
ة إإنقاذُذ ااألمَّ

فتوىٰى مفصلة
في إإثباتت أأنن ددااعش خوااررجج ووأأنن قتالهم ووااجب

االشيخ

محمد أأبو االهدىٰى االيعقوبي
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االطبعة ااألوولٰى
٢٠١٥ / ١٤٣٦
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ااإلهدااءء

إإلٰى ااألبرياءء االذين ُقتلواا في سورريَة باسم ااإلسالمم ظلًما ووعدووااًنا

أأهديي ثواابَب هذاا االعمِل سائالً َهللا تعالٰى لهُم االرحمَة وواالمغفرةة

لواانن ووألهلهْم جميَل االصبر ووُحْسَن االعزااءِء وواالسُّ

ووألهِل االشامِم االفرجَج وواالنصَر االقريب
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مقدمة االكتابب

ـلحماا ـ ـللُدـ ااـ ررببِّ ـلعِّٰه ـلمياـ ـ ووااـ ـلصن، ووااـ ـلسالةُة ـعلالمُمـ ـسيىـ ِدـ ـمحمـانِّ ـ ٍدـ ِمـتـاخَّ َِ

ين، االمبعوثِث ررحمًة للعالمين، ووعلٰى آآلِه ووصحبِه أأجمعين ِبيِّ  .االنَّ

ـبعـامأأ ـفقُدـ وورردَدـ ـحولَلـحؤاالٌلـساـند ـقتِمـكُ ااـ ـلمسلميالل ـ ـ ـ ـ ألـ ـتبن ااـ ـلتنظياعع ـ ـ ـ مـ
ـلماا ـسمُـ ٰىـ ااإلـلدووـلاـبَّ ـميالـسة ااـ ـلمعة، ـ ااـ ـختصرووفِف ـ وـهلـه،)شـعدداا(ــبارًرااـ
ااإلـفٌزـئاـج أأممـسي ووـحالمم ـصفتيـهاـمراامم، ـ ـفق.هـ ااـ ـضطد نـمدددـعرتتـ
كتاا ــل ــ ااــئاــ عسكب ــل ــ ــ لةــيوررــسيــفةــيرــ ــل ااــفوللــخدــ ــلحي ؤالءءــهعــمرببــ
ـلغاا ووـ ـشغلرببـحيـهالةة، ـ ـكثيتـ ـ ـمنهًرااـ ـ ااـعمـ ـلجهن ـ ـنظدـضاددـ ااألـ دـسامم
ـلمجاا ـ ـفسقرمم،ـ ـ ـمنهطـ ـ ـشهمـ ـكمدااءء،ـ إإـعدأأتتـباـ ددوولل ـميالـسدةة ااـ ـلحة رببـ

ـعل ااـهٰىـ ـلتنظيذاا ـ ـ ـ ااـ ـلخطيم ـ ـ ووـ ـيتسر، ـ ااـ ـلمقاءءلل ـ ـتلاـ ووااـيوررـسيـفوننـ دووللـلة
ـلعاا ـبيرـ ـحكنـعةـ ااـهمـ ـلقتذاا ـ ااـ رضضـفذييـلالل ـعليهُ ـ ـ ووـ ـحكم، ـقنـممـ لـتُ

ـمنه ـ ااـهيـفمـ ـلمعذهه ـ ـيكلـهارركك،ـ ـشهيوننـ ـ ـمنووددااررتت.ًدااـ ـنقدةةـمذـ اتٌتـشاـ
ـشبكيـف ـ ااـ ـلتاتت ااالـصوااـ ـجتمل ـ ـحكوللـحيـعاـ ااـ ـلطيم ـ ااـياررـ ـلمشن ـ ـكياررـ نـ
ااـف ـلحي ـعلرببـ ددااـ ووـعٰى ـمشنـمدددـعرددددـتدـقش، ـهياـ ااـ يـفاةةـعدـلر
ـبي ااـ ـلحكانن ـ إإننـبم،ـ ـبعل ااـففـقوـتؤالءءـهضـ ـلحكي ـ ـلشهاـبمـ ـ ـعلاددةةـ ٰىـ

.من ُيقَتُل من االمسلمين ووهو يحارربب هذاا االتنظيم

ـكم ااألـ أأنن ـسئلا ـ ـتكةـ ـعلينرتتـثاـ ـ ـ ااـمـاعنـماـ ـلمسلمية ـ ـ ـ ـ ـحيثمنـ ـ ـ ررـ ـحلنا ـ ووأأـ َّٰىـنا

ــحل ــلَــ با،ــنْ طل ــي ــ ــ ــمعوننــ ااــفرــ ررأأيي شة ــل عرــ ــي مةــ ي ــف ــ قاــ ــي أأــبوممــ ذااــهرااددــفه
ـلتنظياا ـ ـ ـ ـشنيعَمـئرااـجنـممـ ـ ـ ااإلـساـبٍةـ ـغينـمددًدااـعاـندـجوووو.الممـسم رـ
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ـلمسلمياا ـ ـ ـ ـ ـيتسنـ ـ أأـقوـمنـعوننـلاءءـ ااـهف ـلسنل ـ ـفيمةـ ـ ـينساـ ـ إإـ ـليهب ـ ووـ لـهم،
ـيقاـم ـم)شـعدداا(هـبوممـ ـجُ ٌعـمْ ـعليَ ـ ـعنهـ أأـ ااـهد ـلسنل ـ ووـ ـتمثلـهة، ـ آآررااءءـ ل

ـتنظي ـ ـ ااـ ااإلـلدووـلم ـميالـسة ااـهأأ)شـعدداا(ةـ ـلسنل ـ ألننـ ووـمدددااـعة، لـئـاسن
ااـعااإل ـلغالمم ااـبرـ ـلتي ـتتحييـ ـ ـ ااـ ُن ـلفَّ إإـسإلـلرصصـ ااإلـلاءءةة ووـسٰى ـتشالمم هـيوـ
ـمث(ه،ـتوررـص ـمحطلـ ـ ـنيسـكوـفةـ ـخبألـلوززـ Foxاررـ News(ووـق دتتـجد
ااـهوااددـميـف تنظيذاا ـل ـ ـ ـ ووـ ـفتم ووـياووـ ـقفوااـمه ووـ ـئمرااـجه ددـمهـ ـسماددةًة ةـ

تنفي ـل ـ ـ ـ ااـ ـلجمهر ـ ـ ااـ غورر ـل ااإلـميـبرـ ووـفالمم،ـسن ااإلـماننـكتـقي الممـسد
ـلمعتاا ـ ـ ااـفدللـ ـلغي ـتفرـيرببـ ووأأـ ااـعع، ـخليدااـلداادد ـ ااإلـفنـ ااـفالممـسي دووللـلي

 .االغربية تزدداادد باطراادد

ــنظوو ــلخطًرااــ ــ ااألــ ووووــموررةة يوبِبــجر، ــب ــحانِنــ هللاــكُ ــتعم ــفيٰىــلاــ ــفقه،ــ دــ
ـجمعن ـ ـ ااـهاـ ـلكتذاا ـ ااـ ـجيوـلابب ووـ ـجعلنز، ـ ـ ـفتاههـ ـمفصوىٰىـ ـ ـبييـفًةـلَّـ ـحكاننـ مـ

ـقت ااـ ـلخالل ـعموااررججـ ـاموـ ـتفصيعـمً ـ ـ ـيتعلـاملـ ـ ـ ـخصشـعدااـبقـ ووـصوـ ا، دـقً
صن ــخل ــ ــ ياــ ــف إإــ ااــله توواا.وببــجوــلٰى ــب أأووــكذــباــهاــندأأــ أأــصر بافِف ــت ذااــهاععــ

نظياا ت ــل ــ ــ ــ إإذذــ نطبم ــت ــ ــ هقــ ي ــعل ــ ــ ــصفمــ ااــ خاتت ــل ووــ ــكممــهوااررجج، ووررددــ يــفا
جناها   ".شر االخلق وواالخليقة"، وو"كالبب االنارر"ااألحادديث االتي خرَّ

أأننـبووال ـنبيد ـ ااـ أأنن ن ـلبيعِّ ـ ـ ـللبغةـ ـ ـ ـطلاـبدااددييـ ووأأننـ ااـهة، ـلعصذهه ـ ووإإننـباـ ة
ـتسم ـ ااـساـبتـ ـفهةـلدووـلم ـليسيـ ـ ووأأـلدووـبتـ ـنهة، ااـ ووإإنن ـنتسبا ـ ـ الممـسإلـلتـ
ـمنهالممـساإلـف ـ إإذذـباـ ـتستخرييءء، ـ ـ ااإلـ ووااـسدمم ـلجهالمم ـ ـلتجنياددـ ـ ـ ـ ااـ ـلشبد ـ اببـ
ـلتغوواا ـ ـبهرـيرـ ـلتحقيمـ ـ ـ ـ أأـ ـخفيدااففـهق ـ ـتميـفةـ ااـيزـ ـلمنطقق ـ ـ ـ ووـ ـتقسية ـ ـ مـ
ووااـيوررـس ـلعة ووإإـ ـعطرااقق، ااـ ـلمباءء ـ ـللترررااتتـ ـ ااألـخدـ ـجنبل ـ ووااـ ـلتمكيي، ـ ـ ـ نـ
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ااـفرااننـيإل ـلمنطقي ـ ـ ـ أأننـبووال.ةـ ـنشيد ـ ـهنرـ إإـ ااـلا ـلشبهٰى ـ ـ ااـ ـسعوااـلاتت ااـ ـلتة يـ
ـتح ااـهوللـحوممـ ـلتنظيذاا ـ ـ ـ ووـ ـسسيؤـمم ـ ووـ ووأأـتـاقالـعه ووـفدااـهه ـيقنـمه فـ

وو ـكيووررااءءهه، ـنجفـ ااـفحـ ـلسيطي ـ ـ ـعلرةةـ ااـ ـلمى وـ ووااـصَ ووـمرـلل ـلمادديي، اذذااـ
ـيسته ـ ـ ااـ ـلفصدفف ـ ااـئاـ ـلتل ـتحيـ ـنظاررببـ ااألـ ووـيوررـسيـفدـسامم ـلمة، اذذااـ
ـيح ـمحاووللـ ااـياررـتَوـ ـلمنطقخ ـ ـ ـ ـميدـتالللـخنـمةـ ااآلـ ووـثر ـلمارر، عـفدـياذذااـ
يااأل ـقل ـ إإـ ااـلاتت ـلهجٰى ـ ااـمرةةـ ـلمنطقن ـ ـ ـ ووـ مة، ـل ـيضطهاذذااـ ـ ـ أأـ ااـهد ـلسنل ـ ة،ـ
ـلموو ااألـجؤـياذذااـ ـحقج ـبياددـ ااـ ـلطن ووـئوااـ ااـيف ـلفتزررعع ـ ـبينـ ااـ ـلعشن ـ ر،ـئاـ

 .وولماذذاا يعقد االصفقاتت مع االنظامم االسورريي

ـنهإإ أأـ ـسئلا ـ ـتثيةـ ـ ااـ ـيبرـلر ووااـ ـلشبهة ـ ـ ررـكؤـتاتتـ ـبمد ووررااءءـ أأنن ااـها ـلتنظيذاا ـ ـ ـ مـ
ووررااءءههــم ااــما مخططن ــل ــ ــ ــ ااإلــ ووأأنن يالممــساتت، ــل إإالــ بس ــع سهاءءةةــ ب ــل ــ ــ اــ
تنظياا ـل ـ ـ ـ ـتنمـ ااـهبـساـ ـلظذاا ووـ أأـترفف، أأـفدااـهؤدديي ا عً ـب ،ـ ـمثد ـتشلـ هـيوـ

ااإلــص أأــسوررةة ااــمالمم عامم ــل إلــلاــ هم ــظ ددــ ناررهه ــي اــ يً ج م ــه ــ ــ اــ يًّ ع ــب ــ نــعًدااــ
 .االحضاررةةووااإلنسانية وواالرحمة وواالعدلل

ـكشفنوو ـ ـ ـشهاـ ـتاددااتتـ ففـعُ رِّ ـبمقَ ـ ـجهدااررـ ااـ ـلبغل ـ ـلشاـبدااددييـ ـيعرـ ووـ ـغلة، هه،ـ وِّ
أأـعوو ـهليتدمم ـ ـ ـختمنوو.هـ ـ ـ ـببياـ ـ ـبعاننـ ااألـ ـحكض ااـ ـلفقهيامم ـ ـ ـ ااـ ـلضة ـممةـيرووررـ اـ

ـيتعل ـ ـ ـلمسلمياـبقـ ـ ـ ـ ـ ااـبيـفنـ ـلمعالدد ـ ووـيدـهاـ ـغين، ااـ ـلمسلمير ـ ـ ـ ـ الددـبيـفنـ
ـكشفنوو.الممـسااإل ـ ـ ذذـخيـفاـ ـمخكـلاللل ـلفاـ ااـهَةـ ـلتنظيذاا ـ ـ ـ ـللشمـ ـ ـيعرـ ةـ
ـميالـسااإل ـجةـ ووإإـهِ ـعمالممـسإلـلهـتاءَءـسارًراا، ـنكالللـخنـمًدااـ ااـ ـلعهث ـ ودد،ـ

.وواالغدرر بالمستأمنين ووإإررهابب شعوبب االعالم
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ـعمدـقوو إإـندـ ااالـلا ـختصٰى ـ ااـقاررـ ـلمستطدرر ـ ـ ـ ااـ إإذذ ـلمقصاعع، ـ ـ أأننـ ـيكودد وننـ
ااـه كتـٰذاا ـل ـ ـسهاببـ ااـ مَل ـل نُـ ـت ااـيرـقاوَولِل،ـ مَب ـل ِذ،ـخأـ ـيَ ـيسييـفرأأـقُ ـ نـمرـ
ووـقوـلاا ـسهَـيت، لـ ووـلدااووـتُ ـيتسُه، ـ ااـ ـنتشُع ـ ـليستفيارُرهه،ـ ـ ـ ـ ـ ـمنَدـ ااـمـاعهـ ُة ـلنَّ .اسسـ

ررـقوو ـتبند ـ ـعلاههـ ـعشٰىـ ـفصرةةـ ووـ ـييذـتولل ووـ ـتماـخل ـكنرـتوو.ةـ ـتفصياـ ـ ـ لـ
.عددد من االمسائل لما هو أأووسع من االمؤلفاتت

أأــموو ــمقمــهن ااــهدــصاــ كتذاا ــل ــ ياببــ ــب ااــقوــماننــ ــلشف ــيعرــ ااــ غة ــل نــمرااءءــ
ـتح ااـيرـ ـلغف ـلياـ ووااـ ـنتحن، ـ ااـ ـلمالل ـبُـ ـطليْ ـ ـفقن،ـ أأووـ ـتعبهللاـجد ـعلينٰىـلاـ ـ ـ اـ
ـلبياا ـ ووـ ـتصكـلذـلانن، ـيندـ ـلتاـ ـضيوـ أأـمحـ ـشكا ـعللـ ااـ ـلنٰى ـفهماسسـ ـ ووـ اـمه،

ـخف ـبييـ ـمستشهه،ـناـ ـ ـ ـ ذذـكيـفنـيدـ ـبمكـلل ـيناـ ااـساـ ـلمقب ـ ااـماممـ ـلكتن ـ اببـ
 .االكريم وواالسنة االمطهرةة ووكالمم االفقهاءء

أأـموو ـمقمـهن إإـصاـ ـنقدهه ااألـ ااـماءءـيرـباذذ ـلشبن ـ ووااـ ـلبنابب ـ ااـ رررـغنـيذـلاتت ُ

ـبه ـلتحالـلمـ ـ ـلتنظياـباققـ ـ ـ ـ ـفجم،ـ ـشتنـماؤؤووااـ ااـ ـلبٰى ـيحلمالددـ ـ ـ ةـلدووـبوننـ
ـبهإذذااـفالمم،ـسااإل ـعصرووننـيمـ ااإلـباـ ووـجة ـكثيراامم، ـ ـيحؤالءءـهنـمرـ اووللـ
ـيجأأنن ـيقرـطدـ ـللههـ ـ ـسيطنـمرببـ ـ ااـ ـلتنظيرةة ـ ـ ـ ووااـ ـلخم، ـفتكنـمالصصـ ـ هـ
ـستبوواا ـ ووـ ـنحدااددهه، ـبهبـحرـننـ ـللتؤالءءـ ـ ووااـبوـ ـلعة إإـ أأـلوددةة ـحضٰى ااألـ ة،ـمانن

 .وواالتائب من االذنب كمن ال ذذنب له

ـتتبعندـقوو ـ ـ ـ ـينشاـماـ ـ ااـهرههـ تنظيذاا ـل ـ ـ ـ ـبينـممـ ووـناـ ـجمعاـماتت، ـ نـمهـ
ـمصنف ـ ـ ـمنهاتت،ـ ـ ااـ ـلكتا ـ ااـ ـلمسمابب ـ ـ ااألـعإإ(:ٰىـ ـبمياممـنالمم ـ ددووـ ااإلـلالدد )الممـسة

ـلك الـ ـنخطي ـ ااـفئـ ـلفتي ـ أأووـ ـنجوىٰى ااـفوررـ ـلحكي ـ ـفعم،ـ ـفنرـ ااددـماـ ووـعا ـاماهه

- 8 -



ـتهاا ووـبمـ ـميه، ـبياـنزـ ووـلاـقاـمنـ ـقياـمه ـفيلـ ااـفه،ـ ـلتصإنن ـ ـعلقـباـسوررـ ٰىـ
:)١(االحكم ووأأصل له، وواالحكم فرعع عنه، كما قالل ااألخضريي

وودَدرْركُك نسبٍة بتصديٍق وُوِسْم رًراا علم إإددررااكك مفردد تصوُّ
بِع مٌم بالطَّ ألنُه مقدَّ مِم ااألوولَل عند االوضِع ووقدِّ

أُأـماـنرأأـقوو ـكتنـمفـلا ووـ ـبينـمدررـصاـمب ااـفاتتـناـ ـعلرددـلي ذااـهٰىـ
ياا ظ ن ت ــل ــ ــ ــ ووــ نم، ــم باــمهــ ت ــك ــ عهــ ــب ــمشضــ ااــياــ يخ ف ل س ــل ــ ــ ــ ااــ هة ج ــل ــ ة،ــياددــ

.ووااستشهاددنا به جاءء من بابب ااإللزاامم، ال ااعتمادًداا ألقواالل أأصحابه

ـنطوواا اـقالـ أأـمً ووـصن ااـجل ـلبيوبب ـ لناننـ ـل ـ ـننإـفاسسـ ااـعدـناـ ـلخطبو ـ ـ اءَءـ
ووااـعوـلوواا ـلماظَظ ـسيدررِّـ ااـفَنـ ـلمسي ـ ووااـجاـ ـلمد ووـيوررـسيـفدااررسسـ يـفة

ـجمي ـ ااـ ـلبع إإـ ـبيٰىـلالدد ااألـهاننـ ـحكذهه ـللناممـ ـ ااـفاسس،ـ ـلبيإنن ـ ـمعيـفانَنـ ِرضضـ
ـلحاا ووااـجاـ ووالـجة ـيجٌب، ااـتوزُزـ نركُك ـل ـمثيـفاسسـ ااألـهلـ ْرـعرـمذاا ًةـضُ َ

كوكك َبه وواالشُّ  .للشُّ

ـتنظيألنن ـ ـ ـيق)شـعدداا(مـ ووااـياـعدـبومُمـ ـسعٍة ووـ ـية، ُسـبْـلُ ـيقاـمِ نـمهـبوممـ
ـشنيعَمـئرااـج ـ ـ ـلبٍةـ ااإلـصُـناسَسـ رةة ووـسْ ـتطبيالمم ـ ـ ااـ ـلشِق ـيعرـ ـمة،ـ ـبَـلُ اـسِّ كـلذـبً
ـعل ااـماـعٰىـ ـلنة ووـ ـيستميوـهاسس، ـ ـ ـ ـقلكـلذـبُلـ ااـ ـلبسطوبَب ـ ـ ـفك.اءءـ إإـ اممـمل
ـخطيوو ـ ووووااـ ووـعب ـللدررسسـمظ ااـفنـيدـ ـلمعي ـ ااـهاـ ـلشد ـعيرـ ووـ ـكلية ـ اتتـ
ـلشاا ـيعرـ ـيحمةـ ـ أأـ ل هللاـمِ ـتعامم ـمسٰىـلاـ ـليؤووـ إإـ ـنقَة ِنـثرااـبنـمؤالءءـهاذِذـ

.االكفر وواالضاللِل وواالموتِت وواالضياعع

ـكم أأـ ـننا ـنحاـ ووـ ااإلـئاـسثُّ ااـمالممـعَل ـلفضن ـ ـئياـ ووااإلذذااـ ووااـعاتت ـلمجاتت ـ التتـ
ـلموواا ـعلاتتـندووـ ـنشٰىـ ااـهِرـ ـلفتذهه ـ ووـ ـبيوىٰى ـفيهاـمانِنـ ـ ووإإـ ااـماـقا، ـلنِة َدووااتِتـ َّ
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ااـف ـلتلي ـ ووااإلذذااـفْـ َزةِة ـلتفصيِةـعَ ـ ـ ـ أأـملـ ـجملنا ـ ـ ووـ ااـمرحِحـشاهه، ـختصا ـ اهه،ـنرـ
.ووااإلجابِة على تساؤؤالتت عامة االناسس

ـنبشوو ـ ااـ ر ـلمسلميِّ ـ ـ ـ ـ ااـبنـ ـلنصأنن ـ ـعلرـ ااـهىـ ـلخؤالءء ووـيرـقوااررججـ اتتـمنـمٌب،
ـعل أأـ ااـهدييـيى ـلعصذهه ـ ـفهةـباـ ـخيوـ ـشهيُرـ ـ ووـ ـبقنـمد، ـفلًرااـبـاصيـ ااألـ رـجه
نصوواا ــل ــ قوو.رــ ــل ــعلرتتــمدــ ااإلــ ووــفالممــسٰى َرقٌق ــمِ ووــحِ ٌن ــخطَ ذذــ ــهبوبب تــ
ـبقوو ااإلـ ـبعالمُمـسي ـلتدااـ ووررـ ـحمتِه ـ ووـ ـتمسه، ـ ااـ ِك ـلعلمُّ ـ ـ ااـ ـنيياـبرـلاءء ـ ووـ ـصلحن ـ اءءـ

 .االمؤمنين به

ااـقوو ـلمسلميوةُة ـ ـ ـ ـ ـليسنـ ـ دددـعيـفتـ ووـهَ دددـعم ذذـهاـشم،ـهُ هللاـقكـلد ولل
ـتع ْومَمـيوَو{:ٰىـلاـ ـحَ أَأـيَـنُ إإذْذ ٍن ـعْ ـجْ ـبَ ـتَ ْمـكْ َرـثَـكُ ـتْ ْمـكُ ـفُ ْمـلَ ـتَ ِنـغُ ـعْ ْمـكْـنَ ِهللاـمُ َن ِ
ـش ـيئَ اـ ووإإ)٢(}ً ـنم، ـعقييـفاـ ـ ـتهدـ ووأأـ ـقهالـخم ووـ ـضوااـتم ـعُ ووـهِ م ـعبِ ـيتهوددـ ـ مـ
ـللم ـ ووـعٰىـلوـ ووـجز ـللهذـتل ـ ـكمهـلمـ ااـحاننـكاـ ـلمسلميالل ـ ـ ـ ـ ااـبيـفنـ ـلكبدرر ـ رىٰىـ

 .)٣(}وَوَلَقْد َنَصَرُكُم ُهللا ِبَبْدرٍر وَوأَأْنُتْم أَأذِذلٌَّة{ :إإذذ يقولل سبحانه

ق ــل ااــسدــ سلادد ــل ــ ااــ ــلصف حاــ ــل ااــموننــ قن ــل ااألووــ ووــلروونن ااألررضض، شٰى ــن رووااــ
ووددـسااإل ااـخالمم، ـلنل ددـفاسسـ أأـيي هللا الـجوااـفن ا، ـلقاـبً ووالـ ـلغلباـبوةة ـ ـ ة،ـ
ـنمووإإ ـلصاـباـ ااـفدققـ ـلمعي ـ ـملاـ ووااـ ووااـعوـلاـباءءـفوـلة، ـلعد، ااـفدللـ ـلغضي ـ بـ
ووااـضرـلوواا ـحمرـلا، ـللعةـ ـ ـقبدووـ ااـ ـلصل ووااـيدـ ـلعفق، ـ ـعنوـ ااـ ـلمقد ـ ـعن.دررةةـ اـمَدـ
ااإلـك ـيعمالصُصـخانن ـ رـ ـقلُ ـبهوـ ووااـ ـحمرـلم، ـتملةـ ـ ـنحهوااـجُؤـ ـ ووااإلـ ـنصم، افُفـ

. إإنها قوةة االعقيدةة ووااألخالقق.يحكُم عقولهم

ـعن ااـكاـمدـ ـلسلانن ـ ااـ ـلصف ـلحاـ ـيتخوننـ ـ ررـ هللاـسذوونن ـصلولل هللاـ ـعليٰى ـ هـ
ــسلوو هدووةًةــقمــ ــل ااــفمــ بي ع ــل ــ ووااــ عاددااتت م ــل ــ ووأأــماــ ااــفوةًةــسالتت، سني ــل ــ نــ
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ووـساددةةـقاررووااـصالقق،ـخووااأل ااـصاددةة، عارر ـل همـلاـ ـل ـتبعمـ ـ ا،ـ ـفغً بَـ ـل ووـ اـمواا
 .ُغلبواا، ووتقدمواا ووما تأخروواا

ـخلمـث ـمنفـ ـخلاـ ٌفـ بْ ـت ااـ غع ـل أأووااـ ـلشربب ووـ ـتخلرقق، ـ ـيَّـ ـخصنـعاـنْ صـئاـ
ـينندد ـ ووـ ـهجا، ـسناـنرـ ـنبيننـ ـ ـ ـعلياـ ـ ااـ ـلصه ووااـ ـلسالةة ووـ إِإـنرـصالمم، ـما ًةـعَّ ـنتَ عـبَّـ
ـفتحق،ـعـانلـك ـ ـلنـاحوللـ إإـقنـماـ ـضعٰىـلوةة ووـ إإـعنـمف، ووـلزٍّ ذذلل، نـمٰى
ق ــت إإــ ووــخأــتٰىــلدمم أأــمر، ــتةــمن إإــهُ ــغٰىــلابب الــثُ ؤــياءٍء دووااءءــلاــفه،ــلهــبُ
ـلعاـب إإـ ااـلوددةة ـلقٰى ااـ ـلحسندووةة ـ ـ ررـفةـ هللاـسي ـعليولل ـ ووـ ـعله آآـ ووـلٰى ـصحبه ـ هـ
ضأأ ــف ااــ صل ــل ووااــ سالةة ــل ووااــ مسالمم، ت ــل ــ ــ تكــ سن ــب ــ ــ ووااالــ ته، ــه هدااءءــ ــب ه،ــيدــ
ـلتحلوواا ـ ـ ووااـقالـخأـبيـ ـتبه، ووررـ ـثتاعع ااـمهـ ـلسلن ـ ااـ ـلصف ـلحياـ ـ ووااـ ـلعلمن ـ ـ اءءـ
ـنيياـبرـلاا ـ ددـساإلـف.نـ ااـيالمُم ـلحكمن ـ ـ ووااـ ـحمرـلة ددـ ااـيِة، ـلعن ووااإلـ ـحسدلل انن،ـ

هللاـسوورر ـصلولل هللاـ ـعليٰى ـ ووـ ـسله إإـ ـنمم ـحمرـلاـبَثـعُـباـ ووـ أَأررـمة، ـسلا هـ
ـتعهللا ررـلاـ إإال ـحمٰى ـللعةـ ـ ـلمياـ ـ ووـ ـفيماللـقدـقن، ـ ررووااههـ ـعبا هللاـ ـعمنـبد رووـ
ااـباا ـلعن ـحمرااـلاا":اصصـ ـحمرـيوننـ ااـهُـ ـحمرـلُم ااررـ ـحمن، ااألررضضـفنـموااـ ي
ـــمـــحـرــي ااــفنــمـمــكُْ ــلسمي ــ ااــصْلــخدــيمــلوو.)٤("اءءــ ااألــيدــلالحُح يُّــبوــين
ـلتاا إإالـياررـ ووـقالـخأـبَخ ووـلدـعه ـحسه ـمعنـ ـملتاـ ـ ـللخصهـ ـ ـ ااـفوممـ ـلسلي ـ مـ

 .وواالحربب حتٰى شهد له االعدوو قبل االصديق

ـستبقوو ـ ـ ااـ ـلشٰى هللاـباممـ ـتعإذذنن ـمٰىـلاـ ااـهَ َد ووـيدـلْ ـعن، ااـمَ ودَد ـلقُ ووـ ـعمرآآنن، اددـ
ـلسناا ـ ااألـ ووأأررضض ووااـبَّة، ـلصداالل ـلحياـ ـ ـسنظوو.نـ ـ ـنحلـ ررااـ ـضين ـلقضاـبنـ ـ اءء،ـ

ـعلنـيرـبـاص ااـ ـللنـيرـكـاشألووااءء،ـلٰى ـتعهـ ااـفٰىـلاـ ـلسي ووااـ ـلضرااءء ـعلرااءء،ـ ٰىـ
.ما ظهر ووما خفي من االنعماءء
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َمـْهـُد االـقـرآآنِن ُظـَبـى ااإلسـالمْم
أأررضُض ااألبـداالِل بـالدُد االشــامم
نـْبـُع ااألبـطـالل َمـدىى ااألعـواامْم
)٥(صـالحُح االـديـن ُيـنـادديـكـْم

ـمهموو ـ ااـطاـ ااـفاننـمزـلالل ـلنصإنن ـ هللاـببـيرـقرـ ـتحقرببـقإذذنن ـ ووـ ـيقيق ـ ن،ـ
ووـلذذ هللاـعك ـتعد ـلعبٰىـلاـ ـ ااـ ـلصاددهه ـلحياـ ـ ووـ ـلكن، ااـ ـلسن ااألـ ـليمـهؤاالل سـ
ـمت ااـ ـلنصٰى ـ ووإإـ ـنمر؟ ـنحلـه:اـ أأـ ـللنصلـهن ـ ـ ـنكمـلإننـفر؟ـ ـفلنعمنـ ـ ـ ـ ـعللـ ٰىـ

 .أأنن نحقق شرووطط االنصر في أأنفسنا لنرااهه حولنا

ـلق ـكشفندـ ـ ـ ـحقيقاـ ـ ـ ـنظةـ ااألـ ااـسامم ـلمجد ـ ـمنرممـ ااـ ـلبذ ووـيدااـ ـعناررـقاتت، اههـ
ـستنكوواا ـ ـ ـئمرااـجاـنرـ ووـفهـ ددـسي ـمشط ووـ ـقفنوااـميـفاـنرددددـتـامق، ـ ةـفرـطاـ
ـعي ووـ ـلكننن، ـ ـ الـ ـيمكا ـ أأننـ ـنقبن ـ ـصفيـفلـ ااـ ـلجهوفف ـ ااـهدـضاددـ ـلنظذاا ـ اممـ
ـيحنـم ااـ ووـيدـلرفف ـيسن، إإـ ااـليءء ـلجهٰى ـ ووـ ـيغادد، ااـهأـبدررـ ـلشل ووـ ـيسامم، رققـ
ـثم ـجهرااتتـ ووـهاددـ ـينكم، ـ ـبهلـ ـبعم،ـ أأننـ ـتفند ـ ـنظنـ ااألـ ااـفدـسامم ـلتنكيي ـ ـ ـ لـ

  .بشعبنا نصف قرنن من االزمانن

ـكموو ررأأـ ـينا ـنهةـيدااـباـ ـنظةـياـ ااألـ ااـسامم ـلمجد ـ ـننإـفرمم،ـ ـنهةـيدااـبرىٰىـناـ ةـياـ
ااـه ااـلدووـلذهه ـلمشة ـ ووـمؤووـ ـنياـفيـهة، الـ ـقياـبة ووـ ـتَـتة، ووالـبَ دُد دَّ ـتَ ـتَ دُد،ـمَ دَّ َ
ـنهأل ـتنساـ ـ ااـ ووـهوـجنـمنـيدـلف ـتضرهه، ـبجمرببـ ـ ااـعاـ ـلمسلمية ـ ـ ـ ـ رضضـعنـ ُ
حاا ــل ووــئاــ سط، ن ــت ــ فــ ووــمِ إإــصا نل ي ــل ــ ااــماــ لن ع ــل ــ ووااــ قم ف ــل ــ ووااالــ هه ــجت ــ اددــ

ـستنبووااال ـ ـ ووااـ قاطط ـل ـبكد،ـعوااـ ـجهلالممـ ـ ـيشمـلةـ ررااـمَـ واا ـئحُّ ااـ علة ـل ـ ووالـ م،
ـتحل ـ وااـ ددررـنأددـبَّ ااـجٰى ذذااـلاتت ووال ااـقوررعع، ذذلل ـلعبواا ـ ـبيةـيوددـ هللاـينـ ديي

- 12 -



ـتع ووـلاـ ـبينهٰى، ـ ـ ووـ ـبيم ـشمنـ ااـئاـ ـلنبل ـ ااـ ـلمصطفي ـ ـ ـ ـصلٰىـ هللاـ ـعليٰى ـ ووـ ـسله مـ
 .في ااالقتدااءء ُبعُد ما بين االمشرقق وواالمغربب

ـللعلإإنن ـ ـ أأـ ووـهم ـللفقالً، ـ ـ ررـ ووـجه ـللفتاالً، ـ ـ أأـ ـطياـسوىٰى ووـ ـللقضَن، ـ ـ ـجباءءـ االً،ـ
ـيقض ـ ااـ ـمنهدـحوااـلي ـ ـخمسيمـ ـ ـ ـسننـ ـيقةـ ووـ ـيرأأ ووـقُ ووـيرئئ، دررسس دررِّسس،ـيَ ُ

ووــجرااــيوو ووــلؤــيُع ــيبحف، ــ ووــ ــينث ــسئإذذااــفر،ــظاــ ــمسنــعلــ أأــلأــ ــحجة مــ
ـتفكوو ـ ووـ ـيكتمـلر، ـ ـبمفـ ااـ ـطلا ـعليعـ ـ ـعمالللـخهـ ااـفدـيزـيلـبرهه،ـ ـلتي لـمأـ
ـلنظوواا ـ ووـ ـيقتر، ـ ااـ ـلمسل ـ ـلماـبةـلأـ ـجعرااـ ووااـ ـلبحة ـ ـافوـخث،ـ هللاـمً ـتعن أأننـلاـ ٰى

.يتسرعع في االحكم، أأوو يخطئ في االفتوىٰى

للعلم أأهٌل ووررجالٌل ترىى ااْلـ        ـَوااحَد منهْم فيِه كالخاشِع
ووْهو كبحٍر ووااسٍع جامِع يقرُّ ددووًما أأنه جاهٌل

لكنه كالجبِل االقابِع تظنُُّه ِمن َصمِته جاهالً
)٥(فإنن َتَسْل عن ُمْعِضالتٍت ترىٰى       أأحلٰى جواابٍب ووااضٍح ماِتِع

ـيال ـبيَرفُفـعُ ااـهنـ ـلمجؤالءء ـ ـميرـ ـيعمـلاـعنـ ـجعرـمدـ اـ ـللمسلميً ـ ـ ـ ـ ـ يـفنـ
ـلعقياا ـ ـ ووااـ ـلفقدةة ـ ووااـ ـلفته ـ ووااـ ـلسيوىٰى ـ ااـساـ ـلشة ـعيرـ ووالـبة،ـ ـعلبـلاـطل مـ
ااــخأأ لذ ع ــل ــ أأــممــ ــهلن يه،ــ ــف مُــ ت ــع ــ ه،ــمالــكَدــ يُ ك ــف ــ ــيتصفــ ــ حكدووننــ ل ــل ــ ــ مــ
ـلقضوواا ـ ووـ ـيتصاءء ـ ـللفتدررووننـ ـ ـ ووااالـ ـجتهوىٰى ـ ـنهإإ.اددـ ـيفتمـ ـ ااـفوننـ الـباءءـمدـلي

 .َتَرووٍّ ووال نظر، ووكأننَّ ذذبح ااإلنسانن عندهم أأهونن من ذذبح نعجة
ـههنرـكأأذذ ـ ااـقاـ أأمم ـلمولَل ـمنيؤـ ـ ااـ ـلسين ـ ـئشاـعدةِةـ ررـ هللاـضَة ـعنهي ـ ألـ يـبا

ـسلم ـ ـعبنـبَةـ ااـ ـحمرـلد ووـعنـبنـ ـلهأـسدـقوفف ـجبوـمنـعاـ ااـ ـلغاتت :لـسُـ
ـماـمدررييـتأأ" ـثَ َكـلَ أأـيُ ـساـبا َة؟ـمَـلَ ـمَ ـثَ َكـلَ ـمُ ااـثَ ُل فَ ـل ووجِجـ رُّ ـيَ ـسمَ ااـ ُع ـيدِّـلَ َةـكَ َ
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ُرخُخـصَـت ـفْ ـيَ رخُخـصَ ـمْ ـعَ اـهَ ـتق.)٦("َ ـلصغذااـههـلوللـ ـ أأووـ ـلخرهه، ـفيمهـضوـ ـ الـ ا
ـيلي ـ ـمثأـبقـ ـفكي.)٧(هـلاـ ـ ـبنفـ ااـ ـلحا ااـ ـليالل ووـ ـنحومم، أأـ ـصاممـمن ـبيِ ااـفةـ ـلعلي ـ مـ
ااـمٰىـنأأدد ـلمبتن ـ ـ ـئيدـ ـيكفن،ـ ـ ااـ روونن ـلمسلميِّ ـ ـ ـ ـ ووـ ـيتحكمن، ـ ـ ـ ااـفوننـ اءءـمدـلي
ـلنسوواا ـ ووااألـ ووااـماءء ـقتةـيذررـلواالل ووـ ـسبيالً ـ ووـ ا ـخطفً ـ ووـ ا ـغصبً ـ اـ ـقلي!ً ـ ووـ ُفـصٌل
ـمنهدـحوااـلاا ـ إإذذـهاـجهـنأـبمـ ااـمل، ـلجهن ـ ـيدـقاـملـ ااـعُ ـلمذرر ـمعرءءـ لـبه،ـ

:االوااحد منهم

ُمفكَُّك االعقل بال جامِع مركَُّب االَجْهِل وولكنه

اا ـلمتحكميإإنن ـ ـ ـ ـ ـ ـقييـفنـ ااـهاددةةـ ـلتنظيذاا ـ ـ ـ أأددـ ـعيم ـمتعصباءُءـ ـ ـ ـ ووـ ـعمونن، الءُءـ
ووأأـقـاح ـغبيدوونن، ـ ـمتطاءُءـ ـ ااـفـَنونن،ـفرـ َخ ـلغَ ـفيهرووررـ ـ ـهمتهأووـفم،ـ ـ ـ أأـ ـنفسم ـ مـهُـ
هأأ ــن أأــ ااــهُلــهم شذاا ــل ماــفأنن،ــ ــست ــ أأــلاــ ااــهواا عل ــل ــطفاــ ااــمةــ ين م مسل ــل ــ ــ ــ ــ نــ
ـلغاا ووـيوررـيَـ ررووااـغن، ـلشباـبرَّ ـ ااـ ـلصابب ـقياددـ ووززـ نـين، ـلهَّ ااـ ـلشيطم ـ ـ أأـ ـعمانُن مـهـَلاـ

  .ووأأضلهم عن االسبيل، فَتعًسا لهم ثم تعًسا لهم

أأـك ااـهانن ـلسنل ـ ااـفةـ ـلعي ـيعرااققـ وررـجنـموننـناـ ـنظَ ااـ ـلمامم ـلكاـ ووـ اننـكي،
ااـهأأ ـلشل ـيعاممـ إإررـموننـناـ ـنظاببـهن ااألـ ـفجد،ـسامم ـلي)شـعدداا(اءءـ دـيزـ
ظلاا ــل ــ ممــ ــظل ــ ووااإلررــ إإررــها، ا،ــباــهابب قً ب ــف ــ ااــ ني ــل ياسســ ــب أأــ ااــيرــمن ين ن ــث ــ ن،ــ
ـهمالـحأأ ـنحوو.رُّـماـ ـنقنـ ـلكوللـ ـتعنـملـ ـللظلرضضـ ـ ـ ووااـ ـلطغيم ـ ـ ةـيوررـساننـ

اا ـلعأأوو ـصباا:رااققـ ااـفرووااـ ـلنصإنن ـ ووالـيرـقرـ ـفعنكدـيب، ـ ـ ااـ ـليم أأووـ بـحأسس
ـنتقااال ـ إإـ ااالـلامم ـنخٰى ااالـعدااـبدااععـ ووال ـنضمش ـ إإـ ـليامم ـلكاءءـجـامهـنـإفه،ـ يـ
ـيح ووإإـكرررـ ـنمم، ـلكاـ ـيستعبيـ ـ ـ ـ ووـكدـ ـلكذـيم ووـ ـلكم، ااالـصنـ ـستعبارر ـ ـ مـساـباددـ

  .االدين بدلل أأنن يكونن باسم االديكتاتوررية أأوو باسم ااالشترااكية
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ـللهاا ـ ـحققنمـ ـ ـ ـلخشياـباـ ـ ـ ووااـ ـلتقة ـ ووااـ ـلماـندوورَرـصرححـشوىٰى، ووااررززـضرـتاـ ـقنٰى، اـ
 .االعمَل بالعلم، وواالتخلق بالحلم، إإنك سميع مجيب

ـللهاا ـ ااـ ـنصم ـعبرـ ااـ ـلمستضعفياددكك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ووااـ ـجعلنن، ـ ـ ااـماـ ـثيوااررـلن ووااـ ـستعملنن، ـ ـ ـ ـ اـ
.في إإررشادد االخلق، وواالصدعع بالحق، ووإإغاثة االملهوفف

ـللهاا ـ ااررـ ـحمنم ـ ووااررـ ـشهمـحا ووااـندااءءـ ـشفنا، ـ ووااـ ووااـناـحرـجفـشا ـلطا، فـ ـبنُ ا،ـ
ـكشوواا ااـ ـلغف ـعنةـمُـ ـللهاا.اـ ـ أأـ ـصلم أأـ ـلنوااـحح ووـ مَّـلا، ـشعثنُ ـ ـ ووااـ ـجما ـشعـ ـتنـاتَ ا،ـ
ـكلمتندـحوووو ـ ـ ـ ـللهاا.اـ ـ رُرددَّـ أأـبرـغم ااـهة ـلشل ووـ ـخلصنامم، ـ ـ ااـماـ ـلمجن ـ ـميرـ نـ
ـلطاا ووااـغَّـ ـنشامم، ااألـنالددـبيـفرـ ووااـما ـلسن أأررـيالمم،ـ ااـحا ـحميرااـلم ـ أأـ تـنن،

.أأكرمم ااألكرمين، ووآآخر ددعواانا أأنن االحمد لله رربب االعالمين

 غرةة شعبانن االمعظم

خاددمم االعلم االشريف

محمد أأبو االهدىٰى االيعقوبي
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:هواامش االمقدمة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـمت)١( ااـ ـلسلن ـ ااـ مم ـل ورِرققـنُـ ـعليـفَ ااـ منطم ـل ـ ـ ألـ ززـبق ـعبدـيي ااـ ـحمرـلد ـمحمنـبنـ ـ دـ
ـلصغياا ـ ـ ااألـ ـخضر ااـ ـلمتريي ـ ـسنٰىـفوـ وو)٩٨٣(ةـ ااـموـه، ـلمتن ـ ااـ ـلتونن ـحفُـتيـ ااـفظـ ـبتي دااءءـ

  .االطلب، ووعليه شرووحح عديدةة
).٢٥( ااآلية : سوررةة االتوبة)٢(

 ).١٢٣( ااآلية : سوررةة آآلل عمراانن)٣(
ـصحيثـيدـح)٤( ـ ـمسلسحـ ـ ـ ـمشهلـ ـ أأـ أأـجرـخورر، ددااووددـبه ـكتيـفو ااألددبب،ـ يـفاببـبابب
ـحمرـلاا ووااـ ـلتة، ـكتيـفذييـمرـ ااـ ـلبابب ووااـ ـلصلر ـ ـفياءءـجاـماببـبة،ـ ـحمرـ ااـ ـلنة ووااـ نـباسس

ـحب ااـفاننـ ـلمسني ـ ـ ووااـ ـلحد، ااـفمـكاـ ـلمستي ـ ـ ووـ ـصححدرركك ـ ووووااـ ـفقه ااـ ـهبذـله أأـهوو.يـ ـشهو رـ
ااـياددـحااأل ـلمسلسلث ـ ـ ـ ـ ووأأـ ـكثية، ـ ـسمعندـقوو.دااووالًـتـاهرـ ـ ـ ـمسلساههـ ـ ـ ـبشالـ ـجمنـمهـطرـ ةـعاـ
ااــم ــلشين ــ ووأأــ ــعلوخخ، أأــ ياــسٰى ــن ــفياــندــ إإــ ااــله بٰى ن ــل ــ ييــ ــعل ــ ااــ ــلصه ووااــ ــلسالةة ــبثالممــ الثثــ

.ووعشرين ووااسطة بشرطط االسماعع باألوولية إإلٰى سفيانن بن عيينة

ـقطع)٥( ـ ـقصينـمةـ ـ ـنظمندةةـ ـ ـ ااـيدااـبيـفاـهاـ ـلثة ااـ ـلسوررةة ووـيوررـ ـسمينة ـ ـ ـنشياـهاـ ـ دـ
 : مطلعها.االثوررةة، نحث فيها أأهل ددمشق علٰى ااالنضمامم للثوررةة
يا أأهـَل ددمـشـَق لـقـد آآنـَـا
للشـامم تـُـفـّجــُر ُبـركانــا

كْي َيـهـدمَم هذاا االطـغـيـانـا
ووُيـعـيـَد االـمـجـَد لـَنـادديـُكـْم

ـبيااأل)٥( ـقصينـماتتـ ـ ـلندةةـ ـبعناـ ـ ـلجاا(:وااننـ ااـهاـ ـلمل ـخمسيـف)بـكرـ ـ ووأأررـ ـبعية ـ ـبيتنـ ـ ا،ـ ً
يخوضُض في االعلِم بال ررااددعِع :مطلعها بالءُء هذاا االعصِر من جاهٍل

مجتهَد االعصر بال دداافِع  يقرأُأ ِسْفًراا َينثني بعدهُه 

).١٦٦ /١( - أأخرجه االبيهقي في االسنن االكبرىى )٦(

).١٠٦ /١( خالصة كالمم االقاضي أأبو االوليد االباجي في االمنتقٰى شرحح االموطأ )٧(
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االفصل ااألوولل
 خوااررجج)ددااعش(إإثباتت أأنن أأتباعع 

أأـشال أأنن ـعضك ـتنظياءءـ ـ ـ ـيسماـمأأوو)شـعدداا(مـ ـ ااإلـلدووـلاا"ٰىـ ـميالـسة ةـ
ااـف ـلعي ووااـ ـلشرااقق ـمسلم"اممـ ـ ـ ااألـفونَنـ ـغيل،ـصي أأـ ـنهر ااـ ـنشقم ـ ددااـعوااـ رةةـئن
ااـهأأ ـلسنل ـ ـبمة،ـ ـيعتقاـ ـ ـ ااـمدووننـ ـلعقن ـ ااـئاـ ـلفد ووـساـ ـبمدةة، ـيستحلاـ ـ ـ ـ نـموننـ
ـلجاا ااـئرااـ ـلفظيعم ـ ـ ـ ااـ ـلتة ـتخيـ أأـلاـ ـحكف ااـ ـلشامم ـيعرـ أأووـلذـبمـهوو.ةـ ـشكك وااـ

ـيخأأنن ددااـعوااـجرـ ااإلـئن ووـسرةة أأـقرـفاررووااـصدـقالمم، ـتترىٰىـخة ذببـبذـ
ـبي ااـ ـلكفن ـ ووااإلـ ـيمر ووـ إإـهانن، ااـلم ـلكفى ـ أأـ ـيصالـفكـلذـلوو.رببـقر ووـ ـصفهح ـ مـ
ـنهأـب أأـممـ ااـهن ـلسنل ـ ووـبة،ـ إإنن ـصفهل ـ ـنهأـبمـ ـمسلممـ ـ ـ ك،ـشعـضوـموننـ
ـمثوو ـكمدلل،ـجارُرـ ـسناـ ااـهيـفرىٰىـ ـلفتذهه ـ ـسبوو.وىٰىـ ذذـ أأـلب ـنهك ااررـ ـتكبم ـ وااـ

 :ثالثة أأمورر شنيعة

. االخرووجُج على جماعة االمسلمين من االحكامم وواالعامة:ااألوولل

. تكفيُر سواادد االمسلمين من أأهل االسنة:االثاني

 . ااستحاللُل االفسادد في ااألررضض بالقتل وواالهدمم وواالنهب:االثالث

ووـــقوو ااـــصد بف ن ـــل ـــ ييُّـــ ل ـــع ـــ ااـــ صه ـــل ووااـــ سالةة ـــل ااـــ خالمم ـــل موااررججـــ ـــك يـــفاـــ
ـلصحيحياا ـ ـ ـ ـ ـنهأـبنـ ااـش"مـ ـلخرُّ ووااـلَـ ـلخليقق ـ ـ ـ وواا)١("ةـ ـلمقص، ـ ـ ـلخلاـبودُدـ ـ قـ

ـنسااإل ووـ ـلخليقاـبانن ـ ـ ـ ااـ ،ـلِة ـفهدووااببُّ ااـمرٌّـشمـ ـخبووأأ.دووااببِّـلن ـعنهرـ ـ ـنهأـبمـ مـ
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ـيم" ااـموننـقُرـ ـكمنـيدـلن ـيماـ ااـ ـلسهُرقق ـ ااـممـ ـمرَّـلن ةـيِ ووأأ)٢("َّ ـنه، وننـعدـي"مـ ُ
ـكتىـلإإ ووـ ـليساببهللا ـ ـمنوااـ ووأأ)٣("يءءـشيـفهـ ـنه، ـقتلرُّـش"مـ ـ ـتحٰىـ تـ
ااـيأأدد ـلسمم ـ ووأأ)٤("اءءـ ـلمٰىـبوـط"هـن، ـقتلهنـ ـ ـ ووـ ـقتلم ـ ـصفهوووو.)٥("وههـ ـ ااـ ـلنبم ـ يـ

ـعلي ـ ااـ ـلصه ووااـ ـلسالةة ـنهأـبالممـ أأـك"مـ ااـهالبُب ـلنل ووأأ)6("اررـ ـنه، ـيتعم"مـ ـ ـ وننـقَّـ
ااـف ـحتنـيدـلي ـيىـ ـمنوااـجرـخَ ـصحييـفوو.)٧("هـ ـ ـمسلحـ ـ نـممـه":مـ

 .)٨("أأبغِض خلق هللا تعالٰى إإليه

ـعلياللـقوو ـ ااـ ـلصه ووااـ ـلسالةة ـكمالممـ ااـفاـ ـلصحيحيي ـ ـ ـ ـ ـعلنـعنـ ررـ هللاـضيٍّ ي
ن ــع ي":هــ ــس آآــفومٌمــقُرجُجــخَــ ي ااــخِ َدــحانِنــمزَّــلِر ااَألــثُ ناءُء ــس ــسانِن،ــ ــفُ اءُءــهَ
ــيالمِم،ــحااَأل ــخنــمونَنــلوــقَ ااــقِرــيَ بولِل ــل ةــيرــ ــيَّ ااــقَ قَرأأوونَن ــل الَــ رآآنَن ــيُ اووزُزــجُ
ـيمإإ ـحنمـهـُناـ ـيم،ـهَرـجاـ ااـمونَنـقُرـمَ ـكمِنـيدـلَن ـياـ ااـمَ ـلسُرقُق ااـمُمـهَّـ َن ـميرَّـلِ ِة،ـ َّ
ـينمأـف ـ ـلقيتاـ ـ ـ ـقتاـفمـهوـمُـ ـتلَـقيـفإننَّـفم،ـهوـلُـ أَأـهِـ ـلمًرااـجم ـقتنـ ـلهَـ مـ ـعنُ َدـ

 .)٩("هللا يومَم االقيامة

ااـقوو ـلنبولُل ـ ـعلييـ ـ ااـ ـلصه ووااـ ـلسالةة ـسيخ":الممـ ـ آآـفرجُجـ ااـخي ـيشي"اننـمزـلر ـ ُرـ
ووـهٰىـلإإ ـعلدللُّـيؤالءء، أأـ ـنهى ـمقصمـ ـ أأـ ـيضوددوونن ااـ ال ا ـلفً رـ ااـقِ ـلتة ـظهيـ رتتـ

 .في خالفة علي ررضي هللا عنه فَحْسُب

ـمموو ـعلدللـياـ ااـ أأنن ـلخى ـيظهوااررجَجـ ـ ـعصيـفرووننـ ـمتعوررـ ـ ااـقدددةةـ ـلنبولُل ـ يِّـ
ـعلي ـ ااـ ـلصه ووااـ ـلسالةة ـطاـمـَّلُـك":الممـ َعـلَ ـمنهَ ـ رنٌنـقمـ ـطَـقَ ااـعَ ُه ـللَ ُهـ وَوـعَّ لَّـجزَّ َ-

ااـق ذَذـف:رااووييـلالل دَد َرددَّ ررـلَ َك ااـسِ ـللولُل ِهـ ـصلَّ ااـ ـللٰى ُهـ ـعليَّ ـ ووـ ـسله ـعمـ َنـيِرـشِ
أَأـم أَأوو ةًة رَّ ـكثَ ووأأـ َر أَأـنَ ـسما ُعـ وو"َ ررووااـف، ـحت":ةـيي ـيكٰىـ آآـ ـيخمـهرـخونن رججـ

.)١٠("مع االدجالل
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:هواامش االفصل ااألوولل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أأـع)١( ررـبن ذذررٍّ هللاـضي ـعني ررـقاللـقهـ هللاـسالل ـصلولل هللاـ ـعليٰى ـ ووـ ـسله ـبعإإنن":مـ نـمدييـ
ـمتأأ أأووـ ـسيكي ـ ـبعونُنـ أأـمدييـ ـمتن ـيقومٌمـقيـ ااـ ـلقرأأوونن الـ ـيجرآآنن ـقيمالـحاووزُزـ ـ ـيخم،ـهَـ نـموننـجرـ
منـــيدـــلاا ـــك خاـــ ـــي ااـــ هرجُج س ـــل ـــ ااـــممـــ ـــمرَّـــلن ة،ـــيِ الـــثَّ عم ـــي يوددووننـــ ـــف ااـــشمـــهه،ـــ لرُّ خ ـــل ـــ قـــ

).١١٦ /٣( أأخرجه مسلم في كتابب االزكاةة بابب االخوااررجج شر االخلق وواالخليقة ".وواالخليقة

ااـهررووىٰى)٢( ـللخَفـصوـلذاا ـ ااـعوااررججـ ـلنبن ـ ـعلييـ ـ ااـ ـلصه ووااـ ـلسالةة ـجملالممـ ـ ااـمٌةـ ـلصحن ـ ـيصةـباـ لـ
ااـحٰىـلإإ ـلتد ـمنهر،ـتوااـ ـ ـعلمـ ووااـ ـعبُنـبي ووااـ ـمسعنـباسس ـ ووأأـ ـسعيوـبودد ـ ااـ ـلخد ووأأـ نـبسـندرريي
ووـلاـم ـعبنـبرـباـجك ووـ هللا ـسهد ـحنـبلـ ـنيُ ووـ ـعقبف ـ ااـماـعنـبةـ ـلجر ـهنُـ ووأأـ ااَألـبوـبي ْرززةَة ـسلمَ ـ يـ
ـفيـُنرةَةـكـَبوـبووأأ ااـبُعـ ـلحن ووأأـلَـكنـباررثثـ ررـبَدةة ذَذررٍّ هللاـضو ـعنهي ـ ووـ ـبعضهيـفم، ـ ـ ـيم"اـ نـموننـقُرـ
ـنظاا".الممـسااإل أأـ ـيثهاددـحر ـ ـمسيـفمـ ـنياـ ـعلمـهدـ ااـ ـلتٰى ـتيرـ ـمسنيـفبـ ـ ااإلـ أأـمد ـحمامم ،١/٨٨(:دـ
وو٩٢،١٣١،١٤٧،١٥١،١٦٠،٢٥٦،٤٠٤ ،٣/٥،١٥،٣٣،٥٢،٥٦،٦٠،٦٤،٦٥،٦٨،٧٣،١٥٩،١٨٣،
وو٣٥٥،٤٨٦-١٨٩،٢٢٤،٣٥٣ وو٤/١٤٥،٤٢٢،٤٢٥، ـعلثـيدـحوو).٥/٤٢،١٧٦، ـصحييـفيـ ـ حـ
ـلبخاا ـ ووـ ـسيارريي، ـتخيـتأـ ـيجرـ ااـفهـ ـلحي ـشياـ ررـ أأـيدـحوو).٩(مـقة ـسعييـبث ـ ااـ ـلخد أأـ هـجرـخدرريي
خاا ب ــل ــ تيــفاررييــ ــك ااــ تابب ــست ــ ااــباــ مة ــل ووااــيدــترــ معن ــل ــ ووــيدــناــ تن ــق هاــ ــل تاببــبم،ــ ــق ااــ خل ــل وااررججــ
ـلملحوواا ـ ـ ـبعنـيدـ إإـ ااـماـقد ـلحجة ـ ـعليهةـ ـ ـ ـمسلهـجرـخووأأ).١٧-٩/١٦(مـ ـ ـكتيـفمـ ااـ اببـباةةـكزـلابب

).١١٢ /٣(ذذكر االخوااررجج ووصفاتهم 

أأـع)٣( ـسعييـبن ـ ااـ ـلخد ووأأـ ررـلاـمنـبسـندرريي هللاـضك ـعنهمي ـ ـ ررـعاـ هللاـسن ـصلولل هللاـ ى
ـعلي ـ ووـ ـسله ـسيك":اللـقمـ ـ أأـفوننـ ـمتي ااـ ـختي ووـ رـفالفف ـيوممـق:ةـقُ ـحُ ـسنْ ااـ ـلقيونَن ـ ووـ ـيسيئَل، ـ ـ وننـ
ـلفعاا ـ ـيقَل،ـ ااـ ـلقرأأوونَن الـ ـيجرآآنَن ـقيرااـتاووززـ ـيمم،ـهَـ ااـموننـقُرـ ااـمنـيدـلن رووقَق ـلسهُ ـ ااـممـ ـمرَّـلن الـيِ ة، َّ
ـجعرـي ـحتوننـ ـعلدَّـترـيىـ وـفىـ ِه،ـقُ ااـشمـهِ ـلخلرُّ ـ ووااـ ـلخق ـليقَـ ـ وـطِة،ـ ـلمٰىـبُ ـقتلهنـ ـ ـ ووـ ـقتلم ـ وهه،ـ
إإـعدـي ـكتىـلونن ووـ ـليساببهللا ـ ـمنوااـ ـتلهاـقنـميءء،ـشيـفهـ ـ أأووـكمـ ـللاـبٰىـلانن ـمنههـ ـ :وااـلاـق".مـ
ررـي هللاـسا ـسيمـام!ولل ـ ـلتحلياا":اللـقم؟ـهاـ ـ ـ ـ أأـجرـخأأ".قـ ددااووددـبه ـكتيـفو ااـ ـلسنابب ـ يـفاببـبة،ـ
ـقت ااـ ـلخالل أأـمووااإل).٤٧٦٥مـقرر٤/٣٤(وااررججـ ـحمامم ااـهووووررددتت).٣/٢٢٤(دـ ـلعبذهه ـ أأـ ـيضاررةة اـ ً:
ـلمٰىـبوـط" ـقتلهنـ ـ ـ ووـ ـلمٰىـبوـطم ـقتلنـ ـ ااـيدـحيـفوههـ ـعمنـبث ررـ هللاـضر ـعنهمي ـ ـ ااـ ـنظا، رـ

 ).١٠( ووقد ذذكرنا االحديث في االحاشية ررقم )٨٤ /٢(االمسند لإلمامم أأحمد 
أأـع)٤( أأـبن ااـماـمي ـلبة ـهلاـ ررـ هللاـضي ـعني ـقتلرُّـش":اللـقهـ ـ ـتحٰىـ أأددـ ااـيت ـلسمم ـ ووـ ـخياءء، رـ
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ـقتي ـ ـقنـملـ ـتلَ أأـكواا،ـ ااـهالبُب ـلنل ـمسلميؤالءءـهاننـكدـقارر،ـ ـ ـ ـ ـفصنـ ـكفاررووااـ ـقل".ارراًاـ أأـي:تـ اـبا
ــتقيءءــشذااــه!ةــماــمأأ ــسمعتلــب:اللــقه؟ــلوــ ــ ــ ررــمهــ هللاــسن ــصلولل هللاــ ــعليى ــ ووــ ــسله ".مــ
ااـجرـخأأ ـلته ـمعاـجيـفذييـمرـ ـتفسييـفهـ ـ ـ آآللـسرـ ـعموررةة وواا)٢/١٦٦(رااننـ اببـب(هـجاـمنـب،
ذذـــف ااـــكي خر ـــل اا)وااررججـــ ظ، ـــن ااألـــماـــجرـــ أأـــمووااإل)٢/٦٨(وللـــصع مامم ـــح ).٢٥٦وو٥/٢٥٣(دـــ

ـلحوواا ااـفمـكاـ ـلمستي ـ ـ ـفقوووواا)١٥٠-٢/١٤٩(دررككـ ااـ ـهبذـله أأـكوو.يـ أأـبانن ررـماـمو هللاـضة ـعني هـ
ين، ثم سكن االشامم .مع علي في ِصفِّ

  ).٣( اانظر االحاشية ررقم )٥(
ذذ)٦( أأــيدــحيــفكــلرروويي أأــبث ررــماــمي هللاــضة ــعني ووــ نرَّــخدــقه، ــج بنــماههــ ــق ااــ ظل، ــن رــ

".كالبب االنارر" : ووفي ررووااية االحاكم في االمستدرركك).٤(االحاشية ررقم 

ـلمسناا)٧( ـ ـ أأـمإلـلدـ ـحمامم ـعبنـع)٢/٢١٩(دـ هللاـ ـعمنـبد ووـ ـفيروو، ـفق:هـ ـعماللـ ااـبُرـ ـلخطن ـ :ابِبـ

ررـي أأالـسا ، هللا ـنقتلولل ـ ـ دد":اللـقه؟ـ ـسيكهـنإـفوهه،ـعال ـ ـشيعهـلوننـ ـ ـيتعمٌةـ ـ ـ ااـفوننـقَّـ نـيدـلي
ـحت ٰىـ ـيخَّ ـمنوااـجرـ ـكمهـ ـيخاـ ااـ ـلسهرجُج ـ ااـمُمـ ـمرَّـلن ة،ـيِ ـيَّ ـنظُ ُرـ ااـفَ ـلنصي ـ مـثيءٌءـشدـجوـيالـفِلـ
ااــف قي ــل ْدحِحــ ااــفمــثيءٌء،ــشدــجوــيالــفِ في ــل وققــ ،ــشدــجوــيالــفُ ــسبيءٌء، ااــ فَق ــل ووااــ ْرثَث ممــلَ ".دَّ

اا مووأأووررددهه ث ي ه ــل ــ ــ ــ جميــفيــ ــم ــ ااــ أأ:اللــقوو)٢٢٨-٦/٢٢٧(دــئزووااــلع مررووااهه ــح ووااــ بد ط ــل ــ يــنرااــ
ـختصاـب ـ ووررـ أأـجارر، ـحمالل ـثقدـ أأـيدـحنـموورروويي.اتتـ ـسعييـبث ـ ااـ ـلخد ـيتعمق:دررييـ ـ ـ ـ يـفوننـ
ـلمسناا"نـيدـلاا ـ ـ أأـيدـحنـموو)٣/٣٣(دـ ااـفكـلاـمنـبسـنث ـلمسني ـ ـ ووـهوو).٣/١٥٩(دـ فـصو

ـعل ـسبيىـ ـ ااـ ـلمذمم،ـلل ررووييـ ااـما ـلكن ااـمةـهرااـ ـلتعمن ـ ـ ااـفقـ ووـيدـلي ااـجرـتدـقن، ـلبخم ـ يـفاررييـ
ـكت ااالـ ـعتصابب ـ ـلكتاـباممـ ـ ووااـ ـلسنابب ـ ـيكـاماببـب"ةـ ااـمرههـ ـلتعمن ـ ـ ووااـ ـلتنق ـ ااـفاززععـ ـلعلي ـ ووااـ ـلغلم ـ يـفوـ

 ).٩٧ /٩( "االدين وواالبدعع
ـعنـع)٨( ـبيُ هللاـ أأـبد ررااـبن ررـلوـمعـفي هللاـسٰى ـصلولِل هللاـ ـعليٰى ـ ووـ ـسله ااـ أأنن ـلحم ُرووررَّـ ـلمةـيَ اـ َّ
ووـجرـخ ـعلَعـموـهت أأـبيِّـ ررـلاـطيـبن هللاـضب ـعني ـحال:وااـلاـقه،ـ إإالَّـكُ لَم ـل ـعلاللـقه،ـ :ّيـ
ـكلم ـ أُأررـحُةـ ـبهَدـيقٍّ ررـطاـباـ إإنن هللاـسٌل، ـصلولل هللاـ ـعليٰى ـ ووـ ـسله ووـ إإـساـنَفـصم ألـنًا، ِرفُفـعي ْ
ـصفت ـ ـيقؤالءِء،ـهيـفمـهَـ ااـلوـ ـلحونن ـلسنتـأبقَّـ ـ ـ الـهِـ ـيجم ـمنهذااـهاووزُزـ ـ إإـشووأأ-مـ ـحىـلارر ِه،ـقـْلَ نـمِ ِ

ِضـغـْبأأ ـخلَ إإـ هللا ـليق آآـلإإ"هـ ااـخٰى ـلحر أأـيدـ ـمسلهـجرـخث، ـ ـكتيـفمـ ااـ ااـباةة،ـكزـلابب ـلتحابب ـ ضـيرـ
).٨٠-٧٩ /١٠( جامع ااألصولل : وواانظر).١١٦ /٣(على قتل االخوااررجج 

ااـجرـخأأ)٩( ـلبخه ـ ـكتيـفاررييـ ـفضاببـ ااـئاـ ـلقل ررااـماببـبرآآننـ ْاـين ـبقَ ااـ ـلقرااءءةة أأووـ لـكأـترآآنن أأووـبَّ ه
ــف رــخَ وو)٦/١٩٧(هــبَ ــكتيــف، ااــ تابب ــست ــ ااــباــ مة ــل ووااــيدــترــ معن ــل ــ ووــيدــناــ ــقتن ــقتاببــبم،ــهِــلاــ لــ

- 20 -



ـلخاا ووااـ ـلملحوااررجج ـ ـ ـبعنـيدـ إإـ ااـمـاقد ـلحجة ـ ـعليهةـ ـ ـ ـمسلهـجرـخووأأ).٩/١٦(م،ـ ـ ـكتيـفمـ ااـ اةةـكزـلابب
ذذــب ااــكابب خر ــل ووــ ــصفوااررجج هاــ ــت ددااووددــبووأأ).٣/١١٤(مــ تيــفو ــك ااــ سنابب ــل ــ تيــفاببــبة،ــ ــق اللــ
ـلخاا ـلنسوواا)٤٧٦٧مـقرر٤/٣٣٦(وااررججـ ـ ـكتيـفيـئاـ ـتحاببـ ااـيرـ ـشهنـماببـبدممـلم ـسيفرـ ـ مـثهـ

. ووغيرهم)١١٩ /٧(ووضعه في االناسس 

ـعبنـع)١٠( هللاـ ـعمنـبد ـسمع:اللـقَرـ ـ ررـ هللاـسُت ـصلولَل هللاـ ـعليى ـ ووـ ـسله ـيقمـ ـيخ":ولُلـ رجُجـ
أُأـم ـمن يـتَّ ـيومٌمـقِ ئُ ـسي ـ ااْألـ ونَن ـعمُ ـيقالل،ـ ااـ ـلقرأأوونن الـ ـيرآآنَن اوِوزُزـجُ ـحَ َرـجاـنَ مـهِ ال:ُدـيزـياللـق".ُ
ــعأَأ ــلْ إإالــمَ ُه ــي":اللــقُ ــحقَ أَأــ ُر ُدــحِ ْمــكَ لُ ــعم ــ هعــمهــ ــعمل ــ ــ لمــ ت ق ــي ــ ــ أأــ ااإلــهونن وااــجرــخإذذااــفالمم،ــسَل
ـقتلـاف ـ إإذذااـثمـهوـ ـقتلـافوااـجرـخم ـ إإذذااـثمـهوـ ـقتلـافوااـجرـخم ـ ـفطمـهوـ ـلمٰىـبوـ ـقتلهنـ ـ ـ ووـ ٰىـبوـطم
ـلم ـقتلنـ ـ ـكلموههـ ـ ـطلاـ ـمنهَعـ ـ ْرنٌنـقمـ ـقطعَ ـ ااـ ـلله ُهـ وَوـعَّ زَّ لَّـجَ ذذـف".َ رَرـلردددد ااـسك ولُل ـللُ ِهـ ـصلَّ ااـ ـللٰى ُهـ َّ

ـعلي ـ ووـ ـسله ـعشمـ أأـمَنـيرـ أأوو ـكثرةًة ووأأـ أأـنَر ـسما ااـجرـخأأ".عـ ـمقيـفهـجـامنـبه ااـمدـ ـلسنة ـ اببـبن،ـ
ذذـف ااـكي ـلخر ووااإل)١٧٤مـقرر١/٦١(وااررجج،ـ أأـم، ـحمامُم ااـفُدـ ـلمسني ـ ـ ـعبنـعوو).٢/٨٤(دـ هللاـ نـبد
ـع ـسمع:اللـقرووـمَ ـ ررـ هللاـسُت ـصلولَل هللاـ ـعليى ـ ووـ ـسله ـيقمـ ـفيكٌنـئـاكهـنإإ":ولُلـ ـ ـيقومٌمـقمـ رأأوونَنـ
ـلقاا الـ ـيجرآآنن ـقيهرااـتاووزُزـ ـ ـكلمم،ـ ـ ـطلاـ ـمنهعـ ـ ـقرنٌنـقمـ ـح-َعـطُ ذذـتَ ٰى ـعشرـكَّ ووززـمنـيرـ اددةًةـيرةًة

ٰى يكونَن آآخرهم يخرجُج مع االدجالل ).٢٠٩ وو١٩٩ /٢( أأخرجه ااإلمامم أأحمد ".َحتَّ
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االفصل االثاني
 في ااألررضض)ددااعش(إإفسادُد 

ـلق أأـتوااـتدـ ـخبرتْت ااـ ـلجارُر ااـئرااـ ـلمم ووااـعرووِّـ ـلمجة، ـ ااـ ـميدااـلاززرِر ـممة،ـ ـتكبرـياـ ـ هـ
ـلمنتماا ـ ـ ـ إإـ ااـهٰىـلونن ـلتنظيذاا ـ ـ ـ ااآلـحيـفمـ ـمنيق ـ ااـمنـ ـلمسلمين ـ ـ ـ ـ ووـ ـغين رـ
ـلمسلمياا ـ ـ ـ ـ ااـمن،ـ ووااـجرـلن ـلنسالل ـ ووااـ ـلشياءء، ـ ووااـ ـلشبوخخ ـ ووااألـ ـطفابب .)١(اللـ

تمــلمــئرااــجيــهوو ــت إإالــعوــنرككــ ا ووــبتــماــقً نه، ــت حدررججــ ــت ذههــهتــ
:ااألصنافف

ـقت-١ ـبحاءءـيرـبألـلٌلـ ووااـجُـ ـهيٍج ووددـ ـماووىٰىـعة، ـختلُ ـ ووـقَـ ـتة، ـملفٍمـهُ ـ ة،ـقَّـ
ـمحوو ـكماـ ـمستعجاتٍتـ ـ ـ ـ ـتجعلهة،ـلَـ ـ ـ ـ ـكبنـممـ ااـ ـلمجارر ـ ـميرـ ووـ ـتضن، يـفعـ

.ررقابهم ددماءء آآالفف ااألبرياءء االتي سُيسألونن عنها يومم االدين

ـقت-٢ ااـمبـناـجألـلٌلـ ـلمعن ـ دـهاـ ووااـيِ ـلمستن ـ ـ ـمأـ ـنيِ ـممنـ ددـ اـنالددـبلـخن
ااـمأـب ـلمسلميانن ـ ـ ـ ـ ذذـبن،ـ ااررـنال ـتكبب ـ أأـسوههـ ـنهوىٰى ـينتممـ ـ ـ إإـ ـجنسيٰىـلونن ـ ـ اتتـ

ـمعينددوولل ـ ـ ووـ وااـعرااـيمـلة، ـفيهُ ـ أأـ ـنهم ـيشتغلمـ ـ ـ ـ أأووـثاـغاإلـبوننـ ـبتغطية ـ ـ ـ ةـ
ـخبااأل إلـ ـيصارر ـمعاللـ ااـناـ ناةة ـل إإـيوررـسيـفاسسـ ااـلة عٰى ـل نـمذااـهوو.مـلاـ

 .)٢(أأقبح االغدرر كما سيأتي بيانه
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قااال-٣ ت ــن ــ ااــماــعنــماممــ نة ــل ااــفاسســ مني ــل ــ ااــطاــ تق ــل ــخلدــييــ إإــ يهونن ــل ــ اــ
تص ن ــم ــ ــ ووــيرــ ــخصن، اــصوــ أأــمً نن ــب ااــ عشاءء ــل ــ ووااــيوررــسيــفرــئاــ عة ــل رااقق،ــ

.ووعشرةة االشعيطاتت من أأشهر ااألمثلة علٰى ذذلك

ـختطاا-٤ ـ ااألـ ووـنـاجافف ـقتب، ددـمُلـ ااإلـفلـخن ـبعالممـسي ااالـ ـختطد ـ افف،ـ
ـقتوو ااألـ ـسيل ـبعرـ إإـ الـمالـسد ـيجه ووإإـ ـنموزز، ااـهاـ ـلمو ااإلـ أأيي نُّ أأووـطَ القُق
فاا ــل ووــ ــقصيــهذههــهدااءء، ااإلــماــعةــ ااألــثاــغل كرــمة ــي ااــ أأــلي هــمدــعذيي

.)٣(االتنظيم ووااسمه عبد االرحمن كاسيغ ررحمه هللا

لمسلميرققـح-٥ ـل ـ ـ ـ ـ ـ أأـ ـحين ـكماءًء،ـ ـصنعاـ ـ ااـموااـ ـلطيع ـ ااألررددـ ـمعيـنارر اذذـ
كساا ــل ــ ــسباــ ررــ ــحمة هللا،ــ ــممه ــتقشعاــ ــ ــ ااألــلرــ ووــبه ًةــمرــحراامٌمــحوــهداانن،
ـطعـاق ووـ ـقيًة، ااـ ـلحاسس ـعلرقِقـ ااـ ـلقتى ـ ـلقناـبلـ ـ ااـعدـبلـباـ ـلمعوىٰى ـ ـقباـ ـلمثاـبةـ ـ لـ
ـقي ووااالـساـفاسٌسـ ـحتيٌد، ـ ااـفاططـ ووااـمدـلي ـيخطووَألنن"ب،ـجاءء ـ ااإلـ امُمـمئ
ااـف ـلعفي ـ ـخيوـ أأننـمرـ ـيخطن ـ ااـفئـ ـلعقي ـ أأـقوو".)٤(ةـبوـ ااـخد ـلبخرجج ـ اررييـ
ااــف يي صح ــل ــ ــ ررــ أأنن هللاــسح لولل ــص هللاــ يٰى ل ــع ــ ووــ له ــس همــ ــن نــعٰىــ
ـلتعاا ـ ـلناـببـيذـ ـعل.)٥(اررـ ااـ أأنن ـلمعٰى ـ ـقباـ ـلمثاـبةـ ـ ـمقيلـ ـ ـبمدةةـ ـمشوـهاـ رووعع،ـ

ـنظ ألننـ ـمقًراا ااـصاـ ـلشد ـيعرـ ااـ ـلكبة ـ ـمبنيرىٰىـ ـ ـ ـعلةـ ـتحٰىـ ااـيرـ ـلظلم ـ يـفوو.مـ
ــتعهــلوــق اــعوَوإِإنْن{ٰىــلاــ ــقَ ــبَ ْمــتْ ــفُ اــعَ ــقَ ْوااــبِ ــبُ ــمِ ِلــثِ اــمْ وــعَ ــقُ ــبِ ْمــتْ ِهــبُ رــمأأ")٦(}ِ

ـللم ـ ـمنيؤـ ـ الـبنـ ـيتجأنن ـ ااـ ـلحاووززوواا ـفيمدـ ـ ووـ ـلهبـجا ـقمـ َلـبِ ـغيَ ،)٧("مـهرـ
 .فالمماثلة مشرووعة في أأصل االقتالل ال في االكيفياتت
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ـلتعاا-٦ ـ ووااـسألـلبـيذـ ـلمعتقليرىٰى ـ ـ ـ ـ ـ ااـفنـ ـلسجي ـ ـتعونن،ـ ـيبذـ اـ ـيصً إإـ ٰىـلل
ااــح مد ــل ااألــ ووإإذذاللل أأــسوتت، ااــمرىٰى مامم ــل ااــمألــ نن ــل ووااإلــ ــجهاسس، ــعلاززــ ٰىــ

 .االجرحٰى خاللل االمعارركك

لنــموو-٧ ــجم ــ ااــ عة ت ــل ــ ااــيذــ ياــبحــبذــلب سك ــل ــ ــ ووااــ شفن، ــل ــ ووإإــ الققــطرااتت،
شكاصصــصرــلاا ــب ــ ــعشلــ ليــئوااــ ــع ــجمىــ ااألــمعــ ووــسن لنــمرىٰى، ــجم ــ ةــ
ـلتعاا ـ ااـيذـ ـلنفسب ـ ـ ااـ ـلتهي ـ ـلقتـابدـيدـ ـ ووااـ ـلتل ـبعرةةـمهـبعـيرووـ أأـ ووـخد لـكرىٰى،
ااإلــفرااممــحكــلذذ أأــقوو.الممــسي ااــمد بر ن ــل ــ ييــ ل ــع ــ ااــ صه ــل ووااــ سالةة ــل الممــ
ـحسإـب ااـ ـلقتانن ـ ـفقلـ ـكتإإننهللا":اللـ ااإلـ ـحسب ـعلاننـ إذذااـفيءء،ـشلـكٰىـ

ـقتلت ـ ـ ـحسنـأفمـ ـ ااـ ـلقواا ـتلِـ وو)٨("ةـ ـمعن، ـ أأننـهٰىـ ـيختذاا ـ ااإلـ ـنسارر ـفيم-اننـ ـ إإذذااـ ا
ااـك ـلقتانن ـ ـكثأأ-اددالًـعلـ ااـ ـلطر ررـ ـحمرقق ـلمجاـبةـ ـ أأننـمأأ.رممـ ـيقتا ـ ااألـ اءءـيرـبل

ـيمثووأأنن ـ ـبهلـ ووأأننـ ـتحم ااـ ووـلز ـتصرؤؤووسس ـفهورر،ـ الـمذااـ ـيبيحا ـ ـ رععـشهـ
.هللا للمجرمين ووااألعدااءء، فكيف يصنع هذاا باألبرياءء وواالضعفاءء

ااــه-٧ مسدمم ــل ــ ووــجاــ بد، ــن ااــ قبش ــل ــ ووــ يدــتورر، ــن هللاــمرــحســ ــتعاتت ى،ــلاــ
.ووااإلساءءةة إإلٰى حرماتت ااألحياءء

ـتهجي-٨ ـ ـ ااـ ـلنر ااـماسسـ ـلمسلمين ـ ـ ـ ـ ووـ ـغين ااـ ـلمسلمير ـ ـ ـ ـ ـبعنـمنـ ااـ ـلمض دننـ
ـلقوواا ووااـ ـحترىٰى، ااـ ـلبياللل ـ ووـ ااآلـيرووـتوتت ـمنيع ـ ـلمجن،ـ ـ ـمخرددـ ـلفاـ ااـ ـلنة اسسـ

.لهم في االرأأيي أأوو ااستنكاررهم لجراائمهم

ـتكفي-٩ ـ ـ ـيننـمرـ ـيمقدـلاـباددييـ ـ ـطيرااـ أأووـ إإـعدـية ـليهو ـ ـغينـما،ـ ـتمحيرـ ـ ـ صـ
ـتمييووال ـ ـ ررـ أأننـغز، ـمعظم ـ ـيقنـممـ ـيمقدـلاـبوللـ ـ ـطيرااـ ااـمةـ ـلمسلمين ـ ـ ـ ـ نـ
ـبهدـيرـي ـمباـ ااـ ـلعاددئئ ووااـ ـلشدلل أأووـ ـيقصوررىٰى، ـ ُـ ااـحد ـلنق ااـفاسسـ ـختيي ـ اررـ
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حاا ــل ووالــكاــ ــضيم، ذذــفَرــ إإذذــلي ااــجرــيك، ــلخع إإــ ااــلالفف تسميٰى ــل ــ ــ ــ أأووــ اتت،
ــصطااال ووااــ معالحح، ــل ــ ااــناــ عي ــل يرــ ــف ااــ إإذذاا قة ــست ــ برتتــ عت ــت ــ ــ ااألــفرــ ــحكي اممــ
ـلشاا ـعيرـ ووـ ـتلغة، ـ ـمعهٰىـ ـ ااـ ااـلا ـللغدالالتت ـ ووـيوـ ـمعظة، ـ أأـ ـحكم ااألـ ـيمامم يـفاننـ
ـلفقاا ـ ـتتبهـ ـ ااـ ـلمعع ـ ااـناـ ـلعي ـفيرـ ااـقوو.ةـ ـستقد ـ ااـ ـلعر ااـ ـلشرفف ـبيعـئاـ ااـ ـلعن ةـماـ

ـعل ااـ أأنن ـيمقدـلٰى ـ ـطيرااـ ااـهةـ ـلشي ووااـ ـلعوررىٰى ووـ ـتفهماـمذااـهدلل، ـ ـ ااـ ـلعه ةـماـ
ـمنه ـ ووـ ـعليا، ـ ااـسهـ ـلعارر ااـمدـيدـ ااـعدـلن ـلمسلمياةة ـ ـ ـ ـ أأـ ووال اـنالددـبيـفدـحن،
ـيقص ـ ـيمقدـلاـبدـ ـ ـطيرااـ إإـ ـنكة ااـ ـلشارر ااإلـئرااـ أأوو ـلحع هللاـجوـباددـ ـتعودد .ىـلاـ

ااـمـاعوو ـلمسلمية ـ ـ ـ ـ الـنالددـبيـفنـ أأـيا ـفضروونن هللاـشنـملـ ـتعرعع ووالـلاـ ٰى،
 .أأصلح منه لدينهم ووددنياهم

ـعتباا-١٠ ـ أأـ ـنهارر ااـ ـلفم ااـقرـ ـلنة ـجياـ ااـمةـ ـلمسلمين ـ ـ ـ ـ ووأأـ ـنهن، ددووـ ااإلـلم المم،ـسة
 .ووااعتبارر من عاددااهم من االمرتدين االذيي يجب أأنن يقاَتلواا وويقَتلواا

ـستاا-١١ ااـقرـ ـلناقق ـغينـماسسـ ااـ ـلمسلمير ـ ـ ـ ـ ووـ أأـموـهن، ـجما ااـ ـلفقهع ـ ـ يـفاءءـ
ـلعصاا ـ ااـ ـلحورر ـيثدـ ـعلةـ إإـ ـبطى ووـلاـ ااـجدممـعه إإنن إإال ـستوااززهه، ااـ ـلعرقق دووـ

س ـــن ووـــناءءـــ حمـــلاـــموـــها، ـــي قدـــقوو.دثثـــ ـــت ااإلـــفرررـــ حالممـــسي ـــت مـــيرـــ
ـستااال ااـقرـ ـلياقق ـنتيجوممـ ـ ـ ااـ ـلتة ااـ ـلمسلميزاامم ـ ـ ـ ـ ـتفاـبنـ ددووـقاـ ـلياتت أأـهةـ ـشبي هـ
كاــم ــت ــبحلوننــ ــ ااــ فف ــل اا)٩(وللــضُــ غ، ــل ــمنهرضضــ ــ ناــ ــم ااــ ظلع ــل ــ ووااــ عم ــل دوواانن،ــ

ـعلذـخووااأل ااـيٰىـ ـلظد ووإإـلاـ ااـنـاعم، ـلضعية ـ ـ ووااـ ـلمظلف ـ ـ ـنصدـقوو.وممـ تـ ذههـهَّ
ـلمعاا ـ ـعلدااتتـهاـ ـتحٰىـ ااالـيرـ ـستم ووـقرـ الـموـهاقق، ـيعا ااـ ـلشاررضض ـيعرـ ووالـ ة
ـين ااـقاـ ـلسنض ـ ووالـ ـيضة ااـ ـلقادد ااـف.رآآننـ ـتفإذذاا ـسلطقـ ـ ااـ ـلمسلميانن ـ ـ ـ ـ عـمنـ
ـلكفاا ـ ـعلاررـ ااـعٰىـ ـستدمم ااألـقرـ ااـفرىٰىـساقق ـلحي ذذـجرببـ ووووـلازز بـجك،
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ـعل ااـ ـلمسلميٰى ـ ـ ـ ـ ااـ ـيعنووال.اءءـفوـلن ـ إإـهيـ ـبطذاا أأـ ـحكالل ااـ ـقيرـلامم يـفقـ
ـممالممـسااإل ااـفاءءـجاـ ـلكتي ـ ووااـ ـلسنابب ـ ووـ ـلكنة، ـ ـمبنهـ ـ ـعليـ ااـ ـلمعٰى ـ ـملاـ ةـ
ـلمثاـب ـ ـنقضإذذااـف:لـ ـ ااـ ـتلدووللـلت ااـ ـلمعك ـ ووااـهاـ ـستعبدااتت ـ ـ ااـ ـلمسلميدتت ـ ـ ـ ـ أأووـ ن

 .أأهل االذمة منا جازز لنا أأنن نعاملهم بالمثل

ددااـبتـماـقاـموو ااـمشـعه ـستن ااـقرـ ووااـجرـلاقق ـلنسالل ـ ووااألـ ـطفاءء نـماللـ
ـئفاـط ااـ ية ـل أأـهنـيدـيزـ ااـهيـسآـمدـحو ـلعصذاا ـ ووـ ـيمرـجوـهر، ااـ ـلقة رننـ
ووااـحوااـلاا ـلعشد ـ ووـيرـ ـيجن، ـعلينبـ ـ ـ ـنحاـ ااـ ـلمسلمين ـ ـ ـ ـ أأننـ ـنكن أأووللـ نـمونن

ــيستنك ــ ــ ــ ذذــ ااــلر إإذذ مك، مسل ــل ــ ــ ــ ــعنوننــ ــطهرووــشدــ ووهللاــ ــتعم، قٰىــلاــ ــي :وللــ
ـيهاأأـي{ ااـ آآـيذـلا ـمنن أأووـ ـلعقاـبوااـفواا ـ ـمهموو.)١٠(}وددـ ـ ااـ ـختلفنا ـ ـ ـ إإـفاـ ـلحي اققـ
ياا ــل يدــيزــ ــي ااــهأــبنــ تل ك ــل ــ ااــفابب،ــ ــستإنن هاــقرــ ــق أأــ الــمم قٌر ــت ههــ برُّ ــم اددئئــ
ـلشاا ـيعرـ ااإلـ ـميالـسة ووـ ـحتة، إإذذااـ ددااـناـكٰى ـتطبشـعت ـ ـمبقـ ااـ ـلمعدأأ ـ ـقباـ ةـ
ـلمثاـب ـ ااـفل،ـ ـليإنن ـييدـيزـ ـيستمـلنـ ـ أأـقرـ ـمنًدااـحواا ـعلاـ ااإلـ ووـطٰى مـهالقق،

 .قومم مسالمونن، أأقرهم االمسلمونن علٰى ما هم عليه

ـغتصاا-١٢ ـ ااـ ـلنسابب ـ ووـ ـخطاءء، ااألـ ـطفف ـتحالِلـ ذذررااـ ـمختلفَعـئت ـ ـ ـ ـيلةـ وووننـ
ـبه ااـ ووـيدـلا ـينتقن، ـ ـ ااآلررااءءـموننـ أأـفوااـياـمن ااـهوااءءـهق ـلسقيمم ـ ـ ـ ـمثة،ـ لـ
ــموىىــعدد ااــلِ يك م ي ــل ــ ــ ووددــ ووــعن، ااــجوىى جهوبب ــل ــ ــفحادد،ــ نــمددًدااــعوااــلوــ
ياا ت ف ــل ــ ــ ااــ ــلصغانن ــ إإــ ــمجٰىــلارر ــميرــ ــكيوو.نــ بفــ ــن ااإلــفرررــ ــخطالممــسي فــ

!ااألطفالل ووإإبعاددهم عن أأهليهم قسًراا لتدرريبهم علٰى االجهادد؟

ـلتمثياا-١٢ ـ ـ ـ ـلجثاـبلـ ـ ووـ ااـعث ـحتدمم ـجسرااممـ ااـ ـلميد ـ ـمهمتـ ـ ـمخاننـكاـ ـلفاـ اـ
ااـف ووـلي ووـعاننـكوـلرأأيي، ااإلـفراامٌمـحوـهدوًواا، ـففالمم،ـسي ااـ ـلحي :ثـيدـ
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ـكس" ـعظرـ ااـ ـلميم ـ تـ ـككسِّ ـ ـعظمرـ ـ ـحيهـ اـ ـلميوواا".)١١(ًّ ـ ـيتتـ ـممأذذىٰىـ ـيتاـ أذذىٰىـ
ـمن ااـ ـلحه ألننـ ، ـمترـحيُّ ـكحهـ ااـمرـ ـلحة ـنهدـقوو.يِّـ ااـ ـلنبٰى ـ ـعلييـ ـ ااـ ـلصه الةةـ
ـلسوواا ااـعالممـ ـلمثلن ـ ـ ـللعوواا.)١٢(ةـ ـ ااـببـ ـلقتلرؤؤووسس ـ ـ ااـمٰىـ ـلمن ـثلُـ ووـ رككـتِة،

.ددفن االميت من االمثلة، ووكل ذذلك حراامم

ـتطبي-١٣ ـ ـ ااـ ـلحق ااـ ـلشدوودد ـعيرـ ووـفةـ الـقي ـيصت أأننـ ـتطبح ـ ـفيقـ ووـ وـهه،
ااـقوو ـلحت ووااـ ـلمجربب ـ ووااـعاـ ـلفقة ـ ووااـ ـلجهر ـ ووـ أأـقل، ـلفند ـ ـكتاـ اـباـ ـبعنً ـ وااننـ
ـفق( ـتطبيهـ ـ ـ ااـ ـلحق ـفصلن)دووددـ ـ ـ ـفياـ ـتطبيعـنوااـمهـ ـ ـ ااـ ـلحق ااـ ـلشدوودد ـعيرـ ةـ
ـعتماا ـ ـعلادًدااـ ااألددـ ااـمةـلٰى ـلسنن ـ ااـ ـلنبة ـ ووـيوـ ـعمة ااـ ـلصحل ـ ووـباـ بـهذااـمة

 .)١٣(ااألئمة ووأأقواالل االفقهاءء

إإـسااإل-١٤ ااإلـلاءءةة ووااـسٰى ـلمسلميالمم ـ ـ ـ ـ ااـحنـ ـلعولل ووـلاـ ـتغييم، ـ ـ وررةةـصرـ
ااـلاـسرـلاا ـلنبة ـ ااـيوـ ـلتة أأـ ـخبي هللاـ ـتعر ـحبهاـصنـعٰىـلاـ ـ ااألـتاـخاـ ـنبيم ـ اءءـ

ـعلي ـ ااـ ـلصه ووااـ ـلسالةة ـبقالممـ أَأرْرـموَو{:هـلوـ ا ـسَ رَرـنْـلَ إِإال اكَك ـحَ ًةـمْ اـعْـلِـلَ ـمَـلَ .)١٤(}َنـيِ
ـغي ـمكترـ ـ ـثيرـ ـلضاـبنـ ااـ ـيحصذييـلررر ـ ـللمسلميلـ ـ ـ ـ ـ ـ ااـحنـ ـلعولل ووالـلاـ م،

.عابئين بصد االناسس عن ااإلسالمم

ـتعيي-١٥ ـ ـ ااـ ـلجهلن ـ ـ ااـ ـلمتعصبية ـ ـ ـ ـ ـ ـقضنـ ـيتحكماةًةـ ـ ـ ـ ددـفوننـ ااـمي ـلناءء اسسـ
هوااـمووأأ ـل ااإلـساـبمـ ووالـسم ـخبالمم، هرةةـ ـل ـلقضاـبمـ ـ ووالـ ـمعاءء هةـفرـ ـل مـ
ـلفقاـب ـ أأـمذااـهوو.هـ ـعظن ااـ ـلمصم ـ ااـئاـ ـلتب ـبهاءءـجيـ ااـ ـلتنظيا ـ ـ ـ ـحيم،ـ ثـ

ـينف ـ ااـمـاعرووننـ ـلنة ااـماسسـ ـلشن ـيعرـ ووااـ ـلشة، ـيعرـ ررـ ـحمة ووـ ووـعة ـحكمدلل ـ .ةـ
ـيق ااإلـ ااـمولل ـقينـبامم ااـ ـلجم ـبييـفةـيوززـ ـفضاننـ ااـ ـلشل ـيعرـ ـإننـف":)١٥(ةـ
نـةـعــيـرـشــلاا ـمب ـ ووأأـهـاـ ـعلـاـهــسـاـسـا ااـ ــحــلٰى ـمصووـمـكِ يـفـاددـبــعــلااحـلاـ
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معاا ـل ـ ووااـ معاشش ـل ـ هدلٌلـعيـهوو.اددـ ـكل ـ ووررـ ـحما، هةـ ـكل ـ ووـ ـمصا، هُحـلاـ ـكل ـ ا،ـ
ـحكموو ـ ـلهةـ ـفك.اـ ـمسلـ ااـعتـجرـخةـلأـ ـلعن إإـ ااـلدلل ـلجٰى ووـ ااـعورر، ـحمرـلن ةـ
ووـهدـضٰىـلإإ ااـعا، ـلمصلحن ـ ـ ـ إإـ ااـلة ـلمفسٰى ـ ـ ووـ ااـعدةة، ـلحكمن ـ ـ إإـ ااـلة ـلعبٰى ـ ث،ـ

 ".فليست من االشريـعـة، ووإإنن أُأددخـلـت فيهـا بالـتـأوويـل

ـيصووال ـلطحـ ـعلبـلاـ ـبعرأأـقٍمـ ااـ ووـئاـسرـلض أأووـحل ـمثقدهه ـ إإـ يـمالـسف
ـيتأأنن ااـلوـ ـلقضٰى ـ ـفكياءءـ ـ ـبجفـ ـيتسنلـهاـ ـ ـ ااـسمـ ـلحكدةة ـ ووـ ـيقضم ـ يـ
ووررــهدااممــعإــب ووــهمــجذاا ــجلذهه ذذااككــ تدــلوواا.د ــك ااــفوررااههــ شي ــل عرــ ــي الــ ة

ـتخ ـضيـاقرججـ ا،ـ ـكمً ـكترااءءةةـقاـ ـفقاببـ ااـ ـلسنه ـ الـ ـتصنة ـ ـفقيهعـ ـ ـ اـ ـلقضـاف.ً ـ اءءـ
ـكم ااـقاـ ـلعلمالل ـ ـ ـصن:اءءـ ددـعاـ ـقيقة ـ الـ ـيهتة ـ إإـ ـليهديي ـ ـفقيلـكاـ ـ ووـ ـتنه، لـيزـ
ـحكااأل ـعلاممـ ااـ ـعلعـئاـقوـلٰى الـ ااـمذـخؤـيم ـلكتن ـ ووإإـ ـنمب، ـيستفاـ ـ ـ نـماددـ

 .مصاحبة االقضاةة وواالمفتين

ـتحفرححـشيـفاءءـج ـ ااـ ـلحكة ـ ـللتاممـ ـ ااـلوـسُّـ ـلميِّ ـلكاـ ـعلوو":)١٦(يـ ااـ ـلقضم ـ اءءـ
أأـكووإإنن أأـحانن ـعلوااععـند ااـ ـلفقم ـ ووـ ـلكنه ـ ـيتميهـ ـ ـ الـمأـبزـ ـيحسنهورر ـ ـ ـ لـكاـ

ـلفقهاا ـ ـ ووررـ ـبماءء، ـبعاننـكاـ ااـ ـلنض ـبفصًاـفاررـعاسسـ ـ ااـ ـلخصل ـ ووإإننـ ـيكمـلامم نـ
ـغييـفاععـبهـل ذذـ أأـمكـلر ااـبن ـلفقواابب ـ ـكمه،ـ أأننـ ـعلا ااـ ـلفم .كـلذـكضـئرااـ

ااـفةـبرااـغووال ـمتيي ـ ـعلاززـ ااـ ـلقضم ـ ـغينـعاءءـ أأـمرههـ ااـنن ـلفقوااعع ـ ووإإـ ـنمه، اـ
ـلغاا ااـفةـبرااـ ـستعمي ـ ـ ـكلياللـ ـ ااـ ـلفقاتت ـ ووـ ـتطبيقهه ـ ـ ـ ـ ـعلاـ ـئيزـجىـ ااـ ع،ـئـاقوـلاتت
ـعسيوـهوو ـ ـفتجر،ـ ـ ااـ ـيحفلـجرـلد ـ ـكثيظـ ـ ااـمًرااـ ـلعلن ـ ووـ ـيفهم، ـ ووـ ـيم ـعُ مـلَ ِّ

ي ــغ ووإإذذااــ ــسئرهه، ووااــعلــ عن ــق عةــ ب ــب ــ ااــ عض ــل ــمسنــموااممــ ااألــئاــ مل ــي اننــ
".وونحوها ال ُيحسن االجواابب عنها
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لدــقوو-١٦ ــقت ــ ااــمددًدااــعوااــ مشن ــل ــ ووااــياــ علمخ ــل ــ ــ أأــماءءــ من ــئ ااــ مسة ــل ــ دــجاــ
ـلخطبوواا ـ ـ ووااـيوررـسيـفاءءـ ـلعة الـ ـلشرااقق، ألـ إإال ـنهيءٍء ـعلمـ ااـ ـعتقى ـ أأـ لـهادد
ـلسناا ـ ووااـ ـلجمة ـ ااألـمةـعاـ ووااـعاـشن ـلمرةة ووـيدـيرـتاـ الـهة، ـيفم ـبيوننـقرـ نـ
ـلسلفياا ـ ـ ـ ووااـ ـلصة ـفيوـ ااـفةـ ـلتكفيي ـ ـ ـ ووـ أأـمرـير، ااـهونن ـلتصل ـ نـممـهوو-وففـ
ااـهأأ ـلسنل ـ ووااـ ـلجمة ـ إإـعاـ ااـماـمة ـلحنفين ـ ـ ـ ووإإـ ااـماـمة ـلشن ـفعياـ ـ ـشنأـب-ةـ عـ
تهاا ـل ـ ووـ ااـكم، ااـيدـلأنن إإـعدـتوو)شـعدداا(هـبنـيدـتذييـلن ـليو ـغيهـ ددـ نـير

أأـقلـب.الممـسااإل ـلبد ااـ ـعلدـلوـلواا أأـ ـبيٰى ـحته،ـ ددـ ـفعٰى إإـ ـقتٰىـلوهه أأـ ـبيل هـ
.بدعوىٰى أأنه قد نطق بكالمم فيه ررددةة عن ااإلسالمم

ـتقاـملـكإإنن ااـمدممـ ـلجن ووااـئرااـ ـلتجم ـ ـمموـهاووززااتتـ ـيقاـ ااـبرـ ـلتنظيه ـ ـ ـ مـ
ـيعتوو ـ إإـبرفف،ـ ـيتبهـنل ـ ووـهاـ ـيتفٰى ـ أأـلذـبُرـخاـ ووـمَك ااإلـئـاسامم ووـعل ـعلالمم، ٰىـ
ـلماا ااـمألـ ـلعن ووالـلاـ ـتكم، ـتخلاددـ ـ ـمنطقوـ ـ ـ ااـمةـ ـلمنن ـ ااـطاـ ـلتق ـخلدـييـ ـنهوـ اـ
ـضحنـم ـقتلاـياـ ـ ـظلموااـ ـ ووـ ا، ـسجنً ـ أأـ ووـيرـباءء إلـعرااـيمـلمـهاءء، واا ـنسُ اننـ

 .حرمة ووال لغير مسلم عهًداا، ووال لمسلم أأخوةة

ااـهلـكإإنن ـلجذهه ااـئرااـ ـلمتقِم ـ ـ ـتةـمدـ ـعتبُ ـ أأـ ـسبر اـباـ ـجوـمً ـلقتًةـبِ ـ ـلهاـ ـقتمـ االًـ
ـيكس ـ ـكتهوـشرـ ـ ووـ ـيفم، ـجمرققـ ـعهوـ ووـ ـئمهرااـجفـقوـيم، ـ ووـ ـيستم، ـ لـصأـ

 .شأفتهم، وويَخلِّص االبشرية من شرووررهم
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:هواامش االفصل االثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـنشغمـل)١( ـ أأـ ـنفسنل ـ ـ ـبتاـ ـثيوـ ااـهقـ ـلجذهه ألننـئرااـ ااـمددًدااـعم، ـلمن ووااـكرااـ ـلمنظمز ـ ـ ـ ـيقاتتـ ك،ـلذـبوممـ
 .كما لم نقم بتقديم ااألمثلة ألنن ااألخبارر قد ااشتهرتت بالتوااتر فال يستطيع أأحد إإنكاررها

). ( اانظر االفصل االعاشر في أأحكامم غير االمسلمين في االبالدد ااإلسالمية صص )٢(
ـلهاننـك)٣( ااـ ـلقصذهه ـ أأـ ااـفًدااـجيءٌءـسرـثة ـلمجتعي ـ ـ ـ ااـ ـلغاتت ـبيرـ إإذذـ ـينفعمـلة، ـ ـ إإـ ررـمالـسه أأـغه هـنم
أأــب اــقاددــصاننــكهــنداا يً ــف أأــقوو.هــ ــممد ااــ ميت مسل ــل ــ ــ ــ ــ ااــصيــفنــ غالةة ــل يبــئاــ ــعل ــ ليــفهــ ــب هــتدــ

Fishers ووأأررسال لي ررسالة شكر ررقيقة)بالتبني( من ووالية إإنديانا، ووحضر وواالدااهه .

ااــع)٤( سين ــل ــ شاــعدةةــ ــئ ررــ هللاــضة هي ــعن ــ رراــ هللاــسأأنن ــصلولل هللاــ يى ل ــع ــ ووــ ــسله :اللــقمــ
اا" ـلحااددررؤؤوواا ااـعدووددـ ـلمسلمين ـ ـ ـ ـ ااـمنـ ـستطعتا ـ ـ ـ ووـفم،ـ ـلمسلمـتدـجإنن ـ ـ ـمخمـ ـفخلـاجرـ ـ ـسبيلوااـ ـ ـ ه،ـ
ااإلـف أأننـمإنن ـيخطامم ـ ااـفأـ ـلعفي ـ ـخيوـ أأننـمٌرـ ـيخطن ـ ـلعقاـبأـ ـ ااـجرـخأأ".ةـبوـ ـلته ووااـمرـ ـلحذيي مـكاـ

 . ووغيرهما)٣٧٩ /٤(في االمستدرركك 
ااـح)٥( ـلطيرقق ـ ااألررددـ ـحييـنارر اـ أأـمًّ ـقبن ااـئرااـجحـ ـلعصم ـ ووااـ ـلخر، ااـجيـفالففـ ـلحواازز ـضعيرققـ ـ ٌفـ
ااـملـكوو.دااـج أَأوورَرددهه ـلمجيا ـ ـ ااـمزووننـ ـستن الـ ـتنهدالالتت ـ ـللضـ ـعلةـلدالـ ااـجىـ ـلتحواازز ـ إإذذـيرـ ق
ـليدـلاا ـعللـ ـتحٰىـ ااـيرـ ـلتعم ـ ـلناـببـيذـ أأـماررـ ااـصن ـلصحيح ـ ـ ذذـم:حـ ررووييـمكـلن أأـعا رةةـيرـهيـبن
ااـضرر َي ـللِ ُهـ ـعنَّ ـبعثن:اللـقهـ ـ ـ رَرـ ااـسا ولُل ـللُ ِهـ ـصَّ ااـلَ ـللَّى ُهـ ـعليَّ ـ ووـ ـسله ووـعـَبيـفمـ ٍث وو":اللـقْ مـتدـجإإنن
ووـنالـف اـنالـفًا ـجليرـلً ـ ـهموـقرـحأـفشـيرـقنـمنـ ـلناـباـ رَرـقمـث،"اررـ ااـسالل ولُل ـللُ ِهـ ـصلَّ ااـ ـللٰى ُهـ ـعليَّ ـ هـ
ـسلوو ـحيمـ أأررددـ ااـنن ـلخا ـكنيـنإإ":رووججـ أأـ ـتكرـمت أأننـ ـتحم ووـنالـفوااـقرـ ـانالـفًا ـلنـابً ااـ ووإإنن ـلنارر، ارَرـ
ـيعال ـبهذبُبـ ااـ إِإال ـللا ُه،ـ ووـفَّ ـتمدـجإنن ـهموـ ـقتلاـفاـ ـ ـهموـ ااـجرـخأأ".اـ ـلبخه ـ ـلحاا(اررييـ ).١٠٤٢ثـيدـ

ااـعوو ـمسعنـبن ـ رَرـ ااـضودد َي لِ ـل ُهـ ـعَّ ُهـنَ ـكن:اللـقْ رَرـماـ ااـسع ولل ـللُ ِهـ ـسفيـفَّ ـنطلاـفرـ ـ ـلحقـ ـجتاـ هـ
ـينرأأـف ـحاـ َرةًةـمُ ـمعهَّ ـ ـخيهرـفاـنذـخـأفانن،ـخرـفاـ ـ ـفجا،ـ ااـ ـلحاءءتت رةةـمُـ ـفجعلَّ ـ ـ ـتعتـ ـفجرشش،ـ ااـ ـلنباءء ـ يـ
ـفق ـفجنـم":اللـ ووـهدـلوـبذههـهعـ ررددوواا إإـهدـلا؟ ـليها ـ ووررأأىٰى"اـ ـنمةـيرـق، ـقنرَّـحدـقلـ ـفقا،ـهاـ :اللـ
ققـحنـم" ـقلنذهه؟ـهرَّ ـ ـنح:اـ الـنإإ":اللـقن،ـ ـينبغه ـ ـ أأننـ ـيعي ناـبذببـ ـل ااـ رربب إإال نارر ـل رههـكذذ".اررـ
ـلناا ررـفوووييـ ااـيي ـلصاضض ـلحياـ ـ ـتحاببـب:نـ ااـيرـ ـلتعم ـ ـلناـببـيذـ ـحيلـكيـفاررـ ـحتوااننـ ااـ ـلقملى ـ ـ ةـ

. ررووااهه أأبو ددااوودَد بإسنادد صحيح: ووقاللوونحوها

).١٢٦( ااآلية : سوررةة االنحل)٦(

. هـ١٣٢٨ طبعة بوالقق )١٣٣ /١٤( جامع االبيانن في أأحكامم االقرآآنن البن جرير االطبريي )٧(

أأـع)٨( ـيعليـبن ـ ررـبدااددـشىـ أأووسس هللاـضن ـعني ررـ أأنن هللاـسه، ـصلولل هللاـ ـعليى ـ ووـ ـسله مـ
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ـكتإإننهللا":اللـق ااإلـ ـحسب ـعلاننـ ـقتلتإذذااـفيءء،ـشلـكىـ ـ ـ ـحسنأـفمـ ـ ااـ ـلقتلواا ـ ـ ذذـ ووإإذذاا ـبحتة، ـ مـ
.، أأخرجه مسلم"فأحسنواا االذبح، وولُيِحدَّ أأحدكم شفرته، وولُيِرحْح ذذبيحته

ناننــك)٩( ــب ووــشاــهوــ نم ــب ااــ لو ط م ــل ــ ــ ووأأــ بنــبدــسب ــع ااــ عد ــل ووزُزــ رةَةــهزىٰى عالببــكنــبَ ــت دووااــقاــ
ـتعوو ـعلدووااـهاـ الـ أأنن ـيجٰى ـبمكدووااـ ـ ـمظلةـ ـ اـموـ أأـمً ـهلهن ـ ووـ ـغيا ـمممـهرـ ددـ ـخلهن ـ رـئاـسنـماـ
ـلناا إإالـ ـمعوااـمـاقاسس ووـ ـعلوااـنـاكه ـظلمنـمىـ ـ ـحتهـ رددـتىـ ـعليُ ـ ـمظلمتهـ ـ ـ ـ ااـفوو.هـ ـلحي ـلق":ثـيدـ دـ

ـشه ددااررـفدتتـ ـعبي هللاـ ـحلفاننـعدـجنـبد ـ اـ ددـلً ـعيو ااإلـفهـبتـ ألـسي ـجبالمم ـنظاا".تـ ااـ ـلسير ـ رةةـ
 ).٢٤٢ /١(االنبوية البن هشامم 

 .  ااآلية ااألوولٰى من سوررةة االمائدةة)١٠(
أأـجرـخأأ)١١( ووااـبه ددااوودد ووااإلـجـامنـبو أأـمه ـحمامم ااـعدـ أأمم ـلمن ـمنيؤـ ـ ـئشـاعنـ ررـ هللاـضة ـتعي ٰىـلاـ

. إإسناددهه علٰى شرطط مسلم:ووقالل اابن ددقيق االعيد

ااـخأأ)١٢( ـلبخرجج ـ ـعبنـعاررييـ هللاـ ررـيزـينـبد هللاـضد ـعني ااـ أأنن ـلنبه ـ ـصليـ هللاـ ـعليى ـ ووـ ـسله مـ
ـنه ااـعٰىـ ـلنن ـهبُّـ ااـ وو ـلمة ـثلُـ ـمسلرججـخووأأ.ةـ ـ ااـفمـ ـلصحيي ـ ـ ووأأـ ـصحح ااـ ـلسنابب ـ ووااإلـ أأـمن ـحمامم نـعدـ
ررـيرـب هللاـضدةة ـعني ـاعوـفرـمهـ هللاـسـابزووااـغاا":ً ـسبييـفم ـ هللاووالـ ـتغل ووالـلُـ ـتغواا ووالـ درروواا

ـتمثل ـ ـ ووالـ ـتقتلواا ـ ـ ووـ ـليواا ـلحاا"ًدااـ أأـخووأأ.ثـيدـ ووااـبرجج ددااوودد ـلنسو ـ ووااإلـئاـ أأـمي ـحمامم ووااـ ـحنـبد انَنـبِ َّ
ـعمنـع ـحصينـبراانَنـ ـ ررـ هللاـضن ـعني ررـك":اللـقهـ هللاـسانن ـصلولل هللاـ ـعليٰى ـ ووـ ـسله ـيحثنمـ ـ ـ اـ
ـعل ااـ ـلصٰى ووـقدـ ـينهة ـ ااـعاـناـ ـلمن ـثلُـ وو"ةـ ااـق، ررووااهه ـلبخد ـ ـقتنـعاررييـ إإـ ـقصرـثاددةة ااـ ـلعة ـنييرـ ـ نـ
ااإلـخووأأ.الًـسرـم أأـمرجج ـحمامم ااـعدـ ـلمغين ـ ـ ـشعبنـبرةةـ ـ ررـ هللاـضة ـعني أأـ ـنه":اللـقهـنه ررـ وللـسٰى

".هللا عن االمثلة

ـعن)١٣( ااـ ـلكتواانن ـ ـفق(اببـ ـتطبيهـ ـ ـ ااـ ـلحق أأـقوو)دووددـ ـلقيند ـ ـ ـمحاـ ـكلييـفهـعوـضوـميـفرةةـضاـ ـ ةـ
ـيتزـلاا ـليفاـكيـفةـنوـ ـ ـنيوررـ ااـيوالـلاـباـ ـلمتحاتت ـ ـ ااألـ ـيكيرـمدةة ـ ـشهيـفةـ ـفمبوـنرـ ـ ـسنرـ .٢٠١٤ةـ

ـسبوو ـليـأتبـ ااـ ـلكتف ـ ـقياببـ ـبعاممـ ااـ ـلمسلحيض ـ ـ ـ ـ ـحليـفنـ ـبقتبـ ـ ـفتلـ ىـ ااـفً ـبعرااـلي ـعشةـ نـمرةةـ
ـعم ـبتهمرههـ ـ ـ ااـسةـ ـلنبب ـ ـعلييـ ـ ااـ ـلصه ووااـ ـلسالةة أأننـمالمم،ـ ـلكع ـمخهـمالـ اـجرـ ـعنً ااـ ـلحند ـ ـبلاـ الـ ة

.ُيؤااخذ به معه

).١٠٧( ااآلية : سوررةة ااألنبياءء)١٤(

).١٥-١٤ /٣( إإعالمم االموقعين البن قيم االجوززية )١٥(
ـلبهجاا)١٦( ـ ـ ااـشةـ ـلتحفرحح ـ ـ ـنقدـقوو)١/٣٤(ةـ ااـهلـ ـلكذاا ااإلـعالممـ ـمحماممـمن ـ ـعبنـبدـ ااـ ـلسد الممـ

 . ووتحفة االحكامم منظومة في االقضاءء البن عاصم االغرناطي االمالكي.بناني
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االفصل االثالث
 للمسلمين)ددااعش(تكفير 

أأـم ـعظن ااـ ـلمصم ـ ااـئاـ ـلتب ـبهاءءتتـجيـ ددااـ أأـعا ـنهش ـيكفمـ ـ ااـ ـلمسلميروونن ـ ـ ـ ـ ن،ـ
الـهوو ـيكفم ـ ـشخصرووننـ ـ أأووـ ا ـفئً ـيسيًةـ ـ ووإإـ ـنمرةًة، ـياـ ااألـفَـكُ روونن ـجميعةـمِّ ـ ـ ا،ـ ً
بوو ت ع ــي ــ ــ أأــ هروونَن ــن لمــ ــع ااإلــ ااــسى حالمم ــل ووــ ، ينــممــهوااــسنــمقِّ م ــج ــ عــ
مياا مسل ــل ــ ــ ــ ــ ،ــترــمنــ يدٌّ ــعل ــ أأننــ ــيجه إإــ ووــمالــسددد به ــي أأــياــ ــميَع دــقوو.مــهَرــ

ـحكم ـ ـبكفوااـ ـ ـحكرـ ااـ ـلمسلميامم ـ ـ ـ ـ ووـ ـحكمن، ـ ـبكفوااـ ـ ااـ ـلشعر ـ ااـ ـلتوبب ـتبيـ عـياـ
ااـه ـلحكؤالءء ـ ووـ ـحكمامم، ـ ـبكفوااـ ـ ـتلهاـقنـمرـ ـ ـحكملـبم،ـ ـ ـبكفوااـ ـ نـملـكرـ
فهاـخ ـل ـ ووررـ أأـغم، ـنهم ااـعدـيمـ ـلسلفيونن ـ ـ ـ أأـ إإال ـنهة ـيكفمـ ـ ـجمرووننـ ـهياـ رـ

.االسلفية، ووررغم أأنهم يدعونن االجهادد، إإال أأنهم أألد أأعدااءء االمجاهدين

ـلهوو ـعلمـ ااـ ـلتكفيى ـ ـ ـ ووااـ ـلقتر ـ ااـ ـستل ووـساـفدالالتتـ ـمغدةة، ـلطاـ ووااـ ـضحاتٌت .ةـ
ـكممـهوو ااـقاـ ـعمنـبالل ررـ هللاـضر ـعني ووـفهـ أأـصي ـفهالـسف ـنطلقاا":مـ ـ ـ وااـ
آآــلإإ ااــفتــلزــناتٍتــيٰى في ك ــل ــ لاررــ ــفجع ــ ــ لاــهوــ ــع ااــ مٰى ــل يؤــ ن ــم ــ مــهوو.)١("نــ

ـيجهل ـ ـ ااالـعوااـقوننـ ـجتهد ـ ووـ ـيفتقادد، ـ ـ ـيحتاـمدووننـ ـ إإـ ـلياجج ااـ ـلمجتهه ـ ـ ـ نـمدـ
لاا ع ــل ــ ووااألددووااتت،ــ ــيالــفومم بُ ت ــع ــ لأووــتُرــ ــي ووالــهُــ ــيم، تُ ــع هآررااــبدُّــ ــئ إإذذــ مــهم،

ـيلتقط ـ ـ ـ ااـممـهوااـهقـفوااـياـموننـ ـلنصن ـ ووـ ووالـهوااـساـموننـمرـيوصص، ا،
.يقبلونن فتوىٰى عالم، ووال قضاءَء قاضض
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ـبهمـهوو ااالـ ـعتقذهه ـ ااـ فاددااتت ـل ااإلـموااـجرـخدـقدةةـساـ ررأأييـفالممـسن ي
ااألـمدددـع ـئمن ـينبغووال.ةـ ـ ـ ألـ أأننـحي ـيغتد ـ ـبمرـ ـيقاـ ااـمهـبوننـموـ ـلصن الةةـ
ـلصيوواا ـ ااـفامم،ـ ـلنبإنن ـ ـعلييـ ـ ااـ ـلصه ووااـ ـلسالةة ـبيالممـ نـ ـلنَّ ذذـ ـفقك،ـلا ـفيماللـ ـ اـ
ااـجرـخأأ ـلبخه ـ ووـ ـمسلارريي ـ أأـعمـ ـسعييـبن ـ ااـ ـلخد ررـ هللاـضدرريي ـعني يـفهـ
هوو ف ـــص ـــ ـــي":مـــ قَ ـــح أأـــ ُر هـــتالـــصمـــكُدـــحِ هالـــصعـــمَ ـــت ووـــ يم، ـــص هـــماـــ عـــمَ

ـصي ـمهاـ ـنغتووال.)٢("مـ ـ ـبمرُّـ ْدـياـ إإـعَ ونن ـليُ ااـمهـ ـلحكن ـ ـبشمـ هللا،ـ ـنهإـفرعع مـ
ـكم ووـفاءءـجاـ ـسيفـصي ـعلاـندـ ـلهيٍّـ ْدـي":مـ إإـعَ ونن ااـلُ ـلحى ووـ ـليسق ـ نـموااـ
ـهلأأ ـيقاـموو.)٣("هـ ااـمهـبوننـموـ ـلقتن ـ ووااـ ـلتعل، ـ ووـيذـ ااـهب، ـلمسدمم ـ د،ـجاـ
ـنبوو ـقبشـ ااـ ـلصورر ـلحياـ ـ ووـ ـتهجين، ـ ـ ااـ نر ـل ووـ ـسلاسس، ااألـ أأـمب ـبعواالل اـمُدـ

 .يكونن عن أأحكامم االشريعة ووأأخالقق االنبوةة ووسماحة ااإلسالمم

ااـقوو ـنشد ااـعقـ ـلتنظين ـ ـ ـ أأـمدددـعمـ ووـفن ـكشفرااددهه، ـ ـبعوااـ ـيعتقاـمضـ ـ ـ دههـ
ـلتنظياا ـ ـ ـ ووـ ـيطبقـامم ـ ـ ـعلهـ ااـ ـلمخٰى ـ ـلفياـ ـ ووـ أأـمن، ـخطن ااـهرـ ـلشهذهه ـ ـاماددااتتـ

ـنش ااـيرـجهـترـ ـلشدةة ااألووـ أأـع)٤(طـسرقق ااـحن ـلتد ـنسييوـ ـ ـ ااـ ااـيذـلن ـنشقن ـ وااـ
ااـع ـلتنظين ـ ـ ـ ـفقمـ ـتعممـلإإذذاا":اللـقدـ ـ ـتعلوو)شـعدداا(عـملـ ـ ااـ ـلبيعِن ـ ـ ـلهةـ اـ
ووـيدـلاـبلـهاـجتـنأـف ـلتاـبن، ـيتيـلاـ ـقتلبـجوـ ـ ـحتك،ـ ـكنوـلىـ ـغيتـ رـ
ـلخطدررككـم ـ ـقفوـموررةةـ ألننـ ـجهلك، ـ ـليكـ ـمبسـ الـ رًراا ـلتمرِّ ـ ااـ ـلعاسس .كـلذررـ
نقطاا ـل ـ ـ ااـ ثة ـل ياـ ـن أأ:ةـ ـفتإإذذاا أأـ ااـحٰى ـلشيد ـ ـيجهـنأـبوخخـ ـمعدممـعوززـ ـقباـ ةـ
ـلجاا ـلجهللـهاـ ـ ـ أأييـ ـتقه، ااـيدـ ـلعُم ـمثإننـفه،ـلذررـ ااـهلـ ـلشيذاا ـ أأددـفخـ ـبيي اتتـ
 ".، يتوجب قتله أأيًضا)كافًراا( يكونن )ددااعش(
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ـيكفيوو ـ ـ ددـ ـليك ـعلالًـ إإـ ـتنظيرااققـغٰى ـ ـ ااـف)شـعدداا(مـ ـلتطي ـ أأـ أأنن ـقطرفف اببـ
ـلسلفياا ـ ـ ـ ااـ ـلجهة ـ ـتبدـقةـياددـ ـمنرأأووااـ ـلعوو.هـ أأـ ـينطبـامدققـصل ـ ـ ـعليهقـ ـ ـ وـهمـ
ااـيدـح ـلنبث ـ ـعلييـ ـ ااـ ـلصه ووااـ ـلسالةة ـيمأأ":الممـ ااـ ألـقرئئـما ـخيالل رـفاـكاـيهـ
ـفق ـبهاءءـبدـ أأـ ـهمدـحا ـكماننـكإننـفا،ـ ررـقاـ ووإإال ـجعالل، ـعليتـ ـ اللـق.)٥("هـ

 ".باءء بها أأيي ااحتمل ووززرَرها" :االحافظ اابن عبد االَبرِّ في ااالستذكارر

:هواامش االفصل االثالث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ااـكذذ)١( ـلبخرهه ـ ااـفاررييـ ـلصحيي ـ ـ ـمعلقحـ ـ ـ اـ ـكتيـفً ااـ ـستتابب ـ ااـباـ ـلمة ووااـيدـترـ ـلمعن ـ ووـيدـناـ ـقتن ـلهاـ م،ـ
ـقتاببـب ااـ ـلخل ووااـ ـلملحوااررجج ـ ـ ـبعنـيدـ إإـ ااـماـقد ـلحجة ـ ـعليهةـ ـ ـ ااـعوو)٤/١٩٧(.مـ ـلحزااهه يـفظـفاـ

ـفت ااـ ـلبح أأـلإإ)١٢/٢٨٦(اررييـ ـجعفيـبٰى ـ ااـ ـلطبر ـ ـمسنيـفرييـ ـ ـعلدـ ـتهنـميـ ااآلـيذـ :اللـقارر،ـثب
ـسنوو ـصحيدههـ ـ ـتصفحدـقوو".حـ ـ ـ ااـ ـلمطبت ـ ـ ـمسننـموععـ ـ ـعلدـ ـتهنـميـ ااآلـيذـ ـفلاررـثب أأـ دههـجم
ـفي ااـكووذذ.هـ ـلحرهه ـتغلييـفظـفاـ ـ ـ ااـ ـلتعليق ـ ـ ـ إإـسوو)٥/٢٥٩(قـ ـسناقق ااـ ـلطبادد ـ ـفقرييـ أأـقوو":اللـ وـبالل

ـجعف ـ ااـ ـلطبر ـ ـكتيـفرييـ ـتهاببـ ااآلـيذـ ـثن:هـلاررـثب ـثنسـنوـياـ ااـ ووـبا أأـهن ـخبب ـعميـنرـ نـبرووـ
ـلحاا أأننـ ـكيُـباررثث أأـثدـحًرااـ ـفعاـنأللـسهـنه اـ ااـفً ـلحي ـخلرااررـشمـهرااـي:اللـقة،ـيرووررـ هللاـ ".ق

حاا ــل ــهكوو":اللــقمــثث،ــيدــ ذذــ ااــكذاا ــعبنــبر ااــ بد ــل ااالــفرــ ــستي ااــكذــ أأنن ووــبارر ررووااههــهن يــفب
ـمعـاج ووـ ـبيه، أأننـ ن ـكيُـبَّ ااـهًرااـ ـعبنـبو ااألـ هللا ووإإـشد ـسنج، ـصحياددههـ ـ ااالـفوـهوو".حـ ـستي :اررـكذـ
 ).١٠٥٧٦ ررقم ٩٠ /٨(
ااــجرــخأأ)٢( بخه ــل ــ ااــفاررييــ ــلصحيي ــ ــ ووــ ررووااــفح، ززــيي ــعملكوو":اددةةــية ــ ــ هعــممــ ــعمل ــ ــ ــكت"مــ اببــ
ـلمناا ـ ااـمالـعاببـببـقاـ ـلنباتت ـ ااإلـفوةةـ ـكتيـفوو)٤/٢٠٠(الممـسي ـفضاببـ ااـئاـ ـلقل نـماببـبرآآننـ
قاــيرراا ــب ااــ قرااءءةة ــل أأووــ أأووــبلــكأــترآآنن ــفخه ــكتيــفوو)٦/١٩٧(هــبرــ ااــ تابب ــست ــ ااــباــ مة ــل نــيدــترــ
ـلمعوواا ـ ووـيدـناـ ـقتن ـلهاـ ـقتاببـبم،ـ ااـ ـلخل ووااـ ـلملحوااررجج ـ ـ ـبعنـيدـ إإـ ااـماـقد ـلحجة ـ ـعليهةـ ـ ـ )٩/١٦(م،ـ
ـقترككـتنـماببـبوو ااـ ـلخالل ـللتوااررججـ ـ الـلأـ ووأأنن ـينفف ـ ااـ َر ـلنِ ـعناسُسـ ـمسلهـجرـخووأأ).٩/١٧(هـ ـ يـفمـ

 ).١١٢ /٣(كتابب االزكاةة بابب ذذكر االخوااررجج ووصفاتهم 
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ـعلنـع)٣( ررـ هللاـضي ـعني ررأأ":اللـقهـ ـيتإإذذاا ااـ ااـلم ااـيرَّ ـلساتِت ودَدـ ااألررضَضـمَزـلاـفُّ واا رِّـحُـتالـفُ وااـكَ ُ

ـيِدـيأأ أأررـكَ ووال م، ـجُ ـيظهمـثم،ـكَـلُ ـ ـضعفومٌمـقُرـ ـ الـ ؤـياءُء هُهـبُ ـل ـقلم،ـ ـبهوـ ُزـكمـ ااـبَ ِر ـلحَ مـهد،ـيدـ
ـصحأأ ااـ ووـلابُب الـلدَّ ـيفِة، ـبعهونَنـ ـ ووالـ ـميثٍد ـ دـياقٍق،ـ إإـعَ ونَن ااـلُ ـلحٰى ووـ قِّ ـليسَ ـ أأـموااـ ـهلن أأـ ـسمِه، ُمـهاؤؤـ
ـلكاا ووـنُـ ـنسبتهَٰى، ـ ـ ـ ااـ ـلقُم ووـ َرىٰى، ـشعُ رـممـهوررـ اةٌةـخُ ـكشَ ااـعُـ ورِر ـلنُ ـحاءِء،ـسِّـ ٰىـتَ ـيختلفَّ ـ ـ ـ ـفيموااـ ـ ـبينهاـ ـ ـ مـثمـ
ؤـي ااـتُ ـللِي ااـ ُه ـلحَّ قَّـ ـينـمَ اءُءـشَ ـعُـنهـجرـخأأ»َ ـحنـبُمـيَ اددـمَ ااـفَّ ـلفتي ـ ـثندـح":اللـق)٥٧٣(نـ ااـ ـليوـلا ُدـ
ااـعنـيدـشوورِر ـهيعـَلنـبن ـ أأـعةـ ـبيَـقيـبن أأـعلـ ررووـبن ـعلنـعاننـمي وو"يـ ااـس، ـلحاقق يـفوو.ثـيدـ
ـسنإإ ـضعاددههـ ـلكف،ـ ـتحقنَّـ ـ َقـ أأـمُّ ـخبا ااـ ـلحر ـيصححهـبثـيدـ ـ ـ ووـ ـمعجنـموـهه، ـ ااـ ـلنبزااتت ـ ـعلييـ ـ هـ
ـلصاا ووااـ ـلسالةة ووـ الـمالمم، ـيقا ـحكهـلرأأييـلاـبالُلـ ااـ ـلمُم ـيشهوو.وععـفرـ ـ ـلقدـ إإـعدـي":هـلوـ ااـلونن ـلحٰى قـ
ـليسوو ـ أأـموااـ ـهلن ـتقـام"هـ أأـيدـحنـمدممـ ـسيعيـبث ـ ااـ ـلخد ووأأـ إإـعدـي":كـلـامنـبسـندرريي ٰىـلونن

.، ووقد تقدمم"كتابب هللا ووليسواا منه في شيءء

).١٤٣٦( ررجب من هذهه االسنة )٢٩( في )١٣٣١٩( جريدةة االشرقق ااألووسط، االعددد )٤(

 . أأخرجه االبخارريي وومسلم عن اابن عمر ررضي هللا عنهما)٥(
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االفصل االراابع
االقولل في تكفير االخوااررجج

ـجمهبـهذـم ـ ااـ ـلفقهورر ـ ـ ـيمدـقاءءـ اـ ااـقرـفيـفً ـلخة ااـ ـلمعوااررجج ـ ووـفرووـ وبُبـجة
ــقت هاــ ــل ــتكفيدممــععــممــ ــ ــ ووــهرــ أأــيوااــناــكم، روونن هَ ــن أأــممــ ااــهن ــلضل اللل،ــ
ـعص ـللاةٌةـ ـتعهـ ووـلاـ ـصلهـلوـسرـلٰى هللاـ ـعليى ـ ووـ ـسله ااآلـق.مـ ييُّـجالل رِّ يـفُ
ـكت ااـ ـلشابب ـيعرـ ـيختلمـل":ةـ ـ ـ ااـ ـلعلمف ـ ـ ـيمدـقاءءـ ووـ ا ـيثدـحً ااـ أأنن ا ـلخً ومُمـقوااررجَجـ
ـعوءٍء،ـس لاةٌةـصُ ـل ووـعهـ ووـجز ـصلهـلوـسرـلل هللاـ ـعليٰى ـ ووـ ـسله ووإإننـ م،
ـصل ووـ ْواا ووااـماـصَّ ـجتهواا ـ ااـفدووااـ ـلعبي ـ ـفلياددةة،ـ ـ ذذـ ـبنكـلس ـلهٍعـفاـ ووإإننـ م،
ـظهأأ ااألـ ـلمعاـبَرـمروواا ـ ووااـ ـلنهرووفف ـ ااـعَيـ ـلمنكن ـ ـ ووـ ـلير، ذذـ ـبنكـلس ـلهعـفاـ م،ـ

 .)١("ألنهم قومٌم يتأوولونن االقرآآنن علٰى ما َيهَووونن

ـنشدـقوو ـبياـنأـ ااـ ـلعلمن ـ ـ ـعلاءءـ ااـعٰىـ ـلجدمم ـعلرأأةةـ ااـ ـلتكفيٰى ـ ـ ـ ااـ ووال ـلتسر ـ رععـ
ـفي ووأأـ ـكثياـنه، ـ أأـمًرااـ ـعلرررـكا ااـ ـلطلبٰى ـ ـ ااـ ـيحضنـيذـلة ـ ددررووـ ـسنروونن اـماـ

ـسمعت ـ ـ ااـمهـ عن ـل ااـمالـ ررـلوااـلة ـحمد هللاـ دـنَألنن":ه أأـخُ ررـلل يـفلـجَف
ـبشبهالممـسااإل ـ ـ ااإلـ أأـسة إإـحالمم، ـلينبُّ ـ أأننـماـ ـنخن ووااـ ااإلـمًدااـحرجج الممـسن

 ".بشبهة االكفر

ـلك ـكبنـمددًدااـعنـ ااـ ـلفقهارر ـ ـ ـيمدـقاءءـ ووـ ا ـيثدـحً اـ ـحكمً ـ وااـ ـبكفُ ـ ااـ ـلخر الـبوااررججـ
ددـت ـينظذييـلوواا.رددُّ ـ أأـلُـغيـفُرـ ـتبُوِّ ـتنظياععـ ـ ـ ااـف)شـعدداا(مـ ـلعقي ـ ووـئاـ رىٰىـيد،
رأأـج ـتُ ـعلمـهَ ـتكفيٰىـ ـ ـ ااـ ـلمخر ـ ـلفياـ ـ ووااـ ـلحكن، ـ ـعمرددةةـبِمـ ااـ ـلمسلميومم ـ ـ ـ ـ ن،ـ
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ااـفمـهـَلُّـغوـتوو ـستحي ـ ددـ ااـماللل ـلمسلمياءء ـ ـ ـ ـ ووااـ ـستحن، ـ ـللمحمـهـَلالـ ـ ـ الـمرـ اتت،
.يكادد يشك بصحة هذاا االحكم وواانطباقه عليهم في هذاا االعصر

ذذـقوو إإـهد ذذـلب ااـلٰى ـلقك أأـضاـ ـبكوـبي ااـ ااـبٍر عُن ـل ااـبرـ ـلمي كاـ ـل ـفقي،ـ :اللـ
ـلصحياا" ـ ـ أأـ ـنهُح ـكفمـ ـلقارٌر،ـ ـصلهـلوـ هللاـ ـعليٰى ـ ووـ ـسله ـيم":مـ وننـقُرـ نـمُ
قوو"الممــسااإل ــل ــقتأل":هــلوــ نُــ ــل ــقتمــهَّــ ادٍدــعَلــ فيــفوو"َ ــل ــثم":ٍظــ لٌّــكوو،"وددــ

ـمنهم ـ ـ إإـ ـنما ـهلاـ ـلكفاـبكـ ـ ووـ ـبقر، ااـشمـه":هـلوـ ـلخلرُّ ـ ووال"قـ فـصوـي، كـلذـبَ
اا ـلكفإإال ـ ـلقووارر،ـ ـنهإإ":هـلوـ أأـ ـبغم ااـ ـلخلُض ـ إإـ هللاـلق ـتعٰى ـلحوو،"ٰىـلاـ ـكمهُـ ـ مـ
ـعل ـمفـلـاخنـملـكىـ ـعتقُ ـ ـلكفـابمـهَدـ ـ ووااـ ـلتخلير ـ ـ ـ ااـفدـ ـلني ـفكارر،ـ مـهوااـناـ

.)٢("أأحقَّ باالسم منهم

إإـموو ااـهٰىـلالل ـلقذاا ااإلـ ااـمولل ـلقامُم ـطبرـ ااـ ـلميُّ ـلكاـ ـلماا"يـفيـ ـفُـ ِمـهْ رحِحـشِ
ـصحي ـ ـمسلِحـ ـ ـفق"مـ ـعناللـ ااـشدـ ـلحرحح ـيم":ثـيدـ وننـقُرـ ااـمُ ـكمنـيدـلن اـ

ـي ااـمَ ـلسهُرقق ـ ااـممـ ـمرَّـلن ةـيِ ـمقصوو"":َّ ـ ااـهودُدـ ـلتمثيذاا ـ ـ ـ أأننـ ااـهل ـلطذهه ـئفاـ ةـ
ددـمتـجرـخ ااإلـين ووـسن ـيتعلمـلالمم، ـ ـ ـبهقـ ـمناـ ـبظوو...يءءـشهـ ذااـهرـهاـ
ـلتشبياا ـ ـ ـ ـتمسهـ ـ ـحكنـمكـ ـبتكفيمـ ـ ـ ـ أأـممـهرـ ـئمتنن ـ ـ يـففـقوـتدـقوو.اـ

ـتكفي ـ ـ ـكثيمـهرـ ـ ااـمٌرـ ـلعلمن ـ ـ ـلقاءء،ـ ـصلهـلوـ هللاـ ـعليٰى ـ ووـ ـسله ـفيتم":مـ ـ ـ اررىٰىـ
ااـف ـلفي وققـ وو"ُ ـيقضذااـه، ـ ـيهـنأـبيـ كُّـشُ أأـفَ ـفيمـهرـمي ـفيهُفـقَوـتُـ ـ .مـ

 .)٣(" أأظهُر من االحديث]أأيي االقولَل بكفرهم[ووكأننَّ االقولل ااألوولل 

ـللشيوو ـ ـ ـعبخـ ااـ ـلعد ررـبنـبزـيزـ ـحمازز هللاـ ـفته ااـفوىٰىـ ـلشبكي ـ ـ ااـ ـلعنكبة ـ ـ ـ ـتيوـ ةـ
ـفيه ـ ـتصاـ ـمنٌحـيرـ ـبكفهـ ـ ااـ ـلخر ـلجمهوواا":اللـقوااررجج،ـ ـ ـ ـعلورُرـ أأـ ـنهٰى ـعصمـ اةٌةـ

 .)٤("مبتدعٌة ضالُّونن، وولكن ال يكفروونهم، وواالصواابُب أأنهم كفارر
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:هواامش االفصل االراابع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

).٣٢٥ /١(كتابب االشريعة ألبي بكر محمد بن االحسين ااآلجريي   )١(

ااألـضاررـع)٢( ـصحيرححـشوذذييـحة ـ ااـ ـلتح ـللقذييـمرـ ـ أأـضاـ ـبكيـبي ااـبرـ ـلعن ااـبرـ ـلمي ـلكاـ ٩جج(يـ
 ).٣٨صص 
  .١١٠، صص ٣ االمفهُم لما أأشكل من تلخيص كتابب مسلم للقرطبي جج )٣(
: تجد فتوااهه في موقعه على االصفحة االتالية من االشبكة االعنكبوتية)٤(

 http://www.binbaz.org.sa/mat/20688
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االفصل االخامس
ووجوبب تقديم االنصح قبل االقتالل

ـتقدـق ااـفرررـ ـلفقي ـ أأـ الـنه ـيجه ااـ ـلبوزز ـبقتدءءـ ـ ااـ ـلخالل ـقبوااررججـ ـتقلـ مـيدـ
ـلنصاا ـ ووـ ـبيح، ااـضوااـماننـ ـلخطِع ـ ووإإـ ـيضأ، ااـ ـلشاحِح ـفعلـامذااـهوو.هـبُّـ ـ ـعلمهـ ـ اءءـ
ـلمسلمياا ـ ـ ـ ـ ااـفن،ـ ااـلاـسرـلي تة ـل ووـ ـجهي إإـ أأـلت ـميٰى وو)١(مـهرـ ـبي، وااـنَّـ هُ ـل ُمـ
ـلخطاا ـ ووأأررـ إإـهدووـشأَ، ااـلم ـلصٰى ووـ ررووـحواابب، ـمممـهذَّ ووـ ـقعا ـفيوااـ نـمهـ
ـلضاا ـكم.الللـ ررددـ ـعليها ـ ـ ـعشمـ ااـ ـلعلمرااتت ـ ـ ـشفياـكاءءـ ـ ووـعنـ ااـجن ـلخطوهه ـ أـ

ونن االناصحين  .فيما ذذهبواا إإليه، وولكنهم قومم ال يحبُّ

ـبعوو ـسفكـامدـ ـ ااـموااـ ااـلن ـلحدمم ووـ ـبعاللل، ـسبـامدـ ااـمَقـ ـلنصن ـ ووااـ ـلبيح ـ انن،ـ
ااـموو ـستمع ـ ااـ ـلعنراارِر ـ ووااـ ـلطغيادد ـ ـ ـمنهاننـ ـ ـقتإننـفم،ـ ووااـصمـهَـلاـ ـجبارر اـ ـعلً ٰىـ
ـلمسلمياا ـ ـ ـ ـ ـلحكوواا.نـ ـ ااـفُمـ ـلفقي ـ ااـ أأنن ـلخه الـ ـيوااررجَج ـلقتاـبَدأأووننـبُ ـ إإالـ ـبعالل دـ

 :أأمرين ااثنين

نصاا:ااألوولل ـل ـ هُحـ ـل ووـ ـبيم ااـ ـلحانُن ووـ ـسيهـباممـقاـموـهق، ـعلاـندـ عـميـ
ـلخاا ززـفوااررججـ أأررـناـمي إإذذ إإـسه، ـليهل ـ ـعبمـ هللاـ ـعبنـبَد ـيناسسـ مـهرـظاـ
يوو ب ــي ــ هنــ ــل ــمععــجرــفم،ــ أأررــ عه ــب آآالففــ هة ــمن ــ ياــتمــ ب ــئ ــ مــجرــتدــقوو.)٢(نــ
ـلبخاا ـ ـكتيـفاررييـ ااـ ـستتابب ـ ااـباـ ـلمة ووااـيدـترـ ـلمعن ـ ووـيدـناـ ـقتن هاـ ـل اـباـبمـ ً

ـبعن ـ ـقتاببـب":وااننـ ااـ ـلخالل ـبعوااررججـ إإـ ااـماـقد ـلحجة ـ ـعليهةـ ـ ـ ااـق.)٣("مـ نـبالل
ط ــب الٍلــ ــصحيرححــشيــفَّ ــ ااــ خح ب ــل ــ ن":اررييــ ع م ــف ــ ــ أأــ الــناهه جه ــي تبــ ــق الُلــ
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ووالـجاررـخ ـغيي إإالـ ـبعرهه ااإلـ إإـعد ـليذاارر ووددـ إإـتوـعه ااـله ـلحٰى ووـ ـتبييق، ـ ـ ـامنـ
ـلتباا ـ ـعليسـ ـ أأـفه،ـ ااـمٰىـبإنن إإـجرـلن ااـلوعِع ـلحٰى ووـ ـقتبـجق ـليدـبه،ـلاـ لـ
ـتعهـلوـق اـموَو{:ٰىـلاـ ُهللاـكَ انَن ـيِـلَ لَّـضُ ْوـقِ اـمَ إِإذْذـعَـبً َد َدااـهْ ْمـهَ ـحُ ٰىـتَ ـيَّ ـبُ َنـيَ ِّ
ْمـهَـل اـمُ ـيَ ـتَ وننـقَّ ااـجوـف.)٤(}ُ ـلتب يـسأـ ـتعهـبِّ ـفيمٰىـلاـ ـ ووـ ـقتبـجن أأننـلاـ ه

َن له ووجه االصواابب ووُيدعٰى إإليه  .)٥("ُيَبيَّ

ـلثاا ـتعوـه:يـناـ دِّـ ـيهَ ووـ ْم ـقتلِ ـ ـفمم،ـهُـ ددااـ ـمسوااـما ـلمياـ ـ الـ ـيتعن ـ ألـضرـ دـحونن
ـيأذًذىىـب ـعلوننـكرـتُ ـعليمـهـامىـ ـ ووـ ـمته، ـسفكٰىـ ـ ددـ ـامواا أأووـمرااـحً ا، ـقطعً ـ وااـ

 .االطريق، فقد ووجب علٰى ااإلمامم قتاُلهم

ااإلـخأأ أأـمرجج ـحمامم ـعبنـعُدـ هللاـ اادٍدـشنـبد ـسيأننـشيـفدَّ ـعلاـندـ عـميٍّـ
ـلخاا أأـ ـلهاللـقهـنوااررجج ـبينن":مـ ـ ـ ووـ ـبينكا ـ ـ الـ أأنن ـتسفكم ـ ـ ددـ اـمواا أأووـمرااـحً ا، ً

ـتقطع ـ ـ ـسبيوااـ ـ أأووـ ـتظلمالً، ـ ـ ذِذـ ًة،ـمواا ـنكإـفَّ إإننـ ـفعلتم ـ ـ ـفقمـ ـنبدـ إإـنذـ ـليكا ـ مـ
ـلحاا ـعلربَبـ هللاالـسٰىـ إإنن ـيحوااءٍء، ااـ ـلخبُّ ـئنياـ ـ ـفق.نـ ـئشاـعهـلتـلاـ اـي:ةـ
ــفقدااددــشنــباا هدــ ل ــقت ــ ــ ــفق.مــ عاــمووهللا:اللــ ــب إإــ يهَث ــل ــ ــحتمــ ــقطىــ وااــعَــ
ياا ب س ــل ــ ــ ووــ كل، ــسف ــ ااــ ووااــلواا حلدمم، ــست ــ ــ أأــ واا ااــهُّ عاــمأأيي.)٦("ةــمذــلل ــب ثــ
ـلجياا ـ ـلقتشـ ـ ـلهاـ ـحتمـ ااررـ ـتكبى ـ ذذـ ـنظوواا.كـلواا ـستحلوواا":هـلوـقرـ ـ ـ أأـ واا لـهُّ
ـلتعل"ةـمذـلاا ـ ـ ـيجـامَمـ ـعلُبـ ااـ ـلمسلميٰى ـ ـ ـ ـ ااـمنـ ـغينـعاععـفدـلن ااـ ـلمسلمير ـ ـ ـ ـ نـ

ىٰى عليهم بعض االمسلمين  .إإذذاا تعدَّ

أأـخووأأ ـعبيوـبرجج ـ ااـ ـلقٍد مٍمـسنـبُمـساـ ـكتيـفالَّ ااألـ أأـعوااللـمابب ـميـبن ـجِ ٍزـلْ َ

يأأنن ــعل ــ ررــ ا هللاــضًّ ــعني ههــ ــن أأــ ــصحٰى أأننــباــ ــيبسه ــ أأــطُــ ــيدــيواا ــعلمــهَ ٰىــ
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ـلخاا ـحتوااررججـ ـيٰىـ ـاثَدـحوااـثدـحُ وو)٧("ً ـمعن، ـ أأـ ـنههـناهه ااـعٰىـ ـلبن ـبقتدءءـ ـ ـلهاـ مـ
 .حتٰى يرتكبواا ُجرًما عظيًما

:هواامش االفصل االخامس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ررسالة مفتوحة إإلٰى أأبي بكر االبغداادديي )١(
http://www.lettertobaghdadi.com/ar/

ـمنثـيدـح)٢( ااـظاـ ـعبنـبرةة ـللخاسسـ ـ أأـ ااـجرـخوااررجج ـلحه ااـفمـكاـ ـلمستي ـ ـ ـعبنـعدررككـ هللاـ نـبد
ووأأ)١٥٤-٢/١٥٢(دااددـش ـقبهـجرـخ، ذذـ ااـعكـلل ـعبنـبن ـفيوو)١٥١-٢/١٥٠(اسسـ نـمعـجرـف"هـ

 .، وووواافقه االذهبي علٰى تصحيحه"االقومم أألفانن
ـنظاا)٣( ـصحيرـ ـ ااـ ـلبخح ـ ااـقوو).٩/١٦(اررييـ ـعتمد ـ ـجمييـفاـندـ ـ ااـ ـلتخع ـ ـيجرـ ـطبعاتتـ ـ والققـبةـ

١٣١٥ااألميرية سنة 
).١١٥( ااآلية : سوررةة االتوبة)٤(

).٥٩٠ /٨( شرحح صحيح االبخارريي البن بطالل )٥(

ــقطع)٦( ــ أأــيوــطثــيدــحنــمةــ ااإلــجرــخل أأــمه ــحمامم ااــفدــ مسني ــل ــ ــ ووأأ)١/٨٧(دــ لوــب، ع ــي ــ ٰىــ
).٤٧٤( برقم )٣٦٩ /١(االموصلي في مسندهه 

مم )٧( ).٢٥٥-٢٥٤صص ( كتابب ااألمواالل ألبي عبيد االقاسم بن سالَّ
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االفصل االساددسس
قتالل ددااعش فرضض

هللاـق ـتعالل ااـفٰىـلاـ ـلقي ااـ ـلكرآآنن ـفتِـئاـطووإإنْن{:مـيرـ ااـمانِنـ َن مِ ـل ْؤـ ـمُ ـنِ َنـيِ
ـقاا ـتْ ـتَ وااـلَ أـفُ ـصَ وااـحِـلْ ـيَـبُ ـهَـنْ اـمُ ِإنْنـفَ إِإـغَـبَ ْت َدااـحَ ـهْ اـمُ ـعَ ااُألـلَ ٰى َرىٰىـخَ ـفْ اـقَ وااـلِـتَ ُ

يـتَّـلاا ـبَـتِ يـغْ ـحِ ٰىـتَ إِإـفَـتَّ يءَء أَأـلِ ِهللاـمٰى ِر ِإنْنـفْ اءَءتْتـفَ أَـفَ ـصَ وااـحِـلْ ـيَـبُ ـهَـنْ اـمُ َ
 .)١(}ِباْلَعْدلِل وَوأَأْقِسُطواا إِإننَّ َهللا ُيِحبُّ ااْلُمْقِسِطين

أأـقوو ااـمد ـلنبر ـ ـعلييُّـ ـ ااـ ـلصه ووااـ ـلسالةة ـبقتالممـ ـ ااـ ـلخل ووـ ـقتوااررجج ـلهاـ دووننـبمـ
ـقترددددـت ـيستاالًـ ـ ـصلأـ ـفقم،ـهُـ أأـيدـحيـفاللـ ااـجرـخٍث ـلبخه ـ ووـ ـمسلارريي ـ :مـ
ـلئ" أأددررـ ـكتن َألـهُـ ـقتم ـقتمـهَّـنـَلُـ ـبتتبعهرـمووأأ.)٢("اددـعلـ ـ ـ ـ ـ ـلقتلهمـ ـ ـ ـ ـفقم،ـ ـكماللـ اـ
ااـف ـلصحيحيي ـ ـ ـ ـ ـعلثـيدـحنـمنـ ررـ هللاـضي ـعني ـينمـأف":هـ ـ ـلقيتماـ ـ ـ ـ مـهوـ

 .)٣("فاقتلوهم، فإنن في قتلهم أأجًراا لمن قتلهم يومم االقيامة

ـعلضَّـحوو ـقتلهٰىـ ـ ـ ـمبيمـ ـ اـنِّـ ـقتنـمواابَبـثً ـلهَـ ووـ ـقتلنـموااببـثم، ـ ووأأـ ـخبوهه، رـ
ـجهرووـخنـع أأـفمـ ـعصي ٍرـ ـمتعُ ـ ـفقدددةة،ـ ـعلياللـ ـ ااـ ـلصه ووااـ ـلسالةة ـفيمالممـ ـ اـ
ااإلــجرــخأأ أأــمه مامم ــح لاــفوااــجرــخإذذااــف":دــ ت ــق ــ إإذذااــثم،ــهوــ وااــجرــخم
ـقتلاـف ـ إإذذااـثم،ـهوـ ـقتلاـفوااـجرـخم ـ ـفطم،ـهوـ ـلمٰىـبوـ ـقتلهنـ ـ ـ ووـ ٰىـبوـطم،

 .)٤("لمن قتلوهه
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أأـقوو ـفتد أأـ ـئمٰى ااـ ـلمسلميُة ـ ـ ـ ـ ـيمدـقنـ ووـ ا ـيثدـحً اـ ـقتوببـجوـبً ااـ ـلخالل وااررجج،ـ
ااـق ـتيميُنـبالل ـ ـ ـتفاا":َةـ ـعلقـ ـقتىـ ـلهاـ ـسلمـ ااألـ ووأأـمُف ـئمتِة ـ ااـقوو.)٥("ـاهُـ ُنـبالل
ـه ـبُ ااإلـفرةَةـيَ ـفصي ـقتإإنن":اححـ ااـ ـلخالَل أأووـ ـقتنـمٰىـلوااررجِج ااـ ـلمشالل ـ ـكيرـ ن،ـ

.)٦("إإذذ إإننَّ في قتالهم حفَظ ررأأسِس مالِل ااإلسالمم

ـلهوو ـننإـفذااـ ـنفتاـ ـ ـقتأننـبيـ ـتنظيالَلـ ـ ـ ـكفرضُضـف)شـعدداا(مـ ـعلٍةـياـ ٰىـ
ـلمسلمياا ـ ـ ـ ـ ـيجن،ـ ـعليهبـ ـ ـ أأننـ ـيقم ـلحمهـبوااـموـ ـ ـبيضةـياـ ـ ااـ ووااـيدـلة وْودِدـلن، ذَّ
ـحينـع ااـ ـلمسلمياضِض ـ ـ ـ ـ ووـ ـحن، ددـقَ ِن ااألـمْ ووإإـيرـباءء ررااـعاءء، ااـيالءء ـلحة ووال.قـ

ـيج ـللمسلميوززـ ـ ـ ـ ـ ـ ااـ ـلتقصين ـ ـ ـ ـقتيـفرـ ووـهاللـ ـقصنـمؤالءء، رـ آآـكَّ ـثمانن ا،ـ
همــلووإإذذاا ن ــي ــ ااــ مِض مسل ــل ــ ــ ــ ااــهرِّــشعــفدــبوننــ ئذهه ف ــل ــ ااــ بة ــل ياــ ــغ أأــ َمــثة ِ

ـلمسلماا ـ ـ ـ ـجميعوننـ ـ ـ ووااإلـ ا، ـعلُمـثً ااـ ـلحكى ـ أأـ ااـشامم ألنن ، ـلجهدُّ ـ الـ ـيكادَد وننـ
.إإال تحت ررااية االسلطانن

ااـخنـموو ـلحاضض ددااـضرببـ ااـمشـعد ـلمسلمين ـ ـ ـ ـ ـمجهـنإـفن،ـ يـفٌدـهاـ
ـسبي ـ هللاـ ـتعل ـبفٌمـئاـقه،ـلٌعـئاـطٰى،ـلاـ ااـفنـمرضٍضـ ـينن،ـيدـلرووضض وببـ

ـجمينـعكـلذـب ـ ااـ ـلمسلميع ـ ـ ـ ـ ـقنـموو.نـ ااـهيـفلـتُ ـلحذهه ـعلرببـ دـيىـ
ـشهيهـنإـف)شـعدداا( ـ إإـب،ٌدـ ـخيهـنل ـقتيُرـ ـ ـكملـ أأـ ـخبا ااـلذـبرـ ـلنبك ـ ـعلييـ ـ هـ

.)٧(االصالةة وواالسالمم

ددعوةة أأتباعع االتنظيم للتوبة
ااـهعـموو ـلفتذهه ـ ـقتوببـجوـبوىٰىـ ـننـإفؤالءء،ـهاللـ ـنتاـ ـبنهـجوـ أأـ ـخيدااءٍء إإـ ٰىـلر
ـتبأأ ااـهاععـ ـلتنظيذاا ـ ـ ـ ااـممـ ـلمغن ـ ررـ ـبهرَّ ااـممـ ـلشبن ـ ووااـ ـلبنابب ـ مـهوـعدـناتت،ـ
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ـفي إإـ ااـله ـلهٰى ووااالـ رووبب ـنشقُ ـ ووااـ ـلتاقق، إإـبوـ هللاـلِة ـتعى ووااـلاـ ـلعى، إإـ ىـلوددةِة
ـحضأأ ااألممـ أأـهذـمانن ااـهِب ـلسنل ـ ووااـ ـلجمة ـ أأننـحوو.ةـعاـ ـتضيراامٌم ـ ذههـهَعـ
ـلطاا ـشبنـماتتـقاـ ااـ ـلمسلميابب ـ ـ ـ ـ ااإلـمدـترببـحيـفنـ ر ووـسِّ ـتسيالمم، ـ ُئـ
ـليإإ ووـ ـتشه، هُهـ ووـتوررـصوِّ ـتنفه، ـ ااـ ر نِّ ـل ـمناسسـ ووـ ـتجنه، ـ ـعليـ ااـ ـلمسلميٰى ـ ـ ـ ـ نـ
كاا ــل ــهيرااــ ووااــ تعصَة ــل ــ ــ هإإ.بــ ــن أأــمربٌبــحاــ ررــجن تٍلــجل ــي الممــساإلــبرــجاــ

.لُيروويي َظَمأهه للدماءء، ووُيشبَع شهوَته في االحكم وواالتسلط

:هواامش االفصل االساددسس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

).٩( ااآلية : سوررةة االحجرااتت)١(
ااـجرـخأأ)٢( ـلبخه ـ ااـفاررييـ ـلصحيي ـ ـ ااـيدـحنـمحـ ـعبنـبث ررـ هللاـضاسس ـعنهمي ـ ـ ـكتيـفاـ اببـ
ـنبيااأل ـ هللاـقاببـباءءـ ووـعولل ـهُأـفادٌدـعاـمأـف{لـجز ْرـصحـيرـبوااـكِـلْ ٍرـصَ ـتياـع{دةةـيدـش}َ /٤(}ةـ
وو)١٣٧ ـكتيـف، ااـ ـلمغابب ـ ـبعاززيي،ـ ـعلُثـ أأـبيـ ـعليبـلـاطيـبن ـ ااـ ـلسه ووـ ااـبدـلـاخالمم ـليوـلن ررـ يـضد
ـعنهللا إإـ ااـله ـليمٰى ـ ـقبنـ ـحلـ ااـجَ ـبلف)٥/١٦٢(وددااععـلة ـ ـقت"ظـ ـثمَلـ وو"وددـ ـكتيـف، ااـ ـلتابب ـحيوـ د،ـ
هللاــقاببــب عولل ــت ع{:ٰىــلاــ ــت ااــ مُرجُج ــل كالــ ــئ ووااــ إإــلُة يرووحُح ــل ــمسلهــجرــخووأأ).٩/١٢٧(}هــ ــ يــفمــ

  ).١١٠ /٣(االصحيح كتابب االزكاةة، بابب ذذكر االخوااررجج 
).٩( تقدمم تخريجه في هواامش االفصل ااألوولل، االحاشية ررقم )٣(
  . طبعة مؤسسة االرسالة، بيرووتت)٥٥٦٢( مسند ااإلمامم أأحمد االحديث ررقم )٤(
).٥٣٦ /٣( االفتاووىى االكبرىٰى البن تيمية )٥(

).٢٨٠ /١( ااإلفصاحح عن معاني االصحاحح، البن هبيرةة )٦(

أأـيدـحيـف)٧( أأـبث ررـمـامي هللاـضة ـعني ـخي"هـ ـقتلُرـ ـ ـقتلنـمٰىـ ـ ـتقدـقوو"وههـ شـموااـهيـفدممـ
فصاا ــل ــ ااــ ااألوولل، حل ــل ياــ ــش ررــ أأــجرــخووأأ).٤(مــقة ضه ــي ااــ حا ــل ااــفمــكاــ ستي م ــل ــ ــ )٢/١٨٨(دررككــ

).٢٦٥٤(االحديث 
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االفصل االسابع
بطالنن االبيعة للبغداادديي

هللاـق ـتعالل ووـفىـلاـ ااـصي ـلمف ـمنيؤـ ـ ُرـموَوأَأ{:نـ ْمـهْ ْورَرىٰىـشُ ـيَـبُ ـنْ ْمـهَ ُ{)١(.

ـلمقصوواا ـ ـ أأـلذـبودُدـ ااـمك ـلحكُر ـ ووااـ ااـيوالـلم، ـلكبُة ـ ووااإلـ ااـمـامرىٰى ـلعظمُة ـ ـ أأييـ ٰى،
ـختياا ـ ااـ ـلسلطارُر ـ ـ ااـخووأأ.اننـ ـلبخرجج ـ ااـفاررييُّـ ـلصحيي ـ ـ ـسينـعحـ ـعماـندـ َرـ
هللاــضرر ــتعي نٰىــلاــ ــع ررــياــبنــم":اللــقهــ ــغينــمالًــجَع ــمشِرــ وررةٍةــ نــمُ

 .)٢("االمسلميَن فال ُيباَيُع هو ووال االذيي بايعه، َتِغّرةًة أأنن ُيقتال

ـلخوواا أأـفالـ ـيتعلاممـعرـمة ـ ـ ـجميعةـماألـبقـ ـ ـ الـ ا، ـيبً ـفيتـ ااألـ ووالـحه دااثث،
ـيتكل ـ ـ ـفيمـ ااـ ـلسفهه ـ ـ ووـ ـخياءء، ااألـ أأـمةـمارر ااـهن ـلحل ووااـ ـلعقل ـ أأـهدـ ـهلم ه،ـ

ااـهوو ـختؤالءء ـبللـكيـفاررووااـ ـملكدـ ـ أأـ أأوو ا ـميً أأووـ ـسلطًراا ـ ررـناـ أأوو ـئيسًا ـ ووـ ا َّوههـلً

  .شؤوونن االحكم ووسياسة االناسس، ووتدبير االمعاشش

ـمبإننـفكـلذـل ـيعاـ أأـ ـمية ـتنظيرـ ـ ـ ـلمكناا)شـعدداا(مـ ـ ـ ٰىـ ـبكيـبأـبَّ ااـ ـلبغر ـ دااددييِّـ
ااـح ـبتراامٌم ـطلاـبدااءًء،ـ ااـ ـنتهٌة ـ أأـ ال أأيي َرـثاءء، ـلهَ إإذذـعرـشاـ ا، ـيمـلً ـستشُ ـ رـ ـفيهَ ـ اـ
ااـهأأ ـلحُل ووااـ ـلعقلِّ ـ ااـمدـ ـلمسلمين ـ ـ ـ ـ الـ ااـفن ـلشي ووالـ ااـفامم ـلعي ووالـ رااقق

 .فيما ووررااءءهما من االبالدد

ـكم أأننـ ااـها ااـجرـلذاا ااـعدـيذييـلل ـلخي أأـفالـ ااآلنن ـبعة ااـ ـلند ااألـعاسسـ ـهلين ـ ةـ
ـللخ ـ ووااـفالـ ـسمة، إإذذااـ ـشئع ـيعنـمالممـكتـ ااـحهـفرـ ـلمعق ـ ووـفرـ أأـهة، دـحو
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ـشي أأـخوـ ـعبوـبه، هللاـ ـمحمد ـ ااـ ـلمنصد ـ ـ ـلعيساا(وررـ ـ ـ ـيسماـمدـئاـق،)اووييـ ـ ٰىـ
ـجي ااـ ـلمجش ـ ااـفنـيدـهاـ ـلعي ووـ ااـمرااقق، ررؤؤووسس ـلسلفين ـ ـ ـ ااـ ـلجهة ـ ووـياددـ مـهة،
ـحج ـعلةـ ـبعضهٰىـ ـ ـ ووـ ااـكدـقم، ـلبغانن ـ ـتليمدااددييـ ـ ـ ووـلًذااـ ، ـيعـابه ااـثهـ ـنشم قـ
ـعن أأـقوو.هـ ـكتذااـهفـلد اـباـ ااـفً ـعلرددـلي أأـ ـطياـبٰى ـيسماـملـ ـ ااـ ةـلدووـلٰى
ـميالـسااإل ـعنة،ـ ااإلـلدووـلاا(:هـنوااـ ـميالـسة ـبيةـ ااـ ـلحقيقن ـ ـ ـ ووااـ نـموو).مـهوـلة

ـجمل ـ ووـمةـ ااـبفـصا ـلخليفه ـ ـ ـ ااـ ـلمة ااـس"وممـعزـ ـلخليءء ـ ووـهاـجق،ـ نـمل،
ااألـهأأ ـعناللـقوو".وااءءـهل ـيتقال":هـ ـ ـكتنـ ووااـباـ ـمعتمًدااـحًا ـ ـ ااـفًدااـ ـلعقيي ـ ـ دةةـ

اا ـلفقوو ـ ـئمـاقوو".هـ ـشيةـ ااـ ـلسلفيوخخ ـ ـ ـ ااـ ـلجهة ـ ااـياددـ ـطعننـيذـلة ـ ـتنظييـفوااـ ـ ـ مـ
ووــلدووــلاا ــقية ووــتاددــ فاــخه، ــل ااــفوههــ تكفيي ــل ــ ــ ــ ووااــ قتر ــل ــ ووااــ ــلحل الــ ــتكرقق اددــ

.تنتهي، فهؤالءء قومه قد نبذووهه ووطعنواا فيه، ووررددوواا بيعته

ـيالـفكـلذـلوو ااـلَ ـلمبزمُم ـ َعـياـ ااـلِِ ـلبيعاـبهـلاءُءـفوـله ـ ـ ااـ ووال ـلطة، ـميألـلُةـعاـ رـ
ـلمباا ـ عـياـ ـلمضوواا.َ ـ ااـفيُّـ ـلبيعي ـ ـ ـمعصيةـ ـ ـ ووـ ـصلوااـمة، ااـ ـللتنظيوالءءـلة ـ ـ ـ ـ قـشمـ

ـلعص ـ ااـ ـلطا ووـعاـ ـمفة، ـللجمةـقاررـ ـ ـ ـلمخلةـعاـطووال.ةـعاـ ـ ـ ـمعصييـفوققـ ـ ـ ةـ
ـلخاا ـسبحقـلاـ ـ ـنحوو.هـناـ ااـعدـننـ كتو ـل ـ ااـئاـ ـلعسكَب ـ ـ ااـيرـ تة ـل ـيعاـبيـ تـ
تنظياا ـل ـ ـ ـ إإـيوررـسيـفمـ ااالـلة ـنشقٰى ـ ـعناققـ ـتجالـفه،ـ إإـ ؤالءءـهُةـناـعوزز

 .االضالِّين االمجرمين على قتل االناسس، ووتشويه صوررةة االدين

ـيجوو أأننـ ـننبب ـ أأـ ـتبه ااـهاععـ ـلتنظيذاا ـ ـ ـ ااـ ااـلوااـمدـقنـيذـلم ـلبيعه ـ ـ ـتلأننـبة،ـ كـ
ـلبيعاا ـ ـ ـطلاـبَةـ ااـ ال ـعتبٌة ـ ـلهارَرـ ووـ ـليا، ـلهسـ أأـ ااالـعرـشرـثا ووأأنن ـنشقي، ـ ـعناقَقـ هـ
ووـعرـشٌبـجوواا ا، ـعيرضُضـفوـهً ـعلنـ ااـملِّـكىـ ـلتحن ـ ـبهقـ ااـ ـلتنظيذاا ـ ـ ـ م،ـ
يوو ــل ــخيَســ ووالــناــ ااــبدرًراا،ــغًة خيِل ــل ــ ميةــناــ مسل ل ــل ــ ــ ــ ــ ــ ااــ تن ــب يــفيــهدااءًءــ
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ـمب ـيعاـ أأـ ـمية ااـهرـ ـلجمذهه ـ ااـعاـ ـينكذييـلة ـ ُلـ ـلمسلمياـبِّ ـ ـ ـ ـ ووـ ـين ـكفُ رـ ـجمِّ ـهياـ م،ـهَرـ
 .وويقتل شبابهم ووشيوخهم

ـنشيوو ـ إإـ أأننَّـلُر أأـعاـطٰى ااـهرااءِءـمة ـلتنظيذاا ـ ـ ـ ووـ هـتاددـقم الـعرـشراامٌمـحِ إإذذ ا، ً
ـلمخلَةـعـاط ـ ـ ـمعصييـفوققـ ـ ـ ااـ ـلخة ـخصق،ـلاـ إإذذااـصوـ ا ـتعلً ـ ااألـ ـلقتـابرـمَق ـ لـ
ـلتعوواا ـ ووإإـيذـ ااـيب ـلنذااءء ـفعلاسس،ـ ـ ااـمٰىـ ـستطن ـ ااـ ـلفاعَع ووااـ راارر ـلنجِ ـ ـبنفساةَةـ ـ ـ هـ
ـيبأأنن إإـ ذذـلاددرر ـقبكـلٰى أأننـ ـتتعلل ـ ـ ـقبترـبقـ ـ ددـ ااألـمه ووـيرـباءء ـياءء نـعأَللـسُ

 .ذذلك يومَم االدين

:هواامش االفصل االسابع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٣٨ ااآلية ٤٢ سوررةة االشوررىٰى ووهي ررقم )١(
ااـجرـخأأ)٢( ـلبخه ـ ااـفاررييـ ـلصحيي ـ ـ ـكتحـ ااـ ـلحابب ررـبدووددـ ااـجابب ـلحم ـبلُـ ااـمٰىـ أَأـنزـلن إإذذاا ـحصا َتـنَـ
ااـق،)٨/١٦٩( ااألـبالل ـثين ااـفرـ ـلنهي ـ ـلتاا":ةـياـ ةةـغَّـ رَّ ـمص:ِ أأـ إإذذاا ـلقيتدرر ـ ـ هـ ااـفَ ـلغي ووـ نـميـهررر،
ـلتغاا ـ ـلتاـكرـيرـ ـعَّـ ةـلِ ااـمَّ ـلتعلين ـ ـ ـ ـمعنوو...لـ ـ ااـ ـلحٰى اا:ثـيدـ ـلبيعأأنن ـ ـ ـحقهةـ ـ أأننـ ـتكا نـعاددررةةـصوننـ
ـلمشاا ـ ووااالـ ـتفوررةة ااـفاقق،ـ ـستبإذذاا ـ ررـ ااـجدَّ ددوونن ـلجمالنن ـ ـفبةـعاـ أأـياـ ـهمُدـحع ااآلـ ـتظكـلذـفر،ـخا ٌرـهاـ ُ

ـمنهم ـ ـ ـبشاـ ااـ ـلعصق ـ ووااـ ااـطا رااحح ـلجمِّ ـ ـلنهاا".ةـعاـ ـ ااـيرـغيـفةـياـ ـلحب ووااألـيدـ ـلمجرـثث ـ ااـ ااـيدـلد نـبن
ةًة( وواالضبط ).١٥٦ /٣(ااألثير   . من صحيح االبخارريي أأخًذاا عن االنسخة االيونينية)َتِغرَّ
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االفصل االثامن
ااالستعانة بغير االمسلمين

أأـم ااألـهن ااـصم ـلتولل ـيعتميـ ـ ـ ـعليهدـ ـ ـ ـتنظياـ ـ ـ ـتكفييـف)شـعدداا(مـ ـ ـ رـ
ـلحكاا ـ ووااـ ـلشعامم ـ ـمبوببـ ااالـ ـستعدأأ ـ ـبغيةـناـ ـ ااـ ـلمسلمير ـ ـ ـ ـ ااـ ـعتمن، ـ ـعلادًدااـ أأننـ ٰى

.ااالستعانة بالمشركين موااالةة لهم في االدين

ـخطوـهوو ااـفأـ ـلتصي ـ ووـ ـبيبـجورر ااالـناـ إإذذ ـستعه، ـ ـبغيةـناـ ـ ااـ ـلمسلر ـ ـ مـ
ااـفزةةـئاـج ـلحي ووااـ ـلسلربب ـ ووااـ ـلمسم، ـ الـلأـ ااالـبيـفلـخدـتة ـعتقابب ـ اددـ
ـنمووإإ ـمسنـميـهاـ ااـئاـ ـلفقل ـ ـيجالـفه،ـ أأننـ ـيوزز ـتهُ ااـ ـلمخم ـ ااـففـلاـ رأأييـلي

ــفيه ــ كفاــ ــب ــ ززــ أأوو ررددةة أأوو ــمث.ةــقدــنر ااــهلــ مسذهه ــل ــ ــمسةــلأــ ااــلأــ تة ــل لــسوــ
ااــيووزز باررةة ق ــل ــ هإــفوررــ ــن ــمسنــماــ ااــئاــ قل ف ــل ــ الــ أأــمه حن ــب ااــ ياثث ق ع ــل ــ ــ دةة،ــ
ـلخوواا ااالـجيـفالففـ ـستعواازز ـ ـلمشاـبةـناـ ـ ـكيرـ أأووـ ااـجن تواازز ـل نـملـسوـ

ـمنع ـ أأووـ ززـجه ااـيواازز قباررةة ـل ـ ااألـموـههـمدـعنـموررـ ـحكن ااـ فقهيامم ـل ـ ـ ـ .ةـ
ـنبطكـلذـبوو ـ أأـ ـخطيالًـصل ـ أأـمًرااـ ااـصن ـلتكفيولل ـ ـ ـ رـير،ـ ااـههـبقـيُ ـلتنظيذاا ـ ـ ـ مـ

.ددماءء ااألبرياءء من االمسلمين

ذذـقوو ـجمهبـهد ـ ااـ ـلفقهورر ـ ـ إإـ أأـلاءء ـيجهـنٰى ـللمسلميوززـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقتيـفنـ أأـ لـهالِل
ـلضاا ااـمالللـ ـلخن ااـ ـلبغوااررجج ـ ـعناةةـ ااـ ـلضد ااالـ ـستعرووررةة ـ ـبمُةـناـ ـيحتنـ ـ وننـجاـ
ـليإإ ااـمهـ ـلمقن ـ ـتلياـ ـ ووـ ـبمن، ـيحتاـ ـ إإـجاـ ـليونن ااـمهـ ـلسن ووااـ ـلخبالحح ـ نـمرةةـ

ـغي ااـ ـلمسلمير ـ ـ ـ ـ إإذذااـ ـيكمـلن، ذذـ ـعنكـلن ااـ ـلمسلميد ـ ـ ـ ـ ـفياـكنـ اـ ـليوو.ً يـفسـ
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إإـه كٌةـناـعذاا ل ـل ـ ـعلرـفاـ ااـ ـلمسلى ـ ـ ووإإـ ـنمم، ـتمكيوـهاـ ـ ـ لٌنـ ـل ووـيدـ ـقطن، ٌعـ
ـللفس ـ ـ ااألررضضـفاددـ ـيستمـهوو.ي ـ ـبحوننـلدـ ـئشاـعثـيدـ ررـ هللاـضة ـعنهي ـ اـ

أأـلاا ـمسلهـجرـخذيي ـ ووـ ررددَّـقم، ـفيد ااـ ـلنبه ـ ـعلييُّـ ـ ااـ ـلصه ووااـ ـلسالةة ـمشالممـ ـاكرـ ً

اا ـلقتأأرراادد ـ ااـماللـ ـلمسلميع ـ ـ ـ ـ ووـ لاـبنـمؤـت":هـلأـسن ـل ووررـ ال،:اللـقه؟ـلوـسه
ـفلعـجاررـف:اللـق أأـ ـستعيْن ـ ـ ـبمشَنـ ـ ـمحموـهوو)٣٤("رككـ ـ ـعنولٌلـ أأـ ااـهد ـلعلل ـ مـ
ـعل ـغيٰىـ ااـ ـلضر ااـفرووررةة،ـ ـلنبإنن ـ ـعلييـ ـ ااـ ـلصه ـيحتمـلالةةـ ـ إإـ ـليْج ههـ ررددَّ أأوو ه،

 .ررجاءَء أأنن ُيسِلَم، ووقد أأسلم كما في آآخر االحديث

ااـق ـلنالل ااـفاءءـجدـقوو":وووييـ ـلحي ااآلـيدـ ااـخث أأنن ـلنبر ـ ـصليـ هللاـ ـعليٰى ـ هـ
ـسلوو ااـ ـستعم ـ ـبصفاننـ ـ أأـبواانَنـ ـميِن َةـ ـقبَّ إإـ ـئفاـطذـخأـف.هـمالـسَل نـمٌةـ
ـلعلماا ـ ـ ـلحاـباءءـ ااألووللـيدـ ـعلث إإـ ووـقالـطى ااـقه، ـلشالل ـفعاـ ووآآـ إإنن:رووننـخيُّ
ااــك كانن ــل سُرــفاــ ــح ااــ َن ااــفرأأيِيــلَ يي م ل س م ــل ــ ــ ــ ــ ووددــ ااــعن، حِت ــل إإــجاــ ىــلُة
ـستعااال ـ ااـبِةـناـ ـسته ـعيُـ ووإإالـبنـ ـفيه، ووـكُـ ـحمرهه، ااـ َل ـلحَ ـيثيدـ ـ ـعلنـ نـيذـهٰىـ

 .)٣٦( ووقد أأفتٰى االعلماءُء بذلك إإبَّانن حربب تحرير االكويت.)٣٥("االحالين

ــستعووااال ــ يُةــناــ غ ــب ــ ااــ مسلر ــل ــ ــ ااــ يم ــل إإــ مومم ــن تقيــهاــ ــل ــ ااــيوــ ااــيدــلة حن ــل ق،ــ
ـللتخلوو ـ ـ ـ ااـهرِّـشنـمصـ ـلفئذهه ـ ااـ بة ـل ـغياـ ااإلـف.ةـ ددـسإنن ااـيالمم ـحمرـلن ةـ
ـلحكموواا ـ ـ ووااـ ـلعة ووااـ ـلسمدلل ـ ووااـحاـ ـلسة ووـ ـلقالمم، ااـ ـشتد ااـهُـ ـلمسلمر ـ ـ ـ ـعبوننـ رـ
ـلتاا ـلعهاـباءءـفوـلاـبخـياررـ ـ ووـ ـعلوـلد أأـ ـنفسهٰى ـ ـ ووـ ذذـكم، ـفيمكـلانن ـ ـمضاـ نـمٰىـ

.أأهم أأسبابب اانتشارر ااإلسالمم

ــتح)شــعدداا(وو ااــ ووــيدــلرفف ــتشن هُهــ ااإلــصوِّ ــبمالممــسوررةَة قاــ ــت نــمهــبوممــ
ووأأـئرااـج ـعمم ـقبيحاللـ ـ ـ ووـ ـتسة، إإـ ـلييءُء ووـ ـنفُـته، ااـ ر ـلنِّ ـمناسسـ ووـ ذذـفه، كـلي

- 49 -



ـكبيٌةـمدـخ ـ ـلمرةٌةـ ـيكنـ ااإلـهرـ إإذذـسونن ـيظنالمم، ـ أأننـ ااإلـهذااـهونن .الممـسو
 .فضرررهم علٰى ااإلسالمم أأشد، ووقتالهم أأوولٰى

ـعنوو ـنستعياـمدـ ـ ـ ـ ـبغينـ ـ ااـ ـلمسلمير ـ ـ ـ ـ ـننإـفن،ـ ـنفعاـ ـ ذذـ إلـلل ااـعك ن،ـيدـلزاازز
ااـصُـنوو ـلمسلميرةة ـ ـ ـ ـ ـجميعنـ ـ ـ اـ أأـمً ـنيسيدووـنن ـ ـ إإـ ااـلَة ـلمغٰى ـ ـتنظيإننـفربب،ـ ـ ـ مـ
ـيجن)شـعدداا( ـ ااألـ ـنصد ـبللـكيـفارَرـ ووـ ـتمكنوـلد، ـ ـ أأييـفوااـ ـبلي آآـ نـمرـخٍد
ااـب ـلمسلميالدد ـ ـ ـ ـ الررـ ـتكبن ـ ـمثوااـ ذذـ ااـمكـلَل ـلفظن ـ ووأأـئاـ كـلذـلبـجوـفد،ـشع

ـعهرردد ووـ ـكسم ـكتهوـشرـ ـ ـبكمـ ـيستطيـاملـ ـ ـ ـ ااـ ـلمسلمع ـ ـ ـ ااـموننـ إإذذـئـاسوـلن ل،
.خطرهم علٰى ااإلسالمم أأشد، ألنهم يهدمونه من ددااخله

ـليسوو ـ ااالـهتـ ـستعذهه ـ ااـبنـمُةـناـ ـلمابب ـلغيوااالةةـ ـ ااـ ـلمسلمير ـ ـ ـ ـ ددـفنـ ـينهي ـ م،ـ
ـنمووإإ ـتباببـبنـميـهاـ ااـ ـلمناددلل ـ ووـفاـ ـلهع، ذذـفمـ ـمنفعكـلي ـ ـ الـهاـظٌةـ رةٌة
ااإلـعُـت ووـساررضُض ـحميـهالمم، أأـياـ ـنفسُة ـ ووـهِـ ااـهنـممـهالددـبم ـلخؤالءء وااررججـ
ـينقوااـجرـخنـيذـلاا ـ ااـضُـ ـلمونن ـثيوااـ ووـ ـيقتق ـ أأـلُـ ااـهونن ووااـمذـلَل ـلمعة ـ ن،ـيدـهاـ
ـيحوو ااـضرِّـ ـلنونن ااـفاسسـ ـلبي ااـ ـلتالدد ـبيننيـ ـ ـ ووـ ـبينها ـ ـ ـمعاـ ووـهاـ ـثيوااـمدااتٌت ُقـ
ـعل ااـ ـلغى ووـ ـنقدرر ااـ ـلعهض ـ ووـ ااـقدـقد، ـلنبالل ـ ـعلييُّـ ـ ااـ ـلصه ووااـ ـلسالةة ـفيمالممـ ـ اـ
ااـجرـخأأ ـلبخه ـ ووـ ـمسلاررييُّ ـ ـي":ٌمـ ـنصُ ُبـ ـلكَ ااـيوااءٌءـلاددرٍرـغلِّـ ـلقيومَم ـ ـيقةـماـ الُلـ

 . وومنفعُة االمسلمين في ذذلك أأعظُم ووأأهم.)٣٧("هذهه َغدررةُة فالنن

ااــق شيالل ــل ــ بُخــ ــع ااــ عُد ــل ررــبُنــبزــيزــ ــحمازٍز هللاــ ييــفه ــب ااــ فانن ــل رققــ يَ ــب نــ
ـستعااال ـ ووااـناـ مِة ـل ـبع":وااالةةـ ااـ نُض ـل ـيظدـقاسسـ ااالـ أأنن ـستعن ـ لـهأـبةـناـ
ـلشاا ـتعتبرككـ ـ ـ هوااالةًةـمُرـ ـل ووـ يم، ـل ااألـ ـستعاالـفك،ـلذـكرـمس ـ يءٌءـشةـناـ
ـلموواا آآـشوااالةُةـ ـفلُر،ـخيءٌء ـيكمـ ااـ ـلنبن ـ ـصليـ هللاـ ـعليى ـ ووـ ـسله ـحيمـ نـ
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ـستعاا ـ ـلمطعاـبانَنـ ـ ـ ِمـ أأووـعنـبِ دييٍّ ـبعبَ ـ هللاـ أُأرَرـبد ـيقن أأووـ ٍط ـبيهِ ـ ـخيبودِدـ ـ َرـ
وااـم ـليُ ألـ ا ااـهً ـلشل ووالـ ـمركك، ـتُ ًذااـخَّ ـلهِ ـنمووإإ.ةـناـطِـبمـ ـفعاـ ذذـ ـللحكـلل ـ ةـجاـ
ـليهإإ ـ ووااـ ـستخم، ـ ـمدااـ أأـفمـهِ ـتنفورٍرـمي ـ ااـ ـلمسلميُع ـ ـ ـ ـ ووالـ ـتضن ووـهرُّـ ـهكم، ذااـ

ع ــب ااــثْــ ه هُ م ــل ــ ــمكنــمَنــيرــجاــ إإــ ااــبٰىــلَة حبشالدِد ــل ــ ــ ية،ــ ــل ذذــ وااالةًةــمكــلَس
ـللنص ـ ـ ووإإـ ـنماررىٰى، ـفعاـ ذذـ ـلمصلحكـلَل ـ ـ ـ ااـ ـلمسلميِة ـ ـ ـ ـ ووـ ـتخفين، ـ ـ ااـ ـلشِف ـعنهرـ ـ .مـ
ــفيج ــ ــعلُبــ ااــ مسلى ــل ــ ــ أأننــ ــيفم قَقــ يرِّ ــب ُهللاــفاــمنــ قَق نرَّ ي ــب ــ ووأأننــ ــيه، ِزلَلــنُ ْ

 .)٣٨("ااألددلَة مناززلها، ووهللا سبحانه االموفق

:هواامش االفصل االثامن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـمسلهـجرـخأأ)١( ـ ااـفمـ ـلصحيي ـ ـ ـكتحـ ااـ ـلجهابب ـ ووااـ ـلسيادد ـ ااالـهرااـكاببـبر،ـ ـستعة ـ ااـفةـناـ ـلغي زووـ
ـبك ووـفاـ آآـهر، أأـخو وو)٥/٢٠١(هـبوااـبر آآـف، ررـثاللـق":رههـخي ـلبياـبهـكأددررـفعـجم ـ ـفقدااءء،ـ ـكمهـلاللـ اـ
أأووللــق لاــبنــمؤــت:رةةــمالل ــل ووررــ ع:اللــقه؟ــلوــسه ــن ــفقم،ــ ررــلاللــ هللاــسه ــصلولل هللاــ يٰى ــعل ــ هــ

 ". فانطِلْق:ووسلَم
).١٩٩ /١٢( االمنهاجج شرحح صحيح مسلم بن االحجاجج للنووويي )٣٥(

ــنظاا)٣٦( ــمثرــ ــفتالــ ااــ ــلشيوىٰى ــ ــعبخــ ااــ عد ــل ررــبنــبزــيزــ ــحمازز هللاــ ــبجه ااالــ ــستعواازز ــ غيةــناــ ــب ــ رــ
:االمسلمين للضرووررةة في موقعه على االشبكة االعنكبوتية

http://www.binbaz.org.sa/mat/254 
ااـجرـخأأ)٣٧( ـلبخه ـ ااـفاررييـ ـلصحيي ـ ـ ااـعحـ ـعمنـبن ررـ هللاـضر ـعني ـكتيـفهـ ااألددببـ ـاماببـبابب
دــي ااــعُ نٰى ــل هاــبآــباسســ ــئ أأــضوااــميــفوو).٨/٤١(مــ عرىٰىــخع ت ــم ــ لهــجرــخووأأ.دددةةــ س ــم ــ يــفمــ

َير بابب تحريم االغدرر    ).١٤٢-١٤١ /٥(االصحيح في كتابب االجهادد وواالسِّ
).٣٨٣ /٢٥ وو ٤٣٦ /١٨ وو ٣٦٤ /٧( مجموعع فتاووىٰى االشيخ عبد االعزيز بن بازز  )٣٨(
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االفصل االتاسع
أأحكامم االمسلمين في بالدد االغربب

اا ـلمسلميإإنن ـ ـ ـ ـ ااـ ـيعيشنـيذـلن ـ ـ ـغيالدٍدـبيـفوننـ إإـ ـميالـسِر أأـفةـ اررةةـقةـيي
أأــكوااءءــست،ــناــك هانن ل ــه ــ أأــماــ ااــهن تل ك ــل ــ ااــيوالــلاــكاببــ حاتت ت م ــل ــ ــ دةةــ
ـيكيرـمااأل ـ أأووـ ـممة، الـ ـيتبعن ـ ـ ددـ ـينونن اـ ـسمً اـياووـ ـلصياـكً ـ ووااـ ـلين إإـباـ ـنمانن، اـ
ــخلدد لوااــ ــت ااــ بك ــل عالددــ ــب ووــقَــ هٍد ــع ووأأــ ووــمٍد ااــهانن، قذاا ع ــل ــ ثدــ م ت ــم ــ ــ يــفلــ
ـلتاا ـشيأـ ااإلـ ووأأووررااقق ااـماـقرةة ووأأووررااقق ـلجنسية ـ ـ ـ ـفك.ةـ ووااـ ذههـهنـمدةةـحل

اا ـلتااألووررااقق ـيحصيـ ـ ـعليهلـ ـ ـ ااـ ـلمسلا ـ ـ ـغيالددـبيـفمـ ااـ ـلمسلمير ـ ـ ـ ـ إإـ ـنمن اـ
ـتتضم ـ ـ ـفقتوااـمنـ ـ ووـ ـقيعوـته ـ ووإإـ ـعطه ااـ ـلعهاءءهه ـ ووإإـ ـمضد ااـ ـلعقاءءهه ـ أأـ هـند
ـمقي ـ ـمسمـ ـغيمـلاـ ـمحرـ أأووـ ااـععـفدااـيٌنـطوااـموـهارربب، لن ب ـل ـ ااـ ذييـلد

  .يعيش فيه ال عدووٌّ له

ــيجالــف ميوزُزــ مسل ل ــل ــ ــ ــ ــ ــ ااــبيــفنــ غالدد ــل ــيكرــمأــكرببــ ووــ نا ــك ااــ أأوو ــلشداا رققــ
صااأل ـــق ياـــكٰىـــ ص ـــل ـــ ووااـــ ين ـــل أأووـــباـــ يانن ـــغ باـــكاـــهرـــ ـــل ووااـــيرااززـــ بل ـــل الددـــ
نااإل ك ــس ــ ندــ ــي ياــ ــف ووأأــ تة ــس يرااــ ــل ااــ غة ــل ليــفشــ ــت ااــ بك ــل ااــ ووال غالدد ــل درُرــ
ـلخيووالاا ـ ووـناـ ـيحة، يهرممـ ـعل ـ ـ قمـ ـن ااـ ـلعهض ـ ـسبأييـبدـ ـيجوو.اننـكبـ ُبـ
ـعليه ـ ـ ااـ ـحتم ااـ ـلقراامُم ـنيوااـ ووااـ ـلتشن ـ ـيعرـ ااـ ـلمحلياتت ـ ـ ـ ـللبةـ ـ ااـ ـلتالدد ـيقيميـ ـ ـ وننـ

.فيها طالما ااختارروواا االعيش فيها

ـليوو ـيبرـغذااـهسـ اـ ـعلينً ـ ـ ااـفاـ ـلفقي ـ ووااـ ـلته ـفقخ،ـياررـ ذذـكدـ أننـشكـلانن
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ــص ااــباــحَ بِة ن ــل ــ ييِّــ ل ــع ــ ااــ صه ــل ووااــ سالةة ــل ــعنالممــ ــمكنــمرووااــجاــهاــمدــ ةــ
ـلمكاا ـ إإـمرـ ااـلة ـلحبشٰى ـ ـ ـلق.ةـ وااـشاـعدـ ـهنُ ـسنياككـ ـ ـمللـظيـفوااالـطنـ ٍكـ

ـنص ووـعيـنرااـ ـعندووااـجاددلل، ااألـ ووااألـمدهه ررـمن أأننـغانن، وااـناـكهـموـقم
.نصاررىٰى يخالفونهم في االدين وواالعاددااتت وواالقواانين

ااـعاللـق ااـيدـلالءء ـلحن ـصَـ ـكفْ ااـ ـلحنفي ـ ـ ااـفيـ ااـلي ـلمختدرر ـ ـ ـتنرححـشاررـ رـيوـ
 :ااألبصارر في بابب االمستأِمن

دد[َلـخدد" إإذذاا ـمسل]َلـخأأيي ـ ااـ دداارر ـلحٌم ُرمَمـحانٍنـمأـبربِبـ ـتعَ هـضرُّـ ـلشيُ ـ ٍئـ
 .)١("من ددمٍم وومالٍل ووَفْرجٍج منهم، إإذذ االمسلمونن عنَد ُشرووطهم

ـليوو ـبيسـ ااـ ـلمسلمين ـ ـ ـ ـ ووـ ـبين ااـ ااـلن ـلغدوولل ـبيرـ ااـ ـلية ووااربٌبـحوممـ ـلح، الـ ربُب
ـتش نُّـ ـقبنـمَ أأـ ووالـفل ـيجراادٍد، ـلفوزُزـ أأووـ ـجمردد إإـعاـ ااـعة ـلحالنُن ـعلرببـ ىـ
ووإإـلددوو ـنمة، ذذـ ااـمكـلا ـختصن ـ ااـ ـلسلطاصص ـ ـ ااـ ااـهذييـلانن ـلحو ااألـكاـ ـعلم ٰىـ

.للبلد، وواالجهادد ال يكونن في ااإلسالمم إإال تحت ررااية االسلطانن

ـبيننوو ـ ـ ووـ ـبيا ااـ ااـلن ـلغدوولل ـبيرـ ااـ ـلتة ـيعليـ ـ ـتنظينـ ـ ـ ـمح)شـعدداا(مـ ـبتاررـ اـهَـ
ـعق أأـ ـتتمثانٍنـمودُد ـ ـ ـتبيـفلـ ـللسفاددلٍلـ ـ ـ ـعبرااءءـ ددـقالـعرـ ـيبلاتت ـ ـسياـموـ ةـ
ـبياتتـقدااـصوو ااـ ووـلن ـثمدوولل، ااـ ـتفة ـقياـ ـتعاتِتـ ـشتيـفاووننـ ٰىـ ـمجَّ االتِتـ
ـلحياا ـ ااالـماةةـ ـقتصن ـ ووااـ ـلصنادد ـ ووااـعاـ ووـعزررااـلة ـغية ـمماـهرـ ـيحتاـ ـ ـفياججـ هـ
ـلمسلماا ـ ـ ـ إإـ ـخبٰىـلونن ااـ ااـلرااتت ـلمتقدوولل ـ ـ ـيعيوو..ةـمدـ ـ ـييالـمُشـ ااـ ـلمسلميُن ـ ـ ـ ـ نـ
ااـبيـف ـلغالدد آآـ ـمنيربِب ـ ـلهنـ ااـممـ ـلحقن ـ ـللمـاموققـ ـ ـطنيوااـ ـ ووـ ـيمـهن، ـنعَ وننـمَـ
ـبق ااـمدرٍرـ ـلحن ااـيرـ ة ـينيدـلَّ ـ ووااـ ـلسية ـ ـسياـ الـقةـ ـيجد ـبعيـفهـندووـ ااـ ـلبض الددـ

 .ااإلسالمية
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ـلق ـييالـمرـجاـهدـ ااـ ـلمسلمين ـ ـ ـ ـ ـمننـ ـمنتصذـ ـ ـ ااـ ـلقف ااـ ـلعشرنن ـ إإـيرـ ٰىـلن
ووأأـبأأوورروو ـيكرـما ـينهدـبراارًرااـفاـ ـ أأووـ ـطلبم، ـ اـ لعلً ـل ـ ـ أأووـ ـبحثم، ـ اـ ااـعَ رززقق،ـلن

ـتليـفدووااـجوـف ااـ ـلبك ووـحرـتلـكالددـ ـمسابب ررـعاـ ااـغدةة، ـختم ااـ نـيدـلالفف
ـللغوواا ـ ووااـ ـلثقة ـ ووااـفاـ ـلعة ووـ ـينفقاررووااـصاددااتت، ـ ـ ـعلوننـ ااـ ـلغٰى ااـيرـ ـلمسلب ـ ـ الـبمـ

ـتميي ـ ـ ـبينزـ ـ ووـ ـبيه أأـ ااـهن ـلبل ـفكي.الددـ ـ ـيجفـ ـللمسلوززـ ـ ـ ـ أأننـ ـينقم ـ ااـ ـلعهض ـ دـ
 . هذاا ال يكونن من مسلم يخافف هللا تعالٰى على ااإلطالقق.وويغدرر

ـنع إإذذااـ ـضيم أأـ ـتللـهق ااـ ـلبك ـعلالددـ ااـ ـلمسلميٰى ـ ـ ـ ـ ااـفنـ ـيمنعأننـكنـيدـلي ـ ـ وااـ
ـشعنـم ااـئاـ ـحينئبـجوااـلاـفن،ـيدـلر ـ ـ ـليذـ ـمحسـ ااـباررـ ااـلة ـلمضيفدوولل ـ ـ ـ ةـ
ـنمووإإ ـبكاـ ـبسلـ ااـطاـ ـلتحة ـ إإـ أأـلولل أأررضض ـيجرىٰىـخٰى ـفيهدـ ـ ااإلـ ـنسا نـماننـ

 .حرية االعباددةة ما يتسع لشعائر ااإلسالمم

:هواامش االفصل االتاسع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اا)١( ـلمرَردد ـحتُـ ـعلاررـ ااـ ااـلى ـلمختدرر ـ ـ ووـ ـشياـحيـهارر، ااـ ـعلنـيدـباـعنـبة ااـ ااـلٰى ـلمختدرر ـ ـ ـلعاررـ الءءـ
. طبعة بوالقق ااألوولٰى)١٦٦ /٤(االدين االحصكفي 
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االفصل االعاشر
أأحكامم غير االمسلمين في االبالدد ااإلسالمية

ــعلوو ــنحٰىــ ــممٍوــ ااــبُلــخدــينــمإننــفل،ــثاــ ميالدد مسل ــل ــ ــ ــ ــ ااــمنــ ــلسن اححــيُّــ َّ
ووااـناـجااأل ـلطلبب ـ ـ ووااـ ـيبلدـلة ـ ـسيياـموـ ـ ووااـ ـلصحن ـ ـفيياـ ـ ووـ ـغين آآـهرـ ـمنم ونن،ـ
ـخلدـي ـبعهوننـ ـ ووـ ـعٍد ـمعتبٍدـقَ ـ ـ الـ ـيجر، ـلفوززـ ـنقضرددـ ـ ووالـ ـيجه، ألـ دـحوزُز
ـلغاا درُرـ ـبهَ ووـ ااإلـحَـتم، إإـسُرمم ـليهاءءةُة ـ ـخطوو.مـ ااألـ وواا)١(راامٌمـحبـنـاجُف ـلم، الُلـ

 .االمأخوذُذ في االفدية حراامٌم، ووهو ُسحٌت

ااـفوو ـلحي ااـيدـ ـلصحيث ـ ـ ـعنحـ ااإلـ ااـمد ـلبخامم ـ ـيقاررييـ ـعليوللـ ـ ااـ ـلصه الةةـ
سوواا ــل تنــم":الممــ ــق ــملــ ًدااــهاــعُ ررااــيمــلِ ِرحح حَ ــئ ااــ نة ج ــل ــ ُةــمذِذ"وو.)٢("ةــ َّ
ـلمسلمياا ـ ـ ـ ـ ووااـ ووـحن أأـمدةٌة، ـخن َرـفْ مَ ـمسل ـ ـ اـ يً ـفعل ـ ـ ـلعنهـ ـ ووااـ هللا ـلمُة ـئكالـ ِةـ

 .)٣( كما جاءء في االحديث االصحيح"وواالناسس أأجمعين

ااــق حالل ــل أأــفاــ ااــبظ فضو ــل ــ ااــ عسقل ــل ــ ــ ــفتيــفيُّــنالــ ااــ بح ــل رححــشيــفاررييــ
ـقتنـم"ثـيدـح ـمعلـ ـلموواا":ًدااـهاـ ـعههـلنـمهـبراادُدـ ااـمٌدـ ـلمسلميع ـ ـ ـ ـ ن،ـ

 .)٤("سوااءًء كانَن بعقِد جزيٍة، أأوو ُهدنٍة من سلطانٍن، أأوو أأمانٍن من مسلم

ـيووال ـشتُ إلـ ـعطرطط ااألـ ووـماءِء ااإلـجانن ددـفامم،ـمودُد ـغيلـخإذذاا ااـ ـلمسلُر ـ ـ مـ
ـمسلانِنـمأـباـنالدَدـب ـ ووااـ ووـحٍم ـعلَبـجٍد ـجميىـ ـ ااـ ـلمسلميع ـ ـ ـ ـ ااـ إإذِذـباءُءـفوـلن ه

 .االغدرُر من صفاتت االمنافقين
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ـهنوو ـتعلاـ ـ ـمخدىٰىـممـ فاـ ـل ـتنظيةـ ـ ـ ـحكأل)شـعدداا(مـ ااإلـ ـحيالمم،ـسامم ثـ
طف خت ــي ــ ــ ــ ااألــ منــمَبــناــجونن ــع ااإلــ ووااإلــثاــغالِل يالــعة ي ــم ــ ذذــبنــ بــنال

ـقتاا ووالـفرـ ااررـجوهه، رمٍم ـتكبُ ـ ووـ ـيقتلوهه، ـ ـ ـنهوـ ووـ ـيم، ذذـضِرـعَ ـعلكـلونن ااـ ـلمٰى أل،ـ
 .فجمعواا االقتَل وواالغدرَر معا

ااـق ـلنالل ـلماا":وووييـ ـهنةـمذـلاـبراادُدـ ااألـ ـمعنانُن،ـما ـ أأ:اههـ ااـمأأنن ـلمسلميانَن ـ ـ ـ ـ نـ
ـللك ـ ـصحيرـفاـ ـ أأـفٌح،ـ ـمإذذاا أأـنَّ ااـحه ـلمسلميُد ـ ـ ـ ـ ـعلُرممـحَنـ ـغيىـ ااـ ـلتعرهه ـ رضُضـ
ددااممــمهــل أأــفا ااــمي مسلانن ــل ــ ــ ــيجووال.)٥("مــ أأننــ توزز ق ــي ــ أأييــ ــمعل أأووــهاــ د

حربي أأمنه

أأـموو ـحكن ـغياممـ ااـ ـلمسلمير ـ ـ ـ ـ أأـمنـ ااـهن ووااـمذـلل ـلمعة ـ أأـيدـهاـ ـيهـنن ُرممـحَ
عاا ت ــل ــ هرضُضــ ــل شمــ ــب ووالــميءٍءــ ااألذذىٰى، ــيجن إإــ كاــمالففــتوزز ل م ــي ــ ــ ــغيهــ رــ
ـلمسلاا ـ ـ ااـمِمـ ـلخمن ـ ووااـ ـلخنر ـ ااإلـقلـبر،ـيزـ ـكمامُمـمالل ااـ ااـيدـلالل ااـبن ـلهمُن ـ اممـ
ــفتيــف ااــ قح ــل ــفت":رــيدــ ــغُرممــحَــ تِ ب ــي ــ هــ مُ ــك ــتاــ ــغُرممــحَ بِ ــي ااــ مسلُة ــل ــ ــ .)٦("مــ
ـعتموواا ـ ااـ ـشيتـاحيـفَنـيدـبـاعُنـبدهه ـ ااـ رَرددِّ ـلمحته ـ ـ ـمبيارر،ـ ـ أأننـنِّـ ـظًا ااـلُ يِّـمذـلَم
ـحيدـشأأ ـبعقهـنأل":اللـقثـ ـ ااـ ووـمذـلد ـلنـامهـلَبـجة ُرـحإذذااـفا،ـ ْتـمَ ـغَ ـيبِ ُةـ
ـلمسلاا ـ ـ ُرـحمـ ـغيبتتـمَ ـ ـ ه،ـ ـظإإنن:وااـلـاقلـبُ ااـلُ أأـمذـلَم ـعليصَّـنوو.)٧("دُّـشي ـ هـ
ـحجُنـباا ااـ ـلهٍر ـيَـ ـتْ يُّـمَ ااـفِ ااـعِرـجزووااـلي ـقتن ااـ ـلكبراافِف ـ ثـياددـحووااأل.)٨(رـئاـ

).٩(االنبوية في االنهي عن ظلم أأهل االذمة بلغت حد االتوااتر

ااـسوو ـمعصييـمذـلبُّ ـ ـ ـتقتضٌةـ ـ ـ ااـ ـلتي ِزـعَّـ ووـيْ ااـهَر، ـلعقو ـ ـبمةـبوـ ااـ ددوونن ـلحا .دِّـ
أأـفاءءـج ـشياـحلـصي ااـ ووـيدـباـعِنـبة ااـهَن، ااـلو ـلمختدرر ـ ـ ـلعاررـ ااـ نـيدـلالءء
حاا ــل ــصَــ ــكْ يِّــفَ ــش":ِ َمــتَ إإذذاا[َ ــشأأيي َمــتَ ل]َ س ــم ــ ذِذــ ــمٌم اــيِّ ألــعًّ رَر زِّ ااررــنُ كه ــت َبــ
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. وواالذمي كل من ددخل بالددنا أأوو أأقامم فيها بعقد ووعهد".معصيًة

ذذـقوو ااـهد ـلفقهب ـ ـ إإـ أأـهاـمٰىـلاءء ـبعو ذذـمدـ ووـلن ـتحوـهك، أأننـيرـ ـيقم وللـ
ـلمسلاا ـ ـ ـلليهمـ ـ ـ ااـ أأوو ـلنصودديي ـ ااـنرااـ أأوو ـلمجي ـ ـيثدـحيـفيـسوـ ـمعهـ اـي"هـ
إإذذاا"رــفاــكتــنأأ"أأوو"رــفاــك ذذــك، علــبه،ــيؤذذــيكــلانن ــي ُبــقاــ لَ ــع ذذــ كــلٰى
ـتكالرر ـمعصيهـباـ ـ ـ ـعليهمـثأـيةـ ـ ـ ذذـموو.)١٠(اـ ااإلـلا ألنن إإال ـسعالممـسك إإـ ٰىـلٰى
ـلعياا ـ ااـ ـلمشتش ـ ـ ااـ ـلمبنركك ـ ـ ـعليـ ااـ ـحتٰى ااآلـ ددـفرـخراامم ـيني ووـ ـمشه رهه،ـعاـ
ـحتوواا ـحقرااممـ ااإلـكدـقوو.هـقوـ ـسبذااـهيـفالممـسانن اـقاـ ـقبً أأننـ ـتنطلل ـ ـ قـ
ااـعدد ـلحوااتت ـبيوااررـ ااألددـ إلززااـين ـمظةـلانن ااـهاـ تر ـل أأووـتوـ لر، ـل إإـعدـ ٰىـلوةة

 .إإعطاءء ااألقلياتت االدينية حقوقها

ـمتيـفوو ااإلـ ـقنن ااـفاععـ ـلفقي ـ ااـ ـلحنبله ـ ـ ـ ـلميـ أأـبٰىـسوـ ـحمن ااـ ـلحَد اووييِّـجِـ
ـلصاا ـلحاـ ووـ ااـموـهي، ـلكتن ـ ااـ ـلمفتب ـ ـ ـبهٰىـ ااـفاـ ـلمي ـلعنـموو":بـهذـ ذِذـ ـمَن ـايِّ ًّ

أأدد بَب اـبأُأددِّ ـخفيفً ـ ـ اـ ـعلوو".ً ااـ ـلشل ااإلـ ـمنصاممـماررحح ـ ااـنوـينـبوررـ ـلبهس ـ يـتوـ
ـلحنبلاا ـ ـ ـ ـكتيـفيـ ـكشهـباـ ااـ ـلقنافف ـ ـمتنـعاععـ ااإلـ ـقنن ذذـ ـبقكـلاعع هـنأل":هـلوـ

ـمعص ـ ووـ ُهـضرـعومٌم ـمُ مٌمـحُ رَّ ـستطوواا"َ ـ إإـ أأننَّـلردد ـلعٰى ااـ َن ـلشخْ ـ ااـ ـلمعيص ـ ـ الـ ن
ـيج ووـ ذذـكوـلوزز ـميانن ا،ـ ـفقًّ ـلعنـامأأ":اللـ ـ ـمعيةـ ـ ٍنـ ـبخصَّ ـ ـلظـافه،ـصوـ أأـهاـ ـنهُر اـ

ا ووصدرر منه ذذنٌب  .)١١("ال تجوزز، وولو كانن ذذميًّ

ااـعوـسوـميـفوو ـلفقاتت ـ ااإلـ ااـمالـسه ـلكبي ـ الـمرىٰىـ ـيكا ـيحصاددـ ـ نـمٰىـ
لااأل ث ــم ــ لةــ ــع ــسعٰىــ ااإلــ إإــسي ااــلالمم عٰى ــل ووااــ سدلل م ــل ــ ياووااةةــ ــب ينــ ــجم ــ عــ

.االموااطنين، بل وومع أأهل ااألعدااءء في حالل االصلح ووووقت االسلم
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:هواامش االفصل االعاشر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـنظاا)١( ااـ ـلفتر ـ ااـ ـلتوىى أأـ ـسنـاهـاندررـصي ـبتح)٢٠١٢(ةـ ـ ـخطمـيرـ ااألـ ووـنـاجف ـنشدـقب، آآـ ذااككـنرتت
ـعل ااـ ـلشبكى ـ ـ ااـ ـلعنكبة ـ ـ ـ ـتيوـ ـفيهاءءـجـامةـصالـخوو.ةـ ـ ـبع":اـ ـحمدـ هللاـ ـتعد ووااـلاـ ـلصى ووااـ ـلسالةة الممـ
ـعل ـخيىـ ـخلقرـ ـ ـسيهـ ـمحماـندـ ـ ووآآـ ـخطإننـفه،ـلد ااألـ الـنـاجَف ـيجب ـقطعوززـ ـ الـ ا ووالـيوررـسيـفً ة
ـغييـف ووـهرـ ـلخطاا:رااممـحوـها، ـ ووـحُفـ ااـمراامم، ـلفالُل ووـحةـيدـ ـسوـهراامم، ووـحُ ٌت، ااـهْ ـلعمذاا ـ ٍدـعَـتلـ َ
ـعل ااآلـ ـمنيى ـ ااـ ـلمعن ـ ووهللاالـيدـهاـ ـيحن، ااـ ـلمعتب ـ ـ ووااإلـيدـ إإـسن، ااـلاءءةة ووااـمذـلى ـلمعي ـ نـمدـهاـ
ـكب ااـئاـ ووـنذـلر ـفعنـموبب، ـفقذااـهلـ ااررـ ـتكد إإـ ـثمب ووـ ـعصا، هللاـ ـتعٰى ووـلاـ ررـصاـخٰى، هللاـسَم ولَل
ـصل هللاـ ـعليى ـ ووـ ـسله ددـملُّـكوو.مـ ددااررـخن ـبعهاـنل ـ ووأأـ ووـمد ـعلينَبـجانن ـ ـ ااـ لـبه،ـبهـلاءُءـفوـلا
ـيج ـعلينبـ ـ ـ ـحماـ ـيتاـ ددااممـمهـ ااـمووذذ.اـنالددـبيـفا ُة ـلمسلميّ ـ ـ ـ ـ ووااـ ووأأـحن ااـمدةة، اننـمأـكدـحوااـلانُن
ـلجماا ـ ووااـعاـ ـلغة، ـصفنـمدرُرـ ااـ ـلمناتت ـ ـفقياـ ـ ووـ ـين، ـنصُ ُبـ ـللغَ ـ ااـيوااءٌءـلاددررـ ـلقيومم ـ ووـماـ ـمثة، ذااـهُلـ

 .االعمل ينفر من ااإلسالمم، وويضر بالثوررةة، فالحكم فيه أأنه حراامم
ااـجرـخأأ)٢( ـلبخه ـ ااـفاررييـ ـلجهي ـ إإـبادد،ـ ـقتنـممـثابب ـمعلـ ـبغيداًاـهاـ ـ وو)٤/٩٩(رممـجرـ يـف،
إإـباتت،ـيدـلاا ـقتنـممـثابب ذذـ ـميل غيًاـ ـب ـ ـتتمتوو).٩/١٢(رممـجرـ ـ ـ رر":هـ ـيحهووإإنن ـ نـمدـجوـياـ

".مسيرةة أأرربعين عاما

ااـجرـخأأ)٣( ـلبخه ـ ْنـعاررييـ ـعلَ ررـ هللاـضي ـعني أأـفهـ ااـبي ـلجواابب ووااـيزـ ـلمة ـكتنـمةـعوااددـ اببـ
ـلجهاا ـ ذذـباددـ ااـمابب ـلمسلمية ـ ـ ـ ـ ووـ ووااـهوااررـجن ـيسعدةةـحم ـ ـبهٰىـ أأددـ وو)٤/١٠٠(مـهـانا إإـبيـف، مـثابب
ووــيوــطثــيدــحوــهوو).٤/١٠٢(درر،ــغمــثدــهاــعنــم أأــضوااــميــفل، ووــخع ــفيرىٰى، ُةــمووذِذ":هــ َّ
ـلمسلمياا ـ ـ ـ ـ ووااـ ـفمدةٌةـحَن أأـ ـخفن َرـ ـمسلمَ ـ ـ اـ ـفعليً ـ ـ ـلعنهـ ـ ااـ ـللُة ووااـ ِه ـلمَّ ـئكالـ ووااـ ـلنِة أأـ ـجمعياسِس ـ ـ الـ ـيَن ـقبُ ُلـ َ

 ".منه َصْرفٌف ووال َعْدلٌل
ـفت)٤( ااـ ـلبح ـصحيرححـشاررييـ ـ ااـ ـلبخح ـ ـللحاررييـ ـ أأـفاـ ااـبظ ـلفضي ـ ااـ ـحجنـبل ااـ ـلعسقر ـ ـ /١٢(يـنالـ

).١٣٠١( طبعة بوالقق سنة )٢٢٩

ـلمنهاا)٥( ـ ـ ـصحيرححـشاججـ ـ ـمسلحـ ـ ااـبمـ ـلحجن ـ ،ـ ااـمإلـلاجج ـلنامم ـيصوو).٩/١٤٤(وووييـ أأـ اننـمح
ـلماا ووااـ ـلصبرأأةة ـ ووااـ ـلفي ووـساـ ـتعتبق، ـ ـ ااإلـ ااألـفاررةةـشر ذذـفعـجرااـيانن،ـمي ـكتكـلي ااـ ـلسيابب ـ ااـ ـلكبير ـ ـ رـ
ـمحماممـمإلـل ـ ااـبدـ ـلحسن ـ ااـ ـلشيبن ـ ـ ـبشيـناـ ااـ ـلسرحح ـخسرـ ااـق).٢٥٧-١/٢٥٢(يـ ـلشالل يـفاررححـ

ـمق ـمتدـ ـعلاا":هـ أأددققـبمـ ـمسأنن ااـهلـئاـ ـلكتذاا ـ ووأأـ ـلطفابب ـ أأـفاـهَـ ااألـبي ـفق.اننـمواابب ـجمدـ ـبيعـ نـ
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ـعلِقـئـاقدد ااـ ـلنحم ـ ووددـ أأـئـاقو ااـصق ـلفقولل ـ ـفيهاووررـشاننـكوو.هـ ـ ـعلاـ ـحمَنـبيَّـ ااـ ـلكسزةَة ـ ررـئاـ ـحمي هـ
ـتعهللا ااـكهـنإـفى،ـلاـ ـلتاـخَنـبانن ووـ ـمقاننـكه، اـمدَّـ ـعليـفً ااـ ـلنحم ـ ـقيوو.وـ ااـم:لـ أأرراادد ـمتحن ـ اننـ
ـح ااـفُ أأـمةـيرووااـلاظظ ـصحن ـبناـ ـفعلياـ ـ ـ ـببهـ ااألذذااننـ ـكتنـمابب ااـ ـلصابب ووـ ااـمالةة، أأرراادد ـمتحن ـ اننـ
ـلمتبحاا ـ ـ ـ ااـفنـيرـ ـلفقي ـ ـفعليهـ ـ ـ ـيمأَـبهـ ااـ ـلجانن ووـماـ ااـمع، أأرراادد ـمتحن ـ ااـ ـلمتبحانن ـ ـ ـ ااـفنـيرـ ـلنحي ـ وـ

َير ).٢٥٣ /١( شرحح كتابب االسير االكبير  ".وواالفقه فعليه بأمانن االسِّ

).٢٤ /٦ ( فتح االقدير شرحح االهدااية، كمالل االدين اابن االهمامم)٦(

. طبعة دداارر االفكر)١٧١ /٤( رردد االمحتارر على االدرر االمختارر حاشية اابن عابدين، )٧(

).٢٧ /٢( االزووااجر عن ااقتراافف االكبائر البن حجر االهيتمي )٨(

ـنظاا)٩( ـكترـ ـنظاببـ ااـ ـلمتنم ـ ـ ااـمرـثاـ ـلحن ااـيدـ ـلمتث ـ ـللسيرـتوااـ ـ ـ ـمحمدـ ـ ـجعفنـبدـ ـ ااـ ـلكتر ـ صص(يـناـ
ـلمطبعاا)١٠٧ ـ ـ ـ ااـ ـلمة ااـفةـيوـلوـ ـلمغاسس ـ ـفياللـق).١٣٢٨(رببـ ااـياددـحأأ":هـ ـلنهث ـ ـظلنـعيـ أأـ لـهم

ااقُق في شرحح مختصر خليل  ". نقال عن َسحنونن...االذمة، ذذكر توااُتَرها االَموَّ

ـنظاا)١٠( ااـهرـ ـلكذاا ووـ ااـكالمم ـلحصكفالمم ـ ـ ـ ااـ ـقبلذييـلي ـ ووـ ـفقوااـمه ااـ ااـفهـلنـيدـباـعنـبة دررـلي
ـلمختاا ـ ـ أأـماررـ ـصلع ـتنهـ ااألـيوـ ـبصر ـللتماررـ ـ ـ ـبهيِّـشـاترـ ـشيـاحشـماـ ااـ ـطبع)٣/١٨٨(نـيدـبـاعنـبة ـ ةـ

.بوالقق

ـكش)١١( ااـ ـلقنافف ـ ـمتنـعاععـ ااإلـ ـقنن ـللشياععـ ـ ـ ـمنصخـ ـ ااـنوـينـبوررـ ـلبس ااـتوـهَـ ـلحنبلي ـ ـ ـ /٦(يـ
. بابب االتعزير)١٢٦-١٢٥
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تذييل
تغيير االظرووفف االتي تساعد على االغلو

ـقبوو أأننـ ـنختَل ـ َمـ ااـهِ ـلفتذهه ـ الـ أأننـبوىٰى ـننبد ـ ااـ ااـله ـلعدوولَل ـبيرـ ووااإلـ ـميالـسة ةـ
اا ـلعووددوولل ااـلاـ ـلتم ـتحيـ أأـلإإ)شـعدداا(اررببـ أأررـمٰى ـبعورٍر أأـماـهرااـنٍةـ مـهن

ــسبااأل ااــ تابب ــل إإــ أأددتت مٰىــلي ــن ااــهوِّــ جمذهه ــل ــ ووــعاــ نظيدتتــعاــساتت، ــت ــ ــ َمــ
: علٰى تجنيد االمزيد من االمقاتلين في صفوفه)ددااعش(

ـيج:ااألوولل ـعلُبـ ـحكىـ ااـموـ ـلعة ررـ ااـفرااقق ـلظلُع ـ أأـعمـ ااـهن ـلسنل ـ ووووـ فـقة،
ـلتميياا ـ ـ ـ ووإإـهدـضزـ ـعطم، ـحقلـمـاكمـهاؤُؤـ ـقهوـ ااـ ـلسيم ـ ـسياـ اا.ةـ ـلخألنن وااررججـ

دد في ذذلك االبلد .ااستغلواا معاناةة أأهل االسنة في االعرااقق للتمدُّ

ـلثاا ـيج:يـناـ ـعلبـ ـنظىـ ـبشاممـ ااألـ ااـيوررـسيـفدـسارر ـلتنة ـ ااـعاززللـ ـلحكن ـ مـ
ـتسليوو ـ ـ ااـ ـلسلطُم ـ ـ ـلممثلةـ ـ ـ ـ ااـ ـلشعي ـ أأـمبـ ااـهن ـلحل ووااـ ـلعقل ـ ااـفد،ـ ـلجإنن مـئرااـ
ـحشيوـلاا ـ ـلهةـ ااـ ـلنظذاا ـ ـشعبدـضاممـ ـ أأـ ـيغلـماـعمـهه ااـ ـلتطذيي ـ ووـ دـلوـيرفف

ااــفاببــهااإلرر منطقي ــل ــ ــ ــ قإإنن.ةــ ــت ااــعاــ ــمسيــفدووللــلس ااــعاــ شعدةة ــل ــ بــ
ـلساا ـعلوررييـ إإززااـ ااـحٰى ـلنظة ـ ووإإـ ـيقامم ـئمرااـجاففـ ـفتةـ ااألـ َح ـلتمواابَبـبَ ـ دددـ

ـتنظي ـ ـ ددااـ ـممش،ـعم ـعقاـ ـقضيدـ ـ ااـ ـلشعة ـ ااـ ـلسب ووززااددـ ـمعيـفورريي ه،ـتاـناـ
.ووأأووصلنا إإلٰى ما نحن فيه

ثاا ــل نإإ:ثــلاــ ــن ااــعدــناــ ددوولل عو ــل إإــلاــ ااــلم تٰى ــح قرااممــ ــح ااألــ يوقق ل ــق ــ اتتــ
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ـميالـسااإل ااـ ـلتة ـتعيـ ااـناـ ـلظلي ـ ووااالـ ـضطهم ـ ووااـ ـلتمييادد ـ ـ ـ ووـ ـخصز، اـصوـ يـفً
ـمثالددـب ـميلـ ـنماـ وو)اـموررـب(اررـ ـجمه، ـ إإـيوررـ ـيقيرـفة ـ ااـ ـسطوـلة ـحي.ٰىـ ثـ
ـتغ ااـصذييـ ـضطهورُر ـ ااـ ـلمسلميادد ـ ـ ـ ـ ـتليـفنـ ااـ ـلبك ـفكالددـ ااالـ ـنتقرةَة ـ دىٰىـلامم،ـ
ـلشباا ـ ااـ ـلمسلابب ـ ـ ووـ ـتعمم، ـ قـ ـفكِّ ااـ ـلمرةَة ـعلرةةـمؤااـ ااإلـ ووـسى ـشعُـتالمم، أأننـهرـ م

 .ددمَم االمسلمين ررخيص

إإــموو:عــبرااــلاا تاــباــنرااررــقع ــخ ااــ قالفف ث ــل ــ ياتتــفاــ ــب ااــ شن ــل ووااــ غرقق ــل ربب،ــ
ـتنوـعوودد الـ ـحتا ااـ ـلمجتمعراامم ـ ـ ـ ـ ااـ ـلغاتت ـبيرـ ووـ ـثقة ـتهاـفاـ ـننإـفا،ـ ددووللـعدـناـ و
ـلغاا إإـ ااـلربب ـحتٰى ااـ ـلمقراامم ـ ااإلـسدـ ـميالـساتت ووإإـ ااـعة، ـلنظاددةة ـ دووددـحيـفرـ
ااــيرــح ية ب ع ت ــل ــ ــ ــ ااــ طر، ــن اــقالــ ااــمً من ــل يةــنوااززــ ــب ااــ مصن ــل ــ ووااــلاــ مفح ــل ــ د،ــساــ

 .وواالمنافع ووااألضراارر، خصوًصا ووأأنن االمفاسد تعودد علٰى االعالم كله

ـعلراارُرـصاإلـف ااإلـ إإـسٰى ـنبٰىـلاءءةة ااإلـ ـسيالممـسيِّ ـمحماـندـ ـ ـصلدـ هللاـ ٰى
ـعلي ـ ووـ ـسله ـمثمـ ـيجعنـلالًـ ـ ـعلاـنِـبرـحنـمَلـ ـتنظيٰىـ ـ ـ ًرااـمأأ)شـعدداا(مـ
ـسه ووـ ـتسنـلالً، ـعلدـعاـ ـبنٰىـ ـجساءءـ ااـ ـلحورر ووااـ ـلعيواارر ـ ااـ ـلمشتش ـ ـ ـبيرككـ نـ
ـلمسلمياا ـ ـ ـ ـ ووـ ـغين ااـ ـلمسلمير ـ ـ ـ ـ ااـحنـ ـلعولل ااإل.مـلاـ إإـسإإنن ـمقٰىـلاءءةة اتتـسدـ
ـلمسلمياا ـ ـ ـ ـ ـتغنـ ااـ يي ـلشعذِّ ـ ـلغضاـبورَرـ ـ ااـلبـ ـلمسلميدىٰى ـ ـ ـ ـ ـفتن،ـ )شـعدداا(يـتأـ

ـلتستغ ـ ـ ـ ااـهلَّـ ـلغضذاا ـ ووـ ـتستفيب، ـ ـ ـ ااـمَدـ ـلشعن ـ ـلكاـبوررـ ـهيرااـ ووااالـ ـنتقة ـ اممـ
 .ووتكتسب بعَض االتعاطف من عوااممِّ االمسلمين
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االخاتمة

ــمم قاــ ــت يدممــ ب ت ــي ــ ــ ننــ ــل أأننــ ظيا ن ــت ــ ــ مثال)شــعدداا(مــ ــي ــ ااإلــ ــعلالمَمــسل ىــ
إإـبالقق،ـطااإل ااإلـمرججـخهـنل ـمنالممـسن ززـ ـبعينـمذ ـ ووأأننـ ااـهد، ةـلدووـلذهه
ـلتاا ـتسميـ ـ ٰىـ ااإلـلدووـلاا"َّ ـميالـسة ـليس"ةـ ـ إإـ ـميالـست أأـهلـبة،ـ ـبعي اـمدـ

ـتك أأـعوننـ ـحكن ااـ ـلشامم ـيعرـ ااإلـ ـميالـسة ـيفعلاـمووأأنن.ةـ ـ ـ هـ ااـهُ ـلتنظيذاا ـ ـ ـ مـ
ـنمإإ ـسلسلوـهاـ ـ ـ ااـمٌةـ ـلجن ـلكنم،ـئرااـ ـ ـيعهـ ووـسإلـلاـهزووـ ـيحالمم، إإـ ـيجاوولل اددـ

ـمص ـلهاددرَرـ ااـفاـ ـلنصي ـ ااإلـ ـميالـسوصص ـبطةـ ـيقرـ ااالـ ـنتقة ـ ـلماءءـ قـفوااـياـ
ااـموااههـه ـلمن ووااآلررااءء،ـهذااـ ـليب ااـهوـ نَم ـل أأـ ااإلـععـفدااـيهـناسس المم،ـسن

 .ووأأنه يحاوولُل إإحياءَء ددوولة ااإلسالمم

ـقيإإنن ـتق)شـعدداا(اددةةـ ـعلوممـ ـحفنىـ ـ ااـمةـ ـلمجن ـ ـميرـ ااـممـهن،ـ ـلجهلن ـ ـ ةـ
ـلمتعصبياا ـ ـ ـ ـ ـ ـمتعطشن،ـ ـ ـ ـ ـللوننـ ـيعيشاءء،ـمدـ ـ ـ ـعلوننـ ااـ ـلحقى ـ ووااـ ـلكد ـهيرااـ ةـ
ـلتموواا ـ ااإل.رددـ ـمنهرييءٌءـبالممـسإإنن ـ ووررـ هللاـسم، ـصلولُل هللاـ ـعليى ـ ووـ ـسله مـ
هرييءٌءــب ن ــم ــ ووــ مم، ل ــع ــ ااــ شاءء ــل عرــ ــي أأــ هاءُءــيرــبة ن ــم ــ هإإ.مــ ــن الــ دووننــيرــيم
ـمتثااال ـ ألـ ـحكالَل ااـ ـلشامم ـيعرـ ووإإـ ـنمة، ـتطدووننـيرـياـ ااـيوـ ـلشَع ـيعرـ ـلتتةـ ـ قـفوااـ
ـهلعـم ـتهاـسوـ ـفيلتقطم،ـ ـ ـ ـ ـ أأـفوااـياـموننـ أأـممـهوااءءـهق ووـقن د،ـهوااـشواالل
أأووـميـه ـضعيفرددووددةة ـ ـ الـهوو.ةـحوـجرـمٌةـ ااـيرـيم ـتبدوونن ـساعَعـ ااـنُ ـلنبة ـ يـ

نة لتواافَق أأهوااءَءهم .عليه االصالةة وواالسالمم، ووإإنما يريدوونن َليَّ االسُّ

ـمموو ـعلدـكؤـياـ أأننـ ااـهى ـنقذييـلذاا أأـبرححـصاـمق،ـحهـلوـ أأررـحه اننـكد
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ااـه ـلتنظيذاا ـ ـ ـ ووـ ااـهم، ـلتو ـنسوـ ااـ ـلمي ـكموـعدـ ززررووقق،ـ ـحيالل يـفاللـقثـ
ـخطب ـ ااـ ـلجمعة ـ ـ ااـ ـلتة أأـ ـلقي ـيندـميـفـاهاـ أأـتةـ ـبيل ـشمضـ ةـيوررـسرققـشاللـ
ـمج ـلكفاـبرااـهاـ ـ ووـتالـبرـ ـمصردددد ـاحرـ ـبسً ااـ ـلنببِّ ـ ـعلييـ ـ ااـ ـلصه ووااـ ـلسالةة الممـ
ااـب ـستحيال ـ ـ ـمحماننـكوـل":اءءـ ـ ـمعندـ ـ الـ ـنضا إإـ ددووـلم ااإلـلٰى دـقوو.)١("الممـسة
ذذـق ووـلالل ووااعٍعـهك مو ـل ـيقاـ ـحيولل،ـ ممـقثـ كدَّ ـل ـبقهـمالـ ووهللاال":هـلوـ
ـبهيـلاـبأأ ااـ ـلقذاا ووإإـ ـعليـنولل، ـيقيىـ ـ ـننأـبٍنـ ـعلاـ ااـهإإنن".قـحٰىـ ـلعبذهه ـ اررةةـ
ووإإـساإلـبٌرـفُـك ـلنباءءةٌةـسالمم، ـ ااإلـ ـصلالممـسي هللاـ ـعليى ـ ووـ ـسله الـ ـقُـتم ُلـبْ َ
ع ــب هإإ.ةــبوــتاــهدــ ــن بمــ ت ع ــي ــ ــ أأــ فسهروونن ــن ــ ــ ااــفمــ بوقَق ن ــل ــ ييــ ــعل ــ ااــ صه ــل الةةــ
ــلسوواا ووــ ــيالمم، ااــعَ وونن دُّ بُ ن ــل ــ ييَّــ ــعل ــ ااــ ــلصه ووااــ ــلسالةة عاــتالممــ ــب اــ هً ــل ــفهم،ــ مــ
ـلمشاا ـ رِّـ ووـعَ ـعلونن، ـجميٰىـ ـ ااألـ ـنبيع ـ ووااـ ـلعلماءء ـ ـ ااالـ ـنسياءء ـ ـلهاقُقـ ـعجالـف.مـ َبـ

ع ـب ذذـ إإذذااـلد ررأأـمك نا ـي ـيحمـهاـ ااـفرِّـ ونن شُ ـل ـيعرـ ووـ ـيشة ااإلـهوِّـ .الممـسونن
 .ووحسبنا هللا وونعم االوكيل، نعم االمولٰى وونعَم االنصير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـنظاا)٥١( ااـهرـ ـلكذاا ـخطبيـفالممـ ـ ااـ ـلجمعة ـ ـ ااـ ـلتة أأـ ـلقي ااـهاـ ـلتا ـنسوـ ـكميـ ززررووققـ ااـفالل ـقيقدـلي ـ ةـ

:االراابعة عشرةة من هذاا االشريط االمنشورر على موقع االيوتيوبب

https://www.youtube.com/watch?v=2hOks_nUmzY
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فهرسس االمصاددرر وواالمرااجع

ـستااال ااـكذـ ـلجارر ـلمعـماـ ـفقهبـهذااـ ـ ااألـ ـمصاءء الـ ـعبنـبارر ااـ ـلبد رـ َ-)٤٦٣(

 ١٤١٤ عبد االمعطي أأمين قلعجي طط االقاهرةة .تحقيق دد
 ١٣٧٤إإعالمم االموقعين البن االقيم  مطبعة االسعاددةة مصر 

ـفصااإل ـمعنـعاححـ ااـناـ ـلصحي ـ الـ ـهبينـباحح، ـ ـتحقي)٥٦٠(-رةةـ ـ ـ ـعبؤااددـفقـ دـ
 هـ  ١٤١٧االمنعم أأحمد، دداارر االوطن، 

ـكت ااألـ ألـمابب ـعبييـبواالل ـ ـطبدـ ـمكتبعـ ـ ـ ااـ ـلكلية ـ ـ ااألززـ ـبتحقيةـيرـهاتت ـ ـ ـ قـ
١٣٨٨محمد خليل هرااسس مصر 

ـتغلي ـ ـ ااـ ـلتعليق ـ ـ ـ ـللحقـ ـ أأـفاـ ااـبظ ـلفضي ـ ااـ ـحجنـبل ااـ ـلعسقٍر ـ ـ )٨٥٢(-يـنالـ

 ١٤٢٠االمكتب ااإلسالمي االطبعة االثانية بيرووتت 
ـته ااآلـيذـ الـثب ااـيرـجنـبارر ـلطبر ـ ـمسنرييـ ـ ـعلدـ أأـبيـ ـتحقيبـلاـطيـبن ـ ـ قـ

 ١٩٨٢محمودد محمد شاكر مطبعة االمدني االقاهرةة 
ااألــماــج جوللــصع م ــل ــ ااــ ااــيدــلد ااألــبن ين ــث ااــ جر ــل عزررييــ ب ــط ــ ددــ شة ــم قــ

١٣٩٢بتحقيق االشيخ عبد االقاددرر ااألررناؤؤووطط مطبعة االمالحح 
ااـمـاج ـلبيع ـ ااـيأووـتنـعاننـ آآيي ـلقل الـ ااـيرـجنـبرآآنن ـلطبر ـ ااـ ـلطبعريي ـ ـ ااألووـ ٰىـلة

١٣٢٨بالمطبعة االكبرىٰى ااألميرية بوالقق مصر 
ااــماــج تع ــل سناا(ذييــمرــ ــل ــ أأــمإلــل)نــ ــعيسيــبامم ــ ــمحمٰىــ ــ ــعيسنــبدــ ــ ٰىــ

 في مجلدين١٢٩٢االترمذيي طبعة بوالقق، مصر 
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ااـلاا ـلمختدرر ـ ـ ـللحصكفاررـ ـ ـ ـ ـ أأـميـ ـصلع ـتنهـ ااألـيوـ ـبصر ـللتماررـ ـ ـ ـبهيـشـاترـ شـماـ
حاشية اابن عابدين طبعة بوالقق ااألوولٰى مصر في خمسة مجلدااتت

ااـعرـجزووااـلاا ـقتن ااـ ـلكبراافف ـ الـئاـ ـحجنـبر ااـ ـلهيتمر ـ ـ ـ ااـ دداارر ـلفكي، ـ ااـ ـلطبعر، ـ ـ ةـ
 ١٩٨٧ /هـ ١٤٠٧ااألوولى 

ـسن ااـ ااـجـامنـبن ـلقه ـينزووـ ـتحقييـ ـ ـ ـمحمقـ ـ ـعبؤااددـفدـ ااـ ـلبد إإـقاـ دداارر ـحيي اءءـ
 في مجلدين ١٣٧٢االكتب االعربية مصر 

ــسن أأــ ااــبن ددااوودد ــلسجستي ــ ــ ــ ــتحقييــناــ ــ ــ ــمحمقــ ــ ــمحيدــ ــ ااــ ــعبنــيدــلي دــ
 ١٣٦٩االحميد مطبعة االسعاددةة مصر االطبعة االثانية 

ـسن ااـ ـلنسن ـ ااـئاـ ـلصغي ـ ووـ ااـهرىى ـلمسمي ـ ـ ااـ ـلمجتباةة ـ ـ ـ ااـ ـلمطبعٰى ـ ـ ـ ااـ ـلمصة ـ ةـيرـ
 .االقاهرةة مع حاشية االسيوطي وواالسنديي في ثمانية أأجزااءء

ااـش ـلسيرحح ـ ااـ ـلكبير ـ ـ ـللسرـ ـ ـخسرـ ووااألـ ـمحماممـمإلـللـصي ـ ااـبدـ ـلحسن ـ نـ
 ١٩٧١ صالحح االدين االمنجد االقاهرةة .االشيباني تحقيق دد

ـصحيرححـش ـ ااـ ـلبخح ـ الـ ـبطنـبارريي أأـ ااـبالل ـلحسي ـ ـعلنـ ـخلنـبيـ ـمكتبف،ـ ـ ـ ةـ
 بتحقيق ياسر بن إإبرااهيم ١٤٢٥االرشد االرياضض االطبعة االثالثة 

ت ـــك ااـــ شابب ـــل عرـــ ـــي ألـــ كيـــبة ـــب ااآلـــ ي)٣٦٠(-رييـــجر ق ح ـــت ـــ ـــ بقـــ ـــع هللاـــ د
١٤٢٠االدميجي، دداارر االوطن، االرياضض، االطبعة االثانية، 

 ١٣١٥صحيح ااإلمامم االبخارريي االمطبعة ااألميرية االكبرىى بوالقق مصر 
 هـ١٣٢٠صحيح ااإلمامم مسلم دداارر االطباعة االعامرةة إإستنبولل 

ااألــضاررــع ــصحيرححــشوذذييــحة ــ ااــ تح ــل قذييــمرــ ل ــل ــ أأــضاــ كيــبي ــب نــبرــ
 هـ١٩٣٤االعربي االمالكي طبعة مصر 
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 مجلًداا٣٧االفتاووىى االكبرىٰى البن تيمية طبعة االسعوددية في 
ـفت ااـ ـلبح ـصحيرححـشاررييـ ـ ااـ ـلبخح ـ ـللحاررييـ ـ أأـفاـ ااـبظ ـلفضي ـ ااـ ـحجنـبل رـ

. هـ١٣٠١االعسقالني، طبعة بوالقق مصر 

فتح االقدير شرحح االهدااية، البن االهمامم االسيوااسي، طبعة دداارر االفكر
كتابب االفتن لُنعيم بن حمادد  

ـكش ااـ ـلقنافف ـ ـمتنـعاععـ ااإلـ ـقنن ـللشياععـ ـ ـ ـمنصخـ ـ ااـنوـينـبوررـ ـلبس يـتوـهَـ
االحنبلي مطبعة االنصر االحديثة في االرياضض

مجموعع فتاووىى االشيخ عبد االعزيز بن بن عبد هللا بن بازز 
ـلمستاا ـ ـ ـعلدررككـ ااـ ـلصحيحيٰى ـ ـ ـ ـ ألـ ـعبيـبن ااـ هللا ـلحد ـتصمـكاـ ـطبعنـعرـيوـ ـ ةـ

دداائرةة االمعاررفف االعثمانية بحيدرر آآبادد االدَكن، االهند
االمسند لإلمامم أأحمد بن حنبل االمطبعة االميمنية االقاهرةة

ـلمفهاا ـ ـ ـلمُمـ أأـ ـشكا ـتلخينـملـ ـ ـ ـكتصـ ـمسلاببـ ـ ـللحمـ ـ أأـفاـ ااـبظ ـلعبي ـ اسسـ
 دداارر اابن كثير االطبعة ااألوولى)٦٥٦(-أأحمَد بِن عمر االقرطبي 

ـلمنهاا ـ ـ ـصحيرححـشاججـ ـ ـمسلحـ ـ ااـبمـ ـلحجن ـ ـيحياممـمإلـلاججـ ـ رففـشنـبىـ
 ١٩٣٠ / ١٣٤٩االنووويي االطبعة ااألوولٰى مصر 

ـنظ ااـ ـلمتنم ـ ـ ااـمرـثاـ ـلحن ااـيدـ ـلمتث ـ ـللسيرـتوااـ ـ ـ ـمحمدـ ـ ـجعفنـبدـ ـ ااـ ـلكتر ـ يـناـ
.١٣٢٨االمطبعة االمولوية فاسس 

ـلنهاا ـ ااـيرـغيـفةـياـ ـلحب ووااألـيدـ ـلمجرـثث ـ ااـ ااـيدـلد ااألـبن ـثين ااـ ـلمطبعر ـ ـ ـ ةـ
.١٣٢٢االخيرية مصر 
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االفهرسس االعامم

   

٥مقدمة االكتابب
١٧االفصل ااألوولل إإثباتت أأتباعع ددااعش خوااررجج

٢٢ في ااألررضض)ددااعش(االفصل االثاني إإفسادد 
٣٢ للمسلمين)ددااعش(االفصل االثالث تكفير 

٣٦االفصل االراابع االقولل في تكفير االخوااررجج          
٣٩االفصل االخامس ووجوبب تقديم االنصح قبل االقتالل                    

٤٢ فرضض)ددااعش(االفصل االساددسس قتالل 
٤٥االفصل االسابع بطالنن االبيعة للبغداادديي

٤٨االفصل االثامن ااالستعانة بغير االمسلمين
٥٢االفصل االتاسع أأحكامم االمسلمين في بالدد االغربب

٥٥االفصل االعاشر أأحكامم غير االمسلمين في االبالدد ااإلسالمية
٦٠تذييل تغيير االظرووفف االتي تساعد على االغلو            

٦٢االخاتمة
٦٧فهرسس االمرااجع          
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العالمة الشيخ محمد أبو الهدىٰ اليعقوبي

عالٌم متبحٌر في علومم االشريعة ووددااعية إإسالمي ملم بعدةة لغاتت
.أأسلمت على يديه أأعداادد غفيرةة في أأووررووبا ووأأمريكا

كانن مدررًسا في االجامع ااألمويي ووجامع االسليمية بدمشق ووخطيًبا
في جامع االحسن في حي أأبو ررمانة حيث كانت له موااقف
.مشهوددةة ووهو من أأوولل من تصدىٰى للنظامم منذ بدااياتت االثوررةة

ينحدرر من بيت علم وومجد برزز منه عددد من االعلماءء منهم وواالدهه
.االعالمة االكبير االشيخ إإبرااهيم االيعقوبي ررحمه هللا

شارركك في تأسيس عددد من االمعاهد وواالمؤسساتت ااإلسالمية في
.االغربب  ووتخرجج علٰى يديه عددد من االعلماءء ووااألئمة وواالدعاةة

تلقٰى االعلم على يديي وواالدهه، ووقد أأجاززهه بالرووااية وواالتدرريس
ووااإلفتاءء، كما أأجاززهه في ررووااية االحديث االنبويي االشريف االشيخ أأبو
االيسر عابدين وواالشيخ االمكي االكتاني وواالشيخ ززين االعابدين

االتونسي وواالشيخ عبد االعزيز عيونن االسودد وواالشيخ صالح االخطيب
.وواالشيخ ووفا االقصابب وواالشيخ علي االبودديلمي ووغيرهم

له أأسانيد عالية في االحديث االنبويي االشريف ووقد أأقرأأ كثيًراا من
 له دديواانن.كتب االسنة االمشرفة في ددمشق ووعددد من ددوولل االعالم

 االتسعير في االفقه ااإلسالمي: ووعددد من االمؤلفاتت منها)خخ(شعر 
).طط( شفاءء االقلوبب ).طط( ُحسن االفهم لمسألة االقضاءء بالعلم ).طط(

)طط(  ااألنواارر االمحمدية ).قيد االطباعة(فقه تطبيق االحدوودد 
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