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سـبحانك ، رسول اهللا وعىل آله وصحبه أمجعنيبسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا والصالة والسالم عىل 

  .ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم

 :أما بعد
نتباه هلا والعناية هبـا ونـرشها  وهي قواعد مهمة ونفيسة وينبغي اال،قواعد اجلهاد عند أهل احلديثفهذه 

، كـام روى  يف أمر اجلهاد والبيوع والنكـاح والطـالق،مضطربة يف كل يشءأصبحت  ألن األمور ؛يف الناس
ا ممـا ًلو خرج رسول اهللا اليوم ما عرف شيئ«: قالأنه ريض اهللا عنه عن أيب الدرداء ابن وضاح يف البدع 

الذي كـان عليـه  الناس إىل أمرهم األول ُّ اجلهاد اليوم هو رد فأعظم.»كان عليه هو وأصحابه إال الصالة
 وهذا حيتاج إىل جهد وعلم وعمل ودعوة وتوفيـق وبـصرية بـام كـان ،وأصحابهصىل اهللا عليه وسلم النبي 

عليه الـصالة والـسالم  ألن الفرقة الناجية هي التي أخرب النبي ؛وأصحابهعليه الصالة والسالم عليه النبي 
 ،)من كان عىل مثل ما أنا عليه اليوم وأصـحايب: ( ووصفهم وضبطهم بقوله، من ثالث وسبعنيةأهنا واحد

عليـه الـصالة  هو أن تعرف مـا كـان عليـه النبـي :فالعلم النافع... حتى يف اجلهاد والبيع والرشاء والعبادة
: كـام قـال تعـاىلفيـه، وترد الناس إليه وتصرب عىل األذى فتفهمه  ؛ذلك اليوم قبل وفاتهوأصحابه والسالم 

)á à ß Þ Ý Ü(،تكلـم عـن -لسكينة عـىل لـسانه تنطق االذيث امللهم َّدَُحامل - خاصة وأن عمر 
بدالرمحن بن  عن عيعن إبراهيم بن حممد احلج) ٢/٩(فقد أخرج ابن قتيبة يف غريب احلديث  ؛حال اجلهاد

ِزو حلو خرض قبل أن يكون َغزوا والاغ(: لاأنه قريض اهللا عنه عن أبيه عن عمر بن أسلم زيد  َ ْ ُ َثامُ  وهـو -اًمـُ
ً ثم يكون رمام-النبت الضعيف ً ثم يكون حطام- مثل الرميماًبالي:  أي-اُ َ وال : قـال -اًا متكرسًيابس:  أي-اُ

: بقولـهأراد . )Q P O N M L K: ( مـن كتـاب اهللا من هذه اآليةرى عمر أخذ املثل إالُأ
ْاغزوا والغزو ( ْحلوُّ ِ خرضُ ُّون فيه وتوفون غنـائمكم قبـل أن هيـن ويـضعف فيكـون كـالثامم َّرصَبَم تنكأ: )َ ُ ْ ِ

ًالضعيف ثم كالرميم ثم يصري حطام  .)با فيذهُ

َإذا انتاطت امل(: نحراف األئمة يف اجلهاد، فقالالريض اهللا عنه ل عمر َّثَثم م كانت املسافات :  يعني-غازيْ

 الـسالطني النـاس تأكرهـفخذهم هبا، ُاألمراء يف املغازي وأعزائم :  يعني-َّ واشتدت العزائم-اًبعيدة جد

إذا أعلنت النفري فمن بقي يف هنار ثالثة يف الكوفـة : ، كام كان احلجاج يقولذهاب إىل األماكن البعيدةعىل ال

َ ومنعت الغنائم- يتخلفيقتل من رآهاكان فإن دمه هدر و  ثـم ،أرادوا من اجلهاد السبي والغنـائم:  يعني-ُ
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 مـن ثغـور اًتلـزم ثغـرف ،وايلإىل  ألن الرباط ال حيتاج إىل إمام وال -باط فخري غزوكم الر-ثروا بالفيءاستأ

 عليـه كـام قـال النبـي ،الرباط األكربفهناك ثغور ال تتيرسفإن مل . املسلمني وتدرأ بنحرك عنهم وتعبد اهللا فيه

 ؛ وانتظـار الـصالة بعـد الـصالة،املـساجد وكثرة اخلطـا إىل ،إسباغ الوضوء عىل املكاره: (الصالة والسالم

   .رواه مسلم). - مرتني-فذلكم الرباط فذلكم الرباط
 وهـي القلنـسوة -مـةوإذا لبـست الُك(:  فقالرعية يف اجلهاد،عن انحراف الريض اهللا عنه ثم تكلم عمر 

  .) فخري غزوكم يومئذ الرباط؛عمل بكتاب وال سنةُ ومل ي،ُطت العمةُ وغ-الصغرية

ا يف النيـة والتطبيـق والعمـل ًا خـرضً أنـه كـان حلـو-هخصوصب -يتكلم عن اجلهاديض اهللا عنه رفعمر 

َثامثم يكون  :ل فقالَّثَ ثم م،اًا عسريرُ ثم يعود م، سواء من األئمة أو من املجاهدين،وركوب الرشيعة ثـم  اًمـُ

ًيعود رماما ثم يكون حطام ً   اجلهـاد وهو حـال؛شيم تذروه الرياحا كاهلً يرجع اجلهاد الذي أراده اهللا حطام،اُ

 ،ر منتـسبون للعلـم والقتـال والـسياسة والـسلطانُثُ وساهم يف ذلك أناس ك،اًالغا بًوه تشوهيُفقد ش !اليوم

 نـافع وقـد روى ،- وهي الـرشك-إلقامة التوحيد ورفع الفتنة وليس ،وأصبح اجلهاد وسيلة إلدراك الدنيا

 إن الناس صنعوا ما تـرى وأنـت ابـن : فقاال، رجالن يف فتنة ابن الزبريأنه أتاهريض اهللا عنهام عن ابن عمر 

 دم أخـي َّيمنعني أن اهللا حرم عيل( : قال!؟عمر صاحب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فام يمنعك أن خترج

 قـد قاتلنـا حتـى مل تكـن :قال! ؟)M L K J I H G F (: أمل يقل اهللا تعاىل: فقاال؛املسلم

  .رواه البخاري).  وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغري اهللا،دين هللاوكان ال فتنة ٌ

 ؛ هذا قتاهلم اليوم، واالنتخابات والدستور واحلرياتوالديمقراطيةينترش الرشك حتى اآلن فهم يقاتلون 

 .حتى تكون فتنة وليس حتى ال تكون فتنة كام أمر اهللا

 :يثقواعد اجلهاد عند أهل احلد

 عليها مجيع األنبياء بعضهم أكملها وبعـضهم َّرَاملراحل األربع التي مقاعدة هي و :الكربىاألوىل القاعدة 

 تبـدأ ؛لـيس بـاهلوىو كام ينبغي وكام أراد اهللا ً وهو أن األمر ال يكون إال بإظهار امللة أوال،مل يتيرس له إكامهلا

 اوأهنـ وتسفيه أحالمهم وسب آهلتهم م والرباءة منهنيملرشكفتدعو الناس إىل امللة وإظهار التوحيد وتكفري ا

U T S R Q P : ( قال تعاىل، عليها مجيع األنبياء بال استثناءَّرَاملرحلة موهذه . ال تنفع وال ترض
b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V .(ا إىل املرحلـة ًتلقائيـسـتؤدي هذه املرحلـة و

X W V U : ( وهـي-ت كام ينبغي وليس باهلوى إذا وقع- كام أخرب اهللا يف القرآن،الثانية
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 _ ^ ] \ [ Z Y(وهذه املرحلـة مـر عليهـا مجيـع  .السكوت عناإىل :  يعني

 قبل القتال كـان ً وحتى قديام،)Z Y ] \ [ ( فإنه قد هاجر،األنبياء حتى إبراهيم الذي مل يقاتل

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Õ Ô : ( عليــه الــسالمام قالــت الرســل للــوطكــ ،هنــاك اعتــزال
Ö (إذا حان عليهم العذاب خرجت أنبيائهم مـنهم؛ وهود خرج، وصالح خرج،اخرج منهم: أي  .

´ µ (االعتـزال  وأاهلجـرة ثـم امللـة إقامـة  ؛ا اشرتك فيهـا مجيـع األنبيـاءًإذن املرحلة الثانية أيض
¼ » º ¹ ¸ ¶ .( 

 املوحـدين اجـتامعي أن اهلجـرة و وهـ؛تتيرس ألكثرهممل  لبعض األنبياء وتقد تيرسف :املرحلة الثالثةأما 

عليـه  وتيـرست لـداود ،يف آخـر حياتـهعليه الصالة والسالم   وهذه تيرست للنبي، دولةوءسيؤدي إىل نش

مـات  ؛هلم وأكثرهم مل تتيرس ،وبعض األنبياءعليه السالم تيرست لسليامن و ، آتاه اهللا امللك واحلكمةالسالم

 ؛ السبيل نشوء دولةَإذا سلكتيرس اهللا أن ين املرحلة الثالثة إذ.  سلك السبيل الصحيحهوهو مستضعف لكن

مه دعاء َّا وكان بني املرحلة الثانية والثالثة علًملا خرج من مكة مهاجرعليه الصالة والسالم  أمر اهللا نبيه ولذا

مـن ) _ ` a  ( وهـي املدينـة  )Z ] \ [ ^ (:يدعو به كام يف سـورة اإلرساء

f e d c b (   وال ألجـل الـسلطان، ال ألجـل الـدنيا،ر أم قـيسفال أكون مهاج: أي ،مكة
g( .ه قال احلاكم وصححه والبيهقي يف الدالئل عنهأخرج كام -قال قتادة- :)صـىل اهللا هنبيـاهللا م َّعلـ 

ا لكتـاب اهللا تعـاىل وحـدوده ًا نـصريًسـلطانربـه  فـسأل ؛هبذا األمر إال بسلطان عليه وسلم أنه ال طاقة له

 ولوال ذلك لغار بعضهم ، فإن السلطان عزة من اهللا تعاىل جعلها بني عباده؛امة كتاب اهللا تعاىلوفرائضه وإق

 اهـ). عىل بعض وأكل شديدهم ضعيفهم

 . ودولة عدد وعدة :من سلطان قاهرإذن البد ف

 اإلعذار القتال ألجل الدعوة إىل اهللا بعد وهي مرحلة :املرحلة الرابعة، جاءت إذا اكتملت املرحلة الثالثةو

 بعدمر به حتى يؤ مل بل ،املرحلةهذه  يف مل يستعجل اجلهادعليه الصالة والسالم مع العلم أن النبي  واإلنذار،

 ومع ذلك مل يـؤمر ، ودولة نشأتلووجود قبيلة كاملة وبلد كاممن الناس  الدولة ووجود من يمنعه نشوء

 .)) ( * +! " # $ % & ' (:  قـال تعـاىل؛مـر بالتـدريجُباجلهاد بل أ

 ثـم ، ألنه قد دعاهم من قبـل؛رسايا فقط ليناوش الكفار وال يدعوهماليرسل عليه الصالة والسالم كان ف

عـن سـليامن ، ف لكن قتال الدعوة بدأ بعد األحزاب،قتال رضورةفقاتلوا  ،حد واألحزابُابتلوا يف بدر ويف أ
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رواه . )اليوم نغزوهم وال يغزونا( :م األحزاب قال يوعليه الصالة والسالمأن النبي ريض اهللا عنه بن رصد ا

بدأ جهاد الدعوة واالنطالق إىل من يليهم منها  و،فكانت غزوة األحزاب فاصلة. الطرباين يف املعجم الكبري

! " # $ % & ' : ( كام قال تعاىل ،ثم قتاهلم ودعوهتم واإلعذار إليهم من الكفار
أكملـه أبـو بكـر وعمـر  عليه وسلم، ثـم يف حياته صىل اهللاثم بدأ اجلهاد  ).) ( * +

امم ثـم ُـحتـول إىل ث(:  يف األثر السابقإىل أن صار كام قال عمرًريض اهللا عنهم مجيعا وعثامن وعيل والصحابة 

 . ) فخري غزوكم يومئذ الرباط؛طامُمام ثم حُر

 .تال املستضعفني وغريهامن قتقديم يشء عىل يشء منها يسبب املشاكل التي نراها اليوم و ،فهذه املراحل مهمة

 :قواعد فرعية ناشئة منهاعرش وهذه القاعدة األوىل يتفرع منها 

ال يمتنعـون عـن اجلهـاد فـ ؛اًا أو فاجر برسواء كاننة واحلديث ال يقاتلون إال مع اإلمام ُّأن أهل الس -١

هـي حالـة الـرضورة إال يف حالة واحدة ذكرها اإلمام مالك وأمحـد و ،لفجوره وال يرضهم بره وال فجوره

أن ا اإلذن مـن اإلمـام رون انتظـإ وخـافوا ، يمكنهم استئذان اإلمامملالقصوى إذا فجأ العدو أهل الثغور و

: قـال) ١/٢٥٨(لـه وهذه املسألة نقلها ابن القاسم يف املدونة وأمحد يف مسائل عبـداهللا . منهمن العدو كَِّمُي

ذن إ فإن خرجوا بغري :أليب قلت . النفري فال بأس أن خيرجوالقوم يأتيهمل إذا أذن اإلمام : يقولأيبسمعت (

 فـأرجو ، إال أن يفاجئهم أمر من العدو وال يمكنهم أن يستأذنوا اإلمام، إال أن يأذن اإلمام، ال: قال؟اإلمام

 اهـ. ) املسلمنيعنا ًأن يكون ذلك دفع

معـه  مـا أمكـنهم ٌ الثغـور عـدوَ أهـل إال إذا فجـأ، ال يقاتلون إال مع اإلمام حتى يف الدفعفاألصل أهنم

 فعند ذلك جيوز هلم كام جتوز امليتة للمضطر أن ؛انتظار اإلذن يؤدي إىل استئصال املسلمنيكان  و،االستئذان

ال :  قائلفإذا قال. ا إال خلف السالطنيً نعرف نحن جهادفال ؛ال يقاتلونف أما غري ذلك ،يقاتلوا بدون إمام

ييـرس  ثم ،رِ ثم هاج،ر امللةِأظه:  وابدأ من حيث بدأت الرسل، للمراحل األربعارجع:  نقول .يوجد اإلمام

 نـوح وإبـراهيم وموسـى وعيـسى  فلست بأفضل من األنبياء والرسـل، وقد متوت قبل الدولة،اهللا الدولة

ليه ع حتى موسى ، إال نبينا عليه الصالة والسالم،ما تيرست هلم دولةأولوا العزم من الرسل عليهم السالم 

+ , : ( وقـالوا ، وعند الثالثة جاءه عـدد كبـري رفـضوا اجلهـاد،قطع املرحلة األوىل والثانيةالسالم 
صـىل اهللا فال نقاتل إال مع األئمة واألدلة يف كتاب اهللا وسنة رسـوله ). - . / 0 1

 : كثرية منهاعليه وسلم 
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إنـام (: َّ اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلمقال رسـول: قالريض اهللا عنه عن أيب هريرة  البخاري ومسلمما رواه 

َاإلمام جنة يقاتل من ورائه، ويتقى به َّ ُ ُ ُمثل املجن يتقى به: ( قال ويف رواية.)َُّ ّ َ فمن تقـدم عـىل اإلمـام فلـم . )ِ

وإنـام  ، قاتلوا أمامـه وافتـاتوا عليـه:مل يقلعليه الصالة والسالم نرص، فالنبي ُحيكم رشع اهللا يف نفسه ولن ي

البـد للنـاس مـن إمـام يـيل أمـورهم، : (وقال عمرو بـن العـاص ريض اهللا عنـه. )وا من ورائهقاتل(: قال

إذا فـ .القاعدة من أهم قواعد اجلهاد وهي مبنيـة عـىل القاعـدة األوىلهذه و). ل من ورائهَوحيوطهم، ويقات

 علينـا اقلوبنا ويقلبو عىل يغلبوناحتى ال وال هجرة وال دولة،  ال توجد ملة،ألنه :  قل.إمامال يوجد  :واقال

 ملـة بـدونإمـام عندهم  أهم يشء ، مثل إمام الدولة العثامنية صويف كافر فاجراًريدون إماموهم قد ي، ديننا

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 : ( وقال اهللا.بدون هجرة
 ،صالح العامةتوافقت عليه العقول والفطر واملقد هذا أمر ف. وأقرهم النبي ودعا هلم بملك. )3 4 5

حتـى  ،فاحلرب أسهل يشء فيها البدء وأصعب يشء فيها إهناؤها.  ما حيصل اآلنيسببفالقتال بدون إمام 

 مل يوجـد ولذلك إذا ،الء هبا السفهاء لكن ما ينهيها إال العقيبدءون الذين ً ولذلك دائام،بني القبائل والناس

يعقد الذمة؟ من الذي يعقد األمان؟ من الـذي إمام كيف تنتهي احلرب؟ كيف يكون التفاوض؟ من الذي 

، مثـل مـا عبـثوفـوىض تـصبح األمـور يعقد اهلدنة؟ من الذي يفك األرسى؟ من الذي ينظم اجليوش؟ 

دفـع (: ا البـن تيميـة حـني قـالًلو وجـدوا كالمـ األئمة حتى شؤون يدلك أن هذا األمر من ،حيصل اآلن

 يقال ، فهم تابعون وليسوا متبوعني،حمكومون بالوحية وغريه ابن تيمي: فنقول. )الصائل ال يشرتط فيه إمام

 عندنا أكرب األئمة مثـل مـا قـال الـشيخ حممـد بـن :أين الدليل؟ وإذا أراد االحتجاج بالرجال؟ فنقول: هلم

 وفيـه والـوحي الـذي نـزل علـيهام، ننظـر يف سـريهتامعليهام السالم حممد وإبراهيم :  رمحه اهللاعبدالوهاب

. وإذا أرادوا أئمة أكرب من ابن تيمية فعندنا مالـك وأمحـد اشـرتطوا اإلمـام لـدفع الـصائل. اماشرتاط اإلم

 فقـد. )ال يشرتط يف اجلهاد اإلمـام(: نه قالأ وكذلك كلمة مشتبهة وجدوها لعبدالرمحن بن حسن يف الدرر

 .لها فهي حتتاج أصالة ملن يقات،يةكام كان حال الدولة العثامنتكون فتوى عىل يشء واقع 

وهـذه .  عليهمفاإلثم فإن قرصوا ،هم األئمةوعقد الرايات وشن الغزوات أن املخاطب بأمر اجلهاد  -٢

 وفتاوى األئمة ويعتقـد واألحاديث يقرأ اآليات ،القاعدة ملا أخل هبا كثري من الشباب وقعوا يف أتون الفتن

 أعرفهم بأسامئهم ،أكلت بعضهم الفتنةأعرفهم شباب كانوا يأتوين يف اجلامعة . أنه املخاطب هبذه النصوص

 وانظـر إىل اآليـات واألحاديـث وكـالم العلـامء وفـضل ،انظر إىل كالم ابن تيمية يف دفع الـصائل: يقولون
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 ! :(؟ اهللا يقـول أنت املخاطـب هبـاهل : ني أن يقولُأي سالشهداء فأين نذهب من هذه؟ فاجلواب عند 
ــرف أن أي عاو). " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 قــل يع

إذا كانـت الثغـور  بخـالف الربـاط فهـو أمـر فـردي ،ا ألنه يتعلق باألمةًا فرديًاجلهاد أمر جامع وليس أمر

فقـد يـأيت ). بـاطر فخري غـزوكم ال؛إذا اضطرب األمر: ( ريض اهللا عنه اذهب ورابط كام قال عمر،مفتوحة

أمر العامـة هـو إمـام  املخاطـب بـ:ولفنقـ. من هؤالء مع هتييج اإلعالم ودعاة السوء فيقول هذامتحمس 

ننفـر أن  أمـا ، وإذا قاتل وأمرنا بذلك فنحن معه فهو املسئولُإذا فرط اإلمام فلم يرفع الراية ومل يغز. العامة

عليه السالم فموسى ). 4 5 6 7 8 9 :: ( القتالملا رفضواعليه السالم قال موسى . فالنحن 

 : بل هم أقـوى جـيش مثـل مـا قـال حـسان،ء جيش حلالهفهؤال ،نبي مرسل وهارون نبي وجربيل معهم

ملا بل وأقاتل وحدي، ذهب سأ :قلعليه السالم ومل يومع ذلك ما قاتل موسى . )جربيل حتت لوائنا وحممد(

يـدلك .  عليه السالمع من موسىشج فهل هم أ)4 5 6 7 8 9 :(: امتنعت الشوكة منه قال

تقاتل (: لوقيهو  ف- لكنهم حيتجون بكالمه،نه يف غري هذا وبطال-عىل بطالن مذهب ابن حزم اجلهميهذا 

 ،، فهـذا كـالم سـفه ومحـق) لوحدك وتغزو وتنغمس يف العدو،ن لك كتيبة لوحدكِّوَكُ ت،وحدككنت ولو 

وحـدي؛  وأقـاتلهم الكفـارأنغمـس يف وذهب أكيف . نظر يف عقلهُفليست ظاهرية فقط بل هذا حيتاج أن ي

 بـاهللا اًفإذا كنـت مؤمنـ. جمة وتراكم السوءُالبدع والع جرهتم إليهلكن  ، عن عاملًفضالفهذا ال يقوله عاقل 

 .)- . / 0 (ورسوله البد أن تستسلم

والقرآن فيه مئة آية فيها اإلعراض عن املرشكني والكـف عـنهم . اًأنه ال قتال وقت االستضعاف أبد -٣

 وقـت ُيعمـل هبـا إهنـا مل تنـسخ ولكـن: ديثن أهل احلـهذه املئة اآلية يقول عنها السلف م. م عنهوالتويل

| { ~ � ¡  (:مثــل قولــه آيــة الــسيف نعمــل ووقــت القــوة ،االستــضعاف
) ¯ ° ± ²: ( مثـلمئة آية وأكثر كلهاهناك  لكن ،وأول براءة. )¢ £ ¤ ¥ ¦

)E D C B A) (¶ µ ´( )y x w v u t( . وهذه تستعمل يف

 . إنام هو الرجوع للمراحل األربع وعليك بنفسك،اً فال قتال وقت االستضعاف أبد،مثل أوقاتنا هذه

 من املفاسد؟ما الذي يرتتب عىل القتال وقت االستضعاف 

 - أهـل مكـةفإن. فرتة انتقامو يف وقت تشفي ، ألنك أنت اآلن يف وقت االستضعاف؛النية: أكرب مفسدة

 لـو ،ضعون عىل اجلمـر والرمـضاءيووكانوا يارس وسمية منهم تل ُ ق،عذبونُالذين كانوا ي -عىل سبيل املثال
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 كام حيـصل يف اجلهـاد املعـارص فـأكثره تـشفي إىل نية التشفي، بدأ القتال هللا ثم انحرفوا أذن هلم بالقتال ربام

 سميت بـذلك لكثـرة ؛جيشهم عرشة آالف وفيهم الكتيبة اخلرضاءكان  لكن ملا قاتلوا يف فتح مكة ،وانتقام

كـانوا واألسـلحة هذه والكفار ما عندهم والدروع، ومعهم املنجنيق . ينهم ال يظهر منها إال أع،احلديد فيها

 : عليـه الـصالة والـسالموملا قيل للنبي. ى اآلن ما عاد يتشف،تزكية طويلةبعد  يعني جاءوا من قوة و،ألفني

 اهتم مـأخوذة وأمالكهـم مـستوىل عليهـبيـو ).هل ترك لنا عقيل مـن ربـاع ودورو(: ا؟ قالًأين تسكن غد

 فإذن مـن أخطـر األشـياء يف ، ألهنم قاتلوا وقت القتال؛ إليهااصوبة ومع ذلك ما فكروا فيها وال نظروومغ

 ًواجلهاد أخطر يشء فيه النية، وال تنرص أصال. اً يذهب دمك هدر،انحراف النية :القتال وقت االستضعاف

ك له مفاسد كثرية منها استئصال حتى ال تكون فتنة فتنحرف، وكذلولتكون كلمة اهللا هي العليا ؛ إال بالنية

:  قـال تعـاىل،استئـصال املـسلمنيفيـؤدي إىل  ؛األتبـاع استفزاز من العدو واستخفاف مـن أيتي ؛املسلمني

)Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò(هذه من املئة آية التـي و ،اًال تصري خفيف:  أي

فال يستخفنك مـن ال يقـني . ) نقاتل ونأخذ حقنادعنا(: ، فقد تستخف من أتباعك يقولونيف االستضعاف

 حيـاولون اسـتفزازك وأنـت ؛ ويقابله اسـتفزاز مـن العـدو،وال يريد أن يكمل املراحل األربع كاملة ،عنده

وقـال عـن ). ! " # $ % & ': (قال تعـاىل. ضعيف فيقضون عليك

فيكـون اسـتفزاز ). q p o: (وقال عـن فرعـون). ~ � ¡ ¢: (الشيطان

أال نميل عىل أهل :  وملا بايع أهل العقبة، قال شاب من األنصار.لمؤمننياستئصال لإىل ي فيؤدواستخفاف 

 ). إين مل أؤمر هبذا: (بأسيافنا؟ فقال عليه الصالة والسالم) منى(

 وقد ذكرنا يف خطبـة سـابقة سـبع أو تـسع قـصص يف ، ال يستعجلونه قبل أوانه فيعاقبوا بحرمانهمأهن -٤

ْو قد حيوفقوا ي مل يعني حتى لو جاهدوا ،حرموا إياه ثم ،القرآن عن قوم استعجلوا اجلهاد منهـا .  إيـاهنرموُ

` (فهذه قيلـت هلـم يف مكـة يف املرحلـة األوىل والثانيـة  ) Z Y X ] \ [ ^ _ : (قوله تعاىل
c b a( نقاتـلأال : فقـال بعـضهم؛ لكن كف يدك وأظهر امللـة،ال تكف يدك وتنام  ) e d 

 t s r q p o n m l k j i h g fx w v u ( ملا جـاءهم القتـال

 بمعنى آخـر )ذروة السناماجلهاد ( العلامء يرشح حديث ولذلك بعض. )x w v u( :قال بعضهم

 تركـب ثـم أو ترتقي إليها إال بعد اكتامل األمور  ما تركب عليهاً إن ذروة السنام أصال: فيقول،غري املشهور
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 ألنه أعـىل يشء يف الـدنيا مـن ؛تصل إىل ذروة السنامإىل أن ....  تزكية وصرب وهجرةحتتاجفهي عىل السنام 

 .كذلك ال يفتي يف مسائل اجلهاد إال ذروة السنام من علامء الدين الراسخني .حيث الرتتيب والفضل

k ( فأنزل اهللا سورة كاملة وهـي ؛ا حيبه اهللا فعلناهً لو نعرف شيئ: ما قاله بعضهم- من األمثلة-ومنها
r q p o n m l (ثم قوم عيـسى ثـم ،ن بني إرسائيل أهنم قالوا ما ال يفعلونثم ذكر ع 

 . فعاتبهم اهللا أهنم استعجلوا).y x w v u t s r q p o: (قال

يـستعجلون ) ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶(ا بني إرسائيل ملا قالوا ملوسـى ًمنها أيضو

وملا . )Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(القتال 

 ). / 0 1+ , - . : (استخلفهم يف األرض قالوا

أنـتم وأشـكالكم : أي). × ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø: (منها قولهو

 . ًولذلك الذين يسارعون يف الفتن هم الذين هيربون منها دائام ، طاعتكمةفومعر

: ; > = < ? @ H G F E D C B A : (ومنها قوله
U T S R Q P O N M L K J I .(ال تفرح به،تّفالذي يتفل  . 

 ورطـوا إخـواهنم يف ثم).  + , - . / 0 1 2 3 4 5:(رسائيل وقوله عن بني إ

ما جاوزه إال طالوت ومع ذلك  اً بسيطاًاختباروكان  ،رشبوا كلهم من النهروتولوا بعد أن  ؛أصعب املواقف

 .فنحذر من هذا. وقلة معه

 فبعض الناس . إال بعد تزكية طويلة وعمل بأسباب النرص ورشوط القتالاألئمة ال يبدءون القتال أن -٥

 القتـال وهـو ذهبوبعـضهم يـ. أنا حديث العهد باالستقامة وإعفـاء اللحيـة: اآلن يذهب للقتال ويقول

ولو كان اجليش كام يف عهد النبي عليه الصالة والسالم  كيف يقاتل هذا؟ ! صىلإىل اآلن ماوبعضهم . يدخن

 مـسافة حتتاج ،ال ذروة السنامتالقلكارثة، فاللتزم بام هم عليه، لكنه جيد أشباهه من اجلهلة فتقع اوأصحابه 

قـال  ،اإلخالص واملتابعـة: له سببانالنرص ألن  ؛ ما يقاتلون إال بعد التزكية،طويلة حتى تركب عىل السنام

¾ ¿ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À : (تعاىل
Ò- ) ( ' & % $ # " ! .(ويف ســورة الـــصف قـــال :

) Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û
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ó ò ñ ð ï î í ì ë ê é è ç æ å .( متى أيـدوا عـىل عـدوهم

 . البد من اإلخالص واملتابعةف ؛وأصبحوا ظاهرين؟ ملا آمنوا باهللا واتبعوا الرسول

 فطالوت ليس من األرسة ،االختبار األول يف اإلخالص: اختبارينهم اهللا طالوت، اختربنرجع إىل قصة 

/ 0 1 2 3 ( : لنبـيهما يمتهن بيـده، ملـا قـالواًكان فقريوا  عاديًكان رجالبل  ،التي فيها امللك
_ ` j i h g f e d c b a : ( هلمجاءهم االختبار األول قال، )4 5

u t s r q p o n m l k .(امللكريدونيفهم ! اآلن طلعت احلقائق ، 

لـك واحلكـم ن هلـؤالء احلكـام املأنـى يكـو: املجاهدين املعـارصين كلهـم يقولـونقادة وهذا لسان حال 

! " # $ % & '  (:واالختبار الثاين يف املتابعة .موالسلطان ونحن أحق بامللك منه
 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (

 فكيـف ينـرصون؟ اآلن املوجـودون الـذين ، أخالص وال متابعةهناك ما كان ن إذ.); > = <

يب عـىل كـافر ر كاحلميـة لكـافر عـ-ميـةواحلهوى لل أكثرهم يقاتل ،رْفِيف اإلخالص صهم عون اجلهاد ّدَي

آالف النيـات ا أو جتـده معقـد نفـسي ،نفسه وهو يمسك الرشاشيصور ف ذهب ي؛لذكر لو أ-ًريكي مثالمأ

ال يف عليـه الـصالة والـسالم  فال يتابعون النبي ؛رْفِصًفهي أيضا املتابعة وأما يف  ، هذا يف اإلخالصالباطلة

 .هذه أسباب النرصف .مر وال يف آخرهأول األ

عـدد  أال نقاتل إذا كانأما العدد ففي سورة األنفال رخص اهللا لنا  .العدد والعدة : فهيرشوط القتالأما 

x w v u t s r q p o n m l (  عـدد املـسلمنيضـعفمـن أكثر الكفار 
© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y .(البد يكون هنـاك عـدد، 

اختـاره عز وجل ع منه، اهللا شج أعليه السالم ال يوجد يف وقته من هوعيسى  ، نرجع لألنبياءيدلك عليه أن

اهللا أرسـل  ملـا لكـن ،وسينزل يف آخر الزمان ليكرس الصليب ويقتل اخلنزير ويرفع اجلزيـة ويقاتـل الكفـار

مـع أنـه نبـي   منـككثر أ-ا ال يدان لك هبمً إين بعثت عباد!يا عيسى(: قالله فيأجوج ومأجوج أوحى اهللا 

موسـى لقاتل  ؛ كيفام اتفقمغالبةاألمر  فإذن لو كان. ) فحرز عبادي إىل الطور-ومعه خالصة أهل األرض

وانحـاز باملـسلمني إىل الطـور وتـرك يـأجوج عليـه الـسالم  لكن الدعوة هلا سنن، فذهب عيسى ،وعيسى

¨ © ª ( تعـاىل  كـذلك قـالوالعـدة.  هذا يف العـدد؛ومأجوج يعيثون يف األرض حتى أهلكهم اهللا
¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « .( ـــد ـــدكم يشء أن الب ـــصري عن ي
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 مـا عملـتم باملراحـل األربـع وال ً وأصـال،وأسـلحتكم ال يشءيـرهبهم ما عندكم يشء فإذا كان  ،يرهبهم

البد يكون عندكم قوة ترهبهم مع قوة ففكيف تنرصون؟ وأنتم يف وقت استضعاف سلكتم سبيل املرسلني 

 . فتنرصون بالرعب؛اإلخالص واملتابعة

وأمـا .  أن قتال أهل السنة للرمحة ال للتشفي، وهذا مبني عىل أهنم جاءوا األمر وسـلكوه مـن وجهـه-٦

 تنتظـرهم  كانـت األمـمالصحابة ريض اهللا عـنهم. تفجري وتدمري وفسادوقتال تشفي فهو قتال املوجودين 

 ، هؤالء؟ كانوا يرحيوهنم من طغاهتم وكـانوا رمحـاء معهـمتيناأيقولون متى يعليهم، وكانت القرى تتسابق 

إال الـذي املرأة والصبي والشيوخ وأصحاب الصوامع واملـرىض والزمنـى  ،والذي يكف عنهم ما يقاتلونه

 صـار عـذاب حتـى عـىل ،اجلهاد ما صـار رمحـةاآلن . ناس ورمحة للعاملنيبالجاء يف طريقهم وكانوا رمحاء 

ما فعلـوا   مثل- أو يأتيك رصاص عشوائييفجروا عامرةيمكن  يف الشارع ما تدري  ختاف متيش،املوحدين

بعـث بامللحمـة وبعـث عليه الصالة والسالم  النبي  أنامكف.  رمحةومل يعد اًعذاباجلهاد  وصار -يف الرياض

 . بل وسيلة ألن السيف ليس غاية؛رمحة للعاملنيًأيضا بعث  ،بالسيف

، فال يغـدرون فـإن  ولو مل يتمسك هبا اخلصم، املأمور هباخالق املجاهدين الصادقني يتمسكون بأ أن-٧

 :قـال. ال: ؟ قـالهـل يغـدر(:  عليه الـصالة والـسالم عن النبي سفيانال هرقل أبسأ كام ،الرسل ال تغدر

  كان بـني:لاسليم بن عامر ق واخليانة؛ فعن قائم عىل الغدراملعارص واآلن اجلهاد . )رالرسل ال تغدفكذلك 

 : فجعل رجل عىل دابة يقول، حتى ينقيض العهد فيغزوهم،معاوية وبني الروم عهد وكان يسري نحو بالدهم

 سـمعت رسـول اهللا : فسألته عن ذلـك فقـال،لميُّ فإذا هو عمرو بن عبسة الس؛ وفاء ال غدر،وفاء ال غدر

شدها حتـى يمـيض أمـدها أو  فال حيل عقدة وال ي،من كان بينه وبني قوم عهد( :صىل اهللا عليه وسلم يقول

 .رواه أمحد وأبو داود والرتمذي.  فرجع معاوية ريض اهللا تعاىل عنه)ينبذ إليهم عىل سواء

 عمرو بـن  فقال، لكن جاء فقط عىل احلدود حتى إذا انتهت املدة يفجأهم،ومعاوية ريض اهللا عنه ما غدر

بحيث تكون أنت وهـم ). s ru t : ( كام قال تعاىل، حتى تكون أنت وهم عىل سواء،ال: عبسة

  . فعند ذلك تنرصون،يف العلم سواء

 فـرسق ،رض العدو بأمـانأسألت أيب عن رجل دخل (: قال) ١/٢٥٣(ويف مسائل لعبداهللا لإلمام أمحد 

 وال يبيع يف بالدهم ،اًذا كان بأمان مل يرسق ومل يأخذ من أمواهلم شيئإ : قال؟و غري ذلكأا ًو دوابأ ًمنهم ماال

 اهـ). ال يزين يف بالدهمو ، بدرمهنياًدرمه
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تشبه بالكفار حتى يف نأن  :أي ،صري مثلهمن فالبد أن؟ نا وصبيانناتلون نساءيقالكفار : وهم اآلن يقولون

 ؛نهمـُخ: ما قال) q p o n m: ( قال اهللا،حتى لو فعلوا: نقولهم يغدرون؟ :  يقول!اجلهاد

 .)z y x w v u t s r }: (قال

أخـربين (: عن ابن عبـاس قـال ف ؛الصعب بن جثامة وهو حق لكن يف وقت الرضورةوحيتجون بحديث 

سئل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عن أهـل الـدار مـن املـرشكني :  قال ،الصعب بن جثامة ريض اهللا عنه

 األمـاكن يف همتفجـر لكن تتعمدهم أنت و، فالتابع تابع.)هم منهم: يبيتون وفيهم النساء والصبيان؟ فقال

 .؛ هذا ال يفعله إال أهل الزيغ حديث الصعب بن جثامة:تقولتكذب عىل النصوص وو ،العامة

فهـم عـىل  ،واجلهاد املعارص عندهم أن الغاية تـربر الوسـيلة. اًالغاية ال تربر الوسيلة عندنا مطلقأن  -٨

 إذن أفعـل ،ي اجلهادغايتإذا كانت فعندهم .  عليه الصالة والسالم وليسوا عىل منهج النبيميكيافيلمذهب 

 مـع  جيوز املرابـاة: أو عىل مذهب أيب حنيفة يقول، يعني حتى لو مكنوا من السحر أو االغتصاب،كل يشء

 ، وهـذا لـيس بـصحيح!بـأي طريقـةوتأخـذها نك جيوز أن تستويل عىل أمـواهلم  أل:، والدليلأهل احلرب

رغـم  -الذين أجازوا االنتحار. اصد وهذا ديننانحن عندنا الوسائل هلا أحكام املق. فالغاية ال تربر الوسيلة

 تربر أنك تقتل ، هل الغاية تربر الوسيلة: فنقول! ألن غايته أن يثخن يف العدو؛أجازوه -اإلمجاع عىل حتريمه

 . أن الغاية عندهم تربر الوسيلة:فكل فتاوهيم اآلن تدور عىل هذه القاعدة. نفسك وأنت ما متلكها

يف التي ذكرها كام يف قصة ابن تيمية . هو املقدمفالتوحيد لتوحيد وألجله ولذلك ع او أن القتال من فر-٩

.  نـذهب فنقاتـل التـرت: وقـالوا، النـاسهـزجتيف املرة األوىل ملا جاءهم التـرت أنه الرد عىل البكري، كتابه يف 

، لوذوا  بقرب أيب عمريا خائفني من الترت لوذوا(: ا منهم عند خروجه للقتال يقولًفاكتشف ابن تيمية أن كثري

 هؤالء الذين تستغيثون هبم لو كانوا معكم يف :فقلت هلم(:  ابن تيميةقالف .)بقرب أيب عمر ينجيكم من الترت

َ جت؛ نفـس التجـارب الفاشـلة هـذهوضمعنى هذا أنه البد من املراحل األربع أو ختـ. )القتال الهنزموا ع ِّمـُ

 ،فإذا ترسخت امللة ثم اهلجرة ثم الدولة. ل األفغان والصوفيةالناس ثم تكتشف أهنم مرشكني أو مبتدعة مث

الدول التي ا من يف اجلهاد األفغاين والشيشاين والبوسنة وغريهالذي حدث و. يأيت اجلهاد بعد تزكية طويلة

يـة  جاء فيها الرشك والديمقراط؛ مل خترج الفتنة منها بل زادت الفتنة فيها، ما حتققتً الغاية أصال،قوتل فيها

 وزادت ، الـرشك انتـرش وزاد؛ القتال فيها حتى تكون فتنـة كان،لدول التي أريقت فيها الدماءوالرش، كل ا

ذهبون يف اجلهاد أناس عليهم متائم ويـمعهم  كان. يف العراق وسورياكذلك  و،عليه احلريات والديمقراطية
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 وهـؤالء وثنيـون طيب هـؤالء !هؤالء ال تقاتل هؤالء، بل قاتل : ويقولون)مزار الرشيف(القبور وإىل  إىل

أسامئهم ، لكن ألن ون وثنيون واآلخر- الروس واألمريكان- عىل األقل هؤالء تؤكل ذبائحهم،أهل كتاب

القتال عندنا ما خيرج إال من أصل ف.  أصدقائك وإخوانكأولئك هؤالء أعدائك و، ال:يقولونعرب أسامء 

 فهو قتال جاهلية ،التوحيدغري آخره  وأأوسطه  وأون منشأه  فأي قتال يك؛صار قتال جاهلية، وإال التوحيد

 .حمض

 يقول اهللا حلاطب وأصحابه كام يف ،هي املرحلة الثانية التي تسبق الدولة واجلهادو.  جهاد أن اهلجرة-١٠

 فهم خرجوا مهاجرين ،من مكة: يأ) : ; > = < ? @ A(أول آية يف سورة املمتحنة 

 . واملهاجر جماهد ،فجعل خروجهم باهلجرة جهاد

ن  وهـذا اآلن صـار مـ، أهل احلديث نوع واحد من أنـواع اجلهـاددأن القتال عن :القاعدة الثانية الكربى

 واجلهاد ،فالقتال نوع من أنواع اجلهاد. صار املقاتل فقط عند الناس هو املجاهد. األمور املقلوبة عند الناس

ويف ). جهاد ال قتال فيه (:عن احلجعليه الصالة والسالم ي والدليل قول النب. جنس وحتته أنواع منها القتال

 ،وأفـضل الـشهداء محـزة.  عند اهللا كلمة حق عنـد إمـام جـائرأفضل اجلهاد(:  قالحديث أيب ذر عند أمحد

¦ : (جهاد الدعوة قال اهللاهو واجلهاد الكبري يف القرآن . )ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله
 مـع أنـه هـو !جهـادب لـيس هذا :يقولون ،و قيل هذا عند املجاهدين املزعومنياآلن ل). § ¨ ©

z y x w v u t s r : ( قال تعاىل، القرآن حق اجلهاديفا ً بل هو أيض،د الكبرياهاجل
 ، لكنه جاهد يف اهللا حق اجلهاد،هل إبراهيم قاتل؟ ما قاتل ف).} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥

 لكنـه -ن سيقاتل يف آخـر الزمـا-ه يف وقت وعيسى ما قاتل،حق اجلهاد يف اهللا لكنه جاهد ،موسى ما قاتلو

 ؛ القتال نوع واحـد مـن أنـواع اجلهـاد، فال يذهب علينا ديننا هكذا،ونوح وكل األنبياء. جاهد حق اجلهاد

 فالـدعوة ، وهو يشء متعد غـري جهـاد الـنفس،فضابط اجلهاد هو بذل اجلهد للتمكني لدين اهللا يف األرض

 كـل ، ونعش اآلثار احلق ونرشطلب العلم أرشف اجلهاد، ومر باملعروف والنهي عن املنكر جهادجهاد واأل

إما أنـك : ما الذي يرتتب عىل حرص اجلهاد يف القتال؟ يرتتب عليه مسائل. جهاد النفس كذلك ،هذا جهاد

، حيـايتطوال كن منه متمل أب الدين الباب هذا من أبوا: ؟ تقولفامذا تفعل قتال ال يوجد ً فاآلن مثال؛لتكس

 سببه ضعف العلم ! أفضل املقاتلني وأنت ما قاتلتبح تصبإمكانك أنقتال؟ من قال ذلك؟ ال لعدم وجود
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هـذا يف   الغدوة والروحة يف طلب العلم،اآلن جملسنا هذا جهاد يف سبيل اهللا. تظن أن اجلهاد فقط هو القتال

 . الدنيا وما فيهاوة وروحة خري من وهذا أفضل يشء كل غد،سبيل اهللا

 والقتال هو اجلهاد فأي باب يفتح للقتال يـدخل ،أن اإلنسان إذا ظن أن اجلهاد هو القتال:املفسدة الثانية 

 التي حسنت نيتهـا فرقةوعذر ال. اآلنما حيدث  مثل ًباطالالقتال  يريد فضل املجاهدين حتى ولو كان ؛فيه

أن  وأخـاف ،وفـضل الـشهداءقرأ يف القرآن فـضل اجلهـاد  أنا أ!يا أخي: هي قوهلم ، للجهادذهبونفيمن ي

 . كله بسبب ضعف العلم؛ يف جهاد ال غاية وال راية وال هدف وال يشءفيذهبيفوتني 

 قال ، املقاتلة:فعلة القتال. قتلُ فليس كل كافر ي، أن علة القتال هي املقاتلة وليست الكفر:عدة الثالثةاالق

فمن فعل ذلك  ، أن تقاتل من مل يقاتل: هوداءاالعت) È Ç Æ Å Ä Ã Â Á: (تعاىل

 ولـذلك الزمنـى واملـرىض والنـساء ،فعلة القتال علة مركبة من الكفر واملقاتلـة ه، وال ينرصههللا ال حيبفإن ا

 يقـاتلون أي ،قاتلون، وهذه القاعدة غري مـستخدمة اآلنُوالصبيان وجدت فيهم علة الكفر ومع ذلك ال ي

 ديـن ال ! يعني أعوذ باهللا،بالدهمثم يفجروهنم يف  وبجوازات سفربعقد أمان  رهمذهبون إىل ديايبل  ،كافر

 ).إن حسن العهد من اإليامن: (وقد قال النبي عليه الصالة والسالم ،وال حتى حمافظة عىل العهود

U T S R Q P O N M L K J I (علة القتال هي املقاتلة، كام يف سورة املمتحنة إذن 
^ ] \ [ Z Y X W V-  d c b a `g f e k j i h 

u t s r q p o n m l(. 

 إال إذا وجـدت ،ًأننـا ال نحـب إراقـة الـدماء أصـال( :ينبني عىل هذه القاعدة قاعدة فرعية أخرى وهـي

 كـأن عنـدهم ؛كله دمويـةعندهم املزعوم اليوم ، وهذه القاعدة مقلوبة عند الناس، اجلهاد )مصلحة أعظم

( : (قال تعاىل. تشفي بالدماء، وأهل احلديث والسنة ما حيبون الدماءال أمراض نفسية جتد يف قصائدهم
 لكن ألن الفتنة أشد منـه ،تستخدم عند العرب للتفضيل، معناه أن القتل شديد) أشد(كلمة ). * + ,

 ت حـصلنفالقتل شديد والفتنة أشد منه، فـإ.  ألجل أال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا؛قد نضطر للقتلف

ا وأسـلموا ًمعـاذعليه الصالة والسالم  أنعم وأكرم، مثل أهل اليمن أرسل هلم النبي ،الفتنة بدون قتلإزالة 

 بل ال نريق الدماء إال ملصلحة أعظم، مثل القامر حكمه حرام لكنه ،إذن نحن ال نتشوف للدماء. بدون قتال

 :يعني. )أو نصل أو حافريف خف ال سبق إال  (: قال عليه الصالة والسالم؛جيوز ملصلحة أعظم وهي اجلهاد

 لكن إذا كان ترك القتل ، الدماء ال نحبها والقتل عندنا شديد،، كذلك هناأدوات اجلهاد، وباقي القامر حرام
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 عدد الذين أحصيتلو :  فنركب القتل بمقدار إزالة الفتنة فقط، ولذلك يقول بعض العلامء؛يؤدي إىل الفتنة

اثنـني د ُحُ، ويف أًفي بدر قتل سبعني رجالف ؛دمائهم من الكفار جتدهم قلة عليه الصالة والسالمأراق النبي 

بنـي مـن  دعـكويف الطائف ثالثة أربعـة، ،  ويف فتح مكة ثالثة أربعة، ويف األحزاب ثالثة أربعةوعرشين،

؟ ما خرجت  والنتائج ماذا، أهل بدرهمتلوا يف املعارك من الكفار أكثرُا، أما الذين قًتلوا صربُقريظة الذين ق

 ون، ومـن الـشام إىل الـيمن كلهـم موحـد،إال واجلزيرة من بحرها إىل بحرهاعليه الصالة والسالم روحه 

 إزالة فتنة بدم قليل، والسبب هو متام اإلخالص ومتام املتابعة ت حصل: يعني،بأعداد قليلة من الكفار قتلوا

ريض اهللا عنـه  وصـايا أيب بكـر قـرأتمك لـو ألمر اهللا، بعد ذلك خلفاؤه من بعده كانوا يوصون الناس بذل

 منه عـىل عـدم كل هذا حرص -... ال تفعل .ال تفعل: ثالثة عرش وصية -القوادالتأكيد عىل حرصه عىل و

 ظهـر مـن بـل مـا ،ةئـ منه وال واحـد يف املظهر والتوحيد ما ،اليوم يقتلون عرشات اآلالفو. إراقة الدماء

عليـه الـصالة والـسالم وبة والتوحيد غري مطلـوب، وعهـد النبـي التوحيد يشء، صارت الدماء هي املطل

  .) فام حيلة املضطر إال ركوهبا،اًإذا مل يكن إال األسنة مركب(التوحيد هو املطلوب والدماء ما نركبها إال 

أن القتال ال يقبل حتى يكون يف سبيل اهللا، هذا بالنـسبة للنيـات، ويكـون يف سـبيل اهللا  :رابعةعدة الاالق

أن يكون القتال حتى ال تكون فتنة، والفتنة هي الـرشك، ومـن الـرشك : ابطني يف القرآن والسنة، األولبض

قاتـل لتكـون كلمـة اهللا هـي مـن : (قوله عليه الصالة والسالم: يات واحلريات، والضابط الثايناطالديمقر

تشمل ثمـرة جهـادك وتـشمل : تشمل أمرين) كلمة اهللا هي العليالتكون ( :قوله و).فهو يف سبيل اهللا العليا

نيتك، إذا كان ثمرة جهادك هذا أن تكون كلمة اهللا هي العليا، ونيتك أنت أن كلمة اهللا هي العليا فهـذا هـو 

ا تكون نيتك أن تكون كلمة اهللا هي العليا، لكن واضح من ثمرة جهادك أن كلمة ًاجلهاد يف سبيل اهللا، أحيان

ن معـك يقـاتلون ألجـل احلريـة أو الديمقراطيـة فحينئـذ ال تقاتـل، َ مثل أن يكون م؛اهللا ليست هي العليا

وكذلك يف طريقة اجلهاد، ولننظر إىل جهاد الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا هـو أشـبه اجلهـاد املتـأخر 

 ؛ثمئة سنة ونحن يف هذه الثمرات من ثال.كام تروندماء قليلة والثمرات  ؛عليه الصالة والسالمبجهاد النبي 

 ثـم يـرس اهللا لـه ، ثم اهلجرة وأمـر النـاس أن هيـاجروا إليـه، أظهر امللة: مشى عىل املراحل األربعًنه أوالأل

امن ُـ ثـم جاهـد ، ويـوم أن جاهـد بـدأ بأهـل الريـاض ومـن حولـه إىل أن وصـل إىل ع،السلطان النـصري

  .الصحيحاجلهاد عبدالعزيز بن حممد، هذا هو اإلمام يف وقت وحرضموت وحلب 
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 هـؤالء أهـل اً أبد،ال: فنقول !عليه الصالة والسالم كالمك هذا بعيد يف وقت النبي :الناس يقولبعض 

 وما مات الشيخ حممد إال وهم يأخذون زكاة حلب وحـرضموت اً ضعافبدؤوا !الدرعية انظروا ماذا فعلوا

 أنت فقط امش ، واحدة ألن سنة اهللا؛يدفعون الزكاة لإلمام عبدالعزيز بن حممدكل هؤالء  ،امن واحلجازُوع

ربكة ب ثم ، سنة ونحن بفضل اهللا سبحانه وتوفيقهمئتيائج، وبعد هذا مات الشيخ ولنا توهذه النعىل الطريق 

 .انظر للجهاد املعارص ماذا فعلواوجهادهم ودمائهم وصدقهم الزال التوحيد قوي يف هذه البالد، 

 ت والراية العمية هـي التـي ليـس.)ت راية عميةال قتال حت( :وهي وينبني عىل هذه القاعدة قاعدة أخرى

والرايـة هـي رمـز هذه رايات عميـة، فللذكر أو محية أو عصبية تكون  ،غايتها أن تكون كلمة اهللا هي العليا

 .واجلامعةاإلمام 

! " # $ : (أهنم يقاتلون من يليهم من الكفار إن كانوا صـادقني، قـال اهللا :امسةعدة اخلاالق
وهذه القاعدة تفضح اجلهاد املعارص، فلو كـان اجلهـاد . )% & ' ) ( * +

عليه الصالة األقرب فاألقرب، النبي ثم  بمن يليهم من الكفار من العرب ثم العجم لبدؤوا اًاملعارص صادق

يف عهـد و.... خراسـان حتى وصـلوا إىل عمر ثم  وأبو بكر بالشام والعراق، ،بدأ باجلزيرة العربيةوالسالم 

كـان بـني الدرعيـة والريـاض الشيخ حممـد بـن عبـدالوهاب ويف وقت . ..وإفريقيا مرص عثامن وصلوا إىل

 لتكـون كلمـة اهللا هـي العليـا لـيس ألجـل ؛اتل أهل الرياض سنة يقثالثني ومع ذلك جلس ً كيالعرشون

ثـان  وكـان يف الريـاض أو، لكن ألجل أن تكون كلمة اهللا هي العليا، لو أرادوا الدنيا يعرفون طرقها،الدنيا

اآلن . وتكون كلمة اهللا هي العليا فيقاتلون حتى تذهب الطواغيت ، الطواغيت موجودةتولن تزاح ما دام

أهل الـيمن أهل عامن واخلليج  :لو تيرست أسباب اجلهاد ورشوطه فإن أول من يبدأ به من يلينا من الكفار

عـدة مـا يفهمهـا وال واحـد مـن اآلن هـذه القا. هكذا... أهل الشام أهل السودان أهل مرص أهل العراق 

ا ال نـ إخوانفهـم أن هؤالء لو كانوا أكفر من أيب جهل لكن ما داموا عرب أو خليجيني معنده. املجاهدين

 ألجـل أن األمـور عنـدهم مـا خرجـت مـن ؛ال يقـاتلونف هؤالء أما ،نقاتلهم، نقاتل الروس واألمريكان

 .اهلوى بني اهلدى وٌقْرَ وف، األنفسالتوحيد، خرجت من هوى

 : وعقوبات الدنيا هلا ميزتان، القتال عقوبة:القتال من فروع قاعدة العقوبات، يعنيأن   :سادسةعدة الاالق

 . والثانية أن غايتها الردع فقط، ومنها هجر املبتدعة وغريها، األوىل أهنا راجعة لإلمام
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املمتنعـة باجلهـاد سـواء كانـت الطائفة  وعقوبة ،فباحلدود والتعزيرات عقوبة املقدور عليه :وهي قسامن

 هـل يمكـن أن تطبـق واآلن لو تسأل هؤالء الذين جياهدون. تنعة تظهر اإلسالم أو تظهر الكفرالطائفة املم

نفيس وأقطع يد السارق وأقيم القـصاص؟ أي ب أنا أرجم الزاين : عاقل يقوليوجداحلدود بدون إمام؟ هل 

 ؛ لكن اجلهاد اهلوى فيه أغلب،اً متاماإال باإلمام، اجلهاد مثله أن احلدود ما تنتظم علمواحد فيه مسكة عقل ي

ألن حظوظ النفس فيه أكثر، فيه الذكر وفيه احلمية والعصبية واجلاهليـة، وإال فـاجلميع مـن فـروع قاعـدة 

 . وغايتها الردع،املمتنعةالطائفة العقوبات، والعقوبات لإلمام سواء للمقدور عليه أو 

األمـر بـاملعروف وطلـب العلـم  والدعوةف كباقي فروع اجلهاد،  القتال فرض كفايةأن  :سابعةعدة الاالق

 إذا دامههـم - ال يتعني إال يف أحـوال نـادرة خمـصوصةوالقتال مثلهاض كفاية، وكلها فروالنهي عن املنكر 

 يشء أنـه  يف أيويفتـونيف أي حالة ا ً واآلن جيعلونه واجب-اًواجبفقط جيعله عدو أو استنفرهم اإلمام هذا 

نة، ما يكـون فـرض عـني إال يف أحـوال نـادرة ُ األصل فيه أنه فرض كفاية وقد يكون س:فرض عني، نقول

ا ننحن نرى إخوان: فإذا قالوا. كون قتال رضورة يف الغالب، أما الذي حرض الصف فال جيوز له أن يتوىليو

مل يكن عنـده دولـة وال والة والسالم عليه الصا آل يارس، فام هم بأشجع من النبي ًصرب: يقتلون؟ فاجلواب

 - مثـل هـؤالءفعل يعذهبم أبو جهل وكان من املمكن أن ي؛ وكان يمر بنفسه بآل يارس وهم يعذبون،شوكة

ع ئما عنـده شـوكة بـسبب أن التوحيـد ضـا وقت االستضعاف فهو يفتال أو خيرب، غ يفجر أو ي-وحاشاه

ا آل يارس فإن ًصرب( :فكان يقول. نجتهد يف إقامة امللة وال يشءنحن اآلن ال بينام  ،امللة وإقامة د إنشاءهويري

 ،لو رأيت املذابح هذه وكانت يف املوحـدينأنا اآلن يف وقت االستضعاف ما عندي شوكة . )موعدكم اجلنة

اإلمـام  بـدون إذن خرجـت فأكون قد اتبعت السنة ألننـي لـو ؛ قدرة اآلنعنديا آل يارس ما ً صرب:وقلت

 .  ولن أنرص،ىخالفت سنة أخر

 ولـن ينـرص ؛ وهـذا مـن حتكـيم الـرشيعة،أن أمور اجلهـاد راجعـة للعلـامء الراسـخني  :ثامنةعدة الاالق

 والرشيعة ال يعرفها إال الراسخون، وأما أمور القتال امليدانية فهذه للقادة ، الرشيعةااملجاهدون حتى حيكمو

، أي يف )ا يـرى مـا ال نـرىًإن خالـد(: تبه يف خالـد قـال كام قال أبو بكر لعمر ملا عا،فيام ال خيالف رشع اهللا

 مـن يفتـي يف ، اجلهـادلبـت يفُوهذا اآلن من األشياء التي ق. راجع للعلامء الراسخنيفأمر اجلهاد . الساحة

مل يعرفوا الرشيعة وال السنة وال لو كان أهل الثغور أضل من محار أهله حتى  ! أهل الثغور:اجلهاد؟ يقولون

 ،ستفتى ال يف طالق وال نكاح وال بيع وال عبادةُنه ما ي أنفسهم أقرارة يف علمونتون بأناس هم ي، ويأالوحي
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 ،يف الربا أهل االقتـصاد ىستفتُ ي:يقولونس فحتى البنوكإذن إذا كان أهل الثغور يستفتون هكذا باجلهل ثم 

 ،العلامء الراسخونإال يعرفها  ال أمور اجلهاد . الرشيعةضاعت إذن ! أهل الفنىستفتُ ي:وأهل الفن يقولون

 .أما أمور القتال امليدانية نفسها هذه ألهل الثغور

أن دفع الصائل باب آخر من أبواب العقوبات، اآلن خيلطون بني القتال األصيل وبـني   :تاسعةعدة الاالق

ا قتـال  أمـ، وهو قتال رضورة ليس قتال دعـوة،دفع الصائل، ودفع الصائل باب آخر من أبواب العقوبات

حتى احليوانات تدفع عن نفسها فأنـت تـدفع أما الدفع ف ،الدعوة فهو األصل ويكون بعد اإلعذار واإلنذار

أو تكـف وتعتـزل  ،تدفع حتى املسلم املوحد تدفعه باألسهل ثم األسهل فاألشـد ،عن نفسك ما استطعت

 ، يف الفتنة كامتدفع الصائلا ما ً قتال رضورة، وأحيانوهو ،باب آخرفدفع الصائل  إذن .حسب وضعك أنت

:  الـذي رواه أمحـد ريض اهللا عنه كام يف حديث أيب ذر؛ال تدفع الصائلتعتزل وهترب وإذا اختلطت األمور 

: قال. تعتزل: قال. اهللا ورسوله أعلم: أرأيت إن غرقت أحجار الزيت بالدماء ماذا تصنع؟ قال: أنه قال له(

إن خـشيت أن يروعـك شـعاع  أنت مـنهم وال حتمـل الـسالح، فـاحلق بقبيلتك ومن: فإن مل يدعوين؟ قال

 :يكمل هذه القاعدة التي بعدها وهي . )ك وإثمهيبوء بإثمحتى  فألق طرف ردائك عىل وجهك ،السيف

 :التفريق بني القتال حتى ال تكون فتنة والقتال حتى تكون فتنة، فـبعض النـاس يقـول :العارشةعدة االق

لـذين يقـاتلون يف  ا:ًثانيـا . أهل سوريا ما احتاجوا إليك:ً أوال: فنقولصائل، لسوريا من باب دفع الأذهب

 يقاتلون ألجل احلرية والديمقراطية ،)حتى تكون فتنة(هي  رايتهم املرفوعة -هاقبلوالعراق  ومرص -سوريا

حتى ول اهللا مع رسقاتلنا ( :ا ملا قالًفقيهريض اهللا عنهام ابن عمر كان ولذلك  ،ألجل الدستور واالنتخابات

لـو تـدبرت . ) وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغـري اهللا،وكان الدين هللا مل تكن فتنةٌ 

 رشك ظاهر يف أفغانـستان ، بل الفتنة بني أظهرهم، يقاتلون حتى تكون فتنة، سنة أربعنيالقتال املعارص من

ظهـر فيهـا ت ،راطية يف أوربـاقوسنة اآلن أكرب دولة ديم الب؛ ورشك مستقبل يقاتلون له،والشيشان والبوسنة

أين الـدماء التـي أريقـت ف ،الديمقراطية وحكم الشعب والقوانني والدساتري واالختالط والكفر والفجور

 :، يقولـونالعـراق وسـورياالـصومال و كوسوفو والشيشان أفغانستان ووكذلك !أنفقت؟األموال التي و

 الفتنة أول القتال وأثناء القتـال فكان ماذا؟ صارتهذا الذي حيصل اآلن، ف . قاتل فقط!تتكلماسكت وال 

 ألنه ما ينتظم أمر اجلهاد إال باملراحل األربـع والعاقـل ؛ ما فكروا يف التوحيد،وغاية القتال حتى تكون فتنة

 الذي  ألنوليست سوريا اآلن هي آخر املراحل، بل سيأيت بعدها عرشات املواقع واألماكن؛خصيم نفسه، 
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 شـباهبم وأمـواهلم وهـم وايفتحون بابه ليستأصلوا املوحدين ويأخذ ،يفتح اجلهاد املعارص اآلن هم الكفار

 .الذين يتحكمون يف األمور

 لكـن اجلهـاد ، بعز عزيز أو بـذل ذليـلأن اهلجرة واجلهاد ماضيان إىل قيام الساعة :ادية عرشةعدة احلاالق

 : يقولـون)ماضية إىل قيـام الـساعة( :حرفوا معنى و.ريم عليه السالمبأنواعه إىل أن نقاتل مع عيسى ابن م

اخليـل : (عليه الصالة والسالمبي مثل قول النناها  مع،ال: ؟ فنقولأنه البد من قتال يف كل ثانيةمعنى ذلك 

 .حسب الظروفعىل  لكن ، ال تنقطع:أي )معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة

فعن . أنه عىل قدر دخول الدنيا يف النيات أو الغلول أو خمالفة الرشيعة يتأخر النرص : عرشةةنيعدة الثااالق

كم قف هل يـوا!يا حبيب(: أنه أتى أبا ذر وهو بالربذة، فقال له أبو ذر - وكان أمري الشام-حبيب بن مسلمة

لكـم حلـب غللتم ورب الكعبة، لوال ذلـك مل يثبتـوا :  قال.نعم، وحلب شاتني: ؟ قالعدوكم حلب شاة

أو يف العمل بالغلول ونحـوه يف النية  أن وجود الدنيا :عنىوامل. رواه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين. )شاة

 :قـال اهللا ألهـل أحـد. )يؤخر النرص أو يسلط األعـداء علـيكم: (ريض اهللا عنهكام قال عمر تكون نتيجته 

)R Q P O N M L(حتــسون رؤوس الكفــار، إىل قولــه ) : d c b

i h g f e(، حتى من أراد اآلخرة حصل عليه من البالء مثل ما حصل عـىل مـن أراد 

 الدنيا أراديش من  يف اجلكان أنه : ما حصل فيهاد من أسبابُحُحتى أ ،)n m l k(. الدنيا

 .وأراد الغنائم


