ؿقػػػػػا ػػػػػزى : الشى ػػػػػا﴾﴿كىجى ػػػػػيًٌ ىةه ًمثٍػليهى ػػػػػيًٌ ىةو سى ، [40]الشػػػػػورل:  اءي سى
تيٍم بًػػػػػػػًه﴾كقولػػػػػػػه تعػػػػػػػاذل:  تيٍم فػىعىػػػػػػػاًقبيوا مبًثٍػػػػػػػًل مىػػػػػػػا عيػػػػػػػوًقبػٍ ، كقولػػػػػػػه تعػػػػػػػاذل: [126]النحػػػػػػػل:  ﴿كىًإٍف عىػػػػػػػاقػىبػٍ

ػػػػػًن اٍعتىػػػػػدىل عىلىػػػػػٍيكيٍم فىاٍعتىػػػػػديكا عىلىٍيػػػػػًه مبًثٍػػػػػًل مىػػػػػا اٍعتىػػػػػدىل عىلىػػػػػٍيكيٍم﴾ كاضتاصػػػػػل أٌف  ،[194]البقػػػػػرة:  ﴿فىمى
. "ةى بتحػػػػػػرا مػػػػػػاؿ الدىمػػػػػػيًٌ كدمػػػػػػه كعرضػػػػػػه عمومهػػػػػػا ؼتيىصػػػػػػصه هبػػػػػػذا الػػػػػػثالث الَيتاألدلػػػػػػةى القاضػػػػػػي
  (30  .انتهى ؼتتصران 

                                                           
 27)  30/362.) 
 (.16415البيهقي   (28 
 29)  2/186.) 
 30)  6/39.) 
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يػػػػوىٌقعني(: 
]البقػػػػرة:  عىلىٍيػػػػًه مبًثٍػػػػًل مىػػػػا اٍعتىػػػػدىل عىلىػػػػٍيكيٍم﴾ ﴿فىاٍعتىػػػػديكاقولػػػػه: "قػػػػاؿ ابػػػػن القػػػػيم ِف  إعػػػػالـ اظت

ػػػػػػا﴾، كقولػػػػػػه: [194 ػػػػػػيًٌ ىةه ًمثٍػليهى ػػػػػػيًٌ ىةو سى ػػػػػػزىاءي سى تيٍم فػىعىػػػػػػاًقبيوا ، كقولػػػػػػه: [40]الشػػػػػػورل:  ﴿كىجى ﴿كىًإٍف عىػػػػػػاقػىبػٍ
تيٍم بًػػػػػػًه﴾ أم العقوبػػػػػػة ابظتثػػػػػػل ِف األنفػػػػػػس -يقتضػػػػػػي جػػػػػػواز ذلػػػػػػك  [126]النحػػػػػػل:  مبًثٍػػػػػػًل مىػػػػػػا عيػػػػػػوًقبػٍ

كقػػػػػد صىػػػػػر حى الفقهػػػػػاء  ػػػػػواز إحػػػػػراؽ زركع الكفػػػػػار كقطػػػػػع أشػػػػػإارهم إذا كػػػػػانوا  -كاألعػػػػػراض كاألمػػػػػواؿ
د يفعلػػػػػوف ذلػػػػػك بنػػػػػا، كهػػػػػذا عىػػػػػنٍيي اظتسػػػػػألة كقػػػػػد أىقػىػػػػػر  هللا سػػػػػبحانه الصػػػػػحابةى علػػػػػى قطػػػػػع ـتػػػػػل اليهػػػػػو 

ػػػػبُّ ًخػػػػٍزمى اصتػػػػان الظػػػػادل ػػػػا فيػػػػه مػػػػن ًخػػػػٍزًيًهم، كهػػػػذا يػػػػدؿُّ علػػػػى أنػػػػه سػػػػبحانه لتًي ػػػػٌرًعيهي، كإذا جػػػػاز  ًلمى كييشى
 رقػػػػػواحتريػػػػػ ي متػػػػػاع الغىػػػػػاؿًٌ بكونػػػػػه تػىعىػػػػػد ل علػػػػػى اظتسػػػػػلمني ِف خيػػػػػانتهم ِف شػػػػػيءو مػػػػػن الغنيمػػػػػة فػىلىػػػػػً ن لتىً 

ػػػػػػػػر ؽى مػػػػػػػػاؿ اظتسػػػػػػػػلم اظتعصػػػػػػػػـو أىٍكذلى كأىٍحػػػػػػػػرىل، كإ ػػػػػػػػرًعىط العقوبػػػػػػػػة اظتاليػػػػػػػػة ِف حػػػػػػػػٌ  هللا مالػػػػػػػػه إذا حى ذا شي
الػػػػػذم مسػػػػػاػتتيه بػػػػػه أكثػػػػػر مػػػػػن اسػػػػػتيفائه فػىلىػػػػػً ن تيٍشػػػػػرىع ِف حػػػػػٌ  العبػػػػػد الشػػػػػحيح أىٍكذلى كأحػػػػػرل، كألف 

ػػػػػػرىعى القصػػػػػػاص زجػػػػػػران للنفػػػػػػوس عػػػػػػن العػػػػػػدكاف، ككػػػػػػاف مػػػػػػن اظتم أف يوجػػػػػػب الديػػػػػػة  كػػػػػػنهللا سػػػػػػبحانه شى
عه أكمػػػػػػل كأصػػػػػػلح للعبػػػػػػاد كأشػػػػػػفى لغػػػػػػيا اسػػػػػػتدراكان لظالمػػػػػػة ا ػػػػػػي عليػػػػػػه ابظتػػػػػػاؿ، كلكػػػػػػن مػػػػػػا شػػػػػػر 

ػػػػن كػػػػاف ِف نفسػػػػه مػػػػن الخػػػػر مػػػػن قػىٍتلػػػػه أك قىطٍػػػػع  ا ػػػػي عليػػػػه، كأحفػػػػا للنفػػػػوس كاأل ػػػػراؼ، كإال فىمى
ذلػػػػػػك، كهػػػػػػذا بعينػػػػػػه  ىب ىرىفًػػػػػًه، قػىتػىلىػػػػػػه أك قىطىػػػػػػع  ىرىفػػػػػػه كأعطػػػػػػى ديتػػػػػػه، كاضتكمػػػػػػة كالرزتػػػػػػة كاظتصػػػػػػلحة أت

 .(31 "موجوده ِف العدكاف على اظتاؿ
صػػػػػوص اظتنقولػػػػػة عػػػػن أهػػػػػل العلػػػػػم كبيػػػػػاف أٌف العقوبػػػػةى ابظتًثٍػػػػػًل الػػػػػواردة ِف الَيت ليسػػػػػط هػػػػػذا الن كبعػػػػد

يثٍػلىػػػػػة الػػػػػِت كانػػػػػط سػػػػػببان لنػػػػػزكؿ أحػػػػػدها، بػػػػػل هػػػػػي عاٌمػػػػػةه ِف القصػػػػػاص كاضتػػػػػدكد كاظتعاملػػػػػة 
خاصػػػػػةن ابظت

 فػىلىػػػػً نمػػػػع الكفػػػػار كمػػػػع فيٌسػػػػاؽ اظتسػػػػلمني الظلمػػػػة، فػػػػبذا جػػػػاز االقتصػػػػاص مػػػػن اظتسػػػػلم مبثػػػػل جرنتتػػػػه، 
 .معاملة الكافر اضتر  مبثل معاملته للمسلمني من ابب أىٍكذلى  كتوز
اظتشػػػػػاهىد أٌف الكفػػػػػار اليػػػػػـو ال سػػػػػٌيما أمريكػػػػػا تىقتيػػػػػلي أبنػػػػػاء اظتسػػػػػلمني كنسػػػػػاءهم كشػػػػػيوخهم بغػػػػػري  كمػػػػػن

ذنػػػػػبو اقففػػػػػوا  فهػػػػػاهم لتاصػػػػػركف العػػػػػراؽ منػػػػػذ عقػػػػػدو مػػػػػن الزمػػػػػاف كدل يػيٍقتىػػػػػل إال الشػػػػػعب اظتسػػػػػلم، كِف 
، بػػػػػػػل أضػػػػػػػركا اظتسػػػػػػػلمني فقتلػػػػػػػو قصػػػػػػػفهم للعػػػػػػػراؽ دل يى  م ػػػػػػػات  اضػػػػػػػرُّكا اضتكومػػػػػػػة العراقيػػػػػػػة بضػػػػػػػررو ابلػػػػػػػ و

الالؼ مػػػػػنهم، كلػػػػػو أٌف اظتسػػػػػلمني عػػػػػاملوا أمريكػػػػػا ابظتثػػػػػل صتػػػػػاز عتػػػػػم أف يقتيلػػػػػوا بضػػػػػعة عشػػػػػر مليػػػػػوف 
مػػػػػػدن  فبصػػػػػػاركخ كاحػػػػػػد قتلػػػػػػػط أمريكػػػػػػا مػػػػػػا يربػػػػػػوا علػػػػػػػى ستسػػػػػػة آالؼ مسػػػػػػلمو ِف ملإػػػػػػأ العامريػػػػػػػة 
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و كػػػػػاف الفاعػػػػػل لعمليػػػػػات أمريكػػػػػا مسػػػػػلمان لكانػػػػػط هػػػػػذا العمليػػػػػات ببغػػػػػداد أ نػػػػػاء حػػػػػرب اطتلػػػػػيج، لػػػػػ
دىيٍػػػػػنو مقابػػػػػل حاد ػػػػػة ملإػػػػػأ العامريػػػػػة الػػػػػِت فىإىعىػػػػػٍط اظتسػػػػػلمني، انهيػػػػػك عػػػػػن اضتصػػػػػار الػػػػػذم  دُّ فقػػػػػط رى 

، كأيضػػػػػان فعػػػػػػدكاف أمريكػػػػػا ال زاؿ مسػػػػػػتمران علػػػػػػى  أىٍكدىل َبيػػػػػاة أكثػػػػػػر مػػػػػن م ػػػػػػِت ألػػػػػ  كمليػػػػػػوًف مسػػػػػػلمو
ر األسػػػػػلحة الفٌتاكػػػػػة الػػػػػِت أصػػػػػابط أرض اظتسػػػػػلمني ابلفسػػػػػاد كأصػػػػػابط األبػػػػػرَيء ِف العػػػػػراؽ، فػػػػػبٌف آي

الالؼ مػػػػػػػن األبػػػػػػػرَيء أبمػػػػػػػراض غريبػػػػػػػة أشػػػػػػػهرها سػػػػػػػر اف الػػػػػػػدـ ال زالػػػػػػػط  ػػػػػػػاهرةن للعيػػػػػػػاف،  اتم ػػػػػػػ
بسػػػػػػبب اليورانيػػػػػػـو اظتنٌضػػػػػػب كقػػػػػػد بلغػػػػػػط كفيػػػػػػات األ فػػػػػػاؿ فقػػػػػػط خػػػػػػالؿ هػػػػػػذا السػػػػػػنوات بسػػػػػػبب 

 .(!ة أرابع مليوف فل   ال  750000ضرابت أمريكا مع اضتصار أكثر من 
 .إفساد أمريكا ِف العراؽ يعادؿ م ات األضعاؼ ؽتا أصاهبا ِف عمليات الثاليء اظتبارؾ إفٌ 
نظػػػػػػػرت إذل حصػػػػػػػار أمريكػػػػػػػا ألفغانسػػػػػػػتاف فبنػػػػػػػك تػػػػػػػرل العإػػػػػػػب العإػػػػػػػاب فضػػػػػػػحاَي اضتصػػػػػػػار  كإذا

% ِف 95يصػػػػػػل إذل سػػػػػػبعني ألػػػػػػ  مسػػػػػػلم، أٌمػػػػػػا األكب ػػػػػػة كاألمػػػػػػراض كالفقػػػػػػر فبنػػػػػػه ارتفػػػػػػع إذل نسػػػػػػبة 
لشػػػػػػػعب األفغػػػػػػػان اظتسػػػػػػػلم كػػػػػػػل هػػػػػػػذا تسػػػػػػػببط بػػػػػػػه أمريكػػػػػػػا ابلدرجػػػػػػػة األكذل، كقػػػػػػػد أيمطػػػػػػػرت أرض ا

 .مىن يستنكر هذا اإلرهاب كال قتل األبرَيء داظتسلمني بسبعني صاركخ فلم ؾت
 ىٍرفىػػػػػػكى إذل فلسػػػػػػػطني لػػػػػػػفل منػػػػػػػذ أكثػػػػػػر مػػػػػػػن ستسػػػػػػػني عامػػػػػػػان حػػػػػػرب أمريكػػػػػػػا للمسػػػػػػػلمني مػػػػػػػن  كأىًدرٍ 

ػػػػػػر د، كخػػػػػػالؿ اليهػػػػػػود، نػىػػػػػػتىجى عنهػػػػػػا ستسػػػػػػة  ألػػػػػػ   186ألػػػػػػ  شػػػػػػهيدو ذإذف هللا، ك 262ماليػػػػػػني ميشى
ألػػػػػػ  معػػػػػػوؽ، كال زاؿ اضتصػػػػػػار علػػػػػػى إخواننػػػػػػا ِف فلسػػػػػػطني بعػػػػػػوف أمريكػػػػػػا مشػػػػػػددان  161جػػػػػػريح ك

ػػػػر اء اضتػػػػرب الصػػػػهيوأمريكية علػػػػى اظتسػػػػلمني أكثػػػػر  شػػػػهر،منػػػػذ أكثػػػػر مػػػػن عشػػػػرة أ قيتًػػػػلى خاللػػػػه مػػػػن جى
 .كعشرين أل  مسلممن أل  كم ِت مسلم كجيرًحى ما يزيد على كاحد 

الصػػػػػػػوماؿ تػػػػػػػدخلط أمريكػػػػػػػا َبإػػػػػػػجو إنسػػػػػػػانية لتفسػػػػػػػد ِف األرض، فقتلػػػػػػػط  ال ػػػػػػػة عشػػػػػػػر ألػػػػػػػ   كِف
مسػػػػػػػػػػلم كحىرىقىػػػػػػػػػػط أبنػػػػػػػػػػاء اظتسػػػػػػػػػػلمني، كفػىعىػػػػػػػػػػلى اصتنػػػػػػػػػػود األمريكيػػػػػػػػػػوف أببنػػػػػػػػػػاء اظتسػػػػػػػػػػلمني كبنسػػػػػػػػػػائهم 
الفػػػػػػػػػواح ، كدىفػىنيػػػػػػػػػوا نفػػػػػػػػػاَي م النوكيػػػػػػػػػة ِف أرض الصػػػػػػػػػوماؿ اظتسػػػػػػػػػلمة، كال زالػػػػػػػػػط أرض اظتسػػػػػػػػػػلمني 

 .عليها ألمريكيعان من العدكاف ات
حاصػػػػػػػػر ا أمريكػػػػػػػػا سػػػػػػػػنني كال زالػػػػػػػػط، كضىػػػػػػػػرىبػىٍتها ابلصػػػػػػػػواريخ عازمػػػػػػػػةن علػػػػػػػػى قتػػػػػػػػل أهػػػػػػػػل  كالسػػػػػػػػوداف

اطتر ػػػػػـو رتيعػػػػػان، ألدػػػػػا ضىػػػػػرىبىط مػػػػػا كانػػػػػط تػػػػػزعيم أنػػػػػه ؼتػػػػػزكف أسػػػػػلحة كيماكيػػػػػة، كلػػػػػو كػػػػػاف توقُّعهػػػػػا 
ػػػػػرٌاء الضػػػػػرابت اصتويػػػػػة كل ػػػػػر بط تلػػػػػك الغػػػػػازات مػػػػػن جى قتلػػػػػط أهػػػػػل اطتر ػػػػػـو رتيعػػػػػان، كال صػػػػػحيحان لىتىسى
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ػػػػػػعًٌري اضتػػػػػػربى الػػػػػػِت راح  طزالػػػػػػ أمريكػػػػػػا تقػػػػػػ  بشػػػػػػكل علػػػػػػي كراء الصػػػػػػليبيني ِف جنػػػػػػوب السػػػػػػوداف كتيسى
 .ضحيتها أبناء اظتسلمني كاقتصادهم

 
بعػػػػػػض قضػػػػػػاَي اظتسػػػػػػلمني الػػػػػػِت دخلػػػػػػط أمريكػػػػػػا فيهػػػػػػا بشػػػػػػكلو علػػػػػػي كمباشػػػػػػر لقتػػػػػػل األبػػػػػػرَيء  هػػػػػػذا

عػػػػػن القضػػػػاَي الػػػػِت تقػػػػ  كراءهػػػػػا أمريكػػػػا كمػػػػا هػػػػو اضتػػػػػاؿ ِف كاإلفسػػػػاد ِف أرض اظتسػػػػلمني، انهيػػػػك 
ػػػػػػػػلُّ  الفلبػػػػػػػػني كأندكنيسػػػػػػػػيا ككشػػػػػػػػمري كمقػػػػػػػػدكنيا كالبوسػػػػػػػػنة كغريهػػػػػػػػا، كذإمكػػػػػػػػاف اظتسػػػػػػػػلم أف يقػػػػػػػػوؿ: كي

 .فبٌف ألمريكا يده  وذلى فيها إٌما مباشرة أك غري مباشرة سلمنيمصيبةو حتصل للم
ةو كال غػػػػػػػري إسػػػػػػػالميةو، بػػػػػػػل ال حتػػػػػػػرص إال أمريكػػػػػػػا ال أتبىػػػػػػػهي بشػػػػػػػعبو كال بشػػػػػػػعوبو ال إسػػػػػػػالمي فهػػػػػػػذا

علػػػػػى مصػػػػػػاضتها حػػػػػػ  علػػػػػػى حسػػػػػاب قتػػػػػػل البشػػػػػػرية رتيعػػػػػػان، فضػػػػػحاَيها عشػػػػػػرات اظتاليػػػػػػني منػػػػػػذ أف 
ػػػػ ُّ يػػػػدها  ػػػػد ها، ككيػػػػ  تيكى ػػػػل طىط علػػػػى العػػػػادلى منػػػػذ نصػػػػ  قػػػػرف، فكيػػػػ  تيوقىػػػػ ي أمريكػػػػا عنػػػػد حى تىسى

 ضد اظتسلمني؟ فعن العدكا
، الشػػػػريعة اإلسػػػػالمية دل تكػػػػن انقصػػػػ إفٌ  ةن أبػػػػدان ففػػػػي الشػػػػريعة حكػػػػمه ابلقصػػػػاص مػػػػن كػػػػل معتػػػػدو أ ػػػػيمو

فأمريكػػػػػا تقتػػػػػل اظتسػػػػػػلمني أبسػػػػػلوبو بطػػػػػيءو، كال نتكػػػػػػن للضػػػػػعفاء مػػػػػن اظتسػػػػػػلمني أف يعاقبوهػػػػػا ألدػػػػػػا 
 ثػػػػػلال تواجػػػػػه أحػػػػػدان بػػػػػل تضػػػػػرب عػػػػػن بيعػػػػػدو أك حتاصػػػػػر، فاضتػػػػػل األمثػػػػػل عتػػػػػؤالء الطغػػػػػاة أف يػيعىػػػػػاقػىبيوا مب

كٍ  ا علػػػػيهم بػػػػه، فكيػػػػ  تيطلىػػػػ ي يػػػػد أمريكػػػػا لقىتػػػػل نسػػػػائنا كصػػػػبياننا كتشػػػػريد مػػػػا عىػػػػاقػىبيوا اظتسػػػػلمني كاعتىػػػػدى
ـي علػػػػػى اظتسػػػػػلمني أف يعاملوهػػػػػا  اظتسػػػػػلمني كضػػػػػرهبم مػػػػػ  شػػػػػاءت ككيػػػػػ  شػػػػػاءت كأيػػػػػن شػػػػػاءت كلتيٍػػػػػرى

لتزيػػػػػد  مريكػػػػػاابظتًثٍػػػػػًل؟ إٌف الػػػػػذم يقػػػػػوؿ هبػػػػػذا إٌمػػػػػا جاهػػػػػله أك جػػػػػائره  ػػػػػادله للمسػػػػػلمني يسػػػػػعى ضتمايػػػػػة أ
 . اظتسلمنيمن التقتيل كالتشريد ِف

 :أنواع اظتعاملة ابظتثل فبننا سنطب  قانوف أمريكا عليها كمن
صػػػػػػٌداـ كحػػػػػػزب البعػػػػػػث عاقبػػػػػػط شػػػػػػعبان أبكملػػػػػػه  فقتػػػػػػل بقنابلهػػػػػػا كحصػػػػػػارها ماليػػػػػػني مػػػػػػن  فبسػػػػػػبب

 .اظتسلمني العراقيني
أسػػػػػػامة بػػػػػػن الدف حاصػػػػػرىت األفغػػػػػػاف كضىػػػػػػرىبػىتػٍهيم ابلصػػػػػواريخ فمػػػػػػات عشػػػػػػرات الالؼ مػػػػػػن  كبسػػػػػبب
 .اظتسلمني
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( ضػػػػػػػػربط السػػػػػػػػوداف فػػػػػػػػدم رت مصػػػػػػػػنعان ل دكيػػػػػػػػة، كقيتًػػػػػػػػلى مىػػػػػػػػن فيػػػػػػػػه مػػػػػػػػن  سػػػػػػػػببكب  مصػػػػػػػػنع موهػػػػػػػػـو
 ...اظتسلمني
 .كهكذا
 :حنن معاملةا ابدلِّثل ونقول

، «األفػػػػػػػراد»بسػػػػػػػبب « معاقبػػػػػػػة الشػػػػػػػعوب»ك ريقتهػػػػػػػا ِف « اضتكومػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػة»بسػػػػػػػبب ذنػػػػػػػب 
 «!اضتكومة»سنطب  هذا القانوف  فنعاقبي شعبها بسبب 

ب أمريكػػػػػا كأذانهبػػػػػا إذا عاقبنػػػػػا ابظتثػػػػػل فهػػػػػذا هػػػػػو قانودػػػػػا  أليسػػػػػط هػػػػػي الػػػػػِت مث مػػػػػا الػػػػػذم ييغضػػػػػ
تيصػػػػػػدر اضتكػػػػػػم علػػػػػػى مىػػػػػػن تشػػػػػػاء مث تضػػػػػػربه َبإػػػػػػة أنػػػػػػه إرهػػػػػػا  أك داعػػػػػػمه ل رهػػػػػػاب، كتقتػػػػػػل غػػػػػػري 

 الفاعل ك لك األبرَيء كال ترل ِف فعلها هذا أد  حرج؟

هػػػػػػابيوف كأمريكػػػػػػا تػػػػػػدعم نعػػػػػػم ؿتػػػػػػن سػػػػػػنعمل بقانودػػػػػػا هػػػػػػذا كسػػػػػػنٌتخذ مبػػػػػػدأها غطػػػػػػاءن، اليهػػػػػػود إر 
اإلرهػػػػػػػػاب الصػػػػػػػػهيون  ِف فلسػػػػػػػػطني، ألػػػػػػػػيس مػػػػػػػػن حٌقنػػػػػػػػا أف نصػػػػػػػػدر عليهػػػػػػػػا حكمػػػػػػػػان بضػػػػػػػػرهبا كفقػػػػػػػػان 

 .ظتبدئها؟ بال شكٌو نعم، من حقنا ذلك

إذان مػػػػػػػػا الػػػػػػػػذم يغضػػػػػػػػبها كيغضػػػػػػػػب العػػػػػػػػادل؟ فػػػػػػػػبف أردان أف نعاملهػػػػػػػػا ابظتثػػػػػػػػل جػػػػػػػػازت العمليػػػػػػػػات 
 هذا الفعل ِف نظامها العالىمىي اصتديد!!شرعان، كإف أردان أف نعاملها كفقان لقانودا جاز 

إٌف ؽتػػػػػػا ال شػػػػػػك  فيػػػػػػه أٌف قتػػػػػػل نسػػػػػػاء أمريكػػػػػػا كصػػػػػػبيادا كشػػػػػػيوخها كمىػػػػػػن ِف حكمهػػػػػػم مػػػػػػن غػػػػػػري 
يقىاتًلىػػػػػة أنػػػػػه جػػػػػائزه حػػػػػالؿه بػػػػػل هػػػػػو مػػػػػن ضػػػػػركب اصتهػػػػػاد الػػػػػِت أمػػػػػرى هللاي كرسػػػػػوليهي 

هبػػػػػا، لقػػػػػوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلصاظت
ػػػػػًن اٍعتىػػػػػدىل عىلىػػػػػٍيكيٍم فىاٍعتىػػػػػديكا عىلىٍيػػػػػًه مبًثٍػػػػػًل مىػػػػػا اٍعتىػػػػػدىل عىلىػػػػػٍيكيٍم﴾: تعػػػػػاذل  كقولػػػػػه: [194رة: ]البقػػػػػ ﴿فىمى

تيٍم بًػػػػػػػًه﴾ تيٍم فػىعىػػػػػػػاًقبيوا مبًثٍػػػػػػػًل مىػػػػػػػا عيػػػػػػػوًقبػٍ إال أنػػػػػػػه ال كتػػػػػػػوز للمسػػػػػػػلمني ِف  [126]النحػػػػػػػل:  ﴿كىًإٍف عىػػػػػػػاقػىبػٍ
قتػػػػػػػل اظتعصػػػػػػػومني مػػػػػػػن األمػػػػػػػريكيني أف يزيػػػػػػػدكا ِف القتػػػػػػػل علػػػػػػػى أربعػػػػػػػة ماليػػػػػػػني شػػػػػػػخص مػػػػػػػن غػػػػػػػري 

يقىاتًلىػػػػػة كتشػػػػػريد أكثػػػػػر مػػػػػن عشػػػػػرة ماليػػػػػني أمريكػػػػػي، حػػػػػ  ال
نػىتػىعىػػػػػد ل كتكػػػػػوف العقوبػػػػػة زائػػػػػدة علػػػػػى  اظت

 اظتثل، كهللا أعلم.
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 احلالة الثانية 

ٍمنىا أبف  معصػػػػػػومي الػػػػػدـ مػػػػػػن النسػػػػػاء كالصػػػػػػبياف كالشػػػػػيوخ الكفػػػػػػار ال كتػػػػػوز اسػػػػػػتهدافهم  لقػػػػػد قىػػػػػد 
كقػػػػتلهم قصػػػػدان إال عقوبػػػػة ابظتثػػػػل، أٌمػػػػا قػػػػتلهم تبعػػػػان مػػػػن غػػػػري قصػػػػدو فهػػػػو جػػػػائزه بشػػػػرط أف يكػػػػوف ِف 

يقىاتًلىػػػػػػػة أك اضتصػػػػػػػوف، اسػػػػػػػتهداؼ اظتقػػػػػػػا
ي ػػػػػػػزكا عػػػػػػػن اظت تلني أك اضتصػػػػػػػوف قػػػػػػػتالن عتػػػػػػػم بسػػػػػػػبب أدػػػػػػػم دل يػىتىمى
ث امىػػػػػةى  ػػػػػً لى الن ػػػػػِبُّ  هنع هللا يضرفيإػػػػػوز قػػػػػتلهيم كالػػػػػدليل مػػػػػا جػػػػػاء ِف الصػػػػػحيحىنٍي عػػػػػن الص ػػػػػٍعبي بػػػػػن جى قػػػػػاؿ: سي

، يػيبػىيػ تيػػػػػػػػوفى فػى  ملسو هيلع هللا ىلص ػػػػػػػػاًئًهٍم كىذىرىارًيًًٌهػػػػػػػػٍم، فقػػػػػػػػاؿ: عىػػػػػػػػًن الػػػػػػػػذ رىارًمًٌ ًمػػػػػػػػنى اٍلميٍشػػػػػػػػرًًكنيى ػػػػػػػػٍم »ييًصػػػػػػػػيبيوفى ًمػػػػػػػػٍن ًنسى هي
يػ ػػػػػػػزيكا، كِف (32 «ًمػػػػػػػنػٍهيمٍ  ، كهػػػػػػػذا يىػػػػػػػديؿُّ علػػػػػػػى جػػػػػػػواز قتػػػػػػػل النسػػػػػػػاء كالصػػػػػػػبياف تبعػػػػػػػان لابئهػػػػػػػم إذا دل يػىتىمى

ًئًهمٍ »ركاية مسلم قاؿ:   .(33 «هيٍم ًمٍن آابى

كلكػػػػػػػن إذا دل يػيتػىوىص ػػػػػػػل إذل قتػػػػػػػل  كرأمي اصتمهػػػػػػػور أٌف نسػػػػػػػاء الكفػػػػػػػار كذراريهػػػػػػػم ال يػيٍقتىلػػػػػػػوفى قصػػػػػػػدان 
 الابء إال ذإصابة هؤالء جازى ذلك.

ػػػػػػػٍم ًمػػػػػػػنػٍهيٍم( أم: ِف "يقػػػػػػػوؿ ابػػػػػػػن حإػػػػػػػر ِف الفػػػػػػػتح:  اًر( أم اظتنػػػػػػػزؿ، كقولػػػػػػػه  هي قولػػػػػػػه  أىٍهػػػػػػػًل الٍػػػػػػػد 
اضتكػػػػػػم ِف تلػػػػػػك اضتالػػػػػػة كلػػػػػػيس اظتػػػػػػراد إابحػػػػػػة قػػػػػػتلهم بطريػػػػػػ  القصػػػػػػد إلػػػػػػيهم، بػػػػػػل اظتػػػػػػراد إذا دل نتكػػػػػػن 

 (34 . "إال بوطء الذرية، فبذا أيًصيبيوا الختال هم هبم جازى قتليهيم الوصوؿ إذل الابء

كهػػػػػذا اضتػػػػػديث الػػػػػذم ذكػػػػػرانا مػػػػػن جػػػػػواز بػىيىػػػػػاً ًم، "كيقػػػػػوؿ النػػػػػوكمُّ ِف شػػػػػرحه لصػػػػػحيح مسػػػػػلم: 
كقتػػػػػل النسػػػػػاء كالصػػػػػبياف ِف البػىيىػػػػػات: هػػػػػو مػػػػػذهبينا كمػػػػػذهبي مالػػػػػكو كأ  حنيفػػػػػةى كاصتمهػػػػػوًر، كمعػػػػػَن 

: أف ييغػػػػػار علػػػػػيهم ابلليػػػػػل َبيػػػػػث ال يػيٍعػػػػػرىؼي الرجػػػػػل مػػػػػن اظتػػػػػرأة كالصػػػػػِب، كِف هػػػػػذا البػىيىػػػػػات، كيػيبػىيػ تيػػػػػوفى 

                                                           
وس         ِّل   -أْو ب       و دَّان  -يب  النَّ       ب  و ابلبْ        و اءِّ ( واللف       ل ل       وّ ولف       ل البخ       اري   م        رَّ 2013(، ومس       ل   2102، 2103البخ       اري   (32 

ارِّ ي  ب  ي َّت ون  مِّن  ادل ْشرِّكِّني ، في ص اب  مِّن نِّس ائِّهِّْ  وذ ر ارِّي ِّهِّْ ، قال    ْعت و  يقول   هيٍم ًمنػٍهيمٍ عن أ ْىلِّ اْلدَّ  ّال زًتىى إال  َّللً ً كلًرىسولًًه ملسو هيلع هللا ىلص، وَس ِّ
َّ و قِّي    ل  ل     و   ل     ْو أ نَّ خ     ْي ا أ       ا (33   ثَّام     ة ، أ نَّ النَّ    بِّ َِّ بْ    نِّ ج  ، ع     نِّ الصَّ    ْع ْْ مِّ    ْن أ بْ ن     اءِّ اْلم ْش    رِّكِّني ، ع     نِّ ابْ    نِّ ع بَّ    اسع ر ْت مِّ    ن  اللَّْي    لِّ ف ْ م     اب 

ئًًهمٍ ق ال     (0471ّّ  هيٍم ًمٍن آابى
 34)  6/146.) 
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اضتػػػػػػػديث دليػػػػػػػل صتػػػػػػػواز البػىيىػػػػػػػات كجػػػػػػػواز اإلغػػػػػػػارة علػػػػػػػى مىػػػػػػػن بػىلىٍغػػػػػػػتهم الػػػػػػػدعوة مػػػػػػػن غػػػػػػػري إعالمهػػػػػػػم 
 (35 . "بذلك

يػيبػىيػ تيػػػػػوفى: التبييػػػػػط  يػػػػػركؽي العػػػػػدكًٌ لػػػػػيالن، علػػػػػى غىفلػػػػػةن "كيقػػػػػوؿ ابػػػػػن األ ػػػػػري ِف  جػػػػػامع األصػػػػػوؿ(: 
ػػػػػٍم ًمػػػػػنػٍهيٍم( أم حكمهػػػػػم كحكػػػػػم أهلهػػػػػم سػػػػػواء، ككػػػػػذلك قولػػػػػه ِف ركايػػػػػة  للغػػػػػارىة كالنهػػػػػب، كقولػػػػػه  هي

ًئًهمٍ   (36  ." هيٍم ًمٍن آابى

ٍغػػػػػػػًي( كالشػػػػػػػرح: 
ي
ػػػػػػػوـي "قػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػن قيدامػػػػػػػة ِف  اظت يىاًف ِف اٍلبػىيىػػػػػػػاًت  اعٍتيإي ػػػػػػػبػٍ ػػػػػػػاًء كىاٍلصًٌ كىكتىيػػػػػػػوزي قػىٍتػػػػػػػلي اٍلنًٌسى

ػػػػػورىًة إً  ن( كىِف اٍلمىٍطمي ػػػػػاًئًمًهٍم لًيػيتػىوىص ػػػػػلى بًػػػػػًه ًإذلى قػىػػػػػٍتًلًهم لىػػػػػٍيالى ػػػػػرًًدينى، كىكتىيػػػػػوزي قػىٍتػػػػػلي بػىهى فى ػػػػػد قػىػػػػػتػٍليهيٍم مينػٍ ذىا دلٍى يػيتػىعىم 
ؼه  ا ًخالى  (37 . "كىهىزنًتىًتًهٍم، كىلىٍيسى ِف هىذى

ٍغػػػػػًي(: 
ي
ٍسػػػػػبػيهيٍم لىػػػػػٍيالن : كىكتىيػػػػػوزي تػىٍبًييػػػػػطي الٍ فىٍصػػػػػله "كقػػػػػاؿ ِف  اظت ػػػػػوى كى ػػػػػٍم غىػػػػػارُّكفى ، كىقػىػػػػػكيف ػػػػػاًر، كىهي  .تػٍليهيٍم كىهي

ػػػػػػرًاى بػىيىػػػػػػاتى الى أبىٍسى اًبٍلبػىيىػػػػػػاتً  :دي قىػػػػػػاؿى أىزٍتىػػػػػػ ا كى ػػػػػػدن : كىالى نػىٍعلىػػػػػػمي أىحى ؟ قىػػػػػػاؿى ػػػػػػٍل غىػػػػػػٍزكي الػػػػػػرُّكـً إال  اٍلبػىيىػػػػػػاتي ، كىهى
، .اٍلعىػػػػػػديكًٌ  ، عىػػػػػػٍن ابٍػػػػػػًن عىب ػػػػػػاسو ، عىػػػػػػٍن عىٍبػػػػػػًد اَّللً  ػػػػػػٍفيىافي، عىػػػػػػٍن الزٍُّهػػػػػػرًمًٌ عىػػػػػػٍن الص ػػػػػػٍعًب بٍػػػػػػًن  كىقػىػػػػػػرىأى عىلىٍيػػػػػػًه  سي

ػػػػػػوؿى اَّللً   ٍعػػػػػػط رىسي : شتًى ث امىػػػػػػةى: قىػػػػػػاؿى ًر ًمػػػػػػٍن اٍلميٍشػػػػػػرًًكنيى  ٍسػػػػػػأىؿي عىػػػػػػنٍ  ملسو هيلع هللا ىلصجى ، نػيبػىيًٌػػػػػػتػيهيٍم فػىنيًصػػػػػػيبي ًمػػػػػػٍن الػػػػػػدًٌَيى
ػػػػٍم ًمػػػػنػٍهيم. : هي ػػػػاًئًهٍم كىذىرىارًيًًٌهػػػػٍم، فػىقىػػػػاؿى يًٌػػػػده. فىػػػػًبٍف ًقيػػػػلى: فػىقىػػػػدٍ فػىقىػػػػاؿى  ًنسى ػػػػى الن ػػػػِبُّ  : إٍسػػػػنىاده جى عىػػػػٍن  ملسو هيلع هللا ىلصنػىهى

ػػػػػػػًد لًقىػػػػػػػٍتًلًهٍم. قىػػػػػػػاؿى أىزٍتىػػػػػػػدي: أىم ػػػػػػػا أىٍف يػىتػى  ػػػػػػػوؿه عىلىػػػػػػػى التػ عىمُّ ا ػتىٍمي ػػػػػػػذى ػػػػػػػاًء كىالذُّرًٌي ػػػػػػػًة. قػيٍلنىػػػػػػػا: هى ػػػػػػػدى قػىٍتػػػػػػػًل النًٌسى عىم 
ػػػػػ ػػػػػًديثي الص ػػػػػٍعًب بػىٍعػػػػػدى نػىٍهيًػػػػػًه عىػػػػػٍن قػىٍتػػػػػًل النًٌسى : كىحى . قىػػػػػاؿى ػػػػػاًء قػىػػػػػتػٍلىهيٍم، فىػػػػػالى اًء  أًلىف  نػىٍهيىػػػػػهي عىػػػػػٍن قػىٍتػػػػػًل النًٌسى

ػػػػػدً  ػػػػػلي النػ ٍهػػػػػيي عىلىػػػػػى التػ عىمُّ ػػػػػا ؽتيًٍكػػػػػنه، لتيٍمى نػىهيمى ، ًحػػػػػنيى بػىعىػػػػػثى إذلى ابٍػػػػػًن أىً  اضتٍىًقيػػػػػً . كىعىلىػػػػػى أىف  اصتٍىٍمػػػػػعى بػىيػٍ
ااي  حىةي عىلىى مىا عىدى  (38 . "كىاإٍلًابى

ػػػػػػػػً لى عػػػػػػػػن قتػػػػػػػػل الػػػػػػػػذرارم ِف حػػػػػػػػاؿ اإًلغىػػػػػػػػارة كالبػىيىػػػػػػػػات دل  ملسو هيلع هللا ىلصكمعلػػػػػػػػوـه هنػػػػػػػػا أٌف الن ػػػػػػػػِب   عنػػػػػػػػدما سي
يقىاتًلىػػػػة هبػػػػذا الغػػػػارة حػػػػ  ييبػػػػيحى عتػػػػم قتػػػػل معصػػػػومي الػػػػدـ 

يىٍستػىٍفًصػػػػل عػػػػن مػػػػدل اضتاجػػػػة الػػػػِت أىٍلزىمىػػػػط اظت
                                                           

 35)  7/325.) 
 36)  2/733.) 
 37)  10/503.) 
 38)  9/231.) 
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مػػػػػػػػن الكفػػػػػػػػار كهػػػػػػػػم النسػػػػػػػػاء كالصػػػػػػػػبياف، كالقاعػػػػػػػػدةي الشػػػػػػػػرعية تقػػػػػػػػوؿ: تػػػػػػػػرؾي االستفصػػػػػػػػاؿ ِف مقػػػػػػػػاـ 
ىقػػػػػاؿ  فػىعيمػػػػػػـو مىقػػػػػاؿ الن ػػػػػِبًٌ االحتمػػػػػاؿ يػىٍنػػػػػزًؿي مىنزً 

ػػػػػػٍم ًمػػػػػنػٍهيم»: ملسو هيلع هللا ىلصلىػػػػػػة العمػػػػػـو ِف اظت بػػػػػال ضػػػػػػوابط،  «هي
يػػػػػػزي للإػػػػػػي  اإلسػػػػػػالمي إذا رأل أنػػػػػػه َباجػػػػػػة إذل الغػػػػػػارة فبنػػػػػػه كتػػػػػػوز لػػػػػػه فعلهػػػػػػا حػػػػػػ  لػػػػػػو ذهػػػػػػب  كتي

 ضحيتها النساء كالصبياف كالشيوخ كغريهم، كلو من غري ضركرةو ميًلح ةو للغارة.

الػػػػػػػػِت جػػػػػػػػازى مػػػػػػػػن أجلهػػػػػػػػا قتػػػػػػػػلي النسػػػػػػػػاء كالصػػػػػػػػبياف ِف حػػػػػػػػاؿ البػىيىػػػػػػػػات هػػػػػػػػي اضتاجػػػػػػػػةي إذل فالعلػػػػػػػػة 
قاكمػػػػػة، بقتػػػػػل رجالػػػػػه كهػػػػػدـ حصػػػػػونه حػػػػػ  لػػػػػو ذهػػػػػب 

ي
إضػػػػػعاؼ قػػػػػوة العػػػػػدك كضػػػػػرب قدرتػػػػػه علػػػػػى اظت

ػػػػػػة لقتػػػػػػل النسػػػػػػاء كالصػػػػػػبياف هػػػػػػي إضػػػػػػعاؼي  يبيحى
يقىاتًلىػػػػػػة ضػػػػػػحيةن لػػػػػػذلك، فػػػػػػبذا كانػػػػػػط العلػػػػػػة اظت

غػػػػػػري اظت
ػػػػػة لقتػػػػػل النسػػػػػاء كالصػػػػػبياف كمػػػػػا -العػػػػػدك عػػػػػن اظتقاكمػػػػػة،  يبيحى

يتضػػػػػح ذلػػػػػك مػػػػػن غتمػػػػػوع النصػػػػػوص اظت
، فػػػػػبٌف قتػػػػػل النسػػػػػاء كالصػػػػػبياف بسػػػػػبب اسػػػػػتهداؼ مراكػػػػػز قػػػػػول العػػػػػدك االسػػػػػفاتيإية هػػػػػو -كسػػػػػتأ 

مبثابػػػػػة الغػػػػػارة ألٌف العلػػػػػة الػػػػػِت جػػػػػازى مػػػػػن أجلهػػػػػا قتػػػػػل النسػػػػػاء كالصػػػػػبياف مػػػػػن الكفػػػػػار ِف الغػػػػػارة هػػػػػي 
يقىاتًلىػػػػػة فقػػػػػط  متػػػػػوفرةه بشػػػػػكلو أكػػػػػل ِف اظتواقػػػػػع االسػػػػػ

فاتيإية للعػػػػػدك مبػػػػػا يزيػػػػػد علػػػػػى مصػػػػػلحة قتػػػػػل اظت
ػػػػػدُّ علػػػػػى أمريكػػػػػا مػػػػػن قتػػػػػل  فػػػػػاظتواقع االسػػػػػفاتيإية الػػػػػِت ضيػػػػػرًبىط ِف يػػػػػـو الػػػػػثاليء اظتبػػػػػارؾ ضىػػػػػٍربػيهىا أىشى
يػػػػزي  يقىاتًلىػػػػة فبنػػػػه كتًي

ي ػػػػزكا عػػػػن اظت ػػػػن أجػػػػاز قتػػػػل معصػػػػومي الػػػػدـ ألدػػػػم دل يػىتىمى عشػػػػرين ألػػػػ  مقاتػػػػلو عتػػػػا، فىمى
يقىاتًلىػػػػػة مػػػػػن ابب أىٍكذلى كفقػػػػػان قػىػػػػػتػٍلى 

ي ػػػػػزكا عػػػػػن اظتواقػػػػػع االسػػػػػفاتيإية الػػػػػِت هػػػػػي أهػػػػػم مػػػػػن اظت هيم ألدػػػػػم دل يػىتىمى
 ل صوؿ.

 

 احلالة الثالثة 

ككتػػػػوز قتػػػػل مىػػػػن لتىٍػػػػرـي قتليػػػػه مػػػػن النسػػػػاء كالصػػػػبياف كالشػػػػيوخ كغػػػػريهم مػػػػن معصػػػػومي الػػػػدـ كذلػػػػك 
اؿو تيعػػػػػنيي علػػػػى األعمػػػػػاؿ القتاليػػػػة سػػػػػواءن ِف حػػػػاؿ لػػػػو زتلػػػػػوا السػػػػالح علػػػػػى اظتسػػػػلمني أك قػػػػػاموا أبعمػػػػ

ِف  ملسو هيلع هللا ىلصابلتإسػػػػػػػػػػس أك اإلمػػػػػػػػػػداد أك الػػػػػػػػػػرأم أك غريهػػػػػػػػػػا، كهػػػػػػػػػػذا كاضػػػػػػػػػػحه بسػػػػػػػػػػبب تعليػػػػػػػػػػل الرسػػػػػػػػػػوؿ 
ًح بٍػػػػػني الر بًيػػػػػًع  ِف  ملسو هيلع هللا ىلصقػػػػػاؿ: كين ػػػػػا مىػػػػػعى رىسيػػػػػوًؿ اَّللً   هنع هللا يضراضتػػػػػديث الػػػػػذم ركاا أزتػػػػػد كأبػػػػػو داكد عػػػػػن رىابى

: غىػػػػػػ ػػػػػػالن فػىقىػػػػػػاؿى ػػػػػػٍيءو فػىبػىعىػػػػػػثى رىجي ءً »ٍزكىةو فػىػػػػػػرىأىل الن ػػػػػػاسى غتيٍتىًمعًػػػػػػنيى عىلىػػػػػػى شى ػػػػػػؤيالى ػػػػػػعى هى ـى اٍجتىمى ، «اٍنظيػػػػػػٍر عىػػػػػػالى
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 : ، فػىقىػػػػاؿى : عىلىػػػػى اٍمػػػػرىأىةو قىًتيػػػػلو ػػػػاءى فػىقىػػػػاؿى ػػػػًذًا لًتػيقىاتًػػػػلى »فىإى انىػػػػٍط هى الًػػػػدي «مىػػػػا كى : كىعىلىػػػػى اٍلميقىدًٌمىػػػػًة خى ، قىػػػػاؿى
: ٍبني اٍلوىلًيًد،  (39 . «قيٍل طًتىاًلدو الى يػىٍقتػيلىن  اٍمرىأىةن كىالى عىًسيفنا» فػىبػىعىثى رىجيالن فػىقىاؿى

كقػػػػاؿ النػػػػوكمُّ ِف شػػػػرح  (40 "فػػػػبٌف مفهومػػػػه أدػػػػا لػػػػو قاتػىلىػػػػط لىقيًتلىػػػػط"قػػػػاؿ ابػػػػن حإػػػػر ِف الفػػػػتح:  
ذا دل أىرٍتىػػػػػعى العلمػػػػػاء علػػػػػى العمػػػػػل هبػػػػػذا اضتػػػػػديث كحتػػػػػرا قتػػػػػل النسػػػػػاء كالصػػػػػبياف إ" :صػػػػػحيح مسػػػػػلم

ككػػػػػػذلك كػػػػػػل مىػػػػػػن دل يكػػػػػػن مػػػػػػن "كقػػػػػػاؿ:  (41 "يػيقىػػػػػػاتًلوا، فػػػػػػبف قىػػػػػػاتػىليوا قػػػػػػاؿ رتػػػػػػاهري العلمػػػػػػاء يػيٍقتػىليػػػػػػوف
أهػػػػػػػل القتػػػػػػػاؿ ال لتػػػػػػػلُّ قتلػػػػػػػه إال إذا قاتػػػػػػػل حقيقػػػػػػػةن أك معػػػػػػػَن ابلػػػػػػػرأم كالطاعػػػػػػػة كالتحػػػػػػػريض كأشػػػػػػػباا 

 ."لكقىاتىلى حقيقةن أك معَنن ابلرأم كالطاعة كالتحريض كأشباا ذ"، كأتٌمل قوله: "ذلك
يقىاتًلىػػػػػػة  "قػػػػػػاؿ شػػػػػػيخ اإلسػػػػػػالـ ِف  السياسػػػػػػة الشػػػػػػرعية(: 

كأٌمػػػػػػا مىػػػػػػن دل يكػػػػػػن مػػػػػػن أهػػػػػػل اظتمانعػػػػػػة كاظت
كالنسػػػػػػاء كالصػػػػػػبياف كالراهػػػػػػب، كالشػػػػػػيخ الكبػػػػػػري كاألعمػػػػػػى الػػػػػػز ًمن كؿتػػػػػػوهم فػػػػػػال ييقتػػػػػػل عنػػػػػػد رتهػػػػػػور 

د الكفػػػػػر، العلمػػػػػاء إال أف ييقاتًػػػػػلى بقولػػػػػه أك فعلػػػػػه، كإف كػػػػػاف بعضيػػػػػهيم يػػػػػرل إابحػػػػػةى قتػػػػػل اصتميػػػػػع  ػػػػػر 
كهػػػػػػػذا الكػػػػػػػالـ " إال أف يػيقىاتًػػػػػػػلى ًبقىٍولًػػػػػػػًه أك فعلًػػػػػػػهً "، فتأٌمػػػػػػػل أيضػػػػػػػان قولػػػػػػػه: (42 "كاألكؿ هػػػػػػػو الصػػػػػػػواب

ككػػػػػػػالـ النػػػػػػػوكم السػػػػػػػاب ، يػػػػػػػدؿُّ علػػػػػػػى أٌف مىػػػػػػػن لتػػػػػػػٌرًـ قػػػػػػػتلهم قصػػػػػػػدان إذا أعػػػػػػػانوا أبقػػػػػػػواعتم أك أفعػػػػػػػاعتم 
 .ًلميحىاربة اظتسلمني جازى استهدافهم ابلقتل

، ملسو هيلع هللا ىلصقولػػػػػػػه  قػػػػػػػاؿ صػػػػػػػاحب العىػػػػػػػوف ِف شػػػػػػػرح ػػػػػػػوًؿ اَّللً  ، كىعىلىػػػػػػػى ًمل ػػػػػػػًة رىسي : اٍنطىًلقيػػػػػػػوا اًبٍسػػػػػػػًم اَّللً  كىاًبَّللً 
ػػػػػػػػػٍيخنا فىانًينػػػػػػػػػا، كىالى ً ٍفػػػػػػػػػالن، كىالى صىػػػػػػػػػًغرينا، كىالى اٍمػػػػػػػػػرىأىةن، كىالى تػىغيلُّػػػػػػػػػوا، كىضيػػػػػػػػػمُّوا غىنىػػػػػػػػػاًئمىكيٍم،  كىالى تػىٍقتػيليػػػػػػػػػوا شى

بُّ اٍلميٍحًسًننيى  ا كىأىٍحًسنيو كىأىٍصًلحيوا   (43  .[195]البقرة:  (﴾195﴿ًإف  اَّلل ى لتًي

(: يبتػػػػػػػػػني  كىعىلىػػػػػػػػػى  (: مسػػػػػػػػػتعينني  كىاًبَّللً  بػػػػػػػػػوا كًسػػػػػػػػػريكا ميتػىبػىػػػػػػػػػرًٌكنيى  اًبٍسػػػػػػػػػًم اَّللً    انطلقػػػػػػػػوا(: أم اذهى
ػػػػػػػػػٍيخنا  (: كاألحػػػػػػػػػواؿ كتػػػػػػػػػوز أف تكػػػػػػػػػوف مفادفػػػػػػػػػات أك متػػػػػػػػػداخالت، كال تقتلػػػػػػػػػوا  شى ػػػػػػػػػوًؿ اَّللً  ًمل ػػػػػػػػػًة رىسي

بقتػػػػػػػػل ديرىيٍػػػػػػػػد بػػػػػػػػن  عليػػػػػػػػه السػػػػػػػػالـاف مقػػػػػػػػاتالن، أك ذا رأم، كقػػػػػػػػد صىػػػػػػػػح  أمػػػػػػػػرا فىانًينػػػػػػػػا(: أم إال إذا كػػػػػػػػ
ػػػػوىازًف للػػػػرأم، ذكػػػػرا  الصيػػػػٌمة، ككػػػػاف عمػػػػرا مائػػػػة كعشػػػػرين عامػػػػان أك أكثػػػػر، كقػػػػد جػػػػيءى بػػػػه ِف جػػػػي  هى

                                                           
 39)  2669.) 
 40)  6/148.) 
 41)  7/324.) 
 .133-132صػ (42 

 (3107ّأبو داود   (43  
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، أك بيػػػػػػاف  أم صػػػػػػبيان دكف البلػػػػػػوغ، كاسػػػػػػتثَن  ابػػػػػػن اعتمػػػػػػاـ.  كىالى ً ٍفػػػػػػالن صىػػػػػػًغرينا(: الظػػػػػػاهر أنػػػػػػه بػػػػػػدؿه
أم إذا دل تكػػػػػػػػن ميقىاتًلىػػػػػػػػةن كدل تكػػػػػػػػػن  :كػػػػػػػػاف ملكػػػػػػػػػان، أك مباًشػػػػػػػػران للقتػػػػػػػػاؿ   كال امػػػػػػػػػرأة (منػػػػػػػػه مػػػػػػػػا إذا  

 (44  .مىًلكىةن(

يقىاتًلىػػػػػػػةى ضػػػػػػػد  اظتسػػػػػػػلمني أبمًٌ نػػػػػػػوعو مػػػػػػػن اإلعانػػػػػػػة 
كقػػػػػػػاؿ الفقهػػػػػػػاء  ػػػػػػػواز قتػػػػػػػل اظتػػػػػػػرأة إذا أعانػػػػػػػط اظت

ػػػػػا حىاصىػػػػػػ ػػػػػػه لىم  أىٍهػػػػػػلى  ملسو هيلع هللا ىلصرى رىسيػػػػػوؿي اَّللً  اظتاديػػػػػة أك اظتعنويٌػػػػػػة علػػػػػى القتػػػػػػاؿ، كاسػػػػػتدلوا مبػػػػػػا ركاا ابػػػػػن ماجى
ػػػػػػػا،  ػػػػػػػٍم فىاٍرميوهى ػػػػػػػا ديكنىكي ػػػػػػػا، فقػػػػػػػاؿ: هى ػػػػػػػفىٍط عىػػػػػػػٍن قػيبيًلهى الط ػػػػػػػاًئً ، صىػػػػػػػعىدىٍت امػػػػػػػرأةه علػػػػػػػى اضًتٍصػػػػػػػًن، كىكىشى

ا فػىقىتػىليوهىا.  فػىرىمىٍوهى

قاتًػػػػل كإف كػػػػاف اضتػػػػديثي ضػػػػعيفان إال أٌف الفقهػػػػاءى اسػػػػتدلوا بػػػػه علػػػػى جػػػػواز قتػػػػل اظتػػػػرأة حػػػػ  لػػػػو دل تي 
 إذا أعانىط أهلى اضترب أبمًٌ فعلو أك قوؿو حىل  قصديها ابلقتل.

ٍغػػػػػًي(: 
ي
ػػػػػٍط اٍمػػػػػرىأىةه ِف صىػػػػػ ًٌ اٍلكيف ػػػػػاًر أىٍك عىلىػػػػػى ًحٍصػػػػػًنًهٍم، "قػػػػػاؿ ابػػػػػن قيدامػػػػػة ِف  اظت فىٍصػػػػػله: كىلىػػػػػٍو كىقػىفى

ا  ػػػػػا قىٍصػػػػػدن ػػػػػازى رىٍميػيهى ػػػػػفىٍط عتىيػػػػػٍم، جى ، أىٍك تىكىش  ػػػػػتىمىٍط اٍلميٍسػػػػػًلًمنيى ػػػػػد  ػىنىا زتى ػػػػػادي بٍػػػػػني  فىشى ػػػػػًعيده: حى ػػػػػا رىكىل سى ًلمى
ػػػػػا حىاصىػػػػػرى رىسيػػػػػوؿي اَّللً   ،عىػػػػػٍن ًعٍكرًمىػػػػػةى  ،زىيٍػػػػػدو، عىػػػػػٍن أىيُّػػػػػوبى  : لىم  اٍمػػػػػرىأىةه،  الط ػػػػػاًئً  أىٍشػػػػػرىفىطٍ  أىٍهػػػػػلى  ملسو هيلع هللا ىلصقىػػػػػاؿى

ػػػػػػ ػػػػػػا. فػىرىمىاهى ػػػػػػٍم فىاٍرميوهى ػػػػػػا ديكنىكي : هى ػػػػػػا، فػىقىػػػػػػاؿى ػػػػػػفىٍط عىػػػػػػٍن قػيبيًلهى ػػػػػػا أىٍخطىػػػػػػأى فىكىشى ، فىمى ػػػػػػله ًمػػػػػػٍن اٍلميٍسػػػػػػًلًمنيى ا رىجي
 ذىًلكى ًمنػٍهىا.

ػػػػػػا ػػػػػػا  أًلىف  ذىلًػػػػػػكى ًمػػػػػػٍن ضىػػػػػػريكرىًة رىٍمًيهى ػػػػػػًة إذلى رىٍمًيهى ػػػػػػا لًٍلحىاجى ػػػػػػذىًلكى كتىيػػػػػػوزي  .كىكتىيػػػػػػوزي الن ظىػػػػػػري إذلى فػىٍرًجهى كىكى
ـى، أىٍك تىٍسػػػػػػًقيًهٍم، أى  ا ػػػػػػهى انىػػػػػػٍط تػىٍلػػػػػػتىًقطي عتىيػػػػػػٍم السًٌ ػػػػػػا إذىا كى ػػػػػػا ِف حيٍكػػػػػػًم رىٍميػيهى كىحتيىرًٌضيػػػػػػهيٍم عىلىػػػػػػى اٍلًقتىػػػػػػاًؿ  أًلىنػ هى

ا اضٍتيٍكمي ِف الص ِبًٌ كىالش ٍيًخ كىسىائًًر مىٍن ميًنعى ًمٍن قػىٍتًلًه ًمنػٍهيمٍ   (45 . "اٍلميقىاًتًل. كىهىكىذى

دل متتلػػػػػػ  العلمػػػػػػاء فػػػػػػيمىن قاتىػػػػػػلى مػػػػػػن النسػػػػػػاء كالشػػػػػػيوخ "قػػػػػػاؿ ابػػػػػػني عبػػػػػػًد البػىػػػػػػرًٌ ِف  االسػػػػػػتذكار(: 
 (46 . "أنه مباحه قتله، كمىن قىًدرى على القتاؿ من الصبياف كقىاتىلى قيًتلى 
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قػىتىػػػػػلى ديرىيٍػػػػػد بػػػػػن الصيػػػػػٌمة  ملسو هيلع هللا ىلصكأىرٍتىعيػػػػػوا علػػػػػى أٌف رسػػػػػوؿ هللا "كقػػػػػاؿ ابػػػػػني عبػػػػػًد البػىػػػػػرًٌ ِف  التمهيػػػػػد(: 
ػػػػػػن كػػػػػػاف هكػػػػػػذا مػػػػػػن الشػػػػػػيو  خ قيتًػػػػػػلى عنػػػػػػد يػػػػػػـو حينػىػػػػػػنٍيو ألنػػػػػػه كػػػػػػاف ذا رأمو كمىكيػػػػػػدةو ِف اضتػػػػػػرب  فمى

 (47 . "اصتميع
كنػىقىػػػػػػلى اإلرتػػػػػػاع أيضػػػػػػان ابػػػػػػن قيدامػػػػػػة رزتػػػػػػه هللا ِف إابحػػػػػػة قتػػػػػػل النسػػػػػػاء كالصػػػػػػبياف ككبػػػػػػار السػػػػػػنًٌ إذا 

 أعانوا أقوامىهيم على القتاؿ أبمًٌ نوعو من اإلعانة.
كنقػػػػػػػل النػػػػػػػوكم ِف شػػػػػػػرح مسػػػػػػػلم ِف كتػػػػػػػاب اصتهػػػػػػػاد اإلرتػػػػػػػاعى علػػػػػػػى أٌف شػػػػػػػيوخ الكفػػػػػػػار إف كػػػػػػػافى 

 .ليوافيهم رأمل قيتً 
كأىرٍتىعيػػػػػػوا علػػػػػػى أٌف حيكػػػػػػم الػػػػػػٌرًٍدًء حيكػػػػػػمي اٍلميبىاًشػػػػػػًر ِف "كنػىقىػػػػػػلى ابػػػػػػن قاسػػػػػػم ِف  اضتاشػػػػػػية(، قػػػػػػاؿ:  

اصتهػػػػػاد، كنػىقىػػػػػلى عػػػػػن ابػػػػػن تيميػػػػػة رزتػػػػػه هللا هػػػػػذا اإلرتػػػػػاع، كنػىقىػػػػػلى عػػػػػن ابػػػػػن تيميػػػػػة أيضػػػػػان أٌف أعػػػػػوافى 
 ".الطائفة اظتمتنعة كأنصارىها منها فيما عتم كعليهم

عػػػػػافى علػػػػػى القتػػػػػاؿ مػػػػػن معصػػػػػومي الػػػػػدـ مػػػػػن النسػػػػػاء كالصػػػػػبياف كالشػػػػػيوخ كمىػػػػػن هػػػػػذا حيكػػػػػمه مػػػػػن أ
ػػػػػػػعبه ميعػػػػػػػنيه علػػػػػػػى «مػػػػػػػدنيان »ِف حكمهػػػػػػػم ؽتػػػػػػػن ييسػػػػػػػٌمى اليػػػػػػػـو  ، كالشػػػػػػػعب األمريكػػػػػػػي اليػػػػػػػـو هػػػػػػػو شى

ػػػػػػذي مػػػػػػن ًقبىػػػػػػل الػػػػػػرئيس كحػػػػػػدا بػػػػػػل ختػػػػػػرج مػػػػػػن  القتػػػػػػاؿ برأيػػػػػػه، حيػػػػػػث إٌف القػػػػػػرارات ِف أمريكػػػػػػا ال تػيت خى
ثٌػػػػػػلي شػػػػػػرلتةن  خػػػػػػالؿ غتلػػػػػػس الشػػػػػػيوخ الػػػػػػذم نتيىثًٌػػػػػػ ، فكػػػػػػلُّ عضػػػػػػوو فيػػػػػػه نتي لي أعضػػػػػػاءا الشػػػػػػعبى األمريكػػػػػػي 

 كبريةن من الناس هي الِت قىد مىٍتهي كانتخبته إذل هذا اظتنًصب.
كذإمكػػػػػاف الشػػػػػعب األمريكػػػػػي أف نتنػػػػػعى تنفيػػػػػذ أمًٌ قػػػػػرارو ييصػػػػػًدرياي الػػػػػرئيس، كمػػػػػا ذإمكانػػػػػه أيضػػػػػان أف 

ضػػػػػغط الشػػػػػعب األمريكػػػػػي علػػػػػى اضتكومػػػػػة  يضػػػػػغط إلصػػػػػدار أمًٌ قػػػػػرارو يػػػػػرل أنػػػػػه ػتتػػػػػاجه إليػػػػػه، كمػػػػػا
كأجلهػػػػػػػا علػػػػػػػى سػػػػػػػحب قوا ػػػػػػػا مػػػػػػػن الصػػػػػػػوماؿ، كالشػػػػػػػعب األمريكػػػػػػػي أيضػػػػػػػان هػػػػػػػو الػػػػػػػذم انتخػػػػػػػب 
الػػػػػػػػرئيس ابلغالبيػػػػػػػػة كهػػػػػػػػو علػػػػػػػػى علػػػػػػػػم بتوجهػػػػػػػػات كخطػػػػػػػػط الػػػػػػػػرئيس مػػػػػػػػن خػػػػػػػػالؿ إعالنػػػػػػػػه طتططػػػػػػػػه 
اظتسػػػػػػػتقبلية أ نػػػػػػػاء اضتملػػػػػػػة االنتخابيػػػػػػػة، فانتخػػػػػػػاب الشػػػػػػػعب األمريكػػػػػػػي للػػػػػػػرئيس عػػػػػػػن علػػػػػػػمو ميٍسػػػػػػػبى و 
 ططػػػػػه يعػػػػػد مشػػػػػاركة لػػػػػه هبػػػػػذا القػػػػػرارات، كمػػػػػن خطػػػػػط بػػػػػوش االنتخابيػػػػػة الػػػػػِت أعلنهػػػػػا أنػػػػػه قػػػػػاؿ ِف 
ػػػػػػأىدىعي ملػػػػػػ   البىلقػػػػػػاف ألهػػػػػػل البىلقػػػػػػاف، كسػػػػػػأيرىكًٌزي علػػػػػػى الشػػػػػػرؽ األكسػػػػػػط كآسػػػػػػيا الوسػػػػػػطى  زتلتػػػػػػه:  سى
ابلػػػػػػػػردع العسػػػػػػػػكرم( كيقصػػػػػػػػد ابلشػػػػػػػػرؽ األكسػػػػػػػػط العػػػػػػػػراؽ كإيػػػػػػػػراف، فالشػػػػػػػػعب األمريكػػػػػػػػي انتخػػػػػػػػبى 
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رم، كهػػػػػػو يعلػػػػػػم أٌف اضتػػػػػػزب اصتمهػػػػػػورم هػػػػػػو بطػػػػػػلي أمريكػػػػػػا العسػػػػػػكرم كهػػػػػػو الػػػػػػذم اضتػػػػػػزب اصتمهػػػػػػو 
 خاضى اضتركب ألمريكا.

كمصػػػػػػػػػانع السػػػػػػػػػالح كالطػػػػػػػػػائرات كاظتعػػػػػػػػػٌدات اضتربيػػػػػػػػػة معظمهػػػػػػػػػا حتػػػػػػػػػط ميلػػػػػػػػػك أعضػػػػػػػػػاء اضتػػػػػػػػػزب 
 اصتمهورم ألنه حزبه عسكرم كسياستيه هي إشعاؿي اضتركب لريبح كيػىتىسىل طى.

زب مػػػػػع ًعٍلًمػػػػػًه بلانغتػػػػػه ك رمتػػػػػه مػػػػػن غػػػػػري قيػػػػػدو أك شػػػػػرطو فانتخػػػػػاب الشػػػػػعب األمريكػػػػػي عتػػػػػذا اضتػػػػػ
يػػػػػوحي برضػػػػػى الشػػػػػعب عػػػػػن تلػػػػػك الػػػػػلامج كالتػػػػػاريخ األسػػػػػود، فالشػػػػػعب األمريكػػػػػي يػيعىػػػػػدُّ مػػػػػن أهػػػػػل 
القػػػػػػػػرار كالػػػػػػػػرأم سػػػػػػػػواءن كػػػػػػػػاف الػػػػػػػػرأمي عسػػػػػػػػكرَين أك سياسػػػػػػػػيان، كاالسػػػػػػػػتطالعات الػػػػػػػػِت تىػػػػػػػػٍدريسي اإلدارة 

 أٌف الشػػػػػػعب األمريكػػػػػي هػػػػػو الػػػػػػذم يقػػػػػرر بصػػػػػوته مباشػػػػػػرةو األمريكيػػػػػة قرارا ػػػػػا بنػػػػػػاءن عليهػػػػػا تشػػػػػري إذل
كبصػػػػػوت نػيو ابػػػػػه ِف غتلػػػػػس الشػػػػػيوخ بطريقػػػػػةو غػػػػػري مباشػػػػػرةو، فتشػػػػػري االسػػػػػتطالعات إذل أنػػػػػه صػػػػػاحب 

 النصيب األكل ِف تقرير السياسة األمريكية اظتعادية ل سالـ ِف كل مكاف كزماف.
ػػػػػلًٌ مكػػػػػافو سػػػػػواءن ؽتػػػػػن ي قاتًػػػػػلي بيػػػػػدا أك ييعػػػػػنيي علػػػػػى القتػػػػػاؿ فاسػػػػػتهداؼ الشػػػػػعب األمريكػػػػػي ِف كي

 برأيه، أمره جتيزا الشريعة، كهذا هو الغالب ِف الشعب األمريكي كاضتكم ل ىعىٌم األغلب.
 

 احلالة الرابعة 
كمػػػػػػػػػن حػػػػػػػػػاالت جػػػػػػػػػواز قتػػػػػػػػػل النسػػػػػػػػػاء كالصػػػػػػػػػبياف كالشػػػػػػػػػيوخ، إذا احتػػػػػػػػػاجى اظتسػػػػػػػػػلموف إذل حػػػػػػػػػرؽ 

ـٌ عليهػػػػػػػػا، اضتصػػػػػػػػوف أك إغراقهػػػػػػػػا أك تسػػػػػػػػميمها أك تػػػػػػػػدخينها أك إرسػػػػػػػػاؿ ا ضتي ػػػػػػػػات كالعقػػػػػػػػارب كاعتػػػػػػػػوا
 .لفتحها ح  لو سقط اظتعصوموف ضحيةن لذلك

 
ػػػػػػر ؽى  : حى ػػػػػػا قىػػػػػػاؿى ػػػػػػرى رىًضػػػػػػيى اَّلل ي عىنػٍهيمى ػػػػػػٍرًؽ الػػػػػػدُّكًر كىالن ًخيػػػػػػًل: عىػػػػػػٍن ابٍػػػػػػًن عيمى بي حى قػػػػػػاؿ البخػػػػػػارم: ابى

 (48  .ـتىٍلى بىًي الن ًضريً  ملسو هيلع هللا ىلصالن ِبُّ 
ػػػػػػػػٍرًؽ الػػػػػػػػدُّكًر كىالن ًخيػػػػػػػػًل: أم الػػػػػػػػِت للمشػػػػػػػػركني كقػػػػػػػػد "لفػػػػػػػػتح(: قػػػػػػػػاؿ اضتػػػػػػػػافا ِف  ا بي حى قولػػػػػػػػه: ابى

ذهػػػػػػب اصتمهػػػػػػور إذل جػػػػػػواز التحريػػػػػػ ، كالتخريػػػػػػب ِف بػػػػػػالد العػػػػػػدك ككرهػػػػػػه األكزاعػػػػػػي كالليػػػػػػث كأبػػػػػػو 
 ػػػػػػور، كاحتإػػػػػػوا بوصػػػػػػية أ  بكػػػػػػرو صتيوشػػػػػػه أف ال يفعلػػػػػػوا شػػػػػػي ان مػػػػػػن ذلػػػػػػك، كأجػػػػػػاب الطػػػػػػلمُّ: أبٌف 

                                                           
 (0471ّ(، ومسل   3231البخاري   (48 



يوُسف الُعَيْيري|  حقيقة الحرب الصليبّية الجديدة  
 

 

 
56 

د لػػػػذلك،  ػػػػالؼ مػػػػا إذا أصػػػػابوا ذلػػػػك ِف خػػػػالؿ القتػػػػاؿ، كمػػػػا كقػػػػعى ِف النهػػػػيى ػتمػػػػوؿه علػػػػى القصػػػػ
نصػػػػػب اظتنإنيػػػػػ  علػػػػػى الطػػػػػائ ، كهػػػػػو ؿتػػػػػو مػػػػػا أجػػػػػابى بػػػػػه ِف النهػػػػػي عػػػػػن قتػػػػػل النسػػػػػاء كالصػػػػػبياف، 
ػػػػهي  كهبػػػػذا قػػػػاؿ أكثػػػػر أهػػػػل العلػػػػم، كؿتػػػػو ذلػػػػك القتػػػػل ابلتغريػػػػ ، كقػػػػاؿ غػػػػريا: إفتػػػػا دػػػػى أبػػػػو بكػػػػرو جيوشى

 (49 . "الد ستػيٍفتىح، فأرادى إبقاءها على اظتسلمني، كهللا أعلمعن ذلك ألنه عىًلمى أٌف تلك الب
ػػػػػوٍكان ِف  نػىٍيػػػػػل األك ػػػػػار( بعػػػػػد كػػػػػالـ ابػػػػػن حإػػػػػر هػػػػػذا:  كال متفػػػػػى أٌف مػػػػػا كقػػػػػع مػػػػػن "كيقػػػػػوؿ الشى

ػػػػػػػػا تػىقىػػػػػػػػرر مػػػػػػػػن عػػػػػػػػدـ حإيٌػػػػػػػػة قػػػػػػػػوؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأ  بكػػػػػػػػرو ال يصػػػػػػػػليحي ظتعارضػػػػػػػػة مػػػػػػػػا  ػىبىػػػػػػػػطى عػػػػػػػػن النػػػػػػػػِب  ًلمى
ي ػػػػػػػة قػػػػػػػوؿ الصػػػػػػػحا  إذا عػػػػػػػارضى الػػػػػػػنص  كمػػػػػػػا هػػػػػػػو مػػػػػػػذهب الًشػػػػػػػوٍكان ِف أم: حيإٌ  (50 "الصػػػػػػػحا 
 أكؿ عيميرًًا.

: عىػػػػػػػػٍن الزٍُّهػػػػػػػػرًمًٌ قىػػػػػػػػاؿى عيػػػػػػػػٍركىةي  ًد اٍلعىػػػػػػػػديكًٌ ػػػػػػػػنىنه قػػػػػػػػاؿ: ابب ِف اضتٍىػػػػػػػػٍرًؽ ِف بًػػػػػػػػالى كركل أبػػػػػػػػو داكد ِف سي
ٌرًٍؽ(.إًلىٍيًه فػىقىاؿى كىافى عىًهدى   ملسو هيلع هللا ىلصفىحىد  ىًي أيسىامىةي أىف  رىسيوؿى اَّللً    : أىًغٍر عىلىى أيبٍػَنى صىبىاحنا كىحى

: اسػػػػػمي موضػػػػػعو بػػػػػني عىٍسػػػػػقالف كالر ٍملىػػػػػة مػػػػػن "قػػػػػاؿ ابػػػػػن األ ػػػػػري ِف  جػػػػػامع األصػػػػػوؿ(:  ػػػػػَنى أيبٍػػػػػػَنى كيػيبػٍ
 (51 . "أرض فلسطني

يوقًػػػػعي عػػػػػددان  ِف اضتػػػػرب، كمعلػػػػػوـه أٌف الت حريػػػػ ى  ملسو هيلع هللا ىلصفتحريػػػػ ي بػػػػالد العػػػػػدك هػػػػي مػػػػن أسػػػػػاليب النػػػػِب 
لىػػػػػى، ككػػػػػػذلك يقتػػػػػل اضتيػػػػػواانت كالػػػػػػزركع، ككػػػػػلُّ هػػػػػذا مصػػػػػػلحةي إبقػػػػػاًءًا أقػػػػػلُّ مػػػػػػن  مػػػػػن اظتعصػػػػػومنيى قػىتػٍ

 مصلحة تػىرًٍكًه ألٌف مصلحةى قتل العدكًٌ اظتمتنع ابلقوة أعظمي من مصلحة ترًؾ غريًًا.
ٍغػػػػػًي(: 

ي
ػػػػػوًربى اٍلعىػػػػػ"قػػػػػاؿ ابػػػػػن قيدامػػػػػة ِف  اظت : كىًإذىا حي ، دلٍى لتيىر قيػػػػػوا اًبلن ػػػػػاًر. أىم ػػػػػا اٍلعىػػػػػديكُّ مىٍسػػػػػأىلىةه: قىػػػػػاؿى ديكُّ

ػػػػدًٌي ي  ػػػػافى أىبيػػػػو بىٍكػػػػرو الصًٌ ػػػػهي. كىقىػػػػٍد كى ؼو نػىٍعلىمي  هنع هللا يضر إذىا قيػػػػًدرى عىلىٍيػػػػًه، فىػػػػالى كتىيػػػػوزي حتىٍرًيقيػػػػهي اًبلن ػػػػاًر، ًبغىػػػػرٍيً ًخػػػػالى
الًػػػػدي بٍػػػػني اٍلوىلًيػػػػًد أبًىٍمػػػػرًًا، فىأىم ػػػػا اٍليػىػػػػٍوـى فىػػػػالى أىٍعلىػػػػمي ًفيػػػػًه  ىٍميػػػػري بًتىٍحرًيػػػػً  أىٍهػػػػًل الػػػػٌرًد ًة اًبلن ػػػػاًر. كىفػىعىػػػػلى ذى  لًػػػػكى خى

فنػػػػػػػػا.  ػػػػػػػػوؿى اَّللً  بػىػػػػػػػػنٍيى الن ػػػػػػػػاًس ًخالى ، أىف  رىسي ٍػػػػػػػػزىةي اأٍلىٍسػػػػػػػػلىًميُّ :  ملسو هيلع هللا ىلصكىقىػػػػػػػػٍد رىكىل زتى ػػػػػػػػرًي ةو، قىػػػػػػػػاؿى أىم ػػػػػػػػرىاي عىلىػػػػػػػػى سى
ػػػػػػا ػػػػػػ ،فىخىرىٍجػػػػػػط ًفيهى : إٍف أىخى : فػىقىػػػػػػاؿى ٍعػػػػػػط، فػىقىػػػػػػاؿى ، فىػػػػػػأىٍحرًقيواي اًبلن ػػػػػػاًر. فػىوىل ٍيػػػػػػط، فػىنىػػػػػػادىاًن، فػىرىجى انن ٍذ ميٍ فيػػػػػػالى

تػيليواي، كىالى حتىٍرًقيػػػػػػػػواي  فىًبن ػػػػػػػػهي الى يػيعىػػػػػػػػذًٌبي اًبلن ػػػػػػػػاًر إال  رىبُّ الن ػػػػػػػػاًر. رىكىااي  ، فىػػػػػػػػاقػٍ انن ػػػػػػػػٍذ ميٍ فيػػػػػػػػالى أىبيػػػػػػػػو دىاكيد،  إٍف أىخى

                                                           
 49)  1/017ّ) 
 50)  4/311ّ) 
 51)  2/617.) 
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ػػػػػػػػًعيده  كىسى
اًديػػػػػػػػثى (52  ػػػػػػػػرياي، عىػػػػػػػػٍن أىً  هيرىيٍػػػػػػػػػرىةى  . كىرىكىل أىحى ػػػػػػػػارًمُّ، كىغىيػٍ . كىرىكىل اٍلبيخى ٍعػػػػػػػػَنى ا اٍلمى ػػػػػػػػذى ًسػػػػػػػػوىااي ِف هى

ٍػػػػزىةى  ملسو هيلع هللا ىلصعىػػػػٍن الن ػػػػِبًٌ  هنع هللا يضر ػػػػًديًث زتى ؿتىٍػػػػوى حى
ػػػػنى أىٍخػػػػذيهيٍم (53  . فىأىم ػػػػا رىٍمػػػػيػيهيٍم قػىٍبػػػػلى أىٍخػػػػًذًهٍم اًبلن ػػػػاًر، فىػػػػًبٍف أىٍمكى

ػػػػػػا، بًػػػػػػديكًدىا، دلىٍ  ٍقػػػػػػديكًر عىلىٍيػػػػػػًه، كىأىم ػػػػػػا ًعٍنػػػػػػدى اٍلعىٍإػػػػػػًز عىػػػػػػنػٍهيٍم ًبغىرٍيًهى ػػػػػػٍم ِف مىٍعػػػػػػَنى اٍلمى  كتىيػػػػػػٍز رىٍمػػػػػػيػيهيٍم هًبىػػػػػػا  أًلىنػ هي
ػػػػػػػًعي . كىرىكىل سى ػػػػػػػاًفًعيُّ ، كىالش  ، ِف قػىػػػػػػػٍوًؿ أىٍكثىػػػػػػػًر أىٍهػػػػػػػًل اٍلًعٍلػػػػػػػًم. كىبًػػػػػػػًه قىػػػػػػػاؿى الثػ ػػػػػػػٍورًمُّ، كىاأٍلىٍكزىاًعػػػػػػػيُّ ػػػػػػػائًزه ده، فىإى

ػػػػػافى أىف  جينىػػػػػادىةى بٍػػػػػنى أيمىي ػػػػػةى اأٍلىٍزًدم ، كىعىٍبػػػػػدى اَّلل ً ذإًً  رًيػػػػػًز بٍػػػػػًن عيٍثمى بٍػػػػػنى  ٍسػػػػػنىاًدًا عىػػػػػٍن صىػػػػػٍفوىاًف بٍػػػػػًن عىٍمػػػػػروك، كىحى
ػػػػانيوا يػىٍرميػػػػوفى اٍلعىػػػػديك  ًمػػػػٍن الػػػػرُّكـً  ًة اٍلبىٍحػػػػرىٍيًن، كىمىػػػػٍن بػىٍعػػػػدىهيٍم، كى كىغىػػػػرٍيًًهٍم  قػىػػػػٍيسو اٍلفىػػػػزىارًم ، كىغىيػٍرىقتيىػػػػا ًمػػػػٍن كيالى

: دلٍى يػىػػػػػػػػزيؿٍ  ًء. قىػػػػػػػػاؿى عىٍبػػػػػػػػدى اَّللً  بٍػػػػػػػػنى قػىػػػػػػػػٍيسو ًء عًتىػػػػػػػػؤيالى ػػػػػػػػؤيالى ًء، كىهى ًء عًتىػػػػػػػػؤيالى ػػػػػػػػؤيالى أىٍمػػػػػػػػري  اًبلن ػػػػػػػػاًر، كىلتيىرًٌقيػػػػػػػػونػىهيٍم، هى
.  اٍلميٍسًلًمنيى عىلىى ذىًلكى

ػػػػػذىًلكى اضٍتيٍكػػػػػمي ِف فػىػػػػػٍتًح اٍلبػيثيػػػػػوًؽ عىلىػػػػػٍيًهٍم، لًيػيٍغػػػػػرًقػىهيٍم، إ ٍف قيػػػػػًدرى عىلىػػػػػٍيًهٍم ًبغىػػػػػرٍيًًا، دلٍى كتىيػػػػػٍز، إذىا فىٍصػػػػػله: كىكى
ٍر عىلىػػػػػٍيًهمٍ  ا، كىًإٍف دلٍى يػيٍقػػػػػدى ػػػػػٍم قىٍصػػػػػدن فػيهي ػػػػػاًء كىالذُّرًٌي ػػػػػًة، ال ػػػػػًذينى لتىٍػػػػػريـي إٍتالى ؼى النًٌسى  إال  بًػػػػػًه، تىضىػػػػػم نى ذىلًػػػػػكى إتٍػػػػػالى

، كىمىا كتىيوزي اٍلبػىيىاتي اٍلميتىضىمًٌني ًلذىًلكى   (54 . "جىازى
حتػػػػػػػاج(: قػػػػػػػاؿ 

ي
ككتػػػػػػػوزي حصػػػػػػػػار الكفػػػػػػػار ِف الػػػػػػػػبالد "النػػػػػػػوكم ِف  اظتًنهػػػػػػػػاج( كِف  شػػػػػػػرح ميٍغػػػػػػػػًي اظت

، كتػىٍبييػػػػػػػػػًتًهم ِف غىفلػػػػػػػػػةو  كيقػػػػػػػػػوؿ  (55 "كالقػػػػػػػػػالع، كإرسػػػػػػػػػاؿ اظتػػػػػػػػػاء علػػػػػػػػػيهم، كرمػػػػػػػػػيهم بنػػػػػػػػػارو كمنإنيػػػػػػػػػ و
يٍحتىػػػػػػاج( تعليقػػػػػػان علػػػػػػى كػػػػػػالـ اإلمػػػػػػاـ النػػػػػػوكم ِف نفػػػػػػس اظتصػػػػػػدر:  كمػػػػػػا ِف معػػػػػػَن 

صػػػػػػاحب  ميٍغػػػػػػًي اظت
ػػػػػدـ بيػػػػػو م، كقطػػػػػع اظتػػػػػاء عػػػػػنهم كإلقػػػػػاء حيٌػػػػػات، أك عقػػػػػارب علػػػػػيهم، كلػػػػػو كػػػػػاف فػػػػػيهم ذلػػػػػك مػػػػػن  هى

ػػػػػػػػذيكهيٍم كىاٍحصيػػػػػػػػريكهيٍم﴾: نسػػػػػػػػاء كصػػػػػػػػبياف، لقولػػػػػػػػه تعػػػػػػػػاذل كِف الصػػػػػػػػحيحىنٍي أنػػػػػػػػه  ،[5]التوبػػػػػػػػة:  ﴿كىخي
حىاصىػػػػػػرى الطػػػػػػائ  ملسو هيلع هللا ىلص

، كركل البيهقػػػػػػيُّ أنػػػػػػه نىصىػػػػػػبى اظتنإنيػػػػػػ (56 
، كقػػػػػػيسى بػػػػػػه مػػػػػػا ِف معنػػػػػػاا ؽتػػػػػػا (57 

                                                           
 (.2463(، كسعيد  2343  أبو داكد (52 
انن  (53  انن كفيالى ا-بػىعىثػىنىا رىسوؿي اَّللً  ملسو هيلع هللا ىلص ِف بػىٍعثو كقاؿى لىنىا: إٍف لىًقيتيٍم فيالى نىااي  -ًلرىجيلىنٍيً ًمن قػيرىٍي و شتى اقتي : مثي  أتػىيػٍ ا ابلن اًر. قاؿى فىحىرًٌقيوقتي

انن ابلن اًر، كإف  الن ارى ال يػيعىذًٌبي هبىا إال  اَّلل ي، فنػيوىدًٌعيهي ًحنيى أرىٍدانى اطتيريكجى، فىق انن كفيالى : إٌنً كيٍنطي أمىٍرتيكيٍم أٍف حتيىرًٌقيوا فيالى ا اؿى بٍف أخىٍذدتييوقتي
 ( ميعل قان.2954فىاقٍػتػيليوقتيىا.  

 54)  9/230.) 
 55)  9/72.) 
 (.1778(، كمسلم  6086 أىٍهلى الط اًئً . البخارم  : حىاصىرى رىسوؿي هللًا ملسو هيلع هللا ىلصعىن عبد هللا بن عيمىرك  (56 
ة  (57  ىٍنإىًني  سىبػٍعىةى عىشىرى يػىٍومىان.   هنع هللا يضرعىٍن أ  عيبػىٍيدى

 (.18588أىف  رىسوؿى هللًا ملسو هيلع هللا ىلص حىاصىرى أىٍهلى الط اًئً ، كىنىصىبى عىلىٍيًهمي اظت



يوُسف الُعَيْيري|  حقيقة الحرب الصليبّية الجديدة  
 

 

 
58 

ٍرانى علػػػػػػيًهم يعيػػػػػػٌم  اعتػػػػػػالؾ بػػػػػػه... مث يقػػػػػػوؿ: ك ػػػػػػاهر كالمهػػػػػػم أنػػػػػػه كتػػػػػػوز إتالفهػػػػػػم مبػػػػػػا ذيكػػػػػػر، كإف قىػػػػػػدى
 ."دكنىهي 
 

ػػػػػػنن سػػػػػػعيد بػػػػػػن منصػػػػػػور:  كقػػػػػػد اسػػػػػػتخدـ الصػػػػػػحابة هػػػػػػذا األسػػػػػػاليب مػػػػػػع أعػػػػػػدائهم، جػػػػػػاء ِف سي
أٌف جنػػػػػػػادة بػػػػػػػن أ  أمػػػػػػػرية األزدم كعبػػػػػػػد هللا بػػػػػػػن قػػػػػػػيس الفػػػػػػػزازم كغريقتػػػػػػػا مػػػػػػػن كالة البحػػػػػػػر مػػػػػػػن "

يرمػػػػػػػػوفى العػػػػػػػػدك  مػػػػػػػػن الػػػػػػػػرـك كغػػػػػػػػريهم ابلنػػػػػػػػار، كلترٌقػػػػػػػػودم هػػػػػػػػؤالء عتػػػػػػػػؤالء، كهػػػػػػػػؤالء  بعػػػػػػػػدهم كػػػػػػػػانوا
أنػػػػػه كػػػػػاف يغػػػػػزك علػػػػػى النػػػػػاس ِف البحػػػػػر علػػػػػى عهػػػػػد "كعػػػػػن عبػػػػػد هللا بػػػػػن قػػػػػيس الفػػػػػزازم  (58 "عتػػػػػؤالء

معاكيػػػػػة ككػػػػػاف يرمػػػػػي العػػػػػدك ابلنػػػػػار كيرمونػػػػػه، كلتػػػػػرًقػيهيم كلتىٍرًقونىػػػػػه كقػػػػػاؿ: دل يػىػػػػػزىٍؿ أمػػػػػري اظتسػػػػػلمني علػػػػػى 
 ."ذلك
 

كرأمي اصتمهػػػػػػور أٌف الت حريػػػػػػ  كالت غريػػػػػػ  كاعتػػػػػػدـ كالتسػػػػػػميم كالتػػػػػػدخني كغريهػػػػػػا مػػػػػػن الوسػػػػػػائل الػػػػػػِت 
، أنػػػػه جػػػػائزه اسػػػػتخدامها مػػػػ  كانػػػػط اضتاجػػػػة إليهػػػػا كال نتكػػػػن الظىفىػػػػري  ػػػػٌرًؽي بػػػػني مقاتػػػػلو كمعصػػػػوـو ال تػيفى

ػػػػػنى بغريهػػػػػا دل كتيػػػػػز اسػػػػػتخدامها، كالشػػػػػافعٌية كتي  يػػػػػزكفى ذلػػػػػك مطلقػػػػػان ابلعػػػػػدك كهزنتتػػػػػه إال هبػػػػػا، فػػػػػبذا أمكى
 سواءن قىًدرى عليهم هبذا الطريقة أك بغريها، كهللا أعلم.

 
ػػػػػ ى كقػػػػػاؿ ال كتػػػػػوز قتػػػػػلي األبػػػػػرَيء َبػػػػػاؿو حػػػػػ  األمػػػػػريكيني ِف  ـى فػػػػػبٌف الػػػػػذم أىفػٍ كبنػػػػػاءن علػػػػػى مػػػػػا تػىقىػػػػػد 

 نيويورؾ ككاشنطن فبف هذا غتازؼه قائله مبا ال يعلم.
ن أجػػػػػل فػػػػػتح اضتصػػػػػوف أك ختريبهػػػػػا أك إرهػػػػػاب العػػػػػدك أمػػػػػره كقػػػػػتليهيم ابلت حريػػػػػ  كالت غريػػػػػ  كاعتىػػػػػدـ مػػػػػ

ػػػػػ ى عليػػػػػه اصتمهػػػػػور كعليػػػػػه عمػػػػػل الصػػػػػحابة، فسػػػػػبحاف هللا كيػػػػػ  ييعمػػػػػي الػػػػػدفاع عػػػػػن األمػػػػػريكيني  اتػ فى
 عما صىح ط به األخبار من  الكتاب كالسيٌنة؟

 
 احلالة اخلامسة 

                                                           
 58)  2/244.) 
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احتػػػػاج اظتسػػػػلموفى كمػػػػن اضتػػػػاالت الػػػػِت كتػػػػوز فيهػػػػا قتػػػػل اظتعصػػػػومني مػػػػن أهػػػػل اضتػػػػرب هػػػػي مػػػػا إذا 
إذل رمػػػػػػًيًهم ابألسػػػػػػػلحة الثقيلػػػػػػػة الػػػػػػػِت ال دتيىيًٌػػػػػػػزي بػػػػػػػني اظتعصػػػػػػػـو كغػػػػػػػريا، كاظتػػػػػػػدافع كالػػػػػػػدابابت كقػػػػػػػذائ  

 .الطائرات كما ِف حكمها
نصػػػػػػب اظتنإنيػػػػػػ  علػػػػػػى أهػػػػػػل الطػػػػػػائ  كرمػػػػػػاهم بػػػػػػه، قػػػػػػاؿ صػػػػػػاحب  ملسو هيلع هللا ىلصكدليػػػػػػلي ذلػػػػػػك أٌف الن ػػػػػػِب  

نىصىػػػػػػبى اظتنإنيػػػػػػ  علػػػػػػى أهػػػػػػل الطػػػػػػائ .  ملسو هيلع هللا ىلصعليػػػػػػه أزتػػػػػػدي ألنػػػػػػه  اظتبػػػػػػدع(: كرمػػػػػػيهم ابظتنإنيػػػػػػ  نىػػػػػػص  
، كنىصىػػػػػػبىهي عمػػػػػػرك بػػػػػػن العػػػػػػاص علػػػػػػى االسػػػػػػكندرية كألٌف الرمػػػػػػيى بػػػػػػه معتػػػػػػاده  (59 ركاا الفمػػػػػػذم مرسػػػػػػالن 

كالسػػػػػهاـ ك ػػػػػػاهرا مػػػػػػع اضتاجػػػػػة كعػػػػػػدمها كِف اظتغػػػػػػي هػػػػػو  ػػػػػػاهر كػػػػػػالـ اإلمػػػػػاـ كقطػػػػػػع اظتيػػػػػػاا عػػػػػػنهم 
ـى عػػػػػػاًمريهيم، كهػػػػػػو أىعىػػػػػػمُّ ككػػػػػػذا السػػػػػػابلة كهػػػػػػدـ حصػػػػػػود ػػػػػػدى م كِف  اٍلميحػػػػػػرر( ك الػػػػػػوجيز( ك الفػػػػػػركع( هى

 (60 . ألٌف القصد إضعافػيهيم كإرهاهبم ليإيبوا داعيى هللا
ٍغػػػػًي(: 

ي
ػػػػوىازياي مىػػػػعى "قػػػػاؿ ابػػػػن قيدامػػػػة ِف  اظت ـً أىزٍتىػػػػدى جى ػػػػالى ًنيػػػػً  عىلىػػػػٍيًهٍم. كى ىػػػػاًهري كى كىكتىيػػػػوزي نىٍصػػػػبي اٍلمىٍنإى

ػػػػػػػػػًة كىعىػػػػػػػػػدى  ًنيػػػػػػػػػ ى عىلىػػػػػػػػػى أىٍهػػػػػػػػػًل الط ػػػػػػػػػاًئً . كىؽت ػػػػػػػػػٍن رىأىل ذىلًػػػػػػػػػكى  ملسو هيلع هللا ىلصًمهىا  أًلىف  الن ػػػػػػػػػِب  اضتٍىاجى نىصىػػػػػػػػػبى اٍلمىٍنإى
ػػػػػػاءى اضتٍىػػػػػػًديثي عىػػػػػػٍن الن ػػػػػػِبًٌ  يٍنػػػػػػًذًر: جى

، كىأىٍصػػػػػػحىابي الػػػػػػر ٍأًم. قىػػػػػػاؿى ابٍػػػػػػني اظت ػػػػػػاًفًعيُّ ، كىالش   الثػ ػػػػػػٍورًمُّ، كىاأٍلىٍكزىاًعػػػػػػيُّ
ًنيػػػػػ ى  ملسو هيلع هللا ىلص ًنيػػػػػ ى عىلىػػػػػى أىٍهػػػػػًل الط ػػػػػاًئً . كىعىػػػػػٍن عىٍمػػػػػرًك بٍػػػػػًن اٍلعىػػػػػاًص، أىن ػػػػػهي نىصىػػػػػبى اٍلمىٍنإى أىن ػػػػػهي نىصىػػػػػبى اٍلمىٍنإى

رًي ة. كىأًلىف  اٍلًقتىاؿى ًبًه ميٍعتىاده  ٍندى ٍسكى اـً  ،عىلىى أىٍهًل اإٍلً هى  (61 . "فىأىٍشبىهى الر ٍميى اًبلسًٌ
هػػػػػػػػػذٌ 

ي
فصػػػػػػػػػل: كال كتػػػػػػػػػوزي ًقتىػػػػػػػػػاعتييم ابلن ػػػػػػػػػار كالرمػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػن اظتنإنيػػػػػػػػػ  إال "ب(: قػػػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػػوكم ِف  اظت

لضػػػػركرةو، ألنػػػػػه ال كتػػػػوز أف يػيٍقتىػػػػػلى إال مىػػػػػن ييقاتًػػػػلي، كالقىٍتػػػػػلي ابلنػػػػار أك اظتنإنيػػػػػ  يػىعيػػػػػمُّ مىػػػػن ييقاتًػػػػػلي كمىػػػػػن 
لىػػػػػػػهي ال ييقاتًػػػػػػػلي، كإف دىعىػػػػػػػٍط إليػػػػػػػه الضػػػػػػػركرةي جػػػػػػػازى كمػػػػػػػا كتػػػػػػػوز أف يػيٍقتىػػػػػػػلى مىػػػػػػػن ال ييقاتًػػػػػػػلي إذا قصػػػػػػػ دى قػىتػٍ

 (62 . "للدفع
 

كِف هػػػػػذا اضتالػػػػػػة أجػػػػػػاز العلمػػػػػػاء قتػػػػػػل اظتعصػػػػػومني مػػػػػػن النسػػػػػػاء كالصػػػػػػبياف إذا دىعىػػػػػػط اضتاجػػػػػػة إذل 
رمػػػػػػػًيًهم ابظتنإنيػػػػػػػ ، كهػػػػػػػي آلػػػػػػػةه كانػػػػػػػط تيسػػػػػػػتخدـ ِف السػػػػػػػاب  تيرمىػػػػػػػى هبػػػػػػػا اضتإػػػػػػػارة الكبػػػػػػػار كأحيػػػػػػػاانن 

                                                           
 59)  2762.) 
 60)  3/319.) 
 61)  9/231.) 
 62) 3/303ّ) 
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ـى البيػػػػوت  ػػػػرًؽى أك  ػػػػدي كتىقتيػػػػلى مىػػػػن فيهػػػػا، كإجػػػػاز م عتػػػػذا تكػػػػوف اضتإػػػػارة مشػػػػتعلةن ابلنػػػػار، فبٌمػػػػا أف حتى
ػػػػػى مػػػػػن فػػػػػتح هػػػػػذا اضتصػػػػػن حػػػػػ  لػػػػػو قيتًػػػػػلى النسػػػػػاءي  األسػػػػػلوب إفتػػػػػا كػػػػػاف مػػػػػن ابب اظتصػػػػػلحة الػػػػػِت تيرجى
كالصػػػػػػبيافي نتيإػػػػػػةن لػػػػػػذلك، فاظتصػػػػػػلحة الػػػػػػِت تػػػػػػوفػ رىت ِف فػػػػػػتح حصػػػػػػنو كاحػػػػػػدو، كذلػػػػػػك بقصػػػػػػ  أهلػػػػػػه 

 ابظتنإني .
ػػػػػػػػدي هػػػػػػػػذا اظتصػػػػػػػػلحةي ِف تػػػػػػػػدمري مىقىػػػػػػػػٌر قػػػػػػػػوة أمريكػػػػػػػػ ا االقتصػػػػػػػػادية كالعسػػػػػػػػكرية كالسياسػػػػػػػػية أال توجى

ػػػػبى ضػػػػحيةى ذلػػػػك النسػػػػاءي كالصػػػػبيافي؟ بلػػػػى! إٌف  ػػػػ   عػػػػن حصػػػػار اظتسػػػػلمني كقىػػػػتًلًهم حػػػػ  لػػػػو ذىهى لًتىكي
.  هذا أعظمي مصلحةو، كإف كاف مثلي هذا ال يػينىاؿي إال هبذًا الطريقًة فقد أتىىك دى

 
 احلالة السادسة 

تػػػػػػػفس الكفػػػػػػػار هبػػػػػػػم أم إذا تػػػػػػػفس الكفػػػػػػػار  ككتػػػػػػػوز قتػػػػػػػل معصػػػػػػػـو الػػػػػػػدـ مػػػػػػػن الكفػػػػػػػار ِف حػػػػػػػاؿ
يقىاتًلىػػػػػة حػػػػػ  لػػػػػو هلػػػػػك النسػػػػػاء كالصػػػػػبياف جػػػػػازى ذلػػػػػك، 

بنسػػػػػائهم كصػػػػػبيادم جػػػػػاز رمػػػػػيهم كيقصػػػػػد اظت
بشػػػػػػػر ني أحػػػػػػػدقتا: أف تػػػػػػػدعو اضتاجػػػػػػػة إذل ذلػػػػػػػك، كالثػػػػػػػان: أف يكػػػػػػػوف القصػػػػػػػدي القلػػػػػػػِبُّ للمسػػػػػػػلمني 

عصومني.
ى
يقىاتًلىة ال إذل اظت

 ميوج هه إذل اظت
ٍغػػػػػػػػًي(: قػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػن قيد

ي
ػػػػػػػػازى "امػػػػػػػػة ِف  اظت يىاًدًٍم، جى ػػػػػػػػاًئًهٍم كىًصػػػػػػػػبػٍ ػػػػػػػػوا ِف اضتٍىػػػػػػػػٍرًب بًًنسى فىٍصػػػػػػػػله: كىًإٍف تػىتػىر سي

يىافي، كىأًلىف    ملسو هيلع هللا ىلصرىٍمػػػػػػػيػيهيٍم، كىيػىٍقًصػػػػػػػدي اٍلميقىاتًلىػػػػػػػةى  أًلىف  الن ػػػػػػػِب   ػػػػػػػبػٍ ػػػػػػػاءي كىالصًٌ ػػػػػػػٍم النًٌسى ًنيػػػػػػػً  كىمىعىهي رىمىػػػػػػػاهيٍم اًبٍلمىٍنإى
ػػػػػ    ػػػػػوا ذىلًػػػػػكى تػىتػىر سيػػػػػوا هًبًػػػػػٍم ًعٍنػػػػػدى  كى ػػػػػٍم مىػػػػػ ى عىًلمي ػػػػػاًد، أًلىنػ هي اٍلميٍسػػػػػًلًمنيى عىػػػػػنػٍهيٍم يػيٍفًضػػػػػي إذلى تػىٍعًطيػػػػػًل اصتًٍهى

ػػػػػػػةو  أًلىف  الن ػػػػػػػِب   ػػػػػػػرى ميٍلتىًحمى ػػػػػػػةن أىٍك غىيػٍ انىػػػػػػػٍط اضتٍىػػػػػػػٍربي ميٍلتىًحمى ػػػػػػػوىاءه كى ػػػػػػػادي. كىسى ػػػػػػػٍوًفًهٍم فػىيػىنػٍقىًطػػػػػػػعي اصتًٍهى دلٍى  ملسو هيلع هللا ىلصخى
اـً اضتٍىٍربً  ي اًبلر ٍمًي حىاؿى اٍلًتحى  (63 . "يىكيٍن يػىتىحىني 

ػػػػػػاب(:  ػػػػػريـى إتػػػػػػالؼه ضتيػػػػػػوافو ػتتػىػػػػػػرىـو ضًتيٍرمىتًػػػػػًه كللنهػػػػػػي عػػػػػػن ذبػػػػػػح "قػػػػػاؿ األنصػػػػػػارم ِف  فػػػػػػتح الوه  كىحى
ػػػػػػ لًػػػػػػًه إال ضتاجػػػػػػةو كخيػػػػػػلو ييقػػػػػػاتًلوفى عليهػػػػػػا فيإػػػػػػوزي إتالفيهػػػػػػا لػػػػػػدفعهم أك للظىفى ر هبػػػػػػم،  اضتيػػػػػػواف لغػػػػػػري مىٍأكى

 (64 . "كما كتوز قتلي الذرارم عند التٌفس هبم بل أىٍكذلى 
يٍحتىػػػػػاج( بعػػػػػدما ذكػػػػػر جػػػػػواز قتػػػػػل اضتيػػػػػواف الػػػػػذم ييعيػػػػػنهم كذكػػػػػر منهػػػػػا 

قػػػػػاؿ الشػػػػػربيي ِف  ميٍغػػػػػًي اظت
مػػػػػا يقػػػػػاتلوان عليػػػػػه أك خفنػػػػػا أف يركبػػػػػوا للغػػػػػد كاطتيػػػػػل فيإػػػػػوز إتالفػػػػػه لػػػػػدفعهم أك للظفػػػػػر هبػػػػػم ألدػػػػػا  "

                                                           
 63)  9/233.) 
 64)  2/301.) 
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اطتيػػػػػل أكذل كقػػػػػد كرد ذلػػػػػك ف ،جػػػػػاز قتػػػػػل النسػػػػػاء كالصػػػػػبياف عنػػػػػد التػػػػػفس هبػػػػػم كاللػػػػػة للقتػػػػػاؿ، كإذا
  (65 . "ِف السري من فعل الصحابة رىضيى هللا تعاذل عنهيم

ـ(:  أًلىان  ؾتيىػػػػػػػػػٌوًزي قىتػػػػػػػػػلى أكالد الكفػػػػػػػػػار عنػػػػػػػػػد "قػػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػػاحب  قواعػػػػػػػػػد األحكػػػػػػػػػاـ ِف مصػػػػػػػػػاحل األىانى
  (66 . "التٌفس هبم حيث ال كتوز مثل ذلك ِف أ فاؿ اظتسلمني

كقػػػػػػد اتفػػػػػػ  العلمػػػػػػاء علػػػػػػى أٌف جػػػػػػي  الكفػػػػػػار إذا تفسػػػػػػوا مبػػػػػػن "قػػػػػػاؿ ابػػػػػػن تيميػػػػػػة ِف  الفتػػػػػػاكل(: 
عنػػػػػػدهم مػػػػػػن أسػػػػػػرل اظتسػػػػػػلمني كخيػػػػػػ ى علػػػػػػى اظتسػػػػػػلمني الضػػػػػػرر إذا دل ييقػػػػػػاتًليوا فػػػػػػبدم يػيقىػػػػػػاتىلوفى كإف 

 (67 . "أىٍفضىى ذلك إذل قتل اظتسلمني الذين تف سيوا هبم
قػػػػػػػاؿ ِف  اإلنصػػػػػػػاؼ(: كإف تف سػػػػػػػوا مبسػػػػػػػلمو دل كًتيػػػػػػػز "ركض(: كقػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػن قاسػػػػػػػم ِف  حاشػػػػػػػية الػػػػػػػ

، كهذا بال نزاعو   (68 "رمييهم إال أف ـتاؼ على اظتسلمني فػىيػىٍرًميًهم كيػىٍقًصدي الكفارى
 

تػػػػفًٌسي هبػػػػم مػػػػن 
ي
، أال كهػػػػو أٌف هنػػػػاؾ فػىٍرقىػػػػان ِف اضتكػػػػم إذا كػػػػاف اظت ككتػػػػبي التنبيػػػػه هنػػػػا علػػػػى أمػػػػرو مهػػػػمو

عصػػػػػػوم
ى
ٍسي مػػػػػػن اظتسػػػػػػلمني اظتسػػػػػػلمني أك مػػػػػػن اظت ني مػػػػػػن الكفػػػػػػار كالنسػػػػػػاء كاأل فػػػػػػاؿ، فػػػػػػبذا كػػػػػػاف الػػػػػػفًٌ

فػػػػػػال يػيٍرمىػػػػػػى العػػػػػػدكُّ إال لضػػػػػػركرةو، كذلػػػػػػك أبف تكػػػػػػوف مفسػػػػػػدةي تػػػػػػرؾ رميًػػػػػػًه أعظػػػػػػمى مػػػػػػن مفسػػػػػػدة قتػػػػػػل 
ػػػػػى مػػػػػن اجتيػػػػػاح العػػػػػدكًٌ ألرض اظتسػػػػػلمني كقتػػػػػل أكثػػػػػرى ؽت ػػػػػن تػىتػىػػػػػر سى  ًٍس مػػػػػن اظتسػػػػػلمني، كػػػػػأف متيٍشى الػػػػػفًٌ

ػػػػػػى ًتًهم كذهػػػػػػاًب أمػػػػػػًر اظتسػػػػػػلمني، كالضػػػػػػركرةي  هبػػػػػػم، أك متيٍشى ػػػػػػوٍكى مػػػػػػن قتػػػػػػل جػػػػػػي  اظتسػػػػػػلمني ككسػػػػػػًر شى
 تػيقىد ري ًبقىدىرًهىا.

ػػػػ ُّ مػػػػن اضتالػػػػة  تػػػػفًٌس هبػػػػم مػػػػن نسػػػػاء الكفػػػػار كصػػػػبياًدًم فػػػػبٌف األمػػػػرى أىخى
ي
أٌمػػػػا ِف حالػػػػة أف يكػػػػوف اظت

ًٍس مػػػػػػن اظتعصػػػػػػومني إذا دىعىػػػػػػط اضتاجػػػػػػ ة لػػػػػػذلك كلػػػػػػو دل األكذل فيإػػػػػػوز رمػػػػػػيي العػػػػػػدك مػػػػػػع هػػػػػػالؾ الػػػػػػفًٌ
ػػػػػػػ ُّ مػػػػػػػن عصػػػػػػػمة دمػػػػػػػاء  ػػػػػػػةو، ألٌف عصػػػػػػػمةى دمػػػػػػػاء نسػػػػػػػاء الكفػػػػػػػار كصػػػػػػػبياًدًم أىخى ػػػػػػػن لضػػػػػػػركرةو ميًلح  تكي

عنػػػػػػػػدما أجػػػػػػػػػاز ِف  ملسو هيلع هللا ىلصاظتسػػػػػػػػلمني، فػػػػػػػػاأليكذلى تيبػػػػػػػػاحي للحاجػػػػػػػػػة كالثانيػػػػػػػػةي تيبػػػػػػػػاحي للضػػػػػػػػػركرة، ألٌف الن ػػػػػػػػِب  
ث امىػػػػػةى قػىٍتػػػػػلى ذرارم اظتشػػػػػركني ػػػػػٍم ًمػػػػػنػٍهيٍم(كقػػػػػاؿ:  حػػػػػديث الص ػػػػػٍعًب بػػػػػن جى دل يىٍستػىٍفًصػػػػػل عػػػػػن اضتالػػػػػة   هي

                                                           
 65)  4/227.) 
 66)  1/82.) 
 67)  28 /546-20/52.) 
 68)  4/271 .) 



يوُسف الُعَيْيري|  حقيقة الحرب الصليبّية الجديدة  
 

 

 
62 

ػػػػػن  الػػػػػِت تضػػػػػطر هم لػػػػػذلك كدل يضػػػػػع ضػػػػػوابطان صتػػػػػواز ذلػػػػػك، علمػػػػػان أٌف حاجػػػػػة البػىيىػػػػػات كاإلغػػػػػارة دل تكي
ػػػػػػػةن بشػػػػػػػكلو دائػػػػػػػمو علػػػػػػػى اظتسػػػػػػػلمني كالن ػػػػػػػِبًٌ  ملسو هيلع هللا ىلصِف زمػػػػػػػن الن ػػػػػػػِبًٌ  ن ، كمػػػػػػػا ِف الصػػػػػػػحيحىنٍي عػػػػػػػملسو هيلع هللا ىلصميًلح 

ػػػػافى رىسيػػػػوؿي اَّللً  ملسو هيلع هللا ىلصقػػػػاؿ كػػػػاف رسػػػػوؿ هللا  هنع هللا يضرأنػػػػسو  ػػػػ   ييٍصػػػػًبحى، فىػػػػًبٍف  ملسو هيلع هللا ىلص: كى ًإذىا غىػػػػزىا قػىٍومنػػػػا دلٍى ييغًػػػػٍر حى
يػٍ  ، كىًإٍف دلٍى يىٍسػػػػػػػمىٍع أىذىاانن أىغىػػػػػػػارى بػىٍعػػػػػػػدى مىػػػػػػػا ييٍصػػػػػػػًبحي، فػىنػىزىٍلنىػػػػػػػا خى ػػػػػػػكى ػػػػػػػعى أىذىاانن أىٍمسى . كِف ركايػػػػػػػةو شتًى بػىػػػػػػػرى لىػػػػػػػٍيالن

ػػػػػافى ًإذىا غىػػػػػزىا بًنىػػػػػا قػىٍومنػػػػػا. فػىيىػػػػػديؿُّ ذلػػػػػك علػػػػػى أف  الن ػػػػػِب   هنع هللا يضرللبخػػػػػارمًٌ عػػػػػن أنػػػػػسو  دل يكػػػػػن  ملسو هيلع هللا ىلصقػػػػػاؿ: كى
ػػػػػافى ًإذىا غىػػػػػزىا بًنىػػػػػا  : كى لتتػػػػػاجي البػىيىػػػػػات كاإلغػػػػػارة دائمػػػػػان، بػػػػػل دل يكػػػػػن يغػػػػػزك إال بعػػػػػد الصػػػػػبح كقػػػػػوؿ أنػػػػػسو

االستفصػػػػػاؿى يىنػػػػػزًؿي منزلػػػػػةى العمػػػػػـو ِف  ملسو هيلع هللا ىلص، فػىتػىػػػػػٍرؾي الن ػػػػػِبًٌ ملسو هيلع هللا ىلصا، يىػػػػػديؿُّ علػػػػػى أٌف هػػػػػذا غالػػػػػبي فعلػػػػػه قػىٍومنػػػػػ
س  ػػػػػًة فقػػػػػط، كقتػػػػػل الػػػػػفًٌ عصػػػػػومني مػػػػػن الكفػػػػػار إال بقىٍيػػػػػد اضتاجى

ى
ًٍس مػػػػػن اظت ىقىػػػػػاًؿ، فػػػػػال يػيقىي ػػػػػدي قتػػػػػلي الػػػػػفًٌ

اظت
يًلح ةً  من اظتسلمني ال كتوز إال ِف

 .حاؿ الضركرة اظت
  

ػػػػٍز مي قتػػػػلى  هػػػػذا مػػػػا أحببنػػػػا التنبيػػػػه عليػػػػه، حػػػػ  ال يقػػػػوؿى قائػػػػله أنكػػػػم اسػػػػتدللتم مبسػػػػألة التػػػػٌفس كأىجى
اظتػػػػػػػػدنيني مػػػػػػػػن األمػػػػػػػػريكيني قياسػػػػػػػػان علػػػػػػػػى هػػػػػػػػذا اظتسػػػػػػػػألة، كمسػػػػػػػػألة التػػػػػػػػٌفس ال جتػػػػػػػػوز إال ِف حػػػػػػػػاؿ 

ٍس مػػػػػػػن الضػػػػػػػركرة، فػػػػػػػأمُّ ضػػػػػػػركرةو أصتػػػػػػػأىت مىػػػػػػػن فعػػػػػػػل ذلػػػػػػػك إذا كػػػػػػػاف مسػػػػػػػلمان  ؟ نقػػػػػػػوؿ إٌف قتػػػػػػػل الػػػػػػػفًٌ
الكفػػػػػار ال يػىٍلزىميػػػػػهي الضػػػػػركرة بػػػػػل يكفػػػػػي أف تقػػػػػـو اضتاجػػػػػةي لػػػػػه كال نتكػػػػػن أف لتقػػػػػ  اظتسػػػػػلموف هػػػػػدفػىهيم 

 إال بذلك، جازى هذا الفعلي كمسألة الت حري  كغريًها ؽتا تػىقىد ـ.
 
 

 احلالة السابعة 
ػػػػػػثى أهػػػػػػلي كمػػػػػن حػػػػػػاالت جػػػػػػواز قتػػػػػػل النسػػػػػػاء كالصػػػػػػبياف كالشػػػػػػيوخ مػػػػػػن معصػػػػػػومي الػػػػػػد ـ، أف يػىٍنكي

ذلػػػػػك ِف بػػػػػي  ملسو هيلع هللا ىلصالعهػػػػػد عهػػػػػدىهم، كيػػػػػرل األمػػػػػريي قػػػػػتلهم رتيعػػػػػان كإبقػػػػػاء مىػػػػػن شػػػػػاء، كمػػػػػا فعػػػػػل الن ػػػػػِبُّ 
ػػػػػػل  عسػػػػػػي و عتػػػػػػم كدل يسػػػػػػتبً  أحػػػػػػدان إال النسػػػػػػاءى كاأل فػػػػػػاؿى  قريظػػػػػػة  فقػػػػػػد قػىتىػػػػػػلى رجػػػػػػاعتىيم كشػػػػػػيوخهىمي ككي

، كقػىتىػػػػػػلى مىػػػػػػن سػػػػػػواهيم مػػػػػن اظتع ػػػػػػرىاء، كقػػػػػد قتػػػػػػل الن ػػػػػػِبُّ ِف الػػػػػٌرًؽًٌ كػػػػػػل  مىػػػػػػن   ملسو هيلع هللا ىلصصػػػػػػومني كالشػػػػػػيوخ كاأليجى
 أىنٍػبىطى من يهود بي قريظة كدل ييفٌرؽ بني الذم نىكىثى العهدى كالذم دل ينكيث.
ل ػػػػى( تعليقػػػػان علػػػػى حػػػػديث: عيًرٍضػػػػنىا عىلىػػػػى الن ػػػػِبًٌ  يحى

ػػػػافى يػىػػػػٍوـى قػيرىيٍ  ملسو هيلع هللا ىلصقػػػػاؿ ابػػػػن حػػػػزـو ِف  اظت ظىػػػػةى، فىكى
ػػػػًبيًلي:  ٍنػػػػػطي ؽت ػػػػٍن دلٍى يػيٍنبًػػػػػٍط فىخيلًٌػػػػػيى سى ػػػػػًبيليهي  فىكي ػػػػػوـه "مىػػػػٍن أىنٍػبىػػػػػطى قيتًػػػػلى كىمىػػػػػٍن دلٍى يػيٍنبًػػػػػٍط خيلًٌػػػػيى سى ا عيمي ػػػػػذى فػىهى
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ػػػػػػيٍ  ملسو هيلع هللا ىلصًمػػػػػػٍن الن ػػػػػػِبًٌ  ػػػػػػا، كىالى شى حن ًجػػػػػػرنا، كىالى فىال  ا إرٍتىػػػػػػاعه دلٍى يىٍسػػػػػػتػىٍبً  ًمػػػػػػنػٍهيٍم عىًسػػػػػػيفنا، كىالى  ى ػػػػػػذى بًػػػػػػرينا، كىهى خنا كى
ٍػػػػػػ ى ذىلًػػػػػػكى  ًدينىػػػػػػًة دلٍى متى ػػػػػػٍم ِف عىػػػػػػرىضو ًمػػػػػػٍن أىٍعػػػػػػرىاًض اٍلمى صىػػػػػػًحيحه ًمػػػػػػنػٍهيٍم رىًضػػػػػػيى اَّلل ي عىػػػػػػنػٍهيٍم ميتػىػػػػػػيػىق نه  أًلىنػ هي

 (69 . "عىلىى أىحىدو ًمٍن أىٍهًلهىا
ىعىػػػػػػػػاد(: 

ٍدييػػػػػػػػهي "قػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػن القػػػػػػػػيم رزتػػػػػػػػه هللا  ِف  زاد اظت إذا صػػػػػػػػاحلىى أك عاهػػػػػػػػدى قومػػػػػػػػان  ملسو هيلع هللا ىلصككػػػػػػػػاف هى
ػػػػػم انقضػػػػػنيى كمػػػػػا  ػػػػػم كيل هي فػىنػىقىضيػػػػػوا أك نػىقىػػػػػضى بعضيػػػػػهيم كأىقػىػػػػػر اي البػػػػػاقوفى كرىضيػػػػػوا بػػػػػًه غىػػػػػزىا اصتميػػػػػعى، كجىعىلىهي
ػػػػػػػنػ تيهي ِف  نػيقىػػػػػػػاع، ككمػػػػػػػا فعػػػػػػػل ِف أهػػػػػػػل مكػػػػػػػةى، فهػػػػػػػذا سي فعػػػػػػػل ِف بػػػػػػػي قريظػػػػػػػة كبػػػػػػػي الن ًضػػػػػػػري كبػػػػػػػي قػىيػٍ

ػػػػػا أعػػػػػانوا عػػػػػدك  الن اقضػػػػػنيى الن ػػػػػاكثنيى  ( كقػػػػػاؿ أيضػػػػػان:  كقػػػػػد أفػػػػػ  ابػػػػػن تيميػػػػػة بغػػػػػزك نصػػػػػارل اظتشػػػػػرؽ لىم 
اظتسػػػػػلمني علػػػػػى قتػػػػػاعًتًم فأمػػػػػدُّكهيم ابظتػػػػػاؿ كالسػػػػػالح، كإف كػػػػػانوا دل يغػػػػػزكان كدل لتػػػػػاربوان كرآهػػػػػم بػػػػػذلك 

حػػػػػرب ذإعػػػػػانتهم بػػػػػي بكػػػػػر بػػػػػن كائػػػػػل علػػػػػى  ملسو هيلع هللا ىلصانقضػػػػػني للعهػػػػػد، كمػػػػػا نقضػػػػػط قػػػػػري  عهػػػػػد الن ػػػػػِبًٌ 
 ."حلفائه
 

عصػػػػومني مػػػػن الكفػػػػار كالنسػػػػاء كالصػػػػبياف 
ى
فهػػػػذا هػػػػي اضتػػػػاالت الػػػػِت أجػػػػازى الفقهػػػػاء فيهػػػػا قتػػػػل اظت

، كالػػػػػػذين قيتلػػػػػػوا ِف أمريكػػػػػػا ِف عمليػػػػػػات «مػػػػػػدنيان »كالشػػػػػػيوخ كمىػػػػػػن ِف حيكمهػػػػػػم ؽتػػػػػػن ييسػػػػػػٌمى اليػػػػػػـو 
 الثاليء اظتبارؾ ال مترجوف َباؿ عن هذا اضتاالت الِت ذكرتي أبدان.

يػػػػػزي قتػػػػػل ككمػػػػػا قىػػػػػد مٍ  تػىػػػػػٍوا أبٌف الشػػػػػريعةى ال جتي طي فبنػػػػػه يكفػػػػػي الػػػػػذين قػػػػػالوا علػػػػػى هللا بغػػػػػري علػػػػػمو كأىفػٍ
ػػػػػػػم، أف يوافقػػػػػػػوا علػػػػػػػى أٌف حالػػػػػػػةن كاحػػػػػػػدةن مػػػػػػػن اضتػػػػػػػاالت  ، يكفػػػػػػػيهم هػػػػػػػم كمىػػػػػػػن كافػىقىهي األبػػػػػػػرَيء َبػػػػػػػاؿو

لػػػػػػةن ِف أمريكػػػػػػا، فػػػػػػبذا كافقػػػػػػوا علػػػػػػى أٌف حا«!! األبػػػػػػرَيء»اظتػػػػػػذكركة آنفػػػػػػان تنطبػػػػػػ  علػػػػػػى مىػػػػػػن شتىُّػػػػػػوهيم بػػػػػػػ
كاحػػػػػدة تنطبػػػػػ  علػػػػػى أبػػػػػرَيء أمريكػػػػػا فقػػػػػد لػػػػػزمهم القػػػػػوؿ  ػػػػػواز قػػػػػتلهم إمػػػػػا قصػػػػػدان معاملػػػػػة ابظتثػػػػػل أك 

 .تبعان كفقان للحاالت السابقة
ٍمنىاها عػػػػػن أبػػػػػرَيء أمريكػػػػػا  كإذا دل يوافقػػػػػوا علػػػػػى ذلػػػػػك فػىيػىٍلػػػػػزىميهيم أف يصػػػػػرفوا كػػػػػل  اضتػػػػػاالت الػػػػػِت قىػػػػػد 

 م ذلك؟كما يسمونػىهيم، ليستقيمى قوعتييم، كأى   عت
أٌمػػػػػػا االسػػػػػػتدالؿ بعمومػػػػػػاتو ك ويشػػػػػػاتو ال تقػػػػػػـو هبػػػػػػا اضتإػػػػػػةي علػػػػػػى كقػػػػػػائعى معينػػػػػػةو، كال تنضػػػػػػبط 
يػػػػػػػزي الظلػػػػػػػم كالعػػػػػػػدكاف، كقػػػػػػػوعتم:  حينمػػػػػػػا تنػػػػػػػزؿ علػػػػػػػى الواقػػػػػػػع فهػػػػػػػذا اب ػػػػػػػله  كقػػػػػػػوعتم: الشػػػػػػػريعةي ال جتي

                                                           
ا حىًديثه حىسىنه صىًحيحه.1584(، كاضتىًديثي رىكىااي الفمذم  7/299  (69  ا ًعنٍ   (، كقىاؿى أىبيو ًعيسىى: هىذى دى بػىٍعًض أىٍهًل اٍلًعٍلًم  أىنػ هيٍم يػىرىٍكفى كىاٍلعىمىلي عىلىى هىذى

.. ٍ يػيٍعرىًؼ اٍحًتالىميهي كىالى ًسنُّهي، كىهيوى قػىٍوؿي أىزٍتىدى كىًإٍسحىاؽى  اإًلنٍػبىاتى بػيليوغنا ًإٍف دلى
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يػػػػػزي قتػػػػػل النسػػػػػاء كالصػػػػػبياف، كالشػػػػػريعةي لػػػػػيس فيهػػػػػا إرهػػػػػاب، كعقيػػػػػدةي اظتسػػػػػلم  ٍنػىعيػػػػػهي أف الشػػػػػريعةي ال جتي دتى
.  يعاقب مىن ال يستح ُّ العقوبةى، كاإلسالـي لتيىرًٌـي اإلرهابى كالعن ى

ػػػػػػلُّ هػػػػػػذا عمومػػػػػػاته رمبػػػػػػا تنطبػػػػػػ ي أحيػػػػػػاانن أك تكػػػػػػوفي هػػػػػػي األصػػػػػػلى ِف بعػػػػػػض األبػػػػػػواب، كلكػػػػػػٌن  ككي
هنػػػػػػاؾ أدلػػػػػػةن خاصػػػػػػةن تقضػػػػػػي علػػػػػػى هػػػػػػذا العمومػػػػػػات، كذلػػػػػػك ِف حػػػػػػاؿ إنزاعتػػػػػػا علػػػػػػى كقػػػػػػائعى معينػػػػػػةو، 

صػػػػػػػػػاص مػػػػػػػػػن اصتػػػػػػػػػان ال ييسػػػػػػػػػٌمى عػػػػػػػػػدكاانن كال  لمػػػػػػػػػان كال اعتػػػػػػػػػداءن، كقتػػػػػػػػػلي النسػػػػػػػػػاء فاصتهػػػػػػػػػاد أك الق
كالصػػػػبياف إذا كػػػػاف ًكفػٍقىػػػػان للحػػػػاالت السػػػػابقة كمػػػػا تػىفىػػػػر ع عنهػػػػا فبنػػػػه ال ييسػػػػٌمى  لمػػػػان كال عػػػػدكاانن بػػػػل 

﴿تػيٍرًهبيػػػػوفى : اإلرهػػػػاب أمػػػػران هللاي بػػػػه ِف قولػػػػههػػػػو مػػػػن اظتػػػػأمور بػػػػه شػػػػرعان كأىقػىلُّػػػػهي أف يكػػػػوفى مػػػػن اظتبػػػػاح، ك 
، فبرهػػػػػػػاب األعػػػػػػػداء كمىػػػػػػػن عىػػػػػػػاكىنػىهيم أمػػػػػػػره كاجػػػػػػػبه علػػػػػػػى [60]األنفػػػػػػػاؿ:  بًػػػػػػػًه عىػػػػػػػديك  اَّللً  كىعىػػػػػػػديك كيٍم﴾

ػػػػػػلُّ ذلػػػػػػك لريضػػػػػػى عنػػػػػػه  يحىر مػػػػػػات، كي
ػػػػػػن تػػػػػػرؾى الواجبػػػػػػات كجعلهػػػػػػا ِف صػػػػػػٌ  اظت اظتسػػػػػػلمني، كعإبػػػػػػان ًلمى

 أهل الكفر كاظتوبقات!!
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 ت ِّج ار ةِّ الع ال م ي  ح ْك   ق تل اْلم ْسلِّمني  الذِّين  ك ان وا يفِّ م رْك ز ال
 

عصػػػػػومنيى مػػػػػن الكفػػػػػار 
ى
كهنػػػػػاؾ إيػػػػػراده كجيػػػػػهه: فػىػػػػػريب  قائػػػػػلو يقػػػػػوؿ: إٌف مػػػػػا أىٍكرىد مُّ مػػػػػن جػػػػػواز قتػػػػػل اظت

ِف بعػػػػػػػػض اضتػػػػػػػػاالت كػػػػػػػػالـه حسػػػػػػػػنه، إال أنػػػػػػػػه يوجػػػػػػػػد مسػػػػػػػػألةه مهمػػػػػػػػةه كهػػػػػػػػي أٌف هنػػػػػػػػاؾ عػػػػػػػػددان مػػػػػػػػن 
سػػػػػلمني الػػػػذين ِف مركػػػػػز اظتسػػػػلمني راحى ضػػػػػحية تػػػػدمري مركػػػػػز التإػػػػارة العػػػػػالىمىي، فكيػػػػ  جػػػػػاز قتػػػػل اظت

التإػػػػػارة العػػػػػالىمىي، رغػػػػػم أنكػػػػػم ال جتيػػػػػزكف قتػػػػػل الػػػػػفس مػػػػػن اظتسػػػػػلمني إال حػػػػػاؿ الضػػػػػركرة كال ضػػػػػركرة 
 لذلك
 

َ  عن ىذا من سبعة أ ْوجوع  ي  وجن 
ػػػػػػػػػد  أوالا  إٌف عػػػػػػػػػدد اظتسػػػػػػػػػلمني ِف مركػػػػػػػػػز التإػػػػػػػػػارة العػػػػػػػػػالىمىي دل يػيٍعػػػػػػػػػرىؼ حػػػػػػػػػ  الف، بػػػػػػػػػل دل يػيتىأىك 

ػػػػل حػػػػ  الف أكثػػػػرى مػػػػن  الذتائػػػػة جثػػػػةو فكيػػػػ  عتػػػػم ذإ بػػػػات كجػػػػوديهم مػػػػن عدمػػػػه كإذا كا تىشى نػػػػط دل تػينػٍ
 موت عددو من اظتسلمني، كإذا  ػىبىطى أٌف هناؾ عددان من اظتسلمني فنقوؿ:

إننػػػػػا ال نعلػػػػػم مىػػػػػن الفاعػػػػػل الػػػػػذم قػػػػػاـ ابلعمليػػػػػات، فػػػػػبذا كػػػػػاف مسػػػػػلمان فػػػػػال بيػػػػػد  أف نعػػػػػرؼ  اثني     اا 
عػػػػل، هػػػػل هػػػػي ضػػػػركرةه أـى حاجػػػػةه؟ فػػػػبف كانػػػػط ضػػػػركرةن مػػػػا هػػػػي اظتػػػػلرات الػػػػِت دفعتػػػػه ظتثػػػػل ذلػػػػك الف

ؾ مسػػػػػلمني، كإف كانػػػػػط حاجػػػػػةن فهػػػػػي خاضػػػػػعةه  ػػػػػالى كقىػػػػد رىها ًبقىػػػػػدىرًهىا جػػػػػازى لػػػػػه الفعػػػػػل مػػػػػع احتمػػػػاؿ هى
 ألمرو آخىرى كهو الوجهي الثالث:

إٌف مػػػػػػػن اظتؤٌكػػػػػػػد لػػػػػػػدل اصتميػػػػػػػع أبنػػػػػػػه ال يوجػػػػػػػد ِف مركػػػػػػػز التإػػػػػػػارة العػػػػػػػالىمىي إال شػػػػػػػركاته   اثلث       اا 
ػػػػػػ ي إال كفػػػػػػاران، كمػػػػػػا أٌف هػػػػػػذا األبػػػػػػراجي كػػػػػػافرة، كإ ٌف غلبػػػػػػةى الظػػػػػػٌن قائمػػػػػػةه أبٌف هػػػػػػذا الشػػػػػػركات ال تو ًٌ

ػػػػػػعي فيهػػػػػػا اللػػػػػػو  الصػػػػػػهيون كاصتاليػػػػػػة اليهوديػػػػػػة، فػػػػػػاضتكم  تػىقىػػػػػػعي ِف منطقػػػػػػةو تػيعىػػػػػػدُّ أكػػػػػػل منطقػػػػػػةو يػىتىإىم 
.  على غلبة الظٌن ِف هذا اضتالة جائزه

فػػػػبٌف الشػػػػافعي  يػػػػرل أف الكػػػػ  عػػػػن الكفػػػػار ِف حػػػػ  كمػػػػع التأٌكػػػػد مػػػػن كجػػػػود اظتسػػػػلمني  رابع    اا 
بػػػػػػػالد اضتػػػػػػػرب خشػػػػػػػيةى قتػػػػػػػل اظتسػػػػػػػلمني الػػػػػػػذين اختػىلىطيػػػػػػػوا معهػػػػػػػم يػػػػػػػرل أنػػػػػػػه علػػػػػػػى الن ػػػػػػػٍدب ال علػػػػػػػى 

ػػػػػػوهيٍم أىٍف : الوجػػػػػوب كأجػػػػػاب عػػػػػػن قػػػػػوؿ هللا تعػػػػػػاذل ػػػػػػاءه ميٍؤًمنىػػػػػاته دلٍى تػىٍعلىمي ػػػػػػاؿه ميٍؤًمنيػػػػػوفى كىًنسى ﴿كىلىػػػػػٍوالى رًجى
كإف كػػػػػػاف ِف "أىجػػػػػػابى ِف األيـٌ بقولػػػػػه:  [25]الفػػػػػتح:  طى يػػػػػوهيٍم فػىتيًصػػػػػػيبىكيٍم ًمػػػػػنػٍهيٍم مىعىػػػػػػر ةه ًبغىػػػػػرٍيً ًعٍلػػػػػػمو﴾تى 
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أيسػػػػػارل مػػػػػن اظتسػػػػػلمني، أك جتػػػػػاره مسػػػػػتأمنوف كىرًٍهػػػػػطي الن ٍصػػػػػبى علػػػػػيهم مبػػػػػا  -أم دار اضتػػػػػرب-الػػػػػدار 
دار إف كانػػػػػط يػىعيػػػػػمُّ مػػػػػن الت حريػػػػػ ، كالت غريػػػػػ  كمػػػػػا أشػػػػػبهه، غػػػػػري ػتيىػػػػػر ـو لػػػػػه حترنتػػػػػان بػىيًٌنىػػػػػان، كذلػػػػػك أٌف الػػػػػ

مباحػػػػػةن فػػػػػال يىبًػػػػػنيي أف حتيىػػػػػرـ  أبف يكػػػػػوف فيهػػػػػا مسػػػػػلمي لتػػػػػـر دمػػػػػه، كإفتػػػػػا كىرًٍهػػػػػطي ذلػػػػػك احتيا ػػػػػان، ألٌف 
ػػػػػػػن فيهػػػػػػا مسػػػػػػػلمه أف ؾتاكزهػػػػػػػا فػػػػػػػال نقاتلهػػػػػػػا كإف قاتلناهػػػػػػا بغػػػػػػػري مػػػػػػػا يػيعىػػػػػػػمُّ مػػػػػػػن  مباحػػػػػػان لنػػػػػػػا لػػػػػػػو دل يكي

 (70 . "الت حري ، كالت غري 
كأٌمػػػػا احتإػػػػاج " أحكػػػػاـ القػػػػرآف( معػػػػززان هػػػػذا الػػػػرأم:  كقػػػػاؿ اإلمػػػػاـ اصتٌصػػػػاص مػػػػن األحنػػػػاؼ ِف

﴾: مىػػػػػػػن لتيٍػػػػػػػتىجُّ بقولػػػػػػػػه ػػػػػػػاءه ميٍؤًمنىػػػػػػػاته ػػػػػػػاؿه ميٍؤًمنيػػػػػػػػوفى كىًنسى ، ِف مىنػػػػػػػع رمػػػػػػػػي [25]الفػػػػػػػػتح:  ﴿كىلىػػػػػػػٍوالى رًجى
الكفػػػػػار ألجػػػػػل مػػػػػن فػػػػػيهم مػػػػػن اظتسػػػػػلمني، فػػػػػبٌف اليػػػػػةى ال داللػػػػػةى فيهػػػػػا علػػػػػى موضػػػػػع اطتػػػػػالؼ كذلػػػػػك 

ػػػػػػػ   اظتسػػػػػػػ لمني عػػػػػػػنهم، ألنػػػػػػػه كػػػػػػػاف فػػػػػػػيهم قػػػػػػػوـه مسػػػػػػػلموف، دل  مىػػػػػػػن ألٌف أكثػػػػػػػر مػػػػػػػا فيهػػػػػػػا أٌف هللا كى
لػػػػػو دخلػػػػػوا مكػػػػػةى ابلسػػػػػي  أف ييصػػػػػيبوهم، كذلػػػػػك إفتػػػػػا تػػػػػدؿُّ علػػػػػى إابحػػػػػة تػػػػػرؾ  ملسو هيلع هللا ىلصأصػػػػػحاب النػػػػػِب 

رمػػػػػًيهم كاإلقػػػػػػداـ علػػػػػيهم، فػػػػػػال داللػػػػػةى علػػػػػػى حظػػػػػر اإلقػػػػػػداـ علػػػػػيهم مػػػػػػع العلػػػػػم أبف فػػػػػػيهم مسػػػػػػلمني، 
ػػػػػػ   عػػػػػػنه م ألجػػػػػػل اظتسػػػػػػلمني، كجػػػػػػائزه أيضػػػػػػان إابحػػػػػػة اإلقػػػػػػداـ علػػػػػػى كجػػػػػػه ألنػػػػػػه جػػػػػػائزه أف ييبػػػػػػيحى الكى

 (71 . "التخيري  فبذان ال داللة فيها على حظر اإلقداـ
مث إٌف مىػػػػػػن أىٍجػػػػػػرىل عمػػػػػػـو هػػػػػػذا اليػػػػػػة كمىنىػػػػػػعى اإلضػػػػػػرار بػػػػػػدار اضتػػػػػػرب لوجػػػػػػود مسػػػػػػلمني  خامس      اا 

نػػػػه اليػػػػـو ال توجػػػػد فيهػػػػا، فػػػػبٌف قولىػػػػهي هػػػػذا يقتضػػػػي منػػػػع اضتػػػػرب ضػػػػد أيػػػػة دكلػػػػةو حربيػػػػةو ِف زماننػػػػا، أل
دكلػػػػػػةه مػػػػػػن دكؿ الكفػػػػػػر كاضتػػػػػػرب إال كفيهػػػػػػا عػػػػػػدده لػػػػػػيس ابلقليػػػػػػل مػػػػػػن اظتسػػػػػػلمني، كاضتػػػػػػركب ِف هػػػػػػذا 
ػػػػل  السػػػػٌكاف إٌمػػػػا بشػػػػكلو مباشػػػػرو أك غػػػػري مباشػػػػر، فػػػػبذا منعنػػػػا اإلضػػػػرار هبػػػػم أبيػػػػة  ريقػػػػة  الػػػػزمن تىضيػػػػرُّ كي

مني فيهػػػػػا، إال فقػػػػػد أفضػػػػػى ذلػػػػػك إذل تعطيػػػػػل اصتهػػػػػاد ضػػػػػد دكؿ الكفػػػػػر كاضتػػػػػرب َبٌإػػػػػة كجػػػػػود مسػػػػػل
أنػػػػه ال كتػػػػوز التغافػػػػل عػػػػن اإلضػػػػرار ابظتسػػػػلمني كذلػػػػك ِف الػػػػبالد الػػػػِت يكػػػػوف األغلبيػػػػة العظمػػػػى مػػػػػن 
سػػػػٌكادا مسػػػػلموف، فاإلضػػػػرار هبػػػػم مػػػػن غػػػػري ضػػػػركرةو كضػػػػركرة التػػػػٌفس غػػػػري سػػػػائغةو، أٌمػػػػا قتػػػػل مسػػػػلمو 

ػػػػػلُّ أهًلهػػػػػا كفػػػػػاره ػتػػػػػاربوفى فػػػػػبٌف كػػػػػالـ الشػػػػػافعيًٌ كاصت صػػػػػاص السػػػػػاب  يػىػػػػػريدُّ أك عشػػػػػرةو ِف دار حػػػػػربو كي
 عليه كهللا أعلم.

                                                           
 70)  4/244.) 
 71)  5/275.) 
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كلػػػػو قيػػػػدًٌرى أف منٌفػػػػذ عمليػػػػات الػػػػثاليء اظتبػػػػارؾ مسػػػػلمه كال ضػػػػركرةى لػػػػه هبػػػػذا الفعػػػػل، فػػػػبٌف  سادس    اا 
غايػػػػػةى مػػػػػا عليػػػػػه إذا  ػىبىػػػػػطى كجػػػػػوده للمسػػػػػلمني مػػػػػن ضػػػػػمن الضػػػػػحاَي علػػػػػى أشػػػػػٌد األحكػػػػػاـ عليػػػػػه، أف 

ػػػػثٍػعىم عنػػػػدما اختلطػػػػوا  ملسو هيلع هللا ىلص يػػػػدفع نصػػػػ  ًديىػػػػة اظتقتػػػػولني بنػػػػاءن علػػػػى فتػػػػول الن ػػػػِبًٌ  ػػػػن قتػػػػل مسػػػػلمي خى ًلمى
ػػػػػٍر مىػػػػػن قػىػػػػػتػىلىهيم كدل يػيعىنًٌٍفػػػػػهي كدل يػىٍقػػػػػتىص  منػػػػػه كدل يىػػػػػدٍعي عليػػػػػه كدل يػىتػىبػىػػػػػر أ مػػػػػن فعلػػػػػه كمػػػػػا  ابلكفػػػػػار، كدل ييكىفًٌ

نٍتػػػػة فىػػػػدى  هنع هللا يضرتػىبػىػػػػر أى مػػػػن فعػػػػل خالػػػػدو  ًديػىػػػػتػىهيم كاملػػػػةن  ملسو هيلع هللا ىلصفىعى الن ػػػػِبُّ عنػػػػدما قػىتىػػػػلى مىػػػػن أىٍسػػػػلىميوا مػػػػن بػػػػي جيذى
  (72  .«اللَّه  َّ إِّ  ِّ أ بْ ر أ  إِّل ْيك  ِمَِّّا م ن    خ الِّد  »كقاؿ: 

كظتػػػػػاذا ييػػػػػالـي مىػػػػػن أراد أف يفعػػػػػل اظتػػػػػأمورى بقتػػػػػل كتركيػػػػػع أهػػػػػل اضتػػػػػرب كاسػػػػػتباحة دَيرهػػػػػم كال ييػػػػػالـي 
ـى بػػػػػني  ىٍهػػػػػرىان اظتشػػػػػركني؟ فأصػػػػػبح مىػػػػػن قػػػػػاـ أبمػػػػػر هللا غترمػػػػػان، كمىػػػػػن  ملسو هيلع هللا ىلصمىػػػػػن خػػػػػال  أىٍمػػػػػرى الن ػػػػػِبًٌ  كأقػػػػػا

ـى  ملسو هيلع هللا ىلصتػىبػىػػػػر أى منػػػػه الرسػػػػوؿي  ػػػػري مىػػػػن أقػػػػا مؤمنػػػػان كتػػػػبي اافظػػػػة علػػػػى دىًمػػػػًه كأىٍمنًػػػػًه، كهػػػػذا ال يعػػػػي أننػػػػا نيكىفًٌ
ػػػػػػػػم  ملسو هيلع هللا ىلصبػػػػػػػني  ىٍهػػػػػػػػرىان اظتشػػػػػػػػركني كإٍف كػػػػػػػاف  ػػػػػػػػاهري كػػػػػػػػالـ الن ػػػػػػػِبًٌ  يقتضػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػك، إال أننػػػػػػػا نقػػػػػػػػوؿ هي

 .ميسلموف كغايةي ما يدفعه مىن قػىتػىلىهيم نص ى ًديىًتًهم، كهذا يتضح مبا   
رًيػػػػػػًر بٍػػػػػػًن عىٍبػػػػػػًد اَّللً   ػػػػػػنىنه: عىػػػػػػٍن جى ػػػػػػوؿي اَّللً   هنع هللا يضرركل الفمػػػػػػذم ِف سي : بػىعىػػػػػػثى رىسي ػػػػػػرًي ةن ًإذلى  ملسو هيلع هللا ىلصقىػػػػػػاؿى سى

، فى  ػػػػػػثٍػعىمو : فػىبػىلىػػػػػػ ى ذىلًػػػػػػكى الن ػػػػػػِب  خى ػػػػػػإيوًد، فىأىٍسػػػػػػرىعى فًػػػػػػيًهٍم اٍلقىٍتػػػػػػلى، قىػػػػػػاؿى فىػػػػػػأىمىرى عتىيػػػػػػٍم  ملسو هيلع هللا ىلصاٍعتىصىػػػػػػمى انىسه اًبلسُّ
: كى  ،بًًنٍصػػػػػً  اٍلعىٍقػػػػػلً  قىػػػػػاليوا: َيى   .« أ َن  ب      رِّيء  مِّ     ْن ك      ل ِّ م ْس     لِّ ع ي قِّ     ي   ب       نْي  أ ْ ه      رِّ اْلم ْش     رِّكِّني  »قىػػػػػاؿى

:  رىسيوؿى  ر ا   ا»اَّللً  دلى؟ قىاؿى  (73 ّ «ال  ت  ر اَي  َن 
ٍنػػػػػدىبو عىػػػػػٍن الن ػػػػػِبًٌ  :  ملسو هيلع هللا ىلصكىرىكىل أىيضػػػػػان شتىيػػػػػرىةي بٍػػػػػني جي ُ       امِّع وى ْ  »قىػػػػػاؿى ال  ت س      اكِّن وا اْلم ْش     رِّكِّني  و ال  

ثْ ل ه  ْ  ن  ه ْ  أ ْو ج ام ع ه ْ  ف  ه و  مِّ  (74 . «ف م ْن س اك 
ػػػػػػػػػإيوًد( أم انسه مػػػػػػػػػن "اركفورم ِف  حتفػػػػػػػػػة األحػػػػػػػػػوذم(: قػػػػػػػػػاؿ اظتبػػػػػػػػػ قولػػػػػػػػػه:  فىاٍعتىصىػػػػػػػػػمى انىسه اًبلسُّ

اظتسػػػػػلمني السػػػػػاكنني ِف الكفػػػػػار، سػػػػػإدكا ابعتمػػػػػاد أٌف جػػػػػي  اإلسػػػػػالـ يفكوننػػػػػا عػػػػػن القتػػػػػل حيػػػػػث 
، يػىرىٍكننػػػػػػا سػػػػػػاجدين، ألٌف الصػػػػػػالة عالمػػػػػػةي اإلنتػػػػػػاف  فىػػػػػػأىمىرى عتىيػػػػػػٍم بًًنٍصػػػػػػً  اٍلعىٍقػػػػػػًل( أم بنصػػػػػػ  الًديىػػػػػػة

لىػػػػػػكى  ػػػػػػن هى ػػػػػػرىة فكػػػػػػانوا كىمى قػػػػػػاؿ ِف  فػػػػػػتح الػػػػػػودكد(: ألدػػػػػػم أعػػػػػػانوا علػػػػػػى أنفًسػػػػػػهم مبقػػػػػػامهم بػػػػػػني الكىفى
ػػػػًر  ب      نْي  أ ْ ه     رِّ اْلم ْش    رِّكِّني  بفعػػػػل نفسػػػػًه كفعػػػػل غػػػػريًا فسػػػػقط حصػػػػة جنايتػػػػه   ( أم بيػػػػنهم، كلفػػػػا أىٍ هي

                                                           
 (.4339البخارم   (72 
 (.2645( كاللفا له، كأبو داكد  1604الفمذم   (73 
 ( كقاؿ: صحيحه على شرط البخارم.2/154(، كاضتاكم  9/142قي  البيه (74 
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ػػػػمه   ر ا       اميٍقحى ائػػػػي، تػىفىاعىػػػػلى مػػػػن الرؤيػػػػة،ال  ت      ر اء ر َن  ييقػػػػاؿ تػىػػػػرىاءل القػػػػـو إذا رأل بعضػػػػهم  ( مػػػػن الف 
ػػػػػػػًذفىط إحػػػػػػػدل  ػػػػػػػرى حػػػػػػػ  رأيتيػػػػػػػه، كاألصػػػػػػػل ِف تػىػػػػػػػرىاءىل تػىتػىػػػػػػػرىاءىل، فىحي بعضػػػػػػػان، تػػػػػػػراءل الشػػػػػػػيءي أم  ىهى
التػػػػػػػػاءين ختفيفػػػػػػػػان، كإسػػػػػػػػناد التػ رىائػػػػػػػػي إذل النػػػػػػػػار غتىىػػػػػػػػازه مػػػػػػػػن قػػػػػػػػوعتم: دىارم تنظػػػػػػػػري مػػػػػػػػن دار فػػػػػػػػالف أم 

ـي اظتسػػػػػػػل م ككتػػػػػػػب أف يػىتػىبىاعىػػػػػػػدى منزليػػػػػػػهي عػػػػػػػن منػػػػػػػزؿ اظتشػػػػػػػرؾ، كال تقابلهػػػػػػػا، قػػػػػػػاؿ ِف  النهايػػػػػػػة(: أم يىلػػػػػػػزى
ينػػػػػػزؿي ابظتوضػػػػػػع الػػػػػػذم إٍف أيكقًػػػػػػدىت فيػػػػػػه انرياي تىلػػػػػػوحي كتظهػػػػػػري للمشػػػػػػرؾ إذا أكقػػػػػػدها ِف منزلػػػػػػه، كلكنػػػػػػه 

 ينزؿ مع اظتسلمني، هو حىثل على اعتإرة.
 قػػػػػػاؿ اطتطػػػػػػا : ِف معنػػػػػػاا  ال ػػػػػػة كجػػػػػػوا: قيػػػػػػل: معنػػػػػػاا ال يسػػػػػػتوم حكمهمػػػػػػا، كقيػػػػػػل: معنػػػػػػاا أفٌ 
هللا فػىػػػػػر ؽى بػػػػػني دارىم اإلسػػػػػالـ كالكفػػػػػر، فػػػػػال كتػػػػػوز ظتسػػػػػلمو أف ييسػػػػػاًكنى الكفػػػػػار ِف بالدهػػػػػم حػػػػػ  إذا 
أكقػػػػػدكا انران كػػػػػاف مػػػػػنهم حيػػػػػث يراهػػػػػا، كقيػػػػػل: معنػػػػػاا ال يػىت ًسػػػػػمي اظتسػػػػػلمي بسػػػػػمة اظتشػػػػػرؾ كال يتشػػػػػب ه بػػػػػه 

ٍدًيًه كشىٍكًلًه.  ِف هى
م     ْن ج     ام    اْلم ْش    رِّ   و س      ك ن  »نػػػػه مرفوعػػػػان: قولػػػػه:  كِف البػػػػاب عػػػػن شتىيػػػػرىةى( أخرجػػػػه أبػػػػو داكد ع

ثْ ل       و   رًيػػػػػػرو اظتػػػػػػذكور ِف (75 «م ع       و  ف  ِّنَّ      و  مِّ اي. كحػػػػػػديث جى ػػػػػػنىدى ، كذكػػػػػػرا الفمػػػػػػذم بنحػػػػػػوا، كدل يػػػػػػذكر سى
، كلكػػػػػن صػػػػحح البخػػػػػارم كأبػػػػػو  البػػػػاب أخرجػػػػػه أيضػػػػان أبػػػػػو داكد كابػػػػن ماجػػػػػه كرجػػػػاؿي إسػػػػػنادا  قػػػػاته

، كركاا الطػػػػػػػلان أيضػػػػػػػان حػػػػػػػا م كأبػػػػػػػو داكد كالفمػػػػػػػذم كالػػػػػػػدارقطي  إرسػػػػػػػالىهي إذل قػػػػػػػيس بػػػػػػػن أ  حػػػػػػػاـز
 (76 . "موصوالن كذا ِف النيل

  ْ يٍفرىد. قل
 كصححه األلبان ِف األدب اظت

 
عبػػػػػود(: 

ى
قػػػػػاؿ بعػػػػػض "قػػػػػاؿ اضتػػػػػافا  ػػػػػس الػػػػػدين ابػػػػػن القػػػػػيم رزتػػػػػه هللا ِف حاشػػػػػيته علػػػػػى  عىػػػػػٍوف اظت

مهم، ألدػػػػم قػػػػػد أعػػػػػانوا علػػػػػى أنفًسػػػػػًهم أهػػػػل العلػػػػػم: إفتػػػػػا أمػػػػػر عتػػػػػم بنصػػػػ  العىٍقػػػػػًل بعػػػػػد علمػػػػػه ذإسػػػػػال
ػػػػػػنه  مبقػػػػػػاًمًهم بػػػػػػني  ىٍهػػػػػػران الكفػػػػػػار، فكػػػػػػانوا كمػػػػػػن هلػػػػػػك  نايػػػػػػة نفسػػػػػػه كجنايػػػػػػة غػػػػػػريا، كهػػػػػػذا حىسى
جػػػػػػدان، كالػػػػػػذم يظهػػػػػػري مػػػػػػن معػػػػػػَن اضتػػػػػػديث: أٌف النػػػػػػار هػػػػػػي شػػػػػػعاري القػػػػػػـو عنػػػػػػد النػػػػػػزكؿ كعالمػػػػػػتهم، 

أهلهػػػػػػا كسػػػػػػالىمىهيم  فػىنىػػػػػػاري اظتشػػػػػػركني  كهػػػػػػي تػػػػػػدعو إلػػػػػػيهم، كالطػػػػػػارؽي  نىػػػػػػسي هبػػػػػػا، فػػػػػػبذا أىدلى  هبػػػػػػا جػػػػػػاكرى 
تػػػػػػػدعو إذل الشػػػػػػػيطاف كإذل انر الخػػػػػػػرة، فبدػػػػػػػا إفتػػػػػػػا توقىػػػػػػػدي ِف معصػػػػػػػية هللا، كانر اظتػػػػػػػؤمنني تػػػػػػػدعو إذل 

                                                           
 (.1/561(، كأشارى إذل صحته أزتد شاكر ِف عيمدة التفسري  7/251(، كالطلان ِف الكبري  2787أبو داكد   (75 
 76)  5/189.) 
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هللا كإذل  اعتػػػػػػه كإعػػػػػػزاز دينػػػػػػه، فكيػػػػػػ  تتفػػػػػػ  النػػػػػػاراف كهػػػػػػذا شػػػػػػأدما؟ كهػػػػػػذا مػػػػػػن أفصػػػػػػح الكػػػػػػالـ 
عبػػػػارة. كقػػػػد ركل الن سػػػػائي مػػػػن حػػػػديث بػىٍهػػػػزى كأجزىلًػػػػًه، اظتشػػػػتمل علػػػػى اظتعػػػػَن الكثػػػػري اصتليػػػػل أبكجػػػػز 

لىٍفػػػػطي أىٍكثػىػػػػرى ًمػػػػ ػػػػ   حى تيػػػػكى حى : قػيٍلػػػػطي َيى نىػػػػِب  اَّللً  مىػػػػا أىتػىيػٍ ػػػػدًًٌا قىػػػػاؿى ًكػػػػيمو لتيىػػػػدًٌثي عىػػػػٍن أىبًيػػػػًه عىػػػػٍن جى ٍن بٍػػػػنى حى
ٍنػػػػػػػػطي ا ، كىًإٌنً كي يٍػػػػػػػػًه أىٍف الى آتًيىػػػػػػػػكى كىالى آً ى ًدينىػػػػػػػػكى ًدًهن  أًلىصىػػػػػػػػاًبًع يىدى ػػػػػػػػيػٍ نا ًإال  مىػػػػػػػػا عىػػػػػػػػدى ٍمػػػػػػػػرىأن الى أىٍعًقػػػػػػػػلي شى

ػػػػػًي اَّلل ي  :  عػػػػػز كجػػػػػلعىل مى نىػػػػػا؟ قىػػػػػاؿى مِّ كىرىسيػػػػػوليهي، كىًإٌنً أىٍسػػػػػأىليكى بًػػػػػوىٍحًي اَّللً  مبىػػػػػا بػىعىثىػػػػػكى رىبُّػػػػػكى إًلىيػٍ ْس        ْْلِّ ، ابِّ
 : ؟ قىػػػػػػػػاؿى ـً ٍسػػػػػػػػالى تي اإٍلً : كىمىػػػػػػػػا آَيى َِّّّ قػيٍلػػػػػػػػطي ْ  و ْجهِّ        ي إِّىل  ا ، و ت قِّ        ي   أ ْن ت  ق         ول  أ ْس        ل ْم  ْ  و َخ  لَّْي        

  َّّ ، ال  ي  ْقب      ل  ا ة ، و ت       ْكاِّ  الزَّك      اة ، ك     ل  م س     ل ع عل      ا مس     لِّ ع زل     رَّم  أ خ      وانِّ ن صِّ     ي انِّ ع     ز الصَّ       
كقػػػػد ذكػػػػر   (77  .مِّ    ْن م ش    رِّ ع ب  ْع    د  م    ا أ ْس    ل    ع م      ا أ ْو ي  ف     ارِّ   ادلش    رِّكني  إِّىل  اْلم ْس    لِّمني   وج    ل

م         ْن ج         ام    اْلم ْش        رِّ   و س         ك ن  م ع         و  ف  ِّنَّ        و  »: ملسو هيلع هللا ىلصحػػػػػػػػديث شتىيػػػػػػػرىة عػػػػػػػػن النػػػػػػػػِب  أبػػػػػػػو داكد مػػػػػػػػن
ثْ ل          و   ػػػػػػػػػوا الذيرًٌي ػػػػػػػػػةى ذإًًزىاًء ملسو هيلع هللا ىلص، كِف  اظتراسػػػػػػػػػيل( أل  داكد عػػػػػػػػػن مكحػػػػػػػػػوؿ عػػػػػػػػػن النػػػػػػػػػِب (78 «مِّ : ال تػىتػٍريكي
 (79  .العىديكًٌ 

ع
ى
( قبيلػػػػػػة  فىػػػػػػأىمىرى عتىيػػػػػػٍم بًًنٍصػػػػػػً  اٍلعىٍقػػػػػػًل( أم "بػػػػػػود(: قػػػػػػاؿ العظػػػػػػيم آابدم ِف  عىػػػػػػٍوف اظت ػػػػػػثٍػعىمو  ًإذلى خى

بنصػػػػ  الديػػػػة. قػػػػاؿ ِف  فػػػػتح الػػػػودكد(: ألدػػػػم أعػػػػانوا علػػػػى أنفسػػػػهم مبقػػػػاًمًهم بػػػػني الكفػػػػرة، فكػػػػانوا  
ػػػػن هلػػػػك بفعػػػػل نفسػػػػه كفعػػػػل غػػػػريا فسػػػػقط حصػػػػة جنايتػػػػه   ( أم بيػػػػنهم، ب      نْي  أ ْ ه     رِّ اْلم ْش    رِّكِّني  كىمى

ػػػػػػ ػػػػػػمه  كلفػػػػػػاي أىٍ هي ر ا         اًر ميٍقحى (، كػػػػػػذا كتػػػػػػب ِف بعػػػػػػض النسػػػػػػخ كِف بعضػػػػػػها ال تػىػػػػػػرىاءىل. ال  ت        ر اَي  َن 
ـي اظتسػػػػػػػػلم ككتػػػػػػػػب أف يػىتػىبىاعىػػػػػػػػدى منزليػػػػػػػػهي عػػػػػػػػن منػػػػػػػػزؿ اظتشػػػػػػػػرؾ، كال ينػػػػػػػػزؿي  قػػػػػػػػاؿ ِف  النهايػػػػػػػػة(: أم يىلػػػػػػػػزى

كنػػػػػػه ينػػػػػػزؿ ابظتوضػػػػػػع الػػػػػػذم إٍف أيكقًػػػػػػدىت فيػػػػػػه انرياي تىلػػػػػػوحي كتظهػػػػػػري للمشػػػػػػرؾ إذا أكقػػػػػػدها ِف منزلػػػػػػه، كل
ػػػػػثل علػػػػػى اعتإػػػػػرة. قػػػػػاؿ اظتنػػػػػذرم: كأخرجػػػػػه الفمػػػػػذم كالن سػػػػػائي. كذكػػػػػر أبػػػػػو  مػػػػػع اظتسػػػػػلمني، هػػػػػو حى
ػػػػػالن كقػػػػػاؿ كهػػػػػذا أصػػػػػٌح، كذكػػػػػر أٌف أكثػػػػػر  ػػػػػالن. كأخرجػػػػػه الفمػػػػػذم أيضػػػػػان ميرسى داكد أٌف رتاعػػػػػةن رككا ميرسى

قػػػػػػاؿ  أصػػػػػػحاب إشتاعيػػػػػػل يعػػػػػػي ابػػػػػػن أ  خالػػػػػػد دل يػػػػػػذكركا فيػػػػػػه جىريػػػػػػر أك ذكػػػػػػر عػػػػػػن البخػػػػػػارم أنػػػػػػه
 (80 . "الصحيح ميرسىله كدل متيىٌرًٍجه الن سائي إال ميرسىالن، كهللا أعلم

                                                           
 (.20043( كاللفا له، كأزتد  2568الن سائي   (77 
 (.1/561(، كأشارى إذل صحته أزتد شاكر ِف عيمدة التفسري  7/251بري  (، كالطلان ِف الك2787أبو داكد   (78 
 79)  7/218.) 
 80)  7/218.) 
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إٌف مىػػػػػػن يعمػػػػػػل مبركػػػػػػز التإػػػػػػارة العػػػػػػالىمىي هػػػػػػو يعمػػػػػػلي ابلتأكيػػػػػػد ِف أهػػػػػػٌم مركػػػػػػزو اقتصػػػػػػادمٌو  س      ابعاا 

لدكلػػػػػػػةو حربيػػػػػػػةو، فػػػػػػػيمكن للمسػػػػػػػلمني إذا أرادكا عمػػػػػػػالن ضػػػػػػػد قػػػػػػػول الكفػػػػػػػر كدل يسػػػػػػػتطيعوا التمييػػػػػػػز أف 
علػػػػػى أنػػػػػه مشػػػػػارؾه للكفػػػػػار ك خػػػػػذ نفػػػػػس اضتكػػػػػم الػػػػػدنيومًٌ عتػػػػػم كلػػػػػيس األخػػػػػركم ، كالػػػػػدليل  يعػػػػػاملواي 

ػػػػػػوؿي اَّللً   ِف مىنىاًمػػػػػػًه، فػىقيٍلنىػػػػػػا:  ملسو هيلع هللا ىلصمػػػػػػا جػػػػػػاء ِف الصػػػػػػحيحىنٍي كغريقتػػػػػػا أٌف عائشػػػػػػة   قىالىػػػػػػٍط عىبًػػػػػػثى رىسي
ػػػػػيػٍ نا ِف مىنىاًمػػػػػكى  ػػػػػٍن تػىٍفعىليػػػػػهي  َيى رىسيػػػػػوؿى اَّللً  صىػػػػػنػىٍعطى شى :    ، دلٍى تىكي سا     ا مِّ     ْن أ مَّ     ِتِّ »فػىقىػػػػػاؿى َ  إِّنَّ َن  اْلع ج      

اءِّ خ سِّ    ف   ِِّّ     ْ  ْي    د  ْلب   ِّْ ح     فَّ إِّذ ا ك     ان وا ابِّ ْي     ْلب   ْ  ابِّ       ِ َع ق     ْد  ِّْ بِّر ج     لع مِّ    ْن ق      ر ْي ْي     ْلب      ،ي  ك م     ون  ابِّ
، ًإف  الط رًيػػػػ ى قىػػػػٍد كتىٍ  : فػىقيٍلنىػػػػا: َيى رىسيػػػػوؿى اَّللً  ، قىػػػػاؿى ػػػػعي الن ػػػػاسى ، و اْلم ْجب     ور ، »مى ن  ع     ْ  فِّ    يهِّ   اْلم ْست  ْبصِّ    ر 

َّّ  ع ل        ا  ع       ث  ه    ا ، ي  ب ْ ا، و ي ْص      د ر ون  م ص       ادِّر  ش        فَّ ، ي  ْهلِّك        ون  م ْهل كا      ا و احِّ       دا و ابْ      ن  السَّ      بِّيلِّ
ٍيػػػػػػػػ ى  (81  .«نِّيَّ        ا ِِّّ ْ  ، كىكى ػػػػػػػػوؿى اَّللً  : َيى رىسي ػػػػػػػػ ي أبًىك عًتًػػػػػػػػٍم كىآًخػػػػػػػػرًًهٍم،  كِف ركايػػػػػػػػة البخػػػػػػػػارم: قػيٍلػػػػػػػػطي متيٍسى

 : ع ث     ون  ع ل     ا نِّيَّ    ا ِِّّ ْ »كىفًػػػػيًهٍم أىٍسػػػػوىاقػيهيٍم كىمىػػػػٍن لىػػػػٍيسى ًمػػػػنػٍهيٍم؟ قىػػػػاؿى . «ُي ْس     ف  َِّّ وَّذلِِّّ    ْ  و ْخِّ    رِّىِّْ ، ث َّ ي  ب ْ
ْ ي          ْنه  أوس        ط ه  ْ »زاد الفمػػػػػػػػذم ِف حػػػػػػػػديث صػػػػػػػػفية:  كِف لفػػػػػػػػا ظتسػػػػػػػػلمو مػػػػػػػػن حػػػػػػػػديث  (82  ّ«و َل 

ق ا إِّالَّ اْلشَّرِّيد  الَّذِّي ُي ِْبِّ  عْنه ْ ف  حفصة:   (83  .   ي  ب ْ
متسػػػػػ  ابصتميػػػػػع لشػػػػػـؤ األشػػػػػرار مث "قػػػػػاؿ ابػػػػػن حإػػػػػر ِف  الفػػػػػتح( تعليقػػػػػان علػػػػػى هػػػػػذا اضتػػػػػديث: 

قػػػػػػاؿ اظتهلػػػػػػب: ِف هػػػػػػذا اضتػػػػػػديث أف مػػػػػػن كثػػػػػػر  ،يعامػػػػػػل كػػػػػػل أحػػػػػػد عنػػػػػػد اضتسػػػػػػاب َبسػػػػػػب قصػػػػػػدا
قػػػػػػاؿ: كاسػػػػػػتنبط منػػػػػػه مالػػػػػػك عقوبػػػػػػةى مىػػػػػػن  .معهػػػػػػمسػػػػػػواد قػػػػػػـو ِف اظتعصػػػػػػية ؼتتػػػػػػاران أٌف العقوبػػػػػػةى تلزمػػػػػػه 

 ."كتالس شىرىبىة اطتمر كإف دل يىٍشرىب
كقػػػػػػػد اسػػػػػػػتدؿ  ابػػػػػػػن تيميػػػػػػػة ِف  الفتػػػػػػػاكل الكػػػػػػػلل( كتلميػػػػػػػذا ابػػػػػػػن القػػػػػػػيم هبػػػػػػػذا اضتػػػػػػػديث لقتػػػػػػػاؿ 

ػػػػوٍكة حػػػػ  كلػػػػو كػػػػاف ِف صػػػػفوفهم مسػػػػلموفى، قػػػػاؿ:  ا، الطائفػػػػة اظتمتنعػػػػة بشى ي  ْهلِّك     ون  م ْهل كا    ا و احِّ    دا
 .ون  م ص ادِّر  ش فَّ و ي ْصد ر  

                                                           
 ( كاللفا له.2884(، كمسلم  2118البخارم   (81 
 82)  2184.) 
 83)  2883.) 
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فاظتسػػػػػلموف الػػػػػذين عملػػػػػوا ِف مركػػػػػز التإػػػػػارة العػػػػػالىمىي، ابإلمكػػػػػاف اعتبػػػػػارهم ِف حكػػػػػم مىػػػػػن ييعػػػػػني 
علػػػػى اضتػػػػرب حكمػػػػان دنيػػػػوَين، كابإلمكػػػػاف اعتبػػػػار مػػػػا حصػػػػل عتػػػػم عقوبػػػػةن علػػػػى تكثػػػػري سػػػػواد الكفػػػػار 

 كنفعهم، كهللا أعلم.
 

لقػػػػد تقػػػػرر لػػػػدينا جػػػػواز قتػػػػل نسػػػػاء كأ فػػػػاؿ هػػػػذا األكجػػػػه السػػػػبعة كلهػػػػا أت  ردان علػػػػى مىػػػػن قػػػػاؿ: 
ي ػػػػػػزكا، كلكػػػػػػن مػػػػػػا حىكػػػػػػم قتػػػػػػل مسػػػػػػلمو كػػػػػػاف موجػػػػػػودان ِف مركػػػػػػز التإػػػػػػارة العػػػػػػالىمىي؟  الكفػػػػػػار إذا دل يػىتىمى
ػػػػػػلى األحكػػػػػػاـ العاٌمػػػػػػة مػػػػػػن  يقىد مىػػػػػػة عىلًػػػػػػمى أٌف الشػػػػػػريعةى دل تكػػػػػػن لًتػيعىطًٌ

ػػػػػػن دتىىع ػػػػػػنى ِف األكجػػػػػػه السػػػػػػبعة اظت فىمى
حتصػػػػػػلي إال اندران، كيكفػػػػػػي صتػػػػػػواز قػػػػػػتًلًهم تطػػػػػػاب  كجػػػػػػه كاحػػػػػػد فقػػػػػػط علػػػػػػى أجػػػػػػل حػػػػػػاالتو عىٍيًني ػػػػػػةو ال 

 حاعتم.
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وِّ اْلم صاحل واْلم فاسد لِّْلع م لِّيَّاتِّ   َب ْ   أ ْوجِّ
 

ىفىاًسػػػػًد، كهػػػػل القػػػػوؿ 
صػػػػاًلًح كاظت

ى
قبػػػػل الػػػػدخوؿ ِف هػػػػذا البػػػػاب ينبغػػػػي أف نعػػػػرؼ مػػػػا هػػػػو ضػػػػابط اظت

أحػػػػػدو بػػػػػال ضػػػػػوابطى شػػػػػرعية، فيقػػػػػـو رجػػػػػله  أبٌف هػػػػػذا مصػػػػػلحةه كهػػػػػذا مفسػػػػػدةه هػػػػػو أمػػػػػره ميتػػػػػاحه لكػػػػػلًٌ 
كيقػػػػػوؿ إٌف عمليػػػػػات الػػػػػثاليء اظتبػػػػػارؾ لػػػػػيس فيهػػػػػا مصػػػػػلحةه بػػػػػل إٌف مفاسػػػػػدها أعظىػػػػػمي مػػػػػن مصػػػػػاضتها، 
يٍسػػػػػػػًلميوفى إال 

ػػػػػػػاد ِف الشيشػػػػػػػاف أىضىػػػػػػػرُّ ابظتسػػػػػػػلمني كدل كتىٍػػػػػػػًن منػػػػػػػه اظت ػػػػػػػري كيقػػػػػػػوؿي إٌف إقامػػػػػػػةى اصًتهى ك   آخى
ىفىاًسػػػػػػدى كلػػػػػػيسى فيػػػػػػه مصػػػػػػلحةه، ك   

ػػػػػػري كمتػػػػػػفعي لنػػػػػػا مصػػػػػػلحةن كمفسػػػػػػدةن فيضىػػػػػػعي اظتصػػػػػػلحةى فيمػػػػػػا اظت آخى
يتػىرىتًٌبىػػػػػة علػػػػػى العمليػػػػػات ِف 

ىفىاًسػػػػػًد اظت
صػػػػػاًلًح كاظت

ى
ةى فيمػػػػػا ال يريػػػػػد، لػػػػػذا قبػػػػػلى اطتػػػػػوض ِف اظت ػػػػػدى ىفسى

ييريػػػػػد كاظت
ػػػػػدد الضػػػػػوابطى الػػػػػِت  ىفىاًسػػػػػًد كؿتي

صػػػػػاًلًح كاظت
ى
حػػػػػاؿ أٌف الفاعػػػػػلى عتػػػػػذا العمليػػػػػات مسػػػػػلموف، نقػػػػػرر معػػػػػَن اظت

 بىطي هبا هذا الباب.ييضٍ 
 

يتىػػػػػأًخركفى كأىك عتييػػػػػم الغػػػػػزارلُّ اسػػػػػمى 
، علػػػػػى نػػػػػوعو مػػػػػن أنػػػػػواع القيػػػػػاس ادل ص     احل ادل رس     لةلقػػػػػد اٍصػػػػػطىلىحى اظت

   تفصػػػػػػػػيله، كاٍصػػػػػػػػطىلىحى غػػػػػػػػرييا علػػػػػػػػى تسػػػػػػػػميته االسػػػػػػػػتدالؿ كاصتػػػػػػػػواب، كهػػػػػػػػو معمػػػػػػػػوؿه بػػػػػػػػه عنػػػػػػػػد 
يتػىقىػػػػػػدًٌمنيى كإف كػػػػػػانوا دل يصػػػػػػطلحوا علػػػػػػى هػػػػػػذا التسػػػػػػمية إال 

أنػػػػػػه كارده عنػػػػػػدهم كلكػػػػػػن علػػػػػػى نطػػػػػػاؽو اظت
 أىٍضيى ى من اظتتأخرين.

كقػػػػورل إنػػػػػه نػػػػػوعه مػػػػػن أنػػػػػواع القيػػػػػاس، يػيبػىيًٌنيػػػػػهي أٌف القيػػػػاس مػػػػػن أركانػػػػػه العلػػػػػة، كالعلػػػػػة ال بيػػػػػد  عتػػػػػا مػػػػػن 
 مناسبةو، كاظتناسبةي تنقسم إذل أربعة أقساـ:

ينىاًسػػػػػبي اظتػػػػػؤ ٌر  كهػػػػػو العلػػػػػة الػػػػػِت قػػػػػاـ الػػػػػنصُّ أك ا القس       الول 
ػػػػػا هػػػػػي اظت نػىهى إلرتػػػػػاعي علػػػػػى أٌف عىيػٍ

ْستِّْ ذ ان  مِّْن أ ْجلِّ اْلب ص رِّ »: ملسو هيلع هللا ىلصالِت أى ػ رىت ِف عني اضتكم كقوله   .(84 «إَِّّنَّ ا ج عِّل  االِّ
الئػػػػػػػم  كهػػػػػػو مػػػػػػػا قػػػػػػػاـ نػػػػػػصل أك إرتػػػػػػػاعه أيضػػػػػػػان علػػػػػػى أت ػػػػػػػري جػػػػػػػنس  القس        الث       ا  

ي
ينىاًسػػػػػػػبي اظت

اظت
ة شػػػػػارب اطتمػػػػػر مػػػػػع القػػػػػاذؼ ِف اضتكػػػػػم الواحػػػػػد كهػػػػػو الوصػػػػػ  ِف عػػػػػني اضتكػػػػػم كبدخػػػػػاؿ الصػػػػػحاب

 اصتٍىلد بثمانني جلدةو.
 ككذلك ما قاـ نىصل أك إرتاعه على أت ري عىنٍي الوص  كهو ِف جنس اضتكم.

                                                           
 (3011ّ(، ومسل   1370البخاري   (84 
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ككػػػػػذلك إذا قػػػػػاـ الػػػػػدليل علػػػػػى أت ػػػػػري جػػػػػنس اضتكػػػػػم ِف جػػػػػنس الوصػػػػػ  كمػػػػػن فهػػػػػم مػػػػػن إسػػػػػقاط 
 الشارع الصالة عن اضتائض أنه من أجل اظتشقة.

ىصػػػػػػلحةي الػػػػػػِت أهػػػػػػدرها الشػػػػػػارع كدل ييػػػػػػرًٍد األىخػػػػػػذى  لثال        القس        ا
ينىاًسػػػػػػبي الغىريػػػػػػب  كمعنػػػػػػاا اظت

اظت
هبػػػػػػا، نظػػػػػػران ألدػػػػػػا تيعػػػػػػارض مصػػػػػػلحةن أعظػػػػػػمى منهػػػػػػا، أك تػػػػػػؤدم إذل فسػػػػػػادو أعظػػػػػػمى منهػػػػػػا، كمثػػػػػػل هػػػػػػذا 
اظتصػػػػاحل الػػػػِت أهػػػػدرها الشػػػػارع ال كتػػػػوز التعليػػػػل هبػػػػا، كال بنػػػػاءي األحكػػػػاـ عليهػػػػا، كهػػػػذا القسػػػػم اليػػػػـو 

نيػػػػػوا أحكامػػػػػان عاٌمػػػػػةن ل يٌمػػػػػة علػػػػػى مصػػػػػاحلى شخصػػػػػيةو أك مصػػػػػاحلى هػػػػػ و أكثػػػػػر مػػػػػا يػىٍنػػػػػزًعي إليػػػػػه النػػػػػاس لًيػىبػٍ
 تػىٍهديري أصوالن أعظمى منها كسيأ  تفصيله.

ػػػػػلي  كهػػػػػي العلػػػػػة الػػػػػِت تتضػػػػػٌمن حكمػػػػػةن كمىنفعىػػػػػةن شػػػػػرعٌيةن دينيٌػػػػػةن أك  القس       الراب        يٍرسى
ينىاًسػػػػػبي اظت

اظت
دل  ًت مبػػػػػػػا ييلغيهػػػػػػػا أك  مػػػػػػػري هبػػػػػػػا. كهػػػػػػػذا القسػػػػػػػم هػػػػػػػو الػػػػػػػذم ييسػػػػػػػٌمى  دينيويٌػػػػػػػةن علمػػػػػػػان أبٌف الشػػػػػػػارع

 .ادل ص احل ادل رس ل ة
ػػػػػػػلىةى لػػػػػػػيس هنػػػػػػػاؾ أصػػػػػػػله ػتػػػػػػػدده  يٍرسى

ىصػػػػػػػلحةى اظت
ػػػػػػػلىة كالقيػػػػػػػاس هػػػػػػػو أٌف اظت يٍرسى

صػػػػػػػلحة اظت
ى
ػػػػػػػرؽ بػػػػػػػني اظت كالفى

ػػػػػعي بينهمػػػػػا ابلعلػػػػػة اصتا ػػػػػلًٌ الوجػػػػػوًا حػػػػػ  كتيٍمى ا ليهػػػػػا مػػػػػن كي معػػػػػة، كإفتػػػػػا هنػػػػػاؾ تيقػػػػػاسي عليػػػػػه، كال كاقعػػػػػةه دتي
ىصػػػػػلحة سػػػػواءن كانػػػػػط ضتفػػػػػا ديػػػػن النػػػػػاس أك دينيػػػػػاهيم دل  ًت 

مىصػػػػلحةه ييػػػػػرادي الوصػػػػػوؿ إليهػػػػا، كهػػػػػذا اظت
نػػػػػصل شػػػػػرعيل ابلنهػػػػػي عنهػػػػػا كدل  ًت نػػػػػصل شػػػػػرعيل أبخػػػػػذها  صوصػػػػػها فبننػػػػػا نسػػػػػتنبط عتػػػػػا حكمػػػػػان، 

لعبػػػػػاد، كيٌتضػػػػػح الفػػػػػرؽ كأنخػػػػػذ هبػػػػػا ألننػػػػػا نعلػػػػػم كنػػػػػوقني ِف اصتملػػػػػة أٌف الشػػػػػريعةى قػػػػػد جػػػػػاءت مبصػػػػػاحل ا
يٍرسىلىة.

ىصىاًلًح اظت
 حينما أن  على ضوابط اظت

ناًسػػػػػػػػًب "قػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػا ِب ِف  االعتصػػػػػػػػاـ(: 
ي
ػػػػػػػػلىةى يػىٍرًجػػػػػػػػعي معناهػػػػػػػػا إذل اعتبػػػػػػػػار اظت يٍرسى

ىصىػػػػػػػػاًلحى اظت
إٌف اظت

الػػػػذم ال يىٍشػػػػهىدي لػػػػه أصػػػػله ميعىػػػػني ه، فلػػػػيس لػػػػه علػػػػى هػػػػذا شػػػػاهده شػػػػرعيل علػػػػى اطتصػػػػوص، كال كونػػػػه 
 (85  ."يث إذا عيًرضى على العقوؿ تػىلىق ٍتهي ابلقبوؿقياسان َب

ػػػػػػلىًة لػػػػػػيس ميتػ فىقػػػػػػان عليػػػػػػه، بػػػػػػل قػػػػػػد اختيلًػػػػػػ ى فيػػػػػػه أهػػػػػػل  يٍرسى
ىصىػػػػػػاًلًح اظت

كقػػػػػػاؿ أيضػػػػػػان: فػػػػػػبٌف القػػػػػػوؿ ابظت
: فػػػػػػػذهب القاضػػػػػػػي ك ائفػػػػػػػةه مػػػػػػػن األصػػػػػػػوليني إذل رىدًًٌا، كأٌف اظتعػػػػػػػَن ال  األصػػػػػػػوؿ علػػػػػػػى أربعػػػػػػػة أقػػػػػػػواؿو

، كذهػػػػػػػب مالػػػػػػػك إذل اعتبػػػػػػػار ذلػػػػػػػك، كبػػػػػػػَن األحكػػػػػػػاـ عليػػػػػػػه علػػػػػػػى يػيٍعتػىبػىػػػػػػػري مػػػػػػػا دل يىسػػػػػػػتند إذل  أصػػػػػػػلو
اإل ػػػػػػػالؽ، كذهػػػػػػػب الشػػػػػػػافعي كمعظػػػػػػػم اضتنفيػػػػػػػة إذل التمٌسػػػػػػػك ابظتعػػػػػػػَن الػػػػػػػذم دل يسػػػػػػػتند إذل أصػػػػػػػلو 
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صػػػػػحيح، لكػػػػػن بشػػػػػرط فبنػػػػػه مػػػػػن معػػػػػان األصػػػػػوؿ الثابتػػػػػة هػػػػػذا مػػػػػا حكػػػػػى اإلمػػػػػاـ اصتػػػػػويي، كذهػػػػػب 
ينىاًسػػػػػػػػبى إف كقػػػػػػػػعى ِف رتبػػػػػػػػة

التحسػػػػػػػػني كالتػػػػػػػػزيني دل يػيٍعتػىػػػػػػػػلى حػػػػػػػػ  يشػػػػػػػػهدى لػػػػػػػػه أصػػػػػػػػله  الغػػػػػػػػزارلُّ إذل أٌف اظت
عيػػػػػد أف يػػػػػؤدم إليػػػػػه  ميعىػػػػػني ه، كإف كقػػػػػع ِف رتبػػػػػة الضػػػػػركرم فميليػػػػػهي إذل قبولػػػػػه لكػػػػػن بشػػػػػرط قػػػػػاؿ كال يػىبػٍ

يتػىقىػػػػػدًٌموفى، "اجتهػػػػػادي غتتهػػػػػدو( كقػػػػػاؿ: 
ككػػػػػذلك القػػػػػوؿ ِف االستحسػػػػػاًف فبنػػػػػه علػػػػػى مػػػػػا ذهػػػػػب إليػػػػػه اظت

نػػػػاِف لػػػػه ال يػىعيػػػػدُّ االستحسػػػػافى سػػػػببان فػػػػال يػيٍعتػىبػىػػػػري ِف األحكػػػػاـ البتٌػػػػة راجػػػػع إذل اضتكػػػػم بغػػػػري دليػػػػل، كال
ػػػػػػلىة إذا قيػػػػػػل ًبرىدًٌهػػػػػػا يٍرسى

ىصىػػػػػػاحل اظت
مث ذكػػػػػػر لتقريػػػػػػر هػػػػػػذا عشػػػػػػرة أمثلػػػػػػةو عػػػػػػن الصػػػػػػحابة  (86 "فصػػػػػػار كاظت
 كالتابعني.

ػػػػػػوٍكان ٍمنىا الكػػػػػالـ فيهػػػػػػا ِف"ِف  إرشػػػػػاد الفحػػػػػػوؿ(:  قػػػػػاؿ الشى ػػػػػلىة: قػػػػػػد قىػػػػػػد  يٍرسى
ىصىػػػػػػاحل اظت

 مباحػػػػػػث اظت
القيػػػػػاس كسػػػػػنذكر هاهنػػػػػا بعػػػػػض مػػػػػا يتعل ػػػػػ  هبػػػػػا تتميمػػػػػان للفائػػػػػدة، كلكودػػػػػا قػػػػػد ذكرهػػػػػا رتاعػػػػػةه مػػػػػن 

يٍرسىل.
 أهل األصوؿ ِف مباحث االستدالؿ، كعتذا شتاها بعضهم ابالستدالؿ اظت

 كأ ل ى إماـ اضتىرىمىنٍي كابن السمعان عليها اسمى االستدالؿ.
صلح

ى
راد ابظت

ي
: كاظت يحافىظىةي على مقصود الشرع بدفع اظتفاسد عن اطتل .قاؿ اطتوارزميُّ

 ًة اظت
 قاؿ الغزارلُّ: هي أف يوجىدى معَن يشعري ابضتكًم ميناًسبه عىقالن كال يوجىدي أصله ميتػ فى ه عليًه.

.  كقاؿ ابن بيرهاف: هي ما ال تىستىًندي إذل أصلو كيليٌو كال جيزئيٌو
منػػػػػعي التمٌسػػػػػك هبػػػػػا مطلقػػػػػان، كإليػػػػػه ذهػػػػػب  ول الكقػػػػػد اختلفػػػػػوا ِف القػػػػػوؿ هبػػػػػذا علػػػػػى مػػػػػذاهب: 

 اصتمهور.
ىحكيُّ عن مالك. الثا  

 اصتواز مطلقان، كهو اظت
ػػػػػر اي إذل اسػػػػػتحالؿ القتػػػػػل كأخػػػػػذ اظتػػػػػاؿ  ػػػػػرىطى ِف القػػػػػوؿ هبػػػػػا حػػػػػ  جى هػػػػػاف(: كأىفػٍ قػػػػػاؿ اصتيػػػػػوىٍييُّ ِف  اللي

قػػػػػػػد حيكػػػػػػػيى القػػػػػػػوؿ هبػػػػػػػا عػػػػػػػػن ًلمىصىػػػػػػػاحلى يػىٍقتىضػػػػػػػيها ِف غالػػػػػػػب الظػػػػػػػنًٌ، كإف دل كتػػػػػػػد عتػػػػػػػػا ميسػػػػػػػتػىنىدان، ك 
 الشافعي ِف القوًؿ القدا.

 كقد أىنكرى رتاعةه من اظتالكية ما نيًسبى إذل مالكو من القوؿ هبا كمنهم القر ِبُّ.
كقػػػػػػػػػاؿ: ذهػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػافعيُّ كمعظػػػػػػػػػمي أصػػػػػػػػػحاب أ  حنيفػػػػػػػػػةى إذل عػػػػػػػػػدـ االعتمػػػػػػػػػاد عليهػػػػػػػػػا، كهػػػػػػػػػو 

.  مذهب مالكو
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ػػػػػبىهي إذل مالػػػػػكو مػػػػػن اإلفػػػػػراط ِف هػػػػػذا  قػػػػػاؿ: كقػػػػػد اجػػػػػفأى إمػػػػػاـ اضتىػػػػػرىمىنٍي اصتيػػػػػوىييًٌ  ػػػػػازىؼى فيمػػػػػا نىسى كجى
، كال ِف شيء من كتب أصحابه.  األصل، كهذا ال يوجىدي ِف كتب مالكو

قػػػػاؿ ابػػػػن دقيػػػػ  العيػػػػد: الػػػػذم ال شػػػػك  فيػػػػه أٌف ظتالػػػػكو ترجيحػػػػان علػػػػى غػػػػريا مػػػػن الفقهػػػػاء ِف هػػػػذا 
ٍين  النػػػػػػوع، كيليػػػػػػه أزتػػػػػػدي بػػػػػػن حنبػػػػػػل، كال يكػػػػػػاد متلػػػػػػو غريقتػػػػػػا مػػػػػػن اعتبػػػػػػارا ِف اصتملػػػػػػة، كلكػػػػػػن عتػػػػػػذى

 ترجيحه ِف االستعماؿ عتا على غريقتا. انتهى.
ػػػػػبة، كال  ينىاسى

قػػػػػاؿ القػػػػػراِفُّ: هػػػػػي عنػػػػػدى التحقيػػػػػ  ِف رتيػػػػػع اظتػػػػػذاهب  ألدػػػػػم يقومػػػػػوفى كيقعػػػػػدكفى ابظت
يٍرسىلىة إال ذلك.

صلحًة اظت
ى
 يطلبوف شاهدان ابالعتبار كال نعي ابظت

مػػػػػػػن أصػػػػػػػوؿ الشػػػػػػػرع أك ألصػػػػػػػلو جيزئػػػػػػػيٌو جػػػػػػػازى بنػػػػػػػاء  إف كانػػػػػػػط مالئمػػػػػػػةن ألصػػػػػػػلو كيلػػػػػػػيٌو  الثال         
 األحكاـ عليها، كإال فال.

، كقاؿ: إنه اضت ُّ اظتختار.  حكاا ابن بيرهاف ِف  الوجيز( عن الشافعيًٌ
قػػػػػػػػاؿ إمػػػػػػػػاـ اضتىػػػػػػػػرىمىنٍي: ذهػػػػػػػػب الشػػػػػػػػافعيُّ كمعظػػػػػػػػم أصػػػػػػػػحاب أ  حنيفػػػػػػػػة إذل تعليػػػػػػػػ  األحكػػػػػػػػػاـ 

يالءىمىًة 
يٍرسىلىة بشرط اظت

ىصىاًلًح اظت
ٍشهوًد عتا ابألصوؿ.ابظت

ى
يٍعتػىبػىرىًة اظت

 للمىصىاحًل اظت
إف كانػػػػػػط تلػػػػػػك اظتصػػػػػػلحةي ضػػػػػػركريٌةن، قطعيٌػػػػػػةن، كيلًٌي ػػػػػػةن، كانػػػػػػط ميٍعتػىبػىػػػػػػرىةن، فػػػػػػبف فيًقػػػػػػدى أىحػػػػػػدي  الراب        

.  هذا الثال ة دل تػيٍعتػىلى
يرادي ابلضركرية أف تكوفى من الضركرَيت اطتمس.

 كاظت
، أك ِف حالػػػػػػػػةو كابلكيلًٌي ػػػػػػػػًة أف تػىعيػػػػػػػػم  رتيػػػػػػػػع اظتسػػػػػػػػ لمني، ال لػػػػػػػػو كانػػػػػػػػط لػػػػػػػػبعض النػػػػػػػػاس دكف بعػػػػػػػػضو

صوصىةو دكف حالةو. كاختار هذا الغزارلُّ كالبػىٍيضاكمُّ.  ؼتى
ٍس، كهػػػػػػي مػػػػػػا إذا تػػػػػػف س الكفػػػػػػاري  ػػػػػػرائطى[ مبسػػػػػػألة الػػػػػػفًٌ يسػػػػػػتإمعًة ]الشى

كمىث ػػػػػػلى الغػػػػػػزارلُّ للمصػػػػػػلحة اظت
نىػػػػػا قتلنػػػػػا مسػػػػػلمان مػػػػػن دكف ػػػػػل ٍطنىا   ماعػػػػػةو مػػػػػن اظتسػػػػػلمني، كإذا رىمىيػٍ جرنتػػػػػةو منػػػػػه، كلػػػػػو تركنػػػػػا الرمػػػػػيى لىسى

 الكفار على اظتسلمني، فيقتلودم مثٌ يقتلوف األيسىارىل الذين تف سوا هبم!
فحفػػػػػاي اظتسػػػػػلمني بقتػػػػػل مىػػػػػن تف سػػػػػوا بػػػػػه مػػػػػن اظتسػػػػػلمنيى أقػػػػػربي إذل مقصػػػػػود الشػػػػػرع، ألىان  نقطػػػػػعي 

ٍسػػػػػػػمىهي عنػػػػػػػد  اإلمكػػػػػػػاف، فحيػػػػػػػث دل نػىٍقػػػػػػػًدر علػػػػػػػى أٌف الشػػػػػػػرعى يقصػػػػػػػدي تقليػػػػػػػلى القتػػػػػػػًل كمػػػػػػػا يقصػػػػػػػدي حى
ػػػػا مقصػػػػودةن  اضتىٍسػػػػًم، فقػػػػد قىػػػػًدٍران علػػػػى التقليػػػػل، ككػػػػاف هػػػػذا التفػػػػا ن إذل مصػػػػلحةو عيلًػػػػمى ابلضػػػػركرة كودي
للشػػػػػرع، ال بػػػػػدليلو كاحػػػػػدو، بػػػػػل أبدلػػػػػة خارجػػػػػةو ]علػػػػػى اضتىٍصػػػػػًر[، كلكػػػػػن حتصػػػػػيلي هػػػػػذا اظتقصػػػػػود هبػػػػػذا 

صػػػػػػلحًة الطريػػػػػػ  كهػػػػػػي قىتػػػػػػلي مىػػػػػػن دل ييػػػػػػٍذًنب، دل يىشػػػػػػهىد لػػػػػػه 
ى
قىػػػػػػًدحي اعتبػػػػػػاري هػػػػػػذا اظت أصػػػػػػله ]ميعػػػػػػني ه[ فػىيػىنػٍ
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ػػػػػرىجى ابلكيلًٌي ػػػػػًة مػػػػػا إذا أىٍشػػػػػرىؼى رتاعػػػػػةه  ابألىٍكصػػػػػاؼ الثال ػػػػػًة، كهػػػػػي كودػػػػػا ضػػػػػركريةن، كيلًٌي ػػػػػةن، قىٍطًعي ػػػػػةن  فىخى
 ِف سفينةو على الغرؽ، كلو غىرًؽى بعضيهيم، لىنىإوا، فال كتوز تغري ي البعض.

ٍس.كابلقطعي ًة ما إذا ش  ككنا ِف كىٍوف الكفار يػىتىسىل طوفى عندى عدـ رمي الفًٌ
ٍس  إذ ال ضػػػػػركرةى بنػػػػػا إذل أخػػػػػػذ  ػػػػػلُّ رمػػػػػيي الػػػػػفًٌ كابلضػػػػػركري ًة مػػػػػا إذا تف سيػػػػػوا ِف قلعػػػػػةو مبسػػػػػلمو فػػػػػػال لتًى

 القلعًة.
 قاؿ القر ِبُّ: هي هبذا القيود ال ينبغي أف متيٍتػىلى ى ِف اعتبارها.

ـه من قائله، مث هو تصوير مبا ال نتكن عادةن كال شرعان.كأٌما ابني اظتنري فقاؿ:   هو احتكا
يستىًقل ة ال سبيلى إليه  إذ هو عىبىثه كًعناده.

 أٌما عادةن ف ٌف القطعى ِف اضتوادث اظت
ػػػػل طي عػػػػدكُّها عليهػػػػا ليستأصػػػػل  عصػػػػوـى قػػػػد أخػػػػلان أبٌف األيٌمػػػػة ال يػىتىسى

ى
كأٌمػػػػا شػػػػرعان فػػػػ ٌف الصػػػػادؽى اظت

ٍأفػىتػىهىا  (87  .شى
قػػػػػػاؿ: كحاصػػػػػػلي كػػػػػػالـ الغػػػػػػزارلًٌ رىدُّ االسػػػػػػتدالؿ هبػػػػػػا  لتضػػػػػػييقه ِف قبوعتػػػػػػا ابشػػػػػػفاًط مػػػػػػا ال يػيتىصىػػػػػػو ري 

 كجودا.
: كهػػػػذا حتامػػػػله منػػػػه  فػػػػبٌف الفقيػػػػهى يفػػػػرضي اظتسػػػػائلى النػػػػادرةى، الحتمػػػػاؿ كقوعهػػػػا، بػػػػل  قػػػػاؿ الز رٍكىشػػػػيُّ

 اظتستحيلة لرَيضة األىٍفهاـ.
ػػػػػةى لػػػػػه ِف اضتػػػػػديث ألٌف  يػػػػػرادى بػػػػػه كافٌػػػػػةي اطتلػػػػػ ، كتصػػػػػوير الغػػػػػزارلًٌ إفتػػػػػا هػػػػػو ِف أهػػػػػل ػتىىل ػػػػػةو كال حيإ 

اظت
  صوصهم، استوذل عليهم الكفار، ال رتيع العادلًى، كهذا كاضحه. انتهى.

ىصىػػػػػاًلًح، لكػػػػػن االسفسػػػػػاؿي فيهػػػػػا، 
قػػػػاؿ ابػػػػػن دقيػػػػػ  العيػػػػػد: لسػػػػػطي أينًكػػػػػري علػػػػػى مىػػػػػن اعتػػػػػل أصػػػػػلى اظت

ػػػػرى  كحتقيقيهػػػػا ػتيٍتىػػػػاجه إذل نظػػػػرو سػػػػديدو، [، كقػػػػد نػىقىلػػػػوا عػػػػن عيمى يعتػىػػػػلى
أنػػػػػه  هنع هللا يضركرمبػػػػا متػػػػرجي عػػػػػن اضتىػػػػدًٌ ]اظت

ػػػػلىًة،  يٍرسى
ىصىػػػػاًلًح اظت

قىطىػػػػعى لسػػػػاف اضتيطىيػٍ ىػػػػًة بسػػػػبب اعتإػػػػو! فػػػػبف صىػػػػح  ذلػػػػك فهػػػػو مػػػػن ابب العىػػػػٍزـ علػػػػى اظت

                                                           
: قاؿى رىسيوؿي هللًا ملسو هيلع هللا ىلص: ًإف  اَّلل ى زىكىل رل  مهنع هللا يضرلصحابة جزءه من حديثو جاءى عن رتىٍعو من ا (87  ف مىٍوذلى رىسيوًؿ هللًا ملسو هيلع هللا ىلص: قىاؿى  منهيم  ػىٍوابى

لي ي ميٍلكيهىا مىا زيًكمى رل ًمنػٍهى  ، كىًإٌنً سىأىٍلطي رى ًٌ اأٍلىٍرضى فػىرىأىٍيطي مىشىارًقػىهىا كىمىغىارًبػىهىا، كىًإف  أيم ًِت سىيػىبػٍ نػٍزىٍيًن اأٍلىزٍتىرى كىاأٍلىبٍػيىضى ا، كىأيٍعًطيطي اٍلكى
: َيى ػتيى أًليم ًِت أىٍف الى يػيٍهًلكىهىا ًبسىنىةو عىام ةو، كىأىٍف الى ييسىلًٌطى عىلىٍيًهٍم عىديكًّا ًمٍن ًسوىل أىنٍػفيًسًهٍم فػىيىٍستىبً  م دي ًإٌنً ًإذىا يحى بػىٍيضىتػىهيٍم، كىًإف  رى ًٌ قىاؿى
تيكى أًليم ًتكى أىٍف الى أيٍهًلكىهيٍم ًبسىنىةو عىام ةو، كىأىٍف الى  أيسىلًٌطى عىلىٍيًهٍم عىديكًّا ًمٍن ًسوىل أىنٍػفيًسًهٍم يىٍستىًبيحي قىضىٍيطي قىضىاءن فىًبن هي الى يػيرىدُّ كىًإٌنً أىٍعطىيػٍ

. أبًىٍقطىارًهىا، أىٍك قىاؿى مىٍن بػىنٍيى أىٍقطىارًهىا، حى   يىكيوفى بػىٍعضيهيٍم يػيٍهًلكي بػىٍعضنا، كىيىٍسِب بػىٍعضيهيٍم بػىٍعضنا بػىٍيضىتػىهيٍم، كىلىٍو اٍجتىمىعى عىلىٍيًهٍم مىنٍ 
 (.2889مسلم  
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مىصػػػػلحًة، كهػػػػذا كتىيػػػػرُّ كزتىٍليػػػػًه علػػػػى التهديػػػػد الػػػػرادع للمىصػػػػلحًة أىٍكذلى مػػػػن زتىٍلًػػػػًه علػػػػى حقيقػػػػًة القىطػػػػع لل
 إذل الن ظًر فيما ييسٌمى مىصلحىةن ميٍرسىلىةن.

ػػػػػػػاكرىن بعػػػػػػػضي القيضػػػػػػػاًة ِف قطػػػػػػػع أيفٍتىلىػػػػػػػًة شػػػػػػػاهدو، كالغىػػػػػػػرىضي منعيػػػػػػػهي عػػػػػػػن الكتابػػػػػػػة بسػػػػػػػبب  : كشى قػػػػػػػاؿى
ىوقػػػػػػػًع ِف الػػػػػػػدًٌيًن، كاسفسػػػػػػػاؿه قبػػػػػػػيحه ِف أذل اظتسػػػػػػػلمني

ػػػػػػػراته عظيمػػػػػػػةي اظت  ".قطعهػػػػػػػا، ككػػػػػػػل هػػػػػػػذا ميٍنكى
 (88  .الشوكان رزته هللا من إرشاد الفحوؿانتهى كالـ 

ـ كهػػػػػو النهػػػػػيي عػػػػػن االسفسػػػػػاؿ فيهػػػػػا، كعػػػػػدـ اطتػػػػػوض 
يتػىقىػػػػػدًٌ

كمػػػػػا أرتػػػػػل كػػػػػالـ ابػػػػػن دقيػػػػػ  العيػػػػػد اظت
 فيها عند كيلًٌ أىمرو، بل إٌف الكالـ فيها لتتاج إذل نظرو سديدو.

 
كقػػػػػػػد نىقػػػػػػػػلى الشػػػػػػػا ِبُّ ِف  االعتصػػػػػػػػاـ(
ن ِف كالمػػػػػػػػه ، ككػػػػػػػػذلك الشػػػػػػػوكا(90 كِف  اظتوافقػػػػػػػات( (89 

صيها هبذا النقاط: يٍرسىلىًة، كنػيلىخًٌ
ىصىاًلًح اظت

يتػىقىدًٌـ بعض الضوابط الِت تضبط القوؿى ابظت
 اظت

أف تكػػػػػػػػوف ضػػػػػػػػركريةن أم مبنيػػػػػػػػة علػػػػػػػػى الضػػػػػػػػركرات السػػػػػػػػٌط، أم تكػػػػػػػػوف مصػػػػػػػػلحةن حقيقيػػػػػػػػةن  أوالا 
قػػػػػ  فعػػػػػالن مصػػػػػلحةن شػػػػػرعي ةن  ضتفػػػػػا الػػػػػدين، أك  تنػػػػػدرج حتػػػػػط قاعػػػػػدةو كيلًٌي ػػػػػةو مػػػػػن قواعػػػػػد التشػػػػػريع، كحتي

ىصىػػػػػػاًلًح الػػػػػػِت ينبغػػػػػػي أف تػيرىاعىػػػػػػى 
ػػػػػػب، أك اظتػػػػػػاؿ، كترتيػػػػػػبي اظت الػػػػػػنفس، أك العقػػػػػػل، أك العًػػػػػػرض، أك الن سى

، كهكذا.  يكوف أىك عتيىا الدًٌيني، كينيها الن فسي
قػػػػػػ  مىصػػػػػػلحةن  ىصىػػػػػػاًلًح الػػػػػػِت تػيرىاعىػػػػػػى: مصػػػػػػلحةي الػػػػػػدين كمػػػػػػن مثٌ الػػػػػػن فس  فػػػػػػاألمري الػػػػػػذم لتي

فػػػػػػأك ؿي اظت
، كلتفصػػػػػيًل هػػػػػذا دين ػػػػػلي بػػػػػه كلػػػػػو أىضىػػػػػر  ابألركاح  فحفػػػػػاي الػػػػػدًٌين أىٍكذلى فىػػػػػاي للنػػػػػاس ديػػػػػنػىهيم يػيٍعمى ي ػػػػػةن كلتى

 (.2/29انظر  اظتوافقات 
أف تكػػػػػػوف كيلًٌي ػػػػػػةن  أم مىصػػػػػػلىحيتػيهىا قائمػػػػػػةه صتميػػػػػػع اظتسػػػػػػلمني أك ألغلػػػػػػبهم ِف كاقعػػػػػػةو ميعىيػ نىػػػػػػةو  اثني      اا 
 على األقل.
ةن  أم ال تكػػػػػػوف هػػػػػػػذا اظتصػػػػػػلحةي ميعاًرضىػػػػػػةن لػػػػػػنصٌو شػػػػػػرعيٌو أك إرتػػػػػػػاعو أك أف تكػػػػػػوف قىطًعي ػػػػػػ اثلث      اا 

ٍيًه.  قياسو ألنه ال مصلحةى قىطُّ ِف ؼتالفة أمر هللا كدى

                                                           
 88)  1/403.) 
 89)  2/365-383.) 
 90)  4/148-153.) 
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أف ال ييفضػػػػػػي األخػػػػػػذي هبػػػػػػذا اظتصػػػػػػلحة إذل حصػػػػػػوؿ مىضىػػػػػػر ةو ميسػػػػػػاكيةو عتػػػػػػا أك زائػػػػػػدةو عنهػػػػػػا  رابع      اا 
ػػػػػك  أدػػػػػا  ألٌف هػػػػػذا يكػػػػػوف عىبىثػػػػػان كضػػػػػرران، فاظتصػػػػػلحة الػػػػػِت تػػػػػؤدم إذل مىضىػػػػػارٌو ميسػػػػػاكيةو أك زائػػػػػدةو ال شى

 مىصلحةن ميلغاةن.
أال  تكػػػػػػػوفى ميفىوًٌتػػػػػػػةن ظتصػػػػػػػلحةو أعظػػػػػػػمى منهػػػػػػػا ألٌف السياسػػػػػػػةى الشػػػػػػػرعيةى تقتضػػػػػػػي حتصػػػػػػػيلى  خامس       اا 

ػػػػبى أف أنخػػػػذى  ىنػٍفىعىتػىػػػػنٍي، فلػػػػو كنػػػػا أمػػػػاـ مىنػٍفىعىتػىػػػػنٍي ال سػػػػبيل إال لتحصػػػػيل كاحػػػػدةو منهمػػػػا، كىجى
أعظػػػػمى اظت
تػىنٍي.أبعظم ا ىٍصلىحى

ىنػٍفىعىتػىنٍي كأكبػىرى اظت
 ظت

 
ػػػػػػلىةي  ريقػػػػػػان صػػػػػػحيحان مػػػػػػن  ػػػػػػرؽ  يٍرسى

ىصىػػػػػػاًلحي اظت
كهبػػػػػػذا الضػػػػػػوابط يتحػػػػػػدد هػػػػػػذا األصػػػػػػل، كتصػػػػػػبح اظت

ـى تشػػػػػػريعى هللا مبىصػػػػػػاًلحى  ػػػػػػدُّ البػػػػػػاب علػػػػػػى مػػػػػػا يينػػػػػػاِف الشػػػػػػرعى ؽتػػػػػػن يريػػػػػػد أف ييصػػػػػػاًد اضتىػػػػػػ ًٌ كالعػػػػػػدؿ، كييسى
ق  إال الفسا  دى ِف األرض.مىوهومةو مىٍظنونةو ال حتي

ـي  ػػػػػػػلىًة، فبنػػػػػػػه يػىٍلػػػػػػػزى يٍرسى
ىصىػػػػػػػاًلًح اظت

ػػػػػػػَنى عليهػػػػػػػا القػػػػػػػوؿي ابظت إذا تػىبػىػػػػػػػني  هػػػػػػػذا كات ضػػػػػػػحط الضػػػػػػػوابط الػػػػػػػِت يػيبػٍ
ػػػػلىًة، كهػػػػذا الػػػػركن هػػػػو اإلحا ػػػػة بعلػػػػم  يٍرسى

ىصىػػػػاًلًح اظت
القائػػػػلى هبػػػػا ركنػػػػان مهمػػػػان كهػػػػو أحػػػػدي ريٍكػػػػيى القػػػػوؿ ابظت

ػػػػػػهي أىٍكذل أك ًفٍعليػػػػػػهي الواقعػػػػػػة كمالبسػػػػػػا ا ك رمتهػػػػػػا، كذلػػػػػػك ليػػػػػػتمك   نى مػػػػػػن معرفػػػػػػة هػػػػػػل هػػػػػػذا العمػػػػػػل تػىرٍكي
ػػػػػػػيىٍمنىعي  ؾي سى قػػػػػػػ  مصػػػػػػػلحةن أعظػػػػػػػمى، كهػػػػػػػل الػػػػػػػف  قػػػػػػػ  مصػػػػػػػلحةن أعظػػػػػػػمى أـى ًفٍعليػػػػػػػهي لتي ػػػػػػػهي لتي ، كهػػػػػػػل تػىرٍكي أىٍكذلى
ػػػػػػدي أنػػػػػػه  ىفىاًسػػػػػػدى حاصػػػػػػلةه ال ػتىىالػػػػػػةى  فيكػػػػػػوفي تػػػػػػرؾي الفعػػػػػػل ال معػػػػػػَنن لػػػػػػه؟ اظتهػػػػػػم كاظتؤك 

ىفىاًسػػػػػػدى أـى أٌف اظت
اظت
 .نبغي على مىن أراد القوؿ هبا أف يعرؼ الواقع حى   اظتعرفة لًيػىتىمىك نى من اضتيكمي

 
ػػػػػػػك  أٌف الصػػػػػػػليبينيى ا مػػػػػػػوا  كابلنسػػػػػػػبة لعمليػػػػػػػات الػػػػػػػثاليء اظتبػػػػػػػارؾ ضػػػػػػػد الػػػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػػػدة، ال شى
ػػػػػد لػػػػػدينا أٌف األفغػػػػػاف  األفغػػػػػاف مباشػػػػػرةن قبػػػػػل أف ينقشػػػػػع غبػػػػػار اضتطػػػػػاـ، كؿتػػػػػن نقػػػػػوؿ لػػػػػيس مػػػػػن اظتؤك 

ػػػػػػػ مي الػػػػػػػذين قػػػػػػػاموا بػػػػػػػذلك، كلكػػػػػػػن لنفػػػػػػػفض أٌف اظتسػػػػػػػلمني هػػػػػػػم كراء تلػػػػػػػك العمليػػػػػػػات، ألٌف هػػػػػػػذا هي
يٍسػػػػػتػىٍنكىرىة، كؿتػػػػػن بصػػػػػدد َبػػػػػث مىػػػػػدىل 

تىًسػػػػػبوفى للعلػػػػػم فتػػػػػاكاهم اظت ينػٍ
االفػػػػػفاض هػػػػػو الػػػػػذم بػىػػػػػَنى عليػػػػػه اظت

 شرعية العمليات إف كاف مىن كراءها مسلموف.
إف كػػػػػػػاف مىػػػػػػػن كراءىهػػػػػػػا  لش       رعي ةج       واز ى       ذه العملي       ات م       ن حي         الدل       ة اكبعػػػػػػػد بيػػػػػػػاف 

ًفاًسػػػػػػػػًد، كالعمليػػػػػػػػات دل 
ى
صػػػػػػػػاًلًح كاظت

ى
مسػػػػػػػػلموف، نػػػػػػػػدخلي إذل َبػػػػػػػػث العمليػػػػػػػػات مػػػػػػػػن انحيػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير اظت

ىًفاًسػػػػػدى للعمليػػػػػات يػىٍلزىميػػػػػهي أف 
ىصػػػػػاًلحى كاظت

يػيػػػػػتػ هىم هبػػػػػا حػػػػػ  الف إال األفغػػػػػاف، فالػػػػػذم يريػػػػػد أف يػيقىػػػػػدًٌرى اظت
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 ػػػػػػاعتىيمي العػػػػػػدكاف األمريكػػػػػػي الغاشػػػػػػمي منػػػػػػذ سػػػػػػنوات،  يعػػػػػػرؼى كضػػػػػػعى اظتسػػػػػػلمني ِف أفغانسػػػػػػتاف كالػػػػػػذين
ىًفاًسػػػػػػدى بنسػػػػػػبةو تربػػػػػػو علػػػػػػى 

ىصػػػػػػاًلحى كاظت
فبننػػػػػػا نقػػػػػػوؿ إٌف الػػػػػػذم ِف أفغانسػػػػػػتاف ابسػػػػػػتطاعته أف يػيقىػػػػػػدًٌرى اظت

%، ألٌف األفغػػػػػػاف إف كػػػػػػانوا 30%، كمىػػػػػػن هػػػػػػو خػػػػػػارج أفغانسػػػػػػتاف ال نتكنيػػػػػػهي تقػػػػػػديري أكثػػػػػػرى مػػػػػػن 80
ػػػػػػمي الػػػػػػذين فعلوهػػػػػػا حقػػػػػػان فػػػػػػبٌف الػػػػػػذم دفعهػػػػػػم لػػػػػػذلك ال شػػػػػػك  أدػػػػػػا دكافػػػػػػعي قويػػػػػػةه اضػػػػػػطٌر م عتػػػػػػذا  هي

ػػػػػػلُّ عاقػػػػػػلو  يتػىوىق عػػػػػػة بعػػػػػػد هػػػػػػذا العمػػػػػػل، فكي
ىفىاسػػػػػػد اظت

ػػػػػػلًٌ اظت العمػػػػػػل، كقػػػػػػد  غػػػػػػط تلػػػػػػك الػػػػػػدكافعي علػػػػػػى كي
ػػػػػػلًٌ قػػػػػػوةو علػػػػػػى هػػػػػػذا العمليػػػػػػات كال نتكػػػػػػن أف يػيتىصىػػػػػػو رى أٌف الفاعػػػػػػل إف   ػػػػػػتػىريدُّ بكي يعػػػػػػرؼ أٌف أمريكػػػػػػا سى

ػػػػػػلى  عػػػػػػن حإػػػػػػم رٌد الفعػػػػػػل األمريكػػػػػػٌي كقوتػػػػػػه، لػػػػػػذا قبػػػػػػلى أف لتكػػػػػػم اظتػػػػػػرءي علػػػػػػى  كػػػػػػاف عػػػػػػاقالن أف يػىٍغفى
ػػػػػػػػيطى علمػػػػػػػػان بواقػػػػػػػػع الػػػػػػػػذين ارتكبػػػػػػػػوا هػػػػػػػػذا  مصػػػػػػػػلحة هػػػػػػػػذا العمػػػػػػػػل أك مفسػػػػػػػػدته فينبغػػػػػػػػي لػػػػػػػػه أف لتي

 العمليات، كيعرؼ علم الواقع الذم كصلهم.
 

ػػػػػٍن يتػػػػػابع عػػػػػن بيعػػػػػد  فمػػػػػن ا ازفػػػػػة أف لتكػػػػػمى رجػػػػػله متكػػػػػ يباًشػػػػػري ل حػػػػػداث لػػػػػيس كىمى
اه علػػػػػى فاظت

اي قيوتيػػػػػػهي، بعيػػػػػػده آالؼ األميػػػػػػاؿ كال يعػػػػػػرؼ  أريكتػػػػػػه يىبيػػػػػػطي آمنػػػػػػان ِف ًسػػػػػػرًبًه، معػػػػػػا ن ِف جسػػػػػػًدًا، عنػػػػػػدى
يعاًديىػػػػة، أقػػػػوؿ مػػػػن ا ازفػػػػة أف ينػػػػلمى مىػػػػن حالػػػػه  

عػػػػن حػػػػاؿ إخوانػػػػه إال مػػػػا تناقلتػػػػه كسػػػػائل اإلعػػػػالـ اظت
ػػػػػٌرًدى  ػػػػػدىة عمػػػػػلو قػػػػػاـ بػػػػػه كمػػػػػا يزعمػػػػػوفى الػػػػػذين شي أبنػػػػػاؤهم، كدل يػػػػػذكقوا الراحػػػػػةى كال  كػػػػػذلكى لػػػػػيحكيمى مبىٍفسى

ىإىاعىػػػػػػةي كاصتفػػػػػػاؼ مػػػػػػن اضتصػػػػػػار، كال كتػػػػػػد 
، كتػىٍقػػػػػػتػيليهيمي اظت األمػػػػػػنى كال الطمأنينػػػػػػةى، تػػػػػػتخطٌفهيمي األمػػػػػػراضي

اي يػىٍقػػػػػػتػيليهيمي اصتػػػػػػوعي أك  ػػػػػػد  بػػػػػػه جىٍوعىتىػػػػػػهي، كأبنػػػػػػاؤا يػىتىضىػػػػػػاغىٍوفى عنػػػػػػدى ػػػػػػٍوأىتىهي أك يىسي أحػػػػػػدهم مػػػػػػا يػػػػػػوارم بػػػػػػه سى
، إٌف مىػػػػػػن حالػػػػػػ ه كػػػػػػذلك فػػػػػػبٌف الشػػػػػػهادةى ابلنسػػػػػػبة لػػػػػػه أعظػػػػػػمى مصػػػػػػلحةو لتققهػػػػػػا إذا كف قػػػػػػه هللا اظتػػػػػػرضي
 .إليها مؤمنان صابران ػتيٍتىًسبان 

 
كلػػػػذلك يقػػػػاؿ مػػػػثالن ال بيػػػػد  أف ينظػػػػرى اظتفػػػػِت ِف الواقػػػػع جيػػػػدان، مث يػيٍنػػػػزًؿي اضتكػػػػمى الشػػػػرعي  الصػػػػحيح 

 على الواقع، فيكوف النا ر هنا له نظراف:
ىنىػػػػػػاط ِف أمريكػػػػػػا  النظػػػػػػر ِف الواقػػػػػػ الول 

ع كتنزيلػػػػػػه منزلتػػػػػػه الصػػػػػػحيحة الشػػػػػػرعٌية، مثػػػػػػل: حتقيػػػػػػ  اظت
 أم  دارو تكوف ِف الفقه اإلسالمي؟

ـه ؼتالفػػػػػةه  الث    ا   يتػىرىتًٌػػػػًب علػػػػػى الواقػػػػع هػػػػػذا، فػػػػداري اضتػػػػػرب عتػػػػا أحكػػػػػا
النظػػػػػر ِف اضتكػػػػم الشػػػػػرعيًٌ اظت

 .لدار العهد
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 .فبذا اختل  أحد الن ظىرىٍين  هر اطتلل
تنزي     ل  احلك       ده إذل مصػػػػػاحلى ميعىيٌػنىػػػػػةو ألنػػػػػه عىػػػػػرىؼى الواقػػػػػع مػػػػػثالن، كلكنػػػػػه دل يعػػػػػرؼ فقػػػػػد ينظػػػػػر أحػػػػػ

 .الشرعي ِّ الصحيح عليو ِهلو بتحقيق ادل ن اط
كقػػػػػػػد يعػػػػػػػرؼ أحػػػػػػػده اضتكػػػػػػػمى الشػػػػػػػرعي  كلكنػػػػػػػه ال يعػػػػػػػرؼ الواقػػػػػػػع فيحصػػػػػػػل االخػػػػػػػتالؿ مػػػػػػػن هػػػػػػػذا 

 .الوجه
 .نظر بعد ذلك إذل مىفىاسدى كمىصاًلحى أٌما إذا صىح  النظراف فبٌف اضتكمى يصحُّ، كال لتتاج ال

 
ينتىسػػػػػػبنيى للعلػػػػػػم 

ػػػػػػحى اظتقصػػػػػػود مػػػػػػن الكػػػػػػالـ النػػػػػػ  فػػػػػػبن سػػػػػػك  علػػػػػػى مػػػػػػا اعتػىبػىػػػػػػرىاي بعػػػػػػض اظت كلًيػىتىضًٌ
مػػػػػػػني فيمػػػػػػػا  يتػ هى

ػػػػػػػحي كجهػػػػػػػة نظػػػػػػػر اظت مفسػػػػػػػدةن حتيىػػػػػػػرًٌـي هػػػػػػػذا العمليػػػػػػػات إف كػػػػػػػاف الفاعػػػػػػػل مسػػػػػػػلمان، كأيكىضًٌ
ػػػػهي مػػػػن كاقعهػػػػم، علمػػػػان أٌف األصػػػػل ِف مثػػػػ ل تلػػػػك العمليػػػػات اصتػػػػواز ألدػػػػا مػػػػن اصتهػػػػاد كاإل خػػػػاف أعلىمي

ػػػػػًة أبػػػػػدان إفتػػػػػا  ًة الراجحى ىصػػػػػلحى
ىػػػػػأمور بػػػػػه شػػػػػرعان، فػػػػػال لتتػػػػػاج القائػػػػػل  وازهػػػػػا أف ييقػػػػػيمى دلػػػػػيالن علػػػػػى اظت

اظت
ػػػػػٌنته، فػػػػػبذا أراد أحػػػػػده  ملسو هيلع هللا ىلصيكفيػػػػػه أف يقػػػػػوؿى هػػػػػذا جهػػػػػاده أىمىػػػػػرى هللا بػػػػػه ِف كتابػػػػػه كأىمىػػػػػرى بػػػػػه رسػػػػػوليه  ِف سي

منػػػػعى هػػػػذا األعمػػػػاؿ فعليػػػػه هػػػػو أف ييقػػػػيمى دلػػػػيالن قػػػػوَين أك مفسػػػػدةن راجحػػػػةن تنضػػػػبط مػػػػع األصػػػػوؿ الػػػػِت 
قىػػػػػػد ٍمناها لًييصىػػػػػػارى إذل قولػػػػػػه كفقػػػػػػان ًلمىقاصػػػػػػد الشػػػػػػريعة، فاألصػػػػػػل إذان هػػػػػػو جػػػػػػواز العمليػػػػػػات ابلػػػػػػدليل، 

 .وادلن   طارئ  ال ي  ْقب ل  إال بضوابط
 

ة  الوىل   ادل فسد 
مليػػػػػػات نتكػػػػػػن أف تتسػػػػػػبب بسػػػػػػعيٌو جػػػػػػادٌو لتصػػػػػػفية البػػػػػػؤر اصتهاديٌػػػػػػة ِف العػػػػػػادلى قػػػػػػالوا أبٌف هػػػػػػذا الع

خشػػػػيةى أف تيفػػػػرًزى مثػػػػل هػػػػذا العمػػػػل، كهػػػػذا رمبػػػػا يػػػػنعكس علػػػػى فلسػػػػطني كالشيشػػػػاف ككشػػػػمري كغريهػػػػا 
 من اظتنا   اإلسالمية... إخل.

ػػػػػػػلي، كإذا أنزلنػػػػػػػا عليهػػػػػػػا ال يلغػػػػػػػاة الػػػػػػػِت تػيٍهمى
ىصىػػػػػػػاحل اظت

ضػػػػػػػوابط كهػػػػػػػذا اظتصػػػػػػػلحةي هػػػػػػػي مػػػػػػػن جػػػػػػػنس اظت
ـى هبػػػػػذا العمػػػػػل، كيػيػػػػػرىدُّ  ىفاسػػػػػد الػػػػػِت دتنػػػػػعي القيػػػػػا

السػػػػػابقة فبننػػػػػا ؾتػػػػػد أدػػػػػا ال تصػػػػػلح أف تيسػػػػػٌمى مػػػػػن اظت
 عليها مبا يلي:

يقػػػػػػػػػػوؿ كمػػػػػػػػػػا ِف  ملسو هيلع هللا ىلصيقػػػػػػػػػػاؿ هػػػػػػػػػػذا مفسػػػػػػػػػػدةه ال نتكػػػػػػػػػػن أف حتصػػػػػػػػػػل أبػػػػػػػػػػدان ألٌف الرسػػػػػػػػػػوؿ  .1
ل ون  ع ل      ا احلْ      ق ِّ        اىِّرِّين  إِّىل  ال  ت       ز ال  ط ائِّف      ة  مِّ     ْن أ مَّ     ِتِّ ي  ق      اتِّ »الصػػػػػحيحىنٍي كغػػػػػريا: 
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ِّه       اد  م       امع إىل  ي        ْومِّ » أيضػػػػػػان كمػػػػػػا عنػػػػػػد أ  داكد ملسو هيلع هللا ىلص، كيقػػػػػػوؿ (91 «ي        ْومِّ اْلقِّي ام       ةِّ  ا
فػػػػػال نتكػػػػػن أبػػػػػدان أف ييصىػػػػػفًٌي الكفػػػػػاري الػػػػػراَيًت اصتهاديٌػػػػػة، كلػػػػػو اجتمػػػػػع اإلنػػػػػس  «اْلقِّي ام      ةِّ 

ى كاصتػػػػػػن رتيعػػػػػػان، فػػػػػػبٌف هػػػػػػذا الػػػػػػدين  ، كاصتهػػػػػػادي مػػػػػػاضو إذل قيػػػػػػاـ السػػػػػػاعة، فمػػػػػػا بػىػػػػػػني  مػػػػػػاضو
الشػػػػػرع أنػػػػػه لػػػػػن لتصػػػػػلى أبػػػػػدان  كيػػػػػ  بنػػػػػا أف ؾتعلػػػػػه مفسػػػػػدةن تيفضػػػػػي إذل تعطيػػػػػل الػػػػػدليل 

 كالنكاية ابلكفار؟
إٌف الواقػػػػػػػع يشػػػػػػػهدي أٌف الكفػػػػػػػار كأذانهبػػػػػػػم دل  لػػػػػػػوا جيهػػػػػػػدان ِف تصػػػػػػػفية الػػػػػػػراَيت اصتهاديٌػػػػػػػة،  .2

ان إلسػػػػػػقا ها بكػػػػػػل مػػػػػػا نتلكػػػػػػوف، فالعػػػػػػارؼ فكلمػػػػػػا قامػػػػػػط رايػػػػػػةي جهػػػػػػادو اجتمعػػػػػػوا رتيعػػػػػػ
يإاهػػػػػػدين يعلىػػػػػػمي علػػػػػػم اليقػػػػػػني أٌف دكؿ الكفػػػػػػر كعلػػػػػػى رأسػػػػػػها أمريكػػػػػػا كأذانهبػػػػػػم 

أبحػػػػػػواؿ اظت
قػػػػػػػػد بػػػػػػػػذلوا قيصػػػػػػػػارىل جيهػػػػػػػػدىهيم لضػػػػػػػػرب راَيت اصتهػػػػػػػػاد كقتػػػػػػػػل رمػػػػػػػػوزا كاعتقػػػػػػػػاعتًم، فهػػػػػػػػذا 

ا، بػػػػػػػػل إٌف العمػػػػػػػػل لػػػػػػػػن يزيػػػػػػػػدىهيم إال أف ييصىػػػػػػػػٌرًحيوا ابلعػػػػػػػػداكة بعػػػػػػػػد أف كػػػػػػػػانوا ييًسػػػػػػػػرُّكفى هبػػػػػػػػ
تصػػػػػػػرلتىهيم ابلعػػػػػػػداكة أيضػػػػػػػان يػيعىػػػػػػػدُّ مصػػػػػػػلحةن حصػػػػػػػلط مػػػػػػػن هػػػػػػػذا العمليػػػػػػػات، فهػػػػػػػم قػػػػػػػد 
اسػػػػػػػتنفدكا ًكٍسػػػػػػػعىهيم ِف القضػػػػػػػاء علػػػػػػػى اصتهػػػػػػػاد بكػػػػػػػل األسػػػػػػػاليب كال يػيتىصىػػػػػػػو ري أٌف عنػػػػػػػدهم 

 زَيدةه مهمة على ما قىد ميوا.
ألشػػػػخاص كحػػػػ  لػػػػو قيػػػػل إٌف العػػػػادلىى بعػػػػد هػػػػذا العمليػػػػات سػػػػوؼ نتنػػػػعي حتريػػػػك األمػػػػواؿ كا .3

إذل سػػػػػػاحات اصتهػػػػػػاد، نقػػػػػػوؿ: إٌف هػػػػػػذا مػػػػػػا عزمػػػػػػوا عليػػػػػػه قبػػػػػػل عمليػػػػػػات الػػػػػػثاليء، ففػػػػػػي 
اجتمػػػػاعو لالحتػػػػاد األكر  قبػػػػل ذتانيػػػػة أشػػػػهر قػػػػد مىط فرنسػػػػا كركسػػػػيا مشػػػػركع قػػػػرار ػتاصػػػػرة 
يقىد مىػػػػػػػةي توصػػػػػػػياته ِف مػػػػػػػذكرةو تبلػػػػػػػ  

اضتركػػػػػػػات اصتهاديٌػػػػػػػة بشػػػػػػػكلو أكػػػػػػػل، ككػػػػػػػاف اظتشػػػػػػػركع اظت
ها خبػػػػػري فرنسػػػػػي ِف مكافحػػػػػة اإلرهػػػػػاب ِف الشػػػػػرؽ األكسػػػػػط، ك م أربعػػػػػني صػػػػػفحة، أىعىػػػػػد  

االتفػػػػػػػاؽ علػػػػػػػػى البػػػػػػػػدء  طػػػػػػػػوات عمليػػػػػػػػة كدكليٌػػػػػػػة ًلميحىاصػػػػػػػػرة اضتركػػػػػػػػات اصتهاديٌػػػػػػػػة ماليػػػػػػػػان 
كبشػػػػػػػػػػرَين، مث اجتمعػػػػػػػػػػط دكؿ  الكومنولػػػػػػػػػػث( ك رحػػػػػػػػػػط نفػػػػػػػػػػس اظتشػػػػػػػػػػركع كقػػػػػػػػػػررت أكالن 

ط مػػػػػػػن حصػػػػػػػار أفغانسػػػػػػػتاف كالشيشػػػػػػػاف بشػػػػػػػكلو مكثٌػػػػػػػ ، فػػػػػػػبذا علمنػػػػػػػا مػػػػػػػا أىعلنػػػػػػػواي فقػػػػػػػ
خطػػػػػػط، اسػػػػػػتطعنا أف ؿتكػػػػػػمى أبٌف هػػػػػػذا العمليػػػػػػات لػػػػػػن تزيػػػػػػد الوضػػػػػػع سػػػػػػوءان ألٌف السػػػػػػوءى 
يٍعطىػػػػػػػػػى للحركػػػػػػػػػات 

ػػػػػػػػػا، ككػػػػػػػػػذلك نسػػػػػػػػػتطيع القػػػػػػػػػوؿ إٌف اعتػػػػػػػػػام  الضػػػػػػػػػي  اظت حاصػػػػػػػػػله قبلىهى

                                                           
 ( كاللفا له.1923(، كمسلم  7311البخارم   (91 
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ػػػػػػن  ػػػػػػهرىٍين علػػػػػػى أحسػػػػػػن األحػػػػػػواؿ، فىمى اصتهاديٌػػػػػة قبػػػػػػل العمليػػػػػػات لػػػػػػن يػػػػػػدـك أكثػػػػػػر مػػػػػػن شى
 
ى
ة اظتطركحة.نظر إذل الواقع عرؼ خطأ القوؿ هبذا اظت  فسدى

ػػػػػػػدة أيضػػػػػػػان تػىريدُّهػػػػػػػا السػػػػػػػريةي، فػػػػػػػالنِبُّ  .4 ىٍفسى
ػػػػػػػدى  ملسو هيلع هللا ىلصكإٌف هػػػػػػػذا اظت بقتالػػػػػػػه للكفػػػػػػػار ِف بػػػػػػػدرو كأيحي

كتػىعىرًُّضػػػػػػػًه لقػػػػػػػوافلهم كجتػػػػػػػار م رتىىعيػػػػػػػوا لػػػػػػػه األحػػػػػػػزاب مػػػػػػػن كػػػػػػػل جانػػػػػػػب، كحاصػػػػػػػركا حػػػػػػػ  
ػػػػػػاءيككيٍم ًمػػػػػػٍن فػىػػػػػػٍوًقكيٍم كىًمػػػػػػٍن أىٍسػػػػػػفىلى ًمػػػػػػٍنكيٍم كىًإٍذ زىاغىػػػػػػًط اأٍلىبٍ كصػػػػػػفهم هللا بقولػػػػػػه صىػػػػػػاري ﴿ًإٍذ جى

، فإػػػػػػػػاء  [10]األحػػػػػػػػزاب:  (﴾10كىبػىلىغىػػػػػػػػًط اٍلقيليػػػػػػػػوبي اضتٍىنىػػػػػػػػاًجرى كىتىظينُّػػػػػػػػوفى اًبَّللً  الظُّنيػػػػػػػػوانى  
كفػػػػػار قػػػػػري  مػػػػػن فػػػػػوؽ اظتدينػػػػػة، كنقػػػػػض اليهػػػػػود العهػػػػػد أسػػػػػفل اظتدينػػػػػة، كصىػػػػػر ح ابلنفػػػػػاؽ 

ػػػػػػديانى اٍليػىػػػػػػٍوـى الى  ىٍمىػػػػػػ"داخػػػػػػل اظتدينػػػػػػة حػػػػػػ  قػػػػػػاؿ أحػػػػػػد الصػػػػػػحابة:  ني عىلىػػػػػػى نػىٍفًسػػػػػػًه أىٍف كىأىحى
ىصىػػػػػػػػاًلًح ييقػػػػػػػػاؿ: إٌف الن ػػػػػػػػِب  "يىػػػػػػػػٍذهىبى إذلى اٍلغىػػػػػػػػاًئطً 

أخطػػػػػػػػأ  ملسو هيلع هللا ىلص!!! كعلػػػػػػػػى مقيػػػػػػػػاس هػػػػػػػػذا اظت
كذلػػػػػػػػػك  -كحاشػػػػػػػػػاا-كأير األحػػػػػػػػػزاب عليػػػػػػػػػه كالػػػػػػػػػذين هػػػػػػػػػم أقػػػػػػػػػول منػػػػػػػػػه عػػػػػػػػػددان كعػػػػػػػػػدة 

ػػػػػػٌرًًهم ضتربػػػػػػه ِف اظتدينػػػػػػة، فطبيعػػػػػػةي اصتهػػػػػػاد أنػػػػػػه ييثػػػػػػري  ، ككيػػػػػػ  ابلتعػػػػػػٌرض للكفػػػػػػار كجى العػػػػػػدك 
بعػػػػدما فػػػػتح اصتزيػػػػرة كهػػػػو ضػػػػعي ي القػػػػٌوة ابلنسػػػػبة لفػػػػارس كالػػػػرـك كرغػػػػم ذلػػػػك  ملسو هيلع هللا ىلصابلنػػػػِبًٌ 

 ييثرييهيم عليه بدعو م كإرساؿ اصتيوش عتم كإي  مؤتة كغزكته هو إذل تبوؾ؟
يتىقٌدمػػػػػػة الػػػػػػِت زعػػػػػػم القػػػػػػائلوف هبػػػػػػا أدػػػػػػا مفسػػػػػػدةه، إذا أنزلنػػػػػػ .5

ةى اظت ىفسػػػػػػدى
ا عليهػػػػػػا كأيضػػػػػػان إٌف اظت

الضػػػػوابط اطتمػػػػس الػػػػِت قىػػػػٌدمناها ؾتػػػػدي أدػػػػا ختػػػػال ي أقٌتهػػػػا فهػػػػي ليسػػػػط مبنيػػػػةه علػػػػى شػػػػيءو 
مػػػػػػػن الضػػػػػػػركرات اطتمػػػػػػػس يقينػػػػػػػان، كهػػػػػػػي أيضػػػػػػػان ليسػػػػػػػط كيلًٌيػػػػػػػةن، كأيضػػػػػػػان غػػػػػػػري قىطعي ػػػػػػػةو بػػػػػػػل 
ميعارضػػػػػةه لػػػػػنصٌو شػػػػػرعيٌو كقػػػػػد قىػػػػػد منا  رفػػػػػان مػػػػػن النصػػػػػوص الػػػػػِت تيفيػػػػػد أبٌف اصتهػػػػػادى مػػػػػاضو 

ػػػػػوًٌتى مصػػػػػلحةن أعظػػػػػمى كلػػػػػن حتيٍػػػػػًدثى مىفسػػػػػدةن أعظػػػػػمى إذل يػػػػػـو القيامػػػػػة ، كأيضػػػػػان هػػػػػي لػػػػػن تػيفى
ةي حاصػػػػػػػلةه قبػػػػػػػل هػػػػػػػذا  ىفسػػػػػػػدى

ة هػػػػػػػو ميتحقػػػػػػػ ه كاظت ػػػػػػػدى ىفسى
ألٌف مػػػػػػػا خافػػػػػػػه أصػػػػػػػحاب هػػػػػػػذا اظت

العمػػػػػػل، ك ػػػػػػردان ألصػػػػػػلهم ينبغػػػػػػي أف نوقػػػػػػ  اصتهػػػػػػاد ِف فلسػػػػػػطني كاصتهػػػػػػاد ِف الشيشػػػػػػاف 
رسلة! ح  ال يتكاتى ى العادلىي لتصفية ا اهدين  عإبان 

ي
صاحل اظت

ى
 !عتذا اظت
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ة  الثانية   ادل فسد 
يفتػػػػوفى مبنػػػػع العمليػػػػػات: مىفسػػػػدةي تصػػػػفية البػػػػػؤر اصتهاديٌػػػػة، قػػػػد دتتػػػػػدُّ التصػػػػفية إذل كثػػػػريو مػػػػػن 

قػػػػاؿ اظت
األعمػػػػػػاؿ اإلسػػػػػػالمٌية كالدعويٌػػػػػػة كالثقافيٌػػػػػػة كاطترييٌػػػػػػة كالتعليميٌػػػػػػة الػػػػػػِت قػػػػػػد ييصػػػػػػٌنفودا علػػػػػػى أدػػػػػػا البي ػػػػػػة 

يا اظتناخ... إخلالِت تضع القوالب،   ك ي
يفتػػػػوفى، فنظػػػػرةه إذل 

ىفسػػػػدةى حاصػػػػلةه منػػػػذ الًقػػػػدىـ، قبػػػػل أف يػىتػىنػىب ػػػػهى عتػػػػا هػػػػؤالء اظت
نقػػػػوؿ عتػػػػم إٌف هػػػػذا اظت

العػػػػػػادلى كخاصػػػػػػة العػػػػػػادلى اإلسػػػػػػالمي: أيػػػػػػن األعمػػػػػػاؿ الدعويػػػػػػة اضتيػػػػػػرٌة فيػػػػػػه؟ أيػػػػػػن العلمػػػػػػاء كالػػػػػػديعاة؟ ال 
ػػػػػػػػػرل، كالعلمػػػػػػػػػاء ِف السػػػػػػػػػإوف، كأح سػػػػػػػػػن أحػػػػػػػػػواعتم ِف اإلقامػػػػػػػػػة اصتليػػػػػػػػػة أك يوجػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػله دعػػػػػػػػػومل حي

موقوفػػػػػػػوف عػػػػػػػن الػػػػػػػدعوة إال ذإذف السػػػػػػػلطات، كالشػػػػػػػريط كالكتػػػػػػػاب الػػػػػػػذم يػػػػػػػوزٌع ال يػػػػػػػوزٌع إال علػػػػػػػى 
نطػػػػػاؽو ضػػػػػي و جػػػػػدان كأيضػػػػػان ال بيػػػػػد  أف يػيٍفًسػػػػػحى جينػػػػػدي الطػػػػػاغوت هػػػػػذا اظتػػػػػادة أك تلػػػػػك لتكػػػػػوف قابلػػػػػةن 

ضػػػػػربىهي مىفسػػػػػدةه هػػػػػو مىضػػػػػركبه منػػػػػذ عقػػػػػودو  للتوزيػػػػػع أك الطباعػػػػػة، فالعمػػػػػل الػػػػػدعومُّ الػػػػػذم تػىػػػػػرىٍكفى أٌف 
 أين أنتم عن الواقع؟

يحىاصػػػػػػرة، بػػػػػػل إٌف ركسػػػػػػيا كأمريكػػػػػػا قػػػػػػد  البتػػػػػػا أكثػػػػػػر 
ػػػػػػٌد اظت ككػػػػػػذلك األعمػػػػػػاؿ اطترييػػػػػػة ػتاصػػػػػػرىةن أىشى

مػػػػػن مػػػػػرةو ذإغػػػػػالؽ بعػػػػػض اظتؤسسػػػػػات اإلسػػػػػالمية َبٌإػػػػػة أدػػػػػا تػػػػػدعم اصتهػػػػػاد، كِف الصػػػػػي  اظتاضػػػػػي 
زيػػػػػػرة اطتارجػػػػػػة األمريكيػػػػػػة أكٍلبػىرىايٍػػػػػػط، الػػػػػػِت تيطالًػػػػػػبي نشػػػػػػرت صػػػػػػحيفةي الشػػػػػػرؽ األكسػػػػػػط تصػػػػػػرلتات ك 

ذإغػػػػػػػػػالؽ بعػػػػػػػػػض اعتي ػػػػػػػػػات اإلسػػػػػػػػػالمية كمنهػػػػػػػػػا مؤسسػػػػػػػػػةي اضتىػػػػػػػػػرىمىنٍي ِف السػػػػػػػػػعودية كبعػػػػػػػػػض اعتي ػػػػػػػػػات 
 األخرل بتهمة دتويل العمليات اإلرهابية.

ق، كػػػػػػػػػاف موضػػػػػػػػػوع 1414بػػػػػػػػػل إٌف مػػػػػػػػػؤدتر كزراء اطتارجيػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػرب اظتعقػػػػػػػػػود ِف اصتزائػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػاـ 
كمنػػػػػػػع  -أم اصتهػػػػػػػاد-جػػػػػػاؤكا مػػػػػػػن أجلػػػػػػه هػػػػػػػو جتفيػػػػػػػ  اظتػػػػػػوارد اظتاليػػػػػػػة ل رهػػػػػػاب  االجتمػػػػػػاع الػػػػػػػذم

ػػػػػػػػلُّ دكلػػػػػػػػةو عربيػػػػػػػػةو صتنػػػػػػػػةن حكوميػػػػػػػػةن  كصػػػػػػػػوؿ أمػػػػػػػػواؿ الزكػػػػػػػػاة كالصىػػػػػػػػدىقات إذل اإلرهػػػػػػػػابيني، كأنشػػػػػػػػأت كي
تىػػػػػػدخلي حتتهػػػػػػا رتيػػػػػػعي اعتي ػػػػػػػات اإلغا يػػػػػػة ليمكنهػػػػػػا أف تيسػػػػػػيطر علػػػػػػػى نشػػػػػػا ا ا كتراقػػػػػػب حسػػػػػػػااب ا 

دها اجتمػػػػػع رؤسػػػػػاء الػػػػػدكؿ العربيػػػػػة ِف تػػػػػونس ٍلميعىاصتىىػػػػػة مشػػػػػكلة اإلرهػػػػػاب، الصػػػػػادرة كالػػػػػواردة، مث بعػػػػػ
كقػػػػػػرركا قػػػػػػرارات حػػػػػػربو علػػػػػػى اإلسػػػػػػالـ، حػػػػػػ  إٌف صػػػػػػحيفة القػػػػػػدس العربيػػػػػػة القوميػػػػػػة قالػػػػػػط بعنػػػػػػواف  

، مثٌ كقعػػػػط الػػػػػدكؿ العربيػػػػػة ال    دول  اْلس      مي ة  ُتم        حلِّ      رب اْلس      مكبػػػػري ِف صػػػػػفحتها األكذل: 
يػػػػػة قػػػػػرار التعػػػػػاكف ِف غتػػػػػاؿ مكافحػػػػػة اإلرهػػػػػاب  اصتهػػػػػاد( ك ٌم التوقيػػػػػع قبػػػػػل حتػػػػػط مظلػػػػػة اصتامعػػػػػة العرب

ػػػػػػى نفسػػػػػػه ككٌقعػػػػػػط علػػػػػػى التعػػػػػػاكف فيمػػػػػػا  ىٍنحى
سػػػػػػتة أشػػػػػػهر، كؿتىىػػػػػػٍط دكؿ غتلػػػػػػس التعػػػػػػاكف اطتليإيٌػػػػػػة اظت
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بينهػػػػػػػا ِف غتػػػػػػػاؿ مكافحػػػػػػػة اإلرهػػػػػػػاب  اصتهػػػػػػػاد( كدل تػػػػػػػرفض التوقيػػػػػػػع إال الكويػػػػػػػط كقطػػػػػػػر، ًلمىصىػػػػػػػاًلحى 
ا  .سياسٌية  ٌم إعالدي

فػػػػػػػػػزعمكم أٌف العمليػػػػػػػػػات ِف أمريكػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػتحدث مىفسػػػػػػػػػدةى ضػػػػػػػػػرب اظتؤسسػػػػػػػػػات اطترييٌػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػي  
ٍيػػػػػػلى هللا  مىفسػػػػػدةه حاصػػػػػػلةه منػػػػػػذ الًقػػػػػػدىـ أيهػػػػػػا الفقهػػػػػػاء، كلًيػىت ًضػػػػػػحى ذلػػػػػػك جليػػػػػػان انظػػػػػػر إذل فصػػػػػػل  َي خى
ػػػػػِب( ِف هػػػػػذا الكتػػػػػاب، ففيػػػػػه ذكػػػػػره لػػػػػبعض خططهػػػػػم كتوٌجهػػػػػا م لضػػػػػرب الصػػػػػحوة منػػػػػذ عشػػػػػرات  ارٍكى

 .السنني
 

ػػػػوا لنػػػا دلػػػػيالن كاحػػػدان أنػػػػه يوجػػػػد أٌمػػػا األ ػػػػتيم علػػػى ضػػػػرهبا، فبننػػػا نقػػػػوؿ أىقيمي يػٍ عمػػػػاؿ التعليميٌػػػة الػػػػِت بىكى
ػػػػػلًٌم لكػػػػػم! أـى أنكػػػػػم تبكػػػػػوفى علػػػػػى  أعمػػػػػاؿه تعليميٌػػػػػة ميسػػػػػتًقل ةه كميٍثًمػػػػػرىةه لػػػػػدل أٌم رتاعػػػػػةو إسػػػػػالمٌيةو كنيسى

؟  خياؿو كأكهاـو
ىزعومػػػػػػةي حينمػػػػػػا نيطىبًٌقيهػػػػػػا علػػػػػػى الضػػػػػػ

ىفسػػػػػػدةي اظت
ػػػػػػبى ى ذكرهػػػػػػا فسػػػػػػوؼ كهػػػػػػذا اظت وابط اطتمػػػػػػس الػػػػػػِت سى

ي لنا أدا مصاحلي موهومةه ال يػىٍعتىدُّ هبا الشرع.  يػىتػىبػىني 
 

ة  الثالثة   ادل فسد 
يٍسػػػػػػتىنًكركفى للعمليػػػػػػات أنػػػػػػه رمبػػػػػػا حتصػػػػػػلي مىفسػػػػػػدةه كذلػػػػػػك ابضػػػػػػطهاد الشػػػػػػعوب اإلسػػػػػػالمية 

زىعىػػػػػػمى اظت
 .ييغزل من ًقبىل أمريكاأك بعضها من الظاظتني، كمتىٍشىٍوفى على الشعب األفغان أف 

 نقوؿ عتم أىٍ ًبتيوا لنا أٌف شعبان من الشعوب اإلسالمية دل ييضطهد الف من ًقبىل الظاظتني.
بػػػػل أىٍ ًبتيػػػػوا لنػػػػا أٌف شػػػػعبان مػػػػن الشػػػػعوب اإلسػػػػالمية نتكػػػػن لػػػػه أف يقػػػػوؿى مػػػػا يعتقػػػػد، كنتكػػػػن لػػػػه أف 

 .يىعبيدى هللا بكل حرية
ػػػػلًٌ غتػػػػاالت بػػػػل أىٍ ًبتيػػػػوا لنػػػػا أٌف شػػػػعبان مػػػػن الشػػػػع ػػػػم عليػػػػه شػػػػريعةي هللا كاملػػػػةن ِف كي وب اإلسػػػػالمية حتيٍكي

 اضتياة.
ػػػػػبى ى سػػػػػول مػػػػػا لتصػػػػػل ِف أفغانسػػػػػتاف،  يبػػػػػوا ابإل بػػػػػات علػػػػػى أمًٌ سػػػػػؤاؿو سى ال نتكػػػػن عتػػػػػم أبػػػػػدان أف كتي
ػػػػػمي ابلشػػػػػريعة كال جتػػػػػدكف شػػػػػعبان غػػػػػري مضػػػػػطهد، فكيػػػػػ  جػػػػػاز لكػػػػػم  كى فػػػػػبذا كنػػػػػتم ال جتػػػػػدكف شػػػػػعبان لتي

شػػػػػػركع أنػػػػػػه مفسػػػػػػدة ألنػػػػػػه يسػػػػػػبب اضػػػػػػطهادان للمسػػػػػػلمني؟ سػػػػػػبحاف هللا، أف حتكمػػػػػػوا علػػػػػػى عمػػػػػػل م
 كاعإبان!! مىفسدةه حاصلةه كي  زعمتم حصوعتا الف؟
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أٌمػػػػػػػػا عػػػػػػػػن الشػػػػػػػػعب األفغػػػػػػػػان كبكػػػػػػػػاؤكم عليػػػػػػػػه، فبننػػػػػػػػا نقػػػػػػػػوؿ لكػػػػػػػػم: اليػػػػػػػػـو تنتصػػػػػػػػ  اإلمػػػػػػػػارة 
اهػػػػػػ يإى

ػػػػػػنىًتهىا السادسػػػػػػة قائمػػػػػػةن أبمػػػػػػر هللا، ميداًفعىػػػػػػةن عػػػػػػن اصتهػػػػػػاد كاظت دين، كدل نػىػػػػػػرى ؽتػػػػػػن اإلسػػػػػػالمية ِف سى
تبػػػػػػػاكى عليهػػػػػػػا غتهػػػػػػػودان ييػػػػػػػٍذكىري لتقويتهػػػػػػػا أك نيصػػػػػػػحها أك إرشػػػػػػػادها، فمفسػػػػػػػدةي اضػػػػػػػطهاد الظػػػػػػػاًلمنيى 
ػػػػػػػذالنكم عتػػػػػػػم، كبسػػػػػػػبب عػػػػػػػدـ كقػػػػػػػوفكم مػػػػػػػع اإلمػػػػػػػارة اإلسػػػػػػػالمية، دل  ل فغػػػػػػػاف حاصػػػػػػػلةه بسػػػػػػػبب خي

ػػػػػٌد علػػػػػى عىضيػػػػػ ًدًهم، حوًصػػػػػرىت يػىتىطىػػػػػو ع عػػػػػادله كاحػػػػػده أك  الػػػػػب علػػػػػمو حػػػػػ  ابلنػػػػػزكؿ عنػػػػػد اإلمػػػػػارة كالشى
ػػػػػػلًٌ الػػػػػػدكؿ قا بػػػػػػةن كدل نسػػػػػػمع صػػػػػػو ن ميٍسػػػػػػتنًكران  يإاهػػػػػػدين مػػػػػػن ًقبىػػػػػػل كي

اإلمػػػػػػارة مػػػػػػن أجػػػػػػل اصتهػػػػػػاد كاظت
ػػػػػٍقًر(، كضيػػػػػرًبىط أفغانسػػػػػتاف ابلصػػػػػواريخ كدل نسػػػػػمع مىػػػػػن  كاحػػػػػدان كالػػػػػذين اسػػػػػتنكركا قتػػػػػل األبػػػػػرَيء  الشُّ

 ييساند أك يشإب أك ح  يعزم.
-جهػػػػػػػوف اضتصػػػػػػػار كالضػػػػػػػرب كالتكالػػػػػػػب، مث لىٌمػػػػػػػا رٌدكا إف أنػػػػػػػتم خػػػػػػػذلتم األفغػػػػػػػاف كتركتمػػػػػػػوهم يوا

علػػػػػى كػػػػػل مػػػػػا لتصػػػػػل عتػػػػػم قلػػػػػتم إٌف مىفسػػػػػدةى رىدًًٌهػػػػػم أعظػػػػػمي مػػػػػن مىفسػػػػػدًة سػػػػػكو م؟  -صىػػػػػٌح ا ػػػػػامهم
 سبحافى الذم رزؽى الفقهى للفقهاء!

ا، فأيضػػػػػػان ال لتػػػػػػ ُّ  ػػػػػػذىعتى ػػػػػػ ُّ ألحػػػػػػدو أف يتبػػػػػػاكى علػػػػػػى أفغانسػػػػػػتاف كهػػػػػػو أكؿ مىػػػػػػن خى كمػػػػػػا أنػػػػػػه ال لتًى
ػػػػػػمى علػػػػػػى األفغػػػػػػاف أبدػػػػػػم أىٍحػػػػػػدى يوا مفسػػػػػػدةن هبػػػػػػذا العمليػػػػػػات  ألحػػػػػػدو  إال أف  -إف كػػػػػػانوا هػػػػػػم-أف لتكي

 يكوف عارفان بواقعهم.
 

اإلمػػػػػارة اإلسػػػػػالمية تواجػػػػػه حػػػػػرابن عسػػػػػكريةن، يػػػػػدعم أعػػػػػداءهم فيهػػػػػا أمريكػػػػػا كركسػػػػػيا كإيػػػػػراف كاعتنػػػػػد 
رة اعتالػػػػػػػك مسػػػػػػػعود كالصػػػػػػػني ك اجكسػػػػػػػتاف كأكزبكسػػػػػػػتاف كتركيػػػػػػػا، كأخػػػػػػػريان االحتػػػػػػػاد األكر  بعػػػػػػػد زَي

ػػػػػػان مػػػػػػن ًقبىػػػػػػل دكؿ العػػػػػػادل كلهػػػػػػا ابإلرتػػػػػػاع كدل  عتػػػػػػم، كأيضػػػػػػان اإلمػػػػػػارة اإلسػػػػػػالمية تواجػػػػػػه حصػػػػػػاران ػتيٍكىمى
 دتتنع عن التصويط إال  ال ة دكؿ شيوعية كك نية.

كاطتيػػػػػارات الػػػػػِت أمػػػػػاـ اإلمػػػػػارة اإلسػػػػػالمية خيػػػػػارات ػتػػػػػددة لكػػػػػي ختػػػػػرج مػػػػػن هػػػػػذا اضتصػػػػػار كختػػػػػرج 
 من هذا اضترب:

أف ختضػػػػػػػع للنظػػػػػػػاـ العػػػػػػػالىمىي اصتديػػػػػػػد كللشػػػػػػػرعية الدكليػػػػػػػة كتنفػػػػػػػذ قػػػػػػػرارات األمػػػػػػػم اظتتحػػػػػػػدة  أوالا 
 ، كتشكل حكومة ائتالفية كيفرية كحتيىكًٌم الطاغوت.1333كقرار غتلس األمن رقم 
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أف تيصػػػػػػػػػر  علػػػػػػػػػى موقفهػػػػػػػػػا كتتمٌسػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػدينها، كيسػػػػػػػػػتمر اضتصػػػػػػػػػار، كيسػػػػػػػػػتمر العمػػػػػػػػػل  اثني         اا 
ػػػػػػػدي ضػػػػػػػدها، كإف دل  يوىح 

تواًفًهػػػػػػػا مىًنيػ تيهػػػػػػػا كتسػػػػػػػقط هػػػػػػػذا العػػػػػػػاـ فستسػػػػػػػقط العػػػػػػػاـ القػػػػػػػادـ العسػػػػػػػكرم اظت
 كدتوت مو ن بطي ان.

ػػػػػرى حصػػػػػارها  اثلث     اا  أف تبػػػػػذيؿى ًكٍسػػػػػعها، كتػػػػػدافعى عػػػػػن نفسػػػػػها، كحتػػػػػاكؿى أف جتىيػػػػػر  قػػػػػدـى مىػػػػػن تػػػػػوذل  ًكبػٍ
اي كمػػػػا نصػػػػرهم مىػػػػر تػىنٍي علػػػػى الليطػػػػان ٍنػػػػدى يني كعلػػػػى االحتػػػػػاد إذل أرضػػػػها لًتىٍسػػػػحى ى هامىتىػػػػهي كيىنصػػػػرى هللا جي

 .السوفييِت
ىةه أحالهػػػػػا ميػػػػػرل، كيكفػػػػػي اظتػػػػػرء أف  فهػػػػػذا اطتيػػػػػارات الػػػػػثالث الػػػػػِت ال رابػػػػػعى عتػػػػػا حقػػػػػان، خيػػػػػاراته ػتيىػػػػػريًٌ

ٍعبىًة!  نتوت على دينه لييعلن للناس أرتعني كيصرخ هبا مدكية كيقوؿ: فػيٍزتي كىرىبًٌ الكى
ػػػػيط هبػػػػا  فػػػػأمُّ مصػػػػلحةو نتكػػػػن ل مػػػػارة اإلسػػػػالمية أف حتػػػػافا عليهػػػػا كهػػػػي الػػػػِت تشػػػػعر أٌف العػػػػادلى لتي

 كيناصبها العداء كيىرميها عن قوسو كاحدة كيهلك اظتسلمني فيها؟
ػػػػذالف اظتسػػػػلمني عتػػػػا كأكعتػػػػم العلمػػػػاء بػػػػل مػػػػع تكفػػػػري بعػػػػض العلمػػػػاء عتػػػػم، فلػػػػم  ػػػػلُّ ذلػػػػك مػػػػع خي كي

 .ميكن خياريهم هذا إال خياران مىٍبنيان على  قتهم بنصر هللا يـو أف يدخل العدك أرضه
مث إٌف اإلمػػػػػػػػػارة اإلسػػػػػػػػػالمية تعلػػػػػػػػػم ًعٍلػػػػػػػػػمى اليقػػػػػػػػػني أٌف أمريكػػػػػػػػػا تػىعيػػػػػػػػػدُّ خطػػػػػػػػػةن عسػػػػػػػػػكريةن الجتيػػػػػػػػػاح 
أراضػػػػػيها، كضػػػػػرهبا ضػػػػػربةن عسػػػػػكريةن جويػػػػػةن قاصػػػػػمةن لنػػػػػزع حكومػػػػػة اإلمػػػػػارة كتنصػػػػػيب حكومػػػػػة  ػػػػػاهر 
نفػػػػػػي ِف ركمػػػػػػا حػػػػػػ  لػػػػػػو دل حتصػػػػػػل العمليػػػػػػات، أم قبػػػػػػل العمليػػػػػػات بشػػػػػػهرين  فقػػػػػػد نقلػػػػػػط 

ى
شػػػػػػاا اظت

مػػػػػػؤمن( اإلسػػػػػػالمية الباكسػػػػػػتانية عػػػػػػن كزيػػػػػػر اطتارجيػػػػػػة الباكسػػػػػػتان األسػػػػػػب  نػػػػػػواز صػػػػػػحيفة  ضػػػػػػرب 
زينػػػػػػك أٌف مسػػػػػػؤكلني كبػػػػػػاران ِف اضتكومػػػػػػة األمريكيػػػػػػة أىبٍػلىغػػػػػػواي ِف منتصػػػػػػ  شػػػػػػهر يوليو/دتػػػػػػوز مػػػػػػن عػػػػػػاـ 

ـ أبٌف الػػػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػػػدة سػػػػػػػتتخذ إجػػػػػػػراءاتو عسػػػػػػػكريةو ضػػػػػػػد أفغانسػػػػػػػتاف َبلػػػػػػػوؿ منتصػػػػػػػ  2001
ـ، كقػػػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػػػوزير الباكسػػػػػػػػػػػػػػتان السػػػػػػػػػػػػػػاب  إٌف اظتسػػػػػػػػػػػػػػؤكلني 2001شػػػػػػػػػػػػػػهر أكتوبر/تشػػػػػػػػػػػػػػرين األكؿ 

األمػػػػػػػريكيني أىبٍػلىغػػػػػػػواي ابطتطػػػػػػػة أ نػػػػػػػاء انعقػػػػػػػاد مػػػػػػػؤدترو لػػػػػػػدكؿ غتموعػػػػػػػة االٌتصػػػػػػػاؿ اطتاصػػػػػػػة أبفغانسػػػػػػػتاف 
 .الذم عيًقدى حتط رعاية األمم اظتتحدة ِف برلني

ن الدف علػػػػػى الفػػػػػور فػػػػػبٌف كقػػػػػاؿ نػػػػػواز إٌف اظتسػػػػػؤكلني األمػػػػػريكيني أىبٍػلىغػػػػػواي أنػػػػػه إذا دل يػىػػػػػتيم  تسػػػػػليم ابػػػػػ
الػػػػوالَيت اظتتحػػػػدة سػػػػتقـو بعمػػػػلو عسػػػػكرم العتقالػػػػه أك قتلػػػػه هػػػػو كاظتػػػػال عمػػػػر زعػػػػيم حركػػػػة  البػػػػاف، 
ػػػػػعى مػػػػػن تلػػػػػك العمليػػػػػة سػػػػػيكوف إسػػػػػقاط حكومػػػػػة  كييشػػػػػريي اظتسػػػػػؤكؿ الباكسػػػػػتان إذل أٌف اعتػػػػػدؼ األكسى
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ٌعمهػػػػػػػػا ملػػػػػػػػك  البػػػػػػػػاف كتنصػػػػػػػػيب حكومػػػػػػػػة انتقاليػػػػػػػػةو مػػػػػػػػن األفغػػػػػػػػاف اظتعتػػػػػػػػدلني مػػػػػػػػن اظتمكػػػػػػػػن أف يتز 
 أفغانستاف الساب   اهر شاا.

ػػػػػػػػػػػٌن عمليا ػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػن قواعػػػػػػػػػػػد ِف  كأكضػػػػػػػػػػػح اظتسػػػػػػػػػػػؤكؿ الباكسػػػػػػػػػػػتان السػػػػػػػػػػػاب  أٌف كاشػػػػػػػػػػػنطن ستشي
  اجكستاف حيث يقيم عدده من اظتستشارين األمريكيني ابلفعل.

كقػػػػػػاؿ إٌف أكزبكسػػػػػػتاف ستشػػػػػػارؾ ِف العمليػػػػػػات كأٌف سػػػػػػبعة عشػػػػػػر ألػػػػػػ  جنػػػػػػدم ركسػػػػػػي يقفػػػػػػوف 
ان إذل أٌف العمليػػػػػات العسػػػػػكرية سػػػػػتتٌم قػيبػىٍيػػػػػل سػػػػػقوط الثلػػػػػوج ِف أفغانسػػػػػتاف ِف حالػػػػػة اسػػػػػتعداد، مشػػػػػري 

 َبلوؿ منتص  أكتوبر/تشرين األكؿ على أكثر تقدير.
كشػػػػػػػكك اظتسػػػػػػػؤكؿ الباكسػػػػػػػتان السػػػػػػػاب  ِف إمكانيػػػػػػػة تراجػػػػػػػع الػػػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػػػدة عػػػػػػػن خططهػػػػػػػا 

 .ح  إذا  ٌم تسليم ابن الدف على الفور من ًقبىل اإلمارة اإلسالمية
قػػػػد نقلػػػػط  الػػػػِب   سػػػػي( هػػػػذا التقريػػػػر عػػػػن دبلوماسػػػػي ابكسػػػػتان سػػػػاب و قولػػػػه، أبٌف الػػػػوالَيت ك 

اظتتحػػػػدة كانػػػػط ختطػػػػط لعمليػػػػات عسػػػػكرية ضػػػػد أسػػػػامة بػػػػن الدف كحركػػػػة  البػػػػاف حػػػػ  قبػػػػل كقػػػػوع 
 هإـو األسبوع اظتاضي.

 إف كانػػػػػػط-فػػػػػػبذا كػػػػػػاف هػػػػػػذا اطتػػػػػػل قػػػػػػد كصػػػػػػل إذل اإلمػػػػػػارة اإلسػػػػػػالمية، فػػػػػػبٌف مبادر ػػػػػػا ابعتإػػػػػػـو 
ػػػػػػٍبقان عسػػػػػػكرَين رائعػػػػػػان، لػػػػػػذا فقػػػػػػد قامػػػػػػط بنػػػػػػاءن علػػػػػػى هػػػػػػذا اظتعلومػػػػػػات بعمليػػػػػػةو رائعػػػػػػةو  -هػػػػػػي يػيعىػػػػػػدُّ سى

خلطػػػػػػط األكراؽ كذلػػػػػػك ابغتيػػػػػػاؿ اعتالػػػػػػك أزتػػػػػػد شػػػػػػاا مسػػػػػػعود  فخلطػػػػػػط أكراؽ اظتعارضػػػػػػة كشػػػػػػتط 
أفكارهػػػػا، فػػػػػبف كانػػػػػط هػػػػػي الػػػػػِت قامػػػػػط أيضػػػػػان بعمليػػػػػات أمريكػػػػػا فػػػػػبٌف هػػػػػذا هػػػػػي اضتًنكػػػػػة السياسػػػػػية 

ظتطلوبػػػػة، فمػػػػن الغبػػػػاء أف تنتظػػػػر اإلمػػػػارةي األمػػػػريكيني كأعػػػػوادم حػػػػ  كتيًٍهػػػػزكا عليهػػػػا، بػػػػل كالعسػػػػكرية ا
إٌف العمليػػػػػات الػػػػػِت حصػػػػػلط ِف أمريكػػػػػا رأينػػػػػا أدػػػػػا فػىر قػػػػػط التحػػػػػال  األمريكػػػػػي ضػػػػػد اإلمػػػػػارة فكػػػػػاف 

تخاذلػػػػػة كاطتائفػػػػػة كاظتت
ي
ػػػػػهي كذركتىػػػػػه، مث رأينػػػػػا التصػػػػػرلتات اظت عقلػػػػػة تظهػػػػػر التحػػػػػال  ِف أكؿ يػػػػػوـو بػىلىػػػػػ ى أىٍكجى

خػػػػػػالؿ أكؿ أسػػػػػػبوع، فكيػػػػػػ  سػػػػػػتكوف اظتواقػػػػػػ  بعػػػػػػد شػػػػػػهر؟ بػػػػػػل كيػػػػػػ  سػػػػػػتكوف بعػػػػػػد شػػػػػػهرو مػػػػػػن 
 اضترب ال قىد رى هللا؟

ى أٌف اإلمػػػػػارة اإلسػػػػػالمية كانػػػػػط بػػػػػني خيػػػػػارات أفضػػػػػلها  اظتهػػػػػم مػػػػػن الكػػػػػالـ السػػػػػاب  هػػػػػو أف نػيبػىػػػػػنيًٌ
لػػػػى اإلسػػػػػالـ أف تػػػػدخل اضتػػػػرب هػػػػي بفعلهػػػػا كلػػػػػو أدػػػػا خسػػػػرت كقتلػػػػوا رتيعػػػػان فيكفػػػػػي أدػػػػم مػػػػاتوا ع

امىػػػػػػةن، ككمػػػػػػا قػػػػػػاؿ الشػػػػػػيخ عيمػػػػػػر عبػػػػػػد الػػػػػػرزتن فىػػػػػػك  هللا  كهػػػػػػم قػػػػػػائمني أبمػػػػػػر هللا كدل لتنيػػػػػػوا لغػػػػػػري هللا هى
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أسػػػػػػػػرىاي 
ىف يقػػػػػػػػوـى النػػػػػػػػاس رتيعػػػػػػػػان كيطػػػػػػػػالبوا بتحكػػػػػػػػيم "ِف كتابػػػػػػػػه  أصػػػػػػػػناؼ اضتكػػػػػػػػم كاضتيٌكػػػػػػػػاـ(:  (92  ألى

غىػػػػػدو حتػػػػػط حيكػػػػػم الطػػػػػاغوت، الشػػػػػريعة علػػػػػيهم فػىييقتلػػػػػوا رتيعػػػػػان، خػػػػػريه عتػػػػػم مػػػػػن أف يعيشػػػػػوا رتيعػػػػػان ِف رى 
ػػػػػػمي الػػػػػػذين شتى ػػػػػػى هللا فعلهػػػػػػم ػػػػػػٍوزي اٍلعىًظػػػػػػيمي : فػػػػػػبٌف الػػػػػػذين مػػػػػػاتوا رتيعػػػػػػان مػػػػػػن أجػػػػػػل الػػػػػػدًٌين هي ﴿ذىلًػػػػػػكى اٍلفى

 ".كما فعل أصحاب األخدكد [119]اظتائدة:  (﴾119 
فاألفغػػػػػػاف حقيقػػػػػػة دل متسػػػػػػركا كإف خسػػػػػػركا الػػػػػػدنيا كقيًتلػػػػػػوا، كلكػػػػػػن اظتسػػػػػػلمني ِف بقػػػػػػاع األرض هػػػػػػم 

كآ ىػػػػػركا السػػػػػالمة كرضػػػػػوا أبف حتٌكمهػػػػػم القػػػػػوانني الوضػػػػػعية، ك نُّػػػػػوا  الػػػػػذين خسػػػػػركا يػػػػػـو أف اسػػػػػتكانوا
ىفسػػػػػدة أف ييقتىػػػػػلى بغػػػػػٌض النظػػػػػر 

ىصػػػػػلحةى أف يعػػػػػي ى اظتػػػػػرءي، كاظت
أٌف هػػػػػذا هػػػػػي اظتصػػػػػلحة، فحسػػػػػبوا أٌف اظت

طلقػػػػػة هػػػػػي أف يعػػػػػي ى العبػػػػػد مؤمنػػػػػان كنتػػػػػوتى علػػػػػى 
ي
صػػػػػلحة اظت

ى
هػػػػػل يعػػػػػي  كػػػػػافران أك نتػػػػػوت مؤمنػػػػػان، فاظت

 .ذلك
قولػػػػػػػوف إٌف العػػػػػػػادلى كيل ػػػػػػػهي سػػػػػػػوؼ يواجػػػػػػػهي األفغػػػػػػػافى كيقػػػػػػػتلهم رتيعػػػػػػػان بعػػػػػػػد العمليػػػػػػػات مث إٌف الػػػػػػػذين ي

كيمػػػػػػوفى بنػػػػػػاءن علػػػػػػى  نػػػػػػوفو كختمينػػػػػػاتو كتوٌقعػػػػػػاتو فقػػػػػػط، كلكػػػػػػٌن  الػػػػػػِت حصػػػػػػلط، نقػػػػػػوؿ إٌف هػػػػػػؤالء لتى
األفغػػػػػػاف حينمػػػػػػا قػػػػػػاموا ابلعمليػػػػػػات فبنػػػػػػه مػػػػػػن اظتؤٌكػػػػػػد لػػػػػػديهم أٌف حػػػػػػاعتم سػػػػػػيتغري  إذل األحسػػػػػػن، إذا 

ػػػػػلىكوا رتيػػػػػع نصػػػػػرهم هللا ع سػػػػػنوف اب الظػػػػػن كأنػػػػػه انصػػػػػرهم، كفعلػػػػػوا اظتػػػػػأمورى كسى لػػػػػى عػػػػػدكهم، فهػػػػػم لتي
كيمػػػػػػوف  سػػػػػػنوف الظػػػػػػن  اب لتى ػػػػػػبيل إلقامػػػػػػة دكلػػػػػػتهم كاسػػػػػػتمرارها، فكيػػػػػػ  بغػػػػػػريهم مػػػػػػن الػػػػػػذين ال لتي السي

ذيؿى هللا عبادىا كيىنتىًصرى الصليبي عليهم!!   طأ هذا العمليات ألدم يتوٌقعوف أف متى
الشػػػػػػرعية تقػػػػػػوؿ: الشػػػػػػػكُّ ال ييبطػػػػػػلي اليقػػػػػػنيى  فػػػػػػاليقنيي أٌف هللا انصػػػػػػػره عبػػػػػػادا كلػػػػػػو بعػػػػػػػد كالقاعػػػػػػدة 

حػػػػػػني كاليقػػػػػػني أٌف هللا سػػػػػػييعلي رايػػػػػػة اإلسػػػػػػالـ كيىهػػػػػػزيـي الكفػػػػػػر، فكيػػػػػػ  بشػػػػػػكًٌ أكل ػػػػػػك كسػػػػػػوء  ػػػػػػنهم 
 اب، أف يػيٍبًطلى يقنيى األفغاف اب؟

سػػػػػػػػتنكركف للعمليػػػػػػػػا
ي
فسػػػػػػػػدة الػػػػػػػػِت زعػػػػػػػػم اظت

ى
ت أدػػػػػػػػا ستحصػػػػػػػػل مػػػػػػػػن كعلػػػػػػػػى كػػػػػػػػل حػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػبٌف اظت

العمليػػػػػات، هػػػػػي مفاسػػػػػد حاصػػػػػلة كميتحققػػػػػة، كالعمليػػػػػات ال تزيػػػػػديها شػػػػػي ان إال أدػػػػػا جعلتهػػػػػا علنيػػػػػةن 
ى اظتسػػػػػلموف كيعرفػػػػػوف عػػػػػداء  فقػػػػػط بعػػػػػدما كانػػػػػط سػػػػػرية، كهػػػػػذا ِف حقيقتهػػػػػا مصػػػػػلحةه  ػػػػػاهرةه لًيػىتػىبػىػػػػػني 

ىصػػػػػاحل اظتزعومػػػػػة ال يػيٍعتىػػػػػدُّ هبػػػػػا شػػػػػرعان كهػػػػػي مصػػػػػاحل ميلغػػػػػ ،الكفػػػػػار عتػػػػػم
اة، كمىػػػػػن أراد التأٌكػػػػػد منهػػػػػا فاظت

يتػىقىدًٌمىة بعدما يفقه كاقع العادل اإلسالمي كاألفغاف خاصة.
 فػىٍليػيٍنزعتا على الضوابط اطتمسة اظت

                                                           
 م3104ّ الشهداء، أسياا يف سجون أمريكا، يوم الثامن عشر من شباط من عام تويف  تقب لو  هللا يف (92 



يوُسف الُعَيْيري|  حقيقة الحرب الصليبّية الجديدة  
 

 

 
89 

ة  الرابعة   ادل فسد 
سػػػػػػتنكركف للعمليػػػػػػات إٌف مػػػػػػن اظتفاسػػػػػػد الػػػػػػِت سػػػػػػتيحد ها العمليػػػػػػات أف يواجػػػػػػه اظتسػػػػػػلموف 

ي
قػػػػػػاؿ اظت

اظتضػػػػػػايقات كاالعتػػػػػػداءات، بعػػػػػػد اسػػػػػػتغالؿ اليهػػػػػػود إعالميػػػػػػان ِف الغػػػػػػرب تضػػػػػػييقان كيػيعىر ضػػػػػػوف لػػػػػػبعض 
هػػػػػػػذا اضتػػػػػػػدث ضػػػػػػػدهم، كهػػػػػػػذا ييفقػػػػػػػدهم مصػػػػػػػلحةن  ػػػػػػػاهرةن  إذ يػيعىػػػػػػػدُّ الغػػػػػػػرب ميتػىنػىف سػػػػػػػان لكثػػػػػػػريو مػػػػػػػن 

 اظتسلمني اظتضطهدين ِف بالدهم.
ىصػػػػػػاًلحى الػػػػػػِت تػيٍعتػىبػىػػػػػري ال بيػػػػػػٌد 

أف تكػػػػػػوف  نقػػػػػوؿ إٌف هػػػػػػذا اظتفسػػػػػػدةى ليسػػػػػط كيلًٌي ػػػػػػةن، كقػػػػػػد قىػػػػػد منا أٌف اظت
كيلًٌي ػػػػػػػةن أم للمسػػػػػػػلمني رتيعػػػػػػػان أك علػػػػػػػى أقػػػػػػػلًٌ األحػػػػػػػواؿ ألغلػػػػػػػب اظتسػػػػػػػلمني أك ل كثػػػػػػػر عػػػػػػػددان علػػػػػػػى 
األقػػػػػػػل، كاظتسػػػػػػػلموف ِف أمريكػػػػػػػا يبلػػػػػػػ  تعػػػػػػػدادهم كمػػػػػػػا تيشػػػػػػػري آخػػػػػػػر إحصػػػػػػػائيات اظتراكػػػػػػػز اإلسػػػػػػػالمية 

حػػػػػوؿ  ذتانيػػػػػة ماليػػػػػني مسػػػػػلم، يػػػػػر د اظتسػػػػػاجد كاظتراكػػػػػز اإلسػػػػػالمية مليػػػػػوانن مػػػػػن هػػػػػؤالء علػػػػػى أكثػػػػػر األ
ػػػػػران عتػػػػػم يهربػػػػػوف فيهػػػػػا مػػػػػن  كمػػػػػا تيشػػػػػري اإلحصػػػػػائية، كعػػػػػدد الػػػػػذين يىسػػػػػكنوف أمريكػػػػػا ابعتبارهػػػػػا مىٍهإى
مالحقػػػػػة الطواغيػػػػػط قػػػػػد ال يتإػػػػػاكز عػػػػػدد مىػػػػػن هػػػػػذا حػػػػػاعتم ستسػػػػػمائة مسػػػػػلم بعػػػػػد اظتبالغػػػػػة، هػػػػػؤالء 

فتنػػػػة، الػػػػذين نتكػػػػن القػػػػوؿ أبٌف أمريكػػػػا تيعتػػػػل ابلنسػػػػبة عتػػػػم اظتكػػػػاف الوحيػػػػد الػػػػذم  مىنػػػػوفي فيػػػػه مػػػػن ال
 .كالبقية الباقية من اظتسلمني اظتهاجرين أغلبػيهيم جاء للقمة العي  كالبحث عن الدنيا

كإذا كػػػػػاف كػػػػػذلك فكيػػػػػػ  نػيغىلًٌػػػػػبي مصػػػػػػلحة ستسػػػػػمائة مسػػػػػػلم أك مليػػػػػوف أك حػػػػػػ  ذتانيػػػػػة ماليػػػػػػني 
علػػػػػػػػى مصػػػػػػػػلحة أكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػن  الذتائػػػػػػػػة مليػػػػػػػػوف مسػػػػػػػػلم علػػػػػػػػى أقػػػػػػػػل األحػػػػػػػػواؿ تضػػػػػػػػطهدهم أمريكػػػػػػػػا؟ 

اصىػػػػره مػػػػن ًقبىػػػػل أمريكػػػػا منػػػػذ عقػػػػدو  فالشػػػػعب العراقػػػػي اظتسػػػػلم كالبػػػػال  عػػػػددا عشػػػػرين مليػػػػوف مسػػػػلم ػتي
ػػػػػرىت  ػػػػػر اء اضتصػػػػػار مليػػػػػوفه كم ػػػػػِتى ألػػػػػ  مسػػػػػلم أغلػػػػػبهم مػػػػػن األ فػػػػػاؿ كانتىشى مػػػػػن الزمػػػػػاف كقيتًػػػػػلى مػػػػػن جى

.  األمراض الفٌتاكة فيهم بشكلو مذهلو
اصىػػػػػػره مػػػػػػن يسػػػػػػلم البػػػػػػال ي عػػػػػػددا  ال ػػػػػػني مليػػػػػػوف مسػػػػػػلم ػتي

ًقبىػػػػػػل أمريكػػػػػػا منػػػػػػذ  كالشػػػػػػعب األفغػػػػػػانُّ اظت
% 95عػػػػػامىنٍي تقريبػػػػػان كقيتًػػػػػل ِف اضتصػػػػػار سػػػػػبعوف ألػػػػػ  مسػػػػػلم، كانتشػػػػػرت األمػػػػػراض كالفقػػػػػر بنسػػػػػبة 

 بني اظتسلمني.
ػػػػػر ده كمقتػػػػػوؿه مػػػػن ًقبىػػػػػل أمريكػػػػػا منػػػػػذ أكثػػػػػر مػػػػػن ستسػػػػػني  اصىػػػػػره كميشى كالشػػػػعب الفلسػػػػػطييُّ اظتسػػػػػلم ػتي

 سنة.
ف مسػػػػػػلم مىز قتػػػػػػه أمريكػػػػػػا كنص ػػػػػػرىٍتهي، كالشػػػػػػعب األندكنيسػػػػػػي البػػػػػػال  عػػػػػػددهم مػػػػػػائتني كستسػػػػػػني مليػػػػػػو 
اصرا  طط  دؼ إذل تفتيط دكلته كتفتيط اظتسلمني.  كال زالط حتي
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كالفلبػػػػػػني كػػػػػػذلك مػػػػػػثلهم كغريهػػػػػػا مػػػػػػن دكؿ العػػػػػػادل اإلسػػػػػػالمي، ككػػػػػػل هػػػػػػذا القضػػػػػػاَي الػػػػػػِت تقػػػػػػ  
أمريكػػػػػا كراء مكسػػػػػي اظتسػػػػػلمني فيهػػػػػا، ال يوجػػػػػد عتػػػػػا حػػػػػله كاضػػػػػحه لػػػػػدل اظتسػػػػػلمني بػػػػػل اصتميػػػػػع يقػػػػػ  

ػػػػػكي حيٍرمىػػػػػةه مػػػػػن بعػػػػػد حيٍرمىػػػػػةو، فالفيُّػػػػػث ليت تػىهى فػػػػػرج كيػػػػػ  يسػػػػػقط شػػػػػعبه مػػػػػن بعػػػػػد شػػػػػعبو ككيػػػػػ  تػينػٍ
، فػػػػبذا دل  ػػػػري ىفسػػػػدةي فيػػػػه أىٍ هى

كالتػػػػأن لػػػػيس فيػػػػه مىصػػػػلحةه  ػػػػاهرةه كال حػػػػ  فيػػػػه مىصػػػػلحةه ميتػىوىقػ عىػػػػةه بػػػػل اظت
نًكػػػػػػرين للعمليػػػػػػات فلمػػػػػػاذا يغضػػػػػػبوف إف ابدر أحػػػػػػده لصػػػػػػناعة حػػػػػػلٌو 

ي
قػػػػػػد  يكػػػػػػن هنػػػػػػاؾ حػػػػػػله لػػػػػػدل اظت

 يؤدم إذل خطوةو  دؼ لتحرير هذا الشعوب اإلسالمية من الظلم األمريكي؟
إٌف مراعػػػػػػاة مصػػػػػػلحة عػػػػػػددو قليػػػػػػلو مػػػػػػن اظتسػػػػػػلمني يعيشػػػػػػوف ِف الغػػػػػػرب لنػػػػػػوٌفر عتػػػػػػم عيشػػػػػػان هني ػػػػػػان، 
كإقتػػػػػػاؿى عشػػػػػػرات اظتاليػػػػػػني مػػػػػػن اظتسػػػػػػلمني دل نفٌكػػػػػػر قىػػػػػػطُّ مبراعػػػػػػاة مصػػػػػػاضتهم أك رفػػػػػػع الظلػػػػػػم عػػػػػػنهم، 

م الظلػػػػػػم كالعػػػػػدكاف علػػػػػى الشػػػػػػعوب اإلسػػػػػالمية  كإال فكيػػػػػػ  لنػػػػػا ابلسػػػػػػكوت يػيعىػػػػػدُّ ذلػػػػػك مػػػػػػن أعظػػػػػ
سػػػػػلمني كأقػػػػػػرىهًبًم لنػػػػػػا شػػػػػػعبي فلسػػػػػطني كالعػػػػػػراؽ 

ي
أقصػػػػػػدي نصػػػػػػرةن حقيقيػػػػػػةن -عػػػػػن نصػػػػػػرة ماليػػػػػػني مػػػػػػن اظت

مث إذا ارتيًكػػػػبى أمُّ عمػػػػلو فٌعػػػػاؿو لنصػػػػر م، قلنػػػػا لػػػػيس مػػػػن اضتكمػػػػة؟ فمػػػػا هػػػػي اضتكمػػػػة الػػػػِت  -فٌعالػػػػةن 
 فٌعالة عندكم؟ستؤدم إذل النُّصرة ال

فلػػػػػو أٌف األفغػػػػػاف فقػػػػػط قػػػػػاموا هبػػػػػذا العمػػػػػل مػػػػػن أجػػػػػل فىػػػػػكًٌ اضتصػػػػػار عػػػػػنهم أك مػػػػػن أجػػػػػل الثػػػػػأر 
ػػػػػػػر دو مػػػػػػػن بالدهػػػػػػػم لكفػػػػػػػى هبػػػػػػػا  لسػػػػػػػبعني ألػػػػػػػ  مسػػػػػػػلمو مػػػػػػػاتوا حتػػػػػػػط اضتصػػػػػػػار، كطتمسػػػػػػػة ماليػػػػػػػني ميشى
مصػػػػػلحةن تيبػػػػػيحي عتػػػػػم هػػػػػذا الفعػػػػػل حػػػػػ  لػػػػػو تضػػػػػرر مليػػػػػوفه مػػػػػن اظتسػػػػػلمني ِف أمريكػػػػػا، كإف كنػػػػػا نعتقػػػػػد 

. أفٌ   الضرر كقتيل إال بنسبة ال تكاد تيٍذكىري
 

ة  اخلامسة   ادل فسد 
سػػػػػػتنكرين عتػػػػػػذا العمليػػػػػػات قػػػػػػالوا أبٌف الغػػػػػػرب سىييصىػػػػػػٌوًري اظتسػػػػػػلمى بصػػػػػػورة السػػػػػػٌفاح 

ي
كمػػػػػػن حإػػػػػػج اظت

ػػػػػػن أل خػػػػػػنى ِف النػػػػػػاس كصػػػػػػادر حقػػػػػػوقهم، كهػػػػػػذا التصػػػػػػوُّري لتىيػػػػػػوؿي دكف تػىقىبُّػػػػػػل الغػػػػػػرب  الػػػػػػذم لػػػػػػو دتىىك 
ػػػػػػػدي ميهمػػػػػػػة اظتؤسسػػػػػػػات الدعويػػػػػػػة ِف الغػػػػػػػرب، كيىبػػػػػػػي جػػػػػػػداران عػػػػػػػازالن  ل سػػػػػػػالـ أك التفكػػػػػػػري فيػػػػػػػه، كيػيعىقًٌ

 يصعب هدمه أك جتاكزا... إخل.
ػػػػػػ ي أف تكػػػػػػوفى هػػػػػػذا مفسػػػػػػدةه تيعػػػػػػارىض هبػػػػػػا النصػػػػػػوص  ػػػػػػفىان علػػػػػػى منطػػػػػػ  فقهائنػػػػػػا، إننػػػػػػا لىنىٍأسى كأىسى

، كؿتػػػػػن نقػػػػػو  ػػػػػلًٌ مكػػػػػافو ؿ عتػػػػػم لػػػػػو أٌف الغػػػػػرب الشػػػػػرعية الًمػػػػػرىةي ابإل خػػػػػاف ِف العػػػػػدٌك كالػػػػػفبُّص بػػػػػه ِف كي
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بسػػػػػبب تطبيػػػػػ  اضتػػػػػدكد لػػػػػدل اظتسػػػػػلمني تصػػػػػٌوركا أٌف ديننػػػػػا ديػػػػػن دمػػػػػاءو كقتػػػػػلو كتشػػػػػويهو، فهػػػػػل ييعقػػػػػل 
 أف يقوؿ أحد ال تيطبًٌقوا اضتدكد ح  ال يتصو ر الغرب عٌنا صورة السٌفاحني؟

 
، كالعمػػػػػل هبػػػػػا مػػػػػن مينطلػػػػػ  مػػػػػا يقبليػػػػػهي  رعػػػػػاع  إٌف النظػػػػػر إذل األحكػػػػػاـ الشػػػػػرعية مػػػػػن منظػػػػػورو غػػػػػر ٌو

الصػػػػػػليب كمػػػػػػا ال يىقبليػػػػػػهي، ال يصػػػػػػدر إال عػػػػػػن شخصػػػػػػياتو ادزاميػػػػػػة تػػػػػػرل ِف اإلسػػػػػػالـ الدكني ػػػػػػةى كأنػػػػػػه 
ديػػػػػنه ينبغػػػػػي أف لتيىػػػػػو رى لًيػيٍعًإػػػػػبى الغػػػػػربى لًيىػػػػػٍدخيلوا فيػػػػػه، كهػػػػػذا النظػػػػػرة مػػػػػن أىٍبطىػػػػػل البا ػػػػػًل  فاإلسػػػػػالـ 

 ال يكوف إال خريان. ملسو هيلع هللا ىلصوؿ نصوصه شرعيةه كسيٌنةه  يةه، فما جاء ِف النصوص كفػىعىلىهي الرس
قػػػػاؿ لقػػػػػري  كهػػػػػو  ملسو هيلع هللا ىلصكمىػػػػن الػػػػػذم قػػػػاؿ للغػػػػػرب إٌف اإلسػػػػالـ لػػػػػيس فيػػػػه سػػػػػفكي دمػػػػاء؟ إٌف الن ػػػػػِب  

، أ م     ا و ا لَّ    ذِّي ن  ْفسِّ    ي بِّي     دِّهِّ، ل ق     ْد »يطػػػػوؼي ابلبيػػػػط كمػػػػا عنػػػػد أزتػػػػد:  َع ت ْس    م ع ون  َي  م ْعش     ر  ق      ر ْي
ن          بِّ  اْلر مْح          ةِّ و ن          بِّ  : الض ػػػػػػػػػحيوؾي القىت ػػػػػػػػػاؿ، كهػػػػػػػػػو ملسو هيلع هللا ىلص، كمػػػػػػػػػن أشتائػػػػػػػػػه (93 «ل         ذَّْبحِّ جِّ  ْ         ت ك ْ  ابِّ 
اْلم ْلح م       ةِّ 
يعىانًػػػػػػدين، فقػػػػػػاؿ كمػػػػػػا عنػػػػػػد أزتػػػػػػد عػػػػػػن ابػػػػػػن  ملسو هيلع هللا ىلص، فلػػػػػػم  ًت (94 

إال ابلػػػػػػذبح للكفػػػػػػار اظت
ػػػرى  ْ  ب      نْي  ي     د يِّ اْلسَّ    »: هنع هللا يضرعيمى ، ح     فَّ ي عب     د  هللا  و ْح    د ه  ال  ش     رِّيك  ل     و ، وج عِّ    ل  ب عِّثْ     لسَّ   ْيفِّ اع ةِّ ابِّ

ْ ار  ع ل     ا م     ْن خ     ال ف  أ ْم    رِّي، و م     ْن ت ش     بَّو  بِّق     ْومع  لَّ    ة  و الصَّ     ْ   ِّ    لِّ  ر زلِّ    ي، و ج عِّ    ل  الذِّ      ْ  َ رِّْزقِّ    ي 
ه  ْ  ن ْ  (95 ّ «ف  ه و  مِّ

إنػػػػػػه سػػػػػػٌفاح، كإنػػػػػػه بيعًػػػػػػثى لًيػىٍقتيػػػػػػلى  ملسو هيلع هللا ىلصبيًٌنػػػػػػا فللكفػػػػػػار أف  خػػػػػػذكا هػػػػػػذا النصػػػػػػوص كيقولػػػػػػوا عػػػػػػن ن
النػػػػػػاس، كإٌف دينىػػػػػػه ديػػػػػػني مرتزقػػػػػػةو ال يكسػػػػػػبوفى اظتػػػػػػاؿ إال ابلقتػػػػػػاؿ كالنهػػػػػػب، كإدػػػػػػم يىٍسػػػػػػبيوفى النسػػػػػػاء، 
كيسػػػػػفٌقوف األ فػػػػػاؿ، نعػػػػػم كبكػػػػػل فخػػػػػرو هػػػػػذا هػػػػػو ديننػػػػػا، مهمػػػػػا أ لػػػػػ  الغػػػػػرب علينػػػػػا مػػػػػن نعػػػػػوتو  

ػػػػػػل  معانػػػػػػدو لل شػػػػػػريعة، أنخػػػػػػذ مالػػػػػػه، كنسػػػػػػِب نسػػػػػػاءىا، كنىٍسػػػػػػفىًؽُّ أبنػػػػػػاءا، هػػػػػػذا مػػػػػػا فعلػػػػػػه ؿتػػػػػػن نػػػػػػذبحي كي
أرتعػػػػني، كيػػػػـو أف حىرىٍصػػػػنىا علػػػػى أف  خػػػػذى الغػػػػربي عنٌػػػػا صػػػػورةى  كأصػػػػحابه مػػػػن بعػػػػدا  ملسو هيلع هللا ىلصرسػػػػولنا 

هللا، كجعلنػػػػػا عبيػػػػػدان  كأصػػػػحابه مػػػػػن بعػػػػػدا، أىذىل نىػػػػا ملسو هيلع هللا ىلصالػػػػذم يتػػػػػلأ مػػػػػن فعػػػػل نىًبيًٌػػػػػه « اظتسػػػػلم اظتعتػػػػػدؿ»
ػػػػمي الػػػػذين يقتلوننػػػػا كيسػػػػبوفى نسػػػػاءان، كيسػػػػتعبدكف أبنػػػػاءان، كدفعنػػػػا عتىيػػػػمي اصتزيػػػػةى عػػػػن  عتػػػػم، كأصػػػػبحوا هي

                                                           
 (.6567(، كابن ًحٌباف  7036أزتد   (93 
 (.6314ابن ًحٌباف   (94 
، قبل حديث   (95  (: إسنادا 509/ 15نبالء  ( كاللفا له. قاؿ الذهِب ِف ًسريى أعالـ ال5667( ؼتتصران، كأخرجه موصوالن أزتد  2914البخارم ميعىل قان غري جازـو

 صاحل.
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يػػػػػدو كؿتػػػػػن صػػػػػاغركف، كظتػػػػػاذا لتػػػػػرصي أكل ػػػػػك اظتنتسػػػػػبوف للعلػػػػػم علػػػػػى أال   خػػػػػذى الغػػػػػربي عػػػػػنهم صػػػػػورة 
صػػػػػورة السػػػػػٌفاح؟ إدػػػػػم يعملػػػػػوفى  السػػػػٌفاح، كال لتػػػػػرص الغػػػػػرب كاليهػػػػػود علػػػػػى أال   خػػػػػذ عػػػػػنهم الشػػػػػرؽ

مبعتقػػػػػػػدهم اطتػػػػػػػراِف كال ييبػػػػػػػالوف أبحػػػػػػػدو، كؿتػػػػػػػن ال نعمػػػػػػػل مبعتقػػػػػػػدان اضتػػػػػػػ ًٌ خوفػػػػػػػان مػػػػػػػن تغػػػػػػػريُّ صػػػػػػػورتنا 
 عندهم!

إننػػػػا ال نريػػػػد مػػػػن الغػػػػرب إال إحػػػػدل  ػػػػالث: إٌمػػػػا أف ييسػػػػًلميوا كعتػػػػم  حن    ن ن علنه    ا وبك    ل ِّ و     وحع 
ن يػػػػػدو كهػػػػػم صػػػػػاغركفى، فػػػػػبف أىبػىػػػػػٍوا هػػػػػذا كتلػػػػػك  مػػػػػا لنػػػػػا كعلػػػػػيهم مػػػػػا علينػػػػػا، أك يػػػػػدفعوا لنػػػػػا اصتزيػػػػػةى عػػػػػ

نىػػػػػػا مػػػػػػنهم رتيعػػػػػػان بعػػػػػػد رفضػػػػػػهم اإلسػػػػػػالـ كاصتزيػػػػػػة، ألىبىػػػػػػٍدانى  فلػػػػػػيس عتػػػػػػم عنػػػػػػدان إال السػػػػػػي ، كلػػػػػػو دتىىك 
خضػػػػػراءىهم، كىلىقىتػىٍلنىػػػػػاهيم عػػػػػن بىٍكػػػػػرىًة أبػػػػػيًهم، هػػػػػذا ديننػػػػػا كلنػػػػػا العػػػػػزٌةي كال ًعػػػػػز ةى عتػػػػػم، كأيضػػػػػان يػػػػػـو ينػػػػػزؿ 

تػيٍرفىعي كال يبقى إال اإلسالـ أك السي  فبٌف اصتزيةى  اظتسيح   (96  .سى
ػػػػػنوا صػػػػػورتىكيم عنػػػػػد الغػػػػػرب إال مبػػػػػا  سػػػػػني الصػػػػػورة، كال حتيىسًٌ فىرًفػٍقىػػػػػان بػػػػػديننا! رًفػٍقىػػػػػان بػػػػػديننا َي ديعػػػػػاةى حتى

 !!ملسو هيلع هللا ىلصفػىعىلىهي الرسوؿي 
 

تعطيػػػػػل الشػػػػػرائع حػػػػػ  ال مث إننػػػػػا لػػػػػو جارىيٍػنىػػػػػاكيم علػػػػػى ميػػػػػرادكيمي البا ػػػػػل الػػػػػذم تيريػػػػػدكفى مػػػػػن كراءا 
ػػػػػػنىةه؟ هػػػػػػل عنػػػػػػد الغػػػػػػرب  يقػػػػػػوؿى الغػػػػػػرب إننػػػػػػا أشػػػػػػرار  هػػػػػػل صػػػػػػورة اظتسػػػػػػلمني عنػػػػػػد الغػػػػػػرب صػػػػػػورةه حىسى
صػػػػػػورةه للمسػػػػػػلم غػػػػػػري صػػػػػػورة السػػػػػػٌفاح الشػػػػػػرير القػػػػػػذر؟ أبػػػػػػدان! ال يتصػػػػػػوركف عػػػػػػن اظتسػػػػػػلم إال ذلػػػػػػك، 

يٍسػػػػػػتىحيالت أف جتػػػػػػد ِف
 أفالمهػػػػػػم كدعػػػػػػاَي م كأفػػػػػػالـ هوليػػػػػػود شػػػػػػاهدةه علػػػػػػى ذلػػػػػػك، فىًمػػػػػػن عاشػػػػػػًر اظت

صػػػػػػػورةن للمسػػػػػػػلم أنػػػػػػػه نبيػػػػػػػله كصػػػػػػػادؽه كػتبػػػػػػػوبه أبػػػػػػػدان، إفتػػػػػػػا اظتسػػػػػػػلم ِف إعالمهػػػػػػػم كِف عقػػػػػػػوؿ النػػػػػػػاس 
ػػػػػػػر دي ِف فلسػػػػػػػطني يصػػػػػػػفونه  ػػػػػػػرُّ مىػػػػػػػن كى ىػػػػػػػأ اضتصػػػػػػػى، حػػػػػػػ  اظتسػػػػػػػلم الػػػػػػػذم ييقتىػػػػػػػلي كييشى رتيعػػػػػػػان أنػػػػػػػه شى

ػػػػػن صػػػػػورة ا ظتسػػػػػلم ابإلرهػػػػػاب رغػػػػػم أدػػػػػم يهضػػػػػموفى حقوقػػػػػه كيل هػػػػػا كيضػػػػػطهدكنه. كال نتكػػػػػن أف تتحس 
ػػػػػػػودي كىالى عنػػػػػػػد الغػػػػػػػرب إال بشػػػػػػػيءو كاحػػػػػػػدو فقػػػػػػػط بػىيػ نىػػػػػػػهي هللا تعػػػػػػػاذل بقولػػػػػػػه:  ﴿كىلىػػػػػػػٍن تػىٍرضىػػػػػػػى عىٍنػػػػػػػكى اٍليػىهي

ػػػػػ   تػى  ػػػػػن ا [120]البقػػػػػرة:  ت بًػػػػػعى ًمل ػػػػػتػىهيٍم﴾الن صىػػػػػارىل حى ٍيػػػػػد كالقتػػػػػاؿ لنػػػػػا مهمػػػػػا حىس    كسيسػػػػػتمركف ابلكى
ػػػػػ   يػىػػػػػريدُّككيٍم عىػػػػػٍن ًديػػػػػًنكيٍم ًإًف الصػػػػػورةى ك أ ػػػػػأان الػػػػػرؤكس لقػػػػػوؿ هللا تعػػػػػاذل:  ﴿كىالى يػىزىاليػػػػػوفى يػيقىػػػػػاتًليونىكيٍم حى

ػػػػػاعتييٍم ِف الػػػػػدُّ  ًبطىػػػػػٍط أىٍعمى ػػػػػاًفره فىأيكلى ًػػػػػكى حى ػػػػػوى كى ػػػػػٍط كىهي نٍػيىا اٍسػػػػػتىطىاعيوا كىمىػػػػػٍن يػىٍرتىػػػػػًدٍد ًمػػػػػٍنكيٍم عىػػػػػٍن ًدينًػػػػػًه فػىيىمي
                                                           

، كىيػىٍقتي ق ال   ق ا ل ر س ول  هللاِّ و   ع ن أ يب ى ر يْ ر ة   (96  ، فػىيىٍكًسرى الص ًليبى ا عىٍدالن ، كىيىضىعى اصتً كىال ًذم نػىٍفًسي بًيىًدًا، لىييوًشكىن  أىٍف يػىٍنزًؿى ًفيكيٍم اٍبني مىٍراىى حىكىمن ّ ٍزيىةى لى اطتًٍنزًيرى
 (011ّ(، ومسل   2771البخاري  
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الًػػػػػػػديكفى   ػػػػػػػا خى ػػػػػػػٍم ًفيهى تٌبعنٌػػػػػػػا فػػػػػػػبف ا [217]البقػػػػػػػرة:  (﴾217كىاٍلًخػػػػػػػرىًة كىأيكلى ًػػػػػػػكى أىٍصػػػػػػػحىابي الن ػػػػػػػاًر هي
، كهػػػػػػذا مػػػػػػا يسػػػػػػعى لػػػػػػه الكثػػػػػػري، كذلػػػػػػك ابلتػػػػػػلٌؤ مػػػػػػن بعػػػػػػض  بُّػػػػػػوانى ًمل ػػػػػػتػىهيم رىضيػػػػػػوا عنٌػػػػػػا كسػػػػػػالىميوانى كأىحى
الشػػػػػرائع اإلسػػػػػالمية الػػػػػِت ال يىرتضػػػػػيها الغػػػػػرب كهػػػػػذا غػػػػػري كػػػػػاؼو إلرضػػػػػائهم حػػػػػ  نػىتػىبػ ػػػػػر أى مػػػػػن الػػػػػدين  

 .كيلًٌهً 
ػػػػوًٌ  اى صػػػػورتىنا عنػػػػدهم بػػػػزعم الػػػػدعوة فاالمتنػػػػاع عػػػػن فعػػػػل اظتػػػػأمور بػػػػه شػػػػرعان معهػػػػم مػػػػن أجػػػػل أال نيشى

عتػػػػػم، هػػػػػذا أمػػػػػره ال ييًقػػػػػرُّاي الشػػػػػرع أبػػػػػدان، مث ظتػػػػػاذا يينظىػػػػػري إذل مصػػػػػلحة دعػػػػػوة الغػػػػػرب كدخػػػػػوعتم ِف ديػػػػػن 
هللا، كال يينظىػػػػػري ِف مصػػػػػلحة حفػػػػػا ديػػػػػن كأىنٍػفيػػػػػس ماليػػػػػني مػػػػػن اظتسػػػػػلمني بسػػػػػبب العػػػػػدكاف األمريكػػػػػيًٌ 

 عليهم، كظتاذا يػيغىل بي األكؿ على الثان؟
 
ىفاسػػػػػدى الوقتي ػػػػػةى اظتزعومػػػػػةى الػػػػػِت كن

قػػػػػوؿ إٌف ًلميسػػػػػتىنكرم العمليػػػػػات خيػػػػػاالن كاسػػػػػعان يسػػػػػتوردكف منػػػػػه اظت
رسػػػػػلة، فكلمػػػػػا 

ي
صػػػػػاحل اظت

ى
يطػػػػػوؿي اظتقػػػػػاـ بتتٌبعهػػػػػا كالػػػػػردًٌ عليهػػػػػا، إال أننػػػػػا قػػػػػد قىػػػػػد منا ضػػػػػوابطى العمػػػػػل ابظت

ـى كإال  ىًفػػػػػٍرتى مػػػػػنهم مبػػػػػا يسػػػػػمونه مفسػػػػػدةن أك مصػػػػػلحةن فاعًرٍضػػػػػهي علػػػػػى تلػػػػػك الضػػػػػوابط ، فػػػػػبف اسػػػػػتقا
ٍلغاًة.

ي
صاحل اظت

ى
 فبدا تػيعىدُّ من اظت

كاظتهػػػػػػم الػػػػػػذم نريػػػػػػد أف نوًصػػػػػػلىهي إذل اظتسػػػػػػلمني هػػػػػػو أٌف األيٌمػػػػػػة اإلسػػػػػػالمية تعػػػػػػي ي ِف زمادػػػػػػا هػػػػػػذا 
أسػػػػػػوأ فػػػػػػفات  رمتهػػػػػػا ذالن كتشػػػػػػرذمان كقهػػػػػػران، ال مػػػػػػن انحيػػػػػػة اضتكومػػػػػػات كال اضتٌكػػػػػػاـ كال األفػػػػػػراد بػػػػػػل 

، كال مػػػػػػػن كػػػػػػػل النػػػػػػػواحي كِف كػػػػػػػل ا ػػػػػػػ االت  فػػػػػػػالكفر كالفسػػػػػػػ  كالفإػػػػػػػور كالظلػػػػػػػم ِف ازدَيدو عظػػػػػػػيمو
ػػػػػػلى العمػػػػػػل بػػػػػػبعض النصػػػػػػوص مػػػػػػن أجلهػػػػػػا،  ػػػػػػةن نتكػػػػػػن أف نػيعىطًٌ نظػػػػػػٌن أٌف هنػػػػػػاؾ مصػػػػػػاحل حقيقيػػػػػػةن ميًلح 
ػػػػػػػمي ِف شػػػػػػػؤكف حيػػػػػػػاة أمًٌ شػػػػػػػعبو مػػػػػػػن  فػػػػػػػأعظمي مصػػػػػػػلحةو كهػػػػػػػي الػػػػػػػدين، رغػػػػػػػم ذلػػػػػػػك ال ؾتػػػػػػػدا لتيىك 

 .الشعوب اإلسالمية ابلكامل
 

م للقػػػػوؿ أبٌف هػػػػذا  كلقػػػػد عشػػػػنا ػػػػلى حػػػػ  رأينػػػػا مىػػػػن ال لتفػػػػا أدلػػػػة األحكػػػػاـ كال لتيًٍسػػػػني الفقػػػػه يػىنػٍ
مصػػػػلحةه كهػػػػذا مفسػػػػدةه كيىبػػػػي علػػػػى ذلػػػػك تعطيػػػػلى مػػػػا أىمىػػػػرى هللا بػػػػه مػػػػن اصتهػػػػاد أك األمػػػػر ابظتعػػػػركؼ 

 كالنهي عن اظتنكر أك الصدع ابضت ، أك حتكيم الشرع، كيلُّ ذلك من أجل مصاحلى مىظنونةو.
، ِف  ركل ابػػػػػػػن ب ػػػػػػػابو ػػػػػػػه عىػػػػػػػٍن خى : ماجى اًة قػىٍولًػػػػػػػًه تػىعىػػػػػػػاذلى ػػػػػػػٍم اًبٍلغىػػػػػػػدى ﴿كىالى تىطٍػػػػػػػريًد ال ػػػػػػػًذينى يىػػػػػػػٍدعيوفى رىبػ هي
ػػػػػػػػػػػو ًإذلى قػىٍولًػػػػػػػػػػػًه:  [52]األنعػػػػػػػػػػػاـ:  كىاٍلعىًشػػػػػػػػػػػيًٌ﴾  ،[52]األنعػػػػػػػػػػػاـ:  (﴾52فى ًمػػػػػػػػػػػنى الظ ػػػػػػػػػػػاًلًمنيى  ﴿فػىتىكي
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ػػػػػزىارًمُّ  نىػػػػػةي بٍػػػػػني ًحٍصػػػػػنو اٍلفى ػػػػػاًبسو الت ًميًمػػػػػيُّ كىعييػىيػٍ ػػػػػرىعي بٍػػػػػني حى ػػػػػاءى األىقػٍ : جى ػػػػػديكا رىسيػػػػػوؿى اَّللً   قىػػػػػاؿى مىػػػػػعى  ملسو هيلع هللا ىلصفػىوىجى
ػػػػػٍوؿى  ػػػػػٍم حى ػػػػػا رىأىٍكهي ، فػىلىم  ػػػػػٍؤًمًننيى ا ِف انىسو ًمػػػػػنى الضُّػػػػػعىفىاًء ًمػػػػػنى اٍلمي ب ػػػػػابو قىاًعػػػػػدن ػػػػػارو كىخى  صيػػػػػهىٍيبو كىبًػػػػػالىؿو كىعىم 

لىػػػػػٍوا بًػػػػػًه، كىقىػػػػػاليو  ملسو هيلع هللا ىلصالن ػػػػػِبًٌ  ػػػػػا تػىٍعػػػػػًرؼي لىنىػػػػػا بًػػػػػًه حىقىػػػػػريكهيٍم، فىػػػػػأىتػىٍواي فىخى ا: ًإان  نيرًيػػػػػدي أىٍف جتىٍعىػػػػػلى لىنىػػػػػا ًمٍنػػػػػكى غتىًٍلسن
ػػػػًذًا األىٍعبيػػػػًد، فىػػػػًبذى  ، فػىنىٍسػػػػتىٍحًيي أىٍف تػىػػػػرىاانى اٍلعىػػػػرىبي مىػػػػعى هى ٍتًيػػػػكى ا ؿتىٍػػػػني اٍلعىػػػػرىبي فىٍضػػػػلىنىا، فىػػػػًبف  كيفيػػػػودى اٍلعىػػػػرىًب أتى

، فىػػػػًبذىا ؿتىٍػػػػني  نىػػػػاؾى فىػػػػأىًقٍمهيٍم عىٍنػػػػكى .ًج ػٍ ػػػػٍم ًإٍف ًشػػػػٍ طى :   فػىرىٍغنىػػػػا فىاقػٍعيػػػػٍد مىعىهي قىػػػػاليوا: فىاٍكتيػػػػٍب لىنىػػػػا   . ن  ع      ْ قىػػػػاؿى
ًحيىػػػػػػػػةو، فػىنػىػػػػػػػػزىؿى    ،عىلىٍيػػػػػػػػكى ًكتىػػػػػػػػاابن  ، كىؿتىٍػػػػػػػػني قػيعيػػػػػػػػوده ِف انى : فىػػػػػػػػدىعىا ًبصىػػػػػػػػًحيفىةو، كىدىعىػػػػػػػػا عىًليًّػػػػػػػػا لًيىٍكتيػػػػػػػػبى قىػػػػػػػػاؿى

:  عليػػػػػه السػػػػػالـًجبػٍرىائًيػػػػػلي  ػػػػػهي فػىقىػػػػػاؿى اًة كىاٍلعىًشػػػػػيًٌ ييرًيػػػػػديكفى كىٍجهى ػػػػػٍم اًبٍلغىػػػػػدى ﴿كىالى تىطٍػػػػػريًد ال ػػػػػًذينى يىػػػػػٍدعيوفى رىبػ هي
ػػػػػٍيءو فػىتىطٍػػػػػريدىهيٍم فػى  ػػػػػاًبكى عىلىػػػػػٍيًهٍم ًمػػػػػٍن شى ػػػػػٍيءو كىمىػػػػػا ًمػػػػػٍن ًحسى ػػػػػاهًبًٍم ًمػػػػػٍن شى ػػػػػوفى ًمػػػػػنى مىػػػػػا عىلىٍيػػػػػكى ًمػػػػػٍن ًحسى تىكي

ػػػػػػم  أف يىطػػػػػػريدى مىػػػػػػن  ملسو هيلع هللا ىلص، فػػػػػػانظر رزتػػػػػػك هللا إذا كػػػػػػاف النػػػػػػِبُّ (97 [52]األنعػػػػػػاـ:  (﴾52الظ ػػػػػػاًلًمنيى   هى
رأل  ملسو هيلع هللا ىلصعنػػػػػدا مػػػػػن األىٍعبيػػػػػًد ظتصػػػػػلحة الػػػػػدعوة، عىاتػىبىػػػػػهي هللا تعػػػػػاذل، كفػىن ػػػػػدى تلػػػػػك اظتصػػػػػلحةى، فالرسػػػػػوؿ 

أٌف مصػػػػػػلحةى جلػػػػػػوس الشػػػػػػرفاء معػػػػػػه كإسػػػػػػالـ غػػػػػػريهم مػػػػػػن الكفػػػػػػار ِف غتلسػػػػػػه أعظػػػػػػم مػػػػػػن مصػػػػػػلحة 
ا، إذ لػػػػو آمىػػػػنى الشػػػػرفاء لمػػػػ نى أهػػػػل مكػػػػة، فكػػػػاف حفػػػػا ديػػػػن األىٍعبيػػػػًد األربعػػػػة جلػػػػوس األىٍعبيػػػػًد عنػػػػدى

علػػػػػى ذلػػػػػك، كبػىػػػػػني  لػػػػػه مػػػػػا هػػػػػي  ملسو هيلع هللا ىلصأعظىػػػػػمي عنػػػػػد هللا مػػػػػن إسػػػػػالـ سػػػػػادىة الكفػػػػػار، فعاتىػػػػػبى الرسػػػػػوؿى 
ىسريي إليها كالعمل هبا.

ىصاحلي اضتقيقيةي الِت ينبغي اظت
 اظت

﴿عىػػػػػػػػبىسى ِف سػػػػػػػػورة عىػػػػػػػػبىسى بقولػػػػػػػػه:  ملسو هيلع هللا ىلصرسػػػػػػػػولىهي الكػػػػػػػػرا  سػػػػػػػػبحانه كتعػػػػػػػػاذلككػػػػػػػػذلك عاتىػػػػػػػػبى هللا 
ػػػػػػػى  1كىتػىػػػػػػػوىذل    ػػػػػػػػاءىاي اأٍلىٍعمى ػػػػػػػػى  2( أىٍف جى ( أىٍك يىػػػػػػػذ ك ري فػىتػىنػٍفىعىػػػػػػػػهي الػػػػػػػػذًٌٍكرىل 3( كىمىػػػػػػػػا ييػػػػػػػػٍدرًيكى لىعىل ػػػػػػػهي يػىز ك 

ألنػػػػػػػػػه انصػػػػػػػػػرؼ عػػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػػك األعمػػػػػػػػػى ابػػػػػػػػػن أيٌـً  ملسو هيلع هللا ىلص  فعاتىػػػػػػػػػبى هللا رسػػػػػػػػػولىهي [4-1]عػػػػػػػػػبس:  (﴾4 
ػػػػػ هى إذل دعػػػػػوة مىػػػػػن حىضىػػػػػرىاي مػػػػػن كفػػػػػار قػػػػػري مىكتػػػػػـو كتػىوىج 

  فاضتفػػػػػاظ علػػػػػى إسػػػػػالـ كإنتػػػػػاف ذلػػػػػك (98 
 .األعمى أعظمي عند هللا من إسالـ أىٍشرىاؼ قري 

ػػػػػم  عتػػػػػم إال حفػػػػػاي دنيػػػػػاهم كحفػػػػػا األمػػػػػن الػػػػػذم يعيشػػػػػونه كيػػػػػ  أٌف  فلينظػػػػػر أكل ػػػػػك الػػػػػذين ال هى
ػػػػػػ مي الػػػػػػذين قػػػػػػالوا مبصػػػػػػلحة عػػػػػػدـ إنتػػػػػػاف رجػػػػػػل أعمػػػػػػى أىٍكذل عنػػػػػػد هللا مػػػػػػن إسػػػػػػالـ شػػػػػػرفاء الكفػػػػػػار، كهي

إيرة الكفػػػػػػػػار علػػػػػػػػى اظتسػػػػػػػػلمني حػػػػػػػػ  ال يتضػػػػػػػػرر بضػػػػػػػػع عشػػػػػػػػرات مػػػػػػػػن اظتسػػػػػػػػلمني كرمبػػػػػػػػا يفقػػػػػػػػدكفى 

                                                           
 97)  4266.) 
ف عائشةى  : نػىزىلىط  (98  : َي نِب  هللًا أىٍرًشٍدن قالىط: كعن (عىبىسى كىتػىوىذل   َى  رجيله ًمن عيظماًء دى الن ِبًٌ ملسو هيلع هللا ىلصِف ابًن أٌـً مىكتوـو األىٍعمىى، قالىط: أىتىى الن ِب  ملسو هيلع هللا ىلص فىإىعىل يقوؿي

، فػىنػىزىلىٍط اظتشركنيى فإعىل الن ِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص يػيٍعًرضي عىٍنهي كييقًبلي عىلىى الخىًر، فقاؿ الن ِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: َي في  : الى في أىتػىرىل مبىا أىقيوؿي أبىٍسىان؟ فيقوؿي  (.535. ابن ًحب اف  (عىبىسى كىتػىوىذل   الى



يوُسف الُعَيْيري|  حقيقة الحرب الصليبّية الجديدة  
 

 

 
95 

:  ،ك ػػػػػػائفهم ػػػػػػاءى فػىٍليػيػػػػػػٍؤًمٍن كىمىػػػػػػٍن كحػػػػػػ  ال تتشػػػػػػو اى صػػػػػػورة اظتسػػػػػػلمني عنػػػػػػد الكفػػػػػػار، فنقػػػػػػوؿي ػػػػػػٍن شى ﴿فىمى
ػػػػػػػ ٍوعػػػػػػػديهيم النػػػػػػػار إف مػػػػػػػاتوا علػػػػػػػى الكفػػػػػػػر، كاظت [29]الكهػػػػػػػ :  اءى فػىٍليىٍكفيػػػػػػػٍر﴾شى صػػػػػػػلحة العظمػػػػػػػى فىمى

ى اظتسػػػػػلموف عػػػػػن ديػػػػػنهم كذلػػػػػك بتحكػػػػػيم القػػػػػوانني الوضػػػػػعٌية علػػػػػيهم، كذإدخػػػػػاؿ الكفػػػػػار ِف  أال  ييفػػػػػملى
أراضػػػػػيهم كمػػػػػواال م، كَبصػػػػػارهم حػػػػػ  يرضػػػػػخوا ضتكػػػػػم الطػػػػػاغوت، فاظتصػػػػػلحة الػػػػػِت ينبغػػػػػي أف يينظىػػػػػرى 

صػػػػػحاب إليهػػػػػا هػػػػػي مصػػػػػلحةي حفػػػػػا ديػػػػػن اظتسػػػػػلمني الػػػػػذم جيعػػػػػل كل سػػػػػ  آًخػػػػػر مػػػػػا يىنًظػػػػػري إليػػػػػه أ
 القوؿ ابظتفسدًة كاظتصلحًة نسأؿ هللا اعتداية.

 
أرتعػػػػنيى   كتقػػػػداي مصػػػػلحة العمػػػػل ابلػػػػنٌص علػػػػى اظتصػػػػلحة الظػػػػاهرة للعقػػػػل هػػػػو فهػػػػم الصػػػػحابة 

ػػػػػًديجو  كين ػػػػػا ؿتيىاقًػػػػػلي اأٍلىٍرضى عىلىػػػػػى عىٍهػػػػػًد رىسيػػػػػوًؿ  قولػػػػػه: هنع هللا يضركمػػػػػا ركل اإلمػػػػػاـ مسػػػػػلم عػػػػػن رىافًػػػػػًع بػػػػػًن خى
ػػػػػػػػومىًِت ملسو هيلع هللا ىلصاَّللً   ػػػػػػػػله مىػػػػػػػػٍن عيمي ػػػػػػػػاءىانى ذىاتى يػىػػػػػػػػٍوـو رىجي ػػػػػػػػم ى، فىإى ػػػػػػػػا اًبلثػُّليػػػػػػػػًث كىالرُّبيػػػػػػػػًع كىالط عىػػػػػػػػاـً اٍلميسى ، فػىنيٍكرًيهى

ػػػػػػوؿي اَّللً   ػػػػػػاانى رىسي : نػىهى ػػػػػػعي  ملسو هيلع هللا ىلصفػىقىػػػػػػاؿى ػػػػػػولًًه أىنٍػفى ًفعنػػػػػػا كى ىوىاًعيىػػػػػػةي اَّللً  كىرىسي ػػػػػػافى لىنىػػػػػػا انى تػىػػػػػػرىؾى فػى  (99  .عىػػػػػػٍن أىٍمػػػػػػرو كى
ػػػػا يػىرىٍكنىػػػػهي نفعػػػػان أكيػػػػدان عتػػػػم كالػػػػذهاب إذل اتٌبػػػػاع الػػػػنىصًٌ الػػػػذم عىط ػػػػلى كأىٍلغىػػػػى تلػػػػك اظتنػػػػافع  الصػػػػحابىةي ًلمى

ػػػػػر  ضػػػػػرران ِف  ملسو هيلع هللا ىلصالظػػػػػاهرة، يوضىػػػػػحي  ػػػػػالء أٌف اتٌبػػػػػاع الػػػػػنٌص ك ىوىاعيػػػػػةي هللا كرسػػػػػولًًه  ػػػػػعى حػػػػػ  لػػػػػو جى أىنٍػفى
 .تةن الظاهر أك أىٍلغىى منافعى مؤقٌ 

كاعلػػػػػم أنػػػػػه حيثمػػػػػا كيًجػػػػػدى الػػػػػنصُّ كيًجػػػػػدىت اظتصػػػػػلحة، فػػػػػبٌف اظتصػػػػػلحة مالزمػػػػػةه للػػػػػنٌص قطعػػػػػان، فػػػػػبذا 
، فرمبػػػػا تكػػػػوف اظتصػػػػلحةي  م عقلػػػػكى ، فػػػػا ً  نظػػػػرت إذل نىػػػػصٌو كدل جتػػػػد مصػػػػلحةن ميالزًمػػػػةن معػػػػه  ػػػػاهرةن لػػػػكى

صػػػػػػػػلحةي غػػػػػػػػري  ػػػػػػػػاهرة كلكػػػػػػػػن يعلمهػػػػػػػػا هللا، كلكػػػػػػػػن مػػػػػػػػن اظتؤٌكػػػػػػػػد لػػػػػػػػدينا أٌف العمػػػػػػػػل ابلػػػػػػػػنٌص هػػػػػػػػو اظت
ػػػػػدى هللا  يكىل فػػػػػني أىك 

العيظمػػػػػى، كلػػػػػذلك لىٌمػػػػػا كػػػػػاف داعػػػػػي عػػػػػدـ فهػػػػػم مصػػػػػلحة القتػػػػػاؿ متػػػػػوافران ألفهػػػػػاـ اظت
اي ِف آيػػػػًة األمػػػػر ابلقتػػػػاؿ فقػػػػاؿ  ػػػػال  ػػػػٍم : سػػػػبحانه كتعػػػػاذلعليػػػػه كجى ػػػػٍراه لىكي ػػػػوى كي ﴿كيتًػػػػبى عىلىػػػػٍيكيمي اٍلًقتىػػػػاؿي كىهي

ػػػػٍم كىاَّلل ي يػىٍعلىػػػػمي كى  ػػػػرل لىكي ػػػػوى شى ػػػػيػٍ نا كىهي بُّػػػػوا شى ػػػػى أىٍف حتًي ػػػػٍم كىعىسى ػػػػره لىكي يػٍ ػػػػوى خى ػػػػيػٍ نا كىهي ػػػػوا شى ػػػػى أىٍف تىٍكرىهي أىنٍػػػػػتيٍم كىعىسى
ػػػػػوفى  ل ػػػػػ  مػػػػػن القتػػػػػاؿ إال أنػػػػػه فػىنىػػػػػاءه [216]البقػػػػػرة:  (﴾216 الى تػىٍعلىمي يكى

، فػػػػػال يتبػػػػػادىري إذل ذهػػػػػن اظت
لػػػػػػدين، تػىٍفػػػػػػَنى ل ىنٍػفيػػػػػػس كاألمػػػػػػواؿ، كلكػػػػػػٌن اضتكمػػػػػػةى يعلىميهػػػػػػا هللا، كأقٌتهػػػػػػا أٌف األىبٍػػػػػػدافى تػىٍفػػػػػػَنى كيبقػػػػػػى ا

 .بعضي األىٍبداف كتبقى أكثرها  الِت ستعي ي ِف  لًٌ اإلسالـ العزيز اظتمتنع

                                                           
 99)  1548.) 
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ويف هناي     ة ى     ذا الفص     ل أح     اول أن أ خل  ِّ     ص بع       ادل ص     الِّح  ادلادي     ة ال     ِت حص     لْ م     ن 
ْْ ى    ي تنفي   ذ أم    ر هللا  ى   ذه الض   رابت، علم    اا أن  ادل ص   لحة  الع فم    ا ال   ِت ل   و انف    ردت ل ك ف    

َّن نق     اتله  ون  ْقع      د  ذل       ك      لَّ م ْرم      دع، فه     ذه أعف        مص     لحةع َقق     ْ إن   س     بحانو وتع     اىل
 كان ادل ن  ف ِّذ  م سلماّا
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 ب  ْع   اْلم ص الِّحِّ اْلم اد ِّيَّةِّ مِّن  الع م لِّيَّاتِّ 
 

لقػػػػػد أىٍسػػػػػعىدىت عمليػػػػػات الػػػػػثاليء اظتبػػػػػارؾ كػػػػػل  مىػػػػػن ِف قلبػػػػػه إنتػػػػػافه، ألٌف السػػػػػعادة مبػػػػػا ييصػػػػػيب 
ػػػػػػًزـى الفػػػػػػرس أهػػػػػػلي الشػػػػػػرؾ مػػػػػػن  الكفػػػػػػار مشػػػػػػركعةه ِف ديننػػػػػػا، كمػػػػػػا كصػػػػػػ ى هللا حػػػػػػاؿى اظتػػػػػػؤمنني إذ هي

ػػػػػػػػػٍم ًمػػػػػػػػٍن بػىٍعػػػػػػػػػًد غىلىػػػػػػػػػًبًهٍم 2( غيًلبىػػػػػػػػػًط الػػػػػػػػرُّكـي  1﴿ادل  الػػػػػػػػرـك أهػػػػػػػػػًل الكتػػػػػػػػاب:  ( ِف أىٍد ى اأٍلىٍرًض كىهي
ػػػػػػيػىٍغًلبيوفى   ( 4( ِف ًبٍضػػػػػػًع ًسػػػػػػًننيى َّللًً  اأٍلىٍمػػػػػػري ًمػػػػػػٍن قػىٍبػػػػػػلي كىًمػػػػػػٍن بػىٍعػػػػػػدي كىيػىٍومى ًػػػػػػذو يػىٍفػػػػػػرىحي اٍلميٍؤًمنيػػػػػػػوفى  3سى

ػػػػػػػوى اٍلعىزًيػػػػػػػزي الػػػػػػػر ًحيمي  بًنىٍصػػػػػػػًر ا ػػػػػػػاءي كىهي :  (﴾5َّللً  يػىٍنصيػػػػػػػري مىػػػػػػػٍن يىشى فالفرحػػػػػػػة مشػػػػػػػركعةه  [5-1]الػػػػػػػرـك
ػػػػػا ييصػػػػػيبػيهيم،  ػػػػػرين، كاضتػػػػػزف ًلمى لكػػػػػل مصػػػػػيبةو حتىيػػػػػلُّ ابلكفػػػػػار حػػػػػ  لػػػػػو كانػػػػػط علػػػػػى أيػػػػػدم كفػػػػػارو آخى

ػػػػػاًفرًينى  تعػػػػػاذل: كاألسػػػػػ ي علػػػػػى ذلػػػػػك ؽتنػػػػػوع كغػػػػػري مشػػػػػركعو لقػػػػػوؿ هللا ﴿فىػػػػػالى أتىٍسى عىلىػػػػػى اٍلقىػػػػػٍوـً اٍلكى
ػػػػػوفى ِف ، كقولػػػػػه ًلميوسػػػػػى: [68]اظتائػػػػػدة:  (﴾68  ػػػػػنىةن يىًتيهي ػػػػػا ػتيىر مىػػػػػةه عىلىػػػػػٍيًهٍم أىٍربىعًػػػػػنيى سى ﴿قىػػػػػاؿى فىًبنػ هى

إذل غػػػػػػري ذلػػػػػػك مػػػػػػن األدلػػػػػػػة،  [26]اظتائػػػػػػػدة:  (﴾26ٍلقىػػػػػػٍوـً اٍلفىاًسػػػػػػًقنيى  اأٍلىٍرًض فىػػػػػػالى أتىٍسى عىلىػػػػػػى ا
ضتكػػػػم ِف فتػػػػوااي الػػػػِت صػػػػدرت بعػػػػد العمليػػػػات كقػػػػد فىص ػػػػلى الشػػػػيخ علػػػػي بػػػػن خضػػػػري اطتضػػػػري هػػػػذا ا

 أبسبوعو فػىٍليػيٍرجىع إليها.

ػػػػػػػد  دكلػػػػػػػةو علػػػػػػػى اإلسػػػػػػػالـ كاظتسػػػػػػػلمني تتشػػػػػػػح طي ِف دمهػػػػػػػا،  كمالنػػػػػػػا أىال  نفػػػػػػػرىحى يػػػػػػػـو أف نػػػػػػػرل أىشى
 كتىٍتىاحيهػػػػػا، كتعػػػػػلي رئيسػػػػػها يلػػػػػوذي فػػػػػراران ِف ملإػػػػػأ ػتيىص ػػػػػنو، كاظتبػػػػػان 

كتتخػػػػػب ط، كتيصػػػػػاب بػػػػػذعرو عػػػػػارـو
، نتخي ػػػػػل معػػػػػه أٌف أمريكػػػػػا بعػػػػػد اليػػػػػـو سػػػػػتنظر بتعٌقػػػػػلو إذل قضػػػػػاَي العػػػػػادلى تتهػػػػػد ـ كى  ػػػػػاـو عظػػػػػيمو ٍسػػػػػطى ريكى

، إال أدػػػػػػا سػػػػػػفجع كال بيػػػػػػٌد  اإلسػػػػػػالمي، كسػػػػػػففىعي عػػػػػػدكادا عػػػػػػنهم، حػػػػػػ  لػػػػػػو انتقمػػػػػػط بًػػػػػػرىدٌو مؤقٌػػػػػػطو
إذل التعٌقػػػػػػل كاحػػػػػػفاـ اإلنسػػػػػػانية، ألنػػػػػػه ال نتكػػػػػػن أف يفعػػػػػػل النػػػػػػاس أبنفسػػػػػػهم مثػػػػػػل هػػػػػػذا مػػػػػػن غتػػػػػػرد 

ػػػػػط القلػػػػوبى كم  ػػػػا حقػػػػػدان علػػػػى أمريكػػػػا، كإال فكيػػػػػ  د كافػػػػعى بسػػػػيطةو، بػػػػل هػػػػػو مػػػػن دكافػػػػعى مىلىكى
برجػػػػػلو يفعػػػػػلي هػػػػػذا بنفسػػػػػه كنتػػػػػوت مػػػػػن أجػػػػػل مػػػػػوت أمريكػػػػػا، ال بيػػػػػد  ألمريكػػػػػا أف تراجػػػػػعى نفسػػػػػها، 

 لتإيب عن هذا التساؤؿ.
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يتىضػػػػػػػػػررين ال يىشػػػػػػػػػفي مػػػػػػػػػا ِف قلػػػػػػػػػوب 6333إٌف سػػػػػػػػػقوط 
 قتيػػػػػػػػػل كًضػػػػػػػػػعفىهم مػػػػػػػػػن اصترحػػػػػػػػػى كاظت

اظتسػػػػػلمني علػػػػػى أمريكػػػػػا... فنحتػػػػػاج إذل ألػػػػػ  عمليػػػػػةو كهػػػػػذا لًتىطيػػػػػبى نفػػػػػوسي اظتسػػػػػلمنيى ك خػػػػػذكا 
 بثأرهم.

كمػػػػػػػػا أٌف األضػػػػػػػػرار اظتاديػػػػػػػػة فاقىػػػػػػػػط التصػػػػػػػػٌورات إال أٌف أمريكػػػػػػػػا حتتػػػػػػػػاج أضػػػػػػػػعاؼى هػػػػػػػػذا بكثػػػػػػػػريو 
ػػػػػكرى ا ككلَيئهػػػػػا، فهػػػػػذا الضػػػػػرابت كانػػػػػط عتػػػػػا أبعػػػػػاده اقتصػػػػػاديةه فهػػػػػيى  اشػػػػػرةن أىد ت مبلًتىفيػػػػػ ى مػػػػػن سى

ػػػػػػػرعاف مػػػػػػػا ارتفعػػػػػػػط إذل م ػػػػػػػات اظتليػػػػػػػارات  إذل خسػػػػػػػائر بعشػػػػػػػرات اظتليػػػػػػػارات مػػػػػػػن الػػػػػػػدكالرات، سي
خػػػػالؿ فػػػػفةو كىجيػػػػزةو، فمبػػػػَن التإػػػػارة كأكثػػػػر  كهػػػػي تتٌإػػػػه لتصػػػػبح تريليػػػػوف دكالر أم ألػػػػ ى مليػػػػارو 

 كمىفاًصػػػػػلى اقتصػػػػػاديةو عديػػػػػدة، مػػػػػنهم ألفػػػػػاف علػػػػػى األقػػػػػل مػػػػػن  التػػػػػوأـ( كػػػػػاف يىضيػػػػػمُّ عقػػػػػوالن  العػػػػػالىمىي
كهكػػػػػػػػذا فػػػػػػػػبٌف م ػػػػػػػػات الشػػػػػػػػركات ، العػػػػػػػػاملني ِف شػػػػػػػػركات السمسػػػػػػػػرة ِف البورصػػػػػػػػة قىضىػػػػػػػػٍوا ؿتىٍػػػػػػػػبػىهيم

نػىيىػػػػػػاف يسػػػػػػاكَيف الف أكثػػػػػػر مػػػػػػن  ال ػػػػػػةو  ىبػٍ
الكػػػػػػلل فقػػػػػػدت عقوعتػػػػػػا كملفػػػػػػات اظتعلومػػػػػػات، كهػػػػػػذاف اظت

حيطػػػػة هبمػػػػا كالػػػػِت سػػػػقط
ي
 كعشػػػػرينى مليػػػػار دكالر، كلكػػػػٌن األنبػػػػاء ال تػيرىكًٌػػػػزي حػػػػوؿ اظتبػػػػان العديػػػػدة اظت

بعضػػػػػها، كالػػػػػػبعض ِف  ريقػػػػػػه للسػػػػػقوط ِف مزيػػػػػػدو مػػػػػػن اطتسػػػػػائر اظتاديػػػػػػة ككأننػػػػػػا أمػػػػػاـ ضػػػػػػربةو نوكيػػػػػػةو 
رة مػػػػػػع البػيػػػػػػٍرجىنٍي حػػػػػػ  الف تكتيكيػػػػػػةو،  يػػػػػػدىمًٌ

كأعلنىػػػػػػط إذاعػػػػػػةي  صػػػػػػوت أمريكػػػػػػا( أٌف قيمػػػػػػة اظتبػػػػػػان اظت
وف أنقػػػػػػاض هػػػػػػذا اظتنطقػػػػػػة تتإػػػػػػاكز نصػػػػػػ  مليػػػػػػقيػػػػػػدًٌرىت  مػػػػػػسو كأربعػػػػػػنيى مليػػػػػػارى دكالر، علمػػػػػػان أبٌف 

كصىػػػػر حى عمػػػػدة نيويػػػػورؾ أدػػػػم ألػػػػ   ػػػػنو،   ػػػػن، دل يػػػػتم إزالػػػػة إال جػػػػزءو يسػػػػريو ال يتعػػػػٌدل عشػػػػرينى 
لتتػػػػػػاجوفى إذل سػػػػػػتة أشػػػػػػهرو إلزالػػػػػػة األنقػػػػػػاض كالتنظيػػػػػػ ، كسػػػػػػتبل  تكلفػػػػػػة ذلػػػػػػك عشػػػػػػركفى مليػػػػػػار 

اضترائػػػػ  مػػػػا تػػػػزاؿ مشػػػػتعلةن رغػػػػم مػػػػركر أسػػػػبوعو علػػػػى الضػػػػربة، دكالر، كمػػػػا خصصػػػػها الكػػػػوؾترس، ك 
.كال يػيٍعرى   ؼي أىحىده إذل أمًٌ مىدنل ستظلُّ منطقة منهاتن ملو ةن هبواءو خان و

مث بػػػػػػػدأت توابػػػػػػػع الضػػػػػػػرابت ِف التوٌسػػػػػػػع فبػػػػػػػدأت شػػػػػػػركات التػػػػػػػأمني تتحػػػػػػػٌدث عػػػػػػػن كار ػػػػػػػةو، أم 
الػػػػػِت ذكػػػػػرت صػػػػػحيفة عػػػػػن عػػػػػدـ قػػػػػدر ا علػػػػػى الوفػػػػػاء ابضتقػػػػػوؽ كبػػػػػدأ اضتػػػػػديث عػػػػػن التعويضػػػػػات، 

ل ػػػػػػ ى اضتػػػػػػاًدثي  سو كعشػػػػػػرينى مليػػػػػػارى دكالر، كقػػػػػػد نيويػػػػػػورؾ ديلػػػػػػي( أدػػػػػػا تػيقىػػػػػػد ر حػػػػػػ  الف  مػػػػػػ خى
م ػػػػةن كذتانيػػػػةى ألػػػػ  شػػػػخص بػػػػال عمػػػػلو مػػػػن غػػػػري مػػػػو  في شػػػػركات الطػػػػرياف الػػػػذين سػػػػيأ  ذكػػػػرهم، 
كقػػػػػد خسػػػػػر قطٌػػػػػاع الضػػػػػرائب  ػػػػػالثى مليػػػػػارات دكالر، كتقػػػػػدر خسػػػػػائر قطػػػػػاع الفندقػػػػػة حػػػػػ  اليػػػػػـو 
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ػػػػػػػػػةي ِف شػػػػػػػػػ  أرجػػػػػػػػػاء كبػػػػػػػػػدأت العمليػػػػػػػػػة األمنيػػػػػػػػػة اعتسػػػػػػػػػبسػػػػػػػػػبًع ماليػػػػػػػػػني دكالر يوميػػػػػػػػػان،  يٍكًلفى
ترييٌة اظت
بػػػػػػػدأت شػػػػػػػركات الطػػػػػػػرياف ك الػػػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػػػدة برفػػػػػػػع درجػػػػػػػة االسػػػػػػػتعداد إذل الدرجػػػػػػػة القصػػػػػػػول، 

األمريكيػػػػػػػػة تصػػػػػػػػرخ مػػػػػػػػن اطتسػػػػػػػػائر اضتاليػػػػػػػػة كاظتتوٌقعػػػػػػػػة، كانتقػػػػػػػػلى أى ػىػػػػػػػػري الضػػػػػػػػرابت عػػػػػػػػل األ لنطػػػػػػػػي 
ن ذتػػػػػػافو كسػػػػػػتنيى للشػػػػػػركات اصتويػػػػػػة األكركبيػػػػػػة كبعػػػػػػد مػػػػػػركر أسػػػػػػبوعني  م االسػػػػػػتغناء عػػػػػػن أكثػػػػػػر مػػػػػػ

، مػػػػػن اظتتوقٌػػػػػع أف يصػػػػػل العػػػػػدد ِف الػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػدة كحػػػػػدىها ألػػػػػ ى مو  ػػػػػ و ِف صػػػػػناعة الطػػػػػرياف
قريبػػػػػػان إذل أكثػػػػػػر مػػػػػػن م ػػػػػػة ألػػػػػػ  شػػػػػػخص، ك لبػػػػػػط الشػػػػػػركات األمريكيػػػػػػة مسػػػػػػاعدات حكوميػػػػػػة 

مليػػػػػػػػار دكالر  15خصصػػػػػػػػط عتػػػػػػػػا اضتكومػػػػػػػػة منهػػػػػػػػا حػػػػػػػػ  الف مليػػػػػػػػار دكالر  24أكليػػػػػػػػة قيمتهػػػػػػػػا 
ك أعلنػػػػػػط معظػػػػػم الشػػػػػركات اصتويػػػػػػة األكركبيػػػػػة أدػػػػػا سػػػػػػتحق  خسػػػػػائر هػػػػػػذا أكذل لػػػػػدعمها كدفعػػػػػة 

، كأعلنػػػػػػػػػػط اطتطػػػػػػػػػػوط السويسػػػػػػػػػػرية عػػػػػػػػػػن اديارهػػػػػػػػػػا بسػػػػػػػػػػبب العػػػػػػػػػػاـ بسػػػػػػػػػػبب تػػػػػػػػػػداعيات التفإػػػػػػػػػػري
 .العمليات

كمػػػػػػا أعلػػػػػػنى رؤسػػػػػػاء شػػػػػػركات الطػػػػػػرياف ِف اجتمػػػػػػاعو عتػػػػػػم ِف برككسػػػػػػل عػػػػػػن اـتفػػػػػػاض مبيعػػػػػػات 
معػػػػػػػػدات الطػػػػػػػػػرياف إذل سػػػػػػػػط مليػػػػػػػػػارات دكالر  الطػػػػػػػػرياف إذل مليػػػػػػػػػارىم دكالر، كاـتفػػػػػػػػاض مبيعػػػػػػػػػات

ـى   .ـ2003مليار دكالر عاـ  6.7ـ ك2002كنص  عا

% 2.2مليػػػػػػػػار دكالر أم بنسػػػػػػػػبة  747كمػػػػػػػػن اظتتوقٌػػػػػػػػع أف يفاجػػػػػػػػع إرتػػػػػػػػارل النػػػػػػػػاتج العػػػػػػػػالىمىي 
مػػػػػا جػػػػػاء ِف نشػػػػػرة اقتصػػػػػادية صػػػػػادرةو عػػػػػن مركػػػػػز ك ،ـ2002مػػػػػن إرتػػػػػارل الػػػػػدخل العػػػػػالىمىي لعػػػػػاـ 

نػػػػػػدف، كقالػػػػػػط النشػػػػػػرة إف خسػػػػػػائر بريطانيػػػػػػا كحػػػػػػدها تقػػػػػػدر بػػػػػػػستة عشػػػػػػر األَبػػػػػػاث االقتصػػػػػػادية بل
ػػػػػلُّ هػػػػػذا "إذل عشػػػػػرين مليػػػػػار يػػػػػورك ِف العػػػػػاـ القػػػػػادـ، كقػػػػػاؿ ميعًػػػػػدُّ النشػػػػػرة دكجػػػػػالس ماكوليػػػػػامز:  كي

رصػػػػػػػودة ِف حػػػػػػػاؿ إذا دل يكػػػػػػػن هنػػػػػػػاؾ عمليػػػػػػػات أخػػػػػػػرل أك رىٌد فعػػػػػػػلو حػػػػػػػرٌ  كإال فبدػػػػػػػا 
ى
اطتسػػػػػػائر اظت
 ".ستتضاع 

ت للشػػػػػػػػػػرؽ األكسػػػػػػػػػػط، كأعلنػػػػػػػػػػط دكؿ الشػػػػػػػػػػرؽ األكسػػػػػػػػػػط أٌف سػػػػػػػػػػوؽ كانتقلػػػػػػػػػػط آير الضػػػػػػػػػػراب
السػػػػػػػياحة سػػػػػػػيعان مػػػػػػػن ركػػػػػػػودو كرمبػػػػػػػا اديػػػػػػػار ِف بعػػػػػػػض الػػػػػػػدكؿ، كمػػػػػػػا نصػػػػػػػحط أمريكػػػػػػػا كالػػػػػػػدكؿ 
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الغربيػػػػػػة رعاَيهػػػػػػا مبغػػػػػػػادرة بعػػػػػػض الػػػػػػدكؿ اإلسػػػػػػػالمية عاكسػػػػػػةن بػػػػػػذلك تػػػػػػػدهوران ِف غتػػػػػػاؿ الصػػػػػػػناعة 
 .كالتكنولوجيا اللذاف ييداراف بعقوؿو غربيةو 

ػػػػػػػػػة التفإرييػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػدل افتتػػػػػػػػػاح بورصػػػػػػػػػة كلكػػػػػػػػػن كانػػػػػػػػػط ذ ىٍوجى
ركةي التػػػػػػػػػدمري االقتصػػػػػػػػػادم عتػػػػػػػػػذا اظت

كانػػػػط خسػػػػائر أسػػػػواؽ اظتػػػػاؿ األمريكيػػػػة ؿتػػػػو ستسػػػػم ة مليػػػػار دكالر ِف يػػػػوـو  نيويػػػػورؾ، حيػػػػث
 .، يػيتىوق ع أف ترتفع ِف األسبوع القادـكاحدو أم نص  تريليوف

لعػػػػػػاـ القػػػػػػادـ، كسػػػػػػتدخل اطتزانػػػػػػة كمػػػػػػن اظتؤٌكػػػػػػد أٌف قطٌػػػػػػاع السػػػػػػياحة األمريكػػػػػػي سػػػػػػيتأ  ر خػػػػػػالؿ ا
ػػػػػػػػةو مػػػػػػػػن االسػػػػػػػػتنزاؼ اظتػػػػػػػػارل بسػػػػػػػػبب التعويضػػػػػػػػات كاالسػػػػػػػػتعدادات العسػػػػػػػػكرية  األمريكيػػػػػػػػة ِف مىٍوجى

كػػػػػػػػػاف االقتصػػػػػػػػػاد لتلػػػػػػػػػك االسػػػػػػػػػتعدادات، ك ككػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػرقم األىكىرلىُّ أربعػػػػػػػػػوفى مليػػػػػػػػػار دكالر ؼتصػػػػػػػػػصو 
ػػػػػلُّ الػػػػػ دالئل تشػػػػػري إذل األمريكػػػػػي قبػػػػػل هػػػػػذا اعتإمػػػػػات بػػػػػدأ يعػػػػػان بصػػػػػورةو جديػػػػػةو مػػػػػن الركػػػػػود، ككي

اسػػػػػػتمرارا كتعٌمقػػػػػػه، كهنػػػػػػاؾ مػػػػػػن اللػػػػػػني االقتصػػػػػػاديني مىػػػػػػن بىػػػػػػدأى ييقػػػػػػارف هػػػػػػذا اطتسػػػػػػائر كخسػػػػػػائر 
األزمػػػػػػة االقتصػػػػػػادية العظمػػػػػػى ِف الثال ينػػػػػػات مػػػػػػن القػػػػػػرف العشػػػػػػرين، كبػػػػػػدأت قطاعػػػػػػات االسػػػػػػترياد 

 .كالتصدير تعان من متاعب بسبب تقٌلص رحالت الطرياف من كإذل الوالَيت اظتتحدة

 

كػػػػػػػػػاف االقتصػػػػػػػػػاد األمريكػػػػػػػػػي يعتمػػػػػػػػػد ِف أحػػػػػػػػػد أركانػػػػػػػػػه علػػػػػػػػػى فكػػػػػػػػػرة األمػػػػػػػػػاف كأٌف الػػػػػػػػػوالَيت ك 
حيطػػػػات

ي
يٌػػػػكأدػػػػا بعيػػػػدةه عػػػػن االضػػػػطراابت  اظتتحػػػػدة ميتحٌصػػػػنة ابظت ة، كهػػػػا هػػػػي قػػػػد أصػػػػبحط  العالىمى

ػػػػػػلل ِف قلػػػػػػب هػػػػػػذا االضػػػػػػطراابت، كافتقػػػػػػاد عنصػػػػػػر األمػػػػػػاف بىػػػػػػة  كإزيػػػػػػرةو كي يػٍ ابإلضػػػػػػافة لػػػػػػتحطم هى
ػػػػػاتو متالحقػػػػػةو، ككػػػػػاف االقتصػػػػػاد الدكلػػػػػة العظمػػػػػى سػػػػػيظل لتيٍػػػػػ ًدثي أت رياتػػػػػه االقتصػػػػػادية علػػػػػى مىٍوجى

األمريكػػػػػػي تعػػػػػػر ضى لتقٌلصػػػػػػاتو ميسػػػػػػتمرٌةو علػػػػػػى مػػػػػػدار نصػػػػػػ  القػػػػػػرف اظتاضػػػػػػي َبيػػػػػػث اـتفػػػػػػض مػػػػػػن 
ك مػػػػػػػػن اظتؤٌكػػػػػػػػد أٌف هػػػػػػػػذا الػػػػػػػػتقٌلص  %25إذل حػػػػػػػػوارل  العػػػػػػػػالىمىي% مػػػػػػػػن النػػػػػػػػاتج 50أكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػن 

 .سعر الدكالر بشكل دائم ، كسيؤ ٌر علىسيتواصل ِف العقود القادمة

قػػػػػد  م ضػػػػػربيهي ِف « فتىىػػػػػطى اضتيػػػػػاة األمريكػػػػػي»ارتبػػػػػاطو مػػػػػع االقتصػػػػػاد كِف تفاعػػػػػل معػػػػػه، فػػػػػبٌف  كِف
يتػٍرىفىػػػػػػةى 

ػػػػػػتيحوًٌؿي اضتيػػػػػػاةى األمريكيػػػػػػة اظت الصػػػػػػميم، فأمريكػػػػػػا تشػػػػػػهدي الف حالػػػػػػةن مػػػػػػن االسػػػػػػتنفار األمػػػػػػي سى



يوُسف الُعَيْيري|  حقيقة الحرب الصليبّية الجديدة  
 

 

 
101 

ات كاظتػػػػػػػوانا كِف اظتػػػػػػػدف الكػػػػػػػلل، دل إذل جحػػػػػػػيمو ال يطػػػػػػػاؽ  إجػػػػػػػراءاته أمنيػػػػػػػةه ميشػػػػػػػددةه ِف اظتطػػػػػػػار 
 ، فليذكقوا ما ذاقىهي اظتسلموف عقودان.يػىعيد األمريكيُّ يشعر ابألمن كهو ِف عيقر دارا

كاألهػػػػمُّ مػػػػن ذلػػػػك كيلًٌػػػػًه، كيػيعىػػػػدُّ هػػػػو أكػػػػل اظتكاسػػػػب مػػػػن هػػػػذا الضػػػػربة، هػػػػو أٌف نظػػػػاـ العوظتػػػػة 
قػػػػػد كىذل  بػػػػػال العػػػػػادل اإلسػػػػػالمي الػػػػػذم كػػػػػاف أكػػػػػل مشػػػػػركعو لنشػػػػػر الكفػػػػػر كاإلابحيػػػػػة ِف األمريكيػػػػػة 

ٍين ماضػػػػػيني، كيعلػػػػػم اصتميػػػػػع أٌف نظػػػػػاـ  رجعػػػػػة أك علػػػػػى أقػػػػػل التقػػػػػديرات فبنػػػػػه قػػػػػد تراجػػػػػع إذل عقػػػػػدى
العوظتػػػػػة االقتصػػػػػادية األمريكػػػػػي هػػػػػو الػػػػػذراع الطيػػػػػوذلى الػػػػػِت تضػػػػػرب بػػػػػه الػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػدة كػػػػػل  مىػػػػػن 

نًػػػػػ ي فيػػػػػه مىػػػػػن ييف ػػػػػرب، كهػػػػػو اضتبػػػػػل الػػػػػذم ختى ػػػػػا، فيػػػػػـو لتيىلًٌػػػػػ ي خػػػػػارج السًٌ ٌكػػػػػر أف يىٍسػػػػػبىحى خػػػػػارج فػىلىكىهى
أف كانػػػػػط أمريكػػػػػا تيٍصػػػػػًدري قػػػػػراراتو َبصػػػػػار هػػػػػذا الدكلػػػػػة أك تلػػػػػك اقتصػػػػػادَين نػػػػػرل اليػػػػػـو الػػػػػوالَيت 
اظتتحػػػػػدة حتتػػػػػاج إذل الػػػػػدكؿ الػػػػػِت حاصػػػػػر ا اقتصػػػػػادَين لتسػػػػػاعدها علػػػػػى اطتػػػػػركج مػػػػػن هػػػػػذا األزمػػػػػة، 

ا صىػػػػػػػػر حى كبػػػػػػػػريهم الػػػػػػػػذم علمهػػػػػػػػم كبػػػػػػػػدأت دتىيػػػػػػػػدُّ يػػػػػػػػدها إذل الػػػػػػػػدكؿ كإذل شػػػػػػػػعبها ظتسػػػػػػػػاعد ا كمػػػػػػػػ
 .السحر

لقػػػػػػد ميػػػػػػرًٌغى كػػػػػػلَيء أمريكػػػػػػا ِف الوحػػػػػػل، كعرفػػػػػػط أمريكػػػػػػا قىػػػػػػٍدرى نفسػػػػػػها، فقبػػػػػػل العمليػػػػػػات بيػػػػػػوـو 
خػػػػػابرات األمريكيػػػػػة( لػػػػػديها مشػػػػػركع جتنيػػػػػد القيطػػػػػط  –تيطالعنػػػػػا الصػػػػػح  أبٌف  السػػػػػي آم إيػػػػػه 

ي
اظت

ػػػػػػلًٌ هػػػػػػذا اعتيػػػػػػراء ينكًشػػػػػػ ي جواسيسػػػػػػان عتػػػػػػا، كأٌف لػػػػػػديها  ػػػػػػائرات جتسػػػػػػسو َبإػػػػػػم النحلػػػػػػة، فػػػػػػبذا  بكي
دا أف تيػػػػػػػداًفعى عػػػػػػػن كزارة  ػػػػػػػذىَيى كيت ًضػػػػػػػحي زىيٍػفيػػػػػػػهي، كال تسػػػػػػػتطيع أمريكػػػػػػػا بكػػػػػػػل قػيٌوا ػػػػػػػا كأسػػػػػػػا يلها كهى

 دفاعها كعن بيتها األبيض.

 ألمريكية كحقيقة األمن األمريكي.لقد أىٍ هىرىت هذا العمليات حقيقة اظتزاعم ا

ػػػػر انى دمػػػػار ذلػػػػك اظتبػػػػَن األى ػػػػي ػػػػهي كأرسػػػػل منػػػػه جنػػػػودىاي كلقػػػػد سى م الػػػػذم نىصىػػػػبى الشػػػػيطافي فيػػػػه عىٍرشى
لييفسػػػػػػػػػدكا ِف األرض، أعػػػػػػػػػي مبػػػػػػػػػَن كزارة الػػػػػػػػػدفاع األمريكػػػػػػػػػي  البنتػػػػػػػػػاغوف(  هػػػػػػػػػذا اظتبػػػػػػػػػَن الػػػػػػػػػذم 
انطلقػػػػػػط منػػػػػػه أبشػػػػػػعى أنػػػػػػواع اصتػػػػػػرائم اإلنسػػػػػػانية كأعظمهػػػػػػا، مػػػػػػن هػػػػػػذا اظتبػػػػػػَن صػػػػػػدرت التعليمػػػػػػات 

ػػػػػػػرى ى تىػػػػػػػدمريان كأيًعػػػػػػػد ت اطتػػػػػػػرائط الطبوغرافيػػػػػػػة ظتػػػػػػػدينِتى هريك  شػػػػػػػيما كنكػػػػػػػازاكي اليػػػػػػػاابنًيػىتػىنٍي اللتػىػػػػػػػنٍي ديمًٌ
شػػػػػامالن بواسػػػػػطة أكؿ جتػػػػػاربى للقنابػػػػػل النوكيػػػػػة أىٍلقىػػػػػط هبػػػػػا القػػػػػوات األمريكيػػػػػة علػػػػػى اليػػػػػاابف، كراح 
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ضػػػػػػحيتها مػػػػػػا يزيػػػػػػدي علػػػػػػى مػػػػػػائتني كعشػػػػػػرين ألػػػػػػ  إنسػػػػػػاف دكف ذنػػػػػػبو اقففػػػػػػوا، كمػػػػػػن هػػػػػػذا اظتبػػػػػػَن 
ـ، راحى ضػػػػػػحيتها مػػػػػػا 1975ـ إذل 1954ناميػػػػػػة مػػػػػػن عػػػػػػاـ أيضػػػػػػان كانػػػػػػط تيػػػػػػدار منػػػػػػه اضتػػػػػػرب الفيت

يقػػػػػػػرب مػػػػػػػن أربعػػػػػػػة ماليػػػػػػػني نسػػػػػػػمة، كِف كمبػػػػػػػودَي كالكس قيتًػػػػػػػلى أكثػػػػػػػر مػػػػػػػن مليػػػػػػػون إنسػػػػػػػاف، كِف 
 ـ.2001ـ ح  عاـ 1991العراؽ قيًتلى أكثر من مليوف كسبعمائة أل  مسلم من عاـ 

يٍحتػىل ػػػػػػػة، راح ضػػػػػػػحية اإلرهػػػػػػػاب الصػػػػػػػهيون أكثػػػػػػػر مػػػػػػػن 
 الذتائػػػػػػػة ألػػػػػػػ  مسػػػػػػػلم كِف فلسػػػػػػػطني اظت

ػػػػػٌرًدى أكثػػػػػر مػػػػػن ستسػػػػػة ماليػػػػػني مسػػػػػلم مػػػػػن السػػػػػٌكاف 1948منػػػػػذ عػػػػػاـ  ـ، بػػػػػال ذنػػػػػبو اقففػػػػػوا، كشي
ػػػػػػل  ػتلهػػػػػػم مهػػػػػػاجركفى يهػػػػػػودان جػػػػػػاؤكا مػػػػػػن كػػػػػػلًٌ أركػػػػػػاف أصػػػػػػحاب اضتػػػػػػٌ  إذل خػػػػػػارج ؽتتلكػػػػػػا م لً  يىحي

العػػػػػادل، كِف لبنػػػػػاف الػػػػػذم تعػػػػػر ض عتإمػػػػػاتو انطلقػػػػػط مػػػػػن ذلػػػػػك اظتبػػػػػَن الشػػػػػيطان، فػىقيتًػػػػػلى عشػػػػػرات 
الالؼ مػػػػػػػػػن األبػػػػػػػػػرَيء اظتػػػػػػػػػدنيني بواسػػػػػػػػػطة اصتنػػػػػػػػػدم األمريكػػػػػػػػػي كاصتنػػػػػػػػػدم اإلسػػػػػػػػػرائيلي اظتػػػػػػػػػدجج 

ؤسسػػػػػػػػات أمريكيػػػػػػػػة ذات صػػػػػػػػلة بػػػػػػػػوزارة ابلسػػػػػػػػالح األمريكػػػػػػػػي الػػػػػػػػذم تػػػػػػػػديرا كتسػػػػػػػػاهم ِف بيعػػػػػػػػه م
ػػػػػن تشػػػػػاء، ككػػػػػاف القسػػػػػم الػػػػػذم ضيػػػػػًربى ِف هػػػػػذا اظتبػػػػػَن  ػػػػػن شػػػػػاء كحتظػػػػػرا عم  اضتػػػػػرب  البنتػػػػػاغوف( ًلمى
األ ػػػػػيم هػػػػػو اظتكتػػػػػب السػػػػػرم لػػػػػوزير الػػػػػدفاع كاألهػػػػػٌم منػػػػػه إدارة األسػػػػػا يل البحريػػػػػة األمريكيػػػػػة الػػػػػِت 

 استطاعط أمريكا من خالله غزك العادلى.

تيػػػػدار كمتيىط ػػػػطي لعمليا ػػػػا مػػػػن مبػػػػَن إدارة اضتػػػػرب الػػػػذم  ٌم تفإػػػػري كػػػػل هػػػػذا األحػػػػداث كانػػػػط 
جػػػػػػزءو منػػػػػػه ِف يػػػػػػـو الػػػػػػثاليء اظتبػػػػػػارؾ، كال نريػػػػػػد أف نتحػػػػػػٌدث عػػػػػػن مػػػػػػا جػػػػػػرم ِف نيكػػػػػػاراغوا كبنمػػػػػػا 

قية كذلػػػػػػػػك كالسػػػػػػػػلفادكر كغريهػػػػػػػػا مػػػػػػػػن رتهػػػػػػػػورَيت أمريكػػػػػػػػا الالتينيػػػػػػػػة أك بعػػػػػػػػض دكؿ أكركاب الشػػػػػػػػر 
 شأفه يعرفه العادل كله.

سػػػػػعادتنا أٌف هػػػػػذا هػػػػػي اظتػػػػػرة األكذل منػػػػػذ اضتػػػػػرب األهليػػػػػة األمريكيػػػػػة الػػػػػذم يشػػػػػاهد كمػػػػػا زاد ِف 
، كيعلػػػػػم أبفٌ  ػػػػػاؿي حتػػػػػط أنقػػػػػاض  فيهػػػػػا اظتػػػػػوا ن األمريكػػػػػي الػػػػػدمار ِف اظتمتلكػػػػػات، كيػػػػػرل الػػػػػدماءى تيسى

الػػػػػػػدمار بعضػػػػػػػان مػػػػػػػن األهػػػػػػػل كاألصػػػػػػػدقاء كاألقػػػػػػػارب كال يسػػػػػػػتطيع الوصػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػيهم، كػػػػػػػاف الػػػػػػػدماري 
 عن البػىرًٌ كاصتوًٌ األمريكي، أٌما اليـو فقد مىس هيم ابلصوت كالصورة. كاطتوؼي يػىقىعي بعيدان 
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ػػػػل  ببغػػػػداد مدينػػػػة السػػػػالـ عػػػػاـ  كليػػػػتهم يسػػػػتدعوفى مػػػػن الػػػػذاكرة أفػػػػالـ مراسػػػػلي التػىٍلفىػػػػزىة عٌمػػػػا حى
ـ مػػػػػػن دمػػػػػػارو علػػػػػػى أيػػػػػػدم القػػػػػػوات األمريكيػػػػػػة كحلفائهػػػػػػا األكركبيػػػػػػني، ليػػػػػػتهم يشػػػػػػاهدكف 1991

إلسػػػػػػػػػرائيلية ابلفلسػػػػػػػػػطينيني بشػػػػػػػػػكلو يػػػػػػػػػومي كبفعػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػالح كاضتمايػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػا تفعلػػػػػػػػػػػػػػػه القػػػػػػػػػوات ا
ري البينيػػػػػػػة  األمريكيػػػػػػػة، ليػػػػػػػتهم يشػػػػػػػاهدكفى الطػػػػػػػائرات كالػػػػػػػدابابت كالصػػػػػػػواريخ األمريكيػػػػػػػة كهػػػػػػػي تيػػػػػػػدىمًٌ

 التحتٌية للشعب الفلسطيي.

 هػػػػػػػور كمػػػػػػن الير األخػػػػػػػرل أيضػػػػػػػان، دتػػػػػػػايز الصػػػػػػػفوؼ كاٌتضػػػػػػػاح اضتقػػػػػػػائ  لػػػػػػػدل اظتسػػػػػػػلمني، ك 
نػػػػػػػداء اصتهػػػػػػػاد كإحيائػػػػػػػه ِف نفػػػػػػػوس اظتسػػػػػػػلمني اء كحتقيػػػػػػػ  مسػػػػػػػائلًه عمليػػػػػػػان، كرجػػػػػػػوع الػػػػػػػوالء كالػػػػػػػل 

 هػػػػػور اضتقػػػػػد الصػػػػػليِب اضتقيقػػػػػي كالتكشػػػػػري عػػػػػن أنيابػػػػػه، كادػػػػػزاـ اظتبػػػػػادئ الكيفريٌػػػػػًة  كارتفػػػػػاع رايتػػػػػه، ك 
ت  ػػػػػػػزىٍعبىالى كوحػػػػػػػدة األدَيف كاضتػػػػػػػوار مػػػػػػػع الغػػػػػػػرب كالدنتقرا يػػػػػػػة كاضتريػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػة، كانكشػػػػػػػاؼ خي

، كانكسػػػػػار حػػػػػاجز أمريكػػػػػا األمن يػػػػػة، كأٌف زعمهػػػػػا مبعرفػػػػػة دبيػػػػػب النملػػػػػة ِف كػػػػػل العػػػػػادلى زعػػػػػمه كػػػػػاذبه
ػػػػل  دكلػػػػػةو مهمػػػػػا بلغػػػػػ معرفػػػػػة سيػػػػػنن هللا ِف ك قو ػػػػا فهػػػػػي ضػػػػػعيفة،  طاطتػػػػوؼ لػػػػػدل العػػػػػادلى أرتػػػػػعى أٌف كي

بعػػػػػػػػدما   تصػػػػػػػريح دكؿ الكفػػػػػػػػر كأذانهبػػػػػػػػم  ططهػػػػػػػم ضػػػػػػػػد اإلسػػػػػػػػالـك الكػػػػػػػوف كحتققهػػػػػػػػا ِف الواقػػػػػػػػع، 
 هػػػػػػػػور اظتنػػػػػػػػافقني مػػػػػػػػن اظتسػػػػػػػػلمني كانكشػػػػػػػػاؼ عػػػػػػػػورا م، ك اح الػػػػػػػػراَيت، كاٌتضػػػػػػػػكانػػػػػػػػط ًسػػػػػػػػرًٌي ة، 

 هػػػػػػػور العلمػػػػػػػاء العػػػػػػػاملني كاٌتضػػػػػػػاح مىػػػػػػػن أراد الػػػػػػػدنيا مػػػػػػػنهم ؽتػػػػػػػن أراد الخػػػػػػػرة، ك هػػػػػػػور كحػػػػػػػدة ك 
 اظتسلمني كتكاتفهم كاستعدادهم لفؾ الدنيا من أجل عزٌة اإلسالـ.

ػػػػػعي اظتقػػػػػاـ ضتصػػػػػرها. ك  ِف كػػػػػل يػػػػػوـو ك اضتمػػػػػد تظهػػػػػر كاظتصػػػػػاحل الػػػػػِت  هػػػػػرت كثػػػػػرية جػػػػػدان ال يىسى
 .مصلحةه تيًسرُّ كيل  مؤمنو  إٌما ازدَيد اطتسائر اظتادية للغرب أك دتايز الصفوؼ للمسلمني

ككلنػػػػػا أىمػػػػػله اب أف تكػػػػػوف هػػػػػذا الضػػػػػرابت هػػػػػي بدايػػػػػة النهايػػػػػة ألمريكػػػػػا، كنسػػػػػأؿ هللا أف ييرًيػىنىػػػػػا 
ػػػػػػػػػم، كيػيزىلٍػػػػػػػػػزًؿى عػػػػػػػػػاجالن سػػػػػػػػػقوط أمريكػػػػػػػػػا كدمارهػػػػػػػػػا، كنسػػػػػػػػػأله أف نتيىػػػػػػػػػٌزًؽى ميٍلكى  ػػػػػػػػػٌرًؽى رتىٍعىهي ػػػػػػػػػم كأف يػيفى هي

 أقدامهم، كيػىٍهزًمىهيم ككتعلىهيم غنيمةن ابردةن للمسلمني.
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 ق ه اء  اْحذ ر وا الردَّة  ع ن اْلِّْس مِّ أ ي  ه ا الف  
 

ػػػػػان شػػػػػرعيان، كقػػػػػرأان فيهػػػػػا التبػػػػػاكيى علػػػػػى  لقػػػػػد شتعنػػػػػا كقػػػػػرأان الفتػػػػػاكل السياسػػػػػية الػػػػػِت أيلبسػػػػػط ليبوسى
ىفىاًسػػػػػدى كيعملػػػػػوف الصػػػػػليبيني، كا

ىصػػػػػاًلحى كاظت
لتعزيػػػػػة عتػػػػػم كالعيػػػػػاذي اب، كعإبػػػػػان عتػػػػػم مبػػػػػا أدػػػػػم يعرفػػػػػوف اظت

ػػػػػوا مفسػػػػػدةى اسػػػػػتفادة الصػػػػػليبيني مػػػػن هػػػػػذا الفتػػػػػاكل ضػػػػػد إخواننػػػػػا علػػػػػى مصػػػػػلحة  حي هبػػػػا، ظتػػػػػاذا دل يػيرىجًٌ
يط لًػػػػعي 

سػػػػني صػػػػورة اظتسػػػػلمني عنػػػػد الغػػػػرب فيمتنعػػػػوا عػػػػن تلػػػػك الفتػػػػاكل الػػػػِت ال يقػػػػرأ فيهػػػػا اظت عليهػػػػا  حتى
 إال اإلرضاء للسلطات أك ل مريكيني أك للرأم العاـ الغر  الكافر؟

يًٌنػػػػػان بػػػػػل إٌف األمػػػػػر  ىفسػػػػػدىة كقفػػػػػط عنػػػػػد اإلضػػػػػرار بعػػػػػددو مػػػػػن اظتسػػػػػلمني لكػػػػػاف األمػػػػػر هى
كلػػػػػو أٌف اظت

 تعد ل ح  أصبحط الفتول ابابن من أبواب الرٌدة اظتعلـو من الدين ابلضركرة.

ػػػػػػػونىهي  كبيػػػػػػػاانن لػػػػػػػذلك األمػػػػػػػر العظػػػػػػػيم ٌرًسي ػػػػػػػمي الػػػػػػػذين كػػػػػػػانوا ييدى ىنسػػػػػػػوبوف للعلػػػػػػػم كهي
الػػػػػػػذم تناسػػػػػػػاا اظت

ػػػػكًٌ كتصػػػػادـ مػػػػع دينيػػػػاهيمي الزائلػػػػة،  لطالهبػػػػم منػػػػذ سػػػػنواتو مضػػػػط، فلٌمػػػػا كيًضػػػػعى هػػػػذا البػػػػاب علػػػػى اظتًحى
ػػػػػلُّ  داسػػػػواي حتػػػػػط أقػػػػػدامهم، فىمىر غيػػػػوا معػػػػػانى الػػػػػوالء كالػػػػلاء ِف األرض حتػػػػػط أقػػػػػداـ أمريكػػػػا كأذانهبػػػػػا، كي

 بعدما  نوا أدم قادركف عليها. قى الدنيا عتم زاهيةن ذلك لتب

 قبل أف أدخل ِف تفصيل هذا الباب.كأنقل أكالن فتول الشيخ أزتد شاكر 

 ؾتليز:من أعاف اال فتول الشيخ أزتد شاكر ِف حكم

ق    ال  الش    يخ أمح    د ش    اكر يف كتاب    و  كلم    ة احل    ق( َ    ْ عن    وان  بي    ان  إىل ال م     ة ادلص    رية 
 ة العربية واْلس مية عامة خامة وإىل ال م  

، ث    ر   ال  ردَّة  اِازل  ة ، فه  و أم   ا التع  اون م    اْلجنلي  ز، َّي ِّ ن  وعع م  ن أن  واع التع  اون، ق   لَّ أو ك 
، كال يػيٍنإػػػي مػػػن، الص    ر اح، ال ي قب    ل  في   و اعت   ذار والك ف   ر    عىصىػػػًبي ةه  حكمػػػه كال ينفىػػػعي معػػػه أتكُّؿه
 حكومػػػاتو  أك هػػػي النفػػػاؽ، سػػػواءه أكػػػاف ذلػػػك مػػػن أفػػػرادو  كال سياسػػػةه خرقػػػاء، كال غتاملػػػةه  زتقػػػاء،
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ًهػػلى كأىٍخطىػػأى، مث اسػػتدرؾى  أك  كأخػػذ فتػػابى  أمػػرىاي  زعمػػاءو  كلهػػم ِف الكيفػػر كالػػرد ة سػػواءه، إال مىػػن جى
 سبيل اظتؤمنني، فأكل ك عسى هللا أف يتوب عليهم، إف أخلىصوا ، ال للسياسة كال للناس.

أبمًٌ لػػػػػوف  معهػػػػػم التعػػػػػاكف ن حكػػػػػم قتػػػػػاؿ االؾتليػػػػػز كعػػػػػن حكػػػػػماسػػػػػتطعط اإلابنػػػػػةى عػػػػػ قػػػػػد كأ نػػػػػي
العربيػػػػةى مػػػػن أمًٌ  بقػػػػات  يقػػػػرأ مسػػػػلمو  مػػػػن ألػػػػواف التعػػػػاكف أك اظتعاملػػػػة، حػػػػ  يسػػػػتطيع أف يفقهػػػػه كػػػػل

 الناس كاف، كِف أمًٌ بقعةو من األرض يكوف.

ػػػػػل  قػػػػػارئ أفٌ  كأ ػػػػػنُّ  : يشػػػػػكُّ الفى، ِف أنػػػػػه مػػػػػن البػػػػػديهي الػػػػػذم ال لتتػػػػػاج إذل بيػػػػػا ال كي فو أك دليػػػػػلو
 ة لكػػل مسػػلمو علػػى كجػػه األرض، فػػبفٌ هػػذا اظتعػػَن شػػأفي االؾتليػػز، ابلنسػػب ِف شػػأفى الفرنسػػيني أفٌ 

 للمسػػػػػػلمني، كعىصىػػػػػػبٌيتهم اصتاػتػػػػػػة ِف العمػػػػػػل علػػػػػػى ػتػػػػػػو اإلسػػػػػػالـ، كعلػػػػػػى حػػػػػػرب الفرنسػػػػػػيني عىػػػػػػداءى 
اًئًهم، بػػػػػل هػػػػػم زتقػػػػػى ِف العىصىػػػػػبٌية كال أضػػػػػعاؼى عىصىػػػػػبٌية اإلسػػػػػالـ، اء، كهػػػػػم يقتلػػػػػوفاإلؾتليػػػػػز كعىػػػػػدى  عىػػػػػدى
 كػػػػل بلػػػػد إسػػػػالمي عتػػػػم فيػػػػه حكػػػػمه أك نفػػػػوذه، كيرتكبػػػػوف مػػػػن اصتػػػػرائم كالفظػػػػائع ِف اظتسػػػػلمني إخواننػػػػا

ػػػػػم كاالؾتليػػػػػز ِف اضتكػػػػػم سػػػػػواءه  دمػػػػػاؤهم مػػػػػا تىصػػػػػغيري   معػػػػػه جػػػػػرائم االؾتليػػػػػز ككحشػػػػػٌيتهم كتتضػػػػػاءؿ  فهي
، كال كتػػػػػوز ظتسػػػػػلمو ِف أمًٌ بقعػػػػػةو مػػػػػ كأمػػػػػواعتييم ػػػػػلًٌ مكػػػػػافو  ن بقػػػػػاع األرض أف يتعػػػػػاكفى معهػػػػػمحػػػػػالؿه ِف كي

ػػػػػػهي حيكػػػػػػمي التعػػػػػػاكف مػػػػػػع االؾتليػػػػػػز نػػػػػػوعو  أبمًٌ   الػػػػػػرٌدة: مػػػػػػن أنػػػػػػواع التعػػػػػػاكف، كإٌف التعػػػػػػاكفى معهػػػػػػم حيٍكمي
 .اإلسالـ رتلةن، أَيٌن كاف لوفي اظتتعاكف معهم أك نوًعًه أك جنًسهً  من كاطتركج

 الد اإلسػػػػػػالمية ستسػػػػػػتإيبكال ابلغًػػػػػػٌر، فػػػػػأ ٌن أٌف اضتكومػػػػػػات ِف الػػػػػب يومػػػػػان ابألزتػػػػػػ  كنػػػػػػط كمػػػػػا
العالقػػػػػػػات السياسػػػػػػػية أك الثقافيػػػػػػػة أك االقتصػػػػػػػادية مػػػػػػػع االؾتليػػػػػػػز أك مػػػػػػػع  فتقطػػػػػػػع اإلسػػػػػػػالـ، ضتكػػػػػػػم

 الفرنسيني.

مػػػػػػن ذيؿٌو ِف  عتػػػػػػم أران أىٍبصىػػػػػػري اظتسػػػػػػلمني مبواقػػػػػػع أقػػػػػػدامهم، كمبػػػػػػا أمػػػػػرىهيم هللا بػػػػػػه، كمبػػػػػػا أىعىػػػػػػد   كلكػػػػػي
 م كعقوعتم ألعداء هللا.الدنيا كعذابو ِف الخرة إذا أعطوا مقاد أنفسه

 ِف كحػػػػػػػاربوهم كأريػػػػػػػد أف أيعىػػػػػػػرًٌفػىهيم حيكػػػػػػػمى هللا ِف هػػػػػػػذا التعػػػػػػػاكف مػػػػػػػع أعػػػػػػػدائهم، الػػػػػػػذين اسػػػػػػػتذلوا
ػػػػػلُّ مىػػػػػن أىصىػػػػػر   ػػػػػر غي ِف زتىٍأىً ىػػػػػا كي ديػػػػػنهم كِف بالدهػػػػػم، كأريػػػػػد أف أيعىػػػػػرًٌفػىهيم عواقػػػػػب هػػػػػذا الػػػػػرٌدة الػػػػػِت يػىتىمى

 على التعاكف مع األعداء.
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أن    و إذ تع    اون م      أع    داء اْلس     م  الرم بق    اع   ك     ل  مس    ل ع يف أي ِّ ب قع    ةع م    نأ ال  ف  ْل    ي  ْعل  
وأح فِّهِّ      وأش    باىِّهِّ ، َّي ِّ ن    وعع م    ن أن    واع  والفرنس    يني االجنلي    ز مس    تعبدي ادلس    لمني، م    ن
 ع    ن أن ينص    ر ى   ابلق    ول أو العم    ل فض     ا  اس    تطاع، مب    ا حي    ارِّبْ ه   التع    اون، أو س    ال م ه   ف  ل      

ذل    ك ث م    لا فص     تو ابطل    ة، أو ت ط هَّ    ر  م    ن ش    ي اا  فع    ل يف ال    دين، إن    و إن عل    ا إخ    واهن 
فر     اا أو نف     ا ف ص     ْوم و  ابط    ل ، أو ح     هَّ  م    ام أو بو     وءع أو   س    لع أو ت    يم   ف ط ه    وره  ابط    ل ،

ق ةا تطو ع      اا فزكات      و ف ح ج       و  ابط      ل ، أو أد ر زك      اةا مفرو       ةا، أو أخ      رج   ابطل      ة  م       ردودة   م       د 
ل    و يف ش    يءع م    ن ذل    ك  ل    ي  علي    و، م     ردودة   ت  ع بَّ    د لرب    و َّي ِّ عب    ادةع فعبادت     و  ابطل    ة   علي    و، أو

 أجر  بل عليو فيو اْلث والوِّزر ّ

َ  ال   د ء ح    بِّط  عمل   و، م   ن ك    ل ِّ عب   ادةع  أن   و  ك    ل  مس   ل ع  أ ال  ف  ْل   ي  ع ل     َ  ى   ذا اْلم رْكِّ    إذا ر كِّ   
ْ ة ي  رتك  ت  ع بَّ  د     ا لرب  و قب  ل أن   ْ ى  ذه ال  رد ة ال  ِت ر  ِّ  ي  لنفس  و، ومع  اذ هللا أن ير    ا  يف مح 
 ّالومف العفي  يكمِّن  ابهلل وبرسولو  ا مسل   حقيق   ذا

ػػػػػػػلًٌ عبػػػػػػػادةو، كِف قبوعتػػػػػػػا، اإلنتػػػػػػػاف أبفٌ  ذلػػػػػػػك بػػػػػػػديهيل معلػػػػػػػوـه مػػػػػػػن  هػػػػػػػو كمػػػػػػػا شػػػػػػػرطه ِف صػػػػػػػٌحة كي
 الدين ابلضركرة، ال متال  فيه أحد من اظتسلمني.

ػػػوى ِف اٍلًخػػػرىًة ًمػػػػنى : قػػػوؿي سػػػبحانه أبٌف هللا كذلػػػك ليػػػهي كىهي ػػػػًبطى عىمى نتىػػػاًف فػىقىػػػٍد حى ﴿كىمىػػػػٍن يىٍكفيػػػٍر اًبإٍلً
 .[5]اظتائدة:  (﴾5اطتٍىاًسرًينى  

ػػػػػػػػػػ   يػىػػػػػػػػػػريدُّككيٍم عىػػػػػػػػػػٍن دً  هللا سػػػػػػػػػػبحانه يقػػػػػػػػػػوؿ: أبفٌ  كذلػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػًنكيٍم ًإًف ﴿كىالى يػىزىاليػػػػػػػػػػوفى يػيقىػػػػػػػػػػاتًليونىكيٍم حى
نٍػيى  ػػػػػاعتييٍم ِف الػػػػػدُّ ًبطىػػػػػٍط أىٍعمى ػػػػػاًفره فىأيكلى ًػػػػػكى حى ػػػػػوى كى ػػػػػٍط كىهي ا اٍسػػػػػتىطىاعيوا كىمىػػػػػٍن يػىٍرتىػػػػػًدٍد ًمػػػػػٍنكيٍم عىػػػػػٍن ًدينًػػػػػًه فػىيىمي

اًلديكفى    .[217]البقرة:  (﴾217كىاٍلًخرىًة كىأيكلىً كى أىٍصحىابي الن اًر هيٍم ًفيهىا خى

ػػػػػػػػودى كىالن صىػػػػػػػارىل أىٍكلًيىػػػػػػػػاءى : أبٌف هللا تعػػػػػػػاذل يقػػػػػػػػوؿ كذلػػػػػػػك ػػػػػػػا ال ػػػػػػػػًذينى آمىنيػػػػػػػوا الى تػىت ًخػػػػػػػذيكا اٍليػىهي ﴿َيى أىيػُّهى
( 51نيى  بػىٍعضيػػػػػػهيٍم أىٍكلًيىػػػػػػاءي بػىٍعػػػػػػضو كىمىػػػػػػٍن يػىتػىػػػػػػوىعت يٍم ًمػػػػػػٍنكيٍم فىًبن ػػػػػػهي ًمػػػػػػنػٍهيٍم ًإف  اَّلل ى الى يػىٍهػػػػػػًدم اٍلقىػػػػػػٍوـى الظ ػػػػػػاًلمً 

ػػػػػػى اَّلل ي أىٍف  فػىتػىػػػػػػرىل ال ػػػػػػًذينى  ػػػػػػى أىٍف تيًصػػػػػػيبػىنىا دىائًػػػػػػرىةه فػىعىسى ػػػػػػارًعيوفى فًػػػػػػيًهٍم يػىقيوليػػػػػػوفى ـتىٍشى ِف قػيليػػػػػػوهًبًٍم مىػػػػػػرىضه ييسى
ًدًمػػػػػػػنيى   ػػػػػػػرُّكا ِف أىنٍػفيًسػػػػػػػًهٍم انى ػػػػػػػٍتًح أىٍك أىٍمػػػػػػػرو ًمػػػػػػػٍن ًعٍنػػػػػػػًدًا فػىييٍصػػػػػػػًبحيوا عىلىػػػػػػػى مىػػػػػػػا أىسى ( كىيػىقيػػػػػػػوؿي 52 ىًٍ ى اًبٍلفى
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ػػػػػ ػػػػػاعتييٍم فىأىٍصػػػػػبىحيوا ال ػػػػػًذينى آمىنيػػػػػوا أىهى ًبطىػػػػػٍط أىٍعمى ػػػػػٍم حى ػػػػػٍم لىمىعىكي ٍهػػػػػدى أىنٍتىػػػػػاًدًٍم ًإنػ هي ػػػػػميوا اًبَّللً  جى ًء ال ػػػػػًذينى أىٍقسى ؤيالى
 .[53-51]اظتائدة:  (﴾53خىاًسرًينى  

ى عتىيػػػػػػػمي : أبٌف هللا سػػػػػػػبحانه يقػػػػػػػوؿ كذلػػػػػػػك رًًهػػػػػػػٍم ًمػػػػػػػٍن بػىٍعػػػػػػػًد مىػػػػػػػا تػىبػىػػػػػػػني  ﴿ًإف  ال ػػػػػػػًذينى اٍرتىػػػػػػػدُّكا عىلىػػػػػػػى أىٍدابى
ػػػػػػػو ؿى عتىيػػػػػػػٍم كىأىٍملىػػػػػػػى عتىيػػػػػػػٍم  ا ػػػػػػػٍيطىافي سى ػػػػػػػوا مىػػػػػػػا نػىػػػػػػػز ؿى اَّلل ي 25عٍتيػػػػػػػدىل الش  ػػػػػػػٍم قىػػػػػػػاليوا لًل ػػػػػػػًذينى كىرًهي ( ذىلًػػػػػػػكى أبًىنػ هي

ػػػػػػػنيًطيعيكيٍم ِف بػىٍعػػػػػػػًض اأٍلىٍمػػػػػػػًر كىاَّلل ي يػىٍعلىػػػػػػػمي ًإٍسػػػػػػػرىارىهيٍم   ػػػػػػػةي يىٍضػػػػػػػرًبيوفى 26سى ًئكى ٍيػػػػػػػ ى ًإذىا تػىػػػػػػػوىفػ تػٍهيمي اٍلمىالى ( فىكى
ػػػػػػٍم  كي  رىهي ػػػػػػوهىهيٍم كىأىٍدابى ػػػػػػاعتىيٍم 27جي ػػػػػػوا ًرٍضػػػػػػوىانىهي فىػػػػػػأىٍحبىطى أىٍعمى ػػػػػػمي اتػ بػىعيػػػػػػوا مىػػػػػػا أىٍسػػػػػػخىطى اَّلل ى كىكىرًهي ( ذىلًػػػػػػكى أبًىنػ هي
ٍػػػػػػػػػػرًجى اَّلل ي أىٍضػػػػػػػػػػغىانػىهيٍم  28  ًسػػػػػػػػػػبى ال ػػػػػػػػػػًذينى ِف قػيليػػػػػػػػػػوهًبًٍم مىػػػػػػػػػػرىضه أىٍف لىػػػػػػػػػػٍن متي ػػػػػػػػػػاءي 29( أىـٍ حى ( كىلىػػػػػػػػػػٍو نىشى

ىرىيٍػنىػػػػػػػػػػػػاكىهي  ػػػػػػػػػػػػالىكيٍم  ألى ٍػػػػػػػػػػػػًن اٍلقىػػػػػػػػػػػػٍوًؿ كىاَّلل ي يػىٍعلىػػػػػػػػػػػػمي أىٍعمى ( 30ٍم فػىلىعىػػػػػػػػػػػػرىفػٍتػىهيٍم ًبًسػػػػػػػػػػػػيمىاهيٍم كىلىتػىٍعػػػػػػػػػػػػرًفػىنػ هيٍم ِف ضتى
ليػػػػػػػوى أىٍخبىػػػػػػػارىكيٍم   اًهػػػػػػػًدينى ًمػػػػػػػٍنكيٍم كىالص ػػػػػػػاًبرًينى كىنػىبػٍ ػػػػػػػ   نػىٍعلىػػػػػػػمى اٍلميإى ليػػػػػػػوىن كيٍم حى ػػػػػػػريكا 31كىلىنػىبػٍ ( ًإف  ال ػػػػػػػًذينى كىفى

ػػػػػػيػٍ نا كىصىػػػػػػدُّكا عىػػػػػػ ى عتىيػػػػػػمي اعٍتيػػػػػػدىل لىػػػػػػٍن يىضيػػػػػػرُّكا اَّلل ى شى ػػػػػػوؿى ًمػػػػػػٍن بػىٍعػػػػػػًد مىػػػػػػا تػىبػىػػػػػػني  ػػػػػػاقُّوا الر سي ػػػػػػًبيًل اَّللً  كىشى ٍن سى
ػػػػػاعتىيٍم   ػػػػػييٍحًبطي أىٍعمى ػػػػػالىكيٍم 32كىسى ػػػػػا ال ػػػػػًذينى آمىنيػػػػػوا أىً يعيػػػػػوا اَّلل ى كىأىً يعيػػػػػوا الر سيػػػػػوؿى كىالى تػيٍبًطليػػػػػوا أىٍعمى ( َيى أىيػُّهى

ػػػػػػٍم كيف ػػػػػػاره فػىلىػػػػػػٍن يػىٍغًفػػػػػػرى اَّلل ي عتىيػػػػػػٍم  ( إً 33  ػػػػػػًبيًل اَّللً  مثي  مىػػػػػػاتيوا كىهي ػػػػػػريكا كىصىػػػػػػدُّكا عىػػػػػػٍن سى ( 34ف  ال ػػػػػػًذينى كىفى
ػػػػػػػالىكيٍم   ػػػػػػػٍم كىلىػػػػػػػٍن يىػػػػػػػًفىكيٍم أىٍعمى ػػػػػػػٍلًم كىأىنٍػػػػػػػػتيمي اأٍلىٍعلىػػػػػػػٍوفى كىاَّلل ي مىعىكي ًنيػػػػػػػوا كىتىػػػػػػػٍدعيوا ًإذلى الس  ] :  (﴾35فىػػػػػػػالى  ى

25-35]. 

ػػػػػػػػلُّ مسػػػػػػػػلمةو أٌف هػػػػػػػػؤالء الػػػػػػػػذين مترجػػػػػػػػوف علػػػػػػػػى ديػػػػػػػػنهم كيناصػػػػػػػػركف  ػػػػػػػػلُّ مسػػػػػػػػلمو ككي أىالى فػىٍلػػػػػػػػيػىٍعلىم كي
فزكاجػػػػػه اب ػػػػػله بيطػػػػػالانن أصػػػػػليان، ال يىلحقػػػػػه تصػػػػػحيح، كال يػىتػىرىت ػػػػػبي عليػػػػػه أعػػػػػداءهم، مىػػػػػن تػىػػػػػزىك جى مػػػػػنهم 

أمُّ أ ػػػػػرو مػػػػػن آير النكػػػػػاح، مػػػػػن  بػػػػػوت نسػػػػػبو كمػػػػػرياثو كغػػػػػري ذلػػػػػك، كأٌف مىػػػػػن كػػػػػاف مػػػػػنهم متزكجػػػػػان 
بىطيػػػػلى زكاجػػػػه كػػػػػذلك، كأٌف مىػػػػن  ب مػػػػػنهم كرجػػػػع إذل ربػػػػه كإذل دينػػػػػه، كحػػػػارب عػػػػػدكا كنىصىػػػػرى أيم تىػػػػػهي، 

الػػػػػِت تزكجهػػػػػا حػػػػػاؿ الػػػػػرٌدة كدل تكػػػػػن اظتػػػػػرأة الػػػػػِت ارتػػػػػدت كهػػػػػي ِف عقػػػػػد نكاحػػػػػه زكجػػػػػان دل تكػػػػػن اظتػػػػػرأة 
لػػػػه، كال هػػػػي ِف ًعصػػػػمته، كأنػػػػه كتػػػػب عليػػػػه بعػػػػد التوبػػػػة أف يسػػػػتأن  زكاجػػػػه هبػػػػا فيعًقػػػػدى عليهػػػػا عقػػػػدان 

 صحيحان شرعيان، كما هو بديهيل كاضحه.
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رض، ليتػػػػػػو ػ قىنى قبػػػػػػل الػػػػػػزكاج مػػػػػػن أٌف أىالى فػىٍليىٍحػػػػػػتىًط النسػػػػػػاء اظتسػػػػػػلمات ِف أمًٌ بقعػػػػػػةو مػػػػػػن بقػػػػػػاع األ
الػػػػذين يتقػػػػدموف لنكػػػػاحهٌن ليسػػػػوا مػػػػن هػػػػذا الف ػػػػػة اظتنبػػػػوذة اطتارجػػػػة عػػػػن الػػػػدين، ًحيطىػػػػةن ألنفسػػػػػهٌن 
، أبٌف زكاجهػػػػػػػم اب ػػػػػػػله ِف ديػػػػػػػن  كألعراضػػػػػػػهٌن، أف ييعاًشػػػػػػػٍرفى رجػػػػػػػاالن يظنػػػػػػػودٌن أزكاجػػػػػػػان كليسػػػػػػػوا أبزكاجو

 هللا.

ٍػػػػػأىة هػػػػػػذا الػػػػػرٌدة، أنػػػػػػه أىالى فػىٍلػػػػػيػىٍعلىم النسػػػػػاء اظتسػػػػػػلمات، الال ئػػػػػي ابػػػػػػتالهٌن هللا أبزكاجو ارتكسػػػػػوا ِف زتى
قػػػػػد بىطيػػػػػلى ًنكػػػػػاحهٌن، كًصػػػػػرفى ػتيٍرىمىػػػػػات علػػػػػى هػػػػػؤالء الرجػػػػػاؿ ليسػػػػػوا عتػػػػػٌن أبزكاج، حػػػػػ  يتوبػػػػػوا توبػػػػػةن 

 صحيحةن عملية مث يتزكجوهٌن زكاجان جديدان صحيحان.

ابلػػػػزكج مػػػػن رجػػػػل هػػػػذا حاليػػػػهي كهػػػػي تعلىػػػػمي أىالى فػىٍلػػػػيػىٍعلىم النسػػػػاء اظتسػػػػلمات، أٌف مىػػػػن رىًضػػػػيىط مػػػػنهٌن 
 حالىهي، أك رىًضيىط ابلبقاء مع زكجو تعرؼي فيه هذا الرٌدة فبٌف حيكمها كحيكمه ِف الرٌدة سواءه.

كمعػػػػػػاذى هللا أف ترضػػػػػػى النسػػػػػػاء اظتسػػػػػػلمات ألنفسػػػػػػهٌن كألعراضػػػػػػهٌن كألنسػػػػػػاب أكالدهػػػػػػٌن كلػػػػػػدينهٌن 
 شي ان من هذا.

ييغػػػػػي فيػػػػػه قػػػػػانوفه يىصػػػػػدر بعقوبػػػػػة اظتتعػػػػػاكنني مػػػػػع األعػػػػػداء،  كمػػػػػا ،ابعتػػػػػزؿ األمػػػػػر ًجػػػػػدل لػػػػػيس أىالى إفٌ 
 نصػػػػػػوص القػػػػػػوانني، كمػػػػػػا أكثػػػػػػر الطػػػػػػرؽ لتلئػػػػػػة ا ػػػػػػرمني، ابلشػػػػػػبهة مػػػػػػن للخػػػػػػركج اضتيػػػػػػل فمػػػػػػا أكثػػػػػػر

 اظتصطنعة، كابللحن ِف اضتٌإة.

ػػػػػلًٌ كقػػػػػطو كحػػػػػنيو، كاألفػػػػػر  اد كلكػػػػػٌن األيم ػػػػػةى مسػػػػػؤكلةه عػػػػػن إقامػػػػػة دينهػػػػػا، كالعمػػػػػل علػػػػػى نيصػػػػػرىتًًه ِف كي
 مسؤكلوف بني يدم هللا يـو القيامة عما جتفحه أيديهم، كعما تنطوم عليه قلوهبم.

 فلينظر كل امرئو لنفسه، كليكن ًسيىاجان لدينه من عبث العابثني كخيانة اطتائنني.

 ككيلُّ مسلمو إفتا هو على  غرو من  غور اإلسالـ، فليحذىر أف يؤتىى اإلسالـ من ًقبىًلًه.
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انتهػػػػػػى كالمػػػػػػه  (100 "[40]اضتػػػػػػج:  ﴿كىلىيػىٍنصيػػػػػػرىف  اَّلل ي مىػػػػػػٍن يػىٍنصيػػػػػػرياي﴾عنػػػػػػد هللا، كإفتػػػػػػا النصػػػػػػر مػػػػػػن 
 رزته هللا.

 

فػػػػػػاألمر حقػػػػػػان خطػػػػػػري كنتىىػػػػػػسُّ العقيػػػػػػدة كيىنقيضيػػػػػػها، كلعػػػػػػٌل قػػػػػػائالن يقػػػػػػوؿي كلكػػػػػػٌن األمػػػػػػر دل يصػػػػػػل إذل 
هػػػػػػذا اضتىػػػػػػٌد، كدل تكػػػػػػن القضػػػػػػية مسػػػػػػألةى إعانػػػػػػةو، بػػػػػػل هػػػػػػو رأمل حػػػػػػ  لػػػػػػو كػػػػػػاف خطػػػػػػأن فبنػػػػػػه يبقػػػػػػى رأَين 

جوحػػػػػػان علػػػػػػى أقػػػػػػل األحػػػػػػواؿ، كلكػػػػػػن ال زلنػػػػػػا نقػػػػػػوؿ رغػػػػػػم أنػػػػػػه رأمل إال أٌف الػػػػػػرأم مػػػػػػ  كصػػػػػػل إذل مر 
ػػػػػدٌو يقػػػػػ ي فيػػػػػه اظتسػػػػػلم بصػػػػػ ًٌ الكفػػػػػار ضػػػػػد اظتسػػػػػلمني فبنػػػػػه يكػػػػػوف انقضػػػػػان مػػػػػن نػػػػػواقض اإلسػػػػػالـ،  حى

 كعلى أقلًٌ األحواؿ يكوف ػتيىر مان حترنتان غليظان.

: قاؿى رسوؿ هللا  هنع هللا يضرركل ابن ماجىه ِف سينىنه عن أ  هريرة  مىٍن أعافى علىى قػىٍتًل مٍؤًمنو »: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿى
نػىٍيهً  ،بشٍطًر كًلمىةو  فيه يزيد بن زَيد، إال أنه يىعتضد  (101 «آًيسه ًمٍن رزتًة هللاً  :لىًقيى هللاى مكتوابن بنيى عيػٍ

صلى هللا ي هللا عنهما أف  الن ِب  مبا جاء عند الفمذم كالنسائي كابن ماجىه عن عبد هللا بن عمرك رض
نٍػيىا أىٍهوىفي عىلىى اَّللً  ًمٍن قػىٍتًل رىجيلو ميٍسًلمو »قاؿ:  عليه كسلم ، كِف ركاية ابن ماجىه: (102 «لىزىكىاؿي الدُّ

 .«أىٍهوىفي عىلىى اَّللً  ًمٍن قػىٍتًل ميؤمونو ًبغىرٍيً حى ٌو »

ً الن »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف  الن ِب   هنع هللا يضرن عباس كركل اضتاكم أيضان ِف مستدركه كالطلان عن اب مىٍن أىعىافى ابى
يدحض ببا له: يبطل،  (103 «ملسو هيلع هللا ىلصلًييٍدًحضى بًبىاً ًلًه حىقًّا، فػىقىٍد بىرًئىٍط ًمٍنهي ًذم ةي اَّللً  كىًذم ةي رىسيوًؿ اَّللً  

 كمفعوؿ يدحض ػتذكؼ أم حقان.

اكل الػػػػػِت خرجػػػػػط أقػػػػػلُّ أحواعتػػػػػا أدػػػػػا تكثػػػػػريه لسػػػػػواد الصػػػػػليبيني كتقويػػػػػة لػػػػػرأيهم ضػػػػػد كتلػػػػػك الفتػػػػػ
ػػػػػػوى ًمػػػػػػنػٍهيمٍ »اظتسػػػػػلمني أخػػػػػػرج اطتطيػػػػػب ِف  رمتػػػػػػه عػػػػػن أنػػػػػػس كرفعػػػػػه:  ػػػػػو دى مىػػػػػػعى قػىػػػػػٍوـو فػىهي  (104 «مىػػػػػػٍن سى

                                                           
 (.137-126 صػ (100 
 (.457(، كالعقيلي ِف الضعفاء  2620ابن ماجه   (101 
 (.3987(، كالنسائي  1395الفمذم   (102 
ٍسنىاًد كىدلىٍ متيٍرًجىااي، كابن ًحبٌاف ِف ا ركحني  7134اضتاكم   (103  ا حىًديثه صىًحيحي اإٍلً  (.2944(، كالطلان ِف اظتعإم األكسط  1/365( كقاؿ: هىذى
 (. كضٌعفه األلبان ِف  الضعيفة(.10/40(، كاطتطيب ِف  ريخ بغداد  1464ابن أ  عاصم ِف السيٌنة   (104 
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ػػػػػم أك اؿٍتىػػػػػ ػػػػػكىنى مىعىهي ػػػػػرىهيم كنىصىػػػػػرىهيم كسى ػػػػػوىاد قػػػػػوـو أبف عىاشى ثػ ػػػػػرى سى اشى إلػػػػػيًهم قػػػػػاؿ العلمػػػػػاء: معنػػػػػااي مىػػػػػن كى
 فىحيٍكميهي حيٍكميهيٍم.

، كإال فمػػػػا هػػػػي منزلػػػػة بعػػػػض  كفتػػػػاكاكم أيهػػػػا الفقهػػػػاء قػػػػد اسػػػػتخدمط لقتػػػػل اظتسػػػػلمني بغػػػػري حػػػػ ٌو
ىغمػػػػورينى الػػػػذين ال تػيٍعػػػػرىؼي عتػػػػم فتػػػػاكل بػػػػني أهػػػػل بالدهػػػػم حػػػػ  تنقػػػػلى قنػػػػاة  الًسػػػػي ًإٍف ًإٍف( 

فتػػػػنيى اظت
ي
اظت

ة؟ كمػػػػػا هػػػػػي أقتيػػػػػة أكل ػػػػػك أيضػػػػػان عنػػػػػد الغػػػػػرب حػػػػػ  فتػػػػػاكاهم بعػػػػػد تررتتهػػػػػا لالؾتليزيػػػػػة أكثػػػػػرى مػػػػػن مػػػػػر 
تقػػػػػػػػوؿ إذاعػػػػػػػػة كقنػػػػػػػػاة  الػػػػػػػػِب   سػػػػػػػػي(: علمػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػرؽ األكسػػػػػػػػط ييػػػػػػػػدينوفى الفػػػػػػػػاعلني كيسػػػػػػػػتنكركفى 

 العمليات، كيقولوف إٌف اإلسالـ برمءه منها؟

! ضػػػػػػػػد اإلسػػػػػػػػالـ كاظتسػػػػػػػػلمني، فأمريكػػػػػػػػا !انظػػػػػػػػركا كيػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػتيٍخًدمىط فتػػػػػػػػاكل هػػػػػػػػؤالء الفقهػػػػػػػػاء
يفتػػػػػػوف أـى أىبػىػػػػػػٍوا، اخت ىػػػػػػذىت مػػػػػػن تلػػػػػػك ا

، شػػػػػػاءى اظت لفتػػػػػػاكل غطػػػػػػاءن لضػػػػػػرب إخواننػػػػػػا اظتسػػػػػػلمني بغػػػػػػري حػػػػػػ ٌو
ىصػػػػاًلحى 

، كلػػػػو كػػػػانوا يفقهػػػػوفى اظت فهػػػػم قػػػػد أعػػػػانوا أبكثػػػػرى مػػػػن شػػػػطر كلمػػػػةو علػػػػى قتػػػػل مػػػػؤمنو بغػػػػري حػػػػ ٌو
ا تػىفىو هوا بتلك الفتاكل الِت دل ييٍكرًٍههيم أحده على إخراجها نسأؿ هللا العاف ىفىاًسدى لىمى

 ية.كاظت

كمهمػػػػػا حػػػػػاكلوا الفقيػػػػػعى كإصػػػػػدار الفتػػػػػاكل فيمػػػػػا بعػػػػػدي َبيرمػػػػػة مسػػػػػاعدة األمريكػػػػػاف ضػػػػػد الشػػػػػعب 
األفغػػػػػان فػػػػػبف هػػػػػذا ال ييعًفػػػػػيًهم مػػػػػن تىًبعىػػػػػات تلػػػػػك الفتػػػػػاكل السياسػػػػػية، فػػػػػبٍف كػػػػػانوا صػػػػػادقنيى فػىٍليػيٍفتيػػػػػوا 

ػػػػػ ى ذإخوانًػػػػػًه ِف أفغانسػػػػػتاف كيػػػػػدافع عػػػػػنه ػػػػػلًٌ مسػػػػػلمو قػػػػػادرو أف يػىٍلحى م، ككتػػػػػب علػػػػػى أبنػػػػػه كتػػػػػب علػػػػػى كي
اظتسػػػػػػلمني أف مترجػػػػػػوا علػػػػػػى كػػػػػػل حػػػػػػاكم سػػػػػػاعد األمػػػػػػريكيني علػػػػػػى  اظتسػػػػػػلمني ألٌف هػػػػػػذا رٌدةه كتػػػػػػب 

! هػػػػػػذا مػػػػػػا يطلػػػػػػب مػػػػػػنهم تكفػػػػػػريان عػػػػػػن تلػػػػػػك الفتػػػػػػاكل الػػػػػػِت  ػػػػػػارت هبػػػػػػا ريكبػػػػػػاف !هبػػػػػػا خلػػػػػػع اضتػػػػػػاكم
 الصليبيني كأىعىدُّكا العيٌدة حتط غطائها لضرب اظتسلمني كإابد م.

تػػػػػوف مبقتضػػػػػى األدلػػػػػة فلػػػػػم ال ييفتػػػػػوف مبػػػػػا يٌتفػػػػػ  مػػػػػع األصػػػػػوؿ الصػػػػػحيحة كإال لػػػػػو كػػػػػانوا حقػػػػػان ييف
كيىصػػػػػػدعوف ابضتػػػػػػ  كييلقػػػػػػوا ابلػػػػػػدنيا كزخرفهػػػػػػا خلػػػػػػ   هػػػػػػورهم، ك تػػػػػػوا بفتػػػػػػول مثػػػػػػل فتػػػػػػول الشػػػػػػيخ 

 نظاـ الدين  ازم حيث قاؿ:
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ضتػػػػػػديث ِف جامعػػػػػػة العلػػػػػػـو قػػػػػػاؿ الشػػػػػػيخ نظػػػػػػاـ الػػػػػػدين شػػػػػػامزم مفػػػػػػِت ابكسػػػػػػتاف كعميػػػػػػد كليػػػػػػة ا
ادل الًخرة  28اإلسالمية ِف كراتشي بفتونل له يـو   ق:1422رتي

ا ال ًذينى آمىنيوا اتػ قيوا اَّلل ى كىكيونيوا مىعى الص اًدًقنيى    [119]التوبة:  (﴾119﴿َيى أىيػُّهى
ني قىًبٍلنىا أف نكوف عبيدان ألعدائنا.  ال معَن ضتياتنا إف ؿتى

كلػػػػػػػػػةو إسػػػػػػػػػالميةو أك جػػػػػػػػػي و إسػػػػػػػػػالميٌو أف ييشػػػػػػػػػارؾ ِف ال كتػػػػػػػػػوز شػػػػػػػػػرعان أبمًٌ شػػػػػػػػػكلو كػػػػػػػػػاف ألمًٌ د
االعتػػػػػػػداء علػػػػػػػى اإلمػػػػػػػارة اإلسػػػػػػػالمية ِف أفغانسػػػػػػػتاف، كمػػػػػػػا ال كتػػػػػػػوز ألمًٌ دكلػػػػػػػةو إسػػػػػػػالميةو أف دتػػػػػػػنح 
التسػػػػػػهيالت السػػػػػػتخداـ أراضػػػػػػيها كأجوائهػػػػػػا مػػػػػػن ًقبىػػػػػػل أمًٌ دكلػػػػػػةو غػػػػػػري مسػػػػػػلمةو، كهػػػػػػذا ػتيىػػػػػػر ـه شػػػػػػرعان 

 حترنتان مطلقان.
عصػػػػػيبه علػػػػػى اظتسػػػػػلمني، كإذا سػػػػػاند أمُّ مسػػػػػلمو كػػػػػافران ِف حربػػػػػه ضػػػػػد  إننػػػػػا نػػػػػوقن أف هػػػػػذا كقػػػػػطه 

اظتسػػػػػػلمني كقػىٍتػػػػػػًل األبػػػػػػرَيء مػػػػػػنهم، كمىػػػػػػنىحىهيمي التسػػػػػػهيالت األرضػػػػػػية كاصتويػػػػػػة للقضػػػػػػاء علػػػػػػى أمًٌ دكلػػػػػػةو 
إسػػػػػػػػالميةو فػػػػػػػػبٌف كاجبنػػػػػػػػا ِف هػػػػػػػػذا اضتالػػػػػػػػة أف نسػػػػػػػػاعد أفغانسػػػػػػػػتاف كأف نيقاتػػػػػػػػل ضػػػػػػػػد الكفػػػػػػػػر، إننػػػػػػػػا 

ـى أمُّ حػػػػػػػاكمو لدكلػػػػػػػةو إسػػػػػػػالميةو مسػػػػػػػاعدةن ابعتبػػػػػػػاران مسػػػػػػػلمني فػػػػػػػبٌف عل ينػػػػػػػا القيػػػػػػػاـ بواجبنػػػػػػػا كإذا قىػػػػػػػد 
لدكلػػػػػةو كػػػػػافرةو ِف عػػػػػدكادا علػػػػػى الػػػػػدكؿ اإلسػػػػػالمية، فػػػػػبٌف علػػػػػى اظتسػػػػػلمني خلعيػػػػػهي شػػػػػرعان مػػػػػن اضتكػػػػػم 

 كاعتباريا شرعان خائنان ل سالـ كاظتسلمني...
ػػػػػػػػػدكا اظتسػػػػػػػػػلمنيى حتػػػػػػػػػطإ ...إذل أف قػػػػػػػػػاؿ: قيػػػػػػػػػادةو كاحػػػػػػػػػدةو كفىضػػػػػػػػػح  ٌف كاجػػػػػػػػػب العلمػػػػػػػػػاء أف يػيوىحًٌ

ػػػػػل  قػػػػػو م إلبطػػػػػػاؿ هػػػػػذا اظتػػػػػػؤامرة  يخطػػػػػط اليهػػػػػودمًٌ كالتػػػػػػكميرمًٌ ضػػػػػدهم، كأف يسػػػػػتخدـ اظتسػػػػػػلموف كي
اظت

 الرهيبة كأف يطلبوا من كيلًٌ اظتسلمني أف ييشاركوا ِف هذا اصتيهد.
إنػػػػػي أعلػػػػػن أنػػػػػه إذا قػػػػػاـ أحػػػػػده ابلعػػػػػدكاف علػػػػػى أفغانسػػػػػتاف فػػػػػبٌف اصتهػػػػػاد فػػػػػرضي عػػػػػنيو شػػػػػرعان علػػػػػى  

 لًٌ مسلمو ِف األرض لقتاله. انتهى كالمه رزته هللا.كي 
ػػػػػلًٌ كضػػػػػوحو مػػػػػا تقتضػػػػػيه األدلػػػػػة  فهػػػػػذا فتػػػػػول فضػػػػػيلة الشػػػػػيخ كالػػػػػِت صىػػػػػدىعى فيهػػػػػا ابضتػػػػػٌ  كأعلػػػػػن بكي

يفِت ميٍفًتيىان كال بيد  فلييفًط مبثل ذلك.
 الشرعية، فبف كاف اظت

 
 وفتور الشيخ سليمان بن َنمر العلوان يف ىذه الحداث 
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ق، ِف جػػػػػػػواب سػػػػػػػؤاؿو كىرىدى 3/7/1422شػػػػػػػيخ سػػػػػػػليماف بػػػػػػػن انصػػػػػػػر العلػػػػػػػواف ِف  ريػػػػػػػخ قػػػػػػػاؿ ال
عليػػػػػه ِف حيكػػػػػم ميناصػػػػػرة األفغػػػػػاف، نىصُّػػػػػهي: تىعلىػػػػػمي مػػػػػا حصػػػػػلى ِف أمريكػػػػػا، فهػػػػػل لتػػػػػ ُّ لنػػػػػا السػػػػػعوديوف 

ىقتوؿن شىهيدان؟
 أف نق   انب أفغانستاف؟ كهل ييعتػىبػىري جهادان؟ كهل ييعتػىبػىري اظت

 
يكى  اِواب 

 رـ  حفظه هللا عليكم السالـ كرزتة هللا كبركاته.األخ اظت
 كتب الوقوؼ مع اظتسلمني كإعانتهم ابظتاؿ كالبدف كالرأم.

كال كتػػػػػػوز التخلٌػػػػػػ  عػػػػػػن مناصػػػػػػرة اظتسػػػػػػلمني ِف مثػػػػػػل هػػػػػػذا الظػػػػػػركؼ فقػػػػػػد تواصىػػػػػػط دكؿ الكفػػػػػػر 
نسػػػػػػوبنيى 

ى
ػػػػػػبى ِف هػػػػػػذا، كلكػػػػػػٌن الغريػػػػػػب أف يتحػػػػػػالى  بعػػػػػػض اظت  علػػػػػػى حػػػػػػرب اإلسػػػػػػالـ كأهلػػػػػػه كال عىإى

إذل اإلسػػػػػػالـ مػػػػػػع دكؿ الكفػػػػػػر علػػػػػػى ضىػػػػػػٍرًب أفغانسػػػػػػتاف، كهػػػػػػذا ضىػػػػػػٍربه مػػػػػػن النفػػػػػػاؽ قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاذل: 
ػػػػػػػػا   اابن أىلًيمن ػػػػػػػػًر اٍلمينىػػػػػػػػاًفًقنيى أبًىف  عتىيػػػػػػػػٍم عىػػػػػػػػذى ػػػػػػػػاًفرًينى أىٍكلًيىػػػػػػػػاءى ًمػػػػػػػػٍن ديكًف 138﴿بىشًٌ ( ال ػػػػػػػػًذينى يػىت ًخػػػػػػػػذيكفى اٍلكى

يعنػػػػػػػػػا   تػىغيػػػػػػػػػوفى ًعٍنػػػػػػػػػدىهيمي اٍلعًػػػػػػػػػز ةى فىػػػػػػػػػًبف  اٍلعًػػػػػػػػػز ةى َّللًً  رتًى ػػػػػػػػػٍؤًمًننيى أىيػىبػٍ ، [139-138]النسػػػػػػػػػاء:  (﴾139اٍلمي
ػػػػًخطى  :كقػػػػاؿ تعػػػػاذل ثًػػػػرينا ًمػػػػنػٍهيٍم يػىتػىوىل ػػػػٍوفى ال ػػػػًذينى كىفىػػػػريكا لىبًػػػػٍ سى مىػػػػا قىػػػػد مىٍط عتىيػػػػٍم أىنٍػفيسيػػػػهيٍم أىٍف سى ﴿تػىػػػػرىل كى

الًػػػػػػديكفى   ػػػػػػٍم خى اًب هي ػػػػػػانيوا يػيٍؤًمنيػػػػػػوفى اًبَّللً  كىالن ػػػػػػِبًٌ كىمىػػػػػػا أينٍػػػػػػزًؿى إًلىٍيػػػػػػ80اَّلل ي عىلىػػػػػػٍيًهٍم كىِف اٍلعىػػػػػػذى ًه مىػػػػػػا ( كىلىػػػػػػٍو كى
ًثرينا ًمنػٍهيٍم فىاًسقيوفى    .[81-80ة: ]اظتائد (﴾81اخت ىذيكهيٍم أىٍكلًيىاءى كىلىًكن  كى

ػػػػػػػى غػػػػػػػري كاحػػػػػػػدو مػػػػػػػن العلمػػػػػػػاء اإلرتػػػػػػػاعى علػػػػػػػى أٌف مظػػػػػػػاهرة الكفػػػػػػػار علػػػػػػػى اظتسػػػػػػػػلمني  كقػػػػػػػد حىكى
عػػػػػن اإلسػػػػػػالـ قػػػػػاؿ تعػػػػػػاذل: كمعػػػػػاكنتهم ابلػػػػػػنفس كاظتػػػػػاؿ كالػػػػػػذىبًٌ عػػػػػنهم ابلسػػػػػػناف كالبيػػػػػاف كيفػػػػػػره كرٌدةه 

 .[51]اظتائدة:  (﴾51﴿كىمىٍن يػىتػىوىعت يٍم ًمٍنكيٍم فىًبن هي ًمنػٍهيٍم ًإف  اَّلل ى الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظ اًلًمنيى  

كأمُّ تػىػػػػػػػوىؿو أعظػػػػػػػم مػػػػػػػن مناصػػػػػػػرة أعػػػػػػػداء هللا كمعػػػػػػػاكنتهم ك ي ػػػػػػػة الوسػػػػػػػائل كاإلمكانيػػػػػػػات لضػػػػػػػرب 
 .الدَير اإلسالمية كقتل القادة اظتخلصني

هيم كنىصىػػػػرىهيم علػػػػى اظتػػػػؤمنني فهػػػػو مػػػػن أهػػػػل ديػػػػًنًهم "بػػػػن جريػػػػر رزتػػػػه هللا: قػػػػاؿ اضتػػػػافا ا كمىػػػػن تػىػػػػوىال 
، كإذا رىًضػػػػػيىهي كرىًضػػػػػيى  كًمل ػػػػًتًهم، فبنػػػػػه ال يػىتػىػػػػػوىذل  ميتػىػػػػوىؿو أحػػػػػدان إال كهػػػػػو بػػػػه كبدينػػػػػه كمػػػػػا هػػػػو عليػػػػػه راضو

 ."دينىهي فقد عادىل ما خالىفىهي كسىًخطىهي، كصار حيكميهي حيٍكمىهي 



يوُسف الُعَيْيري|  حقيقة الحرب الصليبّية الجديدة  
 

 

 
113 

ىقتوؿن شىهيدان؟كقولك: 
 كهل ييعتػىبػىري جهادان كاظت

فيقػػػػاؿ: مىػػػػن قيتًػػػػلى مػػػػن اظتسػػػػلمني ِف جهػػػػاد الكفػػػػار كزتايػػػػة بػػػػالد اظتسػػػػلمني كالػػػػذىبًٌ عػػػػن حيريمىػػػػا م 
صػػػػػػلى هللا عليػػػػػػه كأعراضػػػػػػهم كأمػػػػػػواعتم فهػػػػػػو شػػػػػػهيده، كال متتلػػػػػػ  ِف ذلػػػػػػك ا نػػػػػػاف، كقػػػػػػد قػػػػػػاؿ الن ػػػػػػِبُّ 

ركاا  «ش      هِّيد ، و م      ْن م      ات  يفِّ س      بيلِّ هللاِّ ف  ه      و  ش      هِّيد   م      ْن ق تِّ     ل يفِّ س      بِّيلِّ هللاِّ ف  ه      و  »: كسػػػػػلم
 (105  .مسلم ِف صحيحه من حديث سهيل بن أ  صاحل عن أبيه عن أ  هريرة

 ملسو هيلع هللا ىلصعػػػػػػن النػػػػػػِب  هنع هللا يضركقػػػػػػد جػػػػػػاءى ِف الصػػػػػػحيحىنٍي مػػػػػػن حػػػػػػديث عبػػػػػػد هللا بػػػػػػن عمػػػػػػرك بػػػػػػن العػػػػػػاص 
 : ، كاظتقتػػػػػوؿ ِف سػػػػػبيل هللا كنيصػػػػػرة الػػػػػدين كالنكايػػػػػة (106 «ف  ه      و  ش      هِّيد   م      ْن ق تِّ     ل  د ون  م الِّ     وِّ »قػػػػػاؿى

ابليهػػػػػود كالنصػػػػػارل كحفػػػػػا أعػػػػػراض اظتسػػػػػلمني كاظتسػػػػػلمات أعظػػػػػمي شػػػػػهادةن كأكثػػػػػري  ػػػػػواابن مػػػػػن اظتقتػػػػػوؿ 
 دكف ماله. انتهى كالمه حفظه هللا.

: كانظػػػػر إذل فتػػػػول فضػػػػيلة الشػػػػيخ زتػػػػود بػػػػن عقػػػػالء الشػػػػعيِب كفتػػػػول فضػػػػيلة الشػػػػيخ علػػػػي  قلػػػػطي
بػػػػػن خضػػػػػري اطتضػػػػػري حفظهمػػػػػا هللا بشػػػػػأف أحػػػػػداث أمريكػػػػػا، فقػػػػػد أجػػػػػادا ِف أتصػػػػػيل هػػػػػذا اظتسػػػػػألة، 
كقػػػػد قػػػػررا مشػػػػركعيةى مثػػػػل عمليػػػػات أمريكػػػػا لػػػػو قػػػػاـ هبػػػػا مسػػػػلموف، كذكػػػػرا حيٍرمىػػػػةى معاكنػػػػة الكفػػػػار ِف 

، كأٌف القػػػػػػوؿ أبٌف العمليػػػػػػات راحى ضػػػػػػح ػػػػػػا أصػػػػػػابى الكفػػػػػػارى يػ تيها مصػػػػػػائبهم كبػىيػ نىػػػػػػا مشػػػػػػركعيةى الفػػػػػػرح ًلمى
اربػػػػةه، كمػػػػا هػػػػي الظػػػػركؼ الػػػػِت كتػػػػوز فيهػػػػا  أبػػػػرَيء قػػػػوؿه غػػػػري صػػػػحيحو شػػػػرعان، كبػىيػ نىػػػػا أٌف أمريكػػػػا دكلػػػػةه ػتي
ػػػػػػػػرىا حفظهمػػػػػػػػا هللا، كنوصػػػػػػػػي  قتػػػػػػػػلي نسػػػػػػػػاء الكفػػػػػػػػار كصػػػػػػػػبياًدًم كشػػػػػػػػيوًخًهم، إذل غػػػػػػػػري ذلػػػػػػػػك ؽتػػػػػػػػا ذىكى

 ابلرجوع إذل تفاصيل ما قاال.

                                                           
 105)  0301ّ) 
 (327ّ(، ومسل   3241البخاري   (106 
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يل ةِّ ابلت  ر ابِّ م ْعَن  الو ال ءِّ و  الب  ر اءِّ الذِّي م رَّ     و  أ ْمح اب  الف ضِّ
  

لًػػػػػػػػػيًٌ أٌف رسػػػػػػػػػوؿى هللا  رًيػػػػػػػػػًر بٍػػػػػػػػػًن عىٍبػػػػػػػػػًد اَّللً  اٍلبىإى ابيعػػػػػػػػػه علػػػػػػػػػى أف  ملسو هيلع هللا ىلصركل اإلمػػػػػػػػػاـ أزتػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػن جى
، وت       ِب أ  مِّ      ن  الك      افِّرِّ » كركل الطػػػػػػلان ِف  الكبػػػػػػري( عىػػػػػػًن ابٍػػػػػػًن عىب ػػػػػػاسو  ،(107 «وت نص       ح  لِّلم س      لِّ ِّ

: قىػػػػػػػػاؿى  ػػػػػػػػوؿي هللًا  قىػػػػػػػػاؿى :- أ ي  ع         ر ر اْْلِّ          انِّ »أًلىً  ذىرٌو:  ملسو هيلع هللا ىلصرىسي : هللاي  «أ ْوث         ق   -أى ينُّػػػػػػػػهي قىػػػػػػػػاؿى قىػػػػػػػػاؿى
: ػػػػػػػػػوليهي أىٍعلىػػػػػػػػػمي، قىػػػػػػػػػاؿى ْْ   يفِّ » كىرىسي َ  يفِّ هللا ، و الْ         ب   ة  يفِّ هللا ، و اْلم ع          اد اة  يفِّ هللا ، و احْل           اْلم          و اال 

 (108  .«هللا  
كلكػػػػػػن أخػػػػػػػلكهم أف اضتػػػػػػػب "شػػػػػػػيخ   بػػػػػػن عبػػػػػػػد الوهػػػػػػػاب ِف  الرسػػػػػػائل الشخصػػػػػػػية(: يقػػػػػػوؿ ال

كالػػػػبغض، كاظتػػػػواالة كاظتعػػػػاداة، ال يصػػػػري للرجػػػػل ديػػػػن إال هبػػػػا، فػػػػال يػػػػنفعهم تػػػػرؾ الشػػػػرؾ، كال يػػػػنفعهم 
 ".ح  يػيٍبًغضيوا  ال  إِّل و  إِّالَّ هللاقوؿي 

 "معػػػػػَن اظتػػػػػػواالة: قػػػػػػاؿ الزبيػػػػػػدم ِف   ج العػػػػػركس(: 
ى
ب ػػػػػػةي بغػػػػػػض النظػػػػػر عػػػػػػن درجػػػػػػة هػػػػػػذا هػػػػػػي اظت حى

تىػػػػهي، كاظتعػػػػَن  تىػػػػهي، كىكىالىيػٍ تىػػػػهي ابتػػػػداءن مػػػػن غػػػػري مكافػػػػأةو فقػػػػد أىٍكلىيػٍ ػػػػلُّ مىػػػػن أىٍحبىبتىػػػػهي كأىٍعطىيػٍ اضتػػػػٌب كمرتبتػػػػه، فكي
تىهي إذل نفسكى   (109 . "أم أىٍدنػىيػٍ

مبعػػػػػَن االحتػػػػػاد  كأت  أيضػػػػػان مبعػػػػػَن النُّصػػػػػرة، كأت  كلمػػػػػة  أكليػػػػػاء( مبعػػػػػَن اطتاصػػػػػة كالبطانػػػػػة، كأيضػػػػػان 
 كالتإانس.

ىحبٌػػػػػة كالنُّصػػػػػرة للميتػىػػػػػوىذل  َبيػػػػػث "أٌمػػػػػا التػػػػػورل: قػػػػػاؿ اصتػػػػػوهرمُّ ِف  الصػػػػػحاح(: 
هػػػػػو تقػػػػػداي كامػػػػػل اظت

يتػىوىذل  كالظلًٌ مع اصتسم
يتػىوىرلًٌ مع اظت

 (110 . "يكوف اظت
يتػ  
ب ػػػػػػػع كتقريبػػػػػػػًه فػػػػػػػالتورل مبعػػػػػػػَن االخٌتػػػػػػػاذ كاالتًٌب ػػػػػػػاع اظتطلػػػػػػػ ، كمبعػػػػػػػَن االنقطػػػػػػػاع الكامػػػػػػػل ِف نيصػػػػػػػرة اظت

 كأتييدًا، ك   مبعَن االتًٌب اع، كمبعَن التفويض.
، كاظتػػػػواالةي منهػػػػا  ػػػػلُّ تػىػػػػوىؿو كفػػػػره ػػػػصُّ مػػػػن اظتػػػػواالة، فكي ككػػػػل تػىػػػػوىؿو ميػػػػواالةه كلػػػػيس العكػػػػس، كالتػػػػورل أىخى

 ما هو كفره كمنها ما هو دكفى ذلك، على اختالؼو بني العلماء ِف التفري .

                                                           
 (.19153(، كأزتد  4177الن سائي  (107 
 108) 11374.) 
 109) 10/401.) 
 110) 6/2530.) 



يوُسف الُعَيْيري|  حقيقة الحرب الصليبّية الجديدة  
 

 

 
115 

 
يتىم ًكني ِف القلب ِف قصد اإلضرار كحيٌب االنتقاـ.كمعَن العداكة: هيى الش

 عور اظت
، كاصتمػػػػػػػع أعػػػػػػػداءه، كرتػػػػػػػع اصتمػػػػػػػع أىعىػػػػػػػاًدم، كهػػػػػػػو ضػػػػػػػد الصػػػػػػػدي  أيضػػػػػػػان،  كالعػػػػػػػدك: ضػػػػػػػدُّ الػػػػػػػورلًٌ
يعىػػػػػػػػػاداة ِف 

كالعػػػػػػػػػدك، كالعػػػػػػػػػداكة، كاألعػػػػػػػػػداء، كالعػػػػػػػػػدكاف، كلهػػػػػػػػػا كىرىدى اسػػػػػػػػػتعماعتا ِف القػػػػػػػػػرآف، كأت  اظت
الػػػػػػبغض كالكراهيػػػػػػة كحػػػػػػب االنتقػػػػػػاـ، عكػػػػػػس اظتػػػػػػواالة دتامػػػػػػان، كالػػػػػػِت  أغلػػػػػػب اسػػػػػػتعماال ا، كييػػػػػػراد هبػػػػػػا

تػػػػػػػدؿ ِف أغلػػػػػػػب اسػػػػػػػتعماال ا علػػػػػػػى ابػػػػػػػة كاظتػػػػػػػودة كاظتتابعػػػػػػػة كالنصػػػػػػػرة كالقربػػػػػػػة، كبػػػػػػػذلك فػػػػػػػاظتواالة 
كاظتعػػػػػػاداة هبػػػػػػذا اظتعػػػػػػَن اظتتقػػػػػػدـ ضػػػػػػداف ال كتتمعػػػػػػاف، فوجػػػػػػود أحػػػػػػدقتا ينفػػػػػػي الخػػػػػػر لزكمػػػػػػان ِف حػػػػػػ  

 .ذات معينة
 

اعلىػػػػػػٍم رزتػػػػػػكى هللا تعػػػػػػاذل أٌف أكؿ "بػػػػػػن عبػػػػػػد الوهػػػػػػاب ِف  غتموعػػػػػػة التوحيػػػػػػد(: يقػػػػػػوؿ الشػػػػػػيخ   
﴿كىلىقىػػػػػػٍد بػىعىثٍػنىػػػػػػا مػػػػػػا فػىػػػػػػرىضى هللا علػػػػػػى ابػػػػػػن آدـ الكفػػػػػػرى ابلطػػػػػػاغوت كاإلنتػػػػػػافى اب، كالػػػػػػدليل قولػػػػػػه تعاذل

﴾ ػػػػػػػػوالن أىًف اٍعبيػػػػػػػػديكا اَّلل ى كىاٍجتىًنبيػػػػػػػػوا الط ػػػػػػػػاغيوتى ػػػػػػػػلًٌ أيم ػػػػػػػػةو رىسي فػػػػػػػػر فأمػػػػػػػػا صػػػػػػػػفة الك [36]النحػػػػػػػػل:  ِف كي
. "ابلطػػػػػػػاغوت، أف تعتقػػػػػػػد بطػػػػػػػالف عبػػػػػػػادة غػػػػػػػري هللا، كتفكهػػػػػػػا كتبغضػػػػػػػها كتكفػػػػػػػر أهلهػػػػػػػا كتعػػػػػػػاديهم

 111) 
يعػػػػػػػاداةى ًمل ػػػػػػػةي "كيقػػػػػػػوؿ الشػػػػػػػيخ   بػػػػػػػن عبػػػػػػػد الوهػػػػػػػاب ِف الرسػػػػػػػائل الشخصػػػػػػػية(: 

أىٍبًلغيػػػػػػػوهيم أٌف اظت
ػػػػػنىةه ، كؿتػػػػػن مػػػػػأموركف ِف متابعتػػػػػه، قػػػػػاؿ تعػػػػػاذل: عليػػػػػه السػػػػػالـإبػػػػػراهيمى  ػػػػػٍم أيٍسػػػػػوىةه حىسى انىػػػػػٍط لىكي ﴿قىػػػػػٍد كى

ػػػػػػٍم ِف ًإبٍػػػػػػرىاًهيمى كىال ػػػػػًذينى مىعىػػػػػػهي ًإٍذ قىػػػػػاليوا لًقىػػػػػٍوًمًهٍم ًإان  بػيػػػػػػرىآءي ًمػػػػػٍنكيٍم كىؽت ػػػػػا  ػػػػػٍرانى ًبكي تػىٍعبيػػػػػػديكفى ًمػػػػػٍن ديكًف اَّللً  كىفى
ػػػػػػ   تػيٍؤًمنيػػػػػػوا اًبَّللً  كىٍحػػػػػػدىاي﴾ ا حى اكىةي كىاٍلبػىٍغضىػػػػػػاءي أىبىػػػػػدن ػػػػػػنىكيمي اٍلعىػػػػػػدى نػىنىػػػػػػا كىبػىيػٍ ا بػىيػٍ مث قػػػػػػاؿ:  [4]اظتمتحنػػػػػػة:  كىبىػػػػػدى

كاذكػػػػػركا عتػػػػػػم، أٌف الواجػػػػػب علػػػػػػى الرجػػػػػػل، أف يػيعىلًٌػػػػػم عيالىػػػػػػه كأهػػػػػػل بيتػػػػػه، اضتيػػػػػػب  ِف هللا كالػػػػػػبػيٍغضى ِف "
هللا، كاظتػػػػػػػػواالة ِف هللا كاظتعػػػػػػػػاداة ِف هللا، مثػػػػػػػػل تعلػػػػػػػػيم الوضػػػػػػػػوء كالصػػػػػػػػالة، ألنػػػػػػػػه ال صػػػػػػػػٌحة إلسػػػػػػػػالـ 

 (112 "ة اظتػػػػػػواالة كاظتعػػػػػػاداة ِف هللااظتػػػػػػرء، إال بصػػػػػػحة الصػػػػػػالة، كال صػػػػػػٌحة إلسػػػػػػالمه أيضػػػػػػان إال بصػػػػػػحٌ 
 .ق .ا

                                                           
 (.9 صػ(111 
 (.232 صػ(112 
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ػػػػػػنية( عػػػػػػن معػػػػػػَن  ػػػػػػً لى الشػػػػػػيخ عبػػػػػػد هللا بػػػػػػن عبػػػػػػد الػػػػػػرزتن أاب بطػػػػػػني ِف  الػػػػػػدرر الس  ال  إِّل       و  إِّالَّ كسي
ىػػػػػٍأليواي الػػػػػذم  اْلل     و  "كعػػػػػن معػػػػػَن الطػػػػػاغوت الػػػػػذم أىمىػػػػػرىانى هللا ابجتنابػػػػػه كالكيفػػػػػر بػػػػػه فقػػػػػاؿ:  هللا  

هػػػػػو اظت
كأنػػػػه اظتعبػػػػود كمػػػػا ِف قولػػػػه  ال  إِّل     و  إِّالَّ هللا  ريح القػػػػرآف علػػػػى معػػػػَن أتعتػػػػه القلػػػػوب كحتبػػػػه، كقػػػػد دؿ صػػػػ

( ًإال  ال ػػػػػػًذم فىطىػػػػػػػرىًن فىًبن ػػػػػػػهي 26ؽت ػػػػػػا تػىٍعبيػػػػػػػديكفى   ﴿كىًإٍذ قىػػػػػػػاؿى ًإبٍػػػػػػػرىاًهيمي أًلىبًيػػػػػػػًه كىقػىٍوًمػػػػػػًه ًإن ػػػػػػػًي بػىػػػػػػػرىاءه  تعػػػػػػاذل:
ػػػػػػػػػيػىٍهًديًن   ػػػػػػػػػٍم يػىٍرًجعيػػػػػػػػػوفى  27سى ًقيىػػػػػػػػػةن ِف عىًقبًػػػػػػػػػًه لىعىل هي ػػػػػػػػػةن ابى ًلمى ػػػػػػػػػا كى -26]الزخػػػػػػػػػرؼ:  (﴾28( كىجىعىلىهى

28]. 
فٌسػػػػػركف: هػػػػػي كلمػػػػػة التوحيػػػػػد 

ي
، ال يػػػػػزاؿ ِف ذريٌتػػػػػه مىػػػػػن يىعبيػػػػػدى هللا كيوٌحػػػػػدا، ال  إِّل      و  إِّالَّ هللا  قػػػػػاؿ اظت

ػػػػػػػلًٌ معبػػػػػػػودو سػػػػػػػوااي كلمػػػػػػػةن ابقيػػػػػػػةن ِف ذريػػػػػػػة إبػػػػػػػراهيم،  كاظتعػػػػػػػَن: جعػػػػػػػلي هػػػػػػػذا اظتػػػػػػػواالة  كالػػػػػػػلاءة مػػػػػػػن كي
ى أٌف مػػػػػػواالة  ال  إِّل       و  إِّالَّ هللا  هم عػػػػػػن بعػػػػػػض، كهػػػػػػي كلمػػػػػػة يتوار هػػػػػػا األنبيػػػػػػاء كأتبػػػػػػاعهم، بعضػػػػػػ فػىتػىبػىػػػػػػني 

 .ال  إِّل و  إِّالَّ هللا  هللا بعبادته، كاللاءة من كيلًٌ معبودو سوااي هو معَن 
ػػػػػػن أابحى الشػػػػػػرؾ، أك تػىػػػػػػوىذل  اظتشػػػػػػركني، كذىب  عػػػػػػنهم أك عػػػػػػادل اظتوٌحػػػػػػدين كتػػػػػػلٌأ  كعلػػػػػػى ذلػػػػػػك فمى

كدل ييعٌظمهػػػػػا كال قػػػػػاـ َبٌقهػػػػػا، كلػػػػػو زعػػػػػم أنػػػػػه مسػػػػػلم،  ال  إِّل      و  إِّالَّ هللا  ٍرمىػػػػػةى مػػػػػنهم، فهػػػػػو ؽتػػػػػن أىٍسػػػػػقىطى حي 
 .ق .ا (113 "كأنه من أهلها القائمني َبيٍرمىًتهىا

كِف رسػػػػالةو مػػػػن عبػػػػد الػػػػرزتن بػػػػن حسػػػػن كعلػػػػي بػػػػن حسػػػػني أبنػػػػاء الشػػػػيخ   بػػػػن عبػػػػد الوهػػػػاب 
ػػػػػنية( قػػػػػال إٌف التوحيػػػػػد هػػػػػو إفػػػػػػراد "وا فيهػػػػػػا: كإبػػػػػراهيم بػػػػػن سػػػػػػي  إذل بعػػػػػض اإلخػػػػػواف ِف  الػػػػػػدرر الس 

هللا ابلعبػػػػػادة كال لتصػػػػػل ذلػػػػػك إال ابلػػػػػلاءة مػػػػػن الشػػػػػرؾ كاظتشػػػػػركني اب نػػػػػان ك ػػػػػاهران كمػػػػػا ذكػػػػػر هللا عػػػػػن 
( 26ؽت ػػػػػا تػىٍعبيػػػػػديكفى   ﴿كىًإٍذ قىػػػػػاؿى ًإبٍػػػػػػرىاًهيمي أًلىبًيػػػػػًه كىقػىٍوًمػػػػًه ًإن ػػػػػًي بػىػػػػػرىاءه ِف قولػػػػه عليػػػػػه السػػػػػالـإمػػػػاـ اضتنفػػػػػاء 

ػػػػػيػىٍهًديًن   ، كمػػػػػن األدلػػػػػة علػػػػػى هػػػػػذا اظتعػػػػػَن [27-26]الزخػػػػػرؼ:  (﴾27ًإال  ال ػػػػػًذم فىطىػػػػػرىًن فىًبن ػػػػػهي سى
ٍهػػػػػػػػطي كىٍجًهػػػػػػػػيى لًل ػػػػػػػػًذم فىطىػػػػػػػػرى 78﴿قىػػػػػػػػاؿى َيى قػىػػػػػػػػٍوـً ًإٌنً بىػػػػػػػػرًمءه ؽت ػػػػػػػػا تيٍشػػػػػػػػرًكيوفى  قوليػػػػػػػػهي تعػػػػػػػػاذل:  ( ًإٌنً كىج 

ػػػػػػػػػػػا كىمىػػػػػػػػػػػا أىانى ًمػػػػػػػػػػػنى  ًنيفن ػػػػػػػػػػػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى حى ، كقػػػػػػػػػػػاؿ [79-78]األنعػػػػػػػػػػػاـ:  (﴾79اٍلميٍشػػػػػػػػػػػرًًكنيى   الس 
ػػػػػػػافى ًمػػػػػػػنى ذل: تعػػػػػػػا ػػػػػػػا كىمىػػػػػػػا كى ًنيفن ػػػػػػػودنا أىٍك نىصىػػػػػػػارىل تػىٍهتىػػػػػػػديكا قيػػػػػػػٍل بىػػػػػػػٍل ًمل ػػػػػػػةى ًإبٍػػػػػػػػرىاًهيمى حى ﴿كىقىػػػػػػػاليوا كيونيػػػػػػػوا هي

ػػػػػػػوًدَيًّ كىالى نىٍصػػػػػػػرىانًيًّ ، كقػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاذل: [135]البقػػػػػػػرة:  (﴾135اٍلميٍشػػػػػػػرًًكنيى   ػػػػػػػافى ًإبٍػػػػػػػػرىاًهيمي يػىهي ا ﴿مىػػػػػػػا كى
ػػػػػافى ًمػػػػػنى اٍلميٍشػػػػػرًًكنيى   ػػػػػا ميٍسػػػػػًلمنا كىمىػػػػػا كى ًنيفن ػػػػػافى حى ، كقػػػػػاؿ تعػػػػػاذل: [67]آؿ عمػػػػػراف:  (﴾67كىلىًكػػػػػٍن كى
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ػػػػػػػافى ًمػػػػػػػنى اٍلميٍشػػػػػػػرًًكنيى   ػػػػػػػا كىمىػػػػػػػا كى ًنيفن ]آؿ عمػػػػػػػراف:  (﴾95﴿قيػػػػػػػٍل صىػػػػػػػدىؽى اَّلل ي فىػػػػػػػات ًبعيوا ًمل ػػػػػػػةى ًإبٍػػػػػػػػرىاًهيمى حى
ػػػػػػػػونىن  ًمػػػػػػػػنى اٍلميٍشػػػػػػػػرًًكنيى ﴿قيػػػػػػػػٍل ًإٌنً ، كقػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػاذل: [95 ػػػػػػػػوفى أىك ؿى مىػػػػػػػػٍن أىٍسػػػػػػػػلىمى كىالى تىكي  أيًمػػػػػػػػٍرتي أىٍف أىكي
ػػػػػػػا كقػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاذل:  [14]األنعػػػػػػػاـ:  (﴾14  اًن رى ًٌ ًإذلى ًصػػػػػػػرىاطو ميٍسػػػػػػػتىًقيمو ًديننػػػػػػػا ًقيىمن ػػػػػػػدى ﴿قيػػػػػػػٍل ًإن ػػػػػػػًي هى

ػػػػػػافى ًمػػػػػػنى اٍلميٍشػػػػػػرًًكنيى   ػػػػػػا كىمىػػػػػػا كى ًنيفن ﴿ًإف  ، كقػػػػػػاؿ تعػػػػػػاذل: [161]األنعػػػػػػاـ:  ﴾(161ًمل ػػػػػػةى ًإبٍػػػػػػػرىاًهيمى حى
ػػػػػػػا كىدلٍى يىػػػػػػػكي ًمػػػػػػػنى اٍلميٍشػػػػػػػرًًكنيى   ًنيفن ػػػػػػػافى أيم ػػػػػػػةن قىانًتنػػػػػػػا َّللًً  حى ، كقػػػػػػػاؿ [120]النحػػػػػػػل:  (﴾120ًإبٍػػػػػػػػرىاًهيمى كى

ػػػػػػػافى ًمػػػػػػػنى اٍلميٍشػػػػػػػرًًكنيى  : تعػػػػػػػاذل ػػػػػػػا كىمىػػػػػػػا كى ًنيفن نىػػػػػػػا إًلىٍيػػػػػػػكى أىًف ات بًػػػػػػػٍع ًمل ػػػػػػػةى ًإبٍػػػػػػػػرىاًهيمى حى يػٍ  (﴾123﴿مثي  أىٍكحى
ًت اَّللً  بػىٍعػػػػػػػػػدى ًإٍذ أيٍنزًلىػػػػػػػػػٍط إًلىٍيػػػػػػػػػكى كىادٍعي ًإذلى ، كقػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػاذل[123]النحػػػػػػػػػل:  ﴿كىالى يىصيػػػػػػػػػدُّن كى عىػػػػػػػػػٍن آَيى

ػػػػػػػػػونىن  ًمػػػػػػػػػنى اٍلميٍشػػػػػػػػػرًًكنيى   ﴿ميًنيبًػػػػػػػػػنيى إًلىٍيػػػػػػػػػًه كىاتػ قيػػػػػػػػػواي ، كقػػػػػػػػػاؿ: [87]القصػػػػػػػػػص:  (﴾87رىبًٌػػػػػػػػػكى كىالى تىكي
ةى كىالى تىكيونيػػػػػػػػوا ًمػػػػػػػػنى اٍلميٍشػػػػػػػػرًكً  ػػػػػػػػوا الص ػػػػػػػػالى :  (﴾31نيى  كىأىًقيمي ﴿كىأىٍف أىقًػػػػػػػػٍم كقػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػاذل:  [31]الػػػػػػػػرـك

ًنيفنا كىالى تىكيونىن  ًمنى اٍلميٍشرًًكنيى    .[105]يونس:  (﴾105كىٍجهىكى لًلدًٌيًن حى
ػػػػػػل  كعىػػػػػػالى علػػػػػػى رسػػػػػػال ة كاظتػػػػػػؤمنني اب نػػػػػػِتىٍ فتأٌمػػػػػػل تلػػػػػػك الَيت، مث انظػػػػػػر كيػػػػػػ  أٌكػػػػػػد البػػػػػػارم جى

عشػػػػػرةى آيػػػػػة ِف الػػػػػلاءة مػػػػػن اظتشػػػػػركني كمىػػػػػدىحىهيم بتلػػػػػك الصػػػػػفة، كهػػػػػذا كلػػػػػه يػػػػػدؿ بػػػػػال ريػػػػػب علػػػػػى أٌف 
، كأمػػػػػػػر ذإ هػػػػػػػار العػػػػػػداكة، كالبغضػػػػػػػاء للكفػػػػػػػار  ػػػػػػػلًٌ مشػػػػػػرؾو ػػػػػػبى علػػػػػػػى اظتػػػػػػػؤمنني الػػػػػػلاءة مػػػػػػػن كي هللا أىكجى

 إليهم. ، كحىر ـى على اظتؤمنني مواال م كالركوفكللميحاربني خاصةن عامة، 
ػػػػػػػػٌرد قوعتػػػػػػػػا  ال  إِّل         و  إِّالَّ هللا  كهػػػػػػػػذا الػػػػػػػػلاءة مػػػػػػػػن الكفػػػػػػػػار، هػػػػػػػػي حقيقػػػػػػػػة معػػػػػػػػَن  كمػػػػػػػػدلوعتا، ال غتي

ػػػػا نػىفىٍتػػػػهي مػػػػن صػػػػلة ابظتشػػػػركني، كمػػػػن غػػػػري إ بػػػػاتو أى ٍػبػىتػىٍتػػػػهي مػػػػن مػػػػواالة ربًٌ  ابللسػػػػاف، مػػػػن غػػػػري نفػػػػي ًلمى
  (114 العالىًمني(

ػػػػػدي قػىٍومنػػػػػا يػيٍؤًمنيػػػػػوفى اًبَّللً  كىاٍليػىػػػػػٍوـً قػػػػػاؿ شػػػػػيخ اإلسػػػػػالـ ِف  غتمػػػػػوع الفتػػػػػاكل( كقولػػػػػه تعػػػػػاذل:  ﴿الى جتًى
ػػػػػػ ػػػػػػٍم أىٍك أىبٍػنىػػػػػػاءىهيٍم أىٍك ًإٍخػػػػػػوىانػىهيٍم أىٍك عىًشػػػػػػريىتػىهيٍم اٍلًخػػػػػػًر يػيػػػػػػوىادُّكفى مىػػػػػػٍن حى ءىهي ػػػػػػانيوا آابى ػػػػػػولىهي كىلىػػػػػػٍو كى اد  اَّلل ى كىرىسي

نتىػػػػػافى كىأىي ػػػػػدىهيٍم بًػػػػػريكحو ًمٍنػػػػػهي﴾ تىػػػػػبى ِف قػيليػػػػػوهًبًمي اإٍلً فػػػػػأخلى أنػػػػػك ال جتػػػػػد مؤمنػػػػػان  [22]ا ادلػػػػػة:  أيكلى ًػػػػػكى كى
 ، ػػػػػرى حػػػػػادًٌين  كرسػػػػػوله، فػػػػػبٌف نفػػػػػس اإلنتػػػػػاف يينػػػػػاِف ميوىاد تىػػػػػهي كمػػػػػا يىنفػػػػػي أحػػػػػدي الضػػػػػد ٍين الخى

ي
يػيػػػػػوىادُّ اظت

ةي أعػػػػػداء هللا، فػػػػػبذا كػػػػاف الرجػػػػػل ييػػػػػوارل أعػػػػػداءى هللا بقلبػػػػػه  فػػػػبذا كيًجػػػػػدى اإلنتػػػػػاف انتفىػػػػػى ضػػػػدُّاي كهػػػػػو ميػػػػػواالى
رل: علػػػػى أٌف قلبىػػػػهي لػػػػيس فيػػػػه اإلنتػػػػاف الواجػػػػب، كمثلػػػػه قولػػػػه تعػػػػاذل ِف اليػػػػة األخػػػػ كػػػػاف ذلػػػػك دلػػػػيالن 
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ثًػػػػػرينا ًمػػػػػنػٍهيٍم يػىتػىوىل ػػػػػ ػػػػػًخطى اَّلل ي عىلىػػػػػٍيًهٍم ﴿تػىػػػػػرىل كى ػػػػػريكا لىبًػػػػػٍ سى مىػػػػػا قىػػػػػد مىٍط عتىيػػػػػٍم أىنٍػفيسيػػػػػهيٍم أىٍف سى ٍوفى ال ػػػػػًذينى كىفى
الًػػػػػػػديكفى   ػػػػػػػٍم خى اًب هي ػػػػػػػانيوا يػيٍؤًمنيػػػػػػػوفى اًبَّللً  كىالن ػػػػػػػِبًٌ كىمىػػػػػػػا أينٍػػػػػػػزًؿى إًلىٍيػػػػػػػًه مىػػػػػػػا اخت ىػػػػػػػذيكهيٍم 80كىِف اٍلعىػػػػػػػذى ( كىلىػػػػػػػٍو كى

ثًػػػػػػرين  ػػػػػػر يةن تقتضػػػػػػي   [81-80]اظتائػػػػػػدة:  (﴾81ا ًمػػػػػػنػٍهيٍم فىاًسػػػػػػقيوفى  أىٍكلًيىػػػػػػاءى كىلىًكػػػػػػن  كى فىػػػػػػذىكىرى رتلػػػػػػةن شى
ٍشػػػػركط فقػػػػاؿ

ى
ىٍشػػػػركطي َبػػػػرؼ لػػػػو، الػػػػِت تقتضػػػػي مػػػػع الشػػػػرط انتفػػػػاءى اظت

: أنػػػػه إذا كيًجػػػػدى الشػػػػرطي كيًجػػػػدى اظت
ػػػػػانيوا يػيٍؤًمنيػػػػػوفى اًبَّللً  كىالن ػػػػػِبًٌ كىمىػػػػػا أينٍػػػػػزًؿى إًلىٍيػػػػػًه مىػػػػػا اخت ىػػػػػذيكهيٍم أىٍكلًيىػػػػػاءى﴾ فىػػػػػدىؿ  علػػػػػى  [81]اظتائػػػػػدة:  ﴿كىلىػػػػػٍو كى

أٌف اإلنتػػػػػػػػاف اظتػػػػػػػػذكور ينفػػػػػػػػي اخٌتػػػػػػػػاذهم أكليػػػػػػػػػاء كيضػػػػػػػػادُّا، كال كتتمػػػػػػػػع اإلنتػػػػػػػػافي كاخٌتػػػػػػػػاذيهيم أكليػػػػػػػػػاءى ِف 
فعػػػػل اإلنتػػػػاف الواجػػػػب مػػػػن اإلنتػػػػاف اب كالنػػػػِب  القلػػػػب، كدىؿ  ذلػػػػك علػػػػى أف مػػػػن اختػػػػذهم أكليػػػػاء مػػػػا

ػػػػػودى كىالن صىػػػػػارىل أىٍكلًيىػػػػػاءى بػىٍعضيػػػػػهيٍم أى كمػػػػػا أنػػػػػزؿ إليػػػػػه كمثلػػػػػه قولػػػػػه تعػػػػػاذل:  ٍكلًيىػػػػػاءي بػىٍعػػػػػضو ﴿الى تػىت ًخػػػػػذيكا اٍليػىهي
  فبنػػػػػػػه أخػػػػػػػل ِف تلػػػػػػػك الَيت أف متػػػػػػػوليهم ال [51]اظتائػػػػػػػدة:  كىمىػػػػػػػٍن يػىتػىػػػػػػػوىعت يٍم ًمػػػػػػػٍنكيٍم فىًبن ػػػػػػػهي ًمػػػػػػػنػٍهيٍم﴾

 (115 . "مؤمنان  يكوف
، "قػػػػػاؿ شػػػػػيخ اإلسػػػػػالـ ِف  غتمػػػػػوع الفتػػػػػاكل(:  فػػػػػبٌف اظتػػػػػؤمنني أكليػػػػػاءي هللا كبعضيػػػػػهيم أكليػػػػػاءي بعػػػػػضو

ى أٌف ذلػػػػك مػػػػن لػػػػواـز  كالكفػػػػار أعػػػػداءي هللًا كأعػػػػداء اظتػػػػؤمننيى، كقػػػػد أكجػػػػب اظتػػػػواالةى بػػػػني اظتػػػػؤمنني كبػىػػػػني 
ى أٌف ذلك منتفيان ِف    (116 . "حٌ  اظتؤمنني اإلنتاف، كدى عن مواالة الكفار كبػىني 

ثًػػػػػػرينا ًمػػػػػػنػٍهيٍم يػىتػىوىل ػػػػػػٍوفى ال ػػػػػػًذينى  كقولػػػػػػه تعػػػػػػاذل: "يقػػػػػػوؿ ابػػػػػػن كثػػػػػػري ِف  تفسػػػػػػري ابػػػػػػن كثػػػػػػري(:  ﴿تػىػػػػػػرىل كى
ػػػػػػريكا﴾ ﴿لىبًػػػػػػٍ سى مىػػػػػػا قىػػػػػػد مىٍط عتىيػػػػػػٍم قػػػػػػاؿ غتاهػػػػػػد يعػػػػػػي بػػػػػػذلك اظتنػػػػػػافقني، كقولػػػػػػه:  [80]اظتائػػػػػػدة:  كىفى

ػػػػػػػػػهيٍم﴾ االة اظتػػػػػػػػػؤمنني الػػػػػػػػػِت يعػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػذلك مػػػػػػػػػواالتػىهيم للكػػػػػػػػػافرين كتػػػػػػػػػركىهيم مػػػػػػػػػو  [80]اظتائػػػػػػػػػدة:  أىنٍػفيسي
أىٍعقىبػىػػػػػػػتػٍهيم نفاقػػػػػػػان ِف قلػػػػػػػوهبم، كأىٍسػػػػػػػخىطىط هللا علػػػػػػػيهم سػػػػػػػخطان ميسػػػػػػػتمرٌان إذل يػػػػػػػـو القيامػػػػػػػة ظتعػػػػػػػادهم، 

ػػػػػػػًخطى اَّلل ي كعتػػػػػػػذا قػػػػػػػاؿ:  ػػػػػػػرى بػػػػػػػذلك مػػػػػػػا ذٌمهػػػػػػػم بػػػػػػػه، مث أخػػػػػػػل  [80]اظتائػػػػػػػدة:   عىلىػػػػػػػٍيًهٍم﴾﴿أىٍف سى كفىس 
ػػػػػػػانيوا يػيٍؤًمنيػػػػػػػوفى اًبَّللً  عػػػػػػػنهم أدػػػػػػػم ِف العػػػػػػػذاب خالػػػػػػػدكف يعػػػػػػػي يػػػػػػػـو القيامػػػػػػػة، كقولػػػػػػػه تعػػػػػػػاذل:  ﴿كىلىػػػػػػػٍو كى

أم لػػػػػػػو آمنػػػػػػػوا حػػػػػػػ   اإلنتػػػػػػػاف اب  [81]اظتائػػػػػػػدة:  كىالن ػػػػػػػِبًٌ كىمىػػػػػػػا أينٍػػػػػػػزًؿى إًلىٍيػػػػػػػًه مىػػػػػػػا اخت ىػػػػػػػذيكهيٍم أىٍكلًيىػػػػػػػاءى﴾
ػػػػػػا ارتكبػػػػػػوا مػػػػػػا ارتكبػػػػػػوا مػػػػػػن مػػػػػػواالة الكػػػػػػافرين ِف البػػػػػػا ن كمعػػػػػػاداة اظتػػػػػػؤمنني،  كالرسػػػػػػوؿ كالقػػػػػػرآف لىمى
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ثًػػػػػػػرينا ًمػػػػػػػنػٍهيٍم فىاًسػػػػػػػقيوفى   أم خػػػػػػػارجوفى عػػػػػػػن  اعػػػػػػػة هللا كرسػػػػػػػولًًه،  [81]اظتائػػػػػػػدة:  (﴾81﴿كىلىًكػػػػػػػن  كى
الفوف لَيت كىٍحًيًه كتنزيله   (117  ."ؼتي

﴿ًإف  ال ػػػػػًذينى اٍرتىػػػػػدُّكا عىلىػػػػػى قػػػػػاؿ تعػػػػػاذل: "تيميػػػػػة ِف  غتمػػػػػوع الفتػػػػػاكل(: قػػػػػاؿ شػػػػػيخ اإلسػػػػػالـ ابػػػػػن 
ػػػػو ؿى عتىيػػػػٍم كىأىٍملىػػػػى عتىيػػػػٍم   ػػػػٍيطىافي سى ى عتىيػػػػمي اعٍتيػػػػدىل الش  رًًهػػػػٍم ًمػػػػٍن بػىٍعػػػػًد مىػػػػا تػىبػىػػػػني  ػػػػٍم قىػػػػاليوا 25أىٍدابى ( ذىلًػػػػكى أبًىنػ هي

ػػػػػػنيًطيعيكيٍم ِف بػىٍعػػػػػػًض اأٍلىٍمػػػػػػرً  ػػػػػػوا مىػػػػػػا نػىػػػػػػز ؿى اَّلل ي سى -25] :  (﴾26كىاَّلل ي يػىٍعلىػػػػػػمي ًإٍسػػػػػػرىارىهيٍم   لًل ػػػػػػًذينى كىرًهي
 (118 . "فهذا النوع من اظتواالة كاف سببان ِف رٌدة أكل ك القـو [26

  ْ عىزىميػػػػوا علػػػػى  ػػػػاعتهم بػػػػه ِف زماننػػػػا هػػػػو حػػػػربي اإلرهػػػػاب كرمبػػػػا يكػػػػوفي بعػػػػض األمػػػػر الػػػػذم  قل    
 اظتزعـو أك شىٍإبي العمليات اإلرهابية.

 
تقٌدمػػػػػػػة ِف  الفصػػػػػػػل(: 

ي
فإعلهػػػػػػػم مرتػػػػػػػدينى كفػػػػػػػاران بعػػػػػػػد علمهػػػػػػػم "كقػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػن حػػػػػػػـز عػػػػػػػن اليػػػػػػػة اظت

ى عتػػػػػػم اعتػػػػػػدل بقػػػػػػوعتم للكفػػػػػػار مػػػػػػا قػػػػػػالوا فقػػػػػػط، كأخػػػػػػلان تعػػػػػػاذل أنػػػػػػه يعػػػػػػرؼ  اضتػػػػػػ ، كبعػػػػػػد أف تػىبػىػػػػػػني 
 (119 . "هيمإسرارى 

ػػػػػػرى "كقػػػػػػاؿ القػػػػػػاشتيُّ عػػػػػػن اليػػػػػػة ِف  تفسػػػػػػري القػػػػػػاشتي(:  مػػػػػػن ارتػػػػػػدادهم  ذلػػػػػػك إشػػػػػػارةه إذل مػػػػػػا ذىكى
ػػػػػػوا مػػػػػػا نػىػػػػػػز ؿى اَّلل ي(  أم اظتنػػػػػػافقوفأبدػػػػػػم أم لسػػػػػػبب أدػػػػػػم  قىػػػػػػاليوا(  أم لليهػػػػػػود الكػػػػػػارهني  كال ػػػػػػًذينى كىرًهي
ػػػػػػػنيًطيعيكيمٍ : ملسو هيلع هللا ىلصلنػػػػػػػزكؿ القػػػػػػػرآف علػػػػػػػى رسػػػػػػػوؿ هللا  أم بعػػػػػػػض أمػػػػػػػوركم أك مػػػػػػػا ، ِف بػىٍعػػػػػػػًض اأٍلىٍمػػػػػػػًر (  سى

 (120 . "أتمركف به
قػػػػػاؿ الشػػػػػيخ سػػػػػليماف بػػػػػن عبػػػػػد هللا بػػػػػن   بػػػػػن عبػػػػػد الوهػػػػػاب عػػػػػن هػػػػػذا اليػػػػػة ِف  الػػػػػدالئل ِف 

أخػػػػػػػلى تعػػػػػػاذل أٌف سػػػػػػػبب مػػػػػػا جػػػػػػػرل علػػػػػػػيهم مػػػػػػن الػػػػػػػرٌدة كتسػػػػػػػويل "حكػػػػػػم مػػػػػػػواالة أهػػػػػػل اإلشػػػػػػػراؾ(: 
ػػػػػػػنيًطيعيكيٍم ِف بػىٍعػػػػػػػًض اأٍلىٍمػػػػػػػًر﴾هػػػػػػػو قػػػػػػوعتيم الشػػػػػػيطاف كاإلمػػػػػػػالء عتػػػػػػػم  ػػػػػػػوا مىػػػػػػػا نػىػػػػػػز ؿى اَّلل ي سى  ﴿لًل ػػػػػػػًذينى كىرًهي

ػػػػػػا نػىػػػػػػز ؿى هللا بطػػػػػػاعتهم ِف بعػػػػػػض األمػػػػػػػر  [26] :    فػػػػػػبذا كػػػػػػاف مىػػػػػػن كىعىػػػػػػدى اظتشػػػػػػركني الكػػػػػػارهني ًلمى
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 ."فكيػػػػػػ  مبىػػػػػػن كافػػػػػػ ى اظتشػػػػػػركني كأ هػػػػػػرى أدػػػػػػم علػػػػػػى هػػػػػػدنل وإن َل يفع      ل م      ا وع      د ى   بِّ      وِّ كػػػػػػافران، 
 121) 

ػػػػػنكيٍم فىًبن ػػػػػهي ًمػػػػػنػٍهيٍم   ًإف   يقػػػػػوؿ هللا تعػػػػػاذل: "ِف  تفسػػػػػريا(: قػػػػػاؿ ابػػػػػن جريػػػػػر الطػػػػػلم  كىمىػػػػػن يػىتػىػػػػػوىعت يم مًٌ
هم كنىصىػػػػػػرىهيم علػػػػػػى اظتػػػػػػؤمنني مػػػػػػن أهػػػػػػل ديػػػػػػًنًهم كًمل ػػػػػػًتًهم،  مىػػػػػػن( اَّلل ى الى يػىٍهػػػػػػًدم اٍلقىػػػػػػٍوـى الظ ػػػػػػاًلًمنيى  تػىػػػػػػوىال 

، كإذا رىًضػػػػػػيىهي كرىًضػػػػػػيى دينػػػػػػه،  فبنػػػػػػه ال يػىتػىػػػػػػوىذل  متػػػػػػوؿو أحػػػػػػدان إال كهػػػػػػو بػػػػػػه كبدينًػػػػػػًه كمػػػػػػا هػػػػػػو عليػػػػػػه راضو
 (122 . "فقد عادل ما خالىفىهي كسىًخطىهي، كصىارى حيٍكميهي حيٍكمىهي 

ػػػػػنكيٍم( "  كيقػػػػػوؿ القػػػػػر ِبُّ عػػػػػن هػػػػػذا اليػػػػػة ِف  تفسػػػػػري القػػػػػر ِب(: أم يعضػػػػػدهم  كىمىػػػػػن يػىتػىػػػػػوىعت يم مًٌ
ػػػػػ  فىًبن ػػػػػهي ًمػػػػػنػٍهيٍم(علػػػػػى اظتسػػػػػلمني،  ػػػػػهي حيكميهي ى أٌف حيٍكمى م، كهػػػػػو نتنػػػػػعي إ بػػػػػات اظتػػػػػرياث للمسػػػػػلم مػػػػػن بػىػػػػػني 

هم ابػػػػػػػني أي ىٌ، مث هػػػػػػػذا اضتكػػػػػػػم ابؽو إذل يػػػػػػػـو القيامػػػػػػػة ِف قىطػػػػػػػع اظتػػػػػػػواالة . "اظترتػػػػػػػد، ككػػػػػػػاف الػػػػػػػذم تػىػػػػػػػوىال 
 123) 

لٌػػػػػى(:  يحى
ػػػػػنكيٍم فىًبن ػػػػػهي ًمػػػػػنػٍهيٍم(صىػػػػػح  أف قولػػػػػه تعػػػػػاذل: "كيقػػػػػوؿ ابػػػػػن حػػػػػـز ِف اظت إفتػػػػػا   كىمىػػػػػن يػىتػىػػػػػوىعت يم مًٌ

. "أبنػػػػه كػػػػافره مػػػػن رتلػػػػة الكفػػػػار فقػػػػط، كهػػػػذا ال متتلػػػػ ي فيػػػػه ا نػػػػاف مػػػػن اظتسػػػػلمنيهػػػػو علػػػػى  ػػػػاهرًا 
 124) 

ػػػػنى مػػػػن حيكًمػػػػػًه "يقػػػػوؿ ابػػػػن القػػػػيم ِف  أحكػػػػاـ أهػػػػل الذمػػػػة(:  ػػػػمى، كال أىٍحسى إنػػػػػه سػػػػبحانه قػػػػد حىكى
ػػػػنكيٍم فىًبن ػػػػهي ًمػػػػنػٍهيٍم(أٌف مىػػػػن تػىػػػػوىذل  اليهػػػػود كالنصػػػػارل فهػػػػو مػػػػنهيم:  كػػػػاف أكليػػػػاؤهم فػػػػبذا    كىمىػػػػن يػىتػىػػػػوىعت يم مًٌ

 (125 . "منهم بنصًٌ القرآف كاف عتم حيكيمىهيم
ػػػػػػػم، كإف   فىًبن ػػػػػػهي ًمػػػػػػػنػٍهيٍم("كيقػػػػػػوؿ القػػػػػػاشتي ِف  تفسػػػػػػػري القػػػػػػاشتي(:  ػػػػػػهي حيٍكميهي أم رتيٍلىػػػػػػًتًهم، كحيٍكمي

 (126 . "زىعىمى أنه ؼتال ه عتم ِف الدين، فهو بداللة اضتاؿ منهم لداللتها على كماؿ اظتوافقة
﴿الى قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاذل: " الػػػػػػػدالئل ِف حكػػػػػػم مػػػػػػػواالة أهػػػػػػػل اإلشػػػػػػراؾ(:   عػػػػػػػنيقػػػػػػوؿ البيضػػػػػػػاكم نقػػػػػػالن 
ػػػػػػػػاًفرً  ػػػػػػػػٍؤًمًننيى كىمىػػػػػػػػٍن يػىٍفعىػػػػػػػػٍل ذىلًػػػػػػػػكى فػىلىػػػػػػػػٍيسى ًمػػػػػػػػنى اَّللً  ِف يػىت ًخػػػػػػػػًذ اٍلميٍؤًمنيػػػػػػػػوفى اٍلكى ينى أىٍكلًيىػػػػػػػػاءى ًمػػػػػػػػٍن ديكًف اٍلمي
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ػػػػػػٍيءو﴾ لًػػػػػػكى   :، كقػػػػػػاؿ[28]آؿ عمػػػػػػراف:  شى ًمػػػػػػنى اَّللً   فػىلىػػػػػػٍيسى  أم اختػػػػػػاذهم أكليػػػػػػاء،  (كىمىػػػػػػن يػىٍفعىػػػػػػٍل ذى 
ػػػػػػػػػػٍيءو  أم مػػػػػػػػػػن كاليتػػػػػػػػػػه ِف شػػػػػػػػػػيء يىًصػػػػػػػػػػحُّ أف ييسػػػػػػػػػػٌمى كاليػػػػػػػػػػة، فػػػػػػػػػػبٌف مػػػػػػػػػػواالة اظتتعػػػػػػػػػػاديػىنٍي ال ( ِف شى
 (127 . "كتتمعاف

ػػػػػػػوٍكان عػػػػػػن هػػػػػػػذا اليػػػػػػة ِف  تفسػػػػػػػري فػػػػػػتح القػػػػػػػدير(:  فيػػػػػػػه النهػػػػػػي عػػػػػػػن  (ال  يػىت ًخػػػػػػذً  "كيقػػػػػػوؿ الشى
ػػػػػػػػػٍؤمً  مػػػػػػػػػواالة الكفػػػػػػػػػار لسػػػػػػػػػببو مػػػػػػػػػن األسػػػػػػػػػباب، كقولػػػػػػػػػه:  ِف ػتػػػػػػػػػل اضتػػػػػػػػػاؿ: أم  (ًننيى ًمػػػػػػػػػن ديكًف اٍلمي

ػػػػػٍيءو  متإػػػػػاكزين اظتػػػػػؤمنني إذل الكػػػػػافرين اسػػػػػتقالالن أك اشػػػػػفاكان، كمعػػػػػَن قولػػػػػه:  ( فػىلىػػػػػٍيسى ًمػػػػػنى اَّللً  ِف شى
 (128 . "أم من كاليته ِف شيء من األشياء، بل هو منسلخ عنه بكل حاؿ

ػػػػػػػا ال ػػػػػػػًذينى آمىنيػػػػػػػوا ًإٍف يقػػػػػػػوؿ هللا تعػػػػػػػاذل: "قػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػو السػػػػػػػعود ِف  تفسػػػػػػػري أ  السػػػػػػػعود(:  ﴿َيى أىيػُّهى
ػػػػػػاًفرً  ]آؿ عمػػػػػػراف:  (﴾100ينى  تيًطيعيػػػػػػوا فىرًيقنػػػػػػا ًمػػػػػػنى ال ػػػػػػًذينى أيكتيػػػػػػوا اٍلًكتىػػػػػػابى يػىػػػػػػريدُّككيٍم بػىٍعػػػػػػدى ًإنتىػػػػػػاًنكيٍم كى

التحػػػػػذير عػػػػػن  ػػػػػاعتهم، كإكتػػػػػاب االجتنػػػػػاب  كتعليػػػػػ  الػػػػػرٌد بطاعػػػػػة فريػػػػػ و مػػػػػنهم للمبالغػػػػػة ِف [100
فريقػػػػان، فػػػػبٌف هػػػػذا الفعػػػػل جػػػػاءى ميطلىقىػػػػان،  عػػػػن مصػػػػاحبتهم ابلكيلًٌي ػػػػًة، فبنػػػػه ِف قػػػػوة أف ييقػػػػاؿ: ال تطيعػػػػوا

ػػػػػا حتػػػػػذيرو عػػػػػن  اعػػػػػة أهػػػػػل  ػػػػػذًٌري أنت  ػػػػػوًؿ فيػػػػػًه لييفيػػػػػدى التعمػػػػػيمى، فاليػػػػػة الكرنتػػػػػة حتي ىٍعمي
يتػىعىلًٌػػػػػً  اظت

ػػػػػٍذؼي اظت فىحى
 (129 . "الكتاب فضالن عن غريًهم من أصناؼ الكفار ِف رتيع األحواؿ كسائر شؤكف اضتياة

بػػػػػن   بػػػػػن عبػػػػػد الوهػػػػػاب ِف  الػػػػػدالئل ِف حكػػػػػم مػػػػػواالة  يقػػػػػوؿ الشػػػػػيخ سػػػػػليماف بػػػػػن عبػػػػػد هللا
ػػػػػريكا يػىػػػػػريدُّككيٍم عىلىػػػػػى  تعػػػػػاذليقػػػػػوؿ هللا "أهػػػػػل اإلشػػػػػراؾ(:  ػػػػػا ال ػػػػػًذينى آمىنيػػػػػوا ًإٍف تيًطيعيػػػػػوا ال ػػػػػًذينى كىفى ﴿َيى أىيػُّهى

اًسػػػػػػػػػػػرًينى   أىٍخبػىػػػػػػػػػػػرى تعػػػػػػػػػػػاذل أٌف اظتػػػػػػػػػػػؤمنني إف  [941]آؿ عمػػػػػػػػػػػراف:  (﴾941أىٍعقىػػػػػػػػػػػاًبكيٍم فػىتػىنػٍقىًلبيػػػػػػػػػػػوا خى
ٌد أف يػىػػػػػريدُّكهم علػػػػػى أعقػػػػػاهبم عػػػػػن اإلسػػػػػالـ، فػػػػػبدم ال يػىٍقنػىعيػػػػػوفى مػػػػػنهيم بػػػػػدكف أ ػػػػػاعوا الكفػػػػػار فػػػػػال بيػػػػػ

ص ِف  الكفػػػػػػػر، كأخبػىػػػػػػػرى أدػػػػػػػم إف فعلػػػػػػػوا ذلػػػػػػػك صػػػػػػػاركا مػػػػػػػن اطتاسػػػػػػػرينى ِف الػػػػػػػدنيا كالخػػػػػػػرة، كدل يػيػػػػػػػرىخًٌ
مػػػػػػوافقتهم ك ػػػػػػاعتهم خوفػػػػػػان مػػػػػػنهم، كهػػػػػػذا هػػػػػػو الواقػػػػػػع فػػػػػػبدم ال يىقتنعػػػػػػوفى ؽتػػػػػػن كافقهػػػػػػم إال بشػػػػػػهادةو 

 (130 . " ٌو كإ هار العداكة كالبغضاء للمسلمنيأدم على ح
﴿كىالى أتىٍكيليػػػػػػوا ؽت ػػػػػػا : يقػػػػػػوؿ هللا تعػػػػػػاذل"قػػػػػػاؿ الشػػػػػػيخ   األمػػػػػػني الشػػػػػػنقيطي ِف  أضػػػػػػواء البيػػػػػػاف(: 

ػػػػػػػػػػاًدليوكي  ػػػػػػػػػػوفى ًإذلى أىٍكلًيىػػػػػػػػػػاًئًهٍم لًييإى ػػػػػػػػػػيىاً نيى لىييوحي ًر اٍسػػػػػػػػػػمي اَّللً  عىلىٍيػػػػػػػػػػًه كىًإن ػػػػػػػػػػهي لىًفٍسػػػػػػػػػػ ه كىًإف  الش  ٍم كىًإٍف دلٍى ييػػػػػػػػػػٍذكى
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ػػػػػػٍم لىميٍشػػػػػػرًكيوفى   ػػػػػػوهيٍم ًإن كي صىػػػػػػر حى تعػػػػػػاذل أبدػػػػػػم ميشػػػػػػركوفى ِف  اعػػػػػػًة  [121]األنعػػػػػػاـ:  (﴾121أى ىٍعتيمي
 (131 . "كافقوهم ِف حتليلو أك حتراو  أكل ك الكفار، حينما

يقػػػػػوؿ الشػػػػػيخ زتػػػػػد بػػػػػن عتيػػػػػ  ِف  هدايػػػػػة الطريػػػػػ (:  فأٌمػػػػػا ميعػػػػػاداة الكفػػػػػار كاظتشػػػػػركني فػػػػػاعلم أٌف 
ػػػػػرـ  مػػػػػواال م كشػػػػػدد فيهػػػػػا حػػػػػ  أنػػػػػه لػػػػػيس  سػػػػػبحانه كتعػػػػػاذلهللا  ػػػػػدى إكتابىػػػػػهي كحى ػػػػػبى ذلػػػػػك كأىك  قػػػػػد أىٍكجى

ى مػػػػن هػػػػذا اضتكػػػػم، بعػػػػد كجػػػػوب التوحيػػػػد  ِف كتػػػػاب هللا تعػػػػاذل حيكػػػػمه فيػػػػه مػػػػن األدلػػػػة أكثػػػػرى كال أىبٍػػػػػنيى
 ."كحترا ًضدًٌاً 
ػػػػػػاذي اظتػػػػػػؤمننيى الكػػػػػػافرينى فػػػػػػ ...قػػػػػػاؿ ابػػػػػػن كثػػػػػػري:"مث قػػػػػػاؿ:  أكليػػػػػػػاءى،   بٌف مػػػػػػن الفسػػػػػػاد ِف األرض اختًٌ

ػػػػػػػػريكا بػى كمػػػػػػػػا قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػاذل:  نىػػػػػػػػةه ِف اأٍلىٍرًض ﴿كىال ػػػػػػػػًذينى كىفى ػػػػػػػػٍن ًفتػٍ ٍعضيػػػػػػػػهيٍم أىٍكلًيىػػػػػػػػاءي بػىٍعػػػػػػػػضو ًإال  تػىٍفعىليػػػػػػػػواي تىكي
بًػػػػػريه   ػػػػػاده كى  فقطػػػػػع اظتػػػػػواالةى بػػػػػني اظتػػػػػؤمنني كالكػػػػػافرين كمػػػػػا قػػػػػاؿ تعػػػػػاذل:  [73]األنفػػػػػاؿ:  (﴾73كىفىسى

اًفرًينى أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكًف اٍلميٍؤًمًننيى﴾ ا ال ًذينى آمىنيوا الى تػىت ًخذيكا اٍلكى  ."[144]النساء:  ﴿َيى أىيػُّهى
فصػػػػػل: كهاهنػػػػػا أمػػػػػوره كتػػػػػب التنبيػػػػػهي عليهػػػػػا، كتعيػػػػػني االعتنػػػػػاء هبػػػػػا ليػػػػػتم لفاعلهػػػػػا غتانبػػػػػة "مث قػػػػػاؿ: 
 دين اظتشركني:

ػػػػػػى هللا تعػػػػػػاذل عػػػػػػن اتًٌب اعهػػػػػػا، قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاذل:  الم      ر الول  ﴿كىلىػػػػػػٍن تػػػػػػرؾي اتًٌب ػػػػػػاع أهػػػػػػواًئًهم، كقػػػػػػد نػىهى
ػػػػوى اعٍتيػػػػدىل كىلىػػػػً ًن اتػ بػى تػى  ػػػػدىل اَّللً  هي ػػػػ   تػىت بًػػػػعى ًمل ػػػػتػىهيٍم قيػػػػٍل ًإف  هي ػػػػودي كىالى الن صىػػػػارىل حى ٍعػػػػػطى ٍرضىػػػػى عىٍنػػػػكى اٍليػىهي

ػػػػػػاءىؾى ًمػػػػػنى اٍلًعٍلػػػػػػًم مىػػػػػػا لىػػػػػكى ًمػػػػػػنى اَّللً  ًمػػػػػٍن كىرلٌو كىالى نىًصػػػػػػريو   ]البقػػػػػػرة:  (﴾120أىٍهػػػػػوىاءىهيٍم بػىٍعػػػػػػدى ال ػػػػػًذم جى
كقػػػػػػػػػػػاؿ ِف النهػػػػػػػػػػػي:  (ًمل ػػػػػػػػػػػتػىهيمٍ  اؿ ِف اطتػػػػػػػػػػػل: ، قػػػػػػػػػػػاؿ شػػػػػػػػػػػيخ اإلسػػػػػػػػػػػالـ فػػػػػػػػػػػانظر كيػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػ[120

، ألف القػػػػػػـو ال يرضػػػػػػوف إال ابتبػػػػػػاع اظتلػػػػػػة مطلقػػػػػػان، كالزجػػػػػػر كقػػػػػػع عػػػػػػن اتبػػػػػػاع أهػػػػػػوائهم ِف (أىٍهػػػػػػوىاءىهيم 
 قليل أك كثري.

 
معصػػػػػيتػيهيم فيمػػػػػا أىمىػػػػػركا بػػػػػه، فػػػػػبٌف هللا تعػػػػػاذل دػػػػػى عػػػػػن  اعػػػػػة الكػػػػػافرين كأخػػػػػل أٌف  الم     ر الث     ا  

ػػػػػا ال ػػػػػًذينى رىدُّكهػػػػػم عػػػػػن اإلنتػػػػػاف إذل الكفػػػػػر كاطتسػػػػػارة، فقػػػػػاؿ تعػػػػػاذل: اظتسػػػػػلمني إف أ ػػػػػاعوهم  ﴿َيى أىيػُّهى
ػػػػػػاًفرًينى   ]آؿ  (﴾100آمىنيػػػػػػوا ًإٍف تيًطيعيػػػػػػوا فىرًيقنػػػػػػا ًمػػػػػػنى ال ػػػػػػًذينى أيكتيػػػػػػوا اٍلًكتىػػػػػػابى يػىػػػػػػريدُّككيٍم بػىٍعػػػػػػدى ًإنتىػػػػػػاًنكيٍم كى

ػػػػػافى أىٍمػػػػػرياي ﴿كىالى تيًطػػػػػٍع مىػػػػػٍن أىٍغفىٍلنىػػػػػا قػىٍلبىػػػػػهي عىػػػػػٍن ذًٍكػػػػػرانى ، كقػػػػػاؿ تعػػػػػاذل: [100عمػػػػػراف:  ػػػػػوىااي كىكى  كىاتػ بىػػػػػعى هى
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ػػػػػػػػػػػػػوفى ًإذلى أىٍكلًيىػػػػػػػػػػػػػاًئًهٍم ، كقػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػاذل: [28]الكهػػػػػػػػػػػػػ :  (﴾28فػيري نػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػيىاً نيى لىييوحي ﴿كىًإف  الش 
اًدليوكيٍم كىًإٍف أى ىٍعتيميوهيٍم ًإن كيٍم لىميٍشرًكيوفى    .[121]األنعاـ:  (﴾121لًييإى

نيػػػػوا : اؿتػػػػرؾي الركػػػػوف إذل الكىفىػػػػرىًة كالظػػػػاظتني كقػػػػد دػػػػى هللا عػػػػن ذلػػػػك فقػػػػ الم    ر الثال       ﴿كىالى تػىرٍكى
ػػػػػػٍم ًمػػػػػػٍن ديكًف اَّللً  ًمػػػػػػٍن أىٍكلًيىػػػػػػاءى مثي  الى تػيٍنصىػػػػػػريكفى  ًإذلى ال ػػػػػػذً  ػػػػػػكيمي الن ػػػػػػاري كىمىػػػػػػا لىكي ػػػػػػوا فػىتىمىس   (﴾113ينى  ىلىمي
عػػػػػن الركػػػػػوف إذل الظلمػػػػػة كتوعػػػػػد ذلػػػػػك مبسػػػػػيس مػػػػػن النػػػػػار  سػػػػػبحانه تعػػػػػاذل، فنهػػػػػى [113]هػػػػػود: 

ػػػػػٍرؾى لىظيٍلػػػػػمه عىًظػػػػػيمه  : كعػػػػدـ النصػػػػػر، كالشػػػػػرؾ أعظػػػػػم أنػػػػػواع الظلػػػػػم، كمػػػػا قػػػػػاؿ تعػػػػػاذل  (﴾13﴿ًإف  الشًٌ
ػػػػػنى إذل أهػػػػػل الشػػػػػرؾ، أم مىػػػػػاؿى إلػػػػػيهم كرىًضػػػػػيى بشػػػػػيء مػػػػػن أعمػػػػػاعتم، فبنػػػػػه [13]لقمػػػػػاف:  ػػػػػن رىكى ، فىمى

 مستح ل أًلىٍف ييعذًٌبىه هللا ابلنار، كأف متذيلىه ِف الدنيا كالخرة.
نىػػػػػػاؾى لىقىػػػػػػػٍد ًكػػػػػػػٍدتى تػىػػػػػػػرٍكىني إًلىػػػػػػٍيهً كقػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاذل:  ػػػػػػػيػٍ نا قىلًػػػػػػػيالن  ﴿كىلىػػػػػػػٍوالى أىٍف  ػىبػ تػٍ ]اإلسػػػػػػػراء:  (﴾74ٍم شى

لػػػػػيالن، كأنػػػػػه لىػػػػػرىكىنى إذل اظتشػػػػػركني شػػػػػي ان ق ملسو هيلع هللا ىلصأنػػػػػه لػػػػػوال تثبيتىػػػػػه لرسػػػػػولًًه  سػػػػػبحانه كتعػػػػػاذل، فػػػػػأخلى [74
ىذىاقػػػػػػهي عػػػػػػذاب الػػػػػػدنيا كالخػػػػػػرة مضػػػػػػاعفان، كلكػػػػػػن هللا  ػىبػ تىػػػػػػهي فػىلىػػػػػػٍم يػىػػػػػػرًٍكٍن إلػػػػػػيهم بػػػػػػل  ػػػػػػنى إلػػػػػػيهم ألى لػػػػػػو رىكى

مػػػػػع عصػػػػػمته هبػػػػػذا الشػػػػػٌدة  فغػػػػػرييا  ملسو هيلع هللا ىلص، كلكػػػػػن إذا كػػػػػاف اطتطػػػػػاب للنػػػػػِب عػػػػػادىاهيم كقىطىػػػػػعى اليػػػػػدى مػػػػػنهم
 أىٍكذلى بلحوؽ هذا الوعيد به.

 
ػدي قػىٍومنػا يػيٍؤًمنيػوفى اًبَّللً  كىاٍليػىػٍوـً اٍلًخػًر يػيػوىادُّكفى تػىػٍرؾي مػواٌدة أعػداء هللا، قػاؿ تعػاذل:  المر الراب    ﴿الى جتًى

ػػٍم أىٍك أىبٍػنىػػاءىهيٍم أىٍك ًإٍخػػوىانػىهيٍم أىٍك عىًشػػريىتػىهيٍم﴾ ءىهي ػػانيوا آابى ػػاد  اَّلل ى كىرىسيػػولىهي كىلىػػٍو كى ، قػػاؿ [22]ا ادلػػة:  مىػػٍن حى
، أنه ال يوجد مؤمنه يػيوىادُّ مىن حىاد  هللاى كرسولىه كلو كػانوا آابءهػم، سبحانه كتعاذلشيخ اإلسالـ: فأخل 

 يس مبؤمن.كال يوجد مؤمنه يػيوىادُّ كافران  فىمىن كىاٌد كافران فل
ػػػػػن كاد  أابا كأخػػػػػاا كعشػػػػػريته إذا    -أي اب     ن عتي     ق-قل     ْ  فػػػػػبذا كػػػػػاف هللا قػػػػػد نفػػػػػى اإلنتػػػػػاف عم 

ادًٌين  كرسوله فىمىن كاد  الكفار األىبٍػعىدين فهو أىٍكذلى أبف ال يكوف مؤمنان   (132 . "كانوا ػتي
 

دل أنقيػل لػك إال نػزران يسػريان  هل أتٌملط أخي رعاؾى هللاي نصوصى العلماء ِف هذا اظتسألة العظيمة الػِت
ؽتا كتبوا فيها؟ كلكي أ ٌن أٌف مبا نقلته كفاية، فبافى أٌف الناس ِف هذا الزماف أقتلوا أصل الوالء كاللاء، 

                                                           
 (.39-19 صػ(132 



يوُسف الُعَيْيري|  حقيقة الحرب الصليبّية الجديدة  
 

 

 
124 

ػا  ػا ات سىػعىط ًلمى ػرىت َبػٌب هللا لىم  ًهلوا أنه من الدين، فوهللا لػو أٌف قلػوب النػاس عيمًٌ كدل يرفعوا به رأسان، كجى
ػػػػٌب، كلكػػػػٌن القلػػػػوب أصػػػػبحط كاضتإػػػػارة بػػػػل أشػػػػٌد قسػػػػوة، يينػػػػاقض ػتبٌػػػػ ػػػػٌب كمىػػػػن لتي ة هللا كػتبٌػػػػة مػػػػا لتي

فاظتخلوقػات العظيمػة دل تتحٌمػل قػوؿ الكػافرين فضػالن عػن مػوٌد م كمػواال م كمناصػر م كالوقػوؼ معهػم 
تػػزكؿ كتنهػػٌد،  حػػٌ  هللا كػػادت أفكتػىٍعػػزًيىًتًهم كالتأٌسػػ  ًلميصػػاهًبًم، فعنػػدما قػػاؿ الكفػػار بعػػض األقػػواؿ ِف 

ا  قاؿ تعاذل:  ػيػٍ نا ًإدًّا  88﴿كىقىاليوا اخت ىذى الر زٍتىني كىلىػدن ػتيٍم شى ػادي الس ػمىاكىاتي يػىتػىفىط ػٍرفى ًمٍنػهي 89( لىقىػٍد ًج ػٍ ( تىكى
رُّ اصٍتًبىاؿي هىدًّا   ا  90كىتػىٍنشى ُّ اأٍلىٍرضي كىختًى بىغًػي لًلػ91( أىٍف دىعىٍوا لًلر زٍتىًن كىلىػدن ا ( كىمىػا يػىنػٍ ر زٍتىًن أىٍف يػىت ًخػذى كىلىػدن

، فػػانظر كيػػ  كػػادت هػػذا اظتخلوقػػات العظيمػػة أف تتحػػو ؿ كتػػزكؿ بسػػبب [92-88]مػػرا:  (﴾92 
]آؿ  ﴿ًإف  اَّلل ى فىًقريه كىؿتىٍػني أىٍغًنيىػاءي﴾مقولة الكافرين الشنيعة على هللا، فهم أهل بػيٍهطو ككفرو ميبنيو، قالوا: 

ػػػودي عيزىيٍػػػػره ابٍػػػني اَّللً  قػػػالوا: ، ك [64]اظتائػػػدة:  ﴿يىػػػدي اَّللً  مىٍغليولىػػػةه﴾، كقػػػالوا: [181عمػػػراف:  ﴿كىقىالىػػػًط اٍليػىهي
لًػػثي  ىالى ىػػةو﴾، كقػػالوا: [30]التوبػػة:  ﴾كىقىالىػػًط الن صىػػارىل اٍلمىًسػػيحي ابٍػػني اَّلل ً  ، [73]اظتائػػدة:  ﴿ًإف  اَّلل ى يى

هذا قوعتييم ِف حىٌ  هللا فقط، أٌما أقػواعتييم ِف حػٌ   [17]اظتائدة:  ﴿ًإف  اَّلل ى هيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍراىى﴾ كقالوا
 فكثريةه جدان، كأقواعتييم ِف حٌ  أنبياء هللا كصحابة رسوله الكرا ال تػيعىدُّ كال حتيٍصىى. ملسو هيلع هللا ىلصسوؿ هللا ر 

كػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػذا اظتقػػػػػػػػػوالت العظيمػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػنيعة ِف حػػػػػػػػػٌ  هللا الػػػػػػػػػِت كػػػػػػػػػادت ألجلهػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػموات أف 
ػػػػػػد ، ال زاؿ الكفػػػػػػار  يػىتػىفىط ػػػػػػٍرفى، ككػػػػػػادت عتػػػػػػا األرض أف تتزلػػػػػػزؿ كتنشػػػػػػٌ ، ككػػػػػػادت عتػػػػػػا اصتبػػػػػػاؿ أف هى تػىنػٍ

مػػػػن يهػػػػود كنصػػػػارل كغػػػػريهم يعتقػػػػدكف ذلػػػػك كيرددكنػػػػه، بػػػػل كيػػػػرددكف مػػػػن القػػػػوؿ مػػػػا هػػػػو أشػػػػدُّ منػػػػه 
كأبشػػػػػع، كرغػػػػػم كػػػػػل هػػػػػذا جتػػػػػد مػػػػػن اظتسػػػػػلمني مىػػػػػن لتػػػػػبهم كيناصػػػػػرهم كلتػػػػػزف ضتػػػػػزدم كيفػػػػػرح لفػػػػػرحهم 

ػػػػد   ػػػػط هبػػػػم عقوبػػػػةه مػػػػن هللا، فأصػػػػبحط قلػػػػوب اظتسػػػػلمني أىشى قسػػػػوةن مػػػػن اصتبػػػػاؿ  كيقػػػػ  معهػػػػم إذا أىلىم 
 الصيٌم.

ػػػػػػا أى اقىػػػػػػط أف  ػػػػػػ   اضتػػػػػػٌب، كرضػػػػػػيىط ابإلسػػػػػػالـ حػػػػػػٌ  الرًٌضىػػػػػػى، لىمى ب ػػػػػػط هللا حى كلػػػػػػو أٌف القلػػػػػػوب أىحى
تسػػػػػػػمع أصػػػػػػػوات الكػػػػػػػافرين أك تنظيػػػػػػػرى إلػػػػػػػيهم، فضػػػػػػػالن عػػػػػػػن تعػػػػػػػزيتهم كالتػػػػػػػلٌع عتػػػػػػػم ابلػػػػػػػدـ كمواسػػػػػػػا م 

د اإلرهػػػػػػاب  اصتهػػػػػػاد(، كمسػػػػػػاعد م كمظػػػػػػاهر م ضػػػػػػد اظتسػػػػػػلمني كالوقػػػػػػوؼ  ػػػػػػانبهم ِف حػػػػػػرهبم ضػػػػػػ
فػػػػػػبٌف كػػػػػػل هػػػػػػذا األفعػػػػػػاؿ ال تىصػػػػػػديري إال عػػػػػػن قلػػػػػػبو ميٍعػػػػػػًرضو ال لتػػػػػػٌب هللا كال يعػػػػػػادم مىػػػػػػن عػػػػػػػادل 

ػػػػػػهي، ال  إِّل       و  إِّالَّ هللا  حبيبىػػػػػػه، كال يعػػػػػػرؼ معػػػػػػَن  ػػػػػػن مدحى ػػػػػػب  هللا عنػػػػػػدهم كىمى ػػػػػػن سى ، كال يعمػػػػػػل هبػػػػػػا، فىمى
 كمىن كفرى كمىن آمنى، كال حىٍوؿى كال قٌوةى إال اب.
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يل ةِّ   م ْعَن  م ف اى ر ةِّ الك فَّارِّ الِتِّ ج هِّل ه ا أ ْمح اب  الف ضِّ
 

الثػػػػػامن: "قػػػػػاؿ الشػػػػػيخ   بػػػػػن عبػػػػػد الوهػػػػػاب ِف  عقيػػػػػدة اظتوٌحػػػػػدين( ِف عىػػػػػدًٌ نػػػػػواقض اإلسػػػػػالـ: 
﴿كىمىػػػػػػٍن يػىتػىػػػػػػوىعت يٍم ًمػػػػػػٍنكيٍم فىًبن ػػػػػػهي ميظػػػػػػاهىرىةي اظتشػػػػػػركنيى كميعػػػػػػاكنػىتػيهيم علػػػػػػى اظتسػػػػػػلمنيى، كالػػػػػػدليل قولػػػػػػه تعػػػػػػاذل: 

 (133 . "[51]اظتائدة:  (﴾51 ًمنػٍهيٍم ًإف  اَّلل ى الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظ اًلًمنيى 
عػػػػني كمنػػػػػه قولػػػػه تعػػػػاذل: "قػػػػاؿ ِف  ؼتتػػػػار الصػػػػحاح(: 

ي
ػػػػةي بػىٍعػػػػدى ذىلًػػػػكى  ىًهػػػػػريه الظ ًهػػػػري: اظت ًئكى ﴿كىاٍلمىالى

ى، ك هػػػػػػر علػػػػػػى فػػػػػػالفو غىلىبىػػػػػػهي، [4]التحػػػػػػرا:  (﴾4  ػػػػػػرى الشػػػػػػيء تػىبػىػػػػػػني  ، كالظػػػػػػاهر ضػػػػػػد البػػػػػػا ن ك ىهى
ػػػػػرى سػػػػػػار ِف كقػػػػػط الظهػػػػػػر، كابهبمػػػػػا  ػػػػػرى الشػػػػػيء بػىيػ نىػػػػػػهي، كأىٍ هى ػػػػػػرىاي هللا علػػػػػى عػػػػػػدٌكًا، كأىٍ هى خضػػػػػع، كأىٍ هى

ػػػػػارىةي ابلكسػػػػػر ضػػػػػد الًبطىانىػػػػػةً  يعىاكنىػػػػػةي كالت ظىػػػػػاهيري التعػػػػػاكفي كاٍسػػػػػتىٍظهىرى بػػػػػه اسػػػػتعافى بػػػػػه، كالظًٌهى
يظػػػػاهىرىةي اظت

. "كاظت
 134) 

قػػػػوة، كأنػػػػه  خػػػػذا معػػػػه بيػػػػدا ِف الشػػػػيء التأييػػػػد مػػػػن األىيٍػػػػد كهػػػػو ال"قػػػػاؿ صػػػػاحب  التعػػػػاري (: 
الػػػػذم يقويػػػػه بػػػػه، كأخػػػػذ قػػػػوة اظتظػػػػاهرة مػػػػن الظ هػػػػر ألٌف الظ هػػػػرى موضػػػػع قػػػػوة الشػػػػيء ِف ذاتػػػػه، كاليػػػػد 

يظىػػػػػاهىرىًة كهػػػػو تسػػػػػند القػػػػػوة  "كقػػػػػاؿ:  (135 "موضػػػػع قػػػػػوةو تناكلػػػػه لغػػػػػريا، قالػػػػػه اضتىػػػػرىارلًٌ 
لُّػػػػػ ي اظت الت ظػػػػاهر تىكى

 (136 . "كأنه استناد  ىٍهرو إذل  ىٍهرو 
قػػػػػػاؿ الشػػػػػػيخ سػػػػػػليماف بػػػػػػن عبػػػػػػد هللا ابػػػػػػن الشػػػػػػيخ   بػػػػػػن عبػػػػػػد الوهػػػػػػاب رزتهػػػػػػم هللا رتيعػػػػػػان ِف 

اعلىػػػػػػػٍم رزتػػػػػػػكى هللا أٌف اإلنسػػػػػػػاف إذا أ هػػػػػػػرى للمشػػػػػػػركني اظتوافقػػػػػػػةى علػػػػػػػى ديػػػػػػػنهم " غتموعػػػػػػػة التوحيػػػػػػػد(: 
م خوفػػػػػػان مػػػػػػنهم، كمػػػػػػداراةن عتػػػػػػم، كمداهنػػػػػػةن لػػػػػػدفع شػػػػػػٌرهم، فبنػػػػػػه كػػػػػػافره مػػػػػػثلهم كإف كػػػػػػاف يىٍكػػػػػػرىاي ديػػػػػػنػىهي 

ػػػػػػٌب اإلسػػػػػػالـ كاظتسػػػػػػلمني، هػػػػػػذا إذا دل يقػػػػػػع منػػػػػػه إال ذلػػػػػػك، فكيػػػػػػ  إذا كػػػػػػاف ِف دار  كيػيٍبًغضىػػػػػػهم، كلتي
عىػػػػػةو، كاسػػػػػتيدًعيى هبػػػػػم، كدخػػػػػل ِف  ػػػػػاعتهم، كأ هػػػػػر اظتوافقػػػػػة علػػػػػى ديػػػػػًنًهمي البا ػػػػػل، كأعػػػػػادم عليػػػػػه  مىنػٍ

بػػػػػاب كالشػػػػػرؾ ابلنُّصػػػػػرة كاظتػػػػػاؿ، ككاالهػػػػػم كقطػػػػػع اظتػػػػػواالة بينػػػػػه كبػػػػػني اظتسػػػػػلمني كصػػػػػار مػػػػػن جنػػػػػود القً 
فػػػػبٌف هػػػػذا ال يىشػػػػكُّ مسػػػػلمه أنػػػػه كػػػػافره كأهلهػػػػا بعػػػػد مػػػػا كػػػػاف مػػػػن جنػػػػود اإلخػػػػالص كالتوحيػػػػد كأهلػػػػه! 

                                                           
 (.457 صػ(133 
 134) 1/171.) 
 135) 1 /183.) 
 136) 4/525.) 
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ػػػػػػٌد النػػػػػػاس عػػػػػػداكةن  تعػػػػػػاذل كرسػػػػػػوله  يٍكػػػػػػرىاى، كهػػػػػػو الػػػػػػذم ، ملسو هيلع هللا ىلصمػػػػػػن أىشى
كال ييسػػػػػػتثَنى مػػػػػػن ذلػػػػػػك إال اظت

إال فعلنػػػػػا بػػػػػك كقتلنػػػػػاؾ، أك  خذكنػػػػػه يسػػػػػتورل عليػػػػػه اظتشػػػػػركوف فيقولػػػػػوف لػػػػػه: اكفيػػػػػر، أك افعىػػػػػل كػػػػػذا ك 
كقػػػػػد أىرٍتىػػػػػعى فيعذبونػػػػػه حػػػػػ  يػػػػػوافقهم، فيإػػػػػوز لػػػػػه اظتوافقػػػػػة ابللسػػػػػاف مػػػػػع  مأنينػػػػػة القلػػػػػب ابإلنتػػػػػاف، 

العلمػػػػاء علػػػػى أٌف مىػػػػن تكلػػػػم ابلكفػػػػر هػػػػازالن أنػػػػه يكفػػػػر، فكيػػػػ  مبػػػػن أ هػػػػر الكفػػػػر خوفػػػػان ك معػػػػان ِف 
 ".ييداكأان أذكر بعض األدلة على ذلك بعوف هللا كأت الدنيا؟

نيػػػػػػوا ًإذلى قولػػػػػػه تعػػػػػػاذل: "مث ذكػػػػػػر كاحػػػػػػدان كعشػػػػػػرين دلػػػػػػيالن، جػػػػػػاء ِف الثالػػػػػػث عشػػػػػػر قولػػػػػػه:  ﴿كىالى تػىرٍكى
ػػػػػػػػٍم ًمػػػػػػػػٍن ديكًف اَّللً  ًمػػػػػػػػٍن أىٍكلًيىػػػػػػػػاءى مثي  الى تػيٍنصىػػػػػػػػريكفى   ػػػػػػػػكيمي الن ػػػػػػػػاري كىمىػػػػػػػػا لىكي ػػػػػػػػوا فػىتىمىس   (﴾113ال ػػػػػػػػًذينى  ىلىمي

الظػػػػػػػػاظتني موجػػػػػػػػبه ظتسػػػػػػػػيس   فػػػػػػػػذكر تعػػػػػػػػاذل أٌف الركػػػػػػػػوف إذل الظلمػػػػػػػػة مػػػػػػػػن الكفػػػػػػػػار ك [113]هػػػػػػػػود: 
ػػػػػذى الركػػػػػوف إلػػػػػيهم دينػػػػػان  يكػػػػػرىاى، فكيػػػػػ  مبػػػػػن اخت 

النػػػػػار، كدل ييفػػػػػٌرؽ بػػػػػني مىػػػػػن خػػػػػاؼ مػػػػػنهم كغػػػػػريا إال اظت
ػػػػػب  زكاؿ التوحيػػػػػد كأهلػػػػػه، كاسػػػػػتيالء أهػػػػػل  ، كأىحى كرأَين حسػػػػػنان كأعػػػػػادم مبػػػػػا قىػػػػػًدرى عليػػػػػه مػػػػػن مػػػػػاؿو كأرمو

 ".الشرؾ عليهم؟ فبٌف هذا أعظمى الكفر كالركوف
ػػػػػػرى اًبَّللً  ًمػػػػػػٍن بػىٍعػػػػػػًد ًإنتىانًػػػػػػًه ًإال  مىػػػػػػٍن أيٍكػػػػػػرًاى قولػػػػػػه تعػػػػػػاذل: "ِف الػػػػػػدليل الرابػػػػػػع عشػػػػػػر: كقػػػػػػاؿ  ﴿مىػػػػػػٍن كىفى

ػػػػػػرىحى اًبٍلكيٍفػػػػػػًر صىػػػػػػٍدرنا فػىعىلىػػػػػػٍيًهٍم غىضىػػػػػػبه ًمػػػػػػنى اَّللً  كىعتىيػػػػػػٍم عىػػػػػػذىا نتىػػػػػػاًف كىلىًكػػػػػػٍن مىػػػػػػٍن شى ػػػػػػً نل اًبإٍلً به كىقػىٍلبيػػػػػػهي ميٍطمى
ػػػػػمى تعػػػػػاذل [106]النحػػػػػل:  (﴾106عىًظػػػػػيمه   حيكمػػػػػان ال يػيبىػػػػػد ؿي أٌف مىػػػػػن رجػػػػػع عػػػػػن دينػػػػػه إذل   فىحىكى

ػػػػػرى  ، سػػػػػواءه كػػػػػاف لػػػػػه عػػػػػذره خوفػػػػػان علػػػػػى نفػػػػػسو أك مػػػػػاؿو أك أهػػػػػلو أـى ال، كسػػػػػواءه كىفى الكفػػػػػر، فهػػػػػو كػػػػػافره
ػػػػػرى بفعلػػػػػه كمقالػػػػػه أك أبحػػػػػدقتا دكف الخػػػػػر، كسػػػػػواءه كػػػػػاف  ببا نػػػػػه أـى بظػػػػػاهرا دكف اب نػػػػػه، كسػػػػػواءه كىفى

يٍكػػػػػرىاي، كهػػػػػو ِف لغتنػػػػػا:  امعػػػػػان ِف دنيػػػػػا يناعتػػػػػا مػػػػػن اظتشػػػػػركني 
ػػػػػلًٌ حػػػػػاؿو إال اظت أـى ال  فهػػػػػو كػػػػػافره علػػػػػى كي

اي  ػػػػػذى ، فػػػػػبذا أيٍكػػػػػرًاى اإلنسػػػػػاف علػػػػػى الكفػػػػػر كقيػػػػػل لػػػػػه: اكفيػػػػػر كإال قتلنػػػػػاؾ أك ضػػػػػربناؾ، أك أىخى ٍغصيػػػػػوبي
ى
اظت

اظتشػػػػػػركوف فضػػػػػػربوا كدل نتيًٍكٍنػػػػػػهي الػػػػػػتخٌلص إال مبػػػػػػوافقتهم، جػػػػػػازى لػػػػػػه مػػػػػػوافقتهم ِف الظػػػػػػاهر، بشػػػػػػرط أف 
ه مطم نػػػػػان ابإلنتػػػػػاف، أم يبتػػػػػان عليػػػػػه معتقػػػػػدان لػػػػػه، فأٌمػػػػػا إف كافقهػػػػػم بقلبػػػػػه فهػػػػػو كػػػػػافره كلػػػػػو  يكػػػػػوف قلبػػػػػ
 .كاف ميٍكرىهان 

أم قػػػػػػػػػػوعتم اكفيػػػػػػػػػػر كإال قتلنػػػػػػػػػػاؾ أك -ك ػػػػػػػػػػاهر كػػػػػػػػػػالـ أزتػػػػػػػػػػد رزتػػػػػػػػػػه هللا أنػػػػػػػػػػه ِف الصػػػػػػػػػػورة األكذل 
ني كهػػػػػو ال يكػػػػػوف ميكرىهػػػػػان حػػػػػ  ييعذبػػػػػه اظتشػػػػػركوف، فبنػػػػػه لىٌمػػػػػا دخػػػػػل عليػػػػػه لتىٍػػػػػ ى بػػػػػن مىعػػػػػ -ضػػػػػربناؾ

ػػػػػل مى عليػػػػػه فلػػػػػم يػىػػػػػريد  عليػػػػػه السػػػػػالـ، فمػػػػػا زاؿ يعتػػػػػذر كيقػػػػػوؿ: حػػػػػديث عٌمػػػػػار، كقػػػػػاؿ هللا  مػػػػػريض، فىسى
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نتىػػػػػػاًف(: تعػػػػػػاذل ػػػػػػً نل اًبإٍلً فػىقىلىػػػػػػبى أزتػػػػػػد كجهػػػػػػه إذل اصتانػػػػػػب الخػػػػػػر فقػػػػػػاؿ  ، ًإال  مىػػػػػػٍن أيٍكػػػػػػرًاى كىقػىٍلبيػػػػػػهي ميٍطمى
: ال يىقبلي عذاران   .لتىٍ ى

: لتػػػػػػػتجُّ َبػػػػػػػديث عٌمػػػػػػػار، كحػػػػػػػديث عٌمػػػػػػػار: مػػػػػػػررتي هبػػػػػػػم كهػػػػػػػم فلٌمػػػػػػػا خػػػػػػػرج لتػػػػػػػ ، قػػػػػػػاؿ أزتػػػػػػػد
: كهللا مػػػػػػا رأيػػػػػػطي  ػػػػػػتػيهيم فىضىػػػػػػرىبيون، كأنػػػػػػتم قيػػػػػػلى لكػػػػػػم: نريػػػػػػد أف نضػػػػػػربكم، فقػػػػػػاؿ لتىٍػػػػػػ ى يػٍ ػػػػػػبُّونىكى فػىنػىهى يىسي

 .حتط أدا السماء أىفػٍقىهي ِف دين هللا تعاذل منك
ػػػػػػػارحنيى صػػػػػػػدكرهم ابلكفػػػػػػػ ر، كإف كػػػػػػػانوا يقطعػػػػػػػوف علػػػػػػػى مثٌ أخػػػػػػػل تعػػػػػػػاذل أٌف هػػػػػػػؤالء اظترتػػػػػػػدين الش 

 .اضت  كيقولوف: ما فعلنا هذا إال خوفان، فعليهم غضبه من هللا كعتم عذابه عظيمه 
مث أخػػػػػػل تعػػػػػػاذل أف سػػػػػػبب هػػػػػػذا الكفػػػػػػر كالعػػػػػػػذاب لػػػػػػيس بسػػػػػػبب االعتقػػػػػػاد للشػػػػػػرؾ، أك اصتهػػػػػػػل 
ابلتوحيػػػػػػد، أك الػػػػػػبغض للػػػػػػدين، أك ػتبٌػػػػػػة الكفػػػػػػر، كإفتػػػػػػا سػػػػػػببه أٌف لػػػػػػه ِف ذلػػػػػػك حظػػػػػػان مػػػػػػن حظػػػػػػوظ 

بُّوا اضتٍىيىػػػػػػاةى  ﴿ذىلًػػػػػػكى نيا، فػػػػػػك رىا علػػػػػػى الػػػػػػدين كعلػػػػػػى ًرضىػػػػػػى ربًٌ العػػػػػػالىًمني، فقػػػػػػاؿ: الػػػػػػد ػػػػػػمي اٍسػػػػػػتىحى أبًىنػ هي
ػػػػػػػػاًفرًينى   نٍػيىا عىلىػػػػػػػػى اٍلًخػػػػػػػػرىًة كىأىف  اَّلل ى الى يػىٍهػػػػػػػػًدم اٍلقىػػػػػػػػٍوـى اٍلكى فىكىف ػػػػػػػػرىهيم  [107]النحػػػػػػػػل:  (﴾107الػػػػػػػػدُّ

، مث أخػػػػػػػل تعػػػػػػػاذل أٌف هػػػػػػػؤالء تعػػػػػػػاذل، كأخػػػػػػػلى أنػػػػػػػه ال يىهػػػػػػػديًهم مػػػػػػػع كػػػػػػػودم يعتػػػػػػػذركف مبحبٌػػػػػػػة الػػػػػػػدنيا
اظترتػػػػدين ألجػػػػل اسػػػػتحباب الػػػػدنيا علػػػػػى الخػػػػرة هػػػػم الػػػػذينى  يبًػػػػػعى علػػػػى قلػػػػوهبم كشتىًٍعًهػػػػم كأىٍبصػػػػػارًهم، 

 (137 . "كأدم هيمي الغافلوف، مث أخل خلان مؤك دان ػتققان أدم ِف الخرة هم اطتاسركف
اؿ األيٌمػػػػة ِف زمانػػػػػه كتتػػػػػابع قػػػػاؿ الشػػػػػيخ زتػػػػد بػػػػػن عتيػػػػػ  ِف  غتموعػػػػة التوحيػػػػػد( بعػػػػد أف ذكػػػػػر حػػػػػ

ػػػػػػراي مػػػػػػن االفتتػػػػػػاف قػػػػػػد رأينػػػػػػا مػػػػػػا هػػػػػػو "الفػػػػػػمل كدخػػػػػػوؿ اظتشػػػػػػركني إذل أرض اظتسػػػػػػلمني قػػػػػػاؿ:  كمػػػػػػا ذىكى
 نظريا، أك أعظم منه ِف هذا األزماف، ككذلك انقسم الناسي أقسامان:

انصػػػػػػػػػره لػػػػػػػػػدين اإلسػػػػػػػػػالـ، كسػػػػػػػػػاعو ِف ذلػػػػػػػػػك بكػػػػػػػػػل جهػػػػػػػػػدا، كهػػػػػػػػػم القليلػػػػػػػػػوف عػػػػػػػػػددان أح         دىا  
  أجران.األعظموف عند هللا
 .خاذؿه ألهل اإلسالـ،  رؾه ًلمىعونىًتًهم القس  الثا  

ًتًهم، كقػػػػػػد  القس        الثال         خػػػػػػارجه عػػػػػػن شػػػػػػريعة اإلسػػػػػػالـ مبظػػػػػػاهرة حػػػػػػزب اظتشػػػػػػركني كميناصىػػػػػػحى
طِّ       ا لِّي       ْدحِّ   بِّب  قػػػػػػاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصعػػػػػػن الن ػػػػػػِبًٌ  هنع هللا يضرركل الطػػػػػػلان عػػػػػػن ابػػػػػػن عبٌػػػػػػاس  اطِّلِّ      وِّ م       ْن أ ع       ان  اب 

 َِّّّ َِّّّ و ذِّمَّة  ر س ولِّ ا ْنو  ذِّمَّة  ا ْْ مِّ  (139 . "(138 ملسو هيلع هللا ىلصح قًّا، ف  ق ْد ب رِّئ 
                                                           

 137) 1/302.) 
ٍسنىاًد كىدلىٍ متيٍرًجىااي، كابن ًحبٌاف ِف ا ركحني  7134اضتاكم  (138   (.2944(، كالطلان ِف اظتعإم األكسط  1/365( كقاؿ: هىذىا حىًديثه صىًحيحي اإٍلً
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 ؟فانظر َي عبدى هللا لنفسك كِف أمًٌ األقساـ أنطى 
 

كأٌمػػػػػا اظتسػػػػػألة الثالثػػػػػة كهػػػػػي مػػػػػا ييعػػػػػذىري الرجػػػػػل بػػػػػه علػػػػػى "كقػػػػػاؿ رزتػػػػػه هللا ِف  غتموعػػػػػة التوحيػػػػػد(: 
 شركني، كإ هار الطاعة عتم، فاعلم أٌف إ هار اظتوافقة للمشركني  الث حاالت:موافقة اظت

أف يػػػػػػػوافقهم ِف الظػػػػػػػاهر كالبػػػػػػػا ن فينقػػػػػػػاد عتػػػػػػػم بظػػػػػػػاهرا، كنتيػػػػػػػل إلػػػػػػػيهم كيػػػػػػػوادهم  احلال       ة الوىل 
ػػػػػن، كهػػػػػو ؽتػػػػػن  ببا نػػػػػه، فهػػػػػذا كػػػػػافره خػػػػػارجه مػػػػػن اإلسػػػػػالـ، سػػػػػواءه كػػػػػاف ميٍكرىهػػػػػان علػػػػػى ذلػػػػػك أك دل يكي

ػػػػػػرىحى اًبٍلكيٍفػػػػػػًر صىػػػػػػٍدرنا فػىعىلىػػػػػػٍيًهٍم غىضىػػػػػػبه ًمػػػػػػنى اَّللً  كىعتىيػػػػػػٍم عىػػػػػػذىابه عىًظػػػػػػ: قػػػػػػاؿ هللا فيػػػػػػه يمه ﴿كىلىًكػػػػػػٍن مىػػػػػػٍن شى
 .[106]النحل:  (﴾106 

أف يػػػػػوافقهم كنتيػػػػػلى إلػػػػػيهم ِف البػػػػػا ن مػػػػػع ؼتالفتػػػػػه عتػػػػػم ِف الظػػػػػاهر، فهػػػػػذا كػػػػػافره  احلال     ة الثاني     ة 
 .أيضان، كلكن إذا عمل ابإلسالـ  اهران عيًصمى ماليه كدىميه، كهو اظتناف 

 أف يوافقهم ِف الظاهر مع ؼتالفته عتم ِف البا ن، كهو على كجهىنٍي: احلالة الثالثة 
أف يفعػػػػػل ذلػػػػػػك لكونػػػػػػه ِف سػػػػػػلطادم مػػػػػػع ضػػػػػرهبم كتقييػػػػػػدهم لػػػػػػه، كيهددكنػػػػػػه ابلقتػػػػػػل،  أح      د ا 

فيقولػػػػػػػوف لػػػػػػػه: إٌمػػػػػػػا أف توافقنػػػػػػػا كتيٍظًهػػػػػػػرى االنقيػػػػػػػاد لنػػػػػػػا، كإال قتلنػػػػػػػاؾ، فبنػػػػػػػه كاضتالػػػػػػػة هػػػػػػػذا كتػػػػػػػوز لػػػػػػػه 
ِف الظػػػػػاهر مػػػػػع كػػػػػوف قلبػػػػػه مطم نػػػػػان ابإلنتػػػػػاف، كمػػػػػا جػػػػػرل لعٌمػػػػػار حػػػػػني أنػػػػػزؿ هللا تعػػػػػاذل:  مػػػػػوافقتهم

نتىػػػػػػاًف﴾ ػػػػػػً نل اًبإٍلً ﴿ًإال  أىٍف تػىتػ قيػػػػػػوا ، ككمػػػػػػا قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاذل: [106]النحػػػػػػل:  ﴿ًإال  مىػػػػػػٍن أيٍكػػػػػػرًاى كىقػىٍلبيػػػػػػهي ميٍطمى
دىل تىػػػػػا علػػػػػى اضتكػػػػػم كمػػػػػا نػىب ػػػػػهى عػػػػػن ذلػػػػػك ابػػػػػن كثػػػػػري ِف  ، فاليتػػػػػاف[28]آؿ عمػػػػػراف:  ًمػػػػػنػٍهيٍم تػيقىػػػػػاةن﴾

 .فسري آية آؿ عمرافت
أف يػػػػػوافقىهم ِف الظػػػػػاهر مػػػػػع ؼتالفتػػػػػه عتػػػػػم ِف البػػػػػا ن، كهػػػػػو لػػػػػيس ِف سػػػػػلطادم،  الوج     و الث     ا  

، أك خػػػػػوؼو ؽتػػػػػا  ػػػػػح ةو بػػػػػو نو أك عيػػػػػاؿو كإفتػػػػػا زتلػػػػػه علػػػػػى ذلػػػػػك إٌمػػػػػا  مػػػػػعه ِف رَيسػػػػػةو أك مػػػػػاؿو أك مىشى
 البػػػػػا ن، كهػػػػػو ؽتػػػػػن لتػػػػػدث ِف اظتػػػػػكؿ، فبنػػػػػه ِف هػػػػػذا اضتػػػػػاؿ يكػػػػػوف مرتػػػػػدان كال تنفعػػػػػه كراهتػػػػػه عتػػػػػم ِف

بُّوا اضتٍىيىػػػػػػػاةى فػػػػػػػيهم: قػػػػػػػاؿ هللا  ػػػػػػػمي اٍسػػػػػػػتىحى نٍػيىا عىلىػػػػػػػى اٍلًخػػػػػػػرىًة كىأىف  اَّلل ى الى يػىٍهػػػػػػػًدم اٍلقىػػػػػػػٍوـى  ﴿ذىلًػػػػػػػكى أبًىنػ هي الػػػػػػػدُّ
ػػػػػػاًفرًينى   فػػػػػػأخلهم أنػػػػػػػه دل لتملهػػػػػػم علػػػػػػػى الكفػػػػػػر اصتهػػػػػػػلي أك بيغضػػػػػػػه،  [107]النحػػػػػػػل:  (﴾107اٍلكى

 .الدنيا فك ركا على الدينكال ػتٌبة البا ل، كإفتا هو أٌف عتم حظان من حظوظ 
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 هذا معَن كالـ شيخ اإلسالـ   بن عبد الوهاب رزته هللا تعاذل كعفا عنه.
  
كأٌمػػػػػا مػػػػػا يعتقػػػػػدا كثػػػػػريه مػػػػػن النػػػػػاس عػػػػػذران، فبنػػػػػه تػػػػػزينيي الشػػػػػيطاف كتسػػػػػويليهي، كذلػػػػػك أٌف بعضػػػػػهم  

ار اظتوافقػػػػػػػة إذا خىو فىػػػػػػػهي أكليػػػػػػػاء الشػػػػػػػيطاف خوفػػػػػػػان ال حقيقػػػػػػػةى لػػػػػػػه،  ػػػػػػػٌن أنػػػػػػػه كتػػػػػػػوز لػػػػػػػه بػػػػػػػذلك إ هػػػػػػػ
ػػػػػره مػػػػػنهم إذا زىي ػػػػػنى لػػػػػه الشػػػػػيطاف  معػػػػػان دنيػػػػػوَين، ختىىي ػػػػػلى أنػػػػػه كتػػػػػوز لػػػػػه  للمشػػػػػركني، كاالنقيػػػػػاد عتػػػػػم، كآخى

 موافقةن للمشركني ألجل ذلك، كشىب هى على اصتيه اؿ أبنه ميٍكرىاه كقد ذكر العلماء صفة اإلكراا.
اهبى فوجػػػػػػدت اإلكػػػػػػراا متتلػػػػػػ  قػػػػػػاؿ شػػػػػػيخ اإلسػػػػػػالـ ابػػػػػػن تيميػػػػػػة رزتػػػػػػه هللا تعػػػػػػاذل: أتٌملػػػػػػط اظتػػػػػػذ

يٍعتػىػػػػػلىً ِف اعتًبىػػػػػة كؿتوهػػػػػا، فػػػػػبٌف أزتػػػػػد 
يٍعتػىبػىػػػػػري ِف كلمػػػػػات الكفػػػػػر كػػػػػاإلكراا اظت

يٍكػػػػػرىا، فلػػػػػيس اظت
ابخػػػػػتالؼ اظت

قػػػػػػد نىػػػػػػص  ِف غػػػػػػري موضػػػػػػعو علػػػػػػى أٌف اإلكػػػػػػراا علػػػػػػى الكفػػػػػػر ال يكػػػػػػوف إال ابلتعػػػػػػذيب مػػػػػػن ضػػػػػػربو أك 
اقها مبسػػػػػكنةو  قػىٍيػػػػػدو، كال يكػػػػػوف الكػػػػػالـ إكراهػػػػػان، كقػػػػػد نػػػػػص  علػػػػػى أفٌ  بىػػػػػٍط زكجهػػػػػا صىػػػػػدى اظتػػػػػرأةى لػػػػػو كىهى

ػػػػػػب لػػػػػػه إال إذا خافػػػػػػط أف ييطٌلقهػػػػػػا أك يسػػػػػػيءى ًعٍشػػػػػػرىتػىهىا، فإعػػػػػػل  فلهػػػػػػا أف ترجػػػػػػع علػػػػػػى أدػػػػػػا ال تػىهى
ػػػػػا، كمثػػػػػل هػػػػػذا ال  خػػػػػوؼ الطػػػػػالؽ أك سػػػػػوءى الًعشػػػػػرة إكراهػػػػػان، كلفظػػػػػه ِف موضػػػػػعو آخػػػػػر: ألنػػػػػه أىٍكرىهىهى

خشػػػػيى الكفػػػػارى أف ال يػيزىكًٌجػػػػواي، كأف لتىيوليػػػػوا بينػػػػه كبػػػػني  يكػػػػوف إكراهػػػػان علػػػػى الكفػػػػر، فػػػػبٌف األسػػػػريى إف
 .ق .امرأته، دل يػيبىح له التكلُّمي بكلمة الكفر. ا

 ، كاظتقصػػػػػػود منػػػػػػه أٌف اإلكػػػػػػرااى علػػػػػػى كلمػػػػػػة الكفػػػػػػر ال يكػػػػػػوف إال ابلتعػػػػػػذيب مػػػػػػن ضػػػػػػربو أك قتػػػػػػلو
زكجتػػػػه ال يكػػػػوف  كأٌف الكػػػػالـ ال يكػػػػوف إكراهػػػػان، ككػػػػذلك اطتػػػػوؼ مػػػػن أف لتىيػػػػوؿى الكفػػػػار بينػػػػه كبػػػػني

ى لػػػك قػػػوؿ النػػػِب  صػػػػلى هللا إكراهػػػان، فػػػبذا علمػػػط ذلػػػك كعرفػػػط مػػػػا كقػػػع مػػػن كثػػػريو مػػػن النػػػػاس، تػىبػىػػػني 
ْس     م    رِّيبا    ا»: عليػػػػه كسػػػػلم أ  اْلِّ أ    رِّيبا    اب     د  ، كقػػػػد عػػػػاد غريبػػػػان كأغػػػػربى (140 «، و س     ي  ع ود  ك م     ا ب     د 

 المه رزته هللا.انتهى ك (141 "منه مىن يعرفه على اضتقيقة، كاب التوفي 
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كإذا كػػػػػػاف السػػػػػػل  قػػػػػػد شتىُّػػػػػػوا مػػػػػػانعي "قػػػػػػاؿ شػػػػػػيخ اإلسػػػػػػالـ ابػػػػػػن تيميػػػػػػة ِف  غتمػػػػػػوع الفتػػػػػػاكل(: 
الزكػػػػػاة مرتػػػػػدين، مػػػػػع كػػػػػودم يصػػػػػوموفى كييصىػػػػػلُّوفى كدل يكونػػػػػوا ييقػػػػػاتلوف رتاعػػػػػةى اظتسػػػػػلمني فكيػػػػػ  مبىػػػػػن 

 (142 . "صار مع أعداء هللا كرسوله قاتالن للمسلمني؟
إف األدلػػػػػػة علػػػػػى كفػػػػػػر اظتسػػػػػػلم "الوهػػػػػاب ِف  الرسػػػػػػائل الشخصػػػػػية(:  كقػػػػػاؿ الشػػػػػػيخ   بػػػػػن عبػػػػػػد

أكثػػػػػر مػػػػػن أف حتيٍصىػػػػػرى مػػػػػن   -كلػػػػػو دل ييٍشػػػػػرًؾ-إذا أىٍشػػػػػرىؾى اب أك صػػػػػارى مػػػػػع اظتشػػػػػركني علػػػػػى اظتسػػػػػلمني 
يٍعتىمىدينى 

  (143 . "كالـ هللا ككالـ رسوله ككالـ أهل العلم اظت
اب ِف  غتموعػػػػػة التوحيػػػػػد( ِف ذكػػػػػر قػػػػػاؿ الشػػػػػيخ سػػػػػليماف بػػػػػن عبػػػػػد هللا بػػػػػن   بػػػػػن عبػػػػػد الوهػػػػػ

﴿ًإف  ال ػػػػػػػًذينى  :الػػػػػػػدليل السػػػػػػادس: قولػػػػػػه تعػػػػػػاذل"األدلػػػػػػة علػػػػػػى كفػػػػػػر مىػػػػػػػن كىاذلى أهػػػػػػل اإلشػػػػػػراؾ قػػػػػػاؿ: 
ػػػػػػتيٍم قىػػػػػػاليوا كين ػػػػػػػا ميٍستى  ػػػػػػةي  ىػػػػػػػاًلًمي أىنٍػفيًسػػػػػػًهٍم قىػػػػػػاليوا فًػػػػػػػيمى كينػٍ ًئكى ٍضػػػػػػعىًفنيى ِف اأٍلىٍرًض قىػػػػػػػاليوا أىدلٍى تػىوىف ػػػػػػاهيمي اٍلمىالى

ػػػػػػػػػػاءىٍت مىًصػػػػػػػػػػرينا   ػػػػػػػػػػن مي كىسى ػػػػػػػػػػا فىأيكلى ًػػػػػػػػػػكى مىػػػػػػػػػػٍأكىاهيٍم جىهى ػػػػػػػػػػاًجريكا ًفيهى ػػػػػػػػػػٍن أىٍرضي اَّللً  كىاًسػػػػػػػػػػعىةن فػىتػيهى  (﴾97تىكي
، أم ِف أمًٌ فريػػػػػػػػػ و كنػػػػػػػػػػتيم، أىِف اظتسػػػػػػػػػلمني أـى ِف فريػػػػػػػػػ  اظتشػػػػػػػػػػركني؟ فػػػػػػػػػاعفىفيوا عػػػػػػػػػػن  [97]النسػػػػػػػػػاء: 

﴿قىػػػػػػاليوا أىدلٍى وا عتػػػػػػم: كػػػػػػودم ليسػػػػػػوا ِف فريػػػػػػ  اظتسػػػػػػلمني ابالستضػػػػػػعاؼ، فلػػػػػػم تعػػػػػػذيٍرهيمي اظتالئكػػػػػػة، كقػػػػػػال
ػػػػػػػػػػا فىأيكلى ًػػػػػػػػػػكى مىػػػػػػػػػػٍأكى  ػػػػػػػػػػاًجريكا ًفيهى ػػػػػػػػػػٍن أىٍرضي اَّللً  كىاًسػػػػػػػػػػعىةن فػىتػيهى ػػػػػػػػػػاءىٍت مىًصػػػػػػػػػػرينا  تىكي ػػػػػػػػػػن مي كىسى  (﴾97اهيٍم جىهى

اف الػػػػػذين خرجػػػػػوا عػػػػػن اظتسػػػػػلمني كصػػػػػاركا مػػػػػع [97]النسػػػػػاء:    كال يشػػػػػكُّ عاقػػػػػله أٌف ]أهػػػػػلى[ البيلػػػػػدى
ة نزلػػػػػػػط ِف أانسو مػػػػػػػن أهػػػػػػػل مكػػػػػػػة أىٍسػػػػػػػلىميوا اظتشػػػػػػػركني، كِف فػػػػػػػريقهم كرتػػػػػػػاعتهم. هػػػػػػػذا مػػػػػػػع أٌف اليػػػػػػػ

ػػػػػػوا عػػػػػػن اعتإػػػػػػرة، فلٌمػػػػػػا خػػػػػػرج اظتشػػػػػػركوف إذل بػػػػػػدرو أكرهػػػػػػوهم علػػػػػػى اطتػػػػػػركج معهػػػػػػم فخرجػػػػػػوا  كاحتيًبسي
خػػػػائفني، فػىقىػػػػتػىلىهيمي اظتسػػػػلموف يػػػػـو بػػػػدرو، فلٌمػػػػا علمػػػػوا بقػػػػتلهم أتٌسػػػػفوا، كقػػػػالوا: قػىتػىٍلنىػػػػا ًإٍخوىانػىنىػػػػا، فػػػػأنزؿ 

ل البيلػػػػػػػداف الػػػػػػػذين كػػػػػػػانوا علػػػػػػػى اإلسػػػػػػػالـ فخلعػػػػػػػوا رًبٍػقىتىػػػػػػػهي مػػػػػػػن فكيػػػػػػػ  أبهػػػػػػػهللا فػػػػػػػيهم هػػػػػػػذا اليػػػػػػػةى. 
ػػػػػركا ألهػػػػػػل الشػػػػػرؾ اظتوافقػػػػػػةى علػػػػػى ديػػػػػػنهم، كدخػػػػػوالن ِف  ػػػػػػاعتهم، كآككهػػػػػم كنصػػػػػػركهم  أعنػػػػػاقهم، كأىٍ هى
ػػػػػػتميهيم كعىيػػػػػػبػيهيم  ػػػػػػبػُّهيم كشى لوا أهػػػػػػل التوحيػػػػػػد، كاتٌبعػػػػػػوا غػػػػػػريى سػػػػػػبيلهم، كخىط ػػػػػػؤهيم ك هػػػػػػر فػػػػػػيهم سى ػػػػػػذى كخى

هي رأيًهػػػػػػػػم ِف  بػػػػػػػػا م علػػػػػػػػى التوحيػػػػػػػػد كالصػػػػػػػػل عليػػػػػػػػه كعلػػػػػػػػى اصتهػػػػػػػػاد فيػػػػػػػػه، كاالسػػػػػػػػتهزاء هبػػػػػػػػم كتسػػػػػػػػفي
ٍرهػػػػػػان، كاختيػػػػػاران ال اضػػػػػطراران، فهػػػػػػؤالء أىٍكذلى ابلكفػػػػػر كالنػػػػػػار  كعػػػػػاكنػىهيم علػػػػػى أهػػػػػػل التوحيػػػػػد  ىٍوعػػػػػان ال كى
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ػػػػػػػػٌحان ابلػػػػػػػػو ن كخوفػػػػػػػػان مػػػػػػػػن الكفػػػػػػػػار كخرجػػػػػػػػوا ِف جيشػػػػػػػػهم ميٍكػػػػػػػػرىهنيى  مػػػػػػػػن الػػػػػػػػذين تركػػػػػػػػوا اعتإػػػػػػػػرة شي
 (144 . "خىائفنيى 

ػػػػػػنية( كعىػػػػػػد  فيهػػػػػػا أئمػػػػػػة الػػػػػدعوة النإديػػػػػػة  ال ػػػػػػةى أمػػػػػػورو تيوًجػػػػػػبي جهػػػػػػاد مىػػػػػػن كجػػػػػ اء ِف  الػػػػػػدرر الس 
ػػػػػػػن ات صىػػػػػػػ ى بػػػػػػػه مظػػػػػػػاهرةي اظتشػػػػػػػركني، األمػػػػػػػر الثالػػػػػػػث: "ات صىػػػػػػػ ى هبػػػػػػػا منهػػػػػػػا:  ؽتػػػػػػػا يوًجػػػػػػػبي اصتهػػػػػػػادى ًلمى

، فهػػػػذا كفػػػػره ؼتػػػػرجه مػػػػن اإلسػػػػال ػػػػن كإعػػػػانًتهم علػػػػى اظتسػػػػلمني بيػػػػدو أك بلسػػػػافو أك بقلػػػػبو أك مبػػػػاؿو ـ، فىمى
أعػػػػاف اظتشػػػػركني علػػػػى اظتسػػػػلمني، كأىمىػػػػد  اظتشػػػػركني مػػػػن مالػػػػه مبػػػػا يسػػػػتعينوف بػػػػه علػػػػى حػػػػرب اظتسػػػػلمني 

 (145 . "اختياران منه فقد كىفىرى 

ػػػػػػػنية(:  ػػػػػػػامىعى ملسو هيلع هللا ىلصقػػػػػػػاؿ "قػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػيخ عبػػػػػػػد اللطيػػػػػػػ  بػػػػػػػن عبػػػػػػػد الػػػػػػػرزتن ِف  الػػػػػػػدرر الس  :  مىػػػػػػػٍن جى
ػػػػكىنى مىعىػػػػهي فىًبن ػػػػ نىة يكػػػػوف كػػػػافران،  (146 . "هي ًمثٍػليػػػػهي اٍلميٍشػػػػرًؾى كىسى ػػػػاكى يسى

يإىامىعىػػػػة كاظت
فػػػػال ييقػػػػاؿ: إنػػػػه مبإػػػػرد اظت

ػػػػهي  بػػػػل اظتػػػػراد: أٌف مىػػػػن عإػػػػز عػػػػن اطتػػػػركج مػػػػن بػػػػني  ىٍهػػػػرىان اظتشػػػػركني، كأخرجػػػػواي معهػػػػم كىرهػػػػان فحكمي
ػػػػػػػم ِف القتػػػػػػػػل كأخػػػػػػػػذ اظتػػػػػػػاؿ ال ِف الكفػػػػػػػػر، كأٌمػػػػػػػػا إف خػػػػػػػػرج معهػػػػػػػم لقتػػػػػػػػاؿ اظتسػػػػػػػػلمني  ىٍوعػػػػػػػػان  حكميهي

 (147 . "ران، أك أعادم ببدنه كماله فال شٌك أٌف حيكمىهي حيكميهيم ِف الكفركاختيا

كتػػػػػوز اإلحسػػػػػاف إذل الكفػػػػػار "قػػػػػاؿ الشػػػػػيخ عبػػػػػد العزيػػػػػز بػػػػػن ابز رزتػػػػػه هللا ِف  فتػػػػػاكل إسػػػػػالمية(: 
غػػػػػػري اضتػػػػػػربيني دكف مػػػػػػود م( مث قػػػػػػاؿ:  أٌمػػػػػػا الكفػػػػػػار اضتربيػػػػػػوف فػػػػػػال جتػػػػػػوز مسػػػػػػاعد م بشػػػػػػيءو، بػػػػػػل 

﴿كىمىػػػػٍن يػىتػىػػػػوىعت يٍم ًمػػػػٍنكيٍم فىًبن ػػػػػهي : عػػػػز كجػػػػلني مػػػػن نػػػػواقض اإلسػػػػالـ لقػػػػوؿ هللا مسػػػػاعد م علػػػػى اظتسػػػػلم
 (148 . "[51]اظتائدة:  ًمنػٍهيٍم﴾

كقػػػػػد أىرٍتىػػػػػعى علمػػػػػاء "كيقػػػػػوؿ الشػػػػػيخ عبػػػػػد العزيػػػػػز بػػػػػن ابز رزتػػػػػه هللا أيضػػػػػان ِف  فتػػػػػاكل ابػػػػػن ابز(: 
اعدة اإلسػػػػػالـ علػػػػػى أٌف مىػػػػػن  ػػػػػاهرى الكفػػػػػار علػػػػػى اظتسػػػػػلمني كسػػػػػاعدهم علػػػػػيهم أبمًٌ نػػػػػوعو مػػػػػن اظتسػػػػػ
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ػػػػػػػػودى : سػػػػػػػػبحانه كتعػػػػػػػػاذلفهػػػػػػػػو كػػػػػػػػافره مػػػػػػػػثلهم، كمػػػػػػػػا قػػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػًذينى آمىنيػػػػػػػػوا الى تػىت ًخػػػػػػػػذيكا اٍليػىهي ﴿َيى أىيػُّهى
 ."[51]اظتائػػػػػػػدة:  بػىٍعضيػػػػػػػهيٍم أىٍكلًيىػػػػػػػاءي بػىٍعػػػػػػػضو كىمىػػػػػػػٍن يػىتػىػػػػػػػوىعت يٍم ًمػػػػػػػٍنكيٍم فىًبن ػػػػػػػهي ًمػػػػػػػنػٍهيٍم﴾ كىالن صىػػػػػػػارىل أىٍكلًيىػػػػػػػاءى 

 149) 
 

يظىػػػػػ
يظػػػػػاهىرىةى ليسػػػػػط كفػػػػػران كمػػػػػن األدلػػػػػة الػػػػػِت لتىٍػػػػػتىجُّ هبػػػػػا اظت

اًهركفى للكفػػػػػار كيىسػػػػػتدلوف هبػػػػػا علػػػػػى أٌف اظت
ؼترجػػػػػػان مػػػػػػن اظتلٌػػػػػػة قصػػػػػػة حا ػػػػػػبو ِف الصػػػػػػحيحىنٍي عنػػػػػػدما بػىعىػػػػػػثى رسػػػػػػالةن إذل مشػػػػػػركي مكػػػػػػة متػػػػػػلهم 

ػػػػػػوؿي  ملسو هيلع هللا ىلصإلػػػػػػيهم، كلىٌمػػػػػػا كقعػػػػػػط رسػػػػػػالتىه بيػػػػػػد رسػػػػػػوًؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلصمبىسػػػػػػري رسػػػػػػوًؿ هللا  َي  : ملسو هيلع هللا ىلصهللًا  فػىقىػػػػػػاؿى رىسي
ا َ  م       ا ى       ذ  ٍنػػػػػػطي اٍمػػػػػػرىأن ميٍلصىػػػػػػقنا ِف قػيػػػػػػرىٍي و ح اطِّ       ، ًإٌنً كي ػػػػػػٍل عىلىػػػػػػي  ػػػػػػوؿى هللًا: الى تػىٍعإى : َيى رىسي -؟ قىػػػػػػاؿى

ػػػػػٍن ًمػػػػػٍن أىنٍػفيًسػػػػػهىا ػػػػػا كىدلٍى أىكي ًليفن ٍنػػػػػطي حى : كي ػػػػػاًجرًينى مىػػػػػٍن عتىيػػػػػٍم قػىػػػػػ -يػىقيػػػػػوؿي يهى
ػػػػػافى مىػػػػػٍن مىعىػػػػػكى ًمػػػػػٍن اظت ته كىكى رىاابى

ػػػػػػػذى ًعٍنػػػػػػػدىهيٍم يىػػػػػػػدن  ػػػػػػػًب فًػػػػػػػيًهٍم أىٍف أىختً  ػػػػػػػوفى أىٍهلًػػػػػػػيًهٍم كىأىٍمػػػػػػػوىاعتىيٍم، فىأىٍحبػىٍبػػػػػػػطي ًإٍذ فىػػػػػػػاتىًي ذىلًػػػػػػػكى ًمػػػػػػػٍن الن سى ا لتىٍمي
: رى  ، فػىقىػػػػػػاؿى ـً ٍسػػػػػػالى ادنا عىػػػػػػٍن ًديػػػػػػًي كىالى ًرضنػػػػػػا اًبٍلكيٍفػػػػػػًر بػىٍعػػػػػػدى اإٍلً ػػػػػػوفى قػىػػػػػػرىابىًِت، كىدلٍى أىفػٍعىٍلػػػػػػهي اٍرتًػػػػػػدى ػػػػػػوؿي هللًا لتىٍمي سي

: أ م     ا إِّنَّ    و  ق     ْد م     د ق ك  ْ : ملسو هيلع هللا ىلص ينىػػػػاًفً ، فػىقىػػػػاؿى
ا اظت ػػػػذى : َيى رىسيػػػػوؿى هللًا، دىٍعػػػػًي أىٍضػػػػًرٍب عينيػػػػ ى هى ػػػػري ، فػىقىػػػػاؿى عيمى
ت ْ  إِّنَّ   و  ق    ْد ش    هِّد  ب    ْدراا، و م    ا ي    ْدرِّيك  ل ع    لَّ هللا  اطَّل       ع ل    ا م    ْن ش    هِّد  ب    ْدراا ف  ق    ال   اعْ  ل    وا م    ا شِّ     ْ م 

ػػػػػػػورىةى: ف  ق        ْد   ف        ْرت  ل ك         ْ  ػػػػػػػا ال ػػػػػػػًذينى آمىنيػػػػػػػوا الى تػىت ًخػػػػػػػذيكا عىػػػػػػػديكًٌم كىعىػػػػػػػديك كيٍم . فىػػػػػػػأىنٍػزىؿى هللاي السُّ ﴿َيى أىيػُّهى
ػػػػػػػا ػػػػػػػريكا مبىػػػػػػػا جى ػػػػػػػوىد ًة كىقىػػػػػػػٍد كىفى ﴾أىٍكلًيىػػػػػػػاءى تػيٍلقيػػػػػػػوفى إًلىػػػػػػػٍيًهٍم اًبٍلمى ًإذلى قػىٍولًػػػػػػػًه:  [1]اظتمتحنػػػػػػػة:  ءىكيٍم ًمػػػػػػػنى اضتٍىػػػػػػػ ًٌ

 (150  .[108]البقرة:  (﴾108﴿فػىقىٍد ضىل  سىوىاءى الس ًبيًل  
يظىػػػػػاًهًر، كقػػػػػد أ ػػػػػاؿى 

فهػػػػػذا القصػػػػػة كهػػػػػي أقػػػػػول حإإهػػػػػم لػػػػػيس فيهػػػػػا دليػػػػػله علػػػػػى عػػػػػدـ كيفػػػػػر اظت
 علماء الدعوة النإدية ِف الردًٌ على ذلك كلسط بصدد عرض أقواعتم، كلكن أقوؿ:

يتىػػػػػأكًٌؿ ألٌف حا بػػػػػان أتك ؿ  أوالا 
جػػػػػوازى ذلػػػػػك كفعلىػػػػػهي، كقػػػػػاؿ هػػػػػذا القصػػػػػة دليػػػػػله علػػػػػى عػػػػػدـ كفػػػػػر اظت

ػػػػه كِف حػػػػ ًٌ أهػػػػل بػػػػدر مػػػػا قػػػػاؿى دلػػػػيالن علػػػػى أٌف هػػػػذا اظتعركػػػػة كىف ػػػػرىت عنػػػػه الكفػػػػر  ملسو هيلع هللا ىلصالرسػػػػوؿ  ِف حقًٌ
ػػػػػػٌنة كاصتماعػػػػػػة، كقػػػػػػد  الػػػػػػذم ارتكبػػػػػػه ابلتأكيػػػػػػل علمػػػػػػان أٌف التأكيػػػػػػل مػػػػػػن موانػػػػػػع التكفػػػػػػري عنػػػػػػد أهػػػػػػل السي

ػػػػػري عػػػػػن أ ػػػػػرىةه للتأكيػػػػػل الفاسػػػػػد أخطػػػػػأ مىػػػػػن قػػػػػاؿ إف معركػػػػػة بػػػػػدر تيكىفًٌ ، بػػػػػل إدػػػػػا ميكىفًٌ صػػػػػحاهبا الكيٍفػػػػػرى
 .هنع هللا يضرالذم ارتكبه حا به 
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لػػو تنازلنػػػا معهػػػم، فػػػبٌف أشػػهر األقػػػواؿ ألهػػػل العلػػػم ِف مثػػػل هػػذا القصػػػة أدػػػم قػػػالوا إٌف قػػػوؿ  واثني   اا 
دليػػػله علػػػى خصوصػػػية أهػػػل بػػػدر بػػػذلك  « ل ع    لَّ هللا  اطَّل       ع ل    ا م    ْن ش    هِّد  ب    ْدرااّّّ» :ملسو هيلع هللا ىلصالرسػػػوؿ 

 كليسط ألحدو بعدهم.
و م ا ي ْدرِّيك  ل ع لَّ هللا  اطَّل    ع ل  ا م  ْن ش  هِّد  ب  ْدراا ف  ق  ال   »قوله: "قاؿ الشوكان ِف  نػىٍيل األىٍك ار(: 
ت ْ  ف  ق ْد   ف ْرت  ل ك  ْ   .ليهم دل تقىع لغريًًهمهذا بشارةه عظيمةه ألهل بدرو ًرٍضواف هللا ع «اْعم ل وا م ا شِّ  ْ

ل        وا،كقيػػػػػػػل إٌف صػػػػػػػيغة األمػػػػػػػر ِف قولػػػػػػػه:  يرىادي عػػػػػػػدـ اظتؤاخػػػػػػػذة مبػػػػػػػا  اْعم 
للت شػػػػػػػري  كالت كػػػػػػػرا  فػػػػػػػاظت

ػػػػا حصػػػػػل عتػػػػػم مػػػػػن اضتػػػػػاؿ العظيمػػػػػة الػػػػػِت اقتضػػػػػط  يصػػػػديري مػػػػػنهم بعػػػػػد ذلػػػػػك كأدػػػػػم خيصُّػػػػػوا بػػػػػذلك ًلمى
لػػػػػػػوا أًلىٍف يغفػػػػػػػرى هللا عتػػػػػػػم الػػػػػػػذنوب ػػػػػػػل  مػػػػػػػػا  ػتػػػػػػػوى ذنػػػػػػػوهًبًمي السػػػػػػػالفة، كأته  الالحقػػػػػػػة إف كقعػػػػػػػط، أم كي

 (151 . "عملتموا بعد هذا الوقعة من أمًٌ عملو كاف فهو مغفوره 
يظػػػػػػاهرة جػػػػػػاءى بػػػػػػوحيٌو مػػػػػػن هللا أًلىٌف الن ػػػػػػِب   اثلث      اا 

 ملسو هيلع هللا ىلصقػػػػػػالوا إٌف عػػػػػػذرى حا ػػػػػػبو ِف عػػػػػػدـ كفػػػػػػرا ابظت
ابلػػػػوحي عػػػػذرىا  ملسو هيلع هللا ىلصفػىعىلًػػػػمى الرسػػػػوؿي  «ق ك  ْ أ م     ا إِّنَّ    و  ق     ْد م     د  »قػػػػاؿ:  هنع هللا يضرعنػػػػدما اعتػػػػذر لػػػػه حا ػػػػب 

 .ملسو هيلع هللا ىلصكليس ذلك ألحدو بعد الرسوؿ 
ػػػػػري مػػػػن رسػػػػػالته الػػػػػِت بعػػػػػث هبػػػػػا  رابع     اا  قػػػػاؿ العلمػػػػػاء إٌف عػػػػػذر حا ػػػػػبو أيضػػػػان ِف عػػػػػدـ كفػػػػػرا يىٍظهى

ػػػػػػػطًٌ ِف قػػػػػػػواهم، ذكػػػػػػػر  ملسو هيلع هللا ىلصللمشػػػػػػػركني فكانػػػػػػػط أىٍشػػػػػػػبىهى ابلػػػػػػػدعوة عتػػػػػػػم كختػػػػػػػويًفًهم مػػػػػػػن رسػػػػػػػوؿ هللا  كالفى
ػػػػػر  ػػػػػالـ ِف تفسػػػػػريا أٌف لفػػػػػا كتػػػػػاب حا ػػػػػب للمشػػػػػركني كػػػػػاف بقولػػػػػه: أىم ػػػػػا بػىٍعػػػػػد  َيى مىٍعشى لتىٍػػػػػ ى بػػػػػن سى

ػػػػػػوؿى هللًا  ػػػػػػاءىكيٍم كى  ملسو هيلع هللا ىلصقػيػػػػػػرىٍي ، فىػػػػػػًبف  رىسي ػػػػػػٍيًل، فػىػػػػػػوىاَّللً  لىػػػػػػٍو جى الل ٍيػػػػػػًل، يىًسػػػػػػري كىالس  ػػػػػػاءىكيٍم ً ىػػػػػػٍي و كى اي جى ٍحػػػػػػدى
 (152 . "لىنىصىرىاي اَّلل  كىأىؾٍتىزى لىهي كىٍعدا  فىاٍنظيريكا ألىنٍػفيًسكيٍم، كىالس الـ

ه  يظػػػػػاهىرىةي كفػػػػػره صػػػػػريحه بػىػػػػػنيًٌ
يظىػػػػػاهىرىة اب ػػػػػله كإمثه عظػػػػػيمه، فاظت

فاالحتإػػػػػاج بقصػػػػػة حا ػػػػػبو ِف جػػػػػواز اظت
ػػػػػػٌنة، ال خػػػػػػالؼ ِف ذلػػػػػػك، ككيػػػػػػ  تػيػػػػػػرىدُّ النصػػػػػػوص الواضػػػػػػحةي كاألدلػػػػػػةي القا عػػػػػػة مػػػػػػن الكتػػػػػػ اب كالسي

مبثػػػػػل تلػػػػػك القصػػػػػة الػػػػػِت دل كتيًٍمػػػػػًع العلمػػػػػاء بػػػػػل دل يت ًفقػػػػػوا علػػػػػى داللتهػػػػػا؟ فاظتصػػػػػري إذل البػىػػػػػنيًٌ الواضػػػػػح 
.  من قوؿ هللا كرسولًًه أىٍكجىبي
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يظىػػػػاهىرىة كمعػػػػَن الػػػػوىالًء كالبػىػػػػرىاًء، هػػػػل لػػػػك أف تقػػػػ ى معػػػػي 
كبعػػػػدما عرفػػػػط أخػػػػي رعػػػػاؾى هللا معػػػػَن اظت

ق، كتػيٍنزًلىػػػػػػػهي 1422رجػػػػػػػب  1سػػػػػػػيد  نطػػػػػػػاكم الصػػػػػػػادرة ِف  ريػػػػػػػخ  علػػػػػػػى فتػػػػػػػول شػػػػػػػيخ األزهػػػػػػػر  
 على ما قرأتى من كالـو ساب :

ػػػػػػػػً لى عػػػػػػػػن دكر األزهػػػػػػػػر ِف نيصػػػػػػػػرة اظتظلػػػػػػػػـو إذل جانػػػػػػػػب الفقػػػػػػػػراء كاظتعتػػػػػػػػدل علػػػػػػػػيهم قػػػػػػػػاؿ:  إٌف "سي
يٌػػػػػة ِف نيويػػػػػورؾ هػػػػػو اإلرهػػػػػاب كالظلػػػػػم  االعتػػػػػداء علػػػػػى المنػػػػػني كمػػػػػا حػػػػػدث ِف مركػػػػػز التإػػػػػارة العالىمى

 ."عينهكالغدر ب
ػػػػػل علػػػػػى أفغانسػػػػػتاف قػػػػػاؿ:  يٍحتىمى

ػػػػػً لى عػػػػػن اعتإػػػػػـو اظت ػػػػػلًٌ دكلػػػػػةو أف تػػػػػدافع ِف كجػػػػػه "كسي مػػػػػن حػػػػػٌ  كي
مىػػػػن يعتػػػػدم عليهػػػػا، كأٌف اإلسػػػػالـ مػػػػع اظتظلػػػػـو كيقػػػػ  ضػػػػد العػػػػدكاف كالظلػػػػم كاإلرهػػػػاب، فػػػػبذا كقػػػػع 
ر العػػػػدكاف علػػػػى أمًٌ دكلػػػػةو نقػػػػ  ؿتػػػػن اظتسػػػػلمني إذل جانػػػػب مىػػػػن كقػػػػعى عليػػػػه العػػػػدكاف، بصػػػػرؼ النظػػػػ

ػػػػػػػد دى علػػػػػػػى أٌف  مرتكػػػػػػػب األعمػػػػػػػاؿ اإلرهابيػػػػػػػة كالقتػػػػػػػل كتػػػػػػػب أف  عػػػػػػػن كونػػػػػػػه أمريكػػػػػػػا أك غريهػػػػػػػا( كشى
اسىبى بعد  بوت جيرًمه ابلدليل القا ع(  .لتي

 
يخػػػػزم بػػػػل إٌف مثلػػػػه كثػػػػريه ؽتػػػػن لىًبسيػػػػوا بػيػػػػٍردىةى 

كلػػػػيس هػػػػذا هػػػػو الوحيػػػػد الػػػػذم أبػػػػدل هػػػػذا اظتوقػػػػ  اظت
ىٍشيىخىة الزائفة.

 اظت
 

يصػػػػل فيهػػػػا التسػػػػامح اظتزعػػػػـو ًذركىتىػػػػهي كهػػػػي فتػػػػول رئػػػػيس غتلػػػػس القضػػػػاء كاشتػػػػع إذل فتػػػػول أخػػػػرل 
اإلحسػػػػػػاف إذل "ق، قػػػػػػاؿ: 1/7/1422األعلػػػػػػى ِف السػػػػػػعودية الشػػػػػػيخ صػػػػػػاحل اللحيػػػػػػداف ِف  ريػػػػػػخ 

ابضتػػػػػػٌ   -أم األفغػػػػػػاف-كقهػػػػػػر الظػػػػػػادل  -أم أمريكػػػػػػا-كنيصػػػػػػرةى اظتظلػػػػػػـو  -أم األمػػػػػػريكيني-الخػػػػػػرين 
إٌف مىػػػػػػد  يػػػػػػد العػػػػػػوف للمىنكػػػػػػوبني ِف تلػػػػػػك "كقػػػػػػاؿ:  "راـال ابلظلػػػػػػم مػػػػػػن أعظػػػػػػم أسػػػػػػباب تقلٌػػػػػػص اإلجػػػػػػ

ػػػػػػل  كعىػػػػػال هػػػػػػي مػػػػػػن اإلحسػػػػػػاف إذل بىػػػػػي اإلنسػػػػػػاف، كهػػػػػػي أيضػػػػػػان مػػػػػػن  التفإػػػػػريات ابتغػػػػػػاء كجػػػػػػه هللا جى
 ".كسائل الدعوة إذل هللا كبياف شتو اطتيلي  اإلسالمي

ػػػػػػػً لى عػػػػػػػن شػػػػػػػرعية إغا ػػػػػػػة اظتنكػػػػػػػوبني ِف مثػػػػػػػل هػػػػػػػذا اضتػػػػػػػوادث ابلتػػػػػػػلع ابلػػػػػػػدـ ك  بىػػػػػػػذؿ كعنػػػػػػػدما سي
بِّ    دع ر ْطب     ةع أ ْج    ر  »اظتسػػػػاعدات اظتاليػػػػة كؿتػػػػو ذلػػػػك، قػػػػاؿ بعػػػػد ذكػػػػر حػػػػديث:  ػػػػرى  (153 «يفِّ ك     لِّ  ك  كذىكى
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ػػػػػػػا كىأىًسػػػػػػػرينا  قػػػػػػػوؿى هللا:  بًٌػػػػػػػًه ًمٍسػػػػػػػًكيننا كىيىًتيمن ـى عىلىػػػػػػػى حي ػػػػػػػوفى الط عىػػػػػػػا كأٌف  [8]اإلنسػػػػػػػاف:  (﴾8﴿كىييٍطًعمي
ػػػػػٌد رىمىػػػػػ  الكػػػػػافر ابتغػػػػػاءى كجػػػػػه"األسػػػػػريى كػػػػػاف كػػػػػافران قػػػػػاؿ:  ػػػػػل  كعىػػػػػال هػػػػػي مػػػػػن  فاإلعانػػػػػة علػػػػػى سى هللا جى

اإلحسػػػػػػػػػاف إذل بىػػػػػػػػػي اإلنسػػػػػػػػػاف، كهػػػػػػػػػي أيضػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػن كسػػػػػػػػػائل الػػػػػػػػػدعوة إذل هللا كبيػػػػػػػػػاف شتػػػػػػػػػو اطتيليػػػػػػػػػ  
ػػػػػػرىجى كال إمثى، بػػػػػػل األجػػػػػػر يػػػػػػوفر  اإلسػػػػػػالمي كشتػػػػػػو خيليػػػػػػ  اظتسػػػػػػلم الػػػػػػذم يىػػػػػػدين  ديػػػػػػن اضتػػػػػػٌ  فػػػػػػال حى

 ".ذإذف هللا ًلمىن يػىٍنصيري مظلومان كلو كاف كافران 
 

 إلحساف ؽتدكحان إال ل مريكيني َي فضيلة الشيخ؟!ظتاذا دل يصبح ا
كأيػػػػػػن اإلحسػػػػػػاف إذل العػػػػػػراقيني كأنػػػػػػتم حتاصػػػػػػركدم منػػػػػػذ عقػػػػػػدو كال يػيٍقصىػػػػػػ ي األبػػػػػػرَيء ِف العػػػػػػراؽ إال 

 من دكلتكم َي فضيلة الشيخ؟
ػػػػػػػػرٌاء العمليػػػػػػػػات  سػػػػػػػػنى إذل أبػػػػػػػػرَيء اليهػػػػػػػػود الػػػػػػػػذين يػيٍقتىلػػػػػػػػوفى مػػػػػػػػن جى مػػػػػػػػا رأيكػػػػػػػػم فػػػػػػػػيمىن أرادى أف لتي

 ة؟االستشهادي
مػػػػػا الفػػػػػرؽ بػػػػػني أبػػػػػرَيء أمريكػػػػػا كأبػػػػػرَيء اليهػػػػػود؟ إذا كانػػػػػط مسػػػػػاعدة األمريكػػػػػيًٌ إحسػػػػػاانن، فأيضػػػػػان 

 مساعدة اليهودمًٌ إحسافه؟ كإذا كاف قتلي األمريكيًٌ إرهاابن فقتل اليهودمًٌ إرهابه أيضان.
ػػػػارًبوفى إرتاعػػػػان، فلمػػػػاذا يػيفىػػػػر ؽ بي نهمػػػػا؟ إٌمػػػػا أف تقولػػػػوا أمريكػػػػا دكلػػػػةه حربيػػػػةه كمػػػػا قىػػػػد منا، اليهػػػػودي ػتي

، أك تقولوا  يـر أمريكا كهذا لستيم من أىٍهًلًه.  بلاءة اليهود كهذا ضالؿه
 

ػػػػ ى بتإػػػػرا العمليػػػػات  ػػػػرى كهػػػػو القرضػػػػاكم الػػػػذم أىفػٍ كإليػػػػك أخػػػػي القػػػػارئ فتػػػػول أخػػػػرل لشػػػػيخو آخى
ر عػػػػوا ابلػػػػدـ ل بػػػػػرَيء ِف ؿتىيػػػػثُّ اظتسػػػػلمني رتيعػػػػان أف يػىتػىبػى "كأدػػػػا ػتيىر مىػػػػةه ِف الشػػػػريعة مثٌ بعػػػػد ذلػػػػك قػػػػاؿ: 

 ."أمريكا الذين سقطوا ضحية هذا اعتإمات
كفتػػػػػػول أخػػػػػػرل لرابطػػػػػػة العػػػػػػادل اإلسػػػػػػالمي الػػػػػػِت  ننػػػػػػا أدػػػػػػا أكؿ مىػػػػػػن سػػػػػػييعلن الػػػػػػلاءة مػػػػػػن الكفػػػػػػار 
ي أدػػػػػػا رابطػػػػػػةه صًتىػػػػػػٍأش الصػػػػػػليبيني، قػػػػػػاؿ الػػػػػػدكتور عبػػػػػػد  كالػػػػػػدفاع عػػػػػػن اظتسػػػػػػلمني، فػػػػػػبذا بفتواهػػػػػػا تػيبػىػػػػػػنيًٌ

حسػػػػػػػػػػػن الفكػػػػػػػػػػػي ِف 
ي
بػىهىا كأصػػػػػػػػػػػدر حكمػػػػػػػػػػػه 29/6/1422اظت ػػػػػػػػػػػإى ق، بعػػػػػػػػػػػد أف دافى العمليػػػػػػػػػػػات كشى

إٌف الشػػػػػعوب اظتسػػػػػلمة انطلقػػػػػط مػػػػػن "بػػػػػلاءة اإلسػػػػػالـ منهػػػػػا كمػػػػػن أصػػػػػحاهبا كأ ػػػػػاؿ التػىزىلُّػػػػػ ى قػػػػػاؿ: 
إدانتهػػػػػػا ل جػػػػػػراـ اإلرهػػػػػػا  الػػػػػػذم حػػػػػػدث ِف الػػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػػدة، كمػػػػػػا حػػػػػػدث كػػػػػػذلك ِف بلػػػػػػداف 

عػػػػػدى شػػػػػرعية حىر مىػػػػػط علػػػػػى اظتسػػػػػلم أف يكػػػػػوف قػػػػػاتالن أك أخػػػػػرل، مػػػػػن ميٍنطىلىػػػػػ و إسػػػػػالميٌو يقػػػػػـو علػػػػػى قوا
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ػػػػػل  ذلػػػػػك يػػػػػدخيلي مػػػػػن  كسػػػػػيلةن مػػػػػن كسػػػػػائل القتػػػػػل أك إرهػػػػػاب النػػػػػاس أك تػػػػػركيعهم أك إيػػػػػذائهم ألٌف كي
يحىرـ 
 ".ابب البغي اظت

  ْ  كماذا نصنع َي فضيلة الشيخ ابصتهاد كمبا تصفه؟! قل
مته يقتضػػػػػػي اإلسػػػػػراع بتنفيػػػػػػذ القػػػػػػانوف إٌف صػػػػػالح العػػػػػػادلى كضػػػػػػماف أىٍمنًػػػػػًه كسػػػػػػال"كأضػػػػػاؼ بقولػػػػػػه: 

 ."الدكرل مبنع رتيع أشكاؿ العدكاف
 

كفتػػػػػول أخػػػػػرية مػػػػػن ذلػػػػػك الػػػػػزخم اعتائػػػػػل مػػػػػن فتػػػػػاكل الشػػػػػإب كاالسػػػػػتنكار، ـتػػػػػتم بفتػػػػػول مفػػػػػِت 
السػػػػػعودية رئػػػػػيس هي ػػػػػة كبػػػػػار العلمػػػػػاء كإدارة البحػػػػػوث العلميػػػػػة كاإلفتػػػػػاء شتاحػػػػػة الشػػػػػيخ عبػػػػػد العزيػػػػػز 

ت الػػػػػِت كقعػػػػػط ِف الػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػدة كمػػػػػا كػػػػػاف مػػػػػن جنسػػػػػها مػػػػػن إٌف التفإػػػػػريا"آؿ الشػػػػػيخ قػػػػػاؿ: 
، مػػػػػا هػػػػػي إال ضىػػػػػٍربه مػػػػػن الظلػػػػػم  ػػػػػ ٌو خطػػػػػ  الطػػػػػائرات، أك تركيػػػػػع المنػػػػػني، أك قتػػػػػل أىنٍػفيػػػػػسو بغػػػػػري حى

 ".كاصتىٍور كالبغي، كأٌف مثل هذا التصرفات ػتيىر ـه كمن كبائر الذنوب
ػػػػػػػػدى  خطػػػػػػػػريةو راحػػػػػػػػط بسػػػػػػػػببها آالؼ أٌف مػػػػػػػػا جػػػػػػػػرل ِف نيويػػػػػػػػورؾ ككاشػػػػػػػػنطن مػػػػػػػػن أحػػػػػػػػداثو "كأىك 

األىنٍػفيػػػػس، مػػػػن األعمػػػػاؿ الػػػػِت ال تيًقرُّهػػػػا شػػػػريعة اإلسػػػػالـ، كليسػػػػط مػػػػن هػػػػذا الػػػػدين، كال تتوافىػػػػ ي مػػػػع 
 ".أصوله الشرعية

 
هػػػػػذا نػىػػػػػٍزره يسػػػػػريه مػػػػػن الفتػػػػػاكل االنبطاحيػػػػػة الػػػػػِت مىر غىػػػػػط معػػػػػَن الػػػػػوالء كالػػػػػلاء ِف الوحػػػػػل ألجػػػػػل 

ركسػػػػػػي ِف الشيشػػػػػػاف، كسػػػػػػكتوا عػػػػػػن التنديػػػػػػد ابإلجػػػػػػراـ أمريكػػػػػػا، فسػػػػػػكتوا عػػػػػػن التنديػػػػػػد ابإلجػػػػػػراـ ال
اعتنػػػػػػػػػػدم ِف كشػػػػػػػػػػمري، كسػػػػػػػػػػكتوا عػػػػػػػػػػن اإلجػػػػػػػػػػراـ األمريكػػػػػػػػػػي ِف العػػػػػػػػػػراؽ كِف أندكنيسػػػػػػػػػػيا ككوسػػػػػػػػػػوفا 
كالبوسػػػػػػنة، كسػػػػػػكتوا عػػػػػػػن اإلجػػػػػػراـ الصػػػػػػيي ِف تركسػػػػػػػتاف الشػػػػػػرقية، كسػػػػػػكتوا عػػػػػػػن اإلجػػػػػػراـ اإليػػػػػػػران 

ػػػػػػػػٌنة ِف إيػػػػػػػػراف، كسػػػػػػػػكتوا عػػػػػػػػن اإلجػػػػػػػػراـ الصػػػػػػػػهيون  ضػػػػػػػػد إخواننػػػػػػػػا ِف فلسػػػػػػػػطني، ضػػػػػػػػد إخواننػػػػػػػػا السي
كسػػػػػػكتوا عػػػػػػػن اإلجػػػػػػػراـ األرتػػػػػػػرم ضػػػػػػػد اظتسػػػػػػلمني ِف أرتػػػػػػػرَي، كسػػػػػػػكتوا عػػػػػػػن.. كعػػػػػػػن.. كعػػػػػػػن..، كدل 
ينطقػػػػػوا إال ذإدانػػػػػػة اإلرهػػػػػػاب ضػػػػػػد أمريكػػػػػػا، كدل ينطقػػػػػوا إال مبسػػػػػػاعدة األبػػػػػػرَيء ِف أمريكػػػػػػا!!!! ككأنػػػػػػه 

 أمريكا!! عإبان لعلمهم!« شيٍقري »ليس هناؾ أبرَيء إال 
، آًخػػػػري مىػػػػن لػػػػه اضتػػػػٌ  أف يػػػػتكلم عػػػػن العقيػػػػدة كالتوحيػػػػد، كإٌف كلكننػػػػا نقػػػػوؿ   عتػػػػم إنكػػػػم بعػػػػد اليػػػػـو

، لقػػػػػػد أ بػػػػػػتُّم دعػػػػػػوة الشػػػػػػيخ   بػػػػػػن عبػػػػػػد الوهػػػػػػاب بري ػػػػػػةه مػػػػػػنكم بػػػػػػراءة الػػػػػػذئب مػػػػػػن دـ يوسػػػػػػ  
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أنكػػػػػػػم ال تعرفػػػػػػػوف معػػػػػػػَن العقيػػػػػػػدة كال معػػػػػػػَن الػػػػػػػوالء كالػػػػػػػلاء، أنػػػػػػػتم ال حتيًٍسػػػػػػػنوفى إال مػػػػػػػا تيػػػػػػػؤمىركفى بػػػػػػػه 
 ال حتيًٍسنوفى إال ما حىًفاى دينياكيم. فقط، كرمبا

 فبا عليكم أىالى تعلموفى أيها الفقهاء حكم إعانةى اضتربيني ال سيما األمريكيوف؟
إٌف مهمػػػػػا لتىٍػػػػػتىجُّ بػػػػػه هػػػػػؤالء الفقهػػػػػاء مػػػػػن أدلػػػػػة عاٌمػػػػػة اب ػػػػػله االحتإػػػػػاجي هبػػػػػا، لتكػػػػػوف أغطيػػػػػةن عتػػػػػم 

 ألحكاـ شي ان.ليػيٍرضيوا هبا الصليبيني عنهم، ال تيفيد ِف تغيري ا
ػػػػػػً لى ِف كتابػػػػػػه  السػػػػػػي  البػىت ػػػػػػار علػػػػػػى مىػػػػػػن يػيػػػػػػوىارل  كرحػػػػػػم هللا الشػػػػػػيخ عبػػػػػػد هللا األهػػػػػػدؿ عنػػػػػػدما سي

كأٌمػػػػػػػا أف "الكفػػػػػػػار(، ككػػػػػػػاف السػػػػػػػؤاؿ عػػػػػػػن زتػػػػػػػل البضػػػػػػػاعة أك الطعػػػػػػػاـ إذل بػػػػػػػالد النصػػػػػػػارل؟ فقػػػػػػػاؿ: 
اذها دار إسػػػػػػالـ اسػػػػػػتوذلى عليهػػػػػػا الكفػػػػػػار، ككجػػػػػػب علينػػػػػػا مقػػػػػػاكمتهم كاسػػػػػػتنف -أم الػػػػػػبالد-تكػػػػػػوف 

ػػػػػػري عػػػػػػن  مػػػػػػن أيػػػػػػديهم، فحامػػػػػػل البضػػػػػػائع كاظتًػػػػػػريىة إلػػػػػػيهم، عػػػػػػاصو  كرسػػػػػػوله، ميرتكػػػػػػبه لكبػػػػػػريةو، فػىيػيٍزجى
ذلػػػػػك فػػػػػبف دل يػىنػٍزىًجػػػػػر عىػػػػػز رىاي اضتػػػػػاكم كمىػػػػػن لػػػػػه كاليػػػػػةه مػػػػػن اظتسػػػػػلمني كلػػػػػو َببسػػػػػه، كمىٍنعًػػػػػًه عػػػػػن السػػػػػري 

ؽو علػػػػػى ميلػػػػػك صػػػػػاحبه، إليهػػػػػا، فػػػػػبف دل نتتنػػػػػع جػػػػػاز رىدُّ زتلػػػػػه مػػػػػن الطريػػػػػ  ػتاصػػػػػرةن للكفػػػػػار، كهػػػػػو اب
كال كتػػػػػوز قتليػػػػػهي بػػػػػل يػػػػػدافع عػػػػػن ذلػػػػػك ابألحسػػػػػن الػػػػػذم ال يػػػػػؤدم إذل مػػػػػؤدلو كمىػػػػػن ييعينيػػػػػهي علػػػػػى ذلػػػػػك 

م      ْن أع     ان   الِّما     ا، س     لَّط و  »فهػػػػػو شػػػػػريكه ِف اإلمث سػػػػػواءه كانػػػػػط إعانػىتيػػػػػه بقػػػػػوؿو أك فعػػػػػلو ضتػػػػػديث: 
طِّ     ا لِّي     ْدحِّ    م     نْ »، كحػػػػديث: (154 أخرجػػػػه ابػػػػن عسػػػػاكر عػػػػن ابػػػػن مسػػػػعود «هللا  ع ل ْي    وِّ  أ ع     ان  اب 

 َِّّّ َِّّّ و ذِّمَّ    ة  ر س     ولِّ ا ْن    و  ذِّمَّ    ة  ا ْْ مِّ ػػػػرى  «ملسو هيلع هللا ىلصبِّب اطِّلِّ    وِّ ح قًّ    ا، ف  ق     ْد ب رِّئ      أخرجػػػػه اضتػػػػاكم عػػػػن ابػػػػن عيمى
 (155  .رضي هللا عنهما

  ْ  عليهػػػػا فػػػػبذا كػػػػاف هػػػػذا اضتكػػػػم ِف حػػػػٌ  مىػػػػن زتػػػػل البضػػػػائع ليتػػػػاجر ِف الػػػػبالد الػػػػِت اسػػػػتوذل قل    
 الكفار كأهلها مسلموف، فكي  مبىن أراد التلٌع ابلدـ كاظتاؿ كاإلعانة اظتطلقة لدار اضترب؟

 
ػػػػرًٌـى مػػػػن أجلهػػػػا زتػػػػل البضػػػػائع إذل الػػػػدار الػػػػِت اسػػػػتوذل عليهػػػػا لكفػػػػار هػػػػي علػػػػة  فػػػػبٌف العلػػػػة الػػػػِت حي

ة أم تقويػػػػػػػػػ-تقػػػػػػػػػويتهم إذ الواجػػػػػػػػػب ػتاصػػػػػػػػػر م كاسػػػػػػػػػتنقاذ بػػػػػػػػػالد اإلسػػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػػنهم، كهػػػػػػػػػذا العلػػػػػػػػػة 
متػػػػػػوٌفرة ِف أمريكػػػػػػا فهػػػػػػؤالء الفقهػػػػػاء أرادكا إعانػػػػػػةى أمريكػػػػػػا ابلتػػػػػػلٌع عتػػػػػا ابلػػػػػػدـ كاظتػػػػػػاؿ كهػػػػػػي  -الكفػػػػػار

                                                           
 (.34/4 ريخ دمش   (154 
ٍسنىاًد كىدلٍى متيٍرًجىااي، كابن ًحٌباف ِف ا ركحني 7134(. كاضتديث عند اضتاكم  28 صػ(155  ا حىًديثه صىًحيحي اإٍلً ( كقاؿ: هىذى
 (.2944(، كالطلان ِف اظتعإم األكسط  1/365 
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بػػػػػػػالد حػػػػػػػربو كِف تقويتهػػػػػػػا أك التعػػػػػػػا   معهػػػػػػػا زَيدة حػػػػػػػربو علػػػػػػػى اإلسػػػػػػػالـ كاظتسػػػػػػػلمني، ال سػػػػػػػيما 
ذا كقػػػػػد أعلنػػػػػوا أدػػػػػم سيشػػػػػنُّوف حػػػػػرابن صػػػػػليبية علػػػػػى اإلسػػػػػالـ كأهلػػػػػه، فمػػػػػن ابب أىٍكذلى أف تكػػػػػوف هػػػػػ

ػػػػر ـى الشػػػػيخ معػػػػونتهم مسػػػػتدالن أبدلػػػػة حيرمىػػػػة إعانػػػػة الظػػػػادل،  اإلعػػػػاانت تقويػػػػةن عتػػػػم علػػػػى حػػػػرهبم، كقػػػػد حى
حارب  كألهل دينه؟

ي
 فكي  َبكم إعانة اظت

إمػػػػػوع(:  كأٌمػػػػػا بيػػػػػع السػػػػػالح  
ى
ـه ابإلرتػػػػػاع قػػػػػاؿ النػػػػػوكم ِف  اظت كالتعػػػػػاكف مػػػػػع اضتػػػػػر  كتقويتػػػػػه حػػػػػرا

ـه ابإلرتػػػػػػاع، كلػػػػػػو اب عهػػػػػػم إَيا دل ينعقػػػػػػد البيػػػػػػع علػػػػػػى اظتػػػػػػذهب الصػػػػػػحيح، كبػػػػػػه ألهػػػػػػل اضتػػػػػػرب فحػػػػػػرا
 (156 . "قطع رتاهري األصحاب ِف الطريقتني

 
كقػػػػػػػػد علػػػػػػػػل شػػػػػػػػيخ اإلسػػػػػػػػالـ حيٍرمىػػػػػػػػةى بيػػػػػػػػع السػػػػػػػػالح بعلػػػػػػػػة اإلعانػػػػػػػػة كالتقويػػػػػػػػة، كهػػػػػػػػذا متػػػػػػػػوفره ِف 

حاربني األمريكيني.
ي
عوانت الِت دعا الفقهاء لبذعتا إذل اظت

ى
 اظت

ػػػػػػيػٍرى "ل(: كقػػػػػػد قػػػػػػاؿ شػػػػػػيخ اإلسػػػػػػالـ ِف  الفتػػػػػػاك  ػػػػػػاطى للنصػػػػػػارل سى ػػػػػػً لى عػػػػػػن  خيػػػػػػاطو خى عنػػػػػػدما سي
 حريرو فيه صليبه ذىهبه فهل عليه إمثه ِف خيا ته؟ كهل تكوف أجرته حالالن أـى ال؟

فأجػػػػػاب: نعػػػػػم، إذا أعػػػػػاف الرجػػػػػل علػػػػػى معصػػػػػية هللا كػػػػػاف آذتػػػػػان ألنػػػػػه أعػػػػػاف علػػػػػى اإلمث كالعػػػػػدكاف، 
ًيهىا اطتمػػػػػػرى كى  ملسو هيلع هللا ىلصكعتػػػػػػذا لعػػػػػػنى الن ػػػػػػِبُّ  ػػػػػػا كميٍشػػػػػػفى ئًعىهى ػػػػػػا كىاٍلمىٍحميولىػػػػػػةى إًلىٍيػػػػػػًه كىابى اًملىهى عىاًصػػػػػػرىهىا كىميٍعتىًصػػػػػػرىهىا كىحى

ػػػػا ػػػػارًبػىهىا كآًكػػػػلي ذتىىًنهى ػػػػاًقيهىا كشى كسى
، كأكثػػػػر هػػػػؤالء كالعاصػػػػر كاضتامػػػػل كالسػػػػاقي إفتػػػػا هػػػػم يعػػػػاكنوف (157 

كقتػػػػاؿ اظتسػػػػلمني كالقتػػػػاؿ ِف علػػػػى شػػػػرهبا كعتػػػػذا ينهػػػػى عػػػػن بيػػػػع السػػػػالح ظتػػػػن يقاتػػػػل بػػػػه قتػػػػاالن ػتيىر مػػػػان  
. "الفتنػػػػة فػػػػبذا كػػػػاف هػػػػذا ِف اإلعانػػػػة علػػػػى اظتعاصػػػػي فكيػػػػ  ابإلعانػػػػة علػػػػى الكفػػػػر كشػػػػعائر الكفػػػػر؟

 158) 
  ْ هللا اظتسػػػػػتعاف، هػػػػػل تػىنػىب ػػػػػهى فقهػػػػػاء الرزتػػػػػة كالرأفػػػػػة أدػػػػػم أعػػػػػانوا أمريكػػػػػا علػػػػػى اضتػػػػػرب كإف دل  قل     

 .قت تها كشىإىبيوا عدكُّهيمتكن اإلعانة ماديةن فمعنويةن  فقد عىزُّكهم كشىحىذيكا 
 

                                                           
 156) 9/335.) 
ئًعىهىا كىميبػٍتى  عىن اٍبنً (157  اًقيػىهىا كىابى ( كابن 3674اعىهىا كىعىاًصرىهىا كىميٍعتىًصرىهىا كىحىاًملىهىا كىاٍلمىٍحميولىةى إًلىٍيًه. أبو داكد  عيمىرى قاؿ قىاؿى رىسيوؿي اَّلل ً ملسو هيلع هللا ىلص: لىعىنى اَّلل ي اطتٍىٍمرى كىشىارًبػىهىا كىسى

 (3380ماجه  
 158) 22/141.) 
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ػػػػػاؿ الػػػػػذين يزعمػػػػػوف الفقػػػػػه إجابػػػػػةن علػػػػػى سػػػػػؤاؿو سػػػػػأله أحػػػػػد النػػػػػاس، هػػػػػل  كقػػػػػد قػػػػػرأتي ألحػػػػػد اصتيه 
كتػػػػػوز تعزيػػػػػػة الكفػػػػػػار ابظتصػػػػػػائب الػػػػػػِت تصػػػػػػيبهم  كالسػػػػػػائل يقصػػػػػػد أمريكػػػػػػا كالسػػػػػػؤاؿ بعػػػػػػد العمليػػػػػػات 

.)  بيـو
: نعػػػػػػم، كتػػػػػػوز تعػػػػػػزيتهم كعيػػػػػػاد م إذا مرضػػػػػػوا فػػػػػػبٌف الرسػػػػػػوؿ  عػػػػػػادى الغػػػػػػالـ اليهػػػػػػودم  ملسو هيلع هللا ىلصفأجػػػػػػابى

 عندما مرض ككاف كافران... إذل آخر فتواا.
  ْ كهػػػػػػذا اظتتفٌقػػػػػػه اصتاهػػػػػػل ال يعػػػػػػرؼ الفػػػػػػرؽ بػػػػػػني اليهػػػػػػودمًٌ اظتعاًهػػػػػػد الػػػػػػداخل حتػػػػػػط حكػػػػػػم  قل      
حػػػػػاًرب، فػػػػػأنزؿ النصػػػػػوص ِف غػػػػػري ػتلهػػػػػا، كدل لتقػػػػػ ملسو هيلع هللا ىلصرسػػػػػوؿ هللا 

ي
 ، كبػػػػػني اليهػػػػػودم أك الصػػػػػليِب اظت

نػػػػػػاط ِف ػتػػػػػػل الفتػػػػػػول قبػػػػػػل إنػػػػػػزاؿ الػػػػػػنص عليهػػػػػػا، كلكػػػػػػن هػػػػػػذا كأشػػػػػػكاله هػػػػػػم الػػػػػػذين قػػػػػػاؿ عػػػػػػنهم 
ى
اظت

ػػػػزىعي العلػػػػم قػػػػاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصالرسػػػػوؿ  اَخَّ     ذ  النَّ    اس  ر ُ وس    اا ج هَّ    االا، ف س      ِّل وا »بعػػػػدما يػيٍقػػػػبىضي أهػػػػل العلػػػػم كيػينػٍ
، ف ض         ل وا و أ         ل وا ْل        ع ْ         ْيِّ عِّ ػػػػػػػػ(159 «ف        ْْفتوا بِّ لُّ الفتػػػػػػػاكل الػػػػػػػِت خرجػػػػػػػػط علينػػػػػػػا ِف شػػػػػػػػأف ، ككي

األحػػػػػػداث هػػػػػػي مػػػػػػن هػػػػػػذا النػػػػػػوع كأسػػػػػػوأ فػػػػػػاظتفِت ال يعػػػػػػرؼ الفػػػػػػرؽ بػػػػػػني اظتعاهػػػػػػد كالػػػػػػذٌمي كاظتػػػػػػؤدتىىن 
ػػػػػػاًرب، فينػػػػػػزؿ نصػػػػػػوص هػػػػػػذا علػػػػػػى هػػػػػػذا كنصػػػػػػوص هػػػػػػذا علػػػػػػى هػػػػػػذا، كمتلػػػػػػط اضتابػػػػػػل ابلنابػػػػػػل  يحى

كاظت
ػػػػػػػرى لػػػػػػػه معرفػػػػػػػ ة الفػػػػػػػرؽ بػػػػػػػني هػػػػػػػذا كيظػػػػػػػٌن أٌف كػػػػػػػل بيضػػػػػػػاء شػػػػػػػحمة ككػػػػػػػل سػػػػػػػوداء فحمػػػػػػػة، فػػػػػػػبف تػىيىس 

األصػػػػػناؼ دل يعػػػػػرؼ الواقػػػػػع الػػػػػذم لتقػػػػػ  فيػػػػػه اظتنػػػػػاط لينػػػػػزؿ األدلػػػػػة علػػػػػى ػتلهػػػػػا، نسػػػػػأؿ هللا العافيػػػػػة 
 كاعتداية.

 
 نصيحة  إىل ادلسلمني الذين ي سكنون  يف دَير الكفار 

ػػػػػػر اظتشػػػػػػركني  كال أنسػػػػػػى ِف هػػػػػػذا اظتقػػػػػػاـ أف أنصػػػػػػح إخواننػػػػػػا اظتسػػػػػػلمني الػػػػػػذين يسػػػػػػكنوف بػػػػػػني أىٍ هي
ػػػػػػوا أدػػػػػػم هػػػػػػم أكؿ اظتعنيػػػػػػني مبعػػػػػػان الػػػػػػوالء كالػػػػػػلاء سػػػػػػواءه كػػػػػػانو  ا معػػػػػػذكرينى أك غػػػػػػري معػػػػػػذكرين، أال ينسي

كاظتظػػػػػاهرة ل عػػػػػداء، فػػػػػال تغػػػػػٌرهم اضتيػػػػػاة الػػػػػدنيا كال يغػػػػػٌردم اب الغىػػػػػركر، فػػػػػأهٌم مػػػػػا لتفظػػػػػه العبػػػػػد هػػػػػو 
نتػػػػوت دينػػػػه كعقيدتػػػػه كلػػػػو عػػػػاش فقػػػػريان كمػػػػات هػػػػو كأبنػػػػاؤا مػػػػن اصتػػػػوع خػػػػريه لػػػػهي مػػػػن أف يعػػػػي  غنيػػػػان ك 

 .هو كأبناؤا على غري ًمٌلة اإلسالـ، فالدنيا فانية كالخرة هي اضتيواف لو كانوا يعلموف
 

                                                           
 (.2673(، كمسلم  100رم  البخا(159 
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كأنقػػػػػل إلخػػػػػوان فتػػػػػول للشػػػػػيخ عبػػػػػد هللا بػػػػػن عبػػػػػد البػػػػػارم األهػػػػػدؿ مػػػػػن كتابػػػػػه  السػػػػػي  البػىت ػػػػػار 
قػػػػػػاؿ السػػػػػػائل: ككػػػػػػذلك قػػػػػػوـه ِف بػػػػػػالد اإلسػػػػػػالـ مػػػػػػن اظتسػػػػػػلمني "علػػػػػػى مىػػػػػػن يػيػػػػػػوىارل الكفػػػػػػار( قػػػػػػاؿ: 

وف أبدػػػػم مػػػػن رىعي ػػػػة النصػػػػارل، كيػىٍرضىػػػػٍوفى بػػػػذلك، كيػىٍفرىحػػػػوفى بػػػػه، فمػػػػا تقولػػػػوف ِف إنتػػػػادم؟ كمػػػػن يػػػػٌدع
اصتملػػػػػػػة أدػػػػػػػم يت خػػػػػػػذكف لسػػػػػػػفنهم بيػػػػػػػارؽ، كهػػػػػػػي تسػػػػػػػمى الػػػػػػػراَيت، مثػػػػػػػل راَيت النصػػػػػػػارل، إعالمػػػػػػػان 

 .منهم أبدم من رىًعي ًتًهم
هػػػػػػؤالء قػػػػػػـو قػػػػػػد أيٍشػػػػػػرًبيوا  كهللا سػػػػػػبحانه اظتسػػػػػػؤكؿ أف لتفػػػػػػا علينػػػػػػا ديػػػػػػن اإلسػػػػػػالـ، إفٌ  اِ      واب 

ػػػػػػػػػب  النصػػػػػػػػػارل ِف قلػػػػػػػػػوهبم كاستحضػػػػػػػػػركا عظمػػػػػػػػػةى ملكهػػػػػػػػػم، كصىػػػػػػػػػٍولىًتًهم، كالحظػػػػػػػػػوا تػػػػػػػػػوٌفر الػػػػػػػػػدنيا  حي
أبيػػػػػديهم الػػػػػِت هػػػػػي حظُّهػػػػػم مػػػػػن الػػػػػدنيا كالخػػػػػرة، كقىصىػػػػػركا نظػػػػػرهم إذل عمػػػػػارة الػػػػػدنيا، كرتعهػػػػػا، كأٌف 

ـي ضتفظهػػػػػػا، كرعايتهػػػػػػا، فػػػػػػبف كػػػػػػاف القػػػػػػـو اظتػػػػػػذكوركف جي  ػػػػػػوى ٌهػػػػػػاالن، يعتقػػػػػػدكف رفعػػػػػػةى ديػػػػػػن النصػػػػػػارل أىقػٍ
ـي األحكػػػػػػاـ، كلػػػػػػيس ِف قلػػػػػػوهبم مػػػػػػع ذلػػػػػػك  ػػػػػػوى اإلسػػػػػػالـ، كعيليػػػػػػٌوًًا علػػػػػػى رتيػػػػػػع األدَيف كأٌف أحكامػػػػػػه أىقػٍ
تعظػػػػػػيم الكفػػػػػػر، كأراببػػػػػػه، فهػػػػػػم ابقػػػػػػوف علػػػػػػى أحكػػػػػػاـ اإلسػػػػػػالـ، لكػػػػػػنهم فيٌسػػػػػػاؽه مرتكبػػػػػػوف طتطػػػػػػبو  

ءى أبحكػػػػػػػاـ اإلسػػػػػػػالـ، كمػػػػػػػع كبػػػػػػػري، كتػػػػػػػب تعزيػػػػػػػريهيم عليػػػػػػػه، كأتديػػػػػػػبيهم كتنكػػػػػػػيليهم، كإف كػػػػػػػانوا علمػػػػػػػا
ذلػػػػػػك صىػػػػػػدىرى عػػػػػػنهم مػػػػػػا ذيًكػػػػػػرى فييسػػػػػػتتابوا، فػػػػػػبف رجعػػػػػػوا عػػػػػػن ذلػػػػػػك ك بػػػػػػوا إذل هللا تعػػػػػػاذل، كإال فهػػػػػػم 
ػػػػػػرىل عليػػػػػػػه أحكػػػػػػاـ اظترتػػػػػػدين، ك ػػػػػػػاهر الَيت  مػػػػػػارقوف، فػػػػػػبف اعتقػػػػػػدكا تعظػػػػػػػيمى الكفػػػػػػر، ارتػػػػػػدكا، كجى

ػػػػػاًت كاألحاديػػػػػث، عػػػػػدـ إنتػػػػػاف اظتػػػػػذكورين، قػػػػػاؿ تعػػػػػاذل:  ٍػػػػػرًجيهيٍم ًمػػػػػنى الظُّليمى ﴿اَّلل ي كىرلُّ ال ػػػػػًذينى آمىنيػػػػػوا متي
ػػػػػػػػاًت﴾ ػػػػػػػػونػىهيٍم ًمػػػػػػػػنى النُّػػػػػػػػوًر ًإذلى الظُّليمى ػػػػػػػػريكا أىٍكلًيىػػػػػػػػاؤيهيمي الط ػػػػػػػػاغيوتي متيٍرًجي ]البقػػػػػػػػرة:  ًإذلى النُّػػػػػػػػوًر كىال ػػػػػػػػًذينى كىفى

  فاليػػػػػػة تقتضػػػػػػي أٌف النػػػػػػاس قسػػػػػػماف: الػػػػػػذين آمنػػػػػػوا كلًػػػػػػيػُّهيمي هللا تعػػػػػػاذل، أم ال غػػػػػػريا فلػػػػػػيس [257
ف هللا، كرسػػػػػوله، هللا مػػػػػوالان كال مػػػػػوذل لكػػػػػم، كالػػػػػذين كفػػػػػركا أكليػػػػػاؤهم الطػػػػػاغوت، فػػػػػال عتػػػػػم مػػػػػوذلى دك 

ًسػػػػػػػرى خسػػػػػػػراانن مبينػػػػػػػان، كارتكػػػػػػػب خىطبػػػػػػػان  ػػػػػػػذ الطػػػػػػػاغوت كليػػػػػػػان مػػػػػػػن دكف هللا فقػػػػػػػد خى كسػػػػػػػط، فمػػػػػػػن اخت 
جسػػػػػيمان، فلػػػػػيس إال كرل  هللا أك كرل  الطػػػػػاغوت، فػػػػػال ًشػػػػػرٍكىةن بوجػػػػػهو مػػػػػن الوجػػػػػوا البتٌػػػػػة، كمػػػػػا تقتضػػػػػي 

ػػػػػديكا ِف يػػػػػة، كقػػػػػاؿ تعػػػػػاذل: ال ػػػػػنػىهيٍم مثي  الى كتًى ػػػػػإىرى بػىيػٍ ػػػػػا شى ػػػػػوؾى ًفيمى ػػػػػ   لتيىكًٌمي ﴿فىػػػػػالى كىرىبًٌػػػػػكى الى يػيٍؤًمنيػػػػػوفى حى
ػػػػػػػلًٌميوا تىٍسػػػػػػػًليمنا   ػػػػػػػا ؽت ػػػػػػػا قىضىػػػػػػػٍيطى كىييسى ، كقػػػػػػػد حكػػػػػػػم هللا أف ال [65]النسػػػػػػػاء:  (﴾65أىنٍػفيًسػػػػػػػًهٍم حىرىجن

ػػػػػن خػػػػػال  ظتػػػػػا لتكػػػػػم، فػػػػػأ  يكػػػػػوف لػػػػػ ه إنتػػػػػاف، كقػػػػػد نفػػػػػى هللا إنتانػػػػػه، نتػػػػػوذل الكفػػػػػار بوجػػػػػهو قػػػػػٌط، فمى
ػػػػرى  كأٌكػػػػد النفػػػػي أببلػػػػ  الوجػػػػوا كاإلقسػػػػاـ، علػػػػى ذلػػػػك فاسػػػػتفدا، كقػػػػد أخػػػػرج أبػػػػو داكد عػػػػن ابػػػػن عيمى

م          ْن ت ش          بَّو  بِّق          ْومع ف  ه          و  »: هنع هللا يضررضػػػػػػػػػي هللا عنهمػػػػػػػػػا، كالطػػػػػػػػػلان ِف  األكسػػػػػػػػػط( عػػػػػػػػػن حذيفػػػػػػػػػة 
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ه  ْ  ن نىٍصػػػػػػػًب البيػػػػػػػارؽ كغػػػػػػػريا مػػػػػػػن كجػػػػػػػوا فاضتػػػػػػػديث زاجػػػػػػػره عػػػػػػػن التشػػػػػػػٌبه ابلكفػػػػػػػار، مػػػػػػػ ،(160 «مِّ       ن ْ
اليهػػػػػػػػود كأىمىػػػػػػػػرى  ملسو هيلع هللا ىلصالتشػػػػػػػػٌبه كهي ػػػػػػػػة اللبػػػػػػػػاس كاظتشػػػػػػػػي، كاضتركػػػػػػػػات كالسػػػػػػػػكنات فقػػػػػػػػد خػػػػػػػػال  الن ػػػػػػػػِبُّ 

مبخػػػػػالفتهم ِف رتيػػػػػع مػػػػػا يفعلونػػػػػه، ككػػػػػذلك ا ػػػػػوس، كالنصػػػػػارل، ِف شػػػػػعارهم، كلباسػػػػػهم كأعيػػػػػادهم 
ال  ت ْست ضِّ            ي  وا بِّن             ارِّ »: ملسو هيلع هللا ىلص، كلقولػػػػػػػػػػػػه كصػػػػػػػػػػػػومهم، كرتيػػػػػػػػػػػػع أحػػػػػػػػػػػػواعتم ميغػػػػػػػػػػػػايرىةن عتػػػػػػػػػػػػم كإغا ػػػػػػػػػػػػةن 

ػػػػػػػرى بػػػػػػػن اطتطػػػػػػػاب (161 «اْلم ْش       رِّكِّني   النهػػػػػػػي عػػػػػػػن ميسػػػػػػػاكنتهم، كتعلٌػػػػػػػم   هنع هللا يضر، ككرد عػػػػػػػن سػػػػػػػيدان عيمى
ػػػػػن تشػػػػػب ه  كتػػػػػابتهم، كالػػػػػدخوؿ معهػػػػػم ِف أعيػػػػػادهم، كغتىىػػػػػاًمًعًهم، كتعلٌػػػػػم رى ػػػػػانتهم، إذل غػػػػػري ذلػػػػػك. فمى

، كمىػػػػن يفعػػػػل ذلػػػػك غػػػػافالن عػػػػن هػػػػذا القصػػػػد فقػػػػد شػػػػاهبهم هبػػػػم ػتبػػػػةن عتػػػػم كرىًضػػػػ يى بكفػػػػرهم فهػػػػو كػػػػافره
ِف أمػػػػػػػورهم اصتاهليػػػػػػػة ففيػػػػػػػه خصػػػػػػػلةه مػػػػػػػن خصػػػػػػػاعتم، يلزمػػػػػػػه التوبػػػػػػػة منهػػػػػػػا ابلشػػػػػػػرط اظتقػػػػػػػرر للتوبػػػػػػػة ِف 

ه  ْ »ػتلػػػػػه، قػػػػػاؿ ابػػػػػن تيميػػػػػة ِف حػػػػػديث  ا اضتٍىػػػػػًديث أىقىػػػػػػٌل  (162 «م      ْن ت ش       بَّو  بِّق      ْومع ف  ه      و  مِّ     ن ْ ػػػػػذى كىهى
ػػػػا ِف قػىٍولػػػػه:أىٍحوىالػػػػ ػػػػبُّه هًبًػػػػٍم كىمى ]اظتائػػػػدة:  هيٍم﴾﴿كىمىػػػػٍن يػىتػىػػػػوىعت يٍم ًمػػػػٍنكيٍم فىًبن ػػػػهي ًمػػػػنػٍ  ه أىٍف يػىٍقتىًضػػػػيى حتىٍػػػػرًا الت شى
ػػػػػريكزىهيٍم  [51 : مىػػػػػٍن بػىػػػػػَنى أبًىٍرًض اٍلميٍشػػػػػرًًكنيى كىصىػػػػػنىعى نػىيػٍ ػػػػػوى نىًظػػػػػري قػىػػػػػٍوؿ عىٍبػػػػػد هللا بٍػػػػػن عىٍمػػػػػرك أىن ػػػػػهي قىػػػػػاؿى كىهي

ػػػػػػب   ٍم كىتىشى ػػػػػػادى ػػػػػػبُّه كىًمٍهرىجى ا عىلىػػػػػػى الت شى ػػػػػػذى ػػػػػػل هى ػػػػػػٍم يػىػػػػػػٍوـ اٍلًقيىامىػػػػػػة فػىقىػػػػػػٍد لتيٍمى ػػػػػػ   نتىيػػػػػػوت حيًشػػػػػػرى مىعىهي هى هًبًػػػػػػٍم حى
ػػػػػػل عىلىػػػػػػى أىن ػػػػػػهي ًمػػػػػػنػٍهيٍم ِف  ، كىقىػػػػػػٍد لتيٍمى اٍلميٍطلىػػػػػػ  فىًبن ػػػػػػهي ييوًجػػػػػػب اٍلكيٍفػػػػػػر، كىيػىٍقتىًضػػػػػػي حتىٍػػػػػػرًا أىبٍػعىػػػػػػاض ذىلًػػػػػػكى

ػػػػػػاهًبهي  ػػػػػػافى حيٍكمػػػػػػه  اٍلقىػػػػػػٍدر اٍلميٍشػػػػػػتػىرىؾ ال ػػػػػػًذم ييشى ػػػػػػافى كيٍفػػػػػػرنا أىٍك مىٍعًصػػػػػػيىة أىٍك ًشػػػػػػعىارنا عتىىػػػػػػا كى ٍم ًفيػػػػػػًه، فىػػػػػػًبٍف كى
 انتهى كالمه رزته هللا. (163 . "كىذىًلكى 
 

ػػػػػً لى الشػػػػػيخ عبػػػػػػد هللا بػػػػػن عبػػػػػػد البػػػػػارم األهػػػػػػدؿ ِف كتابػػػػػه  السػػػػػػي  البػىت ػػػػػار علػػػػػػى مىػػػػػن يػيػػػػػػوىارل  كسي
بٌػػػػػوف العػػػػػدؿ، كيقػػػػػوؿ أدػػػػػ -أم النصػػػػػارل-مػػػػػا قػػػػػولكم فػػػػػيمن نتػػػػػدحهم "الكفػػػػػار(:  ، كلتي م أهػػػػػلي عػػػػػدؿو

ػػػػػػبي إذل الكفػػػػػػار  كمػػػػػػع ذلػػػػػػك يكثػيػػػػػػري مػػػػػػدحيهيم ِف ا ػػػػػػالس كيىهػػػػػػني ذكػػػػػػر السػػػػػػلطاف للمسػػػػػػلمني، كيينسى
 العدؿ كعدـ الظلم؟

                                                           
 (.8/179(، كالطلان  3512أبو داكد  (160 
 (.11954(، كأزتد  5209الن سائي  (161 
 (.8/179(، كالطلان  3512أبو داكد  (162 
 (.2662البخارم  (163 



يوُسف الُعَيْيري|  حقيقة الحرب الصليبّية الجديدة  
 

 

 
142 

فأجػػػػػػاب: أٌمػػػػػػا مىػػػػػػن نتػػػػػػدحهم فبنػػػػػػه فاسػػػػػػ ه، عػػػػػػاصو ميٍرتىًكػػػػػػبه لكبػػػػػػريةو، كتػػػػػػب عليػػػػػػه التوبىػػػػػػةي منهػػػػػػا 
ػػػػػه لػػػػػذات الكفػػػػػا ر مػػػػػن غػػػػػري مالحظػػػػػة صػػػػػفة الكفػػػػػر الػػػػػِت فػػػػػيهم، كالنػػػػػدـ عليهػػػػػا، هػػػػػذا إذا كػػػػػاف مدحي

، كأنػػػػه مىػػػػدىحى الكفػػػػر الػػػػذم ذٌمتػػػػه رتيػػػػع الشػػػػرائع،  فػػػػبٌف مػػػػدحهم مػػػػن حيػػػػث صػػػػفة الكفػػػػر فهػػػػو كػػػػافره
ػػػػػذ رى الرسػػػػػوؿ  كقػػػػػد شتػػػػػع قومػػػػػان نتػػػػػدحوف  ملسو هيلع هللا ىلصمىػػػػػن مػػػػػدح اظتسػػػػػلم مبػػػػػا ال يعلػػػػػم اظتػػػػػرء فقػػػػػاؿ  ملسو هيلع هللا ىلصكقػػػػػد حى

ْ  »شخصان فقاؿ:  بِّك   ق ط ْع  أم أهلكتموا. (164 «ع ن ق  م احِّ
أٌمػػػػػا مػػػػػدح العػػػػػدؿ مبػػػػػا فيػػػػػه تزكيػػػػػةه لػػػػػه عنػػػػػد حػػػػػاكم أك تعريفػػػػػان بشػػػػػأنه فهػػػػػو جػػػػػائزه بػػػػػل قػػػػػد كتػػػػػب، 

َ  هللا »كمػػػػػدح اظتسػػػػػلم الفاسػػػػػ  معصػػػػػيةه ضتػػػػػديث  فػػػػػبذا   ،(165 «ع     ز وج     لإِّذ ا م      دِّح  الف     اَل   ضِّ     
خرجػػػػػػػػه أبػػػػػػػو يعلػػػػػػػػى كػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػك ِف الظلػػػػػػػم األصػػػػػػػػغر فمػػػػػػػا ابلػػػػػػػػك ابلظلػػػػػػػم األكػػػػػػػػل؟ كِف حػػػػػػػديثو أ

َ  ال   رَّب  »كالبيهقػػػي عػػػن أٌف كابػػػن عػػػدم عػػػن بػيرىيٍػػػدىة:  ، و اْىت     زَّ ع   ز وج   لإِّذ ا م    دِّح  اْلف اسِّ   ق    ضِّ   
ػػػػػػٌردان عػػػػػػن  (166 «اْلع       ْرش   حاصػػػػػػله أٌف مػػػػػػدح الكفػػػػػػار لكفػػػػػػرهم ارتػػػػػػداده عػػػػػػن اإلسػػػػػػالـ، كمىػػػػػػٍدحيهيم غتي

 هذا القصد كبريةه يػيعىز ري ميرتىًكبيها مبا يكوف زاجران له.
كأٌمػػػػػا مىػػػػػن يقػػػػػوؿ أدػػػػػم أهػػػػػل عػػػػػدؿ، فػػػػػبف أراد أف األمػػػػػور الكفريػػػػػة الػػػػػِت منهػػػػػا أحكػػػػػامهم القانونيػػػػػة 

ػػػػن ع عليهػػػػا، كشت اهػػػػا عيتػيػػػػو ان، كعنػػػػادان، ك غيػػػػاانن،  سػػػػبحانه كتعػػػػاذلعػػػػدؿ فقػػػػد كفػػػػر، كهللا  قػػػػد ذىم هػػػػا، كشى
 الػػػػِت حواهػػػػا كتابػػػػه، كسيػػػػٌنة كإفكػػػػان كإذتػػػػان مبينػػػػان، كخسػػػػراانن مبينػػػػان، كهبتػػػػاانن، كالعػػػػدؿي إفتػػػػا هػػػػو شػػػػريعة هللا

نىًبيًٌػػػػػًه، إٌف هللا  مػػػػػر ابلعػػػػػدؿ، فلػػػػػو كانػػػػػط أحكػػػػػاـ النصػػػػػارل عػػػػػدالن لكانػػػػػط مػػػػػأموران هبػػػػػا، كلىػػػػػًزـى علػػػػػى 
غيػػػػػػوفى كىمىػػػػػػٍن  ذلػػػػػػك التنػػػػػػاقض كالتػػػػػػدافع ِف الػػػػػػرٌد علػػػػػػى النصػػػػػػارل، قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاذل: ﴿أىفىحيٍكػػػػػػمى اصتٍىاًهًلي ػػػػػػًة يػىبػٍ

ػػػػػػػا لًقىػػػػػػػٍوـو ييوًقنيػػػػػػػوفى   ػػػػػػػني ًمػػػػػػػنى اَّللً  حيٍكمن حكمػػػػػػػه هػػػػػػػو  عػػػػػػػز كجػػػػػػػلفػػػػػػػا   [50]اظتائػػػػػػػدة:  (﴾50أىٍحسى
ػػػػنه فقػػػػط، كبىطيلىػػػػط  ػػػػل  عػػػػدؿو فهػػػػو حىسى ػػػػن ال غػػػػريا، فػػػػأٌ  يكػػػػوف ضتكػػػػم النصػػػػارل ألٌف كي العىػػػػٍدؿي اضتىسى

ػػػػػػاكىميوا ًإذلى الط ػػػػػػاغيوًت كىقىػػػػػػٍد أيًمػػػػػػريكا أىٍف يىٍكفيػػػػػػريكا : دعػػػػػػول اظتػػػػػػذكورين، كقػػػػػػاؿ تعػػػػػػاذل ﴿ييرًيػػػػػػديكفى أىٍف يػىتىحى
وا مػػػػػػػػا أمػػػػػػػػرهم هللا تعػػػػػػػػاذل ابلكفػػػػػػػػر بػػػػػػػػه عػػػػػػػػدالن، فقػػػػػػػػد غػػػػػػػػالبوا ِف فهػػػػػػػػؤالء شتُّػػػػػػػػ [60]النسػػػػػػػػاء:  بًػػػػػػػػًه﴾

ا  ضالعتم،  الن بىًعيدن  .[60]النساء:  (﴾60﴿كىييرًيدي الش ٍيطىافي أىٍف ييًضل هيٍم ضىالى

                                                           
 (.21 صػ(164 
 دل أىًق  عليه هبذا اللفا.(165 
 (. كضٌعفه العراقي ِف ختريج حديث األحياء، كابن حإر ِف الفتح، كاأللبان ِف الضعيفة.4886(، كالبيهقي ِف شيعىب اإلنتاف  171أبو يعلى ِف معإمه  (166 
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ػػػػػازم الػػػػػذم هػػػػػو عمػػػػػارة الػػػػػدنيا، بػػػػػفؾ الظلػػػػػم الػػػػػذم متػػػػػٌرب الػػػػػدنيا فػػػػػال يلػػػػػـز ىإى
 كإف أراد العػػػػػدؿ اظت

ػػػػري عػػػػن ذلػػػػك الزجػػػػرى البليػػػػ ، كأ و لِّ    ْدت  يفِّ :  عليػػػػه السػػػػالـٌمػػػػا مػػػػا ييػػػػركىل عنػػػػه منػػػػه الكفػػػػر، لكنػػػػه يػيٍزجى
ّ لِّ      كِّ الع        ادِّلِّ ػػػػػػازم، ال سػػػػػػػيما  عليػػػػػػه السػػػػػػػالـيعػػػػػػي أنوشػػػػػػػركاف(، فقػػػػػػد أراد  ز م       نِّ اْلم  ىإى

العػػػػػػدؿ اظت
، علػػػػى أٌف اضتػػػػديث اظتػػػػذكور ال أصػػػػلى لػػػػه كمػػػػا  كاظتلػػػػك اظتػػػػذكور كػػػػاف ِف زمػػػػن الفػػػػفة كمػػػػا هػػػػو معلػػػػـو

: كإ ػػػػػػػػالؽ العػػػػػػػػادؿ عليػػػػػػػه بفػػػػػػػػرض كركدا لتعريفػػػػػػػػه ذكػػػػػػػرا ابػػػػػػػػن حإػػػػػػػر ِف  النعمػػػػػػػػة الكػػػػػػػػلل(، قػػػػػػػاؿ
 .ابالسم الذم كاف ييٍدعىى به، ال للشهادة له بذلك، فبنه كاف لتكم بغري حيكم هللا

 ، ػػػػػخىاكم عػػػػػن اضتػػػػػديث اظتػػػػػذكور: موضػػػػػوعه، كلػػػػػو صىػػػػػح  دل يكػػػػػن ِف كصػػػػػفه ابلعػػػػػدؿ أبسه قػػػػػاؿ الس 
عىٍدليػػػػػهي ابلنسػػػػػبة لػػػػػذلك ال يػينىػػػػػاِف  فبنػػػػػه كػػػػػاف ال كتيػػػػػوري علػػػػػى رعيتػػػػػه، كال يظلمهػػػػػم ِف حقػػػػػوؽ الػػػػػدنيا، فػى 

 انتهى كالمه رزته هللا. (167 "كيٍفرىاي ك يٍلمىهي لنفسه  هله، كهللا أعلم، انتهى
 

ػػػػػذىر اظتسػػػػػلموف ِف الغػػػػػرب مػػػػػن ذهػػػػػاب ديػػػػػنهم كذلػػػػػك مبػػػػػدح عػػػػػدؿ الكفػػػػػار الػػػػػذين قػػػػػالوا أٌف  فػىٍليىحى
يٍطلىػػػػػ  

ػػػػػوىاًهًهٍم ًإٍف  زتلػػػػػتػىهيم الصػػػػػليبية ضػػػػػد اإلسػػػػػالـ تيسػػػػػٌمى: العػػػػػدؿ اظت ٍػػػػػريجي ًمػػػػػٍن أىفػٍ ػػػػػةن ختى ًلمى بػيػػػػػرىٍت كى ﴿كى
ػػػػػػًذابن   ا، أٌمػػػػػػا شػػػػػػيا ني اإلنػػػػػػس  ،[5]الكهػػػػػػ :  (﴾5يػىقيوليػػػػػػوفى ًإال  كى فػػػػػػال عػػػػػػدؿى ميٍطلىػػػػػػ ى إال  كحػػػػػػدى

ٍكػػػػػػػػر 
ى
مػػػػػػػػن الصػػػػػػػػليبيني كأذانهبػػػػػػػػم فلػػػػػػػػيس عنػػػػػػػػدهم إال الظلػػػػػػػػم العظػػػػػػػػيم، كلػػػػػػػػيس عنػػػػػػػػدهم إال اصتىػػػػػػػػٍور كاظت

 .الكيٌبار، قاتلىهيمي هللا
فتػػػػػػػػػني ِف ا

ي
ألحػػػػػػػػػداث شػػػػػػػػػإبوا كاسػػػػػػػػػتنكركا العمليػػػػػػػػػات كذلػػػػػػػػػك للتخفيػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػن كالغريػػػػػػػػػب أٌف اظت

إخواننػػػػػا ِف الغػػػػػرب، حػػػػػ  ال تتضػػػػػرر دنيػػػػػاهم، كلىٌمػػػػػا كالػػػػػوا الكفػػػػػار كتضػػػػػرر ديػػػػػن إخواننػػػػػا ابظتػػػػػواالة دل 
ييفتػػػػػوا لػػػػػدفع هػػػػػذا الشػػػػػٌر العظػػػػػيم عػػػػػن ديػػػػػنهم، كقػػػػػد رأينػػػػػا كيػػػػػ  ذهػػػػػب دعػػػػػاة اظتسػػػػػلمني ِف الغػػػػػرب 

امػػػػػػػػػة القيػػػػػػػػػٌداس ِف الكتدرائيػػػػػػػػػة  الكنيسػػػػػػػػػة( األمريكيػػػػػػػػػة كعػػػػػػػػػدده كبػػػػػػػػػريه مػػػػػػػػػن اظتسػػػػػػػػػلمني إذل العػػػػػػػػػزاء كإق
ػػػػػػػػ ، ككيػػػػػػػػ  صىػػػػػػػػٌرحوا أبدػػػػػػػػم كالنصػػػػػػػػارل شػػػػػػػػيءه  كالليطانيػػػػػػػػة، ككيػػػػػػػػ  أىٍلقىػػػػػػػػٍوا كلمػػػػػػػػات العػػػػػػػػزاء كاألىسى
ػػػػػػاً ركنػىهيمي اضتػػػػػػزفى، كهػػػػػػم  كاحػػػػػػده، كأدػػػػػػم موا نػػػػػػوفى أمريكيػػػػػػوف يعيشػػػػػػوف مػػػػػػع األمػػػػػػريكيني اضتػػػػػػدث كييشى

 معهم مطلقان ِف هذا األحداث.
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ٍمنىا مبػػػػا يكػػػػوف  مػػػػاذا ييعًػػػػدُّ  ػػػػوفى علػػػػى ذلػػػػك؟ كقػػػػد قىػػػػد  الفقهػػػػاء هػػػػذا القػػػػوؿ كالفعػػػػل؟ هػػػػل هػػػػم ميٍكرىهي
اإلكػػػػػراا علػػػػػى الكفػػػػػر، ألػػػػػيس هػػػػػذا خطػػػػػره علػػػػػى الػػػػػدين كالعقيػػػػػدة؟ ظتػػػػػاذا تػىنػىبػ ٍهػػػػػتيم لػػػػػدفع اطتطػػػػػر عػػػػػن 

 !دنياهم كدل تػىتػىنػىبػ هيوا لدفع اطتطر عن عقيد م؟ سبحاف هللا! إٌف هذا لشيءه عيإىاب
ػػػػػػػلًٌ فعػػػػػػػلو أىرٍتىػػػػػػػعى اظتسػػػػػػػلموف أنػػػػػػػه ال "اضػػػػػػػي عيػػػػػػػاض ِف  الشػػػػػػػفاء(: يقػػػػػػػوؿ الق ككػػػػػػػذلك يىٍكفيػػػػػػػري بكي

يىٍصػػػػػػػػديري إال مػػػػػػػػن كػػػػػػػػافرو، كإف كػػػػػػػػاف صػػػػػػػػاحبه ميصىػػػػػػػػٌرًحان ابإلسػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػع فعلػػػػػػػػه ذلػػػػػػػػك كالسػػػػػػػػعي إذل 
ػػػػٌد الػػػػزاننري  كفحػػػػص   -مػػػػا يىشيػػػػٌدا الػػػػذمًٌيُّ علػػػػى كسػػػػطه-الكنػػػػائس كالًبيىػػػػع مػػػػع أهلهػػػػا بػػػػزًيًًٌهم، مػػػػن شى

فقػػػػػد أىرٍتىػػػػعى اظتسػػػػػلموف أٌف هػػػػػذا الفعػػػػل ال يوجػػػػػدي إال مػػػػػن    -لػػػػػ ي كسػػػػػطها كتػػػػرؾ جوانبهػػػػػاحى -الػػػػرؤكس 
 (168 . "كافرو 

كإذا زار أهػػػػػػل الذٌمػػػػػػة كنيسػػػػػػةى بيػػػػػػط اظتقػػػػػػدس " ؼتتصػػػػػػر الفتػػػػػػاكل اظتصػػػػػػرية(:  يقػػػػػػوؿ ابػػػػػػن تيميػػػػػػة ِف
فهػػػػػل يقػػػػػاؿ عتػػػػػم َي حػػػػػاج مػػػػػثالن؟ فأجػػػػػاب: ال ينبغػػػػػي أف ييقػػػػػاؿ ذلػػػػػك تشػػػػػبيهان َبػػػػػاٌج البيػػػػػط اضتػػػػػراـ، 
، فػػػػػبف كػػػػػاف مسػػػػػلمان فهػػػػػو ميرتػػػػػده، ييسػػػػػتتاب فػػػػػبف  بى كإال  ػػػػػرى كمػػػػػن اعتقػػػػػد أٌف زَير ػػػػػا قػيٍربىػػػػػةه فقػػػػػد كىفى

 (169 . "قيًتلى، فبف جىًهلى أٌف ذلك ػتيىر ـه عيرًٌؼى ذلك، فبف أىصىر  فقد كفر كصار مرتدان 
سػػػػػمٌ "كقػػػػػاؿ أيضػػػػػان ِف  غتمػػػػػوع الفتػػػػػاكل(: 

ي
ى ابلقيامػػػػػة كأٌمػػػػػا زَيرة معابػػػػػد الكفػػػػػار، مثػػػػػل اظتوضػػػػػع اظت

ػػػػػن زار مكػػػػػاانن  ٍنًهػػػػػيه عنهػػػػػا، فمى أك بيػػػػػط ضتػػػػػم أك صيػػػػػهيوف أك غػػػػػري ذلػػػػػك، مثػػػػػل كنػػػػػائس النصػػػػػارل، فىمى
مػػػػػػن هػػػػػػذا األمكنػػػػػػة معتقػػػػػػدان أٌف زَيرتػػػػػػه مسػػػػػػتحبة، كالعبػػػػػػادة فيػػػػػػه أفضػػػػػػل مػػػػػػن العبػػػػػػادة ِف بيتػػػػػػه فهػػػػػػو 

 (170 . "ضاؿه خارجه عن شريعة اإلسالـ، ييستتاب فبف  بى كإال قيًتلى 
ككػػػػػػذلك يكػػػػػػوف مرتػػػػػػدان إذا شػػػػػػد الػػػػػػزانر ِف كسػػػػػػطه ألف "لػػػػػػى  ؼتتصػػػػػػر خليػػػػػػل(: يقػػػػػػوؿ اطترشػػػػػػي ع

هػػػػػػذا فعػػػػػػل يتضػػػػػػمن الكفػػػػػػر، كمثلػػػػػػه فعػػػػػػل شػػػػػػيء ؽتػػػػػػا متػػػػػػتص بػػػػػػزم الكفػػػػػػار، كال بػػػػػػد أف ينضػػػػػػم إذل 
 (171 . "ذلك اظتشي إذل الكنيسة كؿتوا، كقػيٌيد أيضان مبا إذا فعله ِف بالد اإلسالـ

إوسػػػػػػػٌي علػػػػػػػى رأسػػػػػػػه علػػػػػػػى  كيىٍكفيػػػػػػػري "كقػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػن ؾتػػػػػػػيم ِف البحػػػػػػػر الرايػػػػػػػ (: 
ى
ػػػػػػػوىة اظت بوضػػػػػػػع ًقًلٍنسى

ػػػػػطه إال إذا فعػػػػػل ذلػػػػػك خديعػػػػػةن ِف  ػػػػػٌد الػػػػػزاٌنر ِف كىسى الصػػػػػحيح، إال لضػػػػػركرة دفػػػػػع اضتىػػػػػٌر أك الػػػػػلد، كًبشى
 (172 . "اضترب
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 فتػػػػػػػاكل اللإنػػػػػػػة الدائمػػػػػػػة( ِف حكػػػػػػػم لػػػػػػػبس  كجػػػػػػػاء ِف فتػػػػػػػول اللإنػػػػػػػة الدائمػػػػػػػة ل فتػػػػػػػاء ِف 
ػػػػػهي راضو إذا تػىبػىػػػػػني  لػػػػه حكػػػػػم لػػػػبس الصػػػػػلي"الصػػػػليب  ًبسى ب كأنػػػػه شػػػػػعار النصػػػػارل، كدليػػػػػله علػػػػى أٌف الى

﴿كىمىػػػػػٍن  :عػػػػز كجػػػػػلابنتسػػػػابه إلػػػػػيهم كالرضػػػػا مبػػػػػا هػػػػػم عليػػػػه كأىصىػػػػػر  علػػػػى ذلػػػػػك، حيًكػػػػػمى بكفػػػػرا لقولػػػػػه 
كالظلػػػػػػم إذا  [51]اظتائػػػػػػدة:  (﴾51تػىػػػػػػوىعت يٍم ًمػػػػػػٍنكيٍم فىًبن ػػػػػػهي ًمػػػػػػنػٍهيٍم ًإف  اَّلل ى الى يػىٍهػػػػػػًدم اٍلقىػػػػػػٍوـى الظ ػػػػػػاًلًمنيى  يػى 

بػػػػػه الشػػػػػرؾ األكػػػػػل، كفيػػػػػه إ هػػػػػاره ظتوافقػػػػػة النصػػػػػارل علػػػػػى مػػػػػا زعمػػػػػوا مػػػػػن قتػػػػػل عيسػػػػػى  أيٍ لًػػػػػ ى ييػػػػػرادي 
ػػػػػػبًٌهى  ، كهللا سػػػػػػبحانه قػػػػػػد نفػػػػػػى ذلػػػػػػك ِف كتابػػػػػػه:عليػػػػػػه السػػػػػػالـ ﴿كىمىػػػػػػا قػىتػىليػػػػػػواي كىمىػػػػػػا صىػػػػػػلىبيواي كىلىًكػػػػػػٍن شي

 (173  ."[157]النساء:  عتىيٍم﴾
ٍنػػػػػػػدي  عبػػػػػػػود( عنػػػػػػػد حػػػػػػػديث شتىيػػػػػػػرىة بٍػػػػػػػن جي

ى
ب عػػػػػػػن يقػػػػػػػوؿ  ػػػػػػػس اضتػػػػػػػ  العظػػػػػػػيم آابدم ِف  عىػػػػػػػٍوف اظت

ثْ ل      و  »: ملسو هيلع هللا ىلصرسػػػػػوؿ هللا  قىػػػػػاؿى أىٍصػػػػػحىابي اللُّغىػػػػػًة ": (174 «م      ْن ج      ام    اْلم ْش     رِّ   و س      ك ن  م ع      و  ف  ِّنَّ     و  مِّ
ػػػػػػى.  ػػػػػػعى مىعىػػػػػػهي كىكىافػىقىػػػػػػهي. انٍػتػىهى ا اٍجتىمى ػػػػػػذى (جىامىعىػػػػػػهي عىلىػػػػػػى كى ػػػػػػرىادي اٍلكيف ػػػػػػاري كىنىػػػػػػص  عىلىػػػػػػى   اْلم ْش      رِّ   اًبَّللً  كىاٍلمي

ػػػػػػى مىعىػػػػػػهي الٍ  ػػػػػػعى مىػػػػػػعى اٍلميٍشػػػػػػرًًؾ كىكىافػىقىػػػػػػهي كىرىافػىقىػػػػػػهي كىمىشى ٍعػػػػػػَنى مىػػػػػػًن اٍجتىمى ميٍشػػػػػػرًًؾ أًلىن ػػػػػػهي اأٍلىٍغلىػػػػػػبي ًحينى ًػػػػػػذو كىاٍلمى
ًر اٍلكيٍفػػػػػػػًر    و س        ك ن  م ع        و (]...[  ثْ ل        و (أىٍم ِف ًدَيى بىػػػػػػػاؿى ف  ِّنَّ       و  مِّ قػٍ ػػػػػػػوًا أًلىف  اإٍلً ، ٍم ًمػػػػػػػٍن بػىٍعػػػػػػػًض اٍلويجي

ػػػػػػٍيطىافي كىنػىقىلىػػػػػػهي ًإذلى عىلىػػػػػػى عىػػػػػػدي  اي الش  تىػػػػػػهي تيوًجػػػػػػبي ًإٍعرىاضىػػػػػػهي عىػػػػػػًن اَّللً  كىمىػػػػػػٍن أىٍعػػػػػػرىضى عىٍنػػػػػػهي تػىػػػػػػوىال  كًٌ اَّللً  كىميوىاالى
ةى اٍلعىػػػػػديكًٌ ميتػىنىاًفيىػػػػػافً  ةى الٍػػػػػوىرلًٌ كىميػػػػػوىاالى ا أىٍمػػػػػره مىٍعقيػػػػػوؿه فىػػػػػًبف  ميػػػػػوىاالى ػػػػػذى ػػػػػرًمُّ كىهى ـه  كىًفيػػػػػاٍلكيٍفػػػػػًر قىػػػػػاؿى الز ؼتىٍشى ًه ًإبٍػػػػػػرىا
ػػػػػػرى ًً  ػػػػػػرًُّز عىػػػػػػٍن ؼتيىػػػػػػالىطىًتًهٍم كىميعىاشى ً ًٍم كىالت حى اًء اَّللً  كىميبىاعىػػػػػػدى ـه اًبٍلقىٍلػػػػػػًب ِف غتيىانػىبىػػػػػػًة أىٍعػػػػػػدى ﴿الى يػىت ًخػػػػػػًذ ٍم كىإًلٍػػػػػػزىا

ػػػػػػػػػػاًفرًينى  ػػػػػػػػػػٍؤًمًننيى﴾ اٍلميٍؤًمنيػػػػػػػػػػوفى اٍلكى ػػػػػػػػػػٍؤًمني أىٍكذلى مبيػػػػػػػػػػوىاالى  [28]آؿ عمػػػػػػػػػػراف:  أىٍكلًيىػػػػػػػػػػاءى ًمػػػػػػػػػػٍن ديكًف اٍلمي ًة كىاٍلمي
ػػػػػارًعي عىػػػػػٍن ؼتيىالىطىتًػػػػػًه  ػػػػػرى الش  اًعي ضىػػػػػٍعً  ًإنتىانًػػػػػًه فػىزىجى ػػػػػر اي ذىلًػػػػػكى ًإذلى تىػػػػػدى ػػػػػاًفرى جى ػػػػػٍؤًمًن كىًإذىا كىاذلى اٍلكى ا اٍلمي هًبىػػػػػذى

ػػػػػػاًد  ػػػػػػاد ة اٍلفىسى ا ًلمى ٍسػػػػػػمن ػػػػػػريكا يػىػػػػػػريدُّككيٍم التػ ٍغلًػػػػػػيًا اٍلعىًظػػػػػػيًم حى ػػػػػػا ال ػػػػػػًذينى آمىنيػػػػػػوا ًإٍف تيًطيعيػػػػػػوا ال ػػػػػػًذينى كىفى ﴿َيى أىيػُّهى
اًسػػػػػػػػرًينى   ػػػػػػػػاـً  [149]آؿ عمػػػػػػػػراف:  (﴾149عىلىػػػػػػػػى أىٍعقىػػػػػػػػاًبكيٍم فػىتػىنػٍقىًلبيػػػػػػػػوا خى ٍنىػػػػػػػػٍع ًمػػػػػػػػٍن ًصػػػػػػػػلىًة أىٍرحى كىدلٍى نتى

ػػػػػا كتىٍػػػػػرًم غتىٍػػػػػرىل اٍلمي  نٍػيىا ًبغىػػػػػرٍيً سيػػػػػٍكَنى ًفيمى ػػػػػاًفرًينى كىالى ًمػػػػػٍن ؼتيىػػػػػالىطىًتًهٍم ِف أىٍمػػػػػًر الػػػػػدُّ عىامىلىػػػػػًة مىػػػػػٍن عتىيػػػػػٍم ًمػػػػػنى اٍلكى
رىاءو كىأىٍخػػػػػػذو كىعىطىػػػػػػاءو لًيػيوىاليػػػػػػوا ِف الػػػػػػدًٌيًن أىٍهػػػػػػلى الػػػػػػدًٌيًن كىالى يىضيػػػػػػرُّهيٍم أىٍف يػيبىػػػػػػارًزيكا مىػػػػػػٍن ًمػػػػػػٍن ؿتىٍػػػػػػًو بػىٍيػػػػػػعو كىًشػػػػػػ

ػػػػػػاًفرًينى كىِف الزٍُّهػػػػػػًد ألزتػػػػػػد عػػػػػػن بػػػػػن ًدينىػػػػػػارو:  ػػػػػػى اَّلل ي ًإذلى نىػػػػػػِبٌو ًمػػػػػػنى اأٍلىٍنًبيىػػػػػػاًء قيػػػػػػٍل "لتيىػػػػػارًبػيهيٍم ًمػػػػػػنى اٍلكى أىٍكحى
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اًئي  لًقىٍوًمػػػػػػكى الى تىػػػػػػٍدخيلي  بيػػػػػػوا مىرىاًكػػػػػػبى أىٍعػػػػػػدى اًئي، كىالى تػىرٍكى بًػػػػػػسى أىٍعػػػػػػدى ػػػػػػوا مىالى اًئي كىالى تػىٍلبىسي اًخلى أىٍعػػػػػػدى وا مىػػػػػػدى
اًئي ػػػػػٍم أىٍعػػػػػدى ػػػػػا هي اًئي كىمى ػػػػػرًٍح اصتٍىػػػػػاًمًع الص ػػػػػًغرًي(:  "فػىتىكيونيػػػػػوا أىٍعػػػػػدى نًػػػػػرًي شى ػػػػػًب اٍلمي كىقىػػػػػاؿى اٍلعىٍلقىًمػػػػػيُّ ِف  اٍلكىوٍكى

ػػػػًديثي شتىيػػػػرىةى ًإٍسػػػػنىادي  ػػػػاًر حى ػػػػا كىدلٍى يػىٍقػػػػًدٍر عىلىػػػػى ًإٍ هى هى ػػػػوبي اعتًٍٍإػػػػرىًة عىلىػػػػى مىػػػػٍن قىػػػػدىرى عىلىيػٍ ػػػػنه، كىًفيػػػػًه كيجي اي حىسى
ػػػػنػىهيٍم، كىًإًف اٍنكىفُّػػػػوا عىٍنػػػػهي فىًبن ػػػػهي  ػػػػافه بػىيػٍ ػػػػوره ميهى ٍربًيًّػػػػا، فىػػػػًبف  اٍلميٍسػػػػًلمى مىٍقهي ػػػػافى أىٍك حى  الى  ىٍمىػػػػػني الػػػػدًٌيًن  أىًسػػػػرينا كى

ػػػػػوفى ميٍسػػػػػتىٍظًهرنا أبًىٍهػػػػػًل ًدينًػػػػػًه،  بػىٍعػػػػدى ذىلًػػػػػكى أىفٍ  ػػػػ ل عىلىػػػػػى اٍلميٍسػػػػػًلًم أىٍف يىكي يػيػػػػػٍؤذيكاي أىٍك يػىٍفًتنيػػػػػواي عىػػػػػٍن ًدينًػػػػػًه، كىحى
. انتهى. ( كىِف مىٍعنىااي أحاديثي :  أىانى بىرًمءه ًمٍن كيلًٌ ميٍسًلمو مىعى ميٍشرًؾو  كىِف حىًديثو ًعٍندى الط بػىرىاًنًٌ

ػػػػػاكىلىةن "ةى: قػػػػػاؿ اإلمػػػػػاـ بػػػػػن تػىٍيًميىػػػػػ ػػػػػابػىهىةن كىميشى ػػػػػاكىلىةي ِف اأٍليميػػػػػوًر الظ ػػػػػاًهرىًة تيوًجػػػػػبي ميشى ػػػػػابػىهىةي كىاٍلميشى اٍلميشى
فنػػػػػػػػا كىًإٍف بػىعيػػػػػػػػدى الز مىػػػػػػػػ ػػػػػػػػبىةن كىاٍئًتالى ػػػػػػػػابػىهىةي ِف اعٍتيػػػػػػػػٍدًم الظ ػػػػػػػػاًهًر تيوًجػػػػػػػػبي مينىاسى افي ِف اأٍليميػػػػػػػػوًر اٍلبىاً نىػػػػػػػػًة، كىاٍلميشى

ا أىٍمػػػػػره  ػػػػذى ػػػػافي، كىهى ػػػػػاًب  كىاٍلمىكى ػػػػبىبه لًنػىػػػػٍوعو مىػػػػػا ًمػػػػنى اٍنًتسى نػىتػيهيٍم كىلىػػػػٍو قىلًػػػػػيالن سى ػػػػػاكى ػػػػرىافػىقىتػيهيٍم كىميسى ػتىٍسيػػػػوسه  فىمي
ًفػػػػػيٌو غىػػػػػرٍيً ميٍنضىػػػػػًبطو عيلًٌػػػػػ ى اضٍتيٍكػػػػػمي بًػػػػػًه كىأي  ػػػػػادو خى ػػػػػافى مىًظن ػػػػػةه لًفىسى ًقًهػػػػػمي ال ػػػػػًِت ًهػػػػػيى مىٍلعيونىػػػػػةه، كىمىػػػػػا كى ًديػػػػػرى أىٍخالى

ًؽ كىاأٍلىفػٍعىػػػػػػػػػاًؿ الت ٍحػػػػػػػػػرًاي عىلىٍيػػػػػػػػػًه، فى  ًتًهٍم ِف اأٍلىٍخػػػػػػػػػالى ػػػػػػػػػابػىهى ػػػػػػػػػبىبه كىمىًظن ػػػػػػػػػةه ًلميشى نػىتػيهيٍم ِف الظ ػػػػػػػػػاًهًر سى ػػػػػػػػػاكى ميسى
ػػػػػػػػارىكىةي ِف  ػػػػػػػػاًفًر ًمثٍػلىػػػػػػػػهي، كىأىٍيضنػػػػػػػػا اٍلميشى ػػػػػػػػاًكني اٍلكى اٍلمىٍذميومىػػػػػػػػًة، بىػػػػػػػػٍل ِف نػىٍفػػػػػػػػًس ااًلٍعًتقىػػػػػػػػادىاًت، فػىيىًصػػػػػػػػريي ميسى

ب ػػػػػػػػػةى ِف اٍلبىػػػػػػػػػاً ًن تيػػػػػػػػػوًرثي  الظ ػػػػػػػػػاًهًر تيػػػػػػػػػوًرثي نػىػػػػػػػػػٍوعى مىػػػػػػػػػوىد ةو  ػػػػػػػػػا أىف  اٍلمىحى ةو ِف اٍلبىػػػػػػػػػاً ًن، كىمى كىػتىىب ػػػػػػػػػةو كىميػػػػػػػػػوىاالى
ػػػػػاانى ًمػػػػػٍن بػىلىػػػػػدو كىاٍجتىمىعىػػػػػ ، فىػػػػػًبف  الػػػػػر جيلىنٍيً ًإذىا كى ا ؽتػػػػػا يىٍشػػػػػهىدي بًػػػػػًه اضٍتًػػػػػسُّ ػػػػػذى ػػػػػابػىهىةى ِف الظ ػػػػػاًهًر، كىهى ا ِف اٍلميشى

ػػػػػا ًمػػػػ نػىهيمى ػػػػافى بػىيػٍ ػػػػػابػىهىةي دىاًر غيٍربىػػػػةو كى انىػػػػًط اٍلميشى ًؼ أىٍمػػػػره عىًظػػػػيمه مبيوًجػػػػػًب الط ٍبػػػػًع، كىًإذىا كى ػػػػوىد ًة كىااًلئٍػػػػػًتالى نى اٍلمى
ػػػػػػػػابػىهىًة ِف اأٍليميػػػػػػػػوًر الدًٌيًني ػػػػػػػػًة؟ فىػػػػػػػػاٍلمي  ٍيػػػػػػػػ ى اًبٍلميشى ةى فىكى ػػػػػػػػوىاالى ب ػػػػػػػػةى كىاٍلمي ةي ِف أيميػػػػػػػػورو دينٍػيىوًي ػػػػػػػػةو تيػػػػػػػػوًرثي اٍلمىحى وىاالى

نتىػػػػػػافى كىمىػػػػػػٍن يػىتػىػػػػػػوىعت يٍم ًمػػػػػػٍنكيٍم فىًبن ػػػػػػهي ًمػػػػػػنػٍهيٍم. انتهػػػػػػى كالمػػػػػػه، كقػػػػػػاؿ ابػػػػػػن اٍلقىػػػػػػيًًٌم ِف  لًٍلميٍشػػػػػػرًًكنيى تػينىػػػػػػاِف   اإٍلً
(: كىمىنىػػػػػعى رىسيػػػػػوؿي اَّللً   ًمػػػػػٍن ًإقىامىػػػػػًة اٍلميٍسػػػػػًلًم بػىػػػػػنٍيى اٍلميٍشػػػػػرًكىنٍيً ًإذىا قىػػػػػدىرى عىلىػػػػػى  ملسو هيلع هللا ىلصًكتىػػػػػاًب  اعٍتىػػػػػٍدًم النػ بىػػػػػًومًٌ

:اعتًٍٍإػػػػ قىػػػػاليوا: َيى   . «أ َن  ب     رِّيء  مِّ    ْن ك     ل ِّ م ْس    لِّ ع ي قِّ    ي   ب      نْي  أ ْ ه     رِّ اْلم ْش    رِّكِّني  » رىًة ًمػػػػٍن بػىٍيػػػػًنًهٍم، كىقىػػػػاؿى
 : ر ا   ا»رىسيوؿى اَّللً  دلى؟ قىاؿى  (175  ّ«ال  ت  ر اء ر َن 

 : ثْ ل     و  »كىقىػػػػاؿى : كى  ،«م     ْن ج     ام    اْلم ْش    رِّ   و س     ك ن  م ع     و  ف  ِّنَّ    و  مِّ ق طِّ       اذلِّْج    ر ة  »قىػػػػاؿى ح     فَّ  ال  ت  ن ْ
ق طِّ       الت َّْوب     ة   ْْرِّ ِّ     ات  ن ْ ق طِّ       الت َّْوب     ة  ح     فَّ ت ْطل        الشَّ    ْم   مِّ    ْن م  : (176 «، و ال  ت  ن ْ س     ت ك ون  »، كىقىػػػػاؿى

                                                           
 (.2645(، كأبو داكد  1604الفمذم  (175 
 (.2161أبو داكد  (176 
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ر  إِّبْ      ر اىِّي  ، و   ي      ار  أ ْى     لِّ اْل ْرمِّ أ لْ     ز م ه ْ  م ه      اجِّ ْج     ر ةع، ف خِّ ْج     ر ة  ب  ْع     د  ىِّ ق      ا يفِّ اْل ْرمِّ شِّ     ر ار  ىِّ ي  ب ْ
َّّ  م    اْلقِّر د ةِّ و اخْل ن ازِّيرِّ  َِّّّ، و حي ْش ر ى    ا  (177 ّ «أ ْىلِّه ا، ي  ْلفِّف ه ْ  أ ر   وى ْ ، ت  ْقذِّر ى ْ  ن  ْف   ا

 .نسأؿ هللا لنا كإلخواننا أف نقبض على اإلسالـ، آمني َي رب العاظتني
 

مني الػػػػػػذين صىػػػػػػدىرىت مػػػػػػنهم مثػػػػػػل هػػػػػػذا األفعػػػػػػاؿ كاألقػػػػػػواؿ فمػػػػػػاذا تقولػػػػػػوف أيهػػػػػػا الفقهػػػػػػاء للمسػػػػػػل
 الكفرية؟

اظتسػػػػػػػلموف ِف الغػػػػػػػرب يرتكبػػػػػػػوف الكبػػػػػػػائر بػػػػػػػل النػػػػػػػواقض كهػػػػػػػم ابلالؼ كدل نسػػػػػػػمع مػػػػػػػنكم فتػػػػػػػول 
 .شإبو كال استنكارو كما شإبتم من ضىر عى أك رىك عى األمريكيني الشٍُّقرى 

ـ أٌف أعمػػػػػػػػػاؿ الكفػػػػػػػػػر كالػػػػػػػػػرٌدة ترضػػػػػػػػػاها دل ال تىٍشػػػػػػػػػإيبوفى كتسػػػػػػػػػتنكركفى أعمػػػػػػػػػاؿ الكفػػػػػػػػػر كالػػػػػػػػػرٌدة؟ أى 
 أمريكا، كتغضب من إنكارها؟

ػػػػل  شػػػػيءو ِف ػتلػػػػه، مػػػػا كػػػػاف مػػػػن أصػػػػوؿ رىكًٌػػػػزيكا عليػػػػه كأعطػػػػوا حٌقػػػػه، كمػػػػا كػػػػاف مػػػػن فػػػػركعو  أىٍنزًليػػػػوا كي
مواي لًيػىٍرضىى الغرب عنكم  .فال تػيقىدًٌمواي على حساب األصوؿ، كتيضىخًٌ

ا كأذانهبمػػػػػا، كالفػػػػػركع هػػػػػي مػػػػػا أنكر ػػػػػا أمريكػػػػػا كأذانهبػػػػػا؟ أـى أٌف األصػػػػػوؿ هػػػػػي مػػػػػا رىًضػػػػػيػىتػٍهىا أمريكػػػػػ
 كال حىٍوؿى كال قػيو ةى إال اب.

                                                           
 (.2164أبو داكد  (177 
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!  َي  خ ْيل  هللاِّ ارْك بِّ

 ل ق ْد ب د أ ت احلْ ْرب  الصَّلِّيبِّيَّة  
 

إٌف الكفػػػػػار مهمػػػػػا لىب سيػػػػػوا علػػػػػى اظتسػػػػػلمني كشتٌػػػػػوا أفعػػػػػاعتم أبشتػػػػػاءى مغػػػػػايرةو ًلميعتقػػػػػدا م إال أٌف تغيػػػػػري 
ػػػػػػػمي الػػػػػػػذينى أخػػػػػػػلى هللا عػػػػػػػنهم بقولػػػػػػػه تعػػػػػػػاذل: األ ي مػػػػػػػن اضتقػػػػػػػائ  شػػػػػػػي ان، كهي اليػػػػػػػوفى ﴿كىالى يػىزى شتػػػػػػػاء ال يػيغىػػػػػػػريًٌ

ػػػػػػوى  ػػػػػػٍط كىهي ػػػػػػ   يػىػػػػػػريدُّككيٍم عىػػػػػػٍن ًديػػػػػػًنكيٍم ًإًف اٍسػػػػػػتىطىاعيوا كىمىػػػػػػٍن يػىٍرتىػػػػػػًدٍد ًمػػػػػػٍنكيٍم عىػػػػػػٍن ًدينًػػػػػػًه فػىيىمي   يػيقىػػػػػػاتًليونىكيٍم حى
الًػػػػػػديك  ػػػػػػا خى ػػػػػػٍم ًفيهى نٍػيىا كىاٍلًخػػػػػػرىًة كىأيكلى ًػػػػػػكى أىٍصػػػػػػحىابي الن ػػػػػػاًر هي ػػػػػػاعتييٍم ِف الػػػػػػدُّ ًبطىػػػػػػٍط أىٍعمى ػػػػػػاًفره فىأيكلى ًػػػػػػكى حى فى كى

 .[217]البقرة:  (﴾217 
إال أٌف هللا أ هػػػػػػر معتقػػػػػػدى النصػػػػػػارل، كأىٍخػػػػػػرىجى مػػػػػػا ِف قلػػػػػػوهبم علػػػػػػى اظتسػػػػػػلمني، كمػػػػػػا هػػػػػػي حقيقػػػػػػةي 

اربػػػػػػة يٍطلىػػػػػػ ، أك ػتي
أعػػػػػػداء اضتريػػػػػػة  حػػػػػػرهبم علػػػػػػى اإلسػػػػػػالـ، كأٌف اسػػػػػػم مكافحػػػػػػة اإلرهػػػػػػاب أك العػػػػػػدؿ اظت

 أك األشرار أك أعداء اضتضارة، ما هي إال أغطيةه ضتقدو صليِبٌو دفنيو، قد م ى قلوبػىهيم.
ػػػػمي األكحػػػػد حتقيػػػػػ  معتقػػػػدا م الػػػػِت أخػػػػػل هللا عنهػػػػا، فقػػػػد نىًفػػػػػدى  كمبػػػػا أٌف اضتقػػػػد مػػػػ ى قلػػػػػوبػىهيم، كقتىُّهي

ػػػػػػٍتمى عقيدتػػػػػػه، فىصىػػػػػػر حى ِف  مػػػػػػؤدترو صػػػػػػحفي أىٍجػػػػػػرىااي يػػػػػػـو صػػػػػػلي الػػػػػػرئيس األمريكػػػػػػي بػػػػػػوش كدل يسػػػػػػتطع كى
 هػ بقوله:28/6/1422ـ اظتواف   16/9/2001األحد 

This crusade, this war on terrorism is going to take a long 
time. 

يتقػػػػػػػٌدـ قىاتػىلىػػػػػػػهي هللا هػػػػػػػو قولػػػػػػػه: هػػػػػػػذا 
، هػػػػػػػذا اضتػػػػػػػرب ضػػػػػػػد احل        رب  الصَّ       لِّيبيَّة  كتررتػػػػػػػةي كالمػػػػػػػه اظت

 . مث قاؿ: الواجب على األمريكيني أف يػىتىحىل ٍوا ابلصل.اإلرهاب سوؼ أتخذ كقتان  ويالن 
 

كمهمػػػػػػػا حػػػػػػػاكؿ بػػػػػػػوش حتػػػػػػػويرى ذلػػػػػػػك اطتطػػػػػػػاب كاالعتػػػػػػػذار، فػػػػػػػبٌف زَيرتػػػػػػػه للمركػػػػػػػز اإلسػػػػػػػالمي ِف 
ػػػػنُّ كػػػػل  دقيقػػػػةو ِف اإلعػػػػالـ ح    ربع م    ليبيةع أمريكػػػػا لػػػػن دتحػػػػو مػػػػا أىٍعلىنىػػػػهي مػػػػن  ، إٌف اضتػػػػرب الصػػػػليبٌية تيشى

 .األمريكي
ػػػػػػرىٍتهي غتلػػػػػػة انشػػػػػػوانؿ ريفيػػػػػػو حتػػػػػػط عنػػػػػػواف  إدػػػػػػا اضتػػػػػػرب كمػػػػػػن أمثلػػػػػػة ذلػػػػػػك كهػػػػػػ ي كثػػػػػػريةه، مػػػػػػا نىشى
لػػػػػػػػػيس هػػػػػػػػػذا أكافي تػىػػػػػػػػػرىؼ البحػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػن أمػػػػػػػػػاكن اظتتػػػػػػػػػوٌر ني ابلعمليػػػػػػػػػات "فػىٍلنػىٍغػػػػػػػػػزيهيم ِف بالدهػػػػػػػػػم(: 
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اإلرهابيػػػػػة. اظتسػػػػػؤكلوف عػػػػػن هػػػػػذا العمليػػػػػات هػػػػػم كػػػػػل مىػػػػػن ارتسػػػػػمىط علػػػػػى كجهػػػػػه ابتسػػػػػامةه عنػػػػػدما 
نطن.. ال ؿتتػػػػػػاج إذل حتقيقػػػػػػاتو ميطىو لػػػػػػةو أك أدلػػػػػػةو جنائيػػػػػػةو كال شتػػػػػػع ابعتإمػػػػػػات علػػػػػػى نيويػػػػػػورؾ ككاشػػػػػػ

رمػػػػػػةه، علينػػػػػػا غػػػػػػزكهيم ِف بالدهػػػػػػم، كقتػػػػػػل قػػػػػػاد م،  ػػػػػػا  ائفػػػػػػةه ميتطرٌفػػػػػػةه غتي ، أيٌمتنػػػػػػا غىزىتٍػهى إذل حتػػػػػػال و دكرلٌو
 ".كإجبارهم على التحٌوؿ إذل اظتسيحية

ملػػػػػػػوفى الكػػػػػػػالـ علػػػػػػػى غػػػػػػػري ػتىٍ  لًػػػػػػػًه كمػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػض كحػػػػػػػ  ال متػػػػػػػريجى لنػػػػػػػا مىػػػػػػػن يقػػػػػػػوؿ إنكػػػػػػػم حتى مى
الصػػػػػػػحفيني األذانب، فقػػػػػػػد انتقػػػػػػػد أحػػػػػػػد كبػػػػػػػار السياسػػػػػػػيني األمريكػػػػػػػاف الػػػػػػػرئيس السػػػػػػػتخدامه هػػػػػػػذا 

( الػػػػػػػػػذم ييقٌدمػػػػػػػػػه اظتػػػػػػػػػذيع األمريكػػػػػػػػػي تيػػػػػػػػػد  Nightlineالعبػػػػػػػػػارة، كذلػػػػػػػػػك ِف الػػػػػػػػػلانمج الشػػػػػػػػػهري  
أخطػػػػػػػػأ الػػػػػػػػرئيس ِف اسػػػػػػػػتخدامه هػػػػػػػػذا العبػػػػػػػػارة كذلػػػػػػػػك "، حيػػػػػػػػث قػػػػػػػػاؿ: ABCكػػػػػػػػوبلز، ِف قنػػػػػػػػاة 

 نها:ألسبابو م
أٌف الصػػػػػػليبني ِف اضتقيقػػػػػػة قػػػػػػد هيزًميػػػػػػوا ِف تلػػػػػػك اضتػػػػػػركب علػػػػػػى يػػػػػػد صػػػػػػالح الػػػػػػدين، كلػػػػػػيس  أوالا 

 من اظتناسب التذكري هبزنتةو ِف كقطو ؿتن ِف أىمىٌس اضتاجة فيه إذل النصر.
سػػػػػوؼ ييثػػػػػري كبشػػػػػكلو كبػػػػػريو حلفػػػػػاؤان مػػػػػن اظتسػػػػػلمني « اضتػػػػػركب الصػػػػػليبٌية»هػػػػػذا اظتصػػػػػطلح  اثني     اا 

 ".ٌس اضتاجة إليهم ِف معركتنا الوشيكة مع اإلرهابالذين ؿتن ِف أىمى 
 

ػػػػػػفىر اضتػػػػػػوارل ِف كتابػػػػػػه  كشػػػػػػ  الغٌمػػػػػػة عػػػػػػن علمػػػػػػاء األيٌمػػػػػػة( خطػػػػػػط الصػػػػػػليبيني  كينقػػػػػػلي الشػػػػػػيخ سى
للسػػػػػيطرة علػػػػػى منطقػػػػػة اطتلػػػػػيج كحقػػػػػوؿ الػػػػػنفط، كمػػػػػن ضػػػػػمن مػػػػػا نػىقىػػػػػلى أيضػػػػػان حػػػػػرص الغػػػػػرب علػػػػػى 

 لثالث.حرب اإلسالـ كاعتبارا اطتطر األكل عليهم ِف العادل ا

كأنقػػػػل مػػػػػن كالمػػػػه بعػػػػػض اظتقتطفػػػػات الػػػػػِت نقلهػػػػا عػػػػػن الصػػػػليبيني ذات الطػػػػػابع اعتإػػػػومي يقػػػػػوؿ: 
كالواقػػػػػػػػع إٌف جػػػػػػػػوهر القضػػػػػػػػية ِف هػػػػػػػػذا التحالفػػػػػػػػات قػػػػػػػػدنًتًها كحػػػػػػػػديًثًها كاحػػػػػػػػده، كهػػػػػػػػو أٌف مصػػػػػػػػلحة "

الغػػػػرب تقتضػػػػي تناسػػػػي خالفاتػػػػه الداخليػػػػة كالتوحيػػػػد ظتقاكمػػػػة اطتطػػػػر اطتػػػػارجي الػػػػذم يػىعيػػػػدي اإلسػػػػالـ 
ػػػػػػػػي  رأسى  اضتًٍلػػػػػػػػ ى »اضتربػػػػػػػػة فيػػػػػػػػه، فقػػػػػػػػد حتالفػػػػػػػػط أكركاب اظتتنػػػػػػػػاحرة ضػػػػػػػػد الدكلػػػػػػػػة العثمانيػػػػػػػػة فيمػػػػػػػػا شتي

يقىػػػػػػٌدس
خػػػػػػارج االتفاقيػػػػػػػات  -رغػػػػػػػم إدػػػػػػا دكلػػػػػػػة أكركبيػػػػػػة مػػػػػػػن جهػػػػػػة اظتوقػػػػػػػع-كمػػػػػػا  ىل ػػػػػػػط تركيػػػػػػا « اظت

ػػػػػػ ل  الدكليػػػػػػة األكركبيػػػػػػة إذل عهػػػػػػدو قريػػػػػػبو لسػػػػػػببو كاحػػػػػػد هػػػػػػو أدػػػػػػا مسػػػػػػلمة، كمنػػػػػػذ أسػػػػػػابيع فقػػػػػػط سي
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عػػػػػػػن سػػػػػػػبب عػػػػػػػدـ قبػػػػػػػوؿ تركيػػػػػػػا عضػػػػػػػوان ِف الوحػػػػػػػدة األكركبيػػػػػػػة رغػػػػػػػم أدػػػػػػػا  -أكزاؿ-ي الػػػػػػػرئيس الفكػػػػػػػ
عضػػػػػوه ِف حلػػػػػ  النػػػػػات، فأجػػػػػاب أبٌف السػػػػػبب هػػػػػو أٌف الغػػػػػرب ال يػػػػػزاؿ ينظػػػػػر إذل تركيػػػػػا ابعتبارهػػػػػا 

 دكلةن إسالميةن!

إٌف اضتػػػػػػرب العاظتيػػػػػػة األكذل انتهػػػػػػط كمػػػػػػا هػػػػػػو معلػػػػػػوـه ابلنقػػػػػػاط األربعػػػػػػة عشػػػػػػر للػػػػػػرئيس األمريكػػػػػػي 
ػػػػػػٍن، الػػػػػػِت أصػػػػػػبحط أسػػػػػػاس مبػػػػػػدأ عيصػػػػػػبىة األيمىػػػػػػم، كالػػػػػػِت مبقتضػػػػػػاها اتٌفػػػػػػ  الغػػػػػػرب علػػػػػػى كضػػػػػػع  ًكٍلسي

العػػػػػادلى اإلسػػػػػالمي حتػػػػػط الوصػػػػػاية الدكليػػػػػة أم حتػػػػػط السػػػػػيطرة الغربيػػػػػة، مػػػػػع أٌف األجػػػػػزاء اظتهمػػػػػة منػػػػػه  
كمنهػػػػػػا عػػػػػػدف كالكويػػػػػػط « اضتمايػػػػػػة»كانػػػػػػط قػػػػػػد كضػػػػػػعط مػػػػػػن قبػػػػػػل حتػػػػػػط سػػػػػػيطرة الغػػػػػػرب ابسػػػػػػم 

اضتػػػػػػرب العاظتيػػػػػػة الثانيػػػػػػة ادػػػػػػارت عيصػػػػػػبىةي األيمػػػػػػم، كمػػػػػػا ادػػػػػػارت القػػػػػػوة كمىٍشػػػػػػيىخىات اطتلػػػػػػيج، كبقيػػػػػػاـ 
االسػػػػػتعمارية التقليديػػػػػة كبػػػػػرزت قػػػػػٌو ف جديػػػػػد ف قتػػػػػا أمريكػػػػػا كركسػػػػػيا ككػػػػػاف كفػػػػػاؽ اظتنتصػػػػػرين فيهػػػػػا 
اظتتمثٌػػػػػل ِف مػػػػػؤدتر مالطىػػػػػا، كِف الػػػػػتحٌكم ِف العػػػػػادلى مػػػػػن خػػػػػالؿ اعتي ػػػػػة الدكليػػػػػة اصتديػػػػػدة: هي ػػػػػة األمػػػػػم 

فا الطواغيػػػػػػػط الكبػػػػػػػار َبػػػػػػػٌ  الػػػػػػػنقض  الفيتػػػػػػػو( ِف غتلػػػػػػػس األمػػػػػػػن الػػػػػػػدكرل كمػػػػػػػا اظتتحػػػػػػػدة، إذ احػػػػػػػت
 (178 . "يسٌمى!!

ػػػػػػػرى بتػػػػػػػاريخ "كقػػػػػػػاؿ:  ػػػػػػػري هػػػػػػػو مػػػػػػػدير اظتركػػػػػػػز 21/12/1410كِف عػػػػػػػددو آخى ق، يقػػػػػػػوؿ كاتػػػػػػػبه آخى
العػػػػػػر  لبحػػػػػػوث التنميػػػػػػة كاظتسػػػػػػتقبل ابلقػػػػػػاهرة عػػػػػػن حتػػػػػػدَيت أكركاب: يتزايػػػػػػد القلػػػػػػ  ِف أكركاب الغربيػػػػػػة 

، كتطػػػػػورو كجنػػػػػوب أكركاب بشػػػػػ ىػػػػػد  اإلسػػػػػالمي 
كل خػػػػػاص كفرنسػػػػػا حتديػػػػػدان مػػػػػن تطػػػػػورو ييطلقػػػػػوفى عليػػػػػه اظت

 (179 . "آخىرى ييسٌمونىهي التغيري الدنتغراِف، كالتطوراف حاديف ِف  اؿ أفريقيا

ذم اضتإػػػػػػػة  16كِف هػػػػػػػذا اظتسػػػػػػػار نشػػػػػػػرت غتلػػػػػػػة  الػػػػػػػبالغ( اإلسػػػػػػػالمية الكويتيػػػػػػػة ِف "كيقػػػػػػػوؿ: 
مػػػػػػػػػػان مقػػػػػػػػػػاالن مػػػػػػػػػػؤ ٌران بعنػػػػػػػػػػواف: هػػػػػػػػػػل انتهػػػػػػػػػػط اضتػػػػػػػػػػركب يو  25ق، أم قبػػػػػػػػػػل الغػػػػػػػػػػزك َبػػػػػػػػػػوارل 1410
 الصليبية؟

                                                           
 (.32 صػ(178 
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قالػػػػػػط فيػػػػػػه: اليػػػػػػـو تتػػػػػػواذل األخبػػػػػػار الػػػػػػِت متيىي ػػػػػػلي للسػػػػػػامع أدػػػػػػا ليسػػػػػػط إال بيػػػػػػاانت عسػػػػػػكرية ِف 
 معركة  احنةو تدكري رىحىاهىا بصمطو عإيب.

كتعٌرضػػػػػط فيػػػػػه للفكػػػػػرة الػػػػػِت  يرحػػػػػط ِف الغػػػػػرب كنشػػػػػرت عنهػػػػػا الفايننشػػػػػاؿ  نتػػػػػز كهػػػػػي: إقامػػػػػة 
 مود دفاعي أكرك  ضد العادل اإلسالمي!ع

بػػػػػػػػل نشػػػػػػػػرت الصػػػػػػػػحافة األمريكيػػػػػػػػة أٌف دكؿ البلقػػػػػػػػاف مثػػػػػػػػل اليػػػػػػػػوانف كبلغػػػػػػػػارَي قػػػػػػػػد تصػػػػػػػػبح  دكؿ 
 ".مواجهة ِف أكركاب ضد انتشار التطرؼ اإلسالمي

كأنػػػػػذرت صػػػػػػحافة أمريكػػػػػػا عػػػػػػدكها النػػػػػػوكم االحتػػػػػاد السػػػػػػوفيِت ابحتمػػػػػػاؿ كقػػػػػػوع األسػػػػػػلحة الذريػػػػػػة 
مية السػػػػػػػػػوفيتية ِف أيػػػػػػػػػدم متطػػػػػػػػػرفني مسػػػػػػػػػلمني كأٌف ذلػػػػػػػػػك يعتػػػػػػػػػل  ديػػػػػػػػػدان ِف اصتمهػػػػػػػػػورَيت اإلسػػػػػػػػػال

 خاصان للبشرية كالعادل اظتتمٌدف.

كقالػػػػػػػط: إف اظتتطػػػػػػػٌرؼ    مػػػػػػػن الصػػػػػػػحراء، كاظتبػػػػػػػدع    مػػػػػػػن الغػػػػػػػاابت، كرمبػػػػػػػا كػػػػػػػاف هػػػػػػػذا هػػػػػػػو 
 الفارؽ األكل بني الشرؽ كالغرب.

 إعػػػػػػػػالـ أمريكػػػػػػػػا كخطػػػػػػػػر  كقػػػػػػػػد عل ػػػػػػػػ  اػػػػػػػػامي األمريكػػػػػػػػي الػػػػػػػػذم أكرد هػػػػػػػػذا النصػػػػػػػػوص بعنػػػػػػػػواف
ابلػػػػػػفكيج طتطػػػػػػر اظتسػػػػػػلمني ال ابلنسػػػػػػبة إذل الػػػػػػدكؿ الغربيػػػػػػة فحسػػػػػػب بػػػػػػل حػػػػػػ  "اظتسػػػػػػلمني( قػػػػػػائالن: 

إذل االحتػػػػػاد السػػػػػوفيِت يػػػػػرل اظتػػػػػرء تقػػػػػارابن بػػػػػني مصػػػػػاحل األعػػػػػداء القػػػػػدامى الػػػػػذين كػػػػػانوا يشػػػػػتبكوف ِف 
تمػػػػػػل أف تػػػػػفدد القضػػػػػػية اصتديػػػػػػدة عػػػػػن اطتطػػػػػػر اإلسػػػػػػالمي  علػػػػػى العػػػػػػادل اظتتمػػػػػػٌدف اضتػػػػػرب البػػػػػػاردة، كلتي

 (180 . "أكثر فأكثر ِف اظتستقبل

 

كِف الوقػػػػػػػػػط نفسػػػػػػػػػه جػػػػػػػػػرل اإلعػػػػػػػػػالف أيضػػػػػػػػػان عػػػػػػػػػن ك يفػػػػػػػػػة جديػػػػػػػػػدة "كنقػػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػيخ أيضػػػػػػػػػان: 
للمخػػػػػػػػابرات األمريكيػػػػػػػػة ِف  ػػػػػػػػل الوفػػػػػػػػاؽ  كهػػػػػػػػي قدنتػػػػػػػػة ِف الواقػػػػػػػػع( فقػػػػػػػػد أذاعػػػػػػػػط هي ػػػػػػػػة اإلذاعػػػػػػػػة 

ي مػػػػػػا نٌصػػػػػػه تقريبػػػػػػان: إٌف اصتهػػػػػػد الليطانيػػػػػػة ِف بػػػػػػرانمج  عػػػػػػادلى الظهػػػػػػرية( ِف أكاخػػػػػػر ذم القعػػػػػػدة اظتاضػػػػػػ
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يعػػػػػػػػي االحتػػػػػػػػاد -الرئيسػػػػػػػػي للمخػػػػػػػػابرات األمريكيػػػػػػػػة الػػػػػػػػذم كػػػػػػػػاف ميٍنصىػػػػػػػػب ان ظتراقبػػػػػػػػة إملا وريػػػػػػػػة الشػػػػػػػػر 
سػػػػػػػيٌتإه أساسػػػػػػػان ظتراقبػػػػػػػة اصتماعػػػػػػػات األصػػػػػػػولية ِف العػػػػػػػادل اإلسػػػػػػػالمي ككضػػػػػػػع العقبػػػػػػػات  -السػػػػػػػوفيِت

 كالعراقيل أمامها.

الػػػػػط فيػػػػػه: إذا كانػػػػػط أمريكػػػػػا تشػػػػػإع االجتاهػػػػػات كأذاعػػػػػط تعليقػػػػػان لصػػػػػحيفة الفايننشػػػػػاؿ  نتػػػػػز ق
الدنتقرا يػػػػػػة ِف شػػػػػػرؽ أكركاب كدكؿ العػػػػػػادل الثالػػػػػػث، فبنػػػػػػه كتػػػػػػب عليهػػػػػػا أال تشػػػػػػإع تلػػػػػػك االجتاهػػػػػػات 

ابألصػػػػػػوليني إذل تسػػػػػػٌلم زمػػػػػػاـ السػػػػػػلطة  -دكف أف تػػػػػػدرم–ِف العػػػػػػادل اإلسػػػػػػالمي ألدػػػػػػا بػػػػػػذلك تػػػػػػدفع 
 ِف ذلك العادل!!!

عسػػػػػػولة عػػػػػػن السػػػػػػالـ العػػػػػػاظتي القريػػػػػػب كحريػػػػػػة الشػػػػػػعوب ِف كِف أ نػػػػػػاء اإلعػػػػػػالانت كالشػػػػػػعارات اظت
ػػػػػػػر الػػػػػػػرئيس الفرنسػػػػػػػي ميػػػػػػػفاف قنبلػػػػػػػةن صػػػػػػػليبيةن مذهلػػػػػػػة  اضتريػػػػػػػة كاالسػػػػػػػتقالؿ كالدنتقرا يػػػػػػػة... إخل. فإ 
حػػػػػني قػػػػػاؿ: إذا ؾتػػػػػػح األصػػػػػوليوف ِف حكػػػػػػم اصتزائػػػػػر فسػػػػػوؼ أتػػػػػػدٌخل عسػػػػػكرَين كمػػػػػػا تػػػػػدٌخل بػػػػػػوش 

 ِف بنما!!

 ديػػػػػػػدو ابلتػػػػػػػدخل فقػػػػػػػد تػػػػػػػدٌخلط فرنسػػػػػػػا فعػػػػػػػالن ِف دكؿ  كالواقػػػػػػػع أٌف مىثىػػػػػػػار الػػػػػػػذهوؿ لػػػػػػػيس غتػػػػػػػرد 
كثػػػػرية منهػػػػا زائػػػػري ككسػػػػط أفريقيػػػػا كسػػػػاحل العػػػػاج كتشػػػػاد كاصتػػػػابوف، كلكنػػػػه ِف اصتػػػػراءة علػػػػى إعػػػػالف 
بعػػػػػػػػض ؼتططػػػػػػػػات الغػػػػػػػػرب السػػػػػػػػرية كإشػػػػػػػػهار اضتػػػػػػػػرب الصػػػػػػػػليبٌية الػػػػػػػػذم يزيػػػػػػػػد الصػػػػػػػػحوة اإلسػػػػػػػػالمية 

ال أٌف ذلػػػػػك دل نتنعػػػػػه مػػػػػن التصػػػػػريح أبٌف اشػػػػػتعاالن، كمػػػػػن هنػػػػػا كػػػػػاف تراجػػػػػع ميػػػػػفاف اضتػػػػػاٌد ِف موقفػػػػػه إ
  االنتفاضة الفلسطينية خطره يهدد اظتنطقة كلها بوابء التطرؼ(.

كِف غمػػػػػػرة هػػػػػػذا اإلعػػػػػػالانت كالتصػػػػػػرلتات الػػػػػػِت اجتاحػػػػػػط اإلعػػػػػػالـ الغػػػػػػر  ِف الشػػػػػػهور األخػػػػػػرية 
جػػػػػػاء اضتػػػػػػديث اظتكشػػػػػػوؼ ل مػػػػػػري حسػػػػػػن كرل عهػػػػػػد األردف، لصػػػػػػحيفة نيويػػػػػػورؾ  نتػػػػػػز الػػػػػػذم قػػػػػػاؿ 

 إنػػػػػػػػه ينبغػػػػػػػػي إجػػػػػػػػراء ػتػػػػػػػػاديت بػػػػػػػػني اظتعتػػػػػػػػدلني العػػػػػػػػرب كاإلسػػػػػػػػرائيليني ألف اطتطػػػػػػػػر اضتقيقػػػػػػػػي فيػػػػػػػػه: 
للسػػػػػػػػػالـ يكمػػػػػػػػػن ِف تنػػػػػػػػػامي األصػػػػػػػػػوليني. كقػػػػػػػػػاؿ: إف العػػػػػػػػػدك اضتقيقػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػو تصػػػػػػػػػاعد األصػػػػػػػػػوليني 
ىػػػػػػػدُّ اإلسػػػػػػػالميُّ الػػػػػػػذم يػػػػػػػؤ ٌر علػػػػػػػى السياسػػػػػػػات 

كالتطػػػػػػػرؼ حيػػػػػػػث اظتتطرٌفػػػػػػػوف اليهػػػػػػػود مػػػػػػػن جهػػػػػػػة كاظت
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كلبنػػػػػػػػػاف ك ػػػػػػػػػاؿ أفريقيػػػػػػػػػا، كقػػػػػػػػاؿ: يتصػػػػػػػػػاعد نشػػػػػػػػػاط اظتتطػػػػػػػػػرٌفني ِف  اظتمتػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػل أفغانسػػػػػػػػتاف
 االنتفاضة الفلسطينية ِف الضفة الغربية كقطاع غزة.

كعػػػػػن إسػػػػػرائيل كالصػػػػػحوة اإلسػػػػػالمية يقػػػػػوؿ نيكسػػػػػوف ِف كتابػػػػػه  نصػػػػػره بػػػػػال حػػػػػرب(: كِف الشػػػػػرؽ 
جانػػػػب  األكسػػػػط نػػػػرل صػػػػراع العػػػػرب ضػػػػد اليهػػػػود يتطػػػػور إذل نػػػػزاعو بػػػػني األصػػػػوليني اإلسػػػػالميني مػػػػن

ػػػػػر. كمػػػػػا دل تتغلٌػػػػػب هػػػػػذا األمػػػػػم علػػػػػى خالفا ػػػػػا  كإسػػػػػرائيل كالػػػػػدكؿ العربيػػػػػة اظتعتدلػػػػػة مػػػػػن جانػػػػػب آخى
 (181 . ". أم كما قاؿ كرل عهد األردف284كتعفؼ أبدا تواجه  ديدان أشد خطران... صػ

( قولػػػػػػػه:  كِف العػػػػػػػادلى اإلسػػػػػػػالمي مػػػػػػػن "كنقػػػػػػػل الشػػػػػػػيخ عػػػػػػػن كتػػػػػػػاب نكسػػػػػػػوف  نصػػػػػػػره بػػػػػػػال حػػػػػػػربو
نيسػػػػػػػػيا ختيٍليػػػػػػػػ  األصػػػػػػػػولية اإلسػػػػػػػػالمية ػتىىػػػػػػػػل  الشػػػػػػػػيوعية ابعتبارهػػػػػػػػا األداة األساسػػػػػػػػية اظتغػػػػػػػػرب إذل اندك 

 .307صػ". للتغيري العني ... 

إٌف الثػػػػػػػػوريني الشػػػػػػػػيوعيني كاإلسػػػػػػػػالميني أعػػػػػػػػداءه أيػػػػػػػػديولوجيني يتبنٌػػػػػػػػوف هػػػػػػػػدفان "كقػػػػػػػػاؿ نيكسػػػػػػػػوف: 
يطرةو دكتاتوريػػػػػػةو مشػػػػػػفكان: الرغبػػػػػػة ِف اضتصػػػػػػوؿ علػػػػػػى السػػػػػػلطة أبمًٌ كسػػػػػػيلةو ضػػػػػػركريةو بيغيػػػػػػةى فػػػػػػرض سػػػػػػ

تقػػػػػـو علػػػػػى ميػػػػػثيًلًهم الػػػػػِت ال حتتمػػػػػل، كلػػػػػن حتقػػػػػ  أمل مػػػػػن الثػػػػػورتني حيػػػػػاةن أفضػػػػػلى للشػػػػػعوب ِف العػػػػػادلى 
الثالػػػػػث. بػػػػػػل سػػػػػػيإعلوف األمػػػػػػور أسػػػػػػوأ، لكػػػػػػٌن إحػػػػػػداقتا أك األخػػػػػػرل، ستسػػػػػػودي مػػػػػػا دل يضػػػػػػع الغػػػػػػرب 

اع الػػػػػػدائر الف ِف سياسػػػػػػةن موٌحػػػػػػدةن ظتواجهػػػػػػة األبعػػػػػػاد االقتصػػػػػػادية كالركحيػػػػػػة علػػػػػػى حػػػػػػدٌو سػػػػػػواءو للصػػػػػػر 
العػػػػػػػػادل الثالػػػػػػػػث. إٌف رَيح التغيػػػػػػػػري ِف العػػػػػػػػادلى الثالػػػػػػػػث تكتسػػػػػػػػب قػػػػػػػػوة العاصػػػػػػػػفة، كؿتػػػػػػػػن ال نسػػػػػػػػتطيع 

 (182 "307إيقافها لكننا نستطيع أف نساعد ِف تغيري اجٌتاهها... صػ

ِف مقابلػػػػػػةو لػػػػػػه ِف قنػػػػػػاة  سػػػػػػي إف "كنقػػػػػػل الشػػػػػػيخ عػػػػػػن أحػػػػػػد ػتللػػػػػػي السياسػػػػػػة األمريكيػػػػػػة قولػػػػػػه: 
دعػػػػوة صػػػػٌداـ للإهػػػػاد قػػػػاؿ: ؿتػػػػني ال ـتػػػػاؼ مػػػػن جيػػػػوش صػػػػٌداـ كإفتػػػػا ـتشػػػػى مػػػػن  إف( تعليقػػػػان علػػػػى

 انتهى كالـ الشيخ سىفىر حفظه هللا. (183  ."األصوليني ِف اصتزيرة العربية كاصتزائر كمصر

                                                           
 (.37 صػ(181 
 (.42 صػ(182 
 (.77 صػ(183 
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كأنقػػػػلي هنػػػػا مقػػػػاالتو لػػػػبعض ساسػػػػة الغػػػػرب كرجػػػػاؿ الػػػػدين فيهػػػػا قػػػػدنتان كحػػػػديثان كهػػػػي تػػػػدؿ علػػػػى 
ػػػػػػػزي علػػػػػػػى اإلسػػػػػػػالـ بػػػػػػػزعمهم، كفكػػػػػػػرة أف الغػػػػػػػرب  ميػػػػػػػع اجتاهاتػػػػػػػه ييعًػػػػػػػ دُّ العيػػػػػػػٌدة ضتػػػػػػػربو صػػػػػػػليبٌيةو جتيىه 

الظػػػػػػػالـ »أك بػػػػػػػني قػػػػػػػول « اطتػػػػػػػري كالشػػػػػػػر»اضتػػػػػػػرب الصػػػػػػػليبٌية أك كمػػػػػػػا يسػػػػػػػمودا اضتػػػػػػػرب بػػػػػػػني قػػػػػػػول 
ػػػػػلُّ هػػػػػذا األشتػػػػػاء الػػػػػِت يسػػػػػتخدمها األمريكيػػػػػوف كقػػػػػادة دكؿ «العدالػػػػػة كالظلػػػػػم»أك بػػػػػني « كالنػػػػػور ، كي

رات جديػػػػػدة بػػػػػل هػػػػػي عبػػػػػاراته أصػػػػػوليةه قدنتػػػػػةه ابلنسػػػػػبة عتػػػػػم، التحػػػػػال  ضػػػػػد اإلسػػػػػالـ دل تكػػػػػن عبػػػػػا
ميٍسػػػػػتقاةه مػػػػػن كتػػػػػبهم، كمػػػػػن نبػػػػػوءىً ًم اطترافيػػػػػػة، كميتأٌصػػػػػلةه ِف الفكػػػػػر الغػػػػػر  اظتتطػػػػػٌرؼ، كاظتعركػػػػػة الػػػػػػِت 

 يقودها الف هم اإلؾتيليوف العسكريوف، أك اظتتطرٌفوف اللكتوستانط.

ي سػػػػػػابقان ِف اجتمػػػػػػاع للػػػػػػػحل  عػػػػػػاـ يقػػػػػػوؿ خػػػػػػافيري سػػػػػػوالان أمػػػػػػني عػػػػػػاـ حلػػػػػػ   ػػػػػػاؿ األ لسػػػػػػ
ق، بعػػػػػد سػػػػػقوط االحتػػػػػاد السػػػػػوفييِت: بعػػػػػد انتهػػػػػاء اضتػػػػػرب كالبػػػػػاردة كسػػػػػقوط العػػػػػدك األزتػػػػػر 1412

كتػػػػػػػب علػػػػػػػى دكؿ حلػػػػػػػ   ػػػػػػػاؿ األ لسػػػػػػػي كدكؿ أكراب رتيعػػػػػػػان أف تتناسػػػػػػػى خالفا ػػػػػػػا فيمػػػػػػػا بينهػػػػػػػا 
ا كتػػػػػػب أف تتحػػػػػػٌد كترفػػػػػػع أنظارهػػػػػػا مػػػػػػن علػػػػػػى أقػػػػػػدامها لتنظػػػػػػر إذل األمػػػػػػاـ لتبصػػػػػػر عػػػػػػدكان مفٌبصػػػػػػان هبػػػػػػ

 ظتواجهته كهو األصولية اإلسالمية.

يقػػػػػػػػوؿ جالدسػػػػػػػػتوف رئػػػػػػػػيس كزارء بريطانيػػػػػػػػا سػػػػػػػػابقان موصػػػػػػػػيان ذإبعػػػػػػػػاد النػػػػػػػػاس عػػػػػػػػن ديػػػػػػػػنهم دتهيػػػػػػػػدان 
مػػػػػا داـ هػػػػػذا القػػػػػرآف موجػػػػػودان ِف أيػػػػػدم اظتسػػػػػلمني فلػػػػػن تسػػػػػتطيع أكراب السػػػػػيطرة "للحػػػػػرب الصػػػػػليبية: 

 ".على الشرؽ

ا يعػػػػػود اليػػػػػـو الػػػػػذم تصػػػػػبح فيػػػػػه بػػػػػالد الغػػػػػرب مهػػػػػددةن مىػػػػػن يػػػػػدرم، رمبػػػػػ"كيقػػػػػوؿ ألػػػػػل مشػػػػػادكر: 
 ".ابظتسلمني، يىهبطوف إليها من السماء لغزك العادلى مرةن ينيةن، كِف الوقط اظتناسب

إذا احٌتػػػػػػػػد اظتسػػػػػػػػلموف ِف إملا وريػػػػػػػػة "كيقػػػػػػػػوؿ القػػػػػػػػس لػػػػػػػػورانس بػػػػػػػػراكف داعيػػػػػػػػان إذل تفريػػػػػػػػ  األيٌمػػػػػػػػة: 
ػػػػنى أف يصػػػػبحوا أيضػػػػان نعمػػػػةن لػػػػه، أٌمػػػػا إذا  عربيػػػػة أمكػػػػن أف يصػػػػبحوا لعنػػػػة علػػػػى العػػػػادل كخطػػػػران أك أىٍمكى

 ".بقوا متفرٌقني فبدم يظلوف حين ذ بال كزفو كال أت ريو 
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إٌف الوحػػػػػػدة اإلسػػػػػػالمية انئمػػػػػػةن، لكػػػػػػن كتػػػػػػب أف نضػػػػػػع ِف حسػػػػػػابنا أٌف "كيقػػػػػػوؿ أرنولػػػػػػد تػػػػػػوينِب: 
 ".النائمى قد يستيقا

ذا أيعطػػػػػػػيى اظتسػػػػػػػلموف إ"كيقػػػػػػػوؿ اظتستشػػػػػػػرؽ األمريكػػػػػػػي لػػػػػػػوؾ شتيػػػػػػػث اطتبػػػػػػػري بشػػػػػػػؤكف ابكسػػػػػػػتاف: 
اضتريػػػػػػػة ِف العػػػػػػػادلى اإلسػػػػػػػالمي، كعاشػػػػػػػوا ِف  ػػػػػػػٌل أنظمػػػػػػػةن دنتقرا يػػػػػػػةن فػػػػػػػبٌف اإلسػػػػػػػالـ ينتصػػػػػػػر ِف هػػػػػػػذا 

 ".البالد، كابلدكتاتورَيت كحدها نتكن اضتيلولة بني الشعوب اإلسالمية كديًنها

مػػػػػػاذا أصػػػػػػنعي إذا كػػػػػػاف القػػػػػػرآف "ـ: 1962كيقػػػػػػوؿ الكوسػػػػػػط كزيػػػػػػر اظتسػػػػػػتعمرات الفرنسػػػػػػي عػػػػػػاـ 
 ".ول من فرنسا؟أق

ال يوجػػػػػد "كيقػػػػػوؿ هػػػػػانوتو كزيػػػػػر خارجيػػػػػة فرنسػػػػػا سػػػػػابقان ػتػػػػػٌذران مػػػػػن اإلسػػػػػالـ كداعيػػػػػان إذل حربػػػػػه: 
مكػػػػػاف علػػػػػى سػػػػػطح األرض إال كاجتػػػػػاز اإلسػػػػػالـ حػػػػػدكدا كانتشػػػػػر فيػػػػػه فهػػػػػو الػػػػػدين الوحيػػػػػد الػػػػػذم 

 ".نتيل الناس إذل اعتناقه بشدة تفوؽ أم دين آخر

علػػػػػػى حضػػػػػػارتنا هػػػػػػو الػػػػػػذم نتكػػػػػػن أف لتد ػػػػػػه اظتسػػػػػػلموف إٌف اطتطػػػػػػر اضتقيقػػػػػػي "كيقػػػػػػوؿ سػػػػػػاالزار: 
إٌف اطتطػػػػر اضتقيقػػػػي الػػػػذم يهػػػػددان مباشػػػػران كعنيفػػػػان هػػػػو اطتطػػػػر "كيقػػػػوؿ:  "حػػػػني يغػػػػريكف نظػػػػاـ العػػػػادل

اإلسػػػػػػالمي، فاظتسػػػػػػلموف عػػػػػػادل مسػػػػػػتقل كػػػػػػل االسػػػػػػتقالؿ عػػػػػػن عاظتنػػػػػػا الغػػػػػػر ، فهػػػػػػم نتلكػػػػػػوف تػػػػػػرا هم 
أصػػػػػػالة فهػػػػػػم جػػػػػػديركف أف يقيمػػػػػػوا قواعػػػػػػد الركحػػػػػػي اطتػػػػػػاص هبػػػػػػم، كيتمتعػػػػػػوف َبضػػػػػػارة  رمتيػػػػػػة ذات 

 ".عادل جديد دكف حاجة إذل إذابة شخصيتهم اضتضارية كالركحية ِف اضتضارة الغربية

كحػػػػػػػػرص الػػػػػػػػرئيس الركسػػػػػػػػي األر ذككسػػػػػػػػي بػػػػػػػػوتني علػػػػػػػػى حتريػػػػػػػػك هػػػػػػػػذا النػ ٍزعىػػػػػػػػة الصػػػػػػػػليبٌية ضػػػػػػػػد 
إٌف األصػػػػػػػػػػولٌية "ق: 1421اإلسػػػػػػػػػػالـ ِف آخػػػػػػػػػػر اجتمػػػػػػػػػػاع لػػػػػػػػػػه أمػػػػػػػػػػاـ دكؿ الكومنولػػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػاـ 

، كهػػػػػي اطتطػػػػػر الوحيػػػػػد الػػػػػػذم  اإلسػػػػػالمية هػػػػػي اطتطػػػػػر الوحيػػػػػد الػػػػػذم يهػػػػػدد العػػػػػادلى اظتتحٌضػػػػػر اليػػػػػـو
يهػػػػػدد نظػػػػػاـ األمػػػػػن كالسػػػػػلم العػػػػػالىًميػىنٍي، كاألصػػػػػوليوف عتػػػػػم نفػػػػػوذه، كيىٍسػػػػػعىٍوف إذل إقامػػػػػة دكلػػػػػة موحػػػػػدة 

دل  دتتػػػػػد مػػػػػن الفلبػػػػػني إذل كوسػػػػػوفو، كينطلقػػػػػوف مػػػػػن أفغانسػػػػػتاف الػػػػػِت تعتػػػػػل قاعػػػػػدة لتحركػػػػػا م، فػػػػػبذا
يػػػػػػػنهض العػػػػػػػادلى ظتواجهتهػػػػػػػا فبدػػػػػػػا سػػػػػػػتحق  أهػػػػػػػدافها، كركسػػػػػػػيا حتتػػػػػػػاج إذل دعػػػػػػػمو عػػػػػػػالىميٌو ظتكافحػػػػػػػة 

 ".األصولية ِف  اؿ القوقاز
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إٌف  بػػػػػػوؿ اضتػػػػػػرب الصػػػػػػليبية منػػػػػػذ زمػػػػػػن بعيػػػػػػد كهػػػػػػي تػيٍقػػػػػػرىعي، بػػػػػػل إٌف اصتيػػػػػػوش الصػػػػػػليبية تتحػػػػػػٌرؾ 
ظتناسػػػػػب كمػػػػػا قػػػػػاؿ بػػػػػوش كتػينىٌسػػػػػ  فيمػػػػػا بينهػػػػػا منػػػػػذ زمػػػػػنو طتػػػػػوض هػػػػػذا اضتػػػػػرب، كقػػػػػد جػػػػػاء الوقػػػػػط ا

 لتوجيه ضربة قاتلة ل رهاب.

كمػػػػػػػن أجػػػػػػػل أٌف الغػػػػػػػرب الف ييعًػػػػػػػدُّ ضتػػػػػػػربو صػػػػػػػليبيةو فقػػػػػػػد حتىىػػػػػػػر ؾ اباب الفاتيكػػػػػػػاف قىاتػىلىػػػػػػػهي هللا ليقػػػػػػػوـى 
بػػػػػػزَيرةو للػػػػػػدكؿ ا ػػػػػػاكرة ألفغانسػػػػػػتاف ليحشػػػػػػد التأييػػػػػػد عتػػػػػػذا اضتػػػػػػرب الصػػػػػػليبية، فقػػػػػػد زار كازاخسػػػػػػتاف 

ن رئيسػػػػػػها نػػػػػػزار بييػػػػػػ  كتعهػػػػػػد أ نػػػػػػاء لقائػػػػػػه مػػػػػػع البػػػػػػااب أنػػػػػػه ق، الػػػػػػذم أعلػػػػػػ6/7/1422ِف  ريػػػػػػخ 
إٌف "علػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػتعداد ظتشػػػػػػػػػاركة الػػػػػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػػػػػدة مطلقػػػػػػػػػان بكػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػا تريػػػػػػػػػدا كقػػػػػػػػػاؿ ِف خطابػػػػػػػػػه: 

الكلمػػػػػػات ال تفػػػػػػي دعمػػػػػػان للػػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػػدة ِف حرهبػػػػػػا ضػػػػػػد اإلرهػػػػػػاب، بػػػػػػل إننػػػػػػا سػػػػػػنلهن ذلػػػػػػك 
هػػػػػذا بعػػػػػد إقنػػػػػاع البػػػػػااب  "،ت اظتتحػػػػػدةابلعمػػػػػل كؿتػػػػػن علػػػػػى اسػػػػػتعداد لتقػػػػػدا أم عمػػػػػل تريػػػػػدا الػػػػػوالَي

لػػػػػه ابظتشػػػػػاركة، كسػػػػػيزكر البػػػػػااب أىٍرمينيػػػػػا بعػػػػػد ذلػػػػػك، كرمبػػػػػا عػػػػػددان مػػػػػن دكؿ اظتنطقػػػػػة ضتشػػػػػد الصػػػػػليبيني 
للحػػػػػرب، كػػػػػل ذلػػػػػك لتعب ػػػػػة أنصػػػػػار الصػػػػػليب عتػػػػػذا اضتػػػػػرب الػػػػػِت يعػػػػػٌدكدا أكػػػػػل زتلػػػػػةو صػػػػػليبيةو علػػػػػى 

 .اإلسالـ
كدل يػػػػػػزكركا ابكسػػػػػػتاف لتعب ػػػػػػة األيٌمػػػػػػة للإهػػػػػػاد؟ دل فػػػػػػأين علمػػػػػػاء اظتسػػػػػػلمني دل يػػػػػػزكركا أفغانسػػػػػػتاف،  

يشػػػػػدُّكا علػػػػػى أيػػػػػدم ا اهػػػػػدين؟ دل يػػػػػدخلوا مػػػػػع ا اهػػػػػدين ِف خنػػػػػدؽو كاحػػػػػد؟ بػػػػػل أىقىػػػػػلُّ مػػػػػا ييٍطلىػػػػػبي 
مػػػػػنهم أف ييقػػػػػاؿى أيػػػػػن الفتػػػػػاكل الػػػػػِت تصػػػػػ  هػػػػػذا اضتػػػػػرب أدػػػػػا حػػػػػربه صػػػػػليبٌيةه؟ كأيػػػػػن الفتػػػػػاكل الػػػػػِت 

 مسلمو قادرو على اظتشاركة فيها ضد الشيطاف كحزبه؟ تينادم أبٌف اصتهاد فرض عىنٍيو على كيلًٌ 
بُّػػػػوا زيرىافػػػػاتو ككحػػػػداانى ليػػػػدافعوا عػػػػن أصػػػػناـ بػػػػوذا كزاركا أفغانسػػػػتاف مػػػػن أجػػػػل  تعػػػػاظتني يػػػػـو هى

ي
أيػػػػن اظت

التوٌسػػػػػط لًثػىػػػػػٍي اإلمػػػػػارة اإلسػػػػػالمية عػػػػػن هػػػػػدـ األصػػػػػناـ؟ َي مىػػػػػن دافعػػػػػتم عػػػػػن األصػػػػػناـ، أىمىػػػػػا آفى لكػػػػػم 
حيػػػػػػد؟ أىمىػػػػػػا آفى لعقيػػػػػػدتكم أف يتحػػػػػػرؾ فيهػػػػػػا معػػػػػػَن الػػػػػػوالء كالػػػػػػلاء؟ أـ أف أف تػػػػػػدافعوا عػػػػػػن أهػػػػػػل التو 

األصػػػػػػػناـ أهػػػػػػػٌم عنػػػػػػػدكم مػػػػػػػن التوحيػػػػػػػد كأهلػػػػػػػه؟ َي حسػػػػػػػرةن علػػػػػػػى العبػػػػػػػاد، رؤكسػػػػػػػهم يػػػػػػػدافعوفى عػػػػػػػػن 
األصػػػػػناـ كيػىٍنًكصػػػػػوفى عػػػػػن الػػػػػدفاع عػػػػػن الػػػػػدين كأهلػػػػػه؟ إاٌن ال نطػػػػػالبكم أف تكونػػػػػوا غتاهػػػػػدينى كحتملػػػػػوا 

كونػػػػػػوا مثػػػػػػل اباب الفاتيكػػػػػػاف للنصػػػػػػارل، فتحشػػػػػػدكا اظتسػػػػػػلمني عتػػػػػػذا السػػػػػػالح، كلكػػػػػػن نطػػػػػػالبكم أف ت
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ػػػػػػوفى   اضتػػػػػػرب الفاصػػػػػػلة. ]يوسػػػػػػ :  (﴾21﴿كىاَّلل ي غىالًػػػػػػبه عىلىػػػػػػى أىٍمػػػػػػرًًا كىلىًكػػػػػػن  أىٍكثػىػػػػػػرى الن ػػػػػػاًس الى يػىٍعلىمي
21]. 

فػػػػػبذا كػػػػػاف جػػػػػي  الكفػػػػػر قػػػػػد حشػػػػػد جحافلػػػػػه كأىعىػػػػػد  العيػػػػػد ة، كحتىىز بىػػػػػط األحػػػػػزاب ضػػػػػد اإلسػػػػػالـ 
ىعػػػػػادلًً  فقػػػػػد انقسػػػػػمى النػػػػػاس إذل  كاظتسػػػػػلمني حتػػػػػط غطػػػػػاء حػػػػػربو 

ًة اظت ػػػػػحى صػػػػػليبٌيةو مكشػػػػػوفًة الوجػػػػػه، ميتىضًٌ
ًفٍسػػػػػطىا ىنٍي: فسػػػػػطاطي إنتػػػػػافو ال نًفػػػػػاؽى فيػػػػػًه، كفسػػػػػطاط نفػػػػػاؽو ال إنتػػػػػافى فيػػػػػه. كلػػػػػيس هنػػػػػاؾ للمسػػػػػلم 
ًخيػػػػػػاره  ػػػػػػالث، إٌمػػػػػػا مػػػػػػع جحافػػػػػػل الكفػػػػػػر كحزبػػػػػػه، كإٌمػػػػػػا مػػػػػػع حػػػػػػزب اظتػػػػػػؤمنني الػػػػػػذين يػػػػػػذكدكف عػػػػػػن 

 العقيدة كالدين.
ضتمالت الصػػػػػليبٌية دل تتوقػػػػػ  كلػػػػػن تتوقػػػػػ ، إال بيػػػػػدو إسػػػػػالميةو ضػػػػػاربةو تيوقًػػػػػ ي الطغيػػػػػاف كتيعلػػػػػي  فػػػػػا

 كلمة هللا.
إٌف توجيػػػػػه ضػػػػػػربةو عسػػػػػػكريةو مػػػػػا، كسػػػػػػريعةو قػػػػػػدر اإلمكػػػػػاف، هػػػػػػو الػػػػػػذم يسػػػػػيطر الف علػػػػػػى ؼتيلػػػػػػة 
 قػػػػػػػػادة اضتػػػػػػػػرب الصػػػػػػػػليبٌية، كأفغانسػػػػػػػػتاف تػيعىػػػػػػػػدُّ هػػػػػػػػدفان جػػػػػػػػاهزان كسػػػػػػػػهالن مػػػػػػػػن زاكيػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػار علػػػػػػػػى
الضػػػػػػػرابت اصتويػػػػػػػة كالصػػػػػػػاركخية، لػػػػػػػذلك انػػػػػػػدفعط أمريكػػػػػػػا ِف اجٌتػػػػػػػاا أسػػػػػػػامةى بػػػػػػػن الدف كأفغانسػػػػػػػتاف 

 .كاإلمارة اإلسالمية
ػػػػػً لى عػػػػػن كيفيػػػػػة الػػػػػرٌد  لقػػػػػد قػػػػػاؿ بػػػػػوش ِف مػػػػػؤدترو صػػػػػحفي لػػػػػه ِف ين يػػػػػـو مػػػػػن اضتػػػػػادث عنػػػػػدما سي

سػػػػػوؼ فتسػػػػػحها  ال أسػػػػػتطيع أف أقػػػػػوؿ إال أٌف الدكلػػػػػة الػػػػػِت زتىىػػػػػط اإلرهػػػػػابيني"علػػػػػى الفػػػػػاعلني قػػػػػاؿ: 
إشػػػػػارةن منػػػػػه إذل اإلمػػػػػارة اإلسػػػػػالمية ِف أفغانسػػػػػتاف، قبػػػػػل أف يعثػػػػػركا علػػػػػى  "مػػػػػن علػػػػػى خار ػػػػػة العػػػػػادلى 

 أمًٌ دليلو ضدهم.
لقػػػػػػد قػػػػػػاؿ قائػػػػػػد اضتملػػػػػػة الصػػػػػػليبية بػػػػػػوش بكػػػػػػل حقػػػػػػدو علػػػػػػى اإلسػػػػػػالـ كاظتسػػػػػػلمني كلمػػػػػػةن أخػػػػػػرل 

ًخنػيهي   we willم  جتاهلتهػػػػا كػػػػل كسػػػػائل اإلعػػػػالـ عنػػػػدما هػػػػدد األفغػػػػاف بقولػػػػه: سػػػػوؼ نيػػػػد 
smoke them).  184) 

أم يقصػػػػػد تػػػػػدخينىهم علػػػػػى الطريقػػػػػة األمريكيػػػػػة اإلجراميػػػػػة البشػػػػػعة، علػػػػػى غػػػػػرار مػػػػػا كػػػػػاف يفعلػػػػػه 
 ِف فيتناـ، كيقتيل آالفان من اظتدنيني بتدخني القرل كاظتدف ابلغازات الساٌمة.

                                                           
 زته هللا. كهي عامٌيةه.كأدٌؽ من ذلك، أٌف معناها سنبٌخرهم أك نقتلهم أبٌم  ريقةو، كيدخلي فيها الطريقة الِت يذكرها الشيخ ر (184 
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اصتزيػػػػرة مػػػػن أنػػػػه رمبػػػػا  كدل يػىتػىنػىب ػػػػه اظتسػػػػلموف ظتعػػػػَن هػػػػذا الكلمػػػػة، كدل يػػػػزًد أحػػػػده علػػػػى مػػػػا قالتػػػػه قنػػػػاة
يقصػػػػػػد اسػػػػػػتعماؿ الغػػػػػػازات السػػػػػػامة، إال أٌف هػػػػػػذا الكلمػػػػػػة عتػػػػػػا مفهػػػػػػوـه كاسػػػػػػعه إذ هػػػػػػي دليػػػػػػله علػػػػػػى 
ػػػػػػػٌن حػػػػػػػرب إابدةو رتاعيػػػػػػػةو بكػػػػػػػل مػػػػػػػا تعنيػػػػػػػه الكلمػػػػػػػة مػػػػػػػن معػػػػػػػَن. كلقػػػػػػػد اسػػػػػػػتعمل  عػػػػػػػزمهم علػػػػػػػى شى

يني العيػػػػػز ؿى الفرنسػػػػػيوف الطريقػػػػػةى نفسػػػػػها ِف اصتزائػػػػػر مػػػػػع اظتسػػػػػلمني، كػػػػػاف الفرنسػػػػػيوف  يطػػػػػاردكف اصتزائػػػػػر 
ابلرصػػػػػػػػػاص ِف ًشػػػػػػػػػعىاب اصتبػػػػػػػػػاؿ كهػػػػػػػػػم يًفػػػػػػػػػٌركف أمػػػػػػػػػامهم كيلإ ػػػػػػػػػوف إذل الكهػػػػػػػػػوؼ، فيقػػػػػػػػػـو الرجػػػػػػػػػل 

، الػػػػػػػػػذم لػػػػػػػػػيس إرهابيػػػػػػػػػان كاظتسػػػػػػػػػلمني ذإشػػػػػػػػػعاؿ النػػػػػػػػػار ِف فٌوهػػػػػػػػػات «اظتتحٌضػػػػػػػػػر»األبػػػػػػػػػيض الصػػػػػػػػػليِبُّ 
ػػػػػػدلوؿ الكلمػػػػػػة الػػػػػػِت قاعتػػػػػػا  الكهػػػػػػوؼ فيمػػػػػػوت الالجػػػػػػؤكف إليػػػػػػه ابلػػػػػػدخاف، كهػػػػػػذا أسػػػػػػلوبه كاحػػػػػػده ًلمى

 سوؼ نيد ًخنػيهيم.بوش: 
، ككمػػػػػػا أشػػػػػػران سػػػػػػابقان  نقػػػػػػوؿ أٌف اسػػػػػػتهداؼ بػػػػػػن الدف أك أفغانسػػػػػػتاف  يبػػػػػػدك كػػػػػػب ى فػػػػػػداءو سػػػػػػريعو
ِف تصػػػػػريح كزيػػػػػر اطتارجيػػػػػة الباكسػػػػػتاف أٌف ضػػػػػرب أفغانسػػػػػتاف كانػػػػػط أمريكػػػػػا تيعًػػػػػدُّ لػػػػػهي قبػػػػػل عمليػػػػػات 

 الثاليء اظتبارؾ.
اإلسػػػػػػػػػالمية بوجػػػػػػػػػود ابػػػػػػػػػن الدف ِف كأيضػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػبٌف اإلدارة األمريكيػػػػػػػػػة تىػػػػػػػػػذىر عىط لضػػػػػػػػػرب اإلمػػػػػػػػػارة 

، بػػػػػػل إدػػػػػػا تسػػػػػػتهدؼ اإلمػػػػػػارة  أراضػػػػػػيها، كهػػػػػػي ِف اضتقيقػػػػػػة ال تسػػػػػػتهدؼي ابػػػػػػنى الدف بشػػػػػػكلو رئػػػػػػيسو
 اإلسالمية كإسقاط نظامها األصورلًٌ بزعمهم.

كقػػػػػػػػد صػػػػػػػػرٌح كزيػػػػػػػػر اطتارجيػػػػػػػػة األمريكػػػػػػػػي كػػػػػػػػولن ابكؿ أٌف تسػػػػػػػػليم  البػػػػػػػػاف ألسػػػػػػػػامة بػػػػػػػػن الدف ال 
ق، ردان علػػػػػى سػػػػػػؤاؿو 6/7/1422ضػػػػػدها، كقػػػػػػاؿ يػػػػػـو اال نػػػػػػني يكفػػػػػي ذإيقػػػػػػاؼ اضتملػػػػػة العسػػػػػػكرية 

إٌف "بشػػػػػأف مػػػػػػا إذا كػػػػػػاف هنػػػػػاؾ تشػػػػػػريعه نتنػػػػػػع الػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػػدة مػػػػػػن تصػػػػػفية بػػػػػػن الدف قػػػػػػاؿ ابكؿ: 
 "اإلدارة األمريكيػػػػػة تػػػػػدرس التشػػػػػريع القػػػػػائم كػػػػػي تكػػػػػوف عتػػػػػا حريػػػػػة التحػػػػػٌرؾ اظتطلقػػػػػة الػػػػػِت حتتػػػػػاج إليهػػػػػا

والَيت اظتتحػػػػػػدة تفكيكهػػػػػػا تضػػػػػػٌم آالؼ األشػػػػػػخاص ِف كاعتػػػػػػل أٌف شػػػػػػبكة بػػػػػػن الدف الػػػػػػِت تريػػػػػػد الػػػػػػ
نػىٍيهػػػػػػػا  رتيػػػػػػع أؿتػػػػػػاء العػػػػػػػادل، كأضػػػػػػاؼ ابكؿ أٌف األكلويػػػػػػة الػػػػػػػِت تضػػػػػػعها الػػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػػػدة نيٍصػػػػػػبى عىيػٍ
ـي لػػػػػه  حاليػػػػان هػػػػػي أسػػػػػامة بػػػػػن الدف نفسػػػػػه كتنظػػػػػيم القاعػػػػػدة الػػػػذم يتزٌعمػػػػػه كحركػػػػػة  البػػػػػاف الػػػػػِت تػيقىػػػػػدًٌ

ػػػػػػلًٌمى بػػػػػػن الدف إذل الػػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػػدة فلػػػػػػن اضتمايػػػػػػةى ِف أفغانسػػػػػػتاف، كأىٍكضىػػػػػػحى اب كؿ أنػػػػػػه حػػػػػػ  كلػػػػػػو سي
ػػػػػػػد الػػػػػػػوزير  يكػػػػػػػوف هػػػػػػػذا األمػػػػػػػر دايػػػػػػػة اظتطػػػػػػػاؼ، كقػػػػػػػاؿ:  كتػػػػػػػب است صػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػبكة برمتهػػػػػػػا(، كأىك 
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مليػػػػػوف دكالر مقابػػػػػل أم معلومػػػػػة  25األمريكػػػػػي أٌف الػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػدة قػػػػػررت مػػػػػنحى مكافػػػػػأةو بقيمػػػػػة 
 (185  .تتيح إلقاء القبض على أسامة بن الدف

كهػػػػػػم أيضػػػػػػان قػػػػػػد حاصػػػػػػركا السػػػػػػوداف كتىػػػػػػذىر عيوا أبسػػػػػػامة بػػػػػػن الدف، كخػػػػػػرجى أسػػػػػػامةي بػػػػػػن الدف مػػػػػػن 
السػػػػػوداف كال زاؿ اضتصػػػػػػار عليهػػػػػػا كال زالػػػػػػط أمريكػػػػػػا تقػػػػػػ  خلػػػػػػ  الصػػػػػػليبيني ِف جنػػػػػػوب السػػػػػػوداف 
إلسػػػػػػقاط حكومػػػػػػة البشػػػػػػري، بػػػػػػل لىٌمػػػػػػا جػػػػػػاءت الضػػػػػػربة اصتويػػػػػػة علػػػػػػى أفغانسػػػػػػتاف سػػػػػػبقتها السػػػػػػوداف 

رب الصػػػػػػليبٌيةي ال تسػػػػػػتهدؼ شخصػػػػػػياتو كال أفػػػػػػرادان ػتػػػػػػددين بػػػػػػل إدػػػػػػا تسػػػػػػتهدؼ ابلضػػػػػػرابت، فػػػػػػاضت
 اإلسالـى أبكمله.

لػػػػػذا ال معػػػػػَن مػػػػػن االسػػػػػتإابة ظتطػػػػػالبهم ذإخػػػػػراج أسػػػػػامةى بػػػػػن الدف كمػػػػػا قػػػػػاؿ أمػػػػػري اظتػػػػػػؤمنني   
ػػػػػر ِف خطبػػػػػةو لػػػػػه قبػػػػػل عػػػػػاـ:  إٌف إخػػػػػراج ا اهػػػػػدين العػػػػػرب مػػػػػن أفغانسػػػػػتاف اسػػػػػتإابةن ًلمىطالػػػػػب  عيمى

اًصػػػػػػريان ألجلهػػػػػم، لػػػػػن يينهػػػػػي صػػػػػػراعنا معهػػػػػم، هػػػػػم ال يسػػػػػتهدفوف أشخاصػػػػػػان  غتلػػػػػس  األمػػػػػن الػػػػػذم لتي
كمػػػػػػػا يزعمػػػػػػػوف، بػػػػػػػل إدػػػػػػػم يسػػػػػػػتهدفوف النظػػػػػػػاـ اإلسػػػػػػػالمي  لػػػػػػػدل اإلمػػػػػػػارة اإلسػػػػػػػالمية، فلػػػػػػػو أننػػػػػػػا 
اسػػػػػتإبنا ًلمىطػػػػػالًًبًهم، كأخرجنػػػػػا مىػػػػػن يريػػػػػدكف، فػػػػػبٌف مطػػػػػالبهم لػػػػػن تقػػػػػ  عنػػػػػد هػػػػػذا اضتػػػػػد بػػػػػل إدػػػػػم 

خػػػػػػالًفني، كنيشػػػػػػٌكل حكومػػػػػػة موٌسػػػػػػعة، كال سػػػػػػيطالبوننا بتغػػػػػػري أ
ي
نظمتنػػػػػػا الشػػػػػػرعية جتػػػػػػاا اظتػػػػػػرأة كجتػػػػػػاا اظت

إاهػػػػػدين، دل تنتػػػػػًه 
ي
ػػػػػم ابلشػػػػػريعة، كهػػػػػذا هػػػػػي السػػػػػوداف عنػػػػػدما اسػػػػػتإابط ظتطػػػػػالبهم كأخرجػػػػػط اظت ؿتكي

 معاان ا ح  الف(
 

كقػػػػػػػػد أعلنػػػػػػػػط اإلدارة األمريكيػػػػػػػػة حرهبػػػػػػػػا علػػػػػػػػى اإلسػػػػػػػػالـ ِف كػػػػػػػػل مكػػػػػػػػاف كهػػػػػػػػي الػػػػػػػػِت سػػػػػػػػب  أف 
لتهػػػػا الصػػػػليبية سػػػػتني هػػػػدفان صػػػػٌرحط أبشتػػػػاء سػػػػبع كعشػػػػرين هػػػػدفان كذلػػػػك يػػػػـو الػػػػثاليء حػػػػددت ضتم

ق، فكانػػػػػػػػط هػػػػػػػػذا األهػػػػػػػػداؼ الػػػػػػػػِت حػػػػػػػػددها الػػػػػػػػرئيس األمريكػػػػػػػػي جػػػػػػػػورج بػػػػػػػػوش ِف 7/7/1422
حػػػػػػػػرب مكافحػػػػػػػػػة اإلرهػػػػػػػػػاب  مكافحػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػالـ( الػػػػػػػػػِت أ لقتهػػػػػػػػا الػػػػػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػػػػػدة، تتضػػػػػػػػػٌمن 

 .ع منظماتو إغا يةإحدل عشرى رتاعةو، كا نا عىٍشرى شخصان كأرب
كهػػػػػػػذا اصتماعػػػػػػػات هػػػػػػػي: القاعػػػػػػػدة ِف أفغانسػػػػػػػتاف، كرتاعػػػػػػػة أ  سػػػػػػػٌياؼ ِف الفلبػػػػػػػني، كاصتماعػػػػػػػة 
اإلسػػػػػػػػػػالمية ِف اصتزائػػػػػػػػػػر، كحركػػػػػػػػػػة ا اهػػػػػػػػػػدين ِف كشػػػػػػػػػػمري، كرتاعػػػػػػػػػػة اصتهػػػػػػػػػػاد ِف مصػػػػػػػػػػر، كاضتركػػػػػػػػػػة 

                                                           
 .قناة اصتزيرة -تتعهد بتقدا أدلة تثبط تورط بن الدف  كاشنطن(185)

https://www.aljazeera.net/news/international/2001/9/23/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%86
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 اإًلسػػػػػػػالمية ِف أكزبكسػػػػػػػتاف، كعصػػػػػػػبة األنصػػػػػػػار ِف لبنػػػػػػػاف، كاصتماعػػػػػػػة السػػػػػػػلفية للػػػػػػػدعوة كالقتػػػػػػػاؿ ِف
اصتزائػػػػػػػر، كاصتماعػػػػػػػة اإلسػػػػػػػالمية ِف ليبيػػػػػػػا، كاالحتػػػػػػػاد اإلسػػػػػػػالمي ِف الصػػػػػػػوماؿ، كجػػػػػػػي  عىػػػػػػػدىف أىبٍػػػػػػػػنيى 

 اإلسالمي ِف اليمن.
كاألشػػػػػػػخاص هػػػػػػػم: أسػػػػػػػامه بػػػػػػػن الدف، ك  عػػػػػػػا  ، كسػػػػػػػي  العػػػػػػػدؿ، كالشػػػػػػػيخ سػػػػػػػعيد، كأبػػػػػػػو 

الظػػػػػػواهرم، حفػػػػػػص اظتوريتػػػػػػان، كابػػػػػػن الشػػػػػػيخ الليػػػػػػِب، كأبػػػػػػو زيبػىٍيػػػػػػدىة، كعبػػػػػػد اعتػػػػػػادم العراقػػػػػػي، كأنتػػػػػػن 
 ك ركت صالح شحاتة، ك ارؽ أنور السيد أزتد، ك  صالح.

كاظتنظمػػػػػػػػات اإلغا يػػػػػػػػة هػػػػػػػػي: مكتػػػػػػػػب اطتػػػػػػػػدمات/الكفاح، كمنظمػػػػػػػػة كفػػػػػػػػاء اإلنسػػػػػػػػانية، كالرشػػػػػػػػيد 
 ترسط، كمأموف دركز أانرل.

ػػػػػلًٌ كضػػػػػوحو أٌف اضتػػػػػرب صػػػػػليبٌيةه ضػػػػػد  فالدفعػػػػػة األكذل مػػػػػن األهػػػػػداؼ األمريكيػػػػػة السػػػػػتني تيعلًػػػػػني بكي
ػػػػػػػنٌيةو، بػػػػػػػل كال غػػػػػػػري جهاديػػػػػػػةو، اإلسػػػػػػػالـ ، فهػػػػػػػم دل ييػػػػػػػٍدرًجيوا أم  رتاعػػػػػػػةو أك منظمػػػػػػػةو غػػػػػػػري إسػػػػػػػالمية سي

فاظترحلػػػػػػػػػػة األكذل مػػػػػػػػػػن حػػػػػػػػػػرهبم هػػػػػػػػػػذا ضػػػػػػػػػػرب اظتنظمػػػػػػػػػػات اضتركػػػػػػػػػػات اصتهاديػػػػػػػػػػة كتصػػػػػػػػػػفية هػػػػػػػػػػؤالء 
األشػػػػػػخاص الػػػػػػذين يػيعىػػػػػػٌدكفى مػػػػػػن قػػػػػػادة ا اهػػػػػػدين، كرمبػػػػػػا يعلنػػػػػػوف بعػػػػػػد ذلػػػػػػك عػػػػػػن بقيػػػػػػة أهػػػػػػدافهم 

ٍػػػػػعه مػػػػػن العلمػػػػػاء كالشػػػػػركات اطتاصػػػػػة كاعتي ػػػػػات اإلغا يػػػػػة األخػػػػػرل كالقائمػػػػػة السػػػػػتني كييػػػػػٍدرىجي عليهػػػػػ ا رتى
 . ويلة كلن تنتهي ح  كتىٍتػىثُّوا اإلسالـ من جذكرا، كمتسؤكف كهللا غالبه على أمرا

ػػػػييإىنًٌبي األيٌمػػػػة هػػػػذا اضتػػػػرب هػػػػو ميغىف ػػػػله ال يفهػػػػم  بيعػػػػة  ػػػػن قػػػػاؿ إٌف تسػػػػليم أسػػػػامةى بػػػػن الدف سى فمى
ػػػػػػعي كأ ىىػػػػػػلي مػػػػػػن ذلػػػػػػك، اعتػػػػػػدؼ هػػػػػػو اضتػػػػػػرب، اعتػػػػػػدؼ لػػػػػػي س أسػػػػػػامة بػػػػػػن الدف كحػػػػػػدا، اعتػػػػػػدؼ أكسى

اإلسػػػػالـ كاصتهػػػػاد خاصػػػػةن، األهػػػػداؼ السػػػػتوف كانػػػػط ميعىػػػػد ةن منػػػػذ سػػػػنوات ككػػػػانوا يعملػػػػوفى ليػػػػل دػػػػارو 
لتصػػػػػػفيتها، كلكػػػػػػٌن العمػػػػػػل كػػػػػػاف  ِف اطتفػػػػػػاء، أٌمػػػػػػا كقػػػػػػد رزقهػػػػػػم هللا تلػػػػػػك الضػػػػػػرابت الػػػػػػِت أفقػػػػػػد م 

ػػػػػػػركا بسػػػػػػػببها يغىف ػػػػػػػلي الػػػػػػػذم يظػػػػػػػٌن أٌف هػػػػػػػذا  عقػػػػػػػوعتم، ككىش 
عػػػػػػػن أنيػػػػػػػاهبم، فقػػػػػػػد أعلنػػػػػػػوا أهػػػػػػػدافهم، كاظت

يغىف ػػػػػلي الػػػػػػذم يظػػػػػػٌن أدػػػػػا عييًٌنىػػػػػػط مػػػػػػن ًقبىػػػػػل أمريكػػػػػػا بعػػػػػػد 
األهػػػػػداؼ السػػػػػػتني كرمبػػػػػا تصػػػػػػبح مػػػػػػائتني، اظت

الضػػػػػرابت مباشػػػػػرةن، اإلعػػػػػالف عػػػػػن اسػػػػػتهداؼ سػػػػػتني هػػػػػدفان كػػػػػاف مػػػػػن ًقبىػػػػػل كزيػػػػػر الػػػػػدفاع األمريكػػػػػي 
ت، كال نتكػػػػػػن عتػػػػػػم خػػػػػػالؿ يػػػػػػوـو كاحػػػػػػدو أك نصػػػػػػ  يػػػػػػوـو أف لتػػػػػػددكا تلػػػػػػك ِف ين يػػػػػػـو مػػػػػػن الضػػػػػػراب

ٍيػػػػػدىهيم،  ػػػػػ ى هللا كى األهػػػػػداؼ، فاألهػػػػػداؼ كػػػػػاف لتيىض ػػػػػري لضػػػػػرهبا مسػػػػػبقان، كلكػػػػػن اضتمػػػػػد ، فقػػػػػد كىشى
يغىف لوف حإم اضترب كيىفيقوا لًيػيقىدًٌموا دماءهم عتذا الدين؟ نتمَن ذلك قريبان.

 فهل يعي اظت
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لصػػػػػػػليبٌية علػػػػػػػى اإلسػػػػػػػالـ ك اظتسػػػػػػػلمني، دل يكػػػػػػػن زل ػػػػػػػة لسػػػػػػػاف صتػػػػػػػورج بػػػػػػػوش إٌف إعػػػػػػػالف اضتػػػػػػػرب ا
االبػػػػػػن، فقػػػػػػد زؿ  لسػػػػػػانه مبػػػػػػا ِف قلبػػػػػػه كقلػػػػػػب إدارتػػػػػػه األمريكيػػػػػػة، كهػػػػػػذا هػػػػػػو معتقػػػػػػد  اللكتسػػػػػػتانط( 
كهػػػػػو التحضػػػػػري ظتعركػػػػػة  هرغتػػػػػدكف( َبػػػػػربو عالىًميػػػػػةو تيفػػػػػي  ػيليػػػػػثى البشػػػػػرية كمػػػػػا يزعمػػػػػوف، ككمػػػػػا يقػػػػػوؿ 

ـى أ ركحػػػػػةن لػػػػوزارة الػػػػدفاع قبػػػػػل تعيينػػػػًه كزيػػػػػران الػػػػدكتور برهػػػػاف غليػػػػػوف فػػػػب ٌف كزيػػػػر الػػػػػدفاع األمريكػػػػي قىػػػػد 
ػػػػػػػمى فيهػػػػػػػا سػػػػػػػيناريو اضتػػػػػػػرب بػػػػػػػني قػػػػػػػول  كالػػػػػػػِت سػػػػػػػتؤدم إذل معركػػػػػػػة هرغتػػػػػػػدكف،  «اطتػػػػػػػري كالشػػػػػػػر»رىسى

فػػػػػاضترب الصػػػػػليبٌية اظتعاصػػػػػرة بػػػػػدأت فعػػػػػالن ابلتأييػػػػػد اظتطلىػػػػػ  إلسػػػػػرائيل كالتحػػػػػال  معهػػػػػا منػػػػػذ عقػػػػػود، 
ية علػػػػػػػى اطتلػػػػػػػيج كالعػػػػػػػراؽ، كحصػػػػػػػار ليبيػػػػػػػا كالسػػػػػػػوداف.. كالضػػػػػػػرابت العسػػػػػػػكرية مث ابضتملػػػػػػػة العسػػػػػػػكر 

علػػػػى اطتلػػػػيج ك العػػػػراؽ الػػػػِت بػػػػدأت منػػػػذ إحػػػػدل عشػػػػرى عامػػػػان حتػػػػط شػػػػعار حتريػػػػر الكويػػػػط، كانػػػػط 
 هي اظتوجة العسكرية األساسية الِت أحكمط قبضتها على العادلى اإلسالمي.

المي مسػػػػتقل عػػػػن هيمنتهػػػػا، ك ابلتػػػػارل لػػػػذلك فػػػػبٌف أمريكػػػػا لػػػػن تتسػػػػامح يومػػػػان مػػػػع أم نظػػػػاـ إسػػػػ
الػػػػػػذم أعلنػػػػػه بػػػػػػوش يعكػػػػػس بدقٌػػػػػػة االجٌتػػػػػػاا اظتسػػػػػيطر علػػػػػػى العقػػػػػػل « اضتملػػػػػة الصػػػػػػليبٌية»فػػػػػبٌف شػػػػػػعار 

كاظتعتقىػػػػػػػػد األمريكػػػػػػػػي، كأٌف ضػػػػػػػػرب جبػػػػػػػػاؿ أفغانسػػػػػػػػتاف ابلصػػػػػػػػواريخ بػػػػػػػػال شػػػػػػػػكٌو سيتوٌسػػػػػػػػع ليشػػػػػػػػمىلى 
ين، كػػػػػل ذلػػػػػك لفكيػػػػػع أهػػػػػدافان أكثػػػػػر، كقػػػػػد أعلنػػػػػوا عػػػػػن سػػػػػتني هػػػػػدفان منهػػػػػا، كحػػػػػددكا سػػػػػبعةن كعشػػػػػر 

 األيٌمة اإلسالمية، إدا اليـو قد بدأت اضترب اظتقدسة ضد اضترب الصليبٌية.
 

كمبػػػػا أٌف اضتػػػػرب القادمػػػػة قػػػػد ابنىػػػػط مالػتهػػػػا كات ضىػػػػحىط أدػػػػا حػػػػربه صػػػػليبٌيةه تيػػػػدار مػػػػن الكنيسػػػػة، 
ػػػػٌن زتلػػػػتهم العسػػػػكرية ضػػػػد اإلسػػػػالـ كاظتسػػػػلمني، لػػػػذا  ػػػػكى الصػػػػليبيوف علػػػػى شى ي  ْعل   ك     ل  ف  ْل    كقػػػػد أىٍكشى

  سػػػواءه كػػػاف فػػػردان مس   ل ع أن  ك    لَّ م    ن وق   ف يف م    ف  الص   ليبيني أن   و مرت   د  خ   ارج  ع   ن اْلس    م
أك رتاعػػػػػػػةن أك حاكمػػػػػػػان عسػػػػػػػكرَين أك مػػػػػػػدنيان، كأنػػػػػػػه كتػػػػػػػب علػػػػػػػى اظتسػػػػػػػلمني معاملتىػػػػػػػهي معاملػػػػػػػةى اظترتػػػػػػػد 

 الذم ييستتاب فبف  بى كإال قيًتلى.
ػػػػػػػلُّ حػػػػػػػاكمو يسػػػػػػػاعد الصػػػػػػػليبيني ضػػػػػػػد اظت سػػػػػػػلمني فبنػػػػػػػه مرتػػػػػػػده كتػػػػػػػب علػػػػػػػى اظتسػػػػػػػلمني خىلعيػػػػػػػهي، ككي

كاظتسػػػػػػػػػاعدة اظتوًجبىػػػػػػػػػة للػػػػػػػػػرٌدة إٌمػػػػػػػػػا أف تكػػػػػػػػػوف عسػػػػػػػػػكريةن ابلسػػػػػػػػػالح كالعتػػػػػػػػػاد أك اسػػػػػػػػػتخداـ األجػػػػػػػػػواء 
أك مسػػػػػػػػػػاعداتو ماليػػػػػػػػػةو أك معنويػػػػػػػػػػةو ابلتأييػػػػػػػػػد كاإلعػػػػػػػػػػالـ أك  ،كاألراضػػػػػػػػػي اإلسػػػػػػػػػالمية عتػػػػػػػػػػذا اضتملػػػػػػػػػة

ػػػػػػذًٌري األفػػػػػػراد الضػػػػػػغط علػػػػػػى اظتسػػػػػػلمني ليحققػػػػػػوا مطالػػػػػػب الصػػػػػػليبيني لين هزمػػػػػػوا ِف هػػػػػػذا اضتػػػػػػرب، كؿتي
العسػػػػػػػػػكريني الػػػػػػػػػذين ستسػػػػػػػػػتخدمهم القػػػػػػػػػوات األمريكيػػػػػػػػػةي ِف هػػػػػػػػػذا اضتػػػػػػػػػرب كمػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػتخدمتهم ِف 
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حػػػػػػػػرب اطتلػػػػػػػػيج، سػػػػػػػػواءه لتػػػػػػػػذخري الطػػػػػػػػائرات أك لصػػػػػػػػيانة اظتعػػػػػػػػٌدات أك للرصػػػػػػػػد ابلطػػػػػػػػائرات، إٌف أم  
عتػػػػم، أك الط لعػػػػات اصتويػػػػة  عػػػػوفو عتػػػػم صػػػػغريان كػػػػاف أك كبػػػػريان مثػػػػل تنظيػػػػ  معػػػػدا م أك جلػػػػب التمػػػػوين

االسػػػػػػػتطالعية معهػػػػػػػم، أك خػػػػػػػدمتػيهيم أمنيػػػػػػػان مبتابعػػػػػػػة ا اهػػػػػػػدين كرصػػػػػػػد حتركػػػػػػػا م كإعطػػػػػػػاء معلومػػػػػػػاتو 
ػػػػػػػلُّ عسػػػػػػػكرمٌو مسػػػػػػػلمو  ٍر كي ػػػػػػػةن مػػػػػػػن اإلسػػػػػػػالـ، فػىٍليىٍحػػػػػػػذى ػػػػػػػلُّ هػػػػػػػذا يػيعىػػػػػػػدُّ رٌدةن ؼتيٍرًجى عػػػػػػػنهم ِف أمًٌ دكلػػػػػػػةو، كي

رٌدة كعزمػػػػػػػوا علػػػػػػػى الوقػػػػػػػوؼ مػػػػػػػع األمريكػػػػػػػاف يعػػػػػػػي  ِف بػػػػػػػالد اإلسػػػػػػػالـ الػػػػػػػِت رىًضػػػػػػػيى حيٌكامهػػػػػػػا ابلػػػػػػػ
ػػػػػػنيًطيعيكيٍم ِف بػىٍعػػػػػػًض اأٍلىٍمػػػػػػًر﴾كقػػػػػػالوا:  ٍر مػػػػػػن الػػػػػػرٌدة، كال يػىٍغتػىػػػػػػر  اظتسػػػػػػلم هبػػػػػػم [26] :  ﴿سى ، فػىٍليىٍحػػػػػػذى

 .فقد رضوا ألنفسهم الرٌدة، كاألمري ًجدُّ خطري
 

ق، أدػػػػػػا 5/7/1422كقػػػػػػد أٌكػػػػػػدت دكؿ غتلػػػػػػس التعػػػػػػاكف اطتليإػػػػػػي ِف اجتماعهػػػػػػا يػػػػػػـو األحػػػػػػد 
كتتعػػػػػاكف بصػػػػػورةو كاملػػػػػةو مػػػػػع الػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػدة ِف حتديػػػػػد مػػػػػرتكِب االعتػػػػػداءات الػػػػػِت  سػػػػػوؼ تػػػػػدعم

كقعػػػػػط ِف نيويػػػػػورؾ ككاشػػػػػنطن كقػػػػػاؿ ا لػػػػػس ِف البيػػػػػاف الػػػػػذم أصػػػػػدرا عقػػػػػب االجتمػػػػػاع االسػػػػػتثنائي 
ػػػػػػػدى علػػػػػػػى دعػػػػػػػم الػػػػػػػدكؿ  لػػػػػػػوزراء اطتارجيػػػػػػػة ِف الػػػػػػػدكؿ السػػػػػػػٌط ِف جػػػػػػػدة ابلسػػػػػػػعودية:  إٌف ا لػػػػػػػس أىك 

الكامػػػػػػل مػػػػػػع اصتهػػػػػػود الدكليػػػػػػة اعتادفػػػػػػة إذل حتديػػػػػػد مػػػػػػرتكِب األعمػػػػػػاؿ اإلرهابيػػػػػػة األعضػػػػػػاء كتعػػػػػػاكدم 
 كتقدنتهم للعدالة(.

كبنػػػػػػػػاءن عليػػػػػػػػه فقػػػػػػػػد نػػػػػػػػزؿ األسػػػػػػػػطوؿ اطتػػػػػػػػامس ِف ميػػػػػػػػاا اظتنامػػػػػػػػة، كأىًذنىػػػػػػػػط الكويػػػػػػػػط علػػػػػػػػى فػػػػػػػػتح 
 .قواعدها اصتوية للطائرات األمريكية

ػػػػلُّ مسػػػػلمو أٌف الػػػػػدفاع عػػػػن اإلسػػػػالـ كاظتسػػػػلمني ِف  هػػػػػذا اضتػػػػرب ضػػػػد الصػػػػليبيني أصػػػػػبحى كلٍػػػػيػىٍعلىم كي
ػػػػلًٌ مسػػػػلمو مبػػػػا يسػػػػتطيع، كالرسػػػػوؿي  كمػػػػا عنػػػػد أ  دكاد كغػػػػريا عػػػػن أنػػػػسو بػػػػن   ملسو هيلع هللا ىلصفػػػػرض عىػػػػنٍيو علػػػػى كي

ػػػػػلُّ مسػػػػػلمو (186 «ج اىِّ     د وا اْلم ْش     رِّكِّني  َِّّ ْم     و الِّك ْ  و أ نْ ف سِّ     ك ْ  و أ ْلسِّ     ن تِّك  ْ »يقػػػػػوؿ:  هنع هللا يضرمالػػػػػكو    فكي
ػػػػ ًٌ كهػػػػو  قػػػػادرو علػػػػى أف كتاهػػػػد بنػػػػوعو مػػػػن هػػػػذا األنػػػػواع أك ابألنػػػػواع كلهػػػػا، كال ييعفيػػػػه العمػػػػل ابألىخى

ه علػػػػػى اظتسػػػػػلمني منػػػػػذ سػػػػػقوط أكؿ دكؿ اإلسػػػػػالـ ِف  قػػػػػادره علػػػػػى األعلػػػػػى، كإف كػػػػػاف اصتهػػػػػاد ميتػىعىػػػػػنيًٌ
ػػػػػدي  فػػػػػاضتربي شػػػػػاملةه علػػػػػى اإلسػػػػػالـ ِف   ػػػػػلًٌ أيػػػػػدم الكفػػػػػار كهػػػػػي األنػػػػػدلس، إال أٌف تػىعىيػُّنىػػػػػهي اليػػػػػوـى آكى كي

، فػػػػػػػبذا دل يقػػػػػػػ  اظتسػػػػػػػلموف اليػػػػػػـو ليػػػػػػػدافعوا عػػػػػػػن ديػػػػػػػنهم  ػػػػػػػلًٌ مكػػػػػػافو غتاالتػػػػػػه، كعلػػػػػػػى اظتسػػػػػػػلمني ِف كي

                                                           
 186) 2504.) 
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أدػػػػػػم يػىٍفػػػػػػدكفى هػػػػػػذا الػػػػػػدين أبركاحهػػػػػػم، فػػػػػػال أ نٌػػػػػػه كتػػػػػػب علػػػػػػيهم بعػػػػػػد  سػػػػػػبحانه كتعػػػػػػاذلكيػيٍثًبتيػػػػػػوا  
ػػػػد  مػػػػ ، كإذا دل يكػػػػن اصتهػػػػاد فػػػػرضى عىػػػػنٍيو ِف هػػػػذا الظػػػػركؼ، فػػػػال أ ػػػػٌن  ركفػػػػان أىشى ن هػػػػذا نتكػػػػن اليػػػػـو

 أف يكوف فيها فرض عنٍيو!!
 فػىيىا خىٍيلى هللا ارٍكىِب! كهيبُّوا أيها اظتسلموف رتيعان للدفاع كالذكد عن دينكم.

ػػػػػػرى أمػػػػػػرياي كتكػػػػػػوفى لػػػػػػه الغىلىبػػػػػػةي إال إذا احتىػػػػػػك  مػػػػػػع البا ػػػػػػل،  كاعلمػػػػػػوا أٌف اإلسػػػػػػالـ ال نتكػػػػػػن أف يىٍظهى
ػػػػلُّ مىػػػػن يظػػػػٌن  أٌف اإلسػػػػالـ سػػػػيظهر أمػػػػرياي مػػػػن خػػػػالؿ الشػػػػريط أك كتنػػػػازؿ معػػػػه ِف ميػػػػداف اظتعركػػػػة، فكي

الكتػػػػػػاب أك الػػػػػػدعوة أك اللظتػػػػػػاانت كأكراؽ االنتخػػػػػػاابت، فبنػػػػػػه جاهػػػػػػله ميغٌفػػػػػػله ال يعػػػػػػرؼ كيػػػػػػ  قػػػػػػاـ 
هػػػػػذا الػػػػػدين، إٌف هػػػػػذا الػػػػػدين قػػػػػاـ علػػػػػى رتػػػػػاجم كأشػػػػػالء الصػػػػػحابة كأبنػػػػػائهم، كال بيػػػػػد  لنػػػػػا ِف دايػػػػػة 

ػػػػػػٌنة اظتطػػػػػػاؼ إف عػػػػػػاجالن أك آجػػػػػػالن أف نواجػػػػػػه الكفػػػػػػر  ِف مىٍيػػػػػػداف اظتعركػػػػػػة لييٍظًهػػػػػػرى هللا هػػػػػػذا الػػػػػػدين، فىسي
، كصػػػػػػػراعى قًػػػػػػػيىمو  هللا ِف األرض اقتضػػػػػػػط أف يكػػػػػػػوف الصػػػػػػػراع بػػػػػػػني اضتػػػػػػػ  كالبا ػػػػػػػل صػػػػػػػراعى حضػػػػػػػاراتو
، كأقٌتهػػػػا صػػػػراع أبػػػػدافو ِف ميػػػػداف اظتعركػػػػة، كلػػػػوال أٌف صػػػػراع اظتيػػػػادين كهػػػػو اصتهػػػػاد لػػػػيس هػػػػو  كأخػػػػالؽو

ػػػػػا خىص ػػػػػه هللا أهػػػػػٌم كػتػػػػػور الصػػػػػراعات بػػػػػني اضتػػػػػ  كالب ػػػػػلًٌ تلػػػػػك الفضػػػػػائل  سػػػػػبحانه كتعػػػػػاذلا ػػػػػل لىمى بكي
كاألحكػػػػػاـ، فػػػػػال يوجػػػػػد علػػػػػى اإل ػػػػػالؽ عبػػػػػادةه أصػػػػػلها كفػػػػػائيل فضػػػػػليها أعظػػػػػم مػػػػػن فضػػػػػل اصتهػػػػػاد، 
بػػػػػل إٌف فضػػػػػل هػػػػػذا العبػػػػػادة كأىٍجريهػػػػػا يفػػػػػوؽ ِف كثػػػػػريو مػػػػػن األحيػػػػػاف فضػػػػػل الفػػػػػركض العينيٌػػػػػة الػػػػػِت ال 

لػػػػةه كاضػػػػحةه علػػػػى أٌف األيٌمػػػػة ال ًعػػػػز  عتػػػػا إال هبػػػػذا اظتيػػػػداف، كال يىًصػػػػٌح اإلسػػػػالـ إال هبػػػػا، كهػػػػذا فيػػػػه دال
 .ًعز  عتا إال هبذا العبادة، كال نتكن أف يظهر أمريها أال بقتاؿ الكفر كأهله

هػػػػذا كلػػػػو نظػػػػػران إذل النصػػػػوص لوجػػػػػدان أٌف اصتهػػػػاد هػػػػػو أصػػػػل نشػػػػػر هػػػػذا الػػػػػدين كسػػػػيادته، كيػػػػػـو 
الىبىػػػػػػػط علينػػػػػػػا األيمػػػػػػػم، كيػػػػػػػو  ػػػػػػػعىرى الصػػػػػػػليبيوف أٌف هػػػػػػػذا العبػػػػػػػادة بػػػػػػػدأت حتيػػػػػػػا ِف أف عىط لنػػػػػػػاا تىكى ـ أف شى

هػػػػػػػد 
ى
عىػػػػػػػط جحػػػػػػػافلهم لًيػىٍقتلػػػػػػػوا هػػػػػػػذا العبػػػػػػػادة ِف اظت نفػػػػػػػوس اظتسػػػػػػػلمني، تػىنىػػػػػػػادىل جينػػػػػػػدي الشػػػػػػػيطاف كرتًي

 كأ لقوا عليها اسم  اإلرهاب(، كأىٌ  عتم ذلك.
كدل تتػػػػػأخر، ألٌف  كلعػػػػػٌل هللا قىػػػػػد رى اطتػػػػػري لنػػػػػا مػػػػػن حيػػػػػث ال نشػػػػػعر، أف جىعىػػػػػلى هػػػػػذا اظتواجهػػػػػة الف

، كال نعلػػػػػػم بعػػػػػػد هػػػػػػذا األَيـ كيػػػػػػ  سػػػػػػيكوف حاعتػػػػػػا،  األيٌمػػػػػػة كػػػػػػل يػػػػػػوـو كهػػػػػػي ِف اؿتطػػػػػػاطو كتفكػػػػػػكو
فإػػػػػػاءت هػػػػػػذا اضتػػػػػػرب ِف كقػػػػػػطو فتلػػػػػػك فيػػػػػػه شػػػػػػي ان مػػػػػػن التعػػػػػػا   كالتماسػػػػػػك، فػػػػػػاطتريي فيمػػػػػػا قىػػػػػػد رىاي 

كإف  هللا، كلػػػػػػو أتخػػػػػػرت اضتػػػػػػرب عػػػػػػن هػػػػػػذا األَيـ فبننػػػػػػا لػػػػػػن ؾتػػػػػػد مػػػػػػن اظتسػػػػػػلمني مثػػػػػػل هػػػػػػذا اظتوقػػػػػػ  
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ػػػػب  كختػػػػريجى مػػػػن هػػػػذا الػػػػذؿًٌ  ، كاأليٌمػػػػة ِف سػػػػباتو عميػػػػ و كحتتػػػػاج إذل صػػػػدمة قويػػػػةو لًتػىهي كػػػػاف غػػػػري ميػػػػٍرضو
 .الذم تعيشه منذ قركف، كلعلها حانط الفرصة أف تفي ى األيٌمة من سيبىاً ا

كاظتهػػػػم مػػػػن هػػػػذا كلػػػػه كبغػػػػض النظػػػػر هػػػػل جتػػػػوز هػػػػذا العمليػػػػات شػػػػرعان ضػػػػد أمريكػػػػا أك ال جتػػػػوز، 
ا أكثػػػػػػػر مػػػػػػػن مصػػػػػػػاضتها أـى ال، اظتهػػػػػػػم عنػػػػػػػدان الف أدػػػػػػػا قػػػػػػػد قىرًعىػػػػػػػط  بػػػػػػػوؿ اضتػػػػػػػرب هػػػػػػػل مفاسػػػػػػػده

الصػػػػليبٌية، كسػػػػوؼ تبػػػػػدأ قريبػػػػان إف قىػػػػػد رى هللا ذلػػػػك، كلػػػػن يػػػػػذهب ضػػػػحيةى هػػػػػذا اضتػػػػرب إال اظتسػػػػػلموف 
األبػػػػػرَيء ِف أرض األفغػػػػػاف كرمبػػػػػا ِف آسػػػػػيا الوسػػػػػطى كلهػػػػػا، لػػػػػذا مػػػػػا هػػػػػو موقػػػػػ  اظتسػػػػػلمني مػػػػػن كػػػػػل 

 تلك التداعيات؟
 



يوُسف الُعَيْيري|  حقيقة الحرب الصليبّية الجديدة  
 

 

 
165 

ِّه ادِّ الي  ْوم  ع ل ا اْلم ْسلِّمني  ح    ْك   ا
 

لقػػػػد أىرٍتىػػػػػعى العلمػػػػػاء علػػػػػى أٌف الكفػػػػػار إذا دخلػػػػػوا بػػػػالد اإلسػػػػػالـ فػػػػػبٌف اصتهػػػػػاد يصػػػػػبح فػػػػػرض عىػػػػػنٍيو 
ال كتػػػػػوز التخلُّػػػػػػ  عنػػػػػػه بعػػػػػػد أف كػػػػػػاف فػػػػػػرض كفايػػػػػػة، كقػػػػػػد نقػػػػػػل ذلػػػػػػك اإلرتػػػػػػاع كػػػػػػل الفقهػػػػػػاء مػػػػػػن 

ركف إال أننػػػػػا نؤٌكػػػػػد علػػػػػى ذلػػػػػك اضتكػػػػػم رتيػػػػػع اظتػػػػػذاهب، كقػػػػػد دخػػػػػل العػػػػػدك بػػػػػالد اإلسػػػػػالـ منػػػػػذ قػػػػػ
 اليـو ألٌف اضترب الصليبٌية القادمة ستكوف حرابن ضركسان شاملةن حتتاج إذل األيٌمة رتيعان.

ػػػػػمى العػػػػػدك "فمػػػػػن األحنػػػػػاؼ: قػػػػػاؿ الكاسػػػػػان ِف  بػػػػػدائع الصػػػػػنائع(:  فأٌمػػػػػا إذا عىػػػػػم  النفػػػػػري أبف هىإى
اد اظتسػػػػػلمني ؽتػػػػػن هػػػػػو قػػػػػادر عليػػػػػه علػػػػػى بلػػػػػدو فهػػػػػو فػػػػػرض عىػػػػػنٍيو ييفػػػػػفض علػػػػػى كػػػػػل كاحػػػػػدو مػػػػػن آحػػػػػ

﴾: سػػػػػػبحانه كتعػػػػػػاذللقولػػػػػه  : نزلػػػػػػط ِف النفػػػػػػري، كقولػػػػػػه ، قيػػػػػل[41]التوبػػػػػػة:  ﴿اٍنًفػػػػػريكا ًخفىافنػػػػػػا كى ًقىػػػػػػاالن
ػػػػػٍوعتىيٍم ًمػػػػػنى اأٍلىٍعػػػػػرىاًب أىٍف يػىتىخىل فيػػػػػوا عىػػػػػٍن رىسيػػػػػوًؿ : سػػػػػبحانه كتعػػػػػاذل ًدينىػػػػػًة كىمىػػػػػٍن حى ػػػػػافى أًلىٍهػػػػػًل اٍلمى ﴿مىػػػػػا كى

ػػػػػػلًٌ قبػػػػػػل عمػػػػػػـو  ،[120]التوبػػػػػػة:  اَّللً  كىالى يػىٍرغىبيػػػػػػوا أبًىنٍػفيًسػػػػػػًهٍم عىػػػػػػٍن نػىٍفًسػػػػػػًه﴾ كألٌف الوجػػػػػػوب علػػػػػػى الكي
، ألٌف السػػػػػقوط عػػػػػن البػػػػػاقني بقيػػػػػاـ الػػػػػبعض بػػػػػه، فػػػػػبذا عىػػػػػم  النفػػػػػري ال يتحقػػػػػ  القيػػػػػاـ بػػػػػه  النفػػػػػري يبػػػػػطه
ػػػػل  عىٍينػػػػان مبنزلػػػػة الصػػػػـو كالصػػػػالة، فيخػػػػرج العبػػػػد بغػػػػرًي إذف مػػػػوالا،  إال ابلكػػػػل، فبقػػػػيى فرضػػػػان علػػػػى الكي

ذف زكجهػػػػػا، ألٌف منػػػػػافع العبػػػػػد كاظتػػػػػرأة ِف حػػػػػٌ  العبػػػػػادات اظتفركضػػػػػة عينػػػػػان مسػػػػػتثناةه عػػػػػن كاظتػػػػػرأة بغػػػػػري إ
ميلػػػػػػػك اظتػػػػػػػوذل كالػػػػػػػزكج شػػػػػػػرعان، كمػػػػػػػا ِف الصػػػػػػػـو كالصػػػػػػػالة، ككػػػػػػػذا يبػػػػػػػاح للولػػػػػػػد أف متػػػػػػػرج بغػػػػػػػري إذف 

ٍين ال يظهػػػػػر ِف فػػػػػركض األعيػػػػػاف كالصػػػػػـو كالصػػػػػالة كهللا  ػػػػػٌ  الوالػػػػػدى يٍػػػػػه، ألٌف حى  سػػػػػبحانه كتعػػػػػاذلكالدى
 (187 . "أعلم

ػػػػلًٌ أحػػػػدو ؽتػػػػن "كمػػػػن اظتالكيػػػػة: قػػػػاؿ ابػػػػن عبػػػػد البػىػػػػٌر ِف كتابػػػػه  الكػػػػاِف(:  ه علػػػػى كي ـل ميتػىعىػػػػنيًٌ فػػػػرضه عػػػػا
ػػػػػػل  العػػػػػػدك بػػػػػػدار  يسػػػػػػتطيع اظتدافعػػػػػػة كالقتػػػػػػاؿ كزتػػػػػػل السػػػػػػالح مػػػػػػن البػػػػػػالغني األحػػػػػػرار، كذلػػػػػػك أف لتًى

ػػػػبى علػػػػى رتيػػػػع أهػػػػل تلػػػػك الػػػػدار أف ينفػػػػركا كمترجػػػػوا إليػػػػه  اإلسػػػػالـ ػتػػػػارابن عتػػػػم، فػػػػبذا كػػػػاف ذلػػػػك كىجى
، كإف  خفافػػػػػػػان ك قػػػػػػػاالن كشػػػػػػػباابن كشػػػػػػػيوخان، كال يتخل ػػػػػػػ ي أحػػػػػػػده يػىٍقػػػػػػػًدري علػػػػػػػى اطتػػػػػػػركج ميًقػػػػػػػله أك ميٍكثًػػػػػػػره

قػىلُّػػػػػوا -عإػػػػػز أهػػػػػل تلػػػػػك البلػػػػػدة عػػػػػن القيػػػػػاـ بعػػػػػدكهم، كػػػػػاف علػػػػػى مىػػػػػن قػػػػػارهبم كجػػػػػاكرهم أف مترجػػػػػوا 
ثيػػػػػركا  اقػػػػػةن علػػػػػى القيػػػػػاـ هبػػػػػم علػػػػػى حسػػػػػب مػػػػػا لىػػػػػًزـى أهػػػػػل تلػػػػػك البلػػػػػدة حػػػػػ  يعلمػػػػػوا أٌف فػػػػػيهم  -أك كى
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ػػػػػػلُّ مىػػػػػػن عىلًػػػػػػمى بضػػػػػػعفهم عػػػػػػن عػػػػػػدكهم كعىلًػػػػػػمى أنػػػػػػه يػػػػػػدركهم كنتكنػػػػػػه غيػػػػػػا ػيهيم،  كمػػػػػػدافعتهم، ككػػػػػػذلك كي
لزمػػػػػه أيضػػػػػان اطتػػػػػركج إلػػػػػيهم، فاظتسػػػػػلموف كلهػػػػػم يػػػػػده علػػػػػى مىػػػػػن سػػػػػواهم، حػػػػػ  إذا قػػػػػاـ بػػػػػدفع العػػػػػدك 

كلػػػػو قػػػػارب العػػػػدك أهػػػػل الناحيػػػػة الػػػػِت نػػػػزؿ العػػػػدك عليهػػػػا كاحتػػػػل  هبػػػػا سػػػػقط الفػػػػرض عػػػػن الخػػػػرين، 
 (188 . "دار اإلسالـ كدل يدخلها لزمهم أيضان اطتركج

ى اصتهػػػػاد بغلبػػػػة العػػػػدك علػػػػى قيطٍػػػػرو مػػػػػن "كمػػػػن اظتالكيػػػػة أيضػػػػان: قػػػػاؿ القػػػػر ِب ِف تفسػػػػريا:  إذا تػىعىػػػػػني 
األقطػػػػػػػار أك َبلولػػػػػػػه ابلعيقػػػػػػػر، فػػػػػػػبذا كػػػػػػػاف ذلػػػػػػػك كجػػػػػػػب علػػػػػػػى رتيػػػػػػػع أهػػػػػػػل تلػػػػػػػك الػػػػػػػدار أف ينفػػػػػػػركا 

ػػػػلل علػػػػى قػػػػدر  اقتػػػػه، مػػػػن كػػػػاف لػػػػه أبه بغػػػػري إذنػػػػه كمترجػػػػوا إليػػػػه خفافػػػػان ك قػػػػاالن  ، شػػػػباابن كشػػػػيوخان، كي
ل ػػػػػ  أحػػػػػده يػىٍقػػػػػًدري علػػػػػى اطتػػػػػركج، مػػػػػن ميقػػػػػلو أك ميٍكثػػػػػرو، فػػػػػبف عإػػػػػز أهػػػػػل  كمىػػػػػن ال أبى لػػػػػه، كال يػىتىخى
تلػػػػػك البلػػػػػدة عػػػػػن القيػػػػػاـ بعػػػػػدكهم، كػػػػػاف علػػػػػى مىػػػػػن قػػػػػاربػىهيم كجػػػػػاكىرىهيم أف مترجػػػػػوا علػػػػػى حسػػػػػب مػػػػػا 

حػػػػ  يعلمػػػػوا أٌف فػػػػيهم  اقػػػػةن علػػػػى القيػػػػاـ هبػػػػم كمػػػػدافعتهم، ككػػػػذلك كػػػػل مػػػػن  لػػػػـز أهػػػػل تلػػػػك البلػػػػدة،
علػػػػػػػم بضػػػػػػػعفهم عػػػػػػػن عػػػػػػػدكهم كعلػػػػػػػم أنػػػػػػػه يػػػػػػػدركهم كنتكنػػػػػػػه غيػػػػػػػا هم، لزمػػػػػػػه أيضػػػػػػػان اطتػػػػػػػركج إلػػػػػػػيهم، 
فاظتسػػػػلموف كلهػػػػم يػػػػده علػػػػى مىػػػػن سػػػػواهم، حػػػػ  إذا قػػػػاـ بػػػػدفع العػػػػدك أهػػػػل الناحيػػػػة الػػػػِت نػػػػزؿ العػػػػدك 

ػػػػػػرين، كلػػػػػػو قػػػػػػارب العػػػػػػدك دار اإلسػػػػػػالـ كدل يػػػػػػدخلوها عليهػػػػػا كاحتػػػػػػل هبػػػػػػا، سػػػػػػقط الفػػػػػػرض عػػػػػػن ا لخى
ٍػػػػزىل العػػػػدك، كال  لػػػػزمهم أيضػػػػان اطتػػػػركج إليػػػػه، حػػػػ  يظهػػػػر ديػػػػن هللا كحتمػػػػى البيضػػػػة كحتفػػػػا اضتىػػػػٍوزىة كمتى

 (189 . "خالؼى ِف هذا
قػػػػػاؿ أصػػػػػحابنا: اصتهػػػػػادي اليػػػػػـو "كمػػػػػن الشػػػػػافعية: قػػػػػاؿ النػػػػػوكم ِف شػػػػػرحه علػػػػػى صػػػػػحيح مسػػػػػلم: 

ي علػػػػػيهم اصتهػػػػػاد، فػػػػػبف دل يكػػػػػن ِف أهػػػػػل فػػػػػرض كفايػػػػػة إال أف يػىٍنػػػػػ زًؿى الكفػػػػػار ببلػػػػػد اظتسػػػػػلمني فػىيػىتػىعىػػػػػني 
 (190 . "ذلك البلد كفايةه كىجىبى على مىن يىلهيم تتميم الكفاية

كأٌمػػػػػا قتػػػػػاؿ الػػػػػدفع فهػػػػػو "كمػػػػػن اضتنابلػػػػػة: قػػػػػاؿ شػػػػػيخ اإلسػػػػػالـ بػػػػػن تيميػػػػػة ِف  الفتػػػػػاكل الكػػػػػلل(: 
ػػػػػػدُّ أنػػػػػػواع دفػػػػػػع الصػػػػػػائل عػػػػػػن اضترمػػػػػػة كالػػػػػػدين ف واجػػػػػػبه إرتاعػػػػػػان، فالعػػػػػػدك الصػػػػػػائل الػػػػػػذم يفسػػػػػػد أىشى

ػػػػبى بعػػػػد اإلنتػػػػاف مػػػػن دفعػػػػه، فػػػػال ييشػػػػفط لػػػػه شػػػػرطه بػػػػل ييػػػػٍدفىعي َبسػػػػب  الػػػػدين كالػػػػدنيا ال شػػػػيء أىٍكجى
كإذا دخػػػػػػػل العػػػػػػػدك بػػػػػػػالد "كقػػػػػػػاؿ:  "اإلمكػػػػػػػاف كقػػػػػػػد نىػػػػػػػص  علػػػػػػػى ذلػػػػػػػك العلمػػػػػػػاء أصػػػػػػػحابنا كغػػػػػػػريهم
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الد اإلسػػػػالـ كلهػػػػا مبنزلػػػػة البلػػػػػدة اإلسػػػػالـ فػػػػال ريػػػػب أنػػػػه كتػػػػب دفعػػػػه علػػػػى األقػػػػرب فػػػػاألقرب، إذ بػػػػ
 (191 . "الواحدة، كأنه كتب النفري إليه بال إذف كالد كال غرا كنصوص أزتد صرلتة هبذا

  ْ  كقد دخل العدك دَيران منذ قركفو كال حىٍوؿى كال قػيو ة إال ابً. قل
  

ػػػػػػعه عليػػػػػػه، كمىػػػػػػن أراد االسػػػػػػتزادة فلريجػػػػػػع إذل  حاشػػػػػػية الدسػػػػػػوقي  علػػػػػػى الشػػػػػػرح كهػػػػػػذا اضتكػػػػػػم غتيٍمى
يٍحتىػػػػػػػػػػػاج حاشػػػػػػػػػػػية ابػػػػػػػػػػػن عابػػػػػػػػػػػدين 2/174الكبػػػػػػػػػػػري 

يٍحتىػػػػػػػػػػػاج 3/337(، ك ميٍغػػػػػػػػػػػًي اظت
(، ك ميٍغػػػػػػػػػػػي اظت

(، 2/174(، ك الشػػػػػػػػػػرح الكبػػػػػػػػػػري( للػػػػػػػػػػدردير  4/170(، ك األيـٌ( للشػػػػػػػػػػافعي  4/209للشػػػػػػػػػػربيي 
يٍغػػػػػػػػػًي( البػػػػػػػػػن قيدامػػػػػػػػػة  

(، ك مشػػػػػػػػػارع األشػػػػػػػػػواؽ إذل مصػػػػػػػػػارع العيٌشػػػػػػػػػاؽ( 9/147ك 10/389ك اظت
حتػػػػػػػػػاج 4/539(، ك التػػػػػػػػػاج كاإلكليػػػػػػػػػل 1/101اس  البػػػػػػػػػن النٌحػػػػػػػػػ

ي
( كرتيػػػػػػػػػع  8/58(، ك دايػػػػػػػػػة اظت

 .كتب الفقه كاضتديث ميٍطًبقىةه على ذكر هذا اضتكم كال خالؼ ِف ذلك
 

كرحػػػػػػم هللا الشػػػػػػيخ أزتػػػػػػد شػػػػػػاكر فقػػػػػػد كتػػػػػػب بيػػػػػػاانن للمسػػػػػػلمني ِف زمانػػػػػػه لتىيػػػػػػثُّ اظتسػػػػػػلمني علػػػػػػى 
مثػػػػػل ذلػػػػػك البيػػػػػاف، قػػػػػاؿ الشػػػػػيخ أزتػػػػػد شػػػػػاكر ِف   جهػػػػػاد االؾتليػػػػػز كالفرنسػػػػػيني، إال أننػػػػػا َباجػػػػػةو إذل

كتابػػػػػػػػػه  كلمػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػٌ ( حتػػػػػػػػػط عنػػػػػػػػػواف:  بيػػػػػػػػػاف إذل األيٌمػػػػػػػػػة اظتصػػػػػػػػػرية خاصػػػػػػػػػةن كإذل األيٌمػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة 
كاإلسػػػػػالمية عاٌمػػػػػةن: أىمىػػػػػا كقػػػػػد اسػػػػػتباف األمػػػػػر بيننػػػػػا كبػػػػػني أعػػػػػدائنا مػػػػػن االؾتليػػػػػز كأحالفهػػػػػم، اسػػػػػتبافى 

لعبيػػػػػد األعػػػػػداء منٌػػػػػا، الػػػػػذم أسػػػػػلموا إلػػػػػيهم عقػػػػػوعتم ألبنػػػػػاء األعػػػػػداء منٌػػػػػا، الػػػػػذين ارتضػػػػػعوا لبػػػػػادم، ك 
ػػػػكٌو مػػػػن توقٌػػػػع مػػػػا   كمقػػػػادىهم، كدل نكػػػػن ؿتػػػػن الػػػػذين نشػػػػأان علػػػػى الفطػػػػرة اإلسػػػػالمية الصػػػػحيحة ِف شى

 كاف كمن توقُّع أىشىد  منه ؽتا سيكوف!

 أىمىػػػػا كقػػػػد اسػػػػتباف األمػػػػر، أىمىػػػػا كقػػػػد أعلنػػػػط األيٌمػػػػة اظتصػػػػرية كلهػػػػا رأيهػػػػا كإراد ػػػػا، أمػػػػا كقػػػػد أعلػػػػن
 األزهر رأيه الصحيح ِف معاملة األعداء كنصر م:

فػػػػػبٌف الواجػػػػػػب أف يعػػػػػرؼ اظتسػػػػػػلموف القواعػػػػػد الصػػػػػػحيحة ِف شػػػػػرعة هللا، ِف أحكػػػػػػاـ القتػػػػػاؿ كمػػػػػػا 
ػػػػػٌرًؽى بػػػػػني العػػػػػدك كغػػػػػري العػػػػػدك،  يتعلػػػػػ  بػػػػػه، معرفػػػػػة كاضػػػػػحة يسػػػػػتطيع معهػػػػػا كػػػػػل كاحػػػػػد تقريبػػػػػان أف يػيفى

                                                           
 (7/131ّاالختيارات  (191 
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، حػػػػػ  يكػػػػػوف عمػػػػػل كأف يعػػػػػرؼ مػػػػػا كتػػػػػوز لػػػػػه ِف القتػػػػػاؿ كمػػػػػا ال كتػػػػػوز، كمػػػػػ ا كتػػػػػب عليػػػػػه كمػػػػػا لتػػػػػـر
اظتسػػػػػػلم ِف اصتهػػػػػػاد عمػػػػػػالن صػػػػػػحيحان سػػػػػػليمان، خالصػػػػػػان لوجػػػػػػه هللا كحػػػػػػدا إف انٍػتىصىػػػػػػرى انٍػتىصىػػػػػػر مسػػػػػػلمان، 

 .له أجر ا اهد ِف الدنيا كالخرة، كإف قيًتلى قيًتلى شهيدان 

كاسػػػػػتعالءو،  إٌف االؾتليػػػػػز أعلنوهػػػػػا علػػػػػى اظتسػػػػػلمني ِف مصػػػػػر حػػػػػرابن سػػػػػافرةن غػػػػػادرةن، حػػػػػرب عػػػػػدكافو 
ػػػػػػػةن بغػػػػػػػالؼ اظتصػػػػػػػلحة للسػػػػػػػوداف كأهلػػػػػػػه،  أعلنوهػػػػػػػا علػػػػػػػى اظتسػػػػػػػلمني ِف السػػػػػػػوداف حػػػػػػػرابن ميقىنػ عىػػػػػػػةن ميغىل فن

 .ميزىك قىةن َبليًة اضتكم الذا  الذم خيدًعى به اظتصريوف من قبل

كقػػػػػػد رأينػػػػػػا مػػػػػػا يصػػػػػػنع االؾتليػػػػػػز ِف منطقػػػػػػة قنػػػػػػاة السػػػػػػويس كمػػػػػػا يقارهبػػػػػػا مػػػػػػن الػػػػػػبالد، مػػػػػػن قتػػػػػػل 
منػػػػػني، كالغػػػػػدر ابلنسػػػػاء كاأل فػػػػػاؿ، كالعػػػػػدكاف علػػػػى رجػػػػػاؿ األمػػػػػن كرجػػػػاؿ القضػػػػػاء حػػػػػ  اظتػػػػدنيني ال

 ال يكاد ينإو من عدكادم صغريه أك كبريه.

فػػػػػأعلىنيوا بػػػػػذلك عػػػػػداءهم صػػػػػرلتان كاضػػػػػحان، ال لىػػػػػٍبسى فيػػػػػه كال غتاملػػػػػةى كال ميػػػػػداكىرىةى، فصػػػػػارت بػػػػػذلك 
ػػػػػػلًٌ مسػػػػػػلمو  ِف أم بقعػػػػػػةو مػػػػػػن بقػػػػػػاع األرض أف دمػػػػػػاؤهم كأمػػػػػػواعتم حػػػػػػالالن للمسػػػػػػلمني، كتػػػػػػب علػػػػػػى كي

ػػػػػػػػم  -مػػػػػػػػدنيني كػػػػػػػػانوا أك عسػػػػػػػػكريني-لتػػػػػػػػارهبم كأف يقػػػػػػػػاتلهم حيثمػػػػػػػػا كجػػػػػػػػدكا  ػػػػػػػػم عػػػػػػػػدك، ككيلُّهي فىكيلُّهي
ػتػػػػػاربه مقاتػػػػػله، كقػػػػػد اٍسػػػػػتىٍمرىؤكا الغػػػػػدر كالعػػػػػدكاف، حػػػػػ  إف نسػػػػػاءهم كفتيػػػػػادم ليطلقػػػػػوف النػػػػػار مػػػػػن 

سػػػػػاًلًمني، دكف خإػػػػػلو  النوافػػػػػذ كالشػػػػػرفات، ِف اإلشتاعيليػػػػػة كالسػػػػػويس كبػػػػػور سػػػػػعيد، علػػػػػى
ي
ػػػػػارًٌين اظت

ى
اظت

أك حيػػػػػاءو، كهػػػػػم قػػػػػوـه جيبنػػػػػاء، يىفػػػػػٌركف حيػػػػػث كتػػػػػدكف القػػػػػوم  اظتناضػػػػػل، كيستأسػػػػػدكف حيػػػػػث كتػػػػػدكفى 
الر ٍخػػػػػػػػوى الضػػػػػػػػعي ، فػػػػػػػػال كتػػػػػػػػوز ظتسػػػػػػػػلمو أف ييستضػػػػػػػػع ى أمػػػػػػػػامهم أك ييػػػػػػػػرًيػىهيم جانػػػػػػػػب اللػػػػػػػػني كالعفػػػػػػػػو: 

ػػػػػػوكيٍم﴾ ٍيػػػػػػثي أىٍخرىجي ػػػػػػوهيٍم ًمػػػػػػٍن حى ػػػػػػوهيٍم كىأىٍخرًجي ٍيػػػػػػثي  ىًقٍفتيمي تػيليػػػػػػوهيٍم حى ، كقػػػػػػد دػػػػػػاان [191]البقػػػػػػرة:  ﴿كىاقػٍ
عػػػػػن قتػػػػػل النسػػػػػاء ِف اضتػػػػػرب، كهػػػػػو دػػػػػيه ميعلػػػػػله بعلػػػػػةو كاضػػػػػحةو صػػػػػرلتةو: أٌدػػػػػٌن غػػػػػري  ملسو هيلع هللا ىلصرسػػػػػوؿ هللا 

، فقػػػػد مىػػػػر  رسػػػػوؿ هللا  ػػػػًذًا »ِف بعػػػػض غزكاتػػػػه علػػػػى امػػػػرأةو مقتولػػػػةو فقػػػػاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصميقىػػػػاًتالتو انىػػػػٍط هى مىػػػػا كى
 مث دى عن قتل النساء. (192  «قىاًتلى لًتػي 
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إنٌػػػػػػدات مػػػػػػنهٌن 
ي
، كغػػػػػػري اظت ٍنػػػػػػبو نبػػػػػػان إذل جى ػػػػػػارًٍبنى مػػػػػػع الرجػػػػػػاؿ جى ، لتي أٌمػػػػػػا الف كنسػػػػػػاؤهم غتيىن ػػػػػػداته

، بػػػػػػػػػل  ، فػػػػػػػػػبٌف قػىػػػػػػػػػتػٍلىهيٌن حػػػػػػػػػالؿه ، ييٍطًلٍقػػػػػػػػػنى النػػػػػػػػػار علػػػػػػػػػى اظتسػػػػػػػػػلمني دكف زاجػػػػػػػػػرو أك رادعو تو ميٍسػػػػػػػػػتػىٍرًجالى
، للدفاع عن الدين كالنفس كالب  .لد، إال أف تكوفى امرأةن ضعيفةن ال تستطيع شي ان كاجبه

ككػػػػػػذلك اضتػػػػػػاؿ مػػػػػػع الصػػػػػػبياف دكف البلػػػػػػوغ، كالشػػػػػػيوخ اعتػػػػػػالكني الضػػػػػػعفاء: مىػػػػػػن قىاتىػػػػػػلى مػػػػػػنهم أك 
ػػػػػم كالنسػػػػػاء أىسػػػػػػرل،  اعتػػػػػدل قيتًػػػػػلى، كمىػػػػػن دل يفعػػػػػل فػػػػػال يػىتػىعىر ضىػػػػػن  أحػػػػػػده لػػػػػه بسػػػػػوءو إال أٌف يؤخػػػػػذكا هي

 .كسنذكر حيٍكمى األسرل إف شاءى هللا

ػػػػػػػلًٌ مسػػػػػػػلم ِف أمًٌ بقعػػػػػػػةو مػػػػػػػن بقػػػػػػػاع األرض أف يقػػػػػػػتلىهيم حيثمػػػػػػػا كيًجػػػػػػػدكا،  كقلنػػػػػػػا: كتػػػػػػػب علػػػػػػػى كي
ػػػػلًٌ حػػػػرؼو مػػػػن معػػػػَن هػػػػذا اصتملػػػػة، فأينمػػػػا كػػػػاف اظتسػػػػلم،  مػػػػدنيني أك عسػػػػكريني، كؿتػػػػن نقصػػػػد إذل كي
ػػػػػبي علينػػػػػا ِف ًمصػػػػػرى كالسػػػػػوداف،  ػػػػػبى عليػػػػػه مػػػػػا كتًى كمػػػػػن أمًٌ جػػػػػنسو كػػػػػاف مػػػػػن األجنػػػػػاس كاأليمػػػػػم، كىجى

ػػػػبي علػػػػػى  -إف كػػػػانوا مسػػػػػلمني حقػػػػان -ظتسػػػػلمني مػػػػن االؾتليػػػػػز ِف بالدهػػػػم حػػػػ  ا ػػػػبي علػػػػػيهم مػػػػا كتًى كتًى
بىػػػػػٍط علػػػػػيًهمي اعتإػػػػػرةي مػػػػػن بػػػػػالد األعػػػػػداء  اظتسػػػػػلمني مػػػػػن غػػػػػريهم مػػػػػا اسػػػػػتطاعوا، فػػػػػبف دل يسػػػػػتطيعوا كىجى

 .أك من البالد الِت ال يستطيعوف فيها حربى العدك مبا أىمىرىهيمي هللا

كهػػػػػػو ييلغػػػػػػي الفػػػػػػوارؽ اصتنسػػػػػػية كالقوميػػػػػػة  -بتعبػػػػػػري هػػػػػػذا العصػػػػػػر-كاحػػػػػػدةه فػػػػػػبٌف اإلسػػػػػػالـى جنسػػػػػػيةه 
ػػػػػًذًا أيم ػػػػػتيكيٍم أيم ػػػػػةن كىاًحػػػػػدىةن﴾بػػػػػني ميتػ بًٌعيػػػػػًه، كمػػػػػا قػػػػػاؿ تعػػػػػاذل:  ، كاألدلػػػػػة علػػػػػى [92]األنبيػػػػػاء:  ﴿ًإف  هى

ػػػػػػػكُّ فيػػػػػػػه أحػػػػػػػده مػػػػػػػن  ذلػػػػػػػك متػػػػػػػواترة ميتضػػػػػػػافرة، كهػػػػػػػو شػػػػػػػيءه معلػػػػػػػوـه مػػػػػػػن الػػػػػػػدين ابلضػػػػػػػركرة، ال يىشي
ػػػػػػػػمي  اظتسػػػػػػػػلمني، بػػػػػػػػل إٌف اإلفػػػػػػػػرنجى  هي لىيػىٍعرًفػػػػػػػػوفى هػػػػػػػػذا معرفػػػػػػػػة اليقػػػػػػػػني، كدل يتشػػػػػػػػكك فيػػػػػػػػه إال الػػػػػػػػذين رىاب 

اإلفػػػػػػرنجي منٌػػػػػػا كاصػػػػػػطنعوا ألنفسػػػػػػهم حػػػػػػرابن علػػػػػػى ديػػػػػػنهم كعلػػػػػػى أيٌمػػػػػػتهم مػػػػػػن حيػػػػػػث يشػػػػػػعركف كمػػػػػػن 
 حيث ال يشعركف.

ئً  ػػػػػػػتيٍم قىػػػػػػػاليوا كين ػػػػػػػا ميٍستىٍضػػػػػػػعىًفنيى ِف ﴿ًإف  ال ػػػػػػػًذينى تػىوىف ػػػػػػػاهيمي اٍلمىالى ػػػػػػػةي  ىػػػػػػػاًلًمي أىنٍػفيًسػػػػػػػًهٍم قىػػػػػػػاليوا فًػػػػػػػيمى كينػٍ كى
ػػػػػػاءىٍت مىًصػػػػػػ ػػػػػػن مي كىسى ػػػػػػا فىأيكلى ًػػػػػػكى مىػػػػػػٍأكىاهيٍم جىهى ػػػػػػاًجريكا ًفيهى ػػػػػػٍن أىٍرضي اَّللً  كىاًسػػػػػػعىةن فػىتػيهى رينا اأٍلىٍرًض قىػػػػػػاليوا أىدلٍى تىكي

ػػػػػػًبيالن ( ًإال  اٍلميٍستىٍضػػػػػػعىًفنيى ًمػػػػػػنى الرًٌ 97  اًف الى يىٍسػػػػػػتىًطيعيوفى ًحيلىػػػػػػةن كىالى يػىٍهتىػػػػػػديكفى سى ػػػػػػاًء كىاٍلوًلٍػػػػػػدى ػػػػػػاًؿ كىالنًٌسى جى
 [98-97]النساء:  (﴾98 
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ػػػػػلًٌ ميسػػػػػلمو ِف بػػػػػالد أعػػػػػداء هللا إال الضػػػػػعفاءى ضػػػػػعفان  فلػػػػػم يىسػػػػػتثًن هللا مػػػػػن كجػػػػػوب اعتإػػػػػرة علػػػػػى كي
لكوفى من أمر أنفسهم شي ان   انتهى كالمه. (193 "حقيقيان، ال يعرفوف ما يصنعوف، كال نتى

 
يػػػػػبي ابأليٌمػػػػػة رتيعػػػػػان  شػػػػػباابن كشػػػػػيوخ يٍكثًػػػػػري أف يػيٍثًبتيػػػػػوا لػػػػػذا فبننػػػػػا دى

يًقػػػػػلُّ مػػػػػنهم كاظت
ان، صػػػػػغاران ككبػػػػػاران، اظت

ػػػػػػػبػ هيم عتػػػػػػػذا الػػػػػػػدين، كيقفػػػػػػػوا كقفػػػػػػػةى رجػػػػػػػلو كاحػػػػػػػدو ضػػػػػػػد هػػػػػػػذا اضتػػػػػػػرب الصػػػػػػػليبٌية الػػػػػػػِت سػػػػػػػيكوف ِف  حي
 هزنتتهم فيها فتحه لكل بقاع اظتسلمني الِت يػىتىسىل طوف عليها.

فػيهم الػذم قالػه بعػد  ملسو هيلع هللا ىلصهم كيتحق  قوؿي الرسػوؿ أف ينصريانى علي سبحانه كتعاذلفبننا أنىٍمىلي من هللا 
ْْز ون  ن   ا»معركػػة األحػػزاب يػػـو أف قػػاؿ:  ْْ  ز وى ْ  و ال  ي   ػػزىـى هللا األحػػزاب، انكسػػرىت  (194 «اْْلن  ن   فلٌمػػا هى

تػيهيم ِف هػذا اضتػرب، كإدػم لػن كتمعػوا أك تػيهيم، كهذا ما نرجوا من هللا  أف تيٍكسىرى شىػوٍكى ثػر مػن هػذا شىوٍكى
اصتىٍمًع، فبذا فػىر ؽ هللا رتىٍعىهيم فلن كتتمعوا على اظتسلمني أبدان ذإذف هللا تعػاذل، كلكػن هػذا راجػعه لصػدؽ 

ي ا على اصتهاد، كال تكونوا من اطتوال .  األيٌمة مع هللا، كراجعه لتوكلنا عليه، فىحى
 

، أىٍدعػػػػػػػوؾى أخػػػػػػػي الكػػػػػػػرا أف تنظػػػػػػػرى عتػػػػػػػذا األحػػػػػػػداث اليػػػػػػػـو مػػػػػػػن خػػػػػػػالؿ بعػػػػػػػض الَيت  كأىٍدعػػػػػػػوؾى
كتتلوهػػػػا كتتفٌكػػػػرى كتتػػػػدبػ رى هبػػػػا، فكلنػػػػا مىٍعػػػػًيل كمىػػػػدعيول للتػػػػدبًٌر كاظتراجعػػػػة، كال بيػػػػد  مػػػػن ميراجعػػػػة اظتوقػػػػ  

 انطالقان من تلك الَيت ك أمثاعتا.
لػػػػػذا أىًعػػػػػًد النظػػػػػرى إذل منهإػػػػػك، فػػػػػبف كانػػػػػط تلػػػػػك الَيت كأمثاعتػػػػػا تنطىبػػػػػ ي عليػػػػػك فػىتيػػػػػٍب إذل هللا، 

ػػػػػػًلٍمطى كدل تكػػػػػػن مػػػػػػن أهػػػػػػل تلػػػػػػك الَيت فازتىػػػػػػًد كابب الت وبػػػػػػة مفتػػػػػػوح حػػػػػػ  تػيغىٍرًغػػػػػػرى الػػػػػػركحي، كإف سى
، ككاصل الطري  لنصر دين هللا تعاذل.  هللا على السالمة كاسأله دائمان الثباتى

ػػػػػًبيًل  قػػػػػاؿ هللا تعػػػػػاذل ِف سػػػػػورة آؿ عمػػػػػراف: فػىقيػػػػػوا كىًقيػػػػػلى عتىيػػػػػٍم تػىعىػػػػػالىٍوا قىػػػػػاتًليوا ِف سى ﴿كىلًػػػػػيػىٍعلىمى ال ػػػػػًذينى انى
ػػػػػػرىبي ًمػػػػػػنػٍهيٍم ًلٍ ًنتىػػػػػػاًف يػىقيوليػػػػػػوفى  اَّللً  أىًك اٍدفػىعيػػػػػػوا ػػػػػػٍم لًٍلكيٍفػػػػػػًر يػىٍومى ًػػػػػػذو أىقػٍ تػ بػىٍعنىػػػػػػاكيٍم هي قىػػػػػػاليوا لىػػػػػػٍو نػىٍعلىػػػػػػمي ًقتىػػػػػػاالن الى

 .[167]آؿ عمراف:  (﴾167أبًىفػٍوىاًهًهٍم مىا لىٍيسى ِف قػيليوهًبًٍم كىاَّلل ي أىٍعلىمي مبىا يىٍكتيميوفى  

                                                           
 (031ّ م (193 
 194) 7001ّ) 
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ػػػػػ ىن  فىػػػػػًبٍف أىصىػػػػػابػىٍتكيٍم ميًصػػػػػيبىةه قىػػػػػاؿى قىػػػػػٍد أىنٍػعىػػػػػمى اَّلل ي ﴿كىًإف  ًمػػػػػٍنكي ورة النسػػػػػاء: كقػػػػػاؿ ِف سػػػػػ ػػػػػٍن لىيػيبىطًٌ ٍم لىمى
ا   ػػػػػًهيدن ػػػػػٍم شى ػػػػػٍن مىعىهي ػػػػػنىكيٍم 72عىلىػػػػػي  ًإٍذ دلٍى أىكي ػػػػػٍن بػىيػٍ ػػػػػأىٍف دلٍى تىكي ( كىلىػػػػػً ٍن أىصىػػػػػابىكيٍم فىٍضػػػػػله ًمػػػػػنى اَّللً  لىيػىقيػػػػػولىن  كى

تىًي كينٍ  نىهي مىوىد ةه َيى لىيػٍ  .[73-72]النساء:  (﴾73طي مىعىهيٍم فىأىفيوزى فػىٍوزنا عىًظيمنا  كىبػىيػٍ
ػػػػػٍم فػىػػػػػٍتحه ًمػػػػػنى اَّللً  قىػػػػػاليوا أىدلٍى : كقػػػػػاؿ ِف سػػػػػورة النسػػػػػاء أيضػػػػػان  ػػػػػافى لىكي ػػػػػٍم فىػػػػػًبٍف كى ﴿ال ػػػػػًذينى يػىتػىرىب صيػػػػػوفى ًبكي

ٍػػػػػ ػػػػػاًفرًينى نىًصػػػػػيبه قىػػػػػاليوا أىدلٍى نىٍسػػػػػتىٍحًوٍذ عىلىػػػػػٍيكيٍم كىفتى ػػػػػافى لًٍلكى ػػػػػٍم كىًإٍف كى ػػػػػٍن مىعىكي ػػػػػٍؤًمًننيى فىػػػػػاَّلل ي نىكي نػىٍعكيٍم ًمػػػػػنى اٍلمي
ػػػػػًبيالن   ػػػػػٍؤًمًننيى سى ػػػػػاًفرًينى عىلىػػػػػى اٍلمي ػػػػػنىكيٍم يػىػػػػػٍوـى اٍلًقيىامىػػػػػًة كىلىػػػػػٍن كتىٍعىػػػػػلى اَّلل ي لًٍلكى ػػػػػمي بػىيػٍ ( ًإف  اٍلمينىػػػػػاًفًقنيى 141لتىٍكي

ًة قىػػػػػامي  ػػػػػاًدعيهيٍم كىًإذىا قىػػػػػاميوا ًإذلى الص ػػػػػالى ػػػػػوى خى ػػػػػاذلى يػيػػػػػرىاءيكفى الن ػػػػػاسى كىالى يىػػػػػٍذكيريكفى اَّلل ى متيىػػػػػاًدعيوفى اَّلل ى كىهي وا كيسى
ػػػػػػدى 142ًإال  قىلًػػػػػػيالن   ًء كىمىػػػػػػٍن ييٍضػػػػػػًلًل اَّلل ي فػىلىػػػػػػٍن جتًى ػػػػػػؤيالى ًء كىالى ًإذلى هى ػػػػػػؤيالى ًبنيى بػىػػػػػػنٍيى ذىلًػػػػػػكى الى ًإذلى هى بٍػػػػػػذى ( ميذى
 [143-141]النساء:  (﴾143لىهي سىًبيالن  

ػػػػػػ: كقػػػػػاؿ ِف سػػػػػورة اظتائػػػػػدة ػػػػػػودى كىالن صىػػػػػارىل أىٍكلًيىػػػػػاءى بػىٍعضيػػػػػػهيٍم ﴿َيى أىيػُّهى ا ال ػػػػػًذينى آمىنيػػػػػوا الى تػىت ًخػػػػػذيكا اٍليػىهي
( فػىتػىػػػػػػػرىل 51أىٍكلًيىػػػػػػػاءي بػىٍعػػػػػػػضو كىمىػػػػػػػٍن يػىتػىػػػػػػػوىعت يٍم ًمػػػػػػػٍنكيٍم فىًبن ػػػػػػػهي ًمػػػػػػػنػٍهيٍم ًإف  اَّلل ى الى يػىٍهػػػػػػػًدم اٍلقىػػػػػػػٍوـى الظ ػػػػػػػاًلًمنيى  

ػػػػػػػارًعي  ػػػػػػػى اَّلل ي أىٍف  ىًٍ ى ال ػػػػػػػًذينى ِف قػيليػػػػػػػوهًبًٍم مىػػػػػػػرىضه ييسى ػػػػػػػى أىٍف تيًصػػػػػػػيبػىنىا دىائًػػػػػػػرىةه فػىعىسى وفى فًػػػػػػػيًهٍم يػىقيوليػػػػػػػوفى ـتىٍشى
ًدًمػػػػػػػنيى   ػػػػػػػرُّكا ِف أىنٍػفيًسػػػػػػػًهٍم انى ػػػػػػػٍتًح أىٍك أىٍمػػػػػػػرو ًمػػػػػػػٍن ًعٍنػػػػػػػًدًا فػىييٍصػػػػػػػًبحيوا عىلىػػػػػػػى مىػػػػػػػا أىسى ]اظتائػػػػػػػدة:  (﴾52اًبٍلفى

51-52] 
تػ بػىعيػػػػػوؾى كىلىًكػػػػػٍن بػىعيػػػػػدىٍت عىلىػػػػػٍيًهمي سػػػػػورة التوبػػػػػة: كقػػػػػاؿ ِف  ا الى ػػػػػفىرنا قىاًصػػػػػدن ػػػػػافى عىرىضنػػػػػا قىرًيبنػػػػػا كىسى ﴿لىػػػػػٍو كى

ػػػػػهيٍم كىاَّلل ي يػىٍعلىػػػػػمي ًإنػ   ػػػػػوفى أىنٍػفيسى ػػػػػٍم يػيٍهًلكي ػػػػػيىٍحًلفيوفى اًبَّللً  لىػػػػػًو اٍسػػػػػتىطىٍعنىا طتىىرىٍجنىػػػػػا مىعىكي ػػػػػق ةي كىسى ػػػػػاًذبيوفى الشُّ ػػػػػٍم لىكى هي
ػػػػػػا اَّلل ي 42  ػػػػػػاًذًبنيى  ( عىفى قيوا كىتػىٍعلىػػػػػػمى اٍلكى ى لىػػػػػػكى ال ػػػػػػًذينى صىػػػػػػدى ػػػػػػ   يػىتػىبػىػػػػػػني  ( الى 43 عىٍنػػػػػػكى دلى أىًذنٍػػػػػػطى عتىيػػػػػػٍم حى

نيى عىلًػػػػػيمه اًبٍلميت ًقػػػػػػ يىٍسػػػػػتىٍأًذنيكى ال ػػػػػًذينى يػيٍؤًمنيػػػػػوفى اًبَّللً  كىاٍليػىػػػػػٍوـً اٍلًخػػػػػػًر أىٍف كتيىاًهػػػػػديكا أبًىٍمػػػػػوىاعًتًٍم كىأىنٍػفيًسػػػػػًهٍم كىاَّلل ي 
ػػػػػػػػٍم ِف رىيٍػػػػػػػػبً 44  بىػػػػػػػػٍط قػيليػػػػػػػػوبػيهيٍم فػىهي ًهٍم ( ًإفت ىػػػػػػػا يىٍسػػػػػػػػتىٍأًذنيكى ال ػػػػػػػػًذينى الى يػيٍؤًمنيػػػػػػػػوفى اًبَّللً  كىاٍليػىػػػػػػػػٍوـً اٍلًخػػػػػػػًر كىاٍر ى

ػػػػػػػرًاى اَّلل ي اٍنًبعىػػػػػػػا ػىهيٍم فػىثػىػػػػػػػب  45يػىتػىػػػػػػػرىد ديكفى   ىعىػػػػػػػدُّكا لىػػػػػػػهي عيػػػػػػػد ةن كىلىًكػػػػػػػٍن كى طىهيٍم كىًقيػػػػػػػلى ( كىلىػػػػػػػٍو أىرىاديكا اطٍتيػػػػػػػريكجى ألى
ػػػػػػػػٍم 46اقػٍعيػػػػػػػػديكا مىػػػػػػػػعى اٍلقىاًعػػػػػػػػًدينى   لىكي ىٍكضىػػػػػػػػعيوا ًخالى بىػػػػػػػػاالن كىألى ػػػػػػػػٍم ًإال  خى ػػػػػػػػوا فًػػػػػػػػيكيٍم مىػػػػػػػػا زىاديككي ( لىػػػػػػػػٍو خىرىجي

نىػػػػػػةى كىفًػػػػػػيكيٍم شتى ػػػػػػاعيوفى عتىيػػػػػػٍم كىاَّلل ي عىلًػػػػػػيمه اًبلظ ػػػػػػاًلًمنيى   غيػػػػػػونىكيمي اٍلًفتػٍ نىػػػػػػةى ًمػػػػػػ47يػىبػٍ ٍن قػىٍبػػػػػػلي ( لىقىػػػػػػًد ابٍػتػىغىػػػػػػويا اٍلًفتػٍ
ػػػػارًهيوفى   ػػػػٍم كى ػػػػرى أىٍمػػػػري اَّللً  كىهي ػػػػاءى اضتٍىػػػػ ُّ كى ىهى ػػػػ   جى ( كىًمػػػػنػٍهيٍم مىػػػػٍن يػىقيػػػػوؿي ائٍػػػػذىٍف 48كىقػىل بيػػػػوا لىػػػػكى اأٍليميػػػػورى حى

ػػػػػػػػػاًفرًينى   ػػػػػػػػػن مى لىميًحيطىػػػػػػػػػػةه اًبٍلكى ػػػػػػػػػػقىطيوا كىًإف  جىهى نىػػػػػػػػػًة سى -42]التوبػػػػػػػػػػة:  (﴾49رل كىالى تػىٍفتًػػػػػػػػػيًٌ أىالى ِف اٍلًفتػٍ
49]. 
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ػػػػػاءيككيٍم ًمػػػػػٍن فػىػػػػػٍوًقكيٍم كىًمػػػػػٍن أىٍسػػػػػفىلى ًمػػػػػٍنكيٍم كىًإٍذ زىاغىػػػػػًط اأٍلىٍبصىػػػػػاري كقػػػػػاؿ ِف سػػػػػورة األحػػػػػزاب:  ﴿ًإٍذ جى
( هينىالًػػػػػػػكى ابٍػتيلًػػػػػػػيى اٍلميٍؤًمنيػػػػػػػوفى كىزيٍلزًليػػػػػػػوا زًلٍػػػػػػػزىاالن 10كىبػىلىغىػػػػػػػًط اٍلقيليػػػػػػػوبي اضتٍىنىػػػػػػػاًجرى كىتىظينُّػػػػػػػوفى اًبَّللً  الظُّنيػػػػػػػوانى  

ا  ػػػػػػًديدن ػػػػػػوليهي ًإال  غيػػػػػػريكرنا 11 شى ( كىًإٍذ يػىقيػػػػػػوؿي اٍلمينىػػػػػػاًفقيوفى كىال ػػػػػػًذينى ِف قػيليػػػػػػوهًبًٍم مىػػػػػػرىضه مىػػػػػػا كىعىػػػػػػدىانى اَّلل ي كىرىسي
ػػػػػٍم فىػػػػػاٍرًجعيوا كىيىٍسػػػػػتىٍأًذفي فىرًيػػػػػ ه ًمػػػػػنػٍهيمي الن ػػػػػِب  12  ـى لىكي ػػػػػةه ًمػػػػػنػٍهيٍم َيى أىٍهػػػػػلى يػىثٍػػػػػًربى الى ميقىػػػػػا  ( كىًإٍذ قىالىػػػػػٍط  ىائًفى
 .[13-10]األحزاب:  (﴾13قيوليوفى ًإف  بػيييوتػىنىا عىٍورىةه كىمىا ًهيى ًبعىٍورىةو ًإٍف ييرًيديكفى ًإال  ًفرىارنا  يػى 

نىػػػػػةى كقػػػػػاؿ ِف سػػػػػورة العنكبػػػػػوت:  ﴿كىًمػػػػػنى الن ػػػػػاًس مىػػػػػٍن يػىقيػػػػػوؿي آمىن ػػػػػا اًبَّللً  فىػػػػػًبذىا أيكًذمى ِف اَّللً  جىعىػػػػػلى ًفتػٍ
ػػػػػاءى نى  اًب اَّللً  كىلىػػػػػً ٍن جى ػػػػػٍم أىكىلىػػػػػٍيسى اَّلل ي أبًىٍعلىػػػػػمى مبىػػػػػػا ِف الن ػػػػػاًس كىعىػػػػػذى ٍصػػػػػره ًمػػػػػٍن رىبًٌػػػػػػكى لىيػىقيػػػػػولين  ًإان  كين ػػػػػا مىعىكي

 .[10]العنكبوت:  (﴾10صيديكًر اٍلعىالىًمنيى  
كالَيت الفاضػػػػػػػػحةي ألسػػػػػػػػاليب اظتنػػػػػػػػافقني ك ػػػػػػػػرًقهم كثػػػػػػػػريةه، كلكػػػػػػػػن اعلىػػػػػػػػم أنػػػػػػػػه لػػػػػػػػيس شػػػػػػػػر ان أف 
، بػػػػل رمبػػػػا ينطىبًػػػػ ي عليػػػػك بعػػػػض مػػػػا فيهػػػػا، نسػػػػأؿ  تنطىبًػػػػ ى عليػػػػك هػػػػذا الَيت كأمثاعتػػػػا بشػػػػكلو كامػػػػلو

 كالسالمة، فاحرص أال توجد فيك تلك األكصاؼ ال بقليلو كال بكثريو.هللا لنا كلكم العافية 
 

كهػػػػػػػاهي اضتػػػػػػػرب قػػػػػػػد دتػػػػػػػايزىت صػػػػػػػفوفها، كات ضػػػػػػػحىط أكصػػػػػػػافها، كال أجػػػػػػػد للنػػػػػػػاس فيهػػػػػػػا كصػػػػػػػفان 
أفضػػػػػػل مػػػػػػن كصػػػػػػ  شػػػػػػيخ اإلسػػػػػػالـ رزتػػػػػػه هللا عنػػػػػػدما قػػػػػػاؿ ِف  الفتػػػػػػاكل( ِف فتنػػػػػػة التتػػػػػػار فقػػػػػػاؿ: 

إاهػػػػدكف عتػػػػؤالء القػػػػـو فهػػػػذا الفتنػػػػة قػػػػد تػىفىػػػػر ؽ النػػػػاس فيهػػػػا  ػػػػال"
ي
ػػػػمي اظت ث فػػػػرؽ: الطائفػػػػة اظتنصػػػػورة كهي

ينتىسػػػػػػػبني إذل 
بالػػػػػػػة اظت ػػػػػػػٍم هػػػػػػػؤالء القػػػػػػػـو كمىػػػػػػػن حتىىيػ ػػػػػػػزى إلػػػػػػػيهم مػػػػػػػن خى ػػػػػػػةي كهي يخالًفى

اظتفسػػػػػػػدين، كالطائفػػػػػػػة اظت
ػػػػػػػػمي القاعػػػػػػػػدكفى عػػػػػػػػن جهػػػػػػػػادهم، كإف كػػػػػػػػانوا صػػػػػػػػحيحي اإلسػػػػػػػػالـ   يخىذًٌلىػػػػػػػػةي كهي

اإلسػػػػػػػػالـ، كالطائفػػػػػػػػة اظت
ػػػػػػو  يخالفػػػػػػة، فمػػػػػػا بقػػػػػػيى قسػػػػػػمه فلينظيػػػػػػر الرجػػػػػػل أىيىكي

ف مػػػػػػن الطائفػػػػػػة اظتنصػػػػػػورة أـى مػػػػػػن اطتاذلػػػػػػة أـى مػػػػػػن اظت
 (195 . "رابعه 
 

 رحم هللا شيخ اإلسالـ، كأنه يتحٌدث عن زماننا.
كصػػػػػػدؽ هللا العظػػػػػػيم كأفتػػػػػػا الَيت السػػػػػػابقة نػىزىلىػػػػػػط كصػػػػػػفان ضتالنػػػػػػا اليػػػػػػـو كلػػػػػػبعض النػػػػػػاس بيننػػػػػػا، 

 نسأؿ هللا اعتدايةى كالرشادى.

                                                           
 195) 28/416.) 
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أف يكػػػػػػوف لػػػػػػه دكر ِف اضتػػػػػػرب كذلػػػػػػك مػػػػػػن خػػػػػػالؿ السػػػػػػبل التاليػػػػػػة علػػػػػػى  كذإمكػػػػػػاف كػػػػػػل مسػػػػػػلم

 سبيل اظتثاؿ ال اضتصر:
الػػػػػػػدعاء للمسػػػػػػػػلمني ِف أفغانسػػػػػػػػتاف ِف الصػػػػػػػػلوات ابلقنػػػػػػػػوت كِف السػػػػػػػػإود كِف األىٍسػػػػػػػػحىار،  أوالا 

ػػػػػػػرٌو، كأف  ػػػػػػػلًٌ شى ػػػػػػػيًهم مػػػػػػػن كي ػػػػػػػلًٌ سػػػػػػػوءو، كأف يػينىإًٌ كِف كػػػػػػػل مػػػػػػػوا ن اإلجابػػػػػػػة، أبف لتفظهػػػػػػػم هللا مػػػػػػػن كي
 هبم، كلتفا عتم أركاحهم، كيسفي عوراً ًم، كأف كتعلى تدبريى الكافرين تدمريان عتم. يػىٍلطي ى 

ػػػػػذًٌركف فيهػػػػػا أمريكػػػػػا كدكؿ التحػػػػػال  أبف ال  اثني     اا  إصػػػػػدار الفتػػػػػاكل مػػػػػن علمػػػػػاء األيٌمػػػػػة رتيعػػػػػان لتي
 تكرر زتاقتها ضد اظتسلمني العيز ؿى ِف أفغانستاف كذلك بضرهبم أك زعزعة أمنهم.

صػػػػػػدار الفتػػػػػػاكل مػػػػػػن علمػػػػػػاء األيٌمػػػػػػة رتيعػػػػػػان موج هػػػػػػةن للمسػػػػػػلمني بوجػػػػػػوب النفػػػػػػري للػػػػػػدفاع إ اثلث      اا 
 عن الشعب األفغان اظتسلم ِف حاؿ تعرضه لضرابت  اظتة.

إصػػػػػػػدار الفتػػػػػػاكل مػػػػػػػن علمػػػػػػػاء األيٌمػػػػػػػة رتيعػػػػػػػان موج هػػػػػػػةن للمسػػػػػػػلمني خاصػػػػػػػةن ِف ابكسػػػػػػػتاف  رابع       اا 
دػػػػػػم هػػػػػػم أكؿ مػػػػػػن كتػػػػػػب علػػػػػػيهم زتػػػػػػل ك اجكسػػػػػػتاف كأكزبكسػػػػػػتاف كإيػػػػػػراف كاعتنػػػػػػد كدكؿ اصتػػػػػػوار أب

 السالح كالدفاع عن اظتسلمني ِف أفغانستاف.
ػػػػػػلًٌ  خامس      اا  إبػػػػػػالغي الػػػػػػوالَيت اظتتحػػػػػػدة كدكؿ التحػػػػػػال  مػػػػػػن خػػػػػػالؿ اظتظػػػػػػاهرات العارمػػػػػػة ِف كي

ػػػػػػػبيل الدبلوماسػػػػػػػية، أبٌف أم  اعتػػػػػػػداءو علػػػػػػػى مسػػػػػػػلمو  األقطػػػػػػػار اإلسػػػػػػػالمية كالعالىميػػػػػػػة، كبغريهػػػػػػػا مػػػػػػػن السي
.أفغاٌنو كاحدو يػي   عىدُّ اعتداءن على اظتسلمني رتيعان ِف كيلًٌ مكافو
ػتاكلػػػػػة اإلضػػػػػرار ابظتصػػػػػاحل الغربيػػػػػة ِف الػػػػػدكؿ اإلسػػػػػالمية كذلػػػػػك ابظتقا عػػػػػة االقتصػػػػػادية  سادس     اا 

 الشاملة، ح  تىكي   عن زتلتها ضد اظتسلمني.
ريبػػػػػةن كتػػػػػب حتريػػػػػك رتيػػػػػع اعتي ػػػػػات اإلغا يػػػػػة اإلسػػػػػالمية عػػػػػاجالن إذل ابكسػػػػػتاف لتكػػػػػوف ق س     ابعاا 

 من مكاف اضتدث للتخفي  من الكار ة اتملة ال قىد رى هللا ضد اظتسلمني.
كتػػػػػػػب رتػػػػػػػع التلعػػػػػػػات اظتاديػػػػػػػة كالعىٍينيٌػػػػػػػة مػػػػػػػن غػػػػػػػذاءو ككسػػػػػػػاءو كدكاءو إلخواننػػػػػػػا اظتسػػػػػػػلمني  اثمن       اا 

كلػػػػػذلك "األفغػػػػػاف، كالعمػػػػػل فيهػػػػػا بفتػػػػػول شػػػػػيخ اإلسػػػػػالـ كمػػػػػا جػػػػػاء ِف  الفتػػػػػاكل الكػػػػػلل( قػػػػػاؿ: 
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ٍمنىا اصتهػػػػػادى كإف مػػػػػات قلػػػػػط لػػػػػو ضػػػػػاؽ اظتػػػػػ اؿ عػػػػػن إ عػػػػػاـ جيػػػػػاعو كاصتهػػػػػاد الػػػػػذم يػيتىضىػػػػػرر بفكػػػػػه، قىػػػػػد 
، فبٌف هناؾ نػىٍقتػيليهيم بفعلنا كهنا نتوتوف بفعل هللا  (196 . "اصتًياعي، كما ِف مسألة التٌفس كأىٍكذلى

ػػػػػلُّ مسػػػػػلمو مبالػػػػػه لتمويػػػػػل هػػػػػذا اضتػػػػػرب كذلػػػػػك ابسػػػػػتقطاع جػػػػػزءو مػػػػػن  اتس     عاا  كتػػػػػب أف ييسػػػػػاًهم كي
ه بشػػػػػكلو دائػػػػػمو حػػػػػ  ينصػػػػػرى هللا اإلسػػػػػالـ كاظتسػػػػػلمني، ككمػػػػػا قػػػػػاؿ شػػػػػيخ اإلسػػػػػالـ ِف  الفتػػػػػاكل دىخلػػػػػ

ػػػػػبى عليػػػػػه اصتهػػػػػاد مبالػػػػػه، "الكػػػػػلل(:  كمىػػػػػن عىًإػػػػػزى عػػػػػن اصتهػػػػػاد ببدنػػػػػه كقىػػػػػًدرى علػػػػػى اصتهػػػػػاد مبالػػػػػه كىجى
فيإػػػػػػب علػػػػػػى اظتوًسػػػػػػرين النفقػػػػػػة ِف سػػػػػػبيل هللا، كعلػػػػػػى هػػػػػػذا فيإػػػػػػب "مث قػػػػػػاؿ:  "كهػػػػػػو نػػػػػػصُّ أزتػػػػػػد

اء اصتهػػػػػػػاد ِف أمػػػػػػػواعتٌن إف كػػػػػػػاف فيهػػػػػػػا فضػػػػػػػله، ككػػػػػػػذلك ِف أمػػػػػػػواؿ الصػػػػػػػغار إذا احتػػػػػػػيجى علػػػػػػػى النسػػػػػػػ
أم -فأٌمػػػػا إذا هإػػػػم العػػػػدك فػػػػال يبقػػػػى للخػػػػالؼ كجػػػػه "كقػػػػاؿ:  "إليهػػػػا كمػػػػا جتػػػػب النفقػػػػات كالزكػػػػاة

. "فػػػػػبٌف دفػػػػػعى ضػػػػػػررهم عػػػػػن الػػػػػدين كالػػػػػنفس كاضتيرمىػػػػػة كاجػػػػػبه إرتاعػػػػػػان  -اطتػػػػػالؼ ِف مصػػػػػارؼ الزكػػػػػاة
 197) 

عداد رتيػػػػػػػػػع األ بػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػرشتيني كغػػػػػػػػػري الػػػػػػػػػرشتيني كذلػػػػػػػػػك ابلتنسػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػع كتػػػػػػػػػب اسػػػػػػػػػت عاش         راا 
 اظتستشفيات الباكستانية أك اعتي ات اإلغا ية للنزكؿ إذل اظتيداف فور اضتاجة عتم.

كتػػػػب نفػػػػري أهػػػػل اطتػػػػلة كاظتعرفػػػػة مػػػػن كػػػػوادر عسػػػػكرية كإداريػػػػة كالعلمػػػػاء ك لبػػػػة  احل    ادي عش    ر 
 ابلصاضتني. العلم كالشباب ليقودكا اظتعركة فباٌن ننصر

إػػػػػالس  الث     ا  عش     ر 
ى
كتػػػػػب تعب ػػػػػة األيٌمػػػػػة رتيعهػػػػػا مػػػػػن خػػػػػالؿ الكتػػػػػاب كالشػػػػػريط كاطتيطىػػػػػب كاظت

كعلػػػػػػػى الشػػػػػػػبكة االلكفكنيػػػػػػػة أبٌف األيٌمػػػػػػػة اإلسػػػػػػػالمية توشػػػػػػػك أف تػػػػػػػدخل حػػػػػػػرابن ضػػػػػػػد أعنػػػػػػػ  زتلػػػػػػػةو 
 .صليبٌيةو تستهدؼ اظتسلمني، لذا ال بيٌد عتا من أف ترمي بثقلها لتكسب اظتعركة

ػػػػػلًٌ مىػػػػػن تبػػػػػاكى علػػػػػى مػػػػػوت الصػػػػػليبيني، ككقػػػػػ ى معهػػػػػم سػػػػػواءه كػػػػػاف   الثال       عش     ر مناصػػػػػحةي كي
فقيهػػػػػػان أك حاكمػػػػػػان أك عسػػػػػػكرَين أك مػػػػػػدنيان، فبعانػػػػػػةي الصػػػػػػليبيني أبمًٌ نػػػػػػوعو مػػػػػػن اإلعانػػػػػػة سػػػػػػواءه كانػػػػػػط 

 .ماديةن أك معنويةن أك قوليةن ضد اظتسلمني، تػيعىدُّ مظاهرةن انقضةن ل سالـ ال يىصليحي معها إنتافه 
 

                                                           
 196) 4/519.) 
 197) 4/519.) 
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بعػػػػػػػضي السػػػػػػػبل الػػػػػػػِت نوصػػػػػػػي هبػػػػػػػا كنيعٌلقهػػػػػػػا ِف رقػػػػػػػاب العلمػػػػػػػاء كالػػػػػػػدعاة كشػػػػػػػباب األيٌمػػػػػػػة  هػػػػػػػذا
ػػػػػػلًٌ مكػػػػػػافو لػػػػػػيس مهمػػػػػػةى أشػػػػػػخاصو دكف آخػػػػػػرينى  كجتي ارهػػػػػػا، كاعلمػػػػػػوا أٌف الوقػػػػػػوؼ مػػػػػػع اظتسػػػػػػلمني ِف كي

 .إفتا هو مهمة كيلًٌ مسلمو قادرو على غياث اظتسلمني
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ط اب  اْستِّْنص ار أ مِّي ادل كمنِّني    ابدل سلِّمني  و الع ل م اءِّ يفِّ ك ل ِّ م ك انع  و  هللازل  مَّد ع م ر رل  اىِّد ح فِّف   ادل   خِّ
 

 ق16/7/1422ِف  ريخ: 
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

ػػػػػػم كتابػػػػػػه: اضتمػػػػػػد  القائػػػػػػل ِف  كى اًهػػػػػػديكا أبًىٍمػػػػػػوىاًلكيٍم كىأىنٍػفيًسػػػػػػكيٍم ِف ػتي ﴿اٍنًفػػػػػػريكا ًخفىافنػػػػػػا كى ًقىػػػػػػاالن كىجى
ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػوفى  سى ػػػػػػػػػتيٍم تػىٍعلىمي ػػػػػػػػػٍم ًإٍف كينػٍ ػػػػػػػػػره لىكي يػٍ ػػػػػػػػػٍم خى ػػػػػػػػػا كالقائػػػػػػػػػل:  [41]التوبػػػػػػػػػة:  (﴾41ًبيًل اَّللً  ذىًلكي ﴿َيى أىيػُّهى

قػىٍلػػػػتيٍم ًإذلى اأٍلىٍرًض أىرىًضػػػػيتيٍم اًبضتٍى  ػػػػًبيًل اَّللً  اي  ػػػػمي اٍنًفػػػػريكا ِف سى ػػػػٍم ًإذىا ًقيػػػػلى لىكي نٍػيىا ال ػػػػًذينى آمىنيػػػػوا مىػػػػا لىكي يىػػػػاًة الػػػػػدُّ
نٍػيىا ِف اٍلًخػػػػػرىًة ًإال  قىًليػػػػػله  ًمػػػػػنى اٍل  ػػػػػا مىتىػػػػػاعي اضتٍىيىػػػػػاًة الػػػػػدُّ ػػػػػا 38ًخػػػػػرىًة فىمى اابن أىلًيمن ( ًإال  تػىٍنًفػػػػػريكا يػيعىػػػػػذًٌٍبكيٍم عىػػػػػذى

ػػػػػػػٍيءو قىػػػػػػػًديره   ػػػػػػػلًٌ شى ػػػػػػػيػٍ نا كىاَّلل ي عىلىػػػػػػػى كي ػػػػػػػرىكيٍم كىالى تىضيػػػػػػػرُّكاي شى -38]التوبػػػػػػػة:  (﴾39كىيىٍسػػػػػػػتػىٍبًدٍؿ قػىٍومنػػػػػػػا غىيػٍ
39]. 

ْ  »ٍلميحىإ لػػػػػػني نىًبيًٌنىػػػػػػا   القائػػػػػػل: كالصػػػػػػالة كالسػػػػػػالـ علػػػػػػى إمػػػػػػاـ ا اهػػػػػػدين، كقائػػػػػػد الغيػػػػػػرًٌ ا ب عِّثْ      
ْ   ِّ    لِّ       ْ  َ ، ح     فَّ ي عب     د  هللا  و ْح    د ه  ال  ش     رِّيك  ل     و ، وج عِّ    ل  رِّْزقِّ    ي  لسَّ    ْيفِّ ب      نْي  ي     د يِّ اْلسَّ    اع ةِّ ابِّ

ْ ار  ع ل   ا م   ْن خ   ال ف  أ ْم  رِّي، و م   ْن ت ش   بَّو  بِّق   وْ  لَّ  ة  و الصَّ   ه  ْ ر زلِّ  ي، و ج عِّ  ل  الذِّ   (198 ّ «مع ف  ه   و  مِّ  ن ْ
 ركاا أزتد كأبو داكد.

 
 :أٌما بعد

ػػػػػٍوفى فػىيىػػػػػا أيٌمػػػػػة اإلسػػػػػالـ العظيمػػػػػة،  هى ٍعػػػػػريكًؼ كىتػىنػٍ ػػػػػٍط لًلن ػػػػػاًس أتىٍميػػػػػريكفى اًبٍلمى ػػػػػرى أيم ػػػػػةو أيٍخرًجى يػٍ ػػػػػتيٍم خى ﴿كينػٍ
﴾  .[110]آؿ عمراف:  عىًن اٍلميٍنكىًر كىتػيٍؤًمنيوفى اًبَّللً 

 
 أيها ادلسلمون يف مشار  الرم ومْار ا 

                                                           
، قبل حديث  البخارم (198  (: إسنادا 509/ 15( كاللفا له. قاؿ الذهِب ِف سري أعالـ النبالء  5667( ؼتتصران، كأخرجه موصوالن أزتد  2914ميعىل قان غري جازـو

 صاحل.
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 .نبيان كرسوالن  ملسو هيلع هللا ىلصمىن آمنتيم اب، رابن كابإلسالـ دينان، كمبحمد  َي
 

 أيها ادلسلمون جيعاا 
ػػػػػك  أنكػػػػػم تتػػػػػابعوف بكػػػػػل عنايػػػػػة كاهتمػػػػػاـ اضتملػػػػػة الصػػػػػليبٌية السػػػػػافرة الػػػػػِت تقودهػػػػػا الػػػػػوالَيت  ال شى

األ لسػػػػي  كحلػػػػ   ػػػػاؿ دكرلٌو مػػػػن بريطانيػػػػا كدكؿ أكركاب النصػػػػرانية، اظتتحػػػػدة األمريكيػػػػة بػػػػدعمو 
بالػػػػػػػػة  كركسػػػػػػػػيا كالػػػػػػػػدكؿ الشػػػػػػػػيوعية السػػػػػػػػابقة كمىػػػػػػػػن انضػػػػػػػػم إلػػػػػػػػيهم مػػػػػػػػن ملػػػػػػػػل الكفػػػػػػػػر كاظترتػػػػػػػػدين كخى
اظتسػػػػػلمني، كتيىيًٌشػػػػػوفى اصتيػػػػػػوش، كلتيىزًٌبػػػػػوفى األحػػػػػػزاب ضػػػػػد اإلمػػػػػارة اإلسػػػػػػالمية ِف أفغانسػػػػػتاف لتحقيػػػػػػ  

 أفغانسػػػػػػػػتاف، كالقضػػػػػػػػاء أهػػػػػػػػداؼو أعلنيػػػػػػػػوا عنهػػػػػػػػا، ِف ميقىػػػػػػػػدًٌمىًتهىا اإل احػػػػػػػػة ابضتكومػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػالمية ِف
 اإلرهاب. على ما يسمونه: قواعد

ػػػػػػك  أنكػػػػػػم تيػػػػػػدركوف أٌف األسػػػػػػباب الػػػػػػِت يػػػػػػٌدعي هػػػػػػؤالء أدػػػػػػا كراء زتلػػػػػػتهم الصػػػػػػليبٌية، هػػػػػػذا  كال شى
 عنهػػػػػػػا ِف سػػػػػػػبحانه كتعػػػػػػػاذلليسػػػػػػػط إال غتػػػػػػػٌرد ذريعػػػػػػػةو لتحقيػػػػػػػ  أهػػػػػػػداؼ مبيتػػػػػػػه عنػػػػػػػدهم، أخػػػػػػػلان هللا 

ػػػػػ   يػىػػػػػريدُّ كتابػػػػػه العزيػػػػػز حيػػػػػث قػػػػػاؿ:  ككيٍم عىػػػػػٍن ًديػػػػػًنكيٍم ًإًف اٍسػػػػػتىطىاعيوا كىمىػػػػػٍن ﴿كىالى يػىزىاليػػػػػوفى يػيقىػػػػػاتًليونىكيٍم حى
نٍػيىا كىاٍلًخػػػػػرىًة كىأيك  ػػػػػاعتييٍم ِف الػػػػػدُّ ًبطىػػػػػٍط أىٍعمى ػػػػػاًفره فىأيكلى ًػػػػػكى حى ػػػػػوى كى ػػػػػٍط كىهي لى ًػػػػػكى يػىٍرتىػػػػػًدٍد ًمػػػػػٍنكيٍم عىػػػػػٍن ًدينًػػػػػًه فػىيىمي

الًػػػػػػديكفى   ػػػػػػا خى ػػػػػػٍم ًفيهى إدػػػػػػم يريػػػػػػدكف أف يقضيػػػػػػوا علػػػػػػى  ،[217]البقػػػػػػرة:  (﴾217أىٍصػػػػػػحىابي الن ػػػػػػاًر هي
جتػػػػػوز معاقبػػػػػة شػػػػػخص  ػػػػػرد  اإلسػػػػػالمية، ألدػػػػػا إسػػػػػالمية، كإال ففػػػػػي أمًٌ شػػػػػرعو أكقػػػػػانوف هػػػػذا الدكلػػػػػة

 معاقبة أيٌمة بسبب ذلك الشخص؟ شيبهة ا اـ دل تثبط، فضالن عن
 أٌف اظتػػػػػػػتهم بػػػػػػػرمءه حػػػػػػػ  تػىثٍػبيػػػػػػػط إٌف ؽتػػػػػػػا اتفقػػػػػػػط عليػػػػػػػه الشػػػػػػػرائع السػػػػػػػماكية كالقػػػػػػػوانني الوضػػػػػػػعية

ػػػػػػدُّ  ، كهػػػػػػذا ِف اضتقيقػػػػػػة أىشى ـى حكػػػػػػمو إسػػػػػػالميٌو ميسػػػػػػتقلو إدانتػػػػػػه، كلكػػػػػػنهم يقاتلوننػػػػػػا ألننػػػػػػا أقمنػػػػػػا نظػػػػػػا
 عليهم من اعتإمات الِت تعرضط عتا نيويورؾ ككاشنطن.

 
 أيها ادلسلمون يف العاَل  

إٌف السػػػػػػػؤاؿ الف دل يعيػػػػػػػد حػػػػػػػوؿ مػػػػػػػا إذا كانػػػػػػػط العمليػػػػػػػات الػػػػػػػِت دتػػػػػػػط ضػػػػػػػد أمريكػػػػػػػا صػػػػػػػواابن أـى 
اي، كعىارىضىهي مىن عىارىضىهي. خطأ، فالذم اي مىن أىي دى  حصل حصل، أىي دى

إٌف السػػػػػؤاؿ اظتطػػػػػركح الف هػػػػػػو: مػػػػػا هػػػػػو كاجػػػػػػب األيٌمػػػػػة اإلسػػػػػالمية جتػػػػػػاا هػػػػػذا اضتملػػػػػة الصػػػػػػليبٌية 
 اصتديدة على أفغانستاف؟
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كمػػػػػا هػػػػػو حكػػػػػم مىػػػػػن يتػػػػػوذل هػػػػػؤالء الصػػػػػليبيني كيقػػػػػ  إذل جػػػػػانبهم أبٌم نػػػػػوعو مػػػػػن أنػػػػػواع الػػػػػدعم 
 كاظتساندة؟

إٌف ؽتػػػػػا أرتعػػػػػط عليػػػػػه األيٌمػػػػػة اإلسػػػػػالمية كاتٌفػػػػػ  عليػػػػػه األئمػػػػػة أنػػػػػه ِف مثػػػػػل هػػػػػذا اضتػػػػػاؿ الػػػػػِت ؿتػػػػػن 
، ال إذانن لوالػػػػػدو علػػػػػى  ػػػػػلًٌ مسػػػػػلمو فيهػػػػػا اليػػػػػـو يصػػػػػبح اصتهػػػػػاد ضػػػػػد هػػػػػؤالء الغػػػػػزاة فػػػػػرض عىػػػػػنٍيو علػػػػػى كي

ؼى ِف هػػػػػذا كىلىػػػػػًدًا، كال لسػػػػػيدو علػػػػػى عىبػػػػػدو، كال لػػػػػزكجو علػػػػػى زكجػػػػػًه، كال لػػػػػدائنو علػػػػػى مىدينًػػػػػًه، ال خػػػػػال
 بني العلماء.

 هذا عن حكم اصتهاد ضد هؤالء الغزاة، ككاجب اظتسلمني ِف ذلك.
 

 أٌما حكم مىن تعاكف مع هؤالء، فقد بػىيػ نىه هللا سبحانه أىٍكمىلى بياف:
ػػػػػم كتابػػػػػه: كى ػػػػػودى كىالن صىػػػػػارىل أىٍكلًيىػػػػػاءى  يقػػػػػوؿ هللا تعػػػػػاذل ِف ػتي ػػػػػا ال ػػػػػًذينى آمىنيػػػػػوا الى تػىت ًخػػػػػذيكا اٍليػىهي ﴿َيى أىيػُّهى

( 51نيى  بػىٍعضيػػػػػػهيٍم أىٍكلًيىػػػػػػاءي بػىٍعػػػػػػضو كىمىػػػػػػٍن يػىتػىػػػػػػوىعت يٍم ًمػػػػػػٍنكيٍم فىًبن ػػػػػػهي ًمػػػػػػنػٍهيٍم ًإف  اَّلل ى الى يػىٍهػػػػػػًدم اٍلقىػػػػػػٍوـى الظ ػػػػػػاًلمً 
ػػػػػػى اَّلل ي أىٍف فػىتػىػػػػػػرىل ال ػػػػػػًذينى ِف  ػػػػػػى أىٍف تيًصػػػػػػيبػىنىا دىائًػػػػػػرىةه فػىعىسى ػػػػػػارًعيوفى فًػػػػػػيًهٍم يػىقيوليػػػػػػوفى ـتىٍشى  قػيليػػػػػػوهًبًٍم مىػػػػػػرىضه ييسى

ًدًمػػػػػنيى   ػػػػػرُّكا ِف أىنٍػفيًسػػػػػًهٍم انى ػػػػػٍتًح أىٍك أىٍمػػػػػرو ًمػػػػػٍن ًعٍنػػػػػًدًا فػىييٍصػػػػػًبحيوا عىلىػػػػػى مىػػػػػا أىسى ئػػػػػدة: ]اظتا (﴾52 ىًٍ ى اًبٍلفى
51-52]. 

ى هللا سبحانه ِف هذا الَيت عدة أمور، منها:  لقد بػىني 
 النهيي عن مواالة اليهود كالنصارل كدعمهم كمظاهر م. .1
 يعينهم كيظاهرهم حكمه حكمهم.أٌف من يتوالهم ك  .2
 .أٌف مواال م من خصاؿ اظتنافقني كأخالقهم .3

ى سػػػػػبحانه أٌف مػػػػواالة اظتشػػػػركني تينػػػػػاِف اإلنتػػػػاف اب كرسػػػػػػوله، فقػػػػػاؿ تعػػػػاذل: ثًػػػػػرين  كقػػػػد بػىػػػػني  ا ﴿تػىػػػػرىل كى
ػػػػػػًخطى اَّلل ي عىلىػػػػػػٍيًهٍم كىِف الٍ  ػػػػػػهيٍم أىٍف سى ػػػػػػريكا لىبًػػػػػػٍ سى مىػػػػػػا قىػػػػػػد مىٍط عتىيػػػػػػٍم أىنٍػفيسي اًب ًمػػػػػػنػٍهيٍم يػىتػىوىل ػػػػػػٍوفى ال ػػػػػػًذينى كىفى عىػػػػػػذى

الًػػػػديكفى   ػػػػٍم خى ػػػػانيوا يػيٍؤًمنيػػػػوفى اًبَّللً  كىالن ػػػػِبًٌ كىمىػػػػا أينٍػػػػزًؿى إًلىٍيػػػػًه مىػػػػا اخت ىػػػػذيكهيٍم أىٍكلً 80هي ]اظتائػػػػدة:  يىػػػػاءى﴾( كىلىػػػػٍو كى
80-81]. 

علػػػػػػػى اظتسػػػػػػػلمني انقػػػػػػػضه مػػػػػػػن  كمػػػػػػػن هػػػػػػػذا الَيت كغريهػػػػػػػا أخػػػػػػػذ العلمػػػػػػػاء أٌف ميظػػػػػػػاهرةى اظتشػػػػػػػركني
كىم على صاحبه نواقض  ابلرٌدة كاطتركج من اظتٌلة. اإلسالـ، لتي
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 كل مكان  َي علماء اْلس م الكرام، وَي أيها الدعاة إىل هللا يف
إٌف كاجػػػػػػبكم األكؿ هػػػػػػو الصػػػػػػدع هبػػػػػػذا اضتقػػػػػػائ ، ال ختػػػػػػافوف ِف هللا لومػػػػػػة الئػػػػػػم، فػػػػػػذلك مقتضػػػػػػى 

ػػػػذى اَّلل ي ًميثىػػػػاؽى ال ػػػػًذينى أيكتيػػػػػوا تعػػػػاذل علػػػػى أهػػػػل العلػػػػم، قػػػػاؿ تعػػػػاذل:  اظتيثػػػػاؽ الػػػػذم أخػػػػذا هللا ﴿كىًإٍذ أىخى
فػىبػىيًٌنيػػػػػػوا للنػػػػػػاس ديػػػػػػنىهم، كحىرًٌضيػػػػػػوهيم  ،[187]آؿ عمػػػػػػراف:  اٍلًكتىػػػػػػابى لىتػيبػىيًٌنػين ػػػػػػهي لًلن ػػػػػػاًس كىالى تىٍكتيميونىػػػػػػهي﴾

ػػػػػٍؤًمًننيى عىلىػػػػػى اٍلًقتىػػػػػاًؿ﴾ :علػػػػػى اصتهػػػػػاد ِف سػػػػػبيله، قػػػػػاؿ تعػػػػػاذل ػػػػػرًًٌض اٍلمي ػػػػػا الن ػػػػػِبُّ حى ]األنفػػػػػاؿ:  ﴿َيى أىيػُّهى
65]. 
 

 التجار وأمحاب الموال  وَي أيها
﴿ًإف  اَّلل ى اٍشػػػػػػػػػتػىرىل ًمػػػػػػػػػنى تعػػػػػػػػػاذل:  إٌف كاجػػػػػػػػػبكم األكؿ هػػػػػػػػػو اإلنفػػػػػػػػػاؽ ِف سػػػػػػػػػبيل هللا تعػػػػػػػػػاذل، قػػػػػػػػػاؿ

ػػػػػػػهيٍم كىأىٍمػػػػػػػوىاعتىيٍم أبًىف  عتىيػػػػػػػمي اصتٍىن ػػػػػػػةى﴾ ػػػػػػػٍؤًمًننيى أىنٍػفيسى ﴿مىثىػػػػػػػلي ال ػػػػػػػًذينى يػيٍنًفقيػػػػػػػوفى ، كقػػػػػػػاؿ: [111]التوبػػػػػػػة:  اٍلمي
ػػػػػػنػٍ  ػػػػػلًٌ سي ػػػػػػنىاًبلى ِف كي ػػػػػػٍبعى سى ب ػػػػػػةو أىنٍػبػىتىػػػػػٍط سى ثىػػػػػًل حى ػػػػػػًبيًل اَّللً  كىمى ب ػػػػػػةو كىاَّلل ي ييضىػػػػػػاًع ي أىٍمػػػػػوىاعتىيٍم ِف سى بػيلىةو ًمائىػػػػػةي حى

 .[261]البقرة:  (﴾261ًلمىٍن يىشىاءي كىاَّلل ي كىاًسعه عىًليمه  
 وَي شباب اْلس م 

تػيليوا الػػػػزاند، فقػػػػد قػػػػاؿ تعػػػػاذل:  إٌف كاجػػػػبكم األكؿ هػػػػو اصتهػػػػاد كاالسػػػػتعداد كالضػػػػغط علػػػػى ﴿فىػػػػاقػٍ
 .[5]التوبة:  اٍلميٍشرًًكنيى حىٍيثي كىجىٍددتييوهيٍم كىخيذيكهيٍم كىاٍحصيريكهيٍم كىاقػٍعيديكا عتىيٍم كيل  مىٍرصىدو﴾

 وَي أيها ادلسلمون يف كل مكان 
 كِف لفػػػػػػا:  ال  ت        ز ال  ط ائِّف       ة  مِّ      ْن أ مَّ      ِتِّ         اىِّرِّين  ع ل       ا احلْ       قِّ  »يقػػػػػػوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصإٌف رسػػػػػػوؿ هللا 
اِّ  أْم   ر  هللاِّ ( احلْ    ق ِّ ي  ق    اتِّل ون  ع ل    ا   .مسػػػلم ركاا ،« ال  ي ض    ر ى ْ  م    ن خ    ذ ذل  ْ ، أْو خ   ال ف ه ْ ، ح   فَّ  ْ 

 199) 
 فهذا اضتديث قىس مى الناس إذل  الث  وائ :

يقاتًلوفى عليه. .1
نصورة: كهيم أهل اإلسالـ القائموف به اظت

ى
 الطائفة اظت

يخالفة: كهيمي اليهود كالنصارل كأه .2
بالة اظتسلمني.الطائفة اظت  ل الكفر كالرٌدة كخى

يخىٌذلة: كهيم مىن قػىعىدى عن نيصرة الطائفة اظتسلمة كزىي ن ذلك للناس .3
 .الطائفة اظت

                                                           
 199) 1037.) 
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 كليس هنالكى  ائفةه أخرل، فلينظر كيلُّ مسلمو من أمًٌ هذا الطوائ  هو.
كني، كال كِف هػػػػػذا اضتػػػػػديث أيضػػػػػان أف هػػػػػذا الطائفػػػػػة اظتنصػػػػػورة ال يضػػػػػٌرها مىػػػػػن خالفهػػػػػا مػػػػػن اظتشػػػػػر 

 مىن خىذىعتىىا ؽتن ينتسبوف ل سالـ، فهي منصورةه ال ػتالةه.
صػػػػػلى كؿتػػػػػني علػػػػػى يقػػػػػنيو مػػػػػن هػػػػػذا النصػػػػػر الػػػػػذم كعػػػػػدان هللا بػػػػػه ِف كتابػػػػػه، كعلػػػػػى لسػػػػػاف رسػػػػػوله 

، كلكػػػػػػن هػػػػػػذا النصػػػػػػر اظتوعػػػػػػود مشػػػػػػركطه بنصػػػػػػرتنا لػػػػػػدين هللا كاإلخػػػػػػالص ِف ذلػػػػػػك، هللا عليػػػػػػه كسػػػػػػلم
﴿ًإٍف كقػػػػػػاؿ  [40]اضتػػػػػػج:  (﴾40﴿كىلىيػىٍنصيػػػػػػرىف  اَّلل ي مىػػػػػػٍن يػىٍنصيػػػػػػرياي ًإف  اَّلل ى لىقىػػػػػػًومل عىزًيػػػػػػزه  : قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاذل

امىكيٍم    .[7] :  (﴾7تػىٍنصيريكا اَّلل ى يػىٍنصيرٍكيٍم كىيػيثػىبًٌٍط أىٍقدى
كعنػػػػػػدما ينصػػػػػػران هللا تعػػػػػػاذل فػػػػػػال تسػػػػػػتطيع أمريكػػػػػػا كحلفاؤهػػػػػػا كأنصػػػػػػارها الوقػػػػػػوؼ أمامنػػػػػػا، قػػػػػػاؿ 

 .[160]آؿ عمراف:  ﴿ًإٍف يػىٍنصيرٍكيمي اَّلل ي فىالى غىاًلبى لىكيٍم﴾تعاذل: 
إٌف أمريكػػػػػػا كحزهبػػػػػػا مهمػػػػػػا أكتػػػػػػوا مػػػػػػن قػػػػػػوةو فػػػػػػبٌف قػػػػػػو  م ال تسػػػػػػاكم شػػػػػػي ان ابلنسػػػػػػبة لقػػػػػػوة القػػػػػػومًٌ 

ػػػػػػٍم الى يػيٍعًإػػػػػػزيكفى  تعػػػػػػاذل يقػػػػػػوؿ: اصتبٌػػػػػػار، فػػػػػػا  ػػػػػػبػىقيوا ًإنػ هي ػػػػػػريكا سى ػػػػػػلى  ال ػػػػػػًذينى كىفى ( كىأىًعػػػػػػدُّكا 59﴿كىالى لتىٍسى
 .[60-59نفاؿ: ]األ عتىيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيو ةو﴾

ػػػػػػافى ضىػػػػػػًعيفنا  : كقػػػػػػاؿ تعػػػػػػاذل ػػػػػػٍيطىاًف كى ٍيػػػػػػدى الش  ػػػػػػٍيطىاًف ًإف  كى ]النسػػػػػػاء:  (﴾76﴿فػىقىػػػػػػاتًليوا أىٍكلًيىػػػػػػاءى الش 
76]. 

يفينػػػػػػا أعػػػػػػدادها كال  َّللًً  جينيػػػػػػودي ًعػػػػػػددها  ألننػػػػػػا مػػػػػػن جينػػػػػػد هللا القائػػػػػػل: إٌف جنػػػػػػود أمريكػػػػػػا ال ختي ﴿كى
 .[7]الفتح:  (﴾7الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىكىافى اَّلل ي عىزًيزنا حىًكيمنا  

ػػػػػػػػػػمىاكىاًت يقػػػػػػػػػػوؿ:  يكيػػػػػػػػػػة ال تيرًهبينػػػػػػػػػػا، فػػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػػاذلكالقػػػػػػػػػػوة االقتصػػػػػػػػػػادية األمر  ػػػػػػػػػػزىاًئني الس  َّللًً  خى ﴿كى
 .[7]اظتنافقوف:  (﴾7كىاأٍلىٍرًض كىلىًكن  اٍلمينىاًفًقنيى الى يػىٍفقىهيوفى  

ػػػػػريكا يػيٍنًفقيػػػػػوفى أىٍمػػػػػوىاعتىيٍم لًيىصيػػػػػدُّكا عىػػػػػٍن ﴿ًإف  كميزانيا ػػػػػا الدفاعيػػػػػة ال تػيٍفزًعينػػػػػا، فػػػػػا يقػػػػػوؿ:  ال ػػػػػًذينى كىفى
يػيٍنًفقيونػىهىا مثي  تىكيوفي عىلىٍيًهٍم حىٍسرىةن مثي  يػيٍغلىبيوفى﴾ ًبيًل اَّللً  فىسى  .[36]األنفاؿ:  سى

ػػػػػٍم كأنظمػػػػػة الػػػػػدفاع األمريكيػػػػػة اظتتطػػػػػورة ال تػىفيػػػػػطُّ ِف عىضيػػػػػًدان، فػػػػػا سػػػػػبحانه يقػػػػػوؿ:  ﴿كى ىنُّػػػػػوا أىنػ هي
هيمي اَّلل ي ًمػػػػػنٍ  ٍيػػػػػثي دلٍى لتىٍتىًسػػػػػبيوا كىقىػػػػػذىؼى ِف قػيليػػػػػوهًبًمي الرٍُّعػػػػػبى متيٍرًبيػػػػػوفى  مىػػػػػانًعىتػيهيٍم حيصيػػػػػونػيهيٍم ًمػػػػػنى اَّللً  فىػػػػػأى ى حى

 .[2]اضتشر:  (﴾2بػيييوتػىهيٍم أبًىٍيًديًهٍم كىأىٍيًدم اٍلميٍؤًمًننيى فىاٍعتىًليكا َيى أيكرل اأٍلىٍبصىاًر  



يوُسف الُعَيْيري|  حقيقة الحرب الصليبّية الجديدة  
 

 

 
181 

ًل اٍلًكتىػػػػػػػػاًب ًمػػػػػػػػٍن صىيىاًصػػػػػػػػيًهٍم كىقىػػػػػػػػذىؼى ِف قػيليػػػػػػػػوهًبًمي ﴿كىأىنٍػػػػػػػػػزىؿى ال ػػػػػػػػًذينى  ىػػػػػػػػاهىريكهيٍم ًمػػػػػػػػٍن أىٍهػػػػػػػػ: كقػػػػػػػػاؿ 
أتىًٍسػػػػػػػػريكفى فىرًيقنػػػػػػػػا   ػػػػػػػػٍم كىأىٍمػػػػػػػػوىاعتىيٍم كىأىٍرضنػػػػػػػػا دلٍى 26الرٍُّعػػػػػػػػبى فىرًيقنػػػػػػػػا تػىٍقتػيليػػػػػػػػوفى كى رىهي ػػػػػػػػٍم أىٍرضىػػػػػػػػهيٍم كىًدَيى ( كىأىٍكرى ىكي

 .[27-26]األحزاب:  (﴾27تىطى يوهىا كىكىافى اَّلل ي عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديرنا  
 

 فيا أيها ادلسلمون 
 اظتيعاد. إف هللا ال متل  ػىقيوا بنصر هللا تعاذل الذم كعدكم به... 

ن ػػػػػػػاهيٍم ِف اأٍلىٍرًض أىقىػػػػػػػاميوا 40﴿كىلىيػىٍنصيػػػػػػػرىف  اَّلل ي مىػػػػػػػٍن يػىٍنصيػػػػػػػرياي ًإف  اَّلل ى لىقىػػػػػػػًومل عىزًيػػػػػػػزه   ( ال ػػػػػػػًذينى ًإٍف مىك 
َّللًً  عىاًقبىػػػػػػةي اأٍلي  ػػػػػػًر كى ػػػػػػٍوا عىػػػػػػًن اٍلميٍنكى ٍعػػػػػػريكًؼ كىنػىهى ػػػػػػاةى كىأىمىػػػػػػريكا اًبٍلمى ةى كىآتػىػػػػػػويا الز كى ]اضتػػػػػػج:  (﴾41ميػػػػػػوًر  الص ػػػػػػالى

40-41]. 
 كالسالـ عليكم كرزتة هللا كبركاته.

سلمني أمريي اظتؤمنني: ميال    عيمىر غتيىاًهد.
ي
ـي اإلسالـ كاظت  خاد
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ط اب  ْخ ر  ل مِّي ادل كمنني  ح فِّف و  هللا   ْ ا    خِّ  إِّىل  ال م ة اْلِّس مي ةِّ و إِّىل  الشَّْعَ ال فْ 
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 دياي كنيصلي على رسوله الكرا.ؿتىٍمى 

 أٌما بعد:
ػػػػػػػػٍيطاف الػػػػػػػػر جيم، ًبٍسػػػػػػػػًم هللًا الػػػػػػػػر زٍتىن الػػػػػػػػر حيم:  ػػػػػػػػتيٍم فػػػػػػػػأعوذي ابً ًمػػػػػػػػنى الش  ﴿كىأىنٍػػػػػػػػػتيمي اأٍلىٍعلىػػػػػػػػٍوفى ًإٍف كينػٍ

 .[139]آؿ عمراف:  (﴾139ميٍؤًمًننيى  
 إىل أ م ة اْلس م وإىل الشعَ الفْا  الْيور 

ػػػػػػػوا علػػػػػػػى  هػػػػػػػذا هػػػػػػػي االملا وريػػػػػػػة الثالثػػػػػػػة  إػػػػػػػم علينػػػػػػػا، كلكػػػػػػػم علػػػػػػػى علػػػػػػػمو أٌف االؾتليػػػػػػػز هىإىمي
 أفغانستاف فبأمًٌ حى ٌو هىإىميوا على أفغانستاف؟ هل كاف هناؾ أيسامة؟

 ككذلك هإم الركس على أفغانستاف، هل كاف هناؾ أيسامة؟
ػػػػػػم علػػػػػػػى ًعٍلػػػػػػمو أٌف اظتسػػػػػػػألةى ليسػػػػػػط قضػػػػػػػيةى  كهػػػػػػذا هػػػػػػي االملا وريػػػػػػػة الثالثػػػػػػة  إػػػػػػػمي علينػػػػػػا، ككيلُّكي

 ي قضية اإلسالـ، فهم ييعادكف اإلسالـ كاظتسلمني.أيسامة، كإفتا ه
ػػػػػلُّ أحػػػػػدو ييػػػػػدرؾ أٌف رجػػػػػالن  صػػػػػحيحه أنػػػػػه كانػػػػػط هنػػػػػاؾ تفإػػػػػرياته ِف أمريكػػػػػا للطػػػػػائرات، كلكػػػػػن كي
كاحػػػػػدان كال سػػػػػيما إذا كػػػػػاف مهػػػػػاجران ككحيػػػػػدان ال يسػػػػػتطيع أف يكػػػػػوف كراء هػػػػػذا االنفإػػػػػارات الكبػػػػػرية 

 اظتنٌظمة، كهذا ال نتكن أبدان.
ذا االنفإػػػػػػارات تعلمهػػػػػػم أمريكػػػػػػا، كلكنهػػػػػػا ال تػػػػػػتهمهم، كبػػػػػػدالن مػػػػػػن ذلػػػػػػك توجػػػػػػه كاظتػػػػػػدبٌركف عتػػػػػػ

اال امػػػػػػات كلهػػػػػػا إذل أفغانسػػػػػػتاف كإذل اإلمػػػػػػارة اإلسػػػػػػالمية، ألدػػػػػػم يعلمػػػػػػوف أٌف ِف أفغانسػػػػػػتاف نظامػػػػػػان 
 .إسالميان كاقعيان حقيقيان، كهذا يعتلكنه خطران عظيمان عليهم، كهم ميدركوف عتذا اطتطر

رج مػػػػػن هػػػػػذا األزمػػػػػة هػػػػػػو االعتمػػػػػاد كالتوكػػػػػل علػػػػػى هللا كالصػػػػػل كالثبػػػػػات، فهػػػػػػذا اعلمػػػػػوا أٌف اظتخػػػػػ
هػػػػو الطريػػػػ  الوحيػػػػد، فػػػػبذا هارتتنػػػػا أمريكػػػػا بػػػػػ  كػػػػركز( أك غػػػػريا كهإمػػػػط علػػػػى الػػػػبالد، فػػػػال بيػػػػد  مػػػػن 

 .مواجهتها كالتصدم عتا
م كإذا كػػػػػػػػػاف هللا أراد هػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػال بيػػػػػػػػػد  أف ييقضىػػػػػػػػػى، كاظتخػػػػػػػػػرج هػػػػػػػػػو التوٌكػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػى هللا، كالتصػػػػػػػػػدٌ 

 للعدكاف.
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ي ػػػػػػػًتًهمي اإلسػػػػػػػالمية، كأف ال متػػػػػػػافوا كال  فعلػػػػػػػى اظتسػػػػػػػلمني أف ييفكًٌػػػػػػػركا كينظػػػػػػػركا إذل اإلسػػػػػػػالـ كإذل زتًى
لتزىنػػػػوا، فػػػػال بيػػػػد  مػػػػن هػػػػذا اظتشػػػػاكل، كالػػػػذم نتػػػػوت مػػػػن أجػػػػل دينػػػػه كمػػػػن أجػػػػل اإلسػػػػالـ فهػػػػذا لػػػػٌذةه 

ػػػػل  لػػػػذةو كسػػػػعادةو ِف الػػػػدنيا، ألنػػػػه ال مىفىػػػػر  مػػػػن  اظتػػػػوت، فػػػػبذا كػػػػاف اظتػػػػوت مػػػػن أجػػػػل كسػػػػعادةه تىفػػػػوؽي كي
لػػػػػػوا علػػػػػػى هللا، قػػػػػػاؿ هللا  اإلسػػػػػػالـ فػػػػػػذلك هػػػػػػو الفػػػػػػوز العظػػػػػػيم، فػىٍليػىثٍػبيػػػػػػط اظتسػػػػػػلموف كٍليىٍصػػػػػػًلكا كٍليػىتػىوىك 

ػػػػػػتيٍم ميػػػػػػٍؤًمًننيى   تبػػػػػػارؾ كتعػػػػػػاذل: فهػػػػػػل نعتمػػػػػػد  [139]آؿ عمػػػػػػراف:  (﴾139﴿كىأىنٍػػػػػػػتيمي اأٍلىٍعلىػػػػػػٍوفى ًإٍف كينػٍ
 على قوؿ هللا تبارؾ كتعاذل أـى على قوؿ أمريكا؟

 انط اظتشاكل ال بيد  منها أف تقع فػىٍلتػىقىٍع كمىن الذم ال أت  عليه اظتشاكل؟كإذا ك
االؾتليػػػػػػػز كالػػػػػػػركس قتلػػػػػػػوا اظتاليػػػػػػػني مػػػػػػػن شػػػػػػػعبنا كلكػػػػػػػٌن هللا أهلكهػػػػػػػم بسػػػػػػػبب تضػػػػػػػحياتنا، كإف دل 
ػػػػرىتػيهيم كسيػػػػػًلبى  تيضىػػػػٌحوا كتػىغىػػػػاركا علػػػػػى ديػػػػنكم فػػػػػانظركا إذل الػػػػدكؿ ِف العػػػػادل، سيػػػػػًلبى مػػػػنهم إنتػػػػػادم كغىيػٍ

ػػػػػلُّ شػػػػػيءو، ظتػػػػػاذا ـتػػػػػاؼ كؿتػػػػػن الػػػػػػذم هيزًمىػػػػػط املا وريتػػػػػا اإلؾتليػػػػػز كالػػػػػركس أبيػػػػػدم شػػػػػػعبنا مػػػػػ نهم كي
 كميزًٌقيوا كيل  ؽتز ؽ؟

ػػػػػػػػا السػػػػػػػػابقة، كدينهػػػػػػػػا هػػػػػػػػو دينهػػػػػػػػا  ػػػػػػػػا هػػػػػػػػي غىيػٍرى ي أفغانسػػػػػػػػتاف هػػػػػػػػي أفغانسػػػػػػػػتاف السػػػػػػػػابقة، كغىيػٍرى ي
يٍشًكلي إذان؟

ا الساب ، فما هو اظت  الساب ، كإنتادا هو إنتادي
ه ال أكثػػػػػػػرى مػػػػػػػن أف نتػػػػػػػوت النػػػػػػػاس، فليموتػػػػػػػوا لكػػػػػػػن مػػػػػػػع اإلنتػػػػػػػاف كاإلسػػػػػػػالـ، فلػػػػػػػيس ِف هػػػػػػػذا إنػػػػػػػ

غىضاضػػػػػػػةه، كإفتػػػػػػػا اظتصػػػػػػػيبة الكػػػػػػػلل أف ييٍسػػػػػػػلىبى مػػػػػػػنهم اإلسػػػػػػػالـ كاإلنتػػػػػػػاف، كنتوتػػػػػػػوا بغػػػػػػػري اإلسػػػػػػػالـ 
ػػػػلل منٌػػػػػا اسػػػػػتعدادان  ػػػػػلُّ كاحػػػػػدو علػػػػى اسػػػػػتعدادو للإهػػػػاد، كٍليػيٍبػػػػػًد كي  كاإلنتػػػػاف، فػػػػػال متىػػػػٍ  أحػػػػػده، كلػػػػيكن كي
ل ػػػػػػ ي بػػػػػػه عنػػػػػػد اضتاجػػػػػػة، كأم تضػػػػػػحية دكف إنتانػػػػػػه كدكف دينػػػػػػه كدكف كلمػػػػػػة  ال  للقيػػػػػػاـ أبمًٌ عمػػػػػػلو ييكى

ػػػػػػلُّ أحػػػػػػدو هػػػػػػذا كىٍليػىٍعػػػػػػزًـ عليػػػػػػه، فػػػػػػا ينصػػػػػػريكيم كيقضػػػػػػي علػػػػػػى إِّل      و  إِّال  هللا ل ر س      ول  هللاِّ  ، فػىٍليػىٍنػػػػػػًو كي
 رتيع الفمل كالبالَي.

ػػػػػػتيم، كدل تغػػػػػػاركا علػػػػػػى ديػػػػػػنكم،  ًبنػٍ فعلػػػػػػيكم أف تنظػػػػػػركا إذل  ريػػػػػػخ أجػػػػػػدادكم األغتػػػػػػاد، إنكػػػػػػم إف جى
كانظػػػػػركا إذل هػػػػػػؤالء اظتعػػػػػو قني الػػػػػػذين قيطًٌعىػػػػػط أ ػػػػػػرافهم ِف اصتهػػػػػػاد ضػػػػػد الػػػػػػركس، كيػػػػػ  غػػػػػػاركا علػػػػػػى 

 دينهم ككي  سوكا اإلملا ورية الركسية ابألرض، كأنتم تركف ا اهدين كهم أحياء.
منػػػػػه، فػػػػػال ختػػػػػافوا كال حتزنػػػػػوا كال تلومػػػػػوا  إٌف مػػػػػا لتصػػػػػل هػػػػػو تػػػػػدبريه مػػػػػن هللا تبػػػػػارؾ كتعػػػػػاذل كإرادة

ػػػػػػػل منا إلػػػػػػػيهم أيسػػػػػػػامة ال تنتهػػػػػػػي اظتشػػػػػػػكلة،  الطالبػػػػػػػاف كال أيسػػػػػػػامة، فأيقسػػػػػػػم بوحدانيػػػػػػػة هللا أننػػػػػػػا لػػػػػػػو سى
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كسػػػػػيقولوف بعػػػػػدا ظتػػػػػاذا فعلػػػػػتم هػػػػػذا أك ذاؾ؟ افعلػػػػػوا هػػػػػذا كافعلػػػػػوا هػػػػػذا كمػػػػػا نقػػػػػوؿي كأنمػػػػػركم، فػػػػػأين 
 يكوفي إنتاننا كديننا ِف تلك اضتالة؟

ط، كفقػػػػػط هػػػػػي االملا وريػػػػػة الثالثػػػػػة تىفػػػػػرضي نفسػػػػػها علػػػػػى العػػػػػادلى، ييغريهػػػػػا بػػػػػذلك كيػيزىيٌنػػػػػه هػػػػػذا فقػػػػػ
عتػػػػػا العىلمػػػػػانيوف كًضػػػػػعاؼي اإلنتػػػػػاف الػػػػػذين يقفػػػػػوف  انبهػػػػػا، بػػػػػل كقػػػػػ  إذل جانبهػػػػػا مىػػػػػن ييفػػػػػفىضي أدػػػػػم 

 .أعداؤها، لقد كق  اصتميع ضدكم
ػػػػػػػػلًٌ مسػػػػػػػػلمو أف يتػػػػػػػػذك ر إنتانػػػػػػػػه كدينىػػػػػػػػهي كيػىثٍػبيػػػػػػػػطى ِف  رتيػػػػػػػػع األحػػػػػػػػواؿ، كإال كػػػػػػػػاف ِف قلػػػػػػػػ و فعلػػػػػػػػى كي

 كاضطرابو كال يينإيًه ذلك من اظتوت ألٌف اظتوت ال بيد  منه.
إنػػػػه كتػػػػب أكالن علػػػػى اظتسػػػػلمني ِف رتيػػػػع أؿتػػػػاء العػػػػادل أف يغػػػػاركا علػػػػى ديػػػػنهم كيػػػػذكدكا عنػػػػه كعػػػػن 
أفغانسػػػػػػػػػتاف كأف يسػػػػػػػػػتعدكا لكػػػػػػػػػل تضػػػػػػػػػحية مػػػػػػػػػن أجػػػػػػػػػل اإلسػػػػػػػػػالـ، كإف دل يفعلػػػػػػػػػوا فعلػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػعب 

 .ف يثبيتوا على إنتادم كغىيػٍرىً ًم كشإاعتهم ككتددكا  رمتهم اصتليلأفغانستاف أ
عنػػػػػػػدما هإػػػػػػػم اإلؾتليػػػػػػػز علػػػػػػػى أفغانسػػػػػػػتاف، كعنػػػػػػػدما هإػػػػػػػم الػػػػػػػركس دل أكػػػػػػػن أان كال أسػػػػػػػامة بػػػػػػػن 
الدف، كقػػػػػػػػػد تصػػػػػػػػػٌدل عتػػػػػػػػػم الشػػػػػػػػػعب األفغػػػػػػػػػان بكػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػإاعة، كدكف أف آمػػػػػػػػػرهم أان أك أسػػػػػػػػػػامة 

ٍلقىػػػػػةه بػػػػػذلك، كلكػػػػػن الشػػػػػعب األفغػػػػػان ضىػػػػػح ى كغػػػػػاركا  علػػػػػى ديػػػػػنهم كإنتػػػػػادم، كهػػػػػذا الف أيضػػػػػان حى
، كلػػػػو كىل فػػػػه ذلػػػػك حياتػػػػه فهػػػػذا  ػػػػلًٌ مسػػػػلمو أف يثبيػػػػطى مػػػػن سلسػػػػلة هػػػػذا اظتواجهػػػػات، فيإػػػػب علػػػػى كي
هػػػػو  ريػػػػ  الفػػػػوز، كال شػػػػك ِف هػػػػذا كليعتمػػػػد كػػػػل مسػػػػلم علػػػػى ربًٌػػػػًه كليثػػػػ  بقػػػػوؿ هللا تبػػػػارؾ كتعػػػػاذل: 

تيٍم ميٍؤًمًننيى  ﴿كىأىنػٍ   .[139]آؿ عمراف:  (﴾139تيمي اأٍلىٍعلىٍوفى ًإٍف كينػٍ
إٌف اإلنتػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػيس دعػػػػػػػػػول ابللسػػػػػػػػػاف فقػػػػػػػػػط  أف يقػػػػػػػػػوؿ أان مسػػػػػػػػػلم( دكف أف متيٍلًػػػػػػػػػصى ِف هػػػػػػػػػذا 
، فػػػػال بيػػػػد  مػػػػن اإلنتػػػػاف الػػػػواقعيًٌ كبعػػػػد اإلنتػػػػاف الػػػػواقعي يكػػػػوف الفػػػػوزي حليفيػػػػك، كهػػػػذا كعػػػػده  كيٍصػػػػديؽى

 من هللا تبارؾ كتعاذل كال متيًٍل ي هللا اظتيعاد.
 

ء اإلسػػػػػػػالـ كاظتسػػػػػػػلمني، كسػػػػػػػلطِت كحكمػػػػػػػي كر سػػػػػػػِت حػػػػػػػ  إنػػػػػػػي ال أخػػػػػػػاؼ كال أيداهػػػػػػػني أعػػػػػػػدا
 .حيا  ِف خطر، كأان مستعده لكل تضحيةو إف شاء هللا

نوفى رل اإلمػػػػػػػػػارةى كالسػػػػػػػػػلطةى،  ػػػػػػػػػيؤمًٌ كلػػػػػػػػػو أنػػػػػػػػػي أيداهػػػػػػػػػن الكفػػػػػػػػػار كأيسػػػػػػػػػاًلميهيم ؼتالفػػػػػػػػػان ل سػػػػػػػػػالـ فىسى
ػػػػػػاءو كمػػػػػػا يعػػػػػػاملوف رؤسػػػػػػاء سػػػػػػائر الػػػػػػبال ػػػػػػعىةو كرىخى ي كنتىيػػػػػػدكني ابظتػػػػػػاؿ، كأكػػػػػػوفي ِف سى د، كلكػػػػػػي أيضىػػػػػػحًٌ

حػػػػػ  بنفسػػػػػي كأغػػػػػاري علػػػػػى ديػػػػػي اإلسػػػػػالـ كعلػػػػػى هػػػػػذا الػػػػػو ن اظتبػػػػػارىؾ، فمػػػػػا ابؿي فػػػػػردو مػػػػػن األفػػػػػراد 
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العػػػػػػاديني الػػػػػػذين لػػػػػػيس عنػػػػػػدهم مػػػػػػا متػػػػػػافوف عليػػػػػػه ال يغػػػػػػاري علػػػػػػى دينػػػػػػه كك نػػػػػػه كمتػػػػػػاؼ كال لتضيػػػػػػري 
بى   ان!اصتهادى كيىًفرُّ خارج البالد؟ فما ابعتم كليس عندهم ما متافوف عليه؟ عىإى

إٌف حكمػػػػػي كسػػػػػلطِت كحيػػػػػػا  كلهػػػػػا ِف خطػػػػػػر، كمػػػػػع هػػػػػػذا أغػػػػػاري علػػػػػػى ديػػػػػي كأدافػػػػػػع عنػػػػػه فمػػػػػػا 
 ابلك أنط ال تغار على دينك كختاؼ؟

، فػػػػػػػبف كنػػػػػػػط مؤمنػػػػػػػان حقػػػػػػػان يكػػػػػػػوف اإلنتػػػػػػػاف عزيػػػػػػػزان عظيمػػػػػػػان  إٌف هنػػػػػػػاؾ ضػػػػػػػعفان كهػػػػػػػواانن ِف إنتانًػػػػػػػكى
 .عندؾ، فعليك أف تضٌحي ِف سبيله

 شاء هللا، فأعإب منك  كي  ال تستعد؟ إني مستعد لكل هذا التضحيات إف
، كظتػػػػػاذا أسػػػػػتمع  ػػػػػرىةه فػىٍلتػىثٍػبيػػػػػط، كإال فػػػػػال أابرل بػػػػػكى كال أسػػػػػتمع لػػػػػكى فػػػػػبف كػػػػػاف عنػػػػػدؾ إنتػػػػػافه أك غىيػٍ

 لك كليس عندؾ غريةه كال إنتافه؟
أنػػػػػػط تيشػػػػػػريي عىلىػػػػػػي  أف أفعػػػػػػل هػػػػػػذا كأىدىعى هػػػػػػذا، فػػػػػػبف كػػػػػػاف معػػػػػػك إنتػػػػػػافه فػػػػػػال تتنػػػػػػازؿ عػػػػػػن دينػػػػػػك 

بػػػػػل مبػػػػػا فيػػػػػه خطػػػػػره علػػػػػى اإلنتػػػػػاف كاإلسػػػػػالـ كاسػػػػػتقالؿ الػػػػػو ن، فػػػػػبذا كنػػػػػط تتنػػػػػازؿ كإنتانػػػػػك، كال تق
، فيإػػػػػػب عليػػػػػػك أف تيقػػػػػػػوًٌم  ػػػػػػل  شػػػػػػيء فظػػػػػػػاهره أٌف فيػػػػػػك ضىػػػػػػع ي إنتػػػػػػافو ػػػػػػلًٌ شػػػػػػيء كتقبػػػػػػل كي عػػػػػػن كي
إنتانػػػػك، كتيعيػػػػد النظػػػػر ِف منهإػػػػك، ألٌف الػػػػذم معػػػػه إنتػػػػافه قػػػػومه كييريػػػػد أف لتػػػػافا علػػػػى إنتانػػػػه فػػػػال 

ػػػػػلًٌ مسػػػػػلمو أف يفٌكػػػػػر بعمػػػػػ  يقبػػػػػل أمػػػػػران يكػػػػػوف فيػػػػػه  خطػػػػػره علػػػػػى اإلنتػػػػػاف كاإلسػػػػػالـ، فيإػػػػػب علػػػػػى كي
كيغػػػػػار علػػػػػى اإلسػػػػػالـ كالقػػػػػرآف، فػػػػػا رؤكؼه رحػػػػػيمه، كسػػػػػوؼ ييٍكرًمينيػػػػػا ابلفػػػػػوز، كالفػػػػػوز األكبػىػػػػػري هػػػػػو 
، كهػػػػذا هػػػػو  ريػػػػ  رفػػػػعي رايػػػػة اإلسػػػػالـ كلػػػػيس رفػػػػع رايػػػػة اإلسػػػػالـ كال  ػػػػكٌو اظتػػػػوت علػػػػى اإلنتػػػػاف دكف شى

 ِف غري هذا الطري . إِّالَّ هللا  ل ر سول  هللاِّ  ال  إِّل و  رفع كلمة 
ـي اإلسػػػػػػػػػالـ، ألٌف هػػػػػػػػػدـى اإلسػػػػػػػػػالـ أف تقبػػػػػػػػػلى مػػػػػػػػػا يقولػػػػػػػػػه الكفػػػػػػػػػار  ِف غػػػػػػػػػري هػػػػػػػػػذا الطريػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػد
ػػػػوىٍيطى اسػػػػم اإلسػػػػالـ كقىػػػػٍدرىاي  ك مركنػػػػكى بػػػػه، فهػػػػذا هػػػػو  ريػػػػ  هػػػػدـ اإلسػػػػالـ، كأنػػػػط بفعلػػػػك هػػػػذا سى

 .ابألرض
حية، كإفتػػػػػػػا تسػػػػػػػقيطي أبف تقبػػػػػػػلى مػػػػػػػا متػػػػػػػال  اإلسػػػػػػػالـ ال تيسػػػػػػػقطي رايػػػػػػػة اإلسػػػػػػػالـ ابظتػػػػػػػوت كالتضػػػػػػػ

 كيكوفي فيه خطره على اإلسالـ.
 عندما يكوف هناؾ استنفار للإهاد فيإب على كيلًٌ أحدو أف يستعد.

كأان ال أقػػػػػػوؿ لكػػػػػػم هػػػػػػذا مػػػػػػن أجػػػػػػل االحتفػػػػػػاظ ابلسػػػػػػلطة كالسػػػػػػيطرة، ففكػػػػػػركا جيػػػػػػدان فلػػػػػػو كنػػػػػػط 
ال قىػػػػػد رى -هنػػػػػة ِف الػػػػػدين كالتنػػػػػازؿ عػػػػػن اإلسػػػػػالـ أريػػػػػد غتػػػػػرد البقػػػػػاء ِف السػػػػػلطة فيمكنػػػػػي ذلػػػػػك ابظتدا
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فلػػػػػػو فعلػػػػػػط ذلػػػػػػك فسػػػػػػوؼ لتمػػػػػػوني كنتػػػػػػدكني ابألمػػػػػػواؿ، حػػػػػػ  ابلقػػػػػػوات العسػػػػػػكرية، كلػػػػػػيس  -هللا
 ريػػػػػ  البقػػػػػػاء ِف اضتكػػػػػػم أف يسػػػػػػتعد اإلنسػػػػػاف للتضػػػػػػحية، كأنػػػػػػتم تعلمػػػػػػوف أنػػػػػي ال أيقاتػػػػػػل مػػػػػػن أجػػػػػػل 

القػػػػػػرآف الكػػػػػػرا فػػػػػػانظركا ِف القػػػػػػرآف  اضتكػػػػػم كالسػػػػػػيطرة كال أحٌرضػػػػػػكم ألجػػػػػػل ذلػػػػػػك، كإفتػػػػػػا هػػػػػذا أمػػػػػػري 
 الكرا مباذا  مركم كإذل أمًٌ  ري و يهديكم؟

ػػػػػػلًٌ مسػػػػػػلمو أف يكػػػػػػوف علػػػػػػى  كىًصػػػػػػي ِت لكػػػػػػم هػػػػػػو مػػػػػػا كص ػػػػػػاكم هللا بػػػػػػه ِف القػػػػػػرآف الكػػػػػػرا، فعلػػػػػػى كي
يقظػػػػػػػػةو ِف األمػػػػػػػػور كأال متػػػػػػػػاؼ، كال ختػػػػػػػػدعٌنكم كسػػػػػػػػائل اإلعػػػػػػػػالـ فػىتيٍضػػػػػػػػًع ى إنتػػػػػػػػانكم، كهللا يوفٌػػػػػػػػػ  

 مني إذل أف يػىثٍػبػيتيوا على اإلنتاف كاإلسالـ، كمنى هللا التوفي .رتيع اظتسل
 

 كالسالـ عليكم كرزتة هللا كبركاته.
ـي اإلسالـ أمريي اظتؤمنني: ميال    عيمىر غتيىاًهد.  خاد
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يخ أ س ام ة  بن  الدِّن إِّىل  الشَّْعَ الب اكْست ا   رِّس ال ة  مِّْن الش ِّ
 

ق، الػػػػػػػِت قتلػػػػػػػط فيهػػػػػػػا القػػػػػػػوات الباكسػػػػػػػتان بعػػػػػػػض 3/7/1422بعػػػػػػػد مظػػػػػػػاهرات يػػػػػػػـو اصتمعػػػػػػػة 
 اظتتظاهرين.
اءي ًعٍندى رىهبًًٌٍم عتىيٍم أىٍجريهيٍم كىنيوريهيٍم﴾قاؿ:   .[19]اضتديد:  ﴿كىالشُّهىدى

 
 إذل إخواننا اظتسلمني ِف ابكستاف، السالـ عليكم كرزتة هللا كبركاته، كبعد:

كفى عػػػػن فقػػػػد بلغػػػػي مبزيػػػػدو مػػػػن األسػػػػ  نبػػػػأ قتػػػػل بعػػػػض إخواننػػػػا اظتسػػػػلمني ِف  كراتشػػػػي كهػػػػم يػيعىػػػػلًٌ
رفضػػػػػػػػػهم لعػػػػػػػػػدكاف قػػػػػػػػػوات أمريكػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػليبٌية كحلفائهػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػى أراضػػػػػػػػػي اظتسػػػػػػػػػلمني ِف ابكسػػػػػػػػػتاف 
ػػػػػػػم ابلنبيػػػػػػػني كالصػػػػػػػٌديقني كالشػػػػػػػهداء  كأفغانسػػػػػػػتاف، نسػػػػػػػأؿ هللا أف يتقػػػػػػػبػ لىهم ِف الشػػػػػػػهداء، كأف يػيٍلًحقىهي

ػػػػػػنى أكل ػػػػػػك رفيقػػػػػػان، كأف يػىػػػػػػٍرزيؽى أىٍهلػػػػػػيًهم الصػػػػػػلى  كالسػػػػػػلواف، كيبػػػػػػارؾى عتػػػػػػم ِف أبنػػػػػػائهم  كالصػػػػػػاضتني كحىسي
 كأمواعتم، ككتىٍزًيىهم عن اإلسالـ خري اصتزاء.

 .كمىن تػىرىؾى منهم أبناء فهم أبنائي كأان عتم كفيل ذإذف هللا تعاذل
ػػػػػػط   ػػػػػػب  األيٌمػػػػػػة اظتسػػػػػػلمة ِف ابكسػػػػػػتاف دفاعػػػػػػان عػػػػػػن إسػػػػػػالمها، فبدػػػػػػا تػيٍعتػىبػىػػػػػػري خى كال عإػػػػػػب أف تػىهي

ػػػػػط  الػػػػػدفاع األكؿ عػػػػػن الػػػػػدفاع األكؿ عػػػػػن اإلسػػػػػالـ  ِف هػػػػػذا اظتنطقػػػػػة كمػػػػػا كانػػػػػط أفغانسػػػػػتاف هػػػػػي خى
 نفسها كعن ابكستاف أماـ الغزك الركسي قبل أكثر من عشرين سنة.

كإننػػػػػػا لنرجػػػػػػو أف يكػػػػػػوف هػػػػػػؤالء اإلخػػػػػػوة مػػػػػػن أكؿ الشػػػػػػهداء ِف معركػػػػػػة اإلسػػػػػػالـ ِف هػػػػػػذا العصػػػػػػر 
بيني بػػػػوش حتػػػػط رايػػػػة الصػػػػػليب، ضػػػػد اضتملػػػػة الصػػػػليبٌية اليهوديٌػػػػة اصتديػػػػػدة الػػػػِت يقودهػػػػا كبػػػػري الصػػػػػلي

 .هذا اظتعركة الِت تػيعىدُّ كاحدةن من معارؾ اإلسالـ اطتالدة
كؿتػػػػػػػػن ؿتػػػػػػػػٌرض إخواننػػػػػػػػا اظتسػػػػػػػػلمني ِف ابكسػػػػػػػػتاف أف يػػػػػػػػدفعوا بكػػػػػػػػل مػػػػػػػػا نتلكػػػػػػػػوف كيسػػػػػػػػتطيعوف 

ْْ     ز   م      ْن َل ْ »قػػػػػاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصالقػػػػػوات الصػػػػػليبٌية األمريكيػػػػػة عػػػػػن غػػػػػزك ابكسػػػػػتاف كأفغانسػػػػػتاف، فػػػػػبٌف النػػػػػِب  ي  
َّّ  بِّق ارِّع     ةع ق  ْب    ل  ي     ْومِّ اْلقِّي ام     ةِّ  . ركاا أبػػػػو «أ ْو َي  ه ِّ   ْز       ازَِّيا أ ْو ُي ْل     ْف      ازَِّيا يفِّ أ ْىلِّ    وِّ َّللِّ     ْيع أ م    اب و  ا

 (200  .داكد
                                                           

 (.2418(، كالدارمي  2762(، كابن ماجه  2503أبو داكد  (200 
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ػػػػػػريكيم أيهػػػػػػا اإلخػػػػػػوة أننػػػػػػا يبتػػػػػػوف علػػػػػػى  ريػػػػػػ  اصتهػػػػػػاد ِف سػػػػػػبيل هللا اقتػػػػػػداءن برسػػػػػػوؿ هللا   ملسو هيلع هللا ىلصكأيبىشًٌ
يٍعتػىػػػػٌز بدينػػػػه: أمػػػػري اظتػػػػؤمنني اظتػػػػال 

مػػػػع الشػػػػعب األفغػػػػان اظتػػػػؤمن البطػػػػل، كحتػػػػط قيػػػػادة أمػػػػريان ا اهػػػػد اظت
   عيمىر.

نسػػػػػػػػأؿ هللا أف ينصػػػػػػػػرىا علػػػػػػػػى قػػػػػػػػول الكفػػػػػػػػر كالطغيػػػػػػػػاف، كأف لتطٌػػػػػػػػم اضتملػػػػػػػػة الصػػػػػػػػليبٌية اليهوديٌػػػػػػػػة 
 اصتديدة على أرض ابكستاف كأفغانستاف.
ػػػػػػٍم كىًإفٍ  ػػػػػػٍن ذىا ال ػػػػػػًذم يػىٍنصيػػػػػػريكيٍم ًمػػػػػػٍن بػىٍعػػػػػػًدًا كىعىلىػػػػػػى اَّللً   ﴿ًإٍف يػىٍنصيػػػػػػرٍكيمي اَّلل ي فىػػػػػػالى غىالًػػػػػػبى لىكي ٍػػػػػػذيٍلكيٍم فىمى متى

 .[160]آؿ عمراف:  (﴾160فػىٍليػىتػىوىك ًل اٍلميٍؤًمنيوفى  
 أخوكيم ِف اإلسالـ: أيسامة بن   بن الدف.
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يد ة  يفِّ أ ْمرِّيك ا  ق صِّ
 

 ِف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػامب ديفػػػػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػػػػد زىنىػػػػػػػػػػػػػػػٍط بكػػػػػػػػػػػػػػػرامًِت 
ا العصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً   ربل ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عو  فرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفي هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى

ئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهً  ا العصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر ِف خييىالى  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركفي هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى
ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػي متعػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  ا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعصرى لتي  لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػريكفى هػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى
 كشتٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطي ركسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ا تينادينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 فػىهيرٍعػػػػػػػػػػػػػػػطي أىجليػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اضتػػػػػػػػػػػػػػػ   ًمػػػػػػػػػػػػػػػن ًمػػػػػػػػػػػػػػػذَيًعها
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىؾى َيى بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤمًٌالن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍيطي ؿتى  فإى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ال.. لليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر كلليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنًي فبد 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر اًبضتإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةً   كىًاخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفؽٍ  فىًاقًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ  كىدمًٌ
 ًارجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبف  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر جمى خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريي ًعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادةو 
 يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعيونىكى ا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى َيى ً فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى الًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابى اصتًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل جينُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ًإن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًي   جينُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا شى
 أىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرـٍ  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحى عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى هإيوًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػًه:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيي َيى رىابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ًلًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ًميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديان ًحطًٌ
 ًميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديان الريميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾي فىًارقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب ًفتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكىػتىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍط بػىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَي ًعف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ًِت أىٍمرًيكى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنمه كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريه ًإن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي أىٍمرًيكى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػىريكتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًه أىٍمرًيكى  كالل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي ِف جى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوبًنا أىٍمرًيكى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلًٌ شي  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤًس كي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمنىٍط لىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإًلنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أىٍمرًيكى
ػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػا أىٍمرًيكى  فىسػػػػػػػػػػػػػػػمٍعطي ًمػػػػػػػػػػػػػػن ميوسػػػػػػػػػػػػػػكيو: هي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ال ًبركسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ا كىال أىٍمرًيكى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها أىمٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي أفعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رأسي  رًيكى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ًحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى الزُّجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًج فىًبن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي أىٍمرًيكى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزًم هًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًإبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى أىٍمرًيكى  ختي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ًرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍمرًيكى  كىالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعقلي أىٍف تىرجي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أىٍمرًيكى  أىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىل ًإذىا كيويىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍط ًبكي
ًكػػػػػػػػػػػػي لىكػػػػػػػػم  ػػػػػػػػا لتى أانى ال ؾتىيػػػػػػػػوتي ًإذا ؾتىىػػػػػػػػٍط أىٍمرًيكى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أىرانطي عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أىٍمرًيكى

ريكا ًلًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يىرميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايى  وؾى ِف أىٍمرًيكى
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 اخْل اِتِّ ة  
 

نهػػػػػزمنيى مػػػػػن أبنػػػػػاء األيٌمػػػػػة، إال مػػػػػا قالػػػػػه 
ي
ػػػػػاذلني كاظت يتىخى

كختامػػػػػان فػػػػػبن ال أجػػػػػدي قػىػػػػػٍوالن أيخاً ػػػػػبي بػػػػػه اظت
ابػػػػػػػػػن اصتػػػػػػػػػوزم للمسػػػػػػػػػلمني عنػػػػػػػػػدما دىقتىىػػػػػػػػػط اضتػػػػػػػػػرب الصػػػػػػػػػليبٌية الثانيػػػػػػػػػة أرض اظتسػػػػػػػػػلمني، كدخػػػػػػػػػػل 

بقػػػػػػوؿو بليػػػػػػ و ؿتػػػػػػن اليػػػػػػـو أبمػػػػػػسًٌ اضتاجػػػػػػة إذل الصػػػػػػليبيوف أ ػػػػػػراؼ بػػػػػػالد اظتسػػػػػػلمني، فخا ػػػػػػبى النػػػػػػاسى 
 .تلك اطتطبة، كأان أنقلها ًلميطابىًقًتهىا لواقعنا

خطػػػػػب ابػػػػػن اصتػػػػػوزم رزتػػػػػه هللا النػػػػػاس أَيـ الغػػػػػزك الصػػػػػليٌِب لػػػػػدَير اظتسػػػػػلمني ِف اصتػػػػػامع األمػػػػػوم 
 بدمش  فقاؿ:

نصػػػػػػر هللا فػىلىػػػػػػٍم يػىٍنصيػػػػػػرٍكيم، أيُّهػػػػػػا الن ػػػػػػاس، مػػػػػػالكيم نسػػػػػػيتيم ديػػػػػػًنكيم، كتػىػػػػػػرىٍكتيم عػػػػػػزٌتكم، كقػىعىػػػػػػد مُّ عػػػػػػن 
ػػػػػػم! أىمىػػػػػػا يػػػػػػؤظتكم  حسػػػػػػبتم أٌف العػػػػػػزٌة للميشػػػػػػرؾ كقػػػػػػد جعػػػػػػل هللا العػػػػػػزٌة  كلرسػػػػػػولًه كللمػػػػػػؤمننيى، َي كلتكى
كييشػػػػػإي نفوسػػػػػكم مػػػػػػرأل عػػػػػدك هللا كعػػػػػدككم متطػػػػػػر علػػػػػى أرضػػػػػكم الػػػػػػِت سػػػػػقاها ابلػػػػػدماء آابؤكػػػػػػم، 

ػػػػي زتاسػػػػتكم مػػػػرأل إخػػػػواانن ييػػػػذٌلكم كييسػػػػتعبدكم كأنػػػػتم كنػػػػتم سػػػػادت الػػػػدنيا، أىمىػػػػا يهػػػػٌز قلػػػػ وبكم كيػينىمًٌ
لكػػػػػػػم قػػػػػػػد أحػػػػػػػاطى هبػػػػػػػم العػػػػػػػدك كسػػػػػػػامىهيم ألػػػػػػػواف اطتسػػػػػػػ ، أىفػىتىػػػػػػػأكلوف كتشػػػػػػػربوف كتتنع مػػػػػػػوف بلذائػػػػػػػذ 

 اضتياة كإخوانيكيم هناؾ يػىتىسىٍربىلوفى اللهب كمتوضوف النار كيناموف على اصتمر؟
ػػػػػػػػى اضتػػػػػػػػرب، كاندل مينػػػػػػػػادم اصتهػػػػػػػػ ػػػػػػػػط أبػػػػػػػػواب َي أيُّهػػػػػػػػا النػػػػػػػػاس، إدػػػػػػػػا قػػػػػػػػد دارت رىحى اد، كتػىفىت حى

ػػػػػػا، كاذهبػػػػػػوا  ػػػػػػحوا الطريػػػػػػ  للنسػػػػػػاء ييػػػػػػًدٍرفى رىحىاهى السػػػػػػماء، فػػػػػػبف دل تكونػػػػػػوا مػػػػػػن فرسػػػػػػاف اضتػػػػػػرب فافسى
ىكىاًحلى َي نساءن بعمائمى كضتى.

اًمرى كاظت ىإى
 فخذكا اظت
 أك ال؟

 .فىًبذلى اطتيوؿ كهاكيم صتييمىهىا كقيوديها
 ؟َي انس أتدركف ؽتا صيًنعىط هذا اللإيم كالقيود

ػػػػد رىات  يخى
لقػػػػد صػػػػنعها النسػػػػاء مػػػػن شػػػػعورهٌن ألدػػػػٌن ال نتلكػػػػن شػػػػي ان غريهػػػػا، هػػػػذا كهللا ضػػػػفائر اظت

ػػػػػػا ألٌف  ريػػػػػػخ اضتيػػػػػػٌب قػػػػػػد انتهػػػػػػى، كابتػػػػػػدأ  ػػػػػػن تيبصػػػػػػرها عػػػػػػني الشػػػػػػمس صػػػػػػيانةن كحفظػػػػػػان، قىط ٍعنػىهى دل تىكي
يقىد سة، اضتربي ِف سبيل هللا مث ِف سبيل الدفاع عن األرض كالعً 

 .رض ريخ اضترب اظت
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، إدػػػػػػا  مػػػػػػن  فػػػػػػبذا دل تػىٍقػػػػػػًدركا علػػػػػػى اطتيػػػػػػل تػيقىيًٌػػػػػػدكدا فخػػػػػػذكها فاجعلوهػػػػػػا ذكائػػػػػػبى لكػػػػػػم كضػػػػػػفائرى
 شعور النساء. أىدلى يب ى ِف نفوسكم شعور؟

ػػػػدى اظتسػػػػإد كانقىٌضػػػػي َي  كألقػػػػى اللإػػػػم مػػػػن فػػػػوؽ اظتنػػػػل علػػػػى رؤكس النػػػػاس كصىػػػػرىخى: ًميػػػػدم َي عيمى
 ، لقد أضاع الرجاؿ رجولتىهم.ريجيـو كحتىىر قي َي قلوب أىلىمىان ككمدان 

 
ط الشػػػػػهداء، فمػػػػػاذا سػػػػػتقوؿ لنػػػػػا ك ى  ػػػػػم األنػػػػػدلس كبًػػػػػالى ػػػػػن بػىلىػػػػػ ى ميٍلكيهي رزتػػػػػك هللا هػػػػػذا قولػػػػػك ًلمى

؟  ستصفنا لو رأيطى حالنا اليـو
 

 كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا كعلى آله كصحبه أرتعني.
 

 

 

 

 


