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ةُي ُاط ُر ُق ُي ُالد ُُوخ ُي ُش ُ
 ةي ُاد ُه ُىُال ُاو ُت ُالف ُو ُ

 

 أَبُو عُمَر
 



2 
 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمَِٰن الرَِّحيمِ 
هلل حدا كثريا طيبا مباركا فيه، والصالة  احلمد

والسالم علي سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 
أمجعني، والّتابعني وتابعيهم بإحسان إىل يوم 

 .احلمد هلل رّب العاملني الدين، وآخر دعوانا أن
 أّما بعُد،

وكانت إبل  : قال ابن إسحاق في السيرة عن غزوة بدر
يومئذ سبعني بعريا ، فاعتقبوها ، فكان  أصحاب رسول اهلل 

يب مرثد الغنوي ، ومرثد بن أوعلي بن أيب طالب ،  رسول اهلل 
وزيد بن حارثة ، يعتقبون بعريا ، وكان حزة بن عبد املطلب ، 

يعتقبون بعريا ، وكان  وأبو كبشة ، وأنسة ، موليا رسول اهلل 
 .يعتقبون بعرياوعبد الرحن بن عوف أبو بكر ، وعمر ، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=138
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=138
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=138
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=38
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 .نعم المركب: قلت  

ووزيرة متربجة  منهج السلف يدعيواليوم شيخ عليه مست السنة 
علمانية حتارب املدارس القرآنية وامرأة تلبس حجابا متربجا 

و إىل وحدة صريح القرآن وتدع وختالط األمريكان بال حياء وتردّ 
موحدا وسجن املئات حىت  ستة عشراألديان ورجل يفتخر بقتل 

ما املطلوب منا حىت "ترضى عنه اليهود والنصارى ويسأل 
حىت تتبع كأنه مل يقرأ من القرآن   "نقنعكم بأننا ضد هؤالء

 .، كل هؤالء يعتقبون منصة الدميقراطية والشرعيةملتهم

 .بئس المركب: قلت  

 ع السلف كيف إذا اطلع إليك أحد من السلف؟ا بدعي اتّ فيا م

ملسائل " علمي تأصيل"مث يطالعنا هذا الشيخ مبا يدعي أنه 
 .اجلهاد
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فإنه إن كان . فأين التأصيل العلمي لمسائل االختالط: قلت  
جدال ليس محرما فهو من خوارم المروءة لمن أتاه ورضيه 

تزام ومن المعلوم أن من شروط العدالة ال. ولم يضطر إليه
المروءة وعدم انخرامها فكيف نقبل متكلما عن اهلل ورسوله 

 يلقي بنفسه غير متورع في لجج الشبهات؟

يف  أم سلمةرحه اهلل معّلًقا على حديث  ابن حجروقدميا قال 
ومِفيِه ِاْجِتنماب مموماِضع : "انصراف النساء قبل الرجال من املسجد 

جمال لِلن سماِء يف الطُّرُقمات فمْضاًل عمْن الت ُّهمم ، ومكمرماهمة ُُممالمطمة الر  
 [فتح الباري]" اْلبُ ُيوت

رواه . إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة : الحسن البصرين وع
 . اخلالل

اإلمام جيب عليه أن حيول بني " يف التمهيد  ابن عبد البروقال 
والنظر ،ويف معىن هذا منع النساء  الرجال والنساء يف التأمل



5 
 

واملشي يف  ايت ال يؤمن عليهن ومنهن الفتنة من اخلروجاللو 
 "واألسواق وحيث ينظرن إىل الرجال احلواضر

ومن ذلك أن ويل األمر "يف الطرق احلكمية : ابن القيمقال و 
جيب عليه أن مينع اختالط الرجال بالنساء يف األسواق والفرج 

.. . فاإلمام مسئول عن ذلك والفتنة به عظيمة وجمامع الرجال
وجيب عليه منع النساء من اخلروج متزينات متجمالت ومنعهن 

يكن هبا كاسيات عاريات كالثياب الواسعة  من الثياب اليت
الطرقات ومنع الرجال من  والرقاق ومنعهن من حديث الرجال يف

وله أن حيبس املرأة إذا أكثرت اخلروج من منزهلا وال ...  ذلك
نساء على ذلك إعانة هلن بل إقرار ال سيما إذا خرجت متجملة

، وقد منع  األمر عن ذلك على اإلمث واملعصية واهلل سائل ويل
أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه النساء من املشي يف 

وال ريب أن متكني ...  طريق الرجال واالختالط هبم يف الطريق
 النساء من اختالطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم
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ب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب فساد أمور أسبا
واختالط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش  العامة واخلاصة

ولو علم ...  العام والطواعني املتصلة والزنا وهو من أسباب املوت
فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا  أولياء األمر ما يف ذلك من

 "أشد شيء منعا لذلك

املرأة ال يتأتى منها "يف أحكام القران  المالكي بن العربياوقال 
الرجال، وال تفاوضهم مفاوضة  أن تربز إىل اجملالس، وال ختالط

 ".النظري للنظري

رد احملتار على الدر املختار يف  ابن عابدين الحنفيكما  قال 
ملا تشتمل عليه من ": االختالط عند املناسبات مبينًا حرمة

  "بالنساء ختالط الرجالمنكرات، ومن ا

ابن أبي يف الفواكه الدواين على رسالة النفراوي المالكي وقال 
مُثَّ شمرمعم "يف ب ميماِن ما ُيْسِقُط االجابة إىل الدعوة   زيد القيرواني
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ِة ( ان مل يمُكْن ُهنماكم )ِبقمْولِِه   أميْ ( : هلو مشهور)أمْي يف حمممل  اْلوملِيمم
ْدُعوُّ وهو ِمَّا حيمُْرُم ُحضُ ظماِهٌر ِِبمْيُث ُيم  ورُُه، ومفمسَّرمُه ِبقمْولِِه اِلطُُه اْلمم

اِل  أمْي مشهور ظماِهرٌ ( : وال منكر ب مني ٌ ) ِط الر جم كماْخِتالم
 ".بِالن سماءِ 

االختالط "يف كتاب  الطريفي عبد العزيز وأختم بقول الشيخ
ال يُعلم عامل ويكفي املنصف أنه ...": )حترير وتقرير وتعقيب... 

على مر قرون اإلسالم اخلمسة عشر قال جبواز االختالط يف 
اجملالس والتعليم والعمل، وكنت طالبا لإلنصاف، وحتصل يل 
أكثر من مائة عامل وفقيه عرْب تلك القرون يقطعون بعدم 
الرتخيص فيه، بل رأيت منهم من يسقط عدالة فاعله، بل 

بو بكر محمد بن عبد الحافظ أوقوامته على األعراض، قال 
أحكام "وهو من علماء القرن السادس يف كتابه  اهلل العامري

اتفق علماء األمة أن من اعتقد هذه احملظورات، " : "النظر
وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان األجانب، فقد كفر، واستحق 
القتل بردته، وإن اعتقد حترميه وفعله وأقر عليه ورضي به، فقد 

 اه "(ه قول وال تقبل له شهادةفسق، ال يسمع ل
هذا وقد أضربت عن اإلتيان بدالئل الكتاب والسنة فليس 

 .غرضي بسط هذه المسألة
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مث أين التأصيل العلمي ملسائل احلكم بغري ما أنزل اهلل؟ وال أنسى 
طبعا أن الشيخ كان رافضا لتطبيق الشريعة يف تونس اآلن وأن 

طبعا أنه يف أحد الربامج وال أنسى . حزبه تسرع يف طرح املسألة
التلفزية قال مستنكرا على من يعرف الدميقراطية بأهنا حكم 

وإذا ما " "هي طريقة لنتمكن من التعايش مع بعضنا"الشعب 
 "" والدرابّ "مجعتناش ال إله إال اهلل جيمعنا 

 .سبحانك هذا بهتان عظيم: قلت  
أليس أهل مكة أدرى بشعاهبا وأهل الفن أدرى بفنهم فكيف 
انقلب تعريف الدميقراطية اجملمع عليه ِمن يصدرها لنا إىل تعريف 
سخيف مثل هذا، وعلى كل حال فللفائدة أقول أن تعريف 

. الشيء من حيث مثرته ال يعول عليه حىت نعرف عينه فافهم
ل حتت راية ة؟ أم أن التحذير من القتايّ راية عمّ " والدرابّ "أليس 

ة واملوت حتتها ال يكون إال للمجاهدين يف سوريا؟ وحنن أمة يّ عمّ 
حنكم على الظاهر ونكل الباطن والسرائر للخالق، فمن أحق هبذا 

 االهتام والطعن؟
إذا  : وباهلل عليكم أتساءل هاهنا حتت باب احلكم على الظاهر

ونشهرها يف وجه " ال يقال شهيد"كنا نستدل بقول البخاري 
، فإذا "قتلوا يف السجن"بأهنم  هِ بِ زْ حِ  كبريُ   خواننا الذين إعرتفإ

بلغنا هذه الدرجة من الورع والبيان والقول باحلق ال تأخذنا يف 
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ذلك لومة الئم فأين هذا الصنيع يف نازلة فتنت عموم الناس حىت 
املصلني منهم ورواد اجلمع واجلماعات فأصبحوا يسمون من ال 

  رتحون عليه فأي الفريقني أحق بالبيان؟يؤمن باهلل شهيدا وي
مث شيخنا يستدل بوجوب األخذ بالظواهر وأننا مل نؤمر بأن نشق 
عن قلوب الناس وهو يتغاضى عن هذا األصل العظيم يف مسائل 

 فعجبت له أيستدل له أم عليه؟. التكفري
وشيخنا غضب الستعمال مصطلح شرعي غييب دون إرجاع 

أم أن " مباركة"باهلل كيف علم أن الثورة العلم إىل اهلل فنسأله 
ففيم التشنيع على الصوفية . الربكة وصف حسي غري شرعي

وتربكهم بالقبور فقد نرى قريبا من يتربك ويتمسح على نصب 
ويا للعجب الشيخ ينهى عن االحتفال برأس ". املباركة"الثورة 

 السنة ألهنا من هدي الكفار وينهى عن االحتفال باملولد ألنه
وأخشى أن " اجمليدة املباركة"بدعة وحيتفل بنفسه بعيد الثورة 

سنة  يف اإلسالم من سن"يكون ذلك منه استنباطا حلديث 
 ".  حسنة
وكل من خالف الرسول فال :يف بغية املرتاد   شيخ اإلسالمقال 

ِإنَُّكْم لمِفي ق مْوٍل ُُمْتمِلٍف يُ ْؤفمُك عمْنُه ممْن بد أنه يتناقض قال تعاىل 
وملمْو كمانم ِمْن ِعْنِد غمرْيِ اللَِّه لمومجمُدوا ِفيِه اْخِتالفاً   وقال ِفكم أُ 

ِثرياً   كم
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 .نسأل اهلل السالمة من التناقض: قلت  
يف مطلع بعض  الرشيدةب ظاملة حكومة وال عجب وقد نعتم 

لقاءاته التلفزية اليت ال يفوته أن حييل عليها وعلى املواد املسجلة 
منها مباهيا حىت أنه ملا بلغه أن أحد املشائخ  يف موقعه متكثرا

أله "خالفه يف حكم شرعي اغتاظ وغضب ونعته باجلهل وتسائل 
كأمنا صارت  ..."يف شرح فقه البيوع؟ أنا يل كذا شريطا ةطأشر 

األحكام الشرعية تدور عليه واألقوال تعرض عليه فما خالفه فهو 
ال يرام إذ هو  الباطل وما وافقه فهو عني الصواب وهذا مقام

 .حملمود املقام عليه منا أفضل الصالة والسالم
ذكرني هذا بصنيع محمد بن مسلم بن وارة في : قلت  

مجلس الشاذكوني عندما قال له أنا ذو الرحلتين فضربه 
 وأين مثل الشاذكوني في هذه البالد؟. خمسين بالدرة

األلباني والحويني هو نفسه رأي  وعلى كّل حال فرأي ُمالفه
ق إذن وفق هديه أن نتساءل أهلم أشرطة حُ . ومصطفى العدوي

  يف فقه البيوع؟
حكومة تتوىل الكفار على املسلمني، وتأسر  :أعود فأتساءل

العلماء، وتقرب أهل اإلرجاء، وجتري الزنادقة واجملرمني، وتأسر 
العفيفات إذا ما عال صوهتن باحلق، وتطبق احلدود على الضعفاء 
وتدرؤه زورا عن األمراء، وتأيت غري ذلك من السرقات واملخازي  
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كيف تسمى رشيدة؟؟؟ فإن مل تكن املواالة الكربى نازعة لربقة 
آل اإلرجاء يف لبسهم احلق بالباطل  أباإلسالم من أعناقهم كد

 فإهنا هبم فسق وظلم فكيف باهلل عليكم تكون رشيدة؟
أما عن التأصيل العلمي للجهاد فواهلل ما رأينا فيه علما ولكن 

. وخترصا وتقوال على اهلل ورسوله وعلماء األمة بغري حق تلبيسا
ولنا أن نتساءل إذا أمجع العلماء على تسمية اجلهاد دفعا فرض 
عني أفال يسعنا ما وسعهم؟ وما حاجتنا إىل القول باملنزلة بني 

ريا ال يسلكه من ادعى منهج املنزلتني؟ أليس هذا منزلقا خط
 ؟السلف

. فكون األصل يف اجلهاد أنه على الكفاية هذا ِما ال نزاع فيه
بشيء من اخللط ]وكونه يتعني يف حاالت ذكرها الشيخ 

 .هذا كذلك جممع عليه [والتحريف
إذا كان اجلهاد عبادة وحمال أن  :وهنا أريد أن أنبه إلى شيء

يف صحيحه  البخاريوقد بوب  .يتعبدنا اهلل بشيء ينقرض
اخليل  باب اجلهاد ماض مع الرب والفاجر لقول النيب : " بقوله

القطعة األوىل أخرجها " ]معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة
رضي اهلل عنهما من طرق  نسأوعن  أبي هريرةعن  أبو داود

: اإلمام أحمدقال ،[ فيها ضعف، أما الثانية فقد وصلها مسندة
وفيه أيضا : " الحافظ ابن حجرقال و  .اجلهاد إىل يوم القيامة
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بشرى ببقاء اإلسالم وأهله إىل يوم القيامة ألن من الزم بقاء 
: " وقال رسول اهلل  " اجلهاد بقاء اجملاهدين ، وهم املسلمون

وهو حديث بلغ حد  " ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق
ال هجرة بعد الفتح ولكن "التواتر، وقوله كما يف الصحيحني 

 "جهاد ونية وإذا استنفرمت فانفروا
كل ]واتفق علماء المسلمين أن الجهاد إما أن يكون طلبا 

 .أو دفعا[ سنة في آكد ثغر
وم ال يقول عاقل أنها في فإذا كان ماضيا ال يتعطل واألمة الي

طلب أفال يحق لنا أن نسمي كل قتال للمسلمين في هذه 
 .الحال دفعا

فهي عقر دار املؤمنني بشهادة سيد املرسلني وقد  الشامأما عن 
أن   معاوية ابن أبي سفيانجاء يف الصحيحني من حديث 

ر عن معاوية عن مالك بن يخام]الطائفة املنصورة تكون بالشام 
أهنم أهل الشام وروى شيخ  مطرفعن  الطبريوروى [ معاذ

أن أهل الغرب يف  أحمد بن حنبلعن  بن تيميةاإلسالم 
عند   سعد بن أبي وقاصحديث .]احلديث هم أهل الشام

أهنا خرية اهلل من   عبد اهلل بن حوالةويف حديث [ مسلم
بسكىن الشام  أرضه جيتيب إليها خريته من عباده وأوصاه 

وهو مصداق قوله تعاىل [ أبو داود وأحمدرواه ]واختارها له 
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األرض اليت باركنا فيها للعاملني.  هي أرض  الطبريقال
 .الشام
هكذا يمكن أن نقول أرض الشام مباركة أما الثورة : قلت  

 .التونسية فلم أقف لها على نص
ال أدري أأعجب من ُمالفة من يتصدر الناس : أعود فأقول

م من طعنه يف كل من خالفه يف بدعته اليت مل نسمع هبا لإلمجاع أ
 :المتنبي إال من عنده وقدميا قال

 مـــــــــــــــوتلك خديعة الطبع اللئي لـــــيرى الجبناء أن العجز عق
 وال مثل الشجاعة في الحكيم نيـــــــوكل شجاعة في المرء تغ
 مــــــــــــــــــــــــقيوآفته من الفهم الس حا ـــوكم من عائب قوال صحي

 ومــــــــــــــــــعلى قدر القرائح والعل هــــــــــــــــــــــــولكن تأخذ اآلذان من
 

 : فباهلل عليكم انظروا في النصوص التالية
إذا جاء العدو صار اجلهاد  "رحه اهلل ابن قدامة المقدسيقال 

 ز التخلف عنهعليهم فرض عني ، و وجب على اجلميع ، فلم جي
" . 

ومممْن عملمْيِه دمْيٌن حمالٌّ أمْو ُمؤمجٌَّل ، ملْم جيمُْز لمُه اخْلُُروُج : وقال رحه اهلل
ِفياًل ،  ُركم ومفماًء، أمْو يُِقيمم ِبِه كم إىلم اْلغمْزِو إالَّ بِِإْذِن غمرميِِه ، إالَّ أمْن ي مت ْ
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ا قمالم الشَّ . أمْو يُ ومث  قمُه ِبرمْهنٍ  اِفِعيُّ ، ومرمخَّصم مماِلٌك يف اْلغمْزِو ومهِبمذم
ُه اْلُمطمالمبمُة ِبِه ومالم  ِلممْن الم ي مْقِدُر عملمى قمضماِء دميِْنِه ؛ أِلمنَُّه الم ت مت مومجَّ

ْ يمُكْن عملمْيِه دمينٌ  ا لمْو ملم ْبُسُه ِمْن أمْجِلِه ، ف ملمْم مُيْنمْع ِمْن اْلغمْزِو ، كممم  حم
ادمُة الَّيِت ت مُفوُت هِبما الن َّْفُس وملمنما أمنَّ اجلِْ  . همادم تُ ْقصمُد ِمْنُه الشَّهم

اءم  اءم إىلم رمُسوِل اللَِّه  ف مي مُفوُت احلْمقُّ ، ِبفموماهِتما ، ومقمْد جم أمنَّ رمُجاًل جم
ِبيِل يما رمُسولم اللَِّه ، : صملَّى اللَُّه عملمْيِه ومسملَّمم ف مقمالم  إْن قُِتْلت يف سم

ْين  ن معمْم ، : صماِبًرا حُمْتمِسًبا ، ُتكمفَُّر عمِّن  خمطمايمايم ؟ قمالم  اللَّهِ   إالا الدا
 [رموماُه ُمْسِلمٌ  ]، فمِإنَّ ِجرْبِيلم قمالم يل ذمِلكم 

اُد ، فمالم إْذنم ِلغمرميِِه ؛ أِلمنَُّه ت معملَّقم ِبعمْيِنِه ،  م عملمْيِه اجلِْهم ومأممَّا إذما ت معمنيَّ
ًما عملمى مما يف ِذمَِّتِه ، كمسمائِِر فُ ُروِض اأْلمْعيمانِ  فمكمانم   "ُمقمدَّ
أن أصحاب األعراف  من قال الشيخ يأتي بقول: قلت  

شهداء عصاة آلبائهم وقد بين الطبري أنه ال يصح فيه شيء 
وإذا علمت هذا فقد قال الحافظ أبو عمر بن عبد . مرفوع
قد مضى معك و " ال حجة في قول أحد مع السنة"البر 

 . الحديث اآلنف وهو في صحيح مسلم
اءم اْلعمُدوُّ ، أمْن ي مْنِفُروا : وقال أيضا ممْسأملمٌة وموماِجٌب عملمى النَّاِس إذما جم

ُهْم ، وماْلُمْكِثُر ، ومالم يمُْرُجوا إىلم اْلعمُدو  إالَّ بِِإْذِن اأْلمِمرِي  ؛ اْلُمِقلُّ ِمن ْ
أمُهْم عم  لمبمُه ، فمالم مُيِْكنُ ُهْم أمْن ، إالَّ أمْن ي مْفجم ُدوٌّ غماِلٌب يمماُفونم كم

ُهْم وماْلُمْكِثرُ  : يمْستمْأِذنُوُه ق مْولُهُ   . اْلُمِقلُّ ِمن ْ
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اِل  -ومامللَُّه أمْعلمُم  -ي مْعِِّن ِبِه  اْلغمِِّنَّ وماْلفمِقريم ، أمْي ُمِقلٌّ ِمْن اْلمم
يعم النَّاسِ ومممْعنماُه أمنَّ النَّ ومُمْكِثٌر ِمْنُه ،  ِمَّْن كمانم ِمْن ،  ِفريم ي مُعمُّ مجِم

ِة إىلم نمِفريِِهْم ؛ ِلممِجيِء اْلعمُدو  إلمْيِهمْ  أمْهِل اْلِقتمالِ   . ، ِحنيم احلْماجم
اِن  ٍد التَّخملُُّف ، إالَّ ممْن حُيْتماُج إىلم ختمملُِّفِه حِلِْفِظ اْلممكم ومالم جيمُوُز أِلمحم

ْن مُعُه اأْلمِمرُي ِمْن اخْلُُروِج ، أمْو ممْن الم ُقْدرمةم لمُه وماأْلمْهِل ومالْ  اِل ، ومممْن ميم مم
اْنِفُروا ِخفماًفا   ؛ ومذمِلكم لِقمْوِل اللَِّه ت معماىلم  عملمى اخْلُُروِج أمْو اْلِقتمالِ 

 . إذما اُْستُ ْنِفْرمُتْ فماْنِفُروا ومق مْوِل النَّيب   ومثِقمااًل 
اللَُّه ت معماىلم الَِّذينم أمرماُدوا الرُُّجوعم إىلم ممنمازهلِِْم ي مْومم اأْلمْحزماِب ،  ومقمْد ذممَّ 

ُهْم النَّيبَّ ي مُقوُلونم إنَّ بُ ُيوت منما عمْورمٌة   ف مقمالم ت معماىلم  وميمْستمْأِذُن فمرِيٌق ِمن ْ
  وممما ِهيم ِبعمْورمٍة إْن يُرِيُدونم إالَّ ِفرمارًا

أعظم الحجج التي نسمع اليوم أال وهي وهذه من  :قلت  
نقول أوال قد .... قولهم كيف نترك البالد للعدو والفسقة

ثم إن إخراج علماء المسلمين كأنهم أغبياء . أجاب اهلل عنا
نقول : إن قالوا جهاد الدفع فرض عين قالوا كيف نخرج كلنا

، ولن "الخوالف"قد قيدوا ذلك بالكفاية وبمن يبقى يصون 
مسلمون إن نفروا جميعا فال طاقة ألحد بهم إذا يهلك ال

 .فتدبّر ،اجتمعوا ولكن يأكل الذئب من الغنم القاصية
الذي استقر   :اهللرحه  ابن عطيةيف تفسريه قول   القرطبيوأورد 

فرض كفاية فإذا  أن اجلهاد على كل أمة حمم د  عليه اإلمجاع
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قام به من قام من املسلمني سقط عن الباقني ، إال أن ينزل 
 .  فرض عنيالع دو بساحة اإلسالم فهو حينئذ 

اعتقاد مجيع معلوم يف  "يف أحكام القرآن   الجصاصو قال 
أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ، و مل تكن فيهم  املسلمني

م و ذراريهم ؛ أن الفرض مقاومة ، فخافوا على بالدهم و أنفسه
،  أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن املسلمني كافة األمةعلى  

 . و هذا ال خالف فيه بني األمة
إن نزل العدو بقوم من  "يف احمللى   ابن حزم الظاهريو قال 

مغيثاً  يقصدهمففرض على كل من ميكنه إعانتهم أن املسلمني 
 .  هلم

 "رحه اهلل  يف الفتاوى املصرية شيخ اإلسالم ابن تيمية وقال 
و أما قتال الدفع ؛ و هو أشد أنواع دفع الصائل عن احلرمة و 

، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين و  فواجب إمجاعاً الدين ؛ 
فال يشرتط له شرط الدنيا ال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه ؛ 

، و قد نص على ذلك العلماء ؛  بل يدفع ِبسب اإلمكان
   .بنا و غريهمأصحا

إذا أراد العدو اهلجوم  :  و قال رحه اهلل  يف السياسة الشرعية
فإنه يصري دفعه واجبًا على املقصودين كلهم ، و على املسلمني 

و إن  ، كما قال اهلل تعاىل  على غري املقصودين ، إلعانتهم
استنصروكم يف الدين فعليكم النصر إال على قوم بينكم و بينهم 
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بنصر املسلم ، و سواء أكان  ، و كما أمر النيب  ميثاق 
بحسب و هذا جيب الرجل من املرتزقة للقتال أو مل يكن ، 

بنفسه و ماله ، مع القلة و الكثرة ، و  اإلمكان على كل أحد
فهذا دفع عن الدين و احلرمة و األنفس ، ... املشي و الركوب 

   .و هو قتال اضطرار
سالم فال ريب أنه جيب دفعه على وإذا دخل العدو بالد اإل"

األقرب فاألقرب إذ بالد اإلسالم كلها مبنزلة البلدة الواحدة وأنه 
 جيب النفري إليه بال إذن والد وال غرمي ونصوص أحد صرحية هبذا

وهو خري ِما يف املختصرات لكن هل جيب على مجيع أهل 
وقتال  املكان النفري إذا نفر إليه الكفاية كالم أحد فيه ُمتلف

الدفع مثل أن يكون العدو كثريا ال طاقة للمسلمني به لكن 
ياف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يلفون من 
املسلمني فهنا قد صرح أصحابنا بأنه جيب أن يبذلوا مهجهم 
ومهج من ياف عليهم يف الدفع حىت يسلموا ونظريها أن يهجم 

اتلة أقل من النصف فإن العدو على بالد املسلمني وتكون املق
انصرفوا استولوا على احلرمي فهذا وأمثاله قتال دفع ال قتال طلب 

 "ال جيوز االنصراف فيه ِبال ووقعة أحد من هذا الباب
دفع أوسع من فقتال ال :يف الفروسّية  ابن قّيم الجوزيةو قال 

و هلذا يتعني على كل أحد يقوم و .  قتال الطلب و أعم وجوبا
جياهد فيه ؛ فالعبد بإذن سيده و بدون إذنه ، و الولد بدون إذن 
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و ال يشرتط يف هذا النوع من ...  أبويه ، و الغرمي بغري إذن غرميه
اجلهاد أن يكون العدو ضعفي املسلمني فما دون ، فإهنم كانوا 

و اخلندق أضعاف املسلمني فكان اجلهاد واجبا عليهم يوم أحد 
و جهاد ... ألنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع ال جهاد اختيار 

الدفع يقصده كل أحد ، و ال يرغب عنه إال اجلبان املذموم شرعاً 
 .  و عقالً 

فمأممَّا إذما عممَّ النَِّفرُي بِأمْن همجممم ":رحه اهلل اإلمام الكاسانيقال 
ف مُهوم ف مْرُض عمنْيٍ يُ ْفت مرمُض عملمى ُكل  وماِحٍد ِمْن وُّ عملمى ب ملمٍد ، اْلعمدُ 

اِد اْلُمْسِلِمنيم ِمَّْن ُهوم قماِدٌر عملمْيهِ  انمُه ومت معماىلم  آحم  ؛ ِلقمْولِِه ُسْبحم
 اْنِفُروا ِخفماًفا ومثِقمااًل   ن مزملمْت يف النَِّفريِ : ِقيلم . 

انمُه وم  ُْم ِمْن  ت معماىلم ومق مْولِِه ُسْبحم ْوهلم ِدينمِة ومممْن حم مما كمانم أِلمْهِل اْلمم
لَُّفوا عمْن رمُسوِل اللَِّه ومالم ي مْرغمُبوا بِأمنْ ُفِسِهْم عمْن  اأْلمْعرماِب أمْن ي متمخم

ومأِلمنَّ اْلُوُجوبم عملمى اْلُكل  ق مْبلم ُعُموِم النَِّفرِي ثماِبٌت ؛ أِلمنَّ   ن مْفِسهِ 
عمْن اْلبماِقنيم ِبِقيماِم اْلب مْعِض ِبِه ، فمِإذما عممَّ النَِّفرُي الم ي متمحمقَُّق  السُُّقوطم 

ْنزِل ِة اْلِقيماُم ِبِه إالَّ بِاْلُكل  ،  ًنا ِبم  فـ ب ِقي  فـ ْرًضا ع ل ى اْلك لِّ ع يـْ
ِة  رْ الصاْوِم و الصاال  ُه ، وماْلمم أمُة ِبغمرْيِ ، ف ميمْخرُُج اْلعمْبُد ِبغمرْيِ إْذِن ممْوالم

ْفُروضمِة  ْرأمِة يف حمق  اْلِعبمادماِت اْلمم ا ؛ أِلمنَّ ممنماِفعم اْلعمْبِد وماْلمم إْذِن زمْوِجهم
ْرًعا ، كممما يف الصَّْوِم  ًنا ُمْستمثْ نماًة عمْن ِمْلِك اْلممْوىلم ومالزَّْوِج شم عمي ْ

ِة ،  ا يُ بماُح لِْلوملمِد أمْن يمْرُجم ومالصَّالم ْيِه ؛ أِلمنَّ حمقَّ ومكمذم ِبغمرْيِ إْذِن وماِلدم
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ةِ  ُر يف فُ ُروِض اأْلمْعيماِن كمالصَّْوِم ومالصَّالم ْيِن الم يمْظهم ، ومامللَُّه   اْلوماِلدم
 "ت معماىلم  أمْعلممُ 

كتب إن الذي قال "ع الشيخ على من قال نّ قد ش :قلت  
م له وتهكّ وجهّ  كتب عليكم القتالقال  عليكم الصيام

ذلك استنادا إلى إجماع ز ع م ه  وال أفهم كيف ينقض  وردّ  عليه
الشيخ اإلجماع على تعين جهاد الدفع الذي له مستنده من 
أقوال العلماء ويغضب إلجماع لم يحكه سواه وقديما قال 

من ادعى اإلجماع فهو كاذب لعل الناس "اإلمام أحمد 
. صا دون تمحيصوهذا لمن ينقل اإلجماعات تخرّ " اختلفوا

م الشيخ أنكر على من ساق هذا القياس أنه قاله في ث
التلفزيون وال نفهم لهذا معنى إال أن يكون الشيخ ال يرى 

ولعله يشفع . ال ألن يظهر في هذا الجهاز الخبيثسواه مؤها 
أنه لم يقل ما قاله في التلفزيون  رحمه اهلل إلمام الكاسانيل

 .الة والصومفال يرميه شيخنا بالجهل لقياسه القتال على الص
ال طاعة للوالدين في ترك الفرائض : قال اإلمام األوزاعي

ولوال خشية اإلطالة لسقت عشرات . والجمع والحج والقتال
 .األقوال لعلماء شبهوا الجهاد إذا تعين بسائر الفروض
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اجلهاد فرض  ":يف املختار رحه اهلل ابن مودود الموصليوقال 
وقتال الكفار واجب ، د عدمهعني عند النفري العام وكفاية عن

على كل رجل عاقل صحيح حر قادر، وإذا هجم العدو وجب 
 "على مجيع الناس الدفع خترج املرأة والعبد بغري إذن الزوج والسيد

والنفري العام أن حيتاج إىل مجيع : ويف االختيار لتعليل املختار
إال ، فال حيصل املقصود وهو إعزاز الدين وقهر املشركني املسلمني

، وإذا مل يكن كذلك فيصري عليهم فرض عني كالصالةباجلميع، 
 .فهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقني

ومف مْرُض عمنْيٍ إْن همجممم اْلعمُدوُّ ف متمْخرُُج  ":رحه اهلل الزيلعيوقال 
ْرأمُة وماْلعمْبُد ِبالم إْذِن زمْوِجهما ومسمي ِدِه  ودم الم حيمُْصُل إالَّ أِلمنَّ اْلممْقصُ  اْلمم

بِِإقماممِة اْلُكل  ف ميمِجُب عملمى اْلُكل  ومحمقُّ الزَّْوِج وماْلممْوىلم الم يمْظهمُر يف 
ِف مما ق مْبلم النَِّفرِي أِلمنَّ  ِة ومالص يماِم ِِبِالم حمق  فُ ُروِض اأْلمْعيماِن كمالصَّالم

ا اْلوملمُد يمْرُُج ِبغمرْيِ ِبغمرْيِِهْم ِكفمايمٌة فمالم ضمُرورمةم إىلم إبْ  طماِل حمق ِهمما ومكمذم
ْيهِ   "إْذِن وماِلدم

ومف مْرُض عمنْيٍ إْن همجممم اْلعمُدوُّ ف ميمْخرُُج ":رحه اهلل ابن عابدينوقال 
ْنِع ذمِخريمةٌ  ( اْلُكلُّ وملمْو ِبالم إْذنٍ   (وميمْأمثمُ الزَّْوُج ومحنمُْوُه بِاْلمم

أ ْي ع ل ى م ْن يـ ْقر ب  ِمْن اْلع د وِّ ، ف ِإْن (  ق مْولُُه ومف مْرُض عمنْيٍ  )
ا  ع ج ز وا أ ْو ت ك اس ل وا فـ ع ل ى م ْن ي ِليِهْم ح تاى يـ ْفتـ ر ض  ع ل ى ه ذ 

 التاْدرِيِج ع ل ى ك لِّ اْلم ْسِلِمين  ش ْرًقا و غ ْربًا
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ًة ب مْغتمةً  ( ق مْولُُه إْن همجممم اْلعمُدوُّ ) ِذِه احلْمالمُة ُتسممَّى  أمْي دمخملم ب مْلدم ، ومهم
يِع : النَِّفرُي اْلعمامُّ قمالم يف ااِلْخِتيماِر  ومالنَِّفرُي اْلعمامُّ أمْن حُيْتماجم إىلم مجِم

ْرأمِة  ( ق مْولُُه ف ميمْخرُُج اْلُكلُّ  ) اْلُمْسِلِمنيم  أمْي ُكلُّ ممْن ذُِكرم ِمْن اْلمم
ْديُوِن ومغمرْيِِهمْ  اُن الَِّذينم ، السار ْخِسيُّ قمالم  وماْلعمْبِد وماْلمم ِلكم اْلِغْلمم ومكمذم

ُلُغوا إذما أمطماُقوا اْلِقتمالم فمالم بمْأسم بِأمْن يمُْرُجوا وميُ قماتُِلوا يف النَِّفرِي  ملْم ي مب ْ
 "اْلعمام  ومِإْن كمرِهم ذمِلكم اآْلبماُء وماأْلُمَّهماتُ 

اجلهاد على نوعني مث إن فريضة "يف املبسوط  السرخسيوقال 
وهو ما إذا كان  عين على من يقوى عليه بقدر طاقتهأحدمها 

 "النفري عاما
وقد تكون حالة جيب فيها نفري ":رحه اهلل القرطبيقال اإلمام 

وذلك إذا تعني اجلهاد بغلبة العدو على  -الرابعة : ، وهيالكل
قطر من األقطار، أو ِبلوله بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على 

يع أهل تلك الدار أن ينفروا ويرجوا إليه خفافا وثقاال، شبابا مج
وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغري إذنه ومن ال 

 .أب له، وال يتخلف أحد يقدر على اخلروج، من مقاتل أو مكثر
فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من 

ما لزم أهل تلك  قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب
البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم 

 .ومدافعتهم
وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدو هم وعلم أنه يدركهم 
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ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم 
يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية 

 .ها سقط الفرض عن اآلخرينالتي نزل العدو عليها واحتل ب
ولو قارب العدو دار اإلسالم ومل يدخلوها لزمهم أيضا اخلروج 
إليه، حىت يظهر دين اهلل وحتمى البيضة وحتفظ احلوزة ويزى 

 "وال خالف يف هذا .العدو
شارح  الدرديرمعلقًا على كالم الشيخ  رحه اهلل الدسوقيوقال 

ْفِع عملمى اْمرمأمٍة ": ق مْولُُه  ":رحهما اهلل مختصر خليل ومأمنَّ ت مومجُّهم الدَّ
ْفِع ُهوم عمنْيُ ف مْرِضيَِّة اجلِْهماد "ومرمِقيٍق  ْفُع  ِفيِه أنَّ ت مومجُّهم الدَّ ومت مومجَّهم الدَّ

أمنَُّه قمالم ، ومِإْن كمانم الت َّومجُُّه  ِ ِبفمْجِء اْلعمُدو  عملمى ُكل  أمحمدٍ   عملمْيِهْم فمكم
ُر ممْعُقوٍل فماأْلمْحسمُن أمْن جُيْعملم ق مْولُُه  عملمى اْمرمأمةٍ  ا غمي ْ ومِإْن عملمى : ومهمذم

م ِبفمْجِء اْلعمُدو  عملمى ُكل   : اْمرمأمٍة ُمبمالمغمًة يف حممُْذوٍف ، وماْلممْعىنم  ومت معمنيَّ
ْيُخنما قمالم  ا ق مرَّرم شم ُد اْمرمأمًة ، كمذم ٍد ومِإْن كمانم ذمِلكم اأْلمحم  ْلج ز وِليُّ اأمحم

ادم صمارم وماِجًبا :  ْرأمِة وماْلعمْبِد ومالصَّيب  أِلمنَّ اجلِْهم ْم إْذ ذماكم لِْلمم ومُيْسهم
ا الم  ُب عملمْيِهْم ومِلذم ْأُهْم اْلعمُدوُّ فمالم جيِم ْيُث ملْم ي مْفجم عملمْيِهْم ، ومأممَّا حم

ُمْ   . ُيْسهمُم هلم
: القدوريي ملسائل التسهيل الضرور  محمد عاشق إلهي البرني

اجلهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من املسلمني سقط عن 
فإن هجم العدو ... وإن مل يقم به أحد أمثوا كلهم برتكهالباقني، 
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على بلد من بالد املسلمني افرتض اجلهاد فرض عني على مجيع 
 "املسلمني ولزمهم دفع العدو

 تجاهد جهادا شرعيا إن كانت الطائفة المقاتلة اآلن ال: قلت  
فكيف سقط عنا إثم ترك فرض الكفاية كافة، وإن ال أفيكون 
جزاء من حمل عنا الفرض ورفع عنا اإلثم أن نسلقهم بألسنة 
حداد؟ ثم هذه الحجة الواهية أننا إذا قلنا الجهاد فرض عين 

قلت قد " تعرف معنى كالمك؟ أنت تؤثم مليارا ونصف"قالوا 
 ،ما افترض عليهم وال وجل إن تركواأثمهم العلماء قاطبة 

ولكن اهلل قيض طائفة مقاتلة منصورة بإذنه ترفع عن األمة 
اإلثم والحرج وال تسألهم جزاء وال شكورا فيكافئهم السادة 
مشائخ المكيفات واألرائك والليموزين بالطعن فيهم 
وتسفيههم ورميهم بالجهل والخرق وأعظم من هذا يرمونهم 

أن وما تملكون إن أراد اهلل "أقول . بأنهم خوارج العصر
 ".أجورا لم يعملوا لها لمجاهدينيحدث ل

الضرب الثاين اجلهاد الذي هو ": رحه اهلل اإلمام النوويقال 
فرض عني فإذا وطئ الكفار بلدة للمسلمني أو أطلوا عليها ونزلوا 

فرض عني على التفصيل باهبا قاصدين ومل يدخلوا صار اجلهاد 
 تعاىل  وجيوز أن ال حيوج املزوجة إىل إذن الذي نبينه إن شاء اهلل
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الزوج كما ال حيوج إىل إذن السيد وال جيب يف هذا النوع استئذان 
  "الوالدين وصاحب الدين

ُ عملمْيِهْم  )وم  " :رحه اهلل اإلمام زكريا األنصاريوقال   )ي مت معمنيَّ
دم الْ  م ِبُدُخوِل اْلُكفَّاِر فمِإْن دمخملم اْلُكفَّاُر ِبالم عملمْيِهْم  ( ُمْسِلِمنيم ت معمنيَّ

ي ٍد  )؛ ِتِه ( زمْوٍج ) الم ( وم ) عملمى رمِقيِقِه ( ومالم حمْجرم ِلسم عملمى زمْوجم
 ."ومالم أمْصٍل عملمى ف مْرِعِه ومالم دماِئٍن عملمى ممِديِنهِ 

ومن حضر الصف من أهل "قوله :يف اإلنصاف المرداويقال 
 .بال نزاع" ني عليهفرض اجلهاد أو حضر العدو بلده تع

أنه ال يلزم " أو حضر العدو بلده"قوله  مفهوم: تنبيه: وقال
كعدم كفاية إىل حضوره  اجةوهو صحيح إال أن تدعو ح. البعيد

  .الحاضرين العدو فيتعين أيضا على البعيد
 شيخنا رسالته ويقول فيهاالذي يشرح له  بابن أبي زيدوأختم 

إذا كانا [ وال يغزى إال بإذن األبوين]" [الثمر الداين]بشرح اآليب 
سحنون مطلقا مسلمني أو  مسلمني عند ابن القاسم وعند 

مدينة قوم ويغريون ]أي ينزلون [ إال أن يفجأ العدو]كافرين 
[ ففرض عليهم]أي على أهل املدينة أو غريها من القرى [ عليهم

دفعهم وال يستأذن األبوان يف ] أي على أهل املدينة أو غريها
وذكر أنه ... فيجب على من له أب ومن ال أب له[ مثل هذا

وال يستأذن  جيب على من يليهم أن يعينوهم وقول املصنف
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أي هذا ومثله من فرائض األعيان كاحلج  األبوان يف مثل هذا
 "والصالة وطلب العلم العيِّن

خروجها الذي نص عليه  :مالحظة تخص خروج المرأة
أن تخرج في بلدها الذي فجأ فيه : العلماء مقيد بأمرين

أن ال تسير مسافة قصر إال في جيش آمن كما نص . العدو
ر إلى خط يالوالع عليه أحمد وغيره وأثم من يعرض النساء

 .الوقوع في يد العدو
 

وجعله في حق بقية الناس  هل يأثم من أتى فرض الكفاية
 ؟سنة

: الشرح املمتعرحه اهلل يف  العثيمينمحمد صالح وقال الشيخ 
وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقني، 

 .سنة يف حقهم وصار
ما أرغبنا عن هذه السنة وما أشد انتقادنا لمن جعلها : قلت  

مع أننا ندعو الناس إلى اتباع النبي كما اتبعه . في حقنا سنة
  .وما كانوا عن شيء من سنته راغبين السلف األولون
وإذا كان األبوان فاسقني يكرهان اجلهاد : وقال رحه اهلل

واملستقيمني ويكرهان أن تعلو كلمة احلق لكنهما مسلمان فهل 
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ظاهر كالم املؤلف أنه ال ... ؟ التطوعيشرتط إذهنما يف جهاد 
هنما ونيتهما إىل اهلل لكن يف من هذا شيء فإذا جياهد إال بإذ

علمنا أهنما مل مينعاه شفقة عليه بل كراهة ملا يقوم به من جهاد 
 .الكفار ومساعدة املسلمني ففي طاعتهما نظر

فإن كان في . تنا نتعلم اإلنصاف ممن ننقل عنهملي: قلت  
 .المسألة تفصيل ذكرنا كل وجوهها

 
 :ألميراقال الشيخ من شروط الجهاد أن يكون مع 

يعِّن ( ويغزى مع كل بر وفاجر): كما يف املغِّن ابن قدامةقال 
وسئل عن الرجل [ أحد بن حنبل]قال أبو عبد اهلل . مع كل إمام

يقول أنا ال أغزو ويأخذه ولد العباس إمنا يوفر الفيء عليهم، 
مثبطون سبحان اهلل هؤالء قوم سوء هؤالء القعدة : فقال

أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما قعدتم من  : جهال، فيقال
 كان يغزو؟ أليس كان ذهب اإلسالم؟ ما كانت تصنع الروم؟

 .هلل دره من إمام ألهل السنة: قلت  
يُغزى أهل الكفر مع كل فاسق من  :يف احمللى   ابن حزمقال 

األمراء ، و غري فاسٍق ، و مع املتغلب و احملارب ، كما يغزى مع 
 .  و يغزوهم المرؤ وحده إن قدر أيضاً اإلمام ، 
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 .األكوع رضي اهلل عنه نعم ويشهد له حديث سلمة بن: قلت  
فرض اجلهاد على الكفاية  :اإلقناع كما يف  و قال املاوردي 

 .  يتواله اإلمام ما لم يتعّين
منه أنه إذا تعين ولم يقم به اإلمام لم يسقط بل يسقط : قلت  

 .حق اإلمام
كما يف الدرر السنية    العالمة عبدالرحمن بن حسنقال الشيخ و 
و ال ريب أن فرض اجلهاد باق إىل يوم القيامة ، و املخاطب  :

ة وجب عليها به املؤمنون ، فإذا كان هناك طائفة جمتمعة هلا منع
أن جتاهد يف سبيل اهلل مبا تقدر عليه ال يسقط عنها فرضه ِبال 

 .، و ال عن مجيع الطوائف
بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد ال يجب :رحه اهلل قال و 

، و العدول عن  إال مع إمام متبع ؟ هذا من الفرية في الدين
لى بطالن هذا القول أشهر من أن سبيل املؤمنني ، و األدلة ع

تذكر ؛ من ذلك عموم األمر باجلهاد و الرتغيب فيه و الوعيد يف 
 .  تركه

كل من قام باجلهاد يف سبيل اهلل فقد أطاع اهلل و  : قال أيضاً و 
ال يكون اإلمام إال بالجهاد ال أنه ال يكون أدى ما فرضه اهلل و 

 .جهاد إال باإلمام
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 :عدم ترتب مفسدةاشتراط 
ومقماُلوا ِإْن ن متَِّبِع اهْلُدمى ممعمكم نُ تمخمطَّْف ِمْن " املشركني وهذه كقول

 "أمْرِضنما

قائل :  ابن عباسهذا قول مشركي مكة قال :لقرطبيقال اإلمام ا
ذلك من قريش احلارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف 

ولكن مينعنا أن , إنا لنعلم أن قولك حق : القرشي قال للنيب 
ُمافة أن يتخطفنا العرب من , ونؤمن بك , نتبع اهلدى معك 

وال طاقة لنا , الجتماعهم على خالفنا  -يعِّن مكة  -أرضنا 
 . هبم وكان هذا من تعلالهتم والتخطف االنتزاع بسرعة

 .ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح: وقال الشيخ
وحىت ال أطيل أسوق قوال  .ليس هذا الكالم على إطالقه: قلت  

إذا اجتمعت مصاحل   :رحه اهلل لعز بن عبد السالملواحدا 
 ومفاسد فإن أمكن حتصيل املصاحل ودرء املفاسد فعلنا ذلك

، وإن تعذر  فمات َُّقوا اللَّهم مما اْستمطمْعُتمْ  : تعاىلامتثااًل ألمر اهلل 
درأنا  ن كانت املفسدة أعظم من املصلحةالدرء والتحصيل، فإ
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يمْسأملونمكم عمِن  املفسدة وال نبايل بفوات املصلحة؛ قال اهلل تعاىل
ِبريٌ  ا ِإمْثٌ كم ْيِسِر ُقْل ِفيِهمم ا أمْكب مُر ِمْن  اخلْمْمِر وماْلمم ِإمْثُُهمم ومممنماِفُع لِلنَّاِس وم

ا أكرب من منفعتهما، وإن  ، حرمهما ألن مفسدهتمن مْفِعِهمما
أعظم من املفسدة حصلنا املصلحة مع التزام  كانت املصلحة

واملفاسد فقد يتخري بينهما وقد  املفسدة، وإن استويت املصاحل
 .يتوقف فيهما

 و ال إمث بعد الكفر أعظم :يف احمللى  ابن حزم األندلسيقال 
أمر بإسالم حرمي املسلمني  من إمث من هنى عن جهاد الكفار ، و

 .  إليهم

إن النفوس حمرتمة حمفوظة : "يف املاوفقات اإلمام الشاطبييقول 
ومطلوبة اإلحياء ِبيث إذا دار األمر بني إحيائها وإتالف املال،  

فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان الدين . وىلكان إحياؤها أ
أوىل وإن أدى إىل إماتتها كما يف جهاد الكفار وقتل املرتد وغري 

 .ذلك
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 أصبحنا نشهد ألنفسنا أننا حندث أنفسنا بالغزو ويا للعجب
الشهادة  من سأل اهلل"اعتذارا منا عن ترك الغزو ونستدل ِبديث 

فأين حنن " بصدق بلغه اهلل منازل الشهداء وإن مات على فراشه
وحنن حندث أنفسنا بالغزو ونسأل  اجلهاد وقد فتح بابهمن 

الشهادة على الفراش وهذا ال يكون معه صدق إال إذا رافقه 
أي أنه " من مل يغز أو حيدث نفسه بغزو"أمل تر إىل قوله : عمل

عد طلبه فهو ِمن حدث نفسه به كما إن عجز عنه ومل يتيسر له ب
لَّْيسم عملمى الضُّعمفماِء ومالم عملمى اْلممْرضمىَٰ ومالم عملمى   يف قوله تعاىل 

ُدونم مما يُنِفُقونم حمرمٌج ِإذما نمصمُحوا لِلَِّه ومرمُسولِِه  مما عملمى  الَِّذينم الم جيِم
ِبيٍل  ومالم عملمى الَِّذينم ِإذما مما *  وٌر رَِّحيمٌ وماللَُّه غمفُ  اْلُمْحِسِننيم ِمن سم

ُلُكْم عملمْيِه ت موملَّوا وَّأمْعيُ نُ ُهْم  أمت مْوكم لِتمْحِملمُهْم قُ ْلتم الم أمِجُد مما أمحِْ
ُدوا مما يُنِفُقونم  ْمِع حمزمنًا أمالَّ جيِم أما من استطاع ومل  تمِفيُض ِمنم الدَّ

ِإمنَّما السَِّبيُل عملمى الَِّذينم  يستجب فيصدق فيهم قوله تعاىل 
رمُضوا بِأمن يمُكونُوا ممعم اخلْموماِلِف ومطمبمعم اللَُّه  ومُهْم أمْغِنيماُء  يمْستمْأِذنُونمكم 

 .عملمىَٰ قُ ُلوهِبِْم ف مُهْم الم ي مْعلمُمونم 
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افًَّة  ون بقوله تعاىل ويستدلّ   ف ملمْوالم  ۚ  وممما كمانم اْلُمْؤِمُنونم لِيمنِفُروا كم
ُهْم طمائِفمٌة ل يمت مفمقَُّهوا يف الد   يِن وملِيُنِذُروا ق مْوممُهْم ن مفمرم ِمن ُكل  ِفْرقمٍة م ن ْ

ُرونم  ُعوا ِإلمْيِهْم لمعملَُّهْم حيمْذم أنه مل يعرف عن  كن فاهتملو  ِإذما رمجم
 أحد من املتبوعني تركه للجهاد بالكلية إال من عذر شرعي معترب

وكان الصحابة ال يتخلفون إال من عذره اهلل أو خلفه رسول اهلل 
  على املدينة ويف قصة كعب بن مالك  يف الصحيحني أنه
 فكنُت إذا خرجت يف الناس بعد خروج رسول اهلل : قال

عليه النفاق،  مغموصا فطفت فيهم، أحزنِّن أين ال أرى إال رجاًل 
 .أو رجاًل ِمن عذر اهلل من الضعفاء

أما سؤال الشهادة بصدق يقتضي طلبها عمال بصدق وإال  
 يُ نماُدون مُهْم أمملْم نمُكن مَّعمُكْم  كانت من األماين كما يف قوله تعاىل 

قماُلوا ب ملمىَٰ وملمَِٰكنَُّكْم ف متمنُتْم أمنُفسمُكْم ومت مرمبَّْصُتْم وماْرت مْبُتْم ومغمرَّْتُكُم 
اءم أمْمُر اللَِّه ومغمرَُّكم بِاللَِّه اْلغمُرورُ  قال السعدي   اأْلممماينُّ حمىتََّٰ جم

أحاديث النفس : واألماين " [سورة النساء] رحه اهلل يف التفسري
قرتن هبا دعوى جمردة لو عورضت مبثلها اجملردة عن العمل، امل

  "  .لكانت من جنسها
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إن "وهذا يضاهي من مل حيدث يف اإلسالم عمال وال سعيا وقال 
قول اهلل فيه بل اليوم نسمع من يصدق ". اهلل غفور رحيم

 ممااًل وموملمًدا َّ ُوت منيم طَّلمعم *  أمف مرمأمْيتم الَِّذي كمفمرم ِبآيماتِنما ومقمالم ألم
وهذا مداره كله على اإلرجاء  اْلغمْيبم أمِم اختَّمذم ِعندم الرَّْحمَِٰن عمْهًدا

يصل إىل التجهم وهو أمر جد خطري  الدرجات يف اختالفمع 
وكان اإلمام حقا وشيخ  ابن المباركوحسبنا يف ذلك قول 

الروافض واخلوارج والقدرية : أصول البدع أربعة : "اإلسالم صدقا
أولئك ليسوا من أمة : واجلهمية؟ فأجاب :له فقيل. واملرجئة

اليهود والنصارى وال  إنا لنحكي كالم: وكان يقول. حممد
كلنا "وهم اليوم الذين يقولون  ".نستطيع أن حنكي كالم اجلهمية

 ".ِمسلمني

نقول وباهلل التوفيق من : والسؤال كيف تحقيق معنى الحديثين
خرج فقد باشر اجلهاد بنفسه ومن أنفق فقد باشره مباله ومن 

ومن عجز بعد طلب  كان قائما على مرياث النيب حرض عليه  
ذلك يقول ويف . ِإذما نمصمُحوا لِلَِّه ومرمُسولِهِ  فقد عذره اهلل بشرط 

 فصٌل يف التحريض على" سلطان العلماء العز بن عبد السالم
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لَُّف ِإالَّ ن مْفسمكم قال اهلل تعاىل : اجلهاد ِبيِل اللَِّه الم ُتكم  ف مقماِتْل يف سم
وقال  لَِّذينم كمفمُروا عمسمى اللَُّه أمن يمُكفَّ بمْأسم ا ومحمر ِض اْلُمْؤِمِننيم 

ا النَّيبُّ حمر ِض اْلُمْؤِمِننيم عملمى اْلِقتماِل  تعاىل  من قاتل يف  يما أمي ُّهم
بنفسه  سبيل اهلل بنفسه وحث على ذلك فقد باشر اجلهاد

ه فحاز أشرف التسبب واملباشرة وكان ه ِبثّ وتسبب إىل حتصيل
وإذا كان هذا . حثه على ذلك أمرا باملعروف الذي هو تلو اإلميان

 ذلك بقوله وفعله ملن تسبب بقوله فما الظن مبن تسبب إىل
 فجند األجناد وباشر اجلهاد؟

واليوم بعض علماء السالطني يدعو إىل اجلهاد يف سبيل  
وقد قال . ا حتت راية جاهلية عميةالدميقراطية فأيهما يا شيخن

ُغونم  تعاىل  ومممْن أمْحسمُن ِمنم اللَِّه ُحْكًما ل قمْوٍم  فمُحْكمم اجلْماِهِليَِّة ي مب ْ
 .يُوِقُنونم 

والحض على السنن والمستحبات وفروض الكفايات واجب 
 فكيف يكون حكمه عند الواجبات؟ اهلل علما رزقهعلى من 
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 . وشيخنا يتمىن اجلهاد السرتجاع القدس

ثم هل تسترد القدس . قد اغتصبت األندلس قبلها: قلت  
أليس في علماء . بمظاهرة أعداء اهلل ورسوله على أهل القبلة

القيروان أسوة حسنة لنا حين خرجوا مع أبي يزيد الخارجي 
وقالوا نكون مع أهل القبلة على . على العبيديين الكفرة

حتى لو كان شبابنا خوارج فهم أقرب إلى شيخنا ف. الكفار
وممن يستبدل الذي " القرآن خليه في دارك"ممن يدعو إلى 

كما قال أحد السادة األحناف من هو أدنى بالذي هو خير  
لم أجد مثال لمن يستبدل شريعة "علماء القرن الثالث عشر 

عل يتأذى من ريح المسك اهلل بقوانين البشر إال الج  
 ".لعذرةستطيب بايو 

أصبح يتكلم يف اجلهاد  " مستخفا ومل يفت شيخنا طبعا أن قال
من  " : رحه اهلل ابن المباركقال  وقدميا" كل من هب ودب

استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف باألمراء ذهبت 
 "اإلخوان ذهبت مروءتهومن استخف بدنياه، 
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ا عن مسائل اجلهاد فما أنصف شيخنا وال وفيق أمأقول وباهلل الت
بعلم يستفاد، ولكن إن هو إال تأصيل مبتدع أجاد وال أتى 

فرتاه يستدل  بعيتّ سلفا فيها  اختلط فيه احلق بأقوال ال نعلم له
بأن جهاد الطلب ال يتعني ألن مقتضاه أن يرج كل الناس 

بيوهتم عورة ونقول قد تقدم معنا أن العلماء الذين أمجعوا ويذرون 
على تعينه مل يكن ليفوهتم هذا وقد بينوا أن التعني على اجلميع 

فما هي إال منزلة بني املنزلتني . األقرب فاألقرب حىت يكفوا
 .يستدل يعتقد مث أحدثها الشيخ ألنه إمنا

أقول وباهلل التوفيق  . وقد يقول قائل هنا هذا حكم على النوايا
هو علم كال واهلل بل هو حكم على الظواهر وبغالب الظن الذي 

عند أهل السنة واجلماعة كما ال يفوت الشيخ، ذلك أنه ختم 
ن ال يرج أ" شخصي"باختيار " العلميالتأصيل "حماضرته بعد 

شباب تونس إىل الشام فإن كان الشيخ قد اختار هلم ففيم 
 التأصيل العلمي وإال فكيف يؤصل تأصيال هو أول من يالفه؟

خريه وإلقاء احملاضرات يف وهذا من مثرات جمالسة من ال يرجى 
إن من إذالل العلم بذله "هلل دره من إمام  مالكالقصور وقد قال 
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 ناظرة من تقدم منه سب هللهذا فضال عن م". ملن ال يطيعك
وهاهنا أسوق بعضا من نصوص السلف يف ذم  بهولرسله ولكت

املناظرة مشروعة وأمثلتها يف القرآن ]هذا النوع من املناظرات 
والسنة ولكن السلف كرهوا ما كان فيه رفع ملنزلة املبتدعة 
والزنادقة وميكن أن يتخلله كلمات زندقة وكفر وإهانة للمسلمني 

أهل السنة أال وهو اإلعراض عن  حىت صار أصال يتميز به أئمة
 [:؟مناظرة أهل األهواء فكيف مبن يفتخر أهنم رفضوا مناظرته

ال جتالسوا أهل األهواء وال جتادلوهم : "  الحسن البصريقال 
 " وال تسمعوا منهم 

. املراء يف العلم يقسي القلب ويورث الضغائن: الشافعيقال 
من إذالل العلم أن تناظر كل من ناظرك وتقاول كل من : وقال

  .قاولك

يا أبا عبد اهلل الرجل عاملا :  لمالكقيل : قال اهليثم بن مجيل 
يرب بالسنة فإن  و لكن, ! ال : ل عنها ؟ قال أجياد بالسنة

  " قبلت منه و إال سكت
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القرآن هو اإلمام فأما هذا : يقول  مالكاً مسعت  ابن وهبوقال 
 ! " املراء فما أدري ما هو 

  . ليس اجلدل من الدين بشيئ: و قال أيضاً 

أصول السنة عندنا التمسك مبا كان عليه : " اإلمام أحمدقال 
وكل بدعة , و االقتداء هبم و ترك البدع  ,  أصحاب الرسول

 " و ترك املراء و اجلدال و اخلصومات يف الدين ,  ضاللة
و ما نازعت صاحب , بلغت الثمانني :  الليث بن سعدقال 

 هوى قط 
إياك واخلصومة "  ميمون بن مهرانكتب يل : قال  يونسعن 

جتادلن عاملا وال جاهال أما العامل فإنه يزن  واجلدال يف الدين وال
وأما اجلاهل فإنه يشن بصدرك  عنك علمه وال يبايل ما صنعت

 الدارميرواه " وال يطيعك 
ه إذا أراد اهلل بعبد خريا فتح علي: " قال  معروف الكرخيعن 

عليه باب اجلدل وإذا أراد بعبد شرا أغلق عليه  باب العمل وأغلق
 " اجلدل  باب العمل وفتح عليه باب

إياكم واملراء فإهنا ساعة " :  مسلم بن يساروما أمجل ما قال 
 "  جهل العامل وهبا يبتغي الشيطان زلته
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من جعل دينه غرضا : عمر بن عبد العزيزوأختم بقول 
 .للخصومات أكثر التنقل
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 :خامتة
أقول إن يف شيء ِما خطته يداي شدة قد يلومِّن أن  وال يفوتِّن

: فيها كثري وقد يتعجب منها من يعرفونِّن ولكِّن أقول موضحا
لكِّن و " غضبه على أبنائه"لقد اتبعت منهج الشيخ نفسه يف 

ومل  همأغض الطرف عن طوامّ مل باملقابل مل أغازل أهل الباطل و 
أجعل نفسي ألعوبة لدى مهرجي الربامج التلفزية يلعون علي 
صفات املشيخة واإلعتدال املزعوم إذا أرادوا أن يتسلطوا على 
أهل احلق ويرمونِّن بأقذع النعوت وأذهلا إذا ما انتهت لعبتهم 

 .القذرة

 : المتنبيل وعلى كل حال قا
 مضر كوضع السيف يف موضع الندى ىووضع الندى يف موضع السيف بالعل
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قوله  رنتدبّ أنصح نفسي وشيخنا وكل إخواني أن  :نصيحة
 :"قطعة من حديث ] "فمن وقي بطانة السوء فقد وقي

 .[عند أحمد والنسائي وأصله عند البخاري

م ث ل  الجليِس : وفي الصحيحين من حديث أبي موسى 
، فحامل   الكيرِ  ونافخِ  الصاالِح والساوِء ، كحامِل المسكِ 

إماا أن ي حِذي ك  ، وإماا أن تبتاع  منه  ، وإماا أن تجد  : المسِك 
إماا أن يحِرق  ثياب ك  ، وإماا أن  : الكيرِ  ونافخ   منه  ريًحا طيِّبًة ،
 .تجد  ريًحا خبيثةً 

ولم أر أشد إساءة لشيخنا من بطانته التي ال تألوه خباال 
وال أرى هذا إال النعدام " الفايسبوك"خاصة عبر صفحته في 

الناصح فيهم وهذا واهلل من الشقاء كما قال اإلمام سفيان بن 
 : عيينة
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 ؤددــــــــــومن الشقاء تفردي بالس خلت الديار فسدت غير مسود
 

وأن ال  عالم الحلم واألناة وأن ال ينتصر لنفسهلفمن خصال ا
والنصيحة . يسخر وال يستخف باإلخوان فضال عن األقران
كل لترياق  هغالية عزيزة، والحق قد يكون مرا تجرعه ولكن

 ،سقم، والباطل قد يكون زالال ولكنه ممحقة للرزق والبدن
عله اهلل ومن الرزق األعمال والقبول وأن يكون المرء حيث ج

حتى ينقله، وأن يتأهل حتى يستحق وعد اهلل إنه ال يخلف 
 .الميعاد

والوحشة؟ ومتى تكون  رقةأما عن قول بعضنا ما هذه الف  
 األلفة واألخوة؟

 : وقعنييف إعالم امل رحه اهلل  شمس الدين ابن القيمقال فقد 
األعظم هو العامل صاحب  اعلم أن اإلمجاع و احلجة و السواد

فإذا ... إن كان وحده ، و إن خالفه أهل األرض احلق ، و 
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ظفرت برجل واحد من أويل العلم ، طالب للدليل ، حمكم له ، 
متبع للحق حيث كان وأين كان ، ومع من كان ، زالت الوحشة 

 . خالفك وحصلت األلفة و لو

وجيرب كسرنا ويرحم  فاهلل أسأل أن جيمع مشلنا
نه ويل ذلك والقادر ضعفنا ويؤلف بني قلوبنا، إ

والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى . عليه
احلمد هلل رّب  وآخر دعوانا أن آله وصحبه أمجعني

 .العاملني
 


