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  مانة الكلمةألكلمة 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

احلمد هللا الذي أنزل الكتاب بالبينات واهلدى وشرع األحكام واضحة معاملها 
ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك،  الذي أخذ امليثاق عن أهل العلم على البيان 

هم وسلم على الكتمان وصلى اللو ووعدهم بلعنة اهللا ولعنة الالعنني على ترك البيان
  .املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه أمجعني

  :أما بعد
فإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني وقد أنزل الكتاب على النيب صلى اهللا 

M  ?   <  ;  :  9  8  7     6   5  عليه وسلم ليبني للناس ما نزل إليهم

L مة، وكشف الغمة، ممتثالً أمر ربه نصح األو فبلغ الرسالة، وأدى األمانة،  ]النحل
هذا أمر من اهللا لرسوله «و  ].املائدة M  e  RQ  P   O  N  M  LL  :سبحانه وتعاىل

حممد صلى اهللا عليه وسلم بأعظم األوامر وأجلها، وهو التبليغ ملا أنزل اهللا إليه، 
األعمال ويدخل يف هذا كل أمر تلقته األمة عنه صلى اهللا عليه وسلم من العقائد و 

فبلغ صلى اهللا عليه وسلم أكمل تبليغ، . واألقوال، واألحكام الشرعية واملطالب اإلهلية
ودعا وأنذر، وبشر ويسر، وعلم اجلهال األميني حىت صاروا من العلماء الربانيني، وبلغ 

فلم يبق خري إال دل أمته عليه، وال شر إال حذرها عنه، . بقوله وفعله وكتبه ورسله
لتبليغ أفاضل األمة من الصحابة، فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال وشهد له با

  .)١(»املسلمني
مث امتثل أهل العلم الصادقني الصادعني باحلق بعد الشهادة له بالتبليغ بقوله    

فليبلغ «: وبقوله» بلغوا عين ولو آية«: صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه اإلمام البخاري
ه سبحانه وتعاىل ولعنة الالعنني إذا تركوا أو كتموا  تبيني وجلني لعنت» الشاهد الغائب

                                 
 ).بلغ ما أنزل إليك من ربك: (لشيخ ناصر السعدي عند قوله تعاىلتفسري ا  )١(
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ما بينه اهللا من البينات واهلدى، ألجل ذلك أكثر أبو هريرة من رواية احلديث حىت 
م ولوال آيتان يف كتاب اهللا ما حدثت حديثا مث «: قال الناس أكثر أبو هريرة فأجا

My  x  w  v  u  t  s  r   q  p    �~  }  |   {  z :قوله تعاىل تال

  ±  °̄     ®  ¬  «  ª  ©  ̈   §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡

  ́   ³  ²L البقرة[«.  

لو مل يأتين أصحاب احلديث ألتيتهم « :وكان سفيان بن سعيد الثوري يقول 
م : لثقل امليثاق الذي أخذه اهللا على أهل العلم منه إال شعورا، وما ذلك »يف بيو
، ]آل عمران M "  !   7  +  *       )  (  '  &  %  $  #L       :قال تعاىل

أهل العلم، فمن علم هذا ميثاق أخذه اهللا على «: قال قتادة بن دعامة السدوسي
مه، وإياكم وكتمان العلم، فإن كتمان العلم هل   .)١(»كةشيئا فليعّل

ومل يستسلم شيخ اإلسالم ابن تيمية ذلك املرسوم السلطاين اجلائر املانع من  
، مث أوذي وسجن وهدد »ال يسعين كتمان العلم«: لفتوى، وقال قولته املشهورةا

بالقتل فصرب  رمحه اهللا رمحة واسعة ألنه كان عاملًا أن ترك إظهار املسائل الشرعيه مع 
  .احلاجة إليها كتمان للعلم

M  s  r   q  p :قال اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريه عند قوله نعاىل 

  v  u  t ¦  wL الكتمان ترك إظهار الشيء مع : قال القاضي« ،]البقرة
  .»احلاجة إليه وحصول الداعي إىل إظهاره

ومعىن الكتمان ترك إظهار الشيء مع احلاجة إىل بيانه « :ويف تفسري اخلازن 
عبد اهللا بن عبد العزيز العدوي :  وعلمه عما سطره سلفه الصاحل، مثل .»وإظهاره

إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن اهللا بأن ترى ما «: لئقاالاملدين الزاهد 
وال  عن املنكر خوفا ممن ال ميلك لك ضرايسخطه فتجاوزه وال تأمر وال تنهى 

                                 
 ).٧/٤٦١: (تقسري ابن جرير الطربي  )١(
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M  P   O  N ، وألنه مل يكن ممن جيعل فتنة الناس كعذاب اهللا ممن ابتلينا يف هذا الزمن )١(»نفعا

\           [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q    nL العنكبوت[.  
يف أيامنا  - وهكذا كان دأب أهل العلم الصادقني الصادعني باحلق، مث خلف 

م كبيان احلق،  -هذه  من بعدهم خلف لبسوا ثياب أهل العلم ومل يتصفوا بصفا
وإظهاره عند احلاجة إليه، وأمانة الكلمة، والصدق يف األقوال مع اهللا،  والتوقي عن 

لمًا ملن يريد تغرير األمة التنازل لطلب عرض من  ُ احلياة الدنيا، بل أصبح كثري منهم س
أمساؤهم يف النشرات و صورهم بل استعملت ؛ من السياسيني واالقتصاديني يف دينها
باعوا دينهم بدنيا غريهم، وقصر نظرهم واهتمامهم يف هذه يف أحناء العامل ، الدعائية

م حتمل أدىن شيء من هم كسب الدنيا باسم الدين، مهالدنيا الدنية،  ليس يف حسا
وجاءهم املوت من كل حيسبون كل صيحة عليهم، :  األذى ألجل الدين، خالصتهم

 فهم مذهلون ومعذبون  يف طلب العالج، فلم يكن بني أيديهم إال طريقانمكان 

M   Ü  Û  Ú     Ù  Ø   ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏL الفتح[.  
والرسل عليهم الصالة والسالم وطريق الرجال  طريق األنبياء:  الطريق األولى

وهو الصدع أال الذكور من األمم املسلمة ال طريق املرتجلني ممن تشبهوا بالرجال، 
باحلق يف املنشط واملكره والعسر واليسر  يف السراء والضراء، واجلهاد واملواجهة، جهاد 

من بذل النفس اللسان والسيف والسنان، والصرب واالستعداد ملا يرتتب عليه 
والنفيس، والتعقل بأن الطريق حمفوف باألشواك وليس مفروشًا بالورود،  والتدبر على 

¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   M  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  :قوله تعاىل

  Æ  Å  Ä   Ã    Â   Á   À¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ    ́ ³

L وقوله تعاىل، ]البقرة:  M     |  {         z  y    ̈ §  ¦  ¥    ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }

  ÃL وقوله تعاىل ]١٧٩: آل عمران:  M     |    {  z  y  x  w  v  u  t  s

                                 
 ).١٢/٢١٦: (تاريخ اإلسالم للذهيب  )١(
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  «  ª  ©  ̈       §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �  ~  }L العنكبوت[.  

خيرب تعاىل عن متام حكمته وأن حكمته ال تقتضي أن كل من « :قال السعدي 
ه اإلميان، أن يبقوا يف حالة يسلمون فيها من الفنت وادعى لنفس »نه مؤمنإ« :قال

م لو كان األمر كذلك، مل  م وفروعه، فإ واحملن، وال يعرض هلم ما يشوش عليهم إميا
يتميز الصادق من الكاذب، واحملق من املبطل، ولكن سنته وعادته يف األولني ويف 

واملنشط واملكره، والغىن هذه األمة، أن يبتليهم بالسراء والضراء، والعسر واليسر، 
والفقر، وإدالة األعداء عليهم يف بعض األحيان، وجماهدة األعداء بالقول والعمل 

  .»وحنو ذلك من الفنت
ذلك النموذج من  لم منلب العامل وطا بد من احلذر الدائم أن يكون العوال   

نة، ال الناس الذي، يعلن كلمة احلق يف الرخاء حيسبها خفيفة احلمل، هينة املؤو 
بسبب كلمة احلق اليت قاهلا وهو آمن معاىف   M  W  V  U  TL  تكلف إال نطقها باللسان،

 M  \    [  Z  Y   XL  جف لسانه فاستقبلها يف جزع، وتنازل عن القول باحلق، و
أشجع ، ]املائدة M  P  GF  E  D  C  B  A   @?  >L : قوله تعاىلعلى 
اأسد يف أخذ الرخص من  وتعلق  العزائمإذا حان زمن  أجنب من نعامةهدين وطعن ا

    :األمر بالكفار
  هذا لعمرك فعل موىل األشأم... أسد علي ويف العدو أذلة    

  وقال عمران بن حطان للحجاج
  فري الصافر  ربداء جتفل من ص ... ويف احلروب نعامة علي أسد[ 
   ي طائرحنابل كان قلبك يف ج ...ى هالّ برزت إىل غزالة يف الوغ  
ابر كأم  فوارسه تركت ... صدعت غزالة قلبه بفوارس      ]س الدّ
واختلت يف نفسه القيم، واهتزت يف ضمريه كلمة احلق؛ وتصور أن ال عذاب    

 هذا عذاب شديد أليم ليس وراءه شيء: بعد هذا األذى الذي يلقاه، وقال يف نفسه 
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، فعالم التزمت على ال يطيقهما بالء وال ينبغي ملؤمن أن يذل نفسه ويتعرض من ال
موقف واحد واملقام عليه، واملواقف والراء تتغري بتغري الزمان كما تتغري الفتوى بتغري 
الزمان وعالم نغرر مبصاحل األمة ومكاسبها الدعوية، كل ذلك يطرحه بطرح جذاب 

ه ، واحلقيقة أن»مقاصد الشريعة ةمراعا«: سهل االبتالع  ال يغص يف احللوق أال وهو
  .  يسمون بغري امسها »مقاصد األنفس ةمراعا«يتسرت بذلك وإمنا قصده  

فاإلنسان إذا أوذي على إميانه وأمره باملعروف «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
يه عن املنكر وتبليغ رساالت اهللا وإظهار دين اهللا وذم من خيالف دين اهللا كما  و

على مثل صرب الرسل وصرب املهاجرين أوذي الرسل وأتباعهم كان صربه من القسم األ
  .)١(»واألنصار 

فما أندر  رجال هذه الطريق وأقل أعوانه بل ما أندر من سلم منه رجاله، 
)  (     M على أهل هذه الطريق - كاألكلة على قصعتها   - تداعت األمم  

  /  .  -  ,  +*L وتنادى عليه أهل الكفر والشر  ]األعراف
هم خيلهم ورجلهم وجندوا يف حربه جنوداً من طراز جديد  ممن والفساد، واجلبوا علي

الختياره  -احنرفوا أو تنازلوا من العلماء، فجاد هذا الصنف البائس طوعًا أو كرهًا 
، بل ةالسافر عتداءات بالفتاوى السريعة أو السكوت عن املؤامرات واال - احلياة الدنية 

  .كفر واالرتدادجمالس الشاركة وم
 يف نريويب كينيا SIR ALI MUSLIM CLUBيف مصلى العيد وما جرى    

لس املشئوم تلك ) م٢٤/١٠/٢٠١١: (يف ليس عنا ببعيد، فقد سجل لنا هذا ا
احلملة الصليبية،اللهم أجرنا يف ستبشرة واأليدي اليت رفعت لتأييد الضاحكة امل الصور

  .مصيبتنا واخلفنا خرياً منها

                                 
  .، دار عامل الفوائد)٨/٢٣٢: (جامع املسائل  )١(
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وقبول أنصاف احللول والركون  ةهج الصحيحاادئ واملنالتخلي عن املب :الطريق الثانية
إىل الذين ظلموا وإرضائهم واختيار التعايش مع العامل والسري مع قافلة مكافحة 
م إىل صفوف العدو   اإلرهاب حيث توجهت وال شك أن هذه الطريق سينتهي 

  !  "  #  $  %M وخندقه ألنه ال يرضى عنهم إال بالتخلي الكامل عن الدين 

  C  *)  (  '  &L والباعث على هذه الطريق أمران ذكرمها الشيخ أبو ]البقرة ،
M    r   q  p    oجنب خالع : مصعب السوري قبل عقدين من الزمن، أحدمها

  u  t  sL األنفال[.  
، أما الصحوة اإلسالمية فقد أفلست«: قال.  االحنراف عن املنهج الصحيح: ثانيهما

ا يف خندق العدو، إما قناعة بعد أن احنرفت،  وستكون قريبا مبعظم ا وقيادا أحزا
وإما عمليا وإجبارا كي جتد لنفسها مكانا يف النظام العاملي اجلديد، ألن اخليار اآلخر 

  .»هو اجلهاد واملواجهة وهم قاعدون عنه
وكثري من الناس إذا أوذي على احلق تركه قال « : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   

، ]العنكبوت M   \           [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q  P   O  N  nL :تعاىل
M  {  z  y  x  w  v     u  t  sr  q  p  o  n  ml  k  j     i  h          g  f  :وقال تعاىل

  ́       ³   ²  ±  °  ̄®  ¬  «   ª   ©  ̈   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡   �  ~  }|

º  ¹  ̧      ¶  µ     Á   À  ¿  ¾  ½  ¼»L مث هؤالء إذا أوذوا على احلق ، ]احلج
َ فرجعوا عنه  ِ مث تابوا وجاهدوا يف سبيل اهللا ق  ملا ذكر املرتدين اهللا ذلك منهم قال اهللا لب

 ً ً  طوعا ̧  M  ¹  :وكرها   ¶   µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄   ®   ¬  «  ª

   ¾  ½  ¼  »  ºL ١(]النحل(«.  

    

  

                                 
 . ، دار عامل الفوائد)٨/٢٣٢: (جامع املسائل  )١(
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  القضيةأساس 
خيفى على املسلم احلي ما متر به األمة املسلمة يف أحناء العامل من الويالت ال 

ا، تكالب عليها القوى الصليبية العاملية  والنكبات من تسلط األعداء على رقا
مبختلف أطيافها وأنواعها، وبسبب هذه اهلجمة الشرسة وقعت مجيع الدول يف العامل 

كالعراق وأفغانستان   -ان االحتالل مباشراً اإلسالمي حتت االحتالل الصلييب سواء ك
  . - كباقي دول العامل اإلسالمي   –أو غري مباشر  -والصومال وغريها 

والشعب الصومايل خصوصًا توالت عليه املصائب والنكبات والقواصم، ففي 
أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وقع حتت االحتالل الصلييب األوريب، 

جعل بعضه حتت احتالل الكيين الصلييب وهو ما   - صورة  ال معىن  - يله مث قبل رح
مساحة كينيا، كما جعل  ربعوتعترب هذه املنطقة ما يقارب  »إنفدي«يعرف بـ 

االستعمار أكرب املناطق املغتصبة من الصومال على اإلطالق حتت االحتالل اإلثيويب 
أو » الصومال الغريب«بـ : رفالصلييب راعية الصليب يف شرق إفريقيا وهو ما يع

  .ومت أيضًا فصل منطقة جيبويت» أوجادين«
الدولة الشيوعية يف عهد سياد تلك مث تسلط على رقاب هذا الشعب املسكني 

  .بري الذي مل يسلم منه شيء من ثوابت الدين اإلسالمي
يار احلكومة املركزية وزوال البنية التحتية للبلد، واحلروب الق بلية مث تال ذلك ا

الطاحنة، اليت أهلكت احلرث والنسل، كل ذلك كان جيري بتخطيط حمكم مبكر من 
  .قبل األعداء

مند ذلك الوقت تنافست الدول والقوى العاملية احتالل البلد، ففي بداية 
  .فهزم اهللا جنودها» ينسوم«: التسعينات غزت أمريكا مع حلفائها باسم

 فرتات سابقة، وأخرياً احتلت البلد بأمجعه مث هامجت إثيوبيا واحتلت بعض املناطق يف
اية عام ، فتصدى هلا رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فغضوا )م ٢٠٠٦: ( يف 
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مضاجعها، وحرموها من النوم واللذة، فخرجت بعد عامني  وهي جتري أذيال اخليبة 
هم ذلك واهلزمية مشيًا باألقدام ال تقدر  ركوب السيارات والدبابات، تاركني وراء

شريف شيخ « ]احلج M  l  ed  c    b  a  `  _  ^L  :للذل الويف البارهني التائه امل
وما  -الذي باع دينه بثمن خبس، مع جنود األوغنديني والبورنديني، فقاموا » أمحد
  .بدورهم إبادة الشعب املسلم األعزل -زالوا 

حلكومة الكينية ور امث جاء يف هذه األيام دور جديد أخطر من كل ما سبق د
استشرفت ورفعت عنقها لتحوز قسطها من الفريسة وأعلنت احتالهلا الصليبية حيث 

 »جلب«: على املناطق اجلنوبية وبدأت زحفها كما قصفت خميمات النازحني يف
ا ستقصف عشر مدن من جنوب وسفن الصيادين ال عزل يف الساحل وأعلنت أ

بادية والقرى كل ذلك يدل على حقدها البلد، بل حذرت من استعمال احلمر يف ال
إذ ] النساء M    4  3  2  1  0  /L الدفني واعتدائها الوقح السافر، وصدق اهللا

̀   M    m  l  kj  i  h  g  fe  d   c  b  a  :يقول   _   ̂  ]

o  nL ال تظنوا أن هذه : مث بعد هذا كله يقول املرتزقة واملرتدون ،]آل عمران
صورة يشبه عتداء وهذا اال ، واغتصاب أرضه الشعب الصومايلستهدف تالعملية 

معلمها وسيدها اإلجنليز الذي تكلم عليه وبني حكمه العالمة الشيخ وحكمًا اعتداء 
إن اإلجنليز أعلنوا على املسلمني يف مصر حربًا «: أمحد شاكر رمحه اهللا حيث قال

 يف السودان حربًا مقنعة سافرة غادرة حرب عدوان واستعالء وأعلنوها على املسلمني
وقد رأينا ما يصنع اإلجنليز يف منطقة قناة ...  مغلفة بغالف املصلحة للسودان وأهله

ا من البالد من قتل املدنيني اآلمنني والغدر بالنساء واألطفال  السويس وما يقار
م صغري أو  والعدوان على رجال األمن ورجال القضاء حىت ال يكاد ينجو من عدوا

فأعلنوا بذلك عداءهم صريحًا واضحًا ال لبس فيه وال مجاملة وال مداراة ري كب
فصارت بذلك دماؤهم وأموالهم حالالً للمسلمين يجب على كل مسلم في أي 
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بقعة من بقاع األرض أن يحاربهم وأن يقتلهم حيثما وجدوا مدنيين أو عسكريين 
  »فكلهم عدو وكلهم محارب مقاتل

  
   حقائق شرعية

  
أنه ليس هناك عمل بعد اإلميان باهللا ورسوله أفضل من اجلهاد على  .١

واهللا ورسوله أو جبا اجلهاد بكل وال إمث أعظم من منع جهاد الكفار اإلطالق 
ما يستطيع به املرء املسلم وليس يف املسلمني من ال جيب عليه نوع من أنواع 

قال شيخ  –باملال والسيف والسنان واللسان كل على حسبه  –اجلهاد 
واجلهاد منه ما هو باليد، ومنه ما هو بالقلب، والدعوة واحلجة، «: اإلسالم

وجيب على  واللسان، والرأي، والتدبري، والصناعة، فيجب بغاية ما ميكنه
وكيف ال وهو ذروة سنام  .)١(»القعدة لعذر أن خيلفوا الغزاة يف أهليهم وماهلم

 .منياإلسالم وبه يقوم الدين وحيفظ بيضة املسل
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء «: قال شيخ اإلسالم

  .)٢(»أوجب بعد اإلميان من دفعه
ى عن جهاد «: قال اإلمام ابن حزم األندلسي وال إمث أعظم من إمث من 

  .)٣(»الكفار وأمر بإسالم حرمي املسلمني إليهم
سوله فرض آكد وال وليس بعد اإلميان باهللا ور «: قال أبو بكر اجلصاص   

أوىل باإلجياب من اجلهاد وذلك أنه باجلهاد ميكن إظهار اإلسالم وأداء 
  .)١(»الفرائض ويف ترك اجلهاد غلبة العدو  ودروس الدين وذهاب اإلسالم

                                 
 ).٣/١٧٠: (املستدرك على جمموع الفتاوى ،)٥/٥٣٧: (الفتاوى الكربى )١(

 ).٣/٢١٨(املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية )٢(

  ).٥/٣٥٢(احمللى باآلثار )٣(
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نوع من أنواع القتال  الكفار بأيال بد من معرفة أن من قاتل املسلمني من  .٢
بسيف أو رمح أو ه بكل ما أمكن، باملال واليد واللسان فهو حريب جيب قتال

 .، و غري ذلكو حجارة أو عصي، أو بالدعاء عليهسهم أ
على األعيان وحيرم التخلف  اً هذه احلالة من احلاالت اليت يكون اجلهاد فرض .٣

 :عنه بال خالف بني أهل العلم، وإليك أقوال أهل العلم
هاد، فهو حيث يتعني فرض اجل: وأما احلالة الثانية«: قال ابن املناصف

إذا أظل العدو بلداً أو جانبًا من ثغور املسلمني مقاتالً هلم، فيتعني فرض 
 راجلهاد حينئذ على كل واحد ممن هنالك من املسلمني يف خاصته وعلى قد

طاقته إىل أن تقع الكفاية، وحيصل االستقالل بقتال العدو ودفعه، فإن قصر 
م عن دفاعهم وجب كذلك ع لى كل من صاقبهم عدد من هنالك أو قو

وقرب منهم من املسلمني إعانتهم والنفري إليهم، مث كذلك أبداً إن غارهم 
العدو، حىت يعم الفرض مجيع املسلمني أو يقع االستغناء من دون ذلك 

  .)٢(»وذلك مما ال يعرف فيه خالف... مبقاومتهم ودفعهم 
: ثة أقسامقتال العدو ينقسم إىل ثال«: قال اإلمام املاوردي رمحه اهللا   

أن يدخل العدو بالد اإلسالم ويطؤها فيتعني فرض قتاله : والقسم  الثالث
على أهل البالد اليت وطئها ودخلها فإن مل يكن بأهلها قدرة على دفعه تعني 
فرض القتال على كافة املسلمني حىت ينكشف العدو عنهم  إىل بالده وإن  

م فرض الكفا م قدرة على دفعه مل يسقط  ية عن كافة املسلمني ما  كان 
وهل يصري  فرض قتاله متعينًا على كافة املسلمني  . كان العدو باقيًا يف دارهم

يتعني ألن مجيع : أحدهما: كما تعني على أهل الثغر أم ال ؟ على وجهني

                                                                                               
 ).٣/١١٥: (أحكام القرآن  )١(
 ). ٤٦-١/٤٤: (اإلجناد يف أبواب اجلهاد  )٢(
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 .املسلمني يد على من سواهم فيصري فرض قتاهلم متعينًا على كافة املسلمني
  .)١(»عليهم أن ال يتعني: والوجه الثاني

اجلهاد الذي هو فرض عني فإذا وطئ الكفار « :قال اإلمام النووي
ا قاصدين ومل يدخلوا صار اجلهاد  بلدة للمسلمني أو أطلوا عليها ونزلوا با

  .)٢(»فرض عني
فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس واحلرمة «: قال شيخ اإلسالم

 ً والدنيا ال شيء أو جب  فالعدو الصائل الذي يفسد الدين... واجب إمجاعا
وإذا ... بعد اإلميان من دفعه فال يشرتط له شرط بل يدفع حبسب اإلمكان 

دخل العدو بالد اإلسالم فال ريب أنه جيب دفعه على األقرب فاألقرب إذ 
بالد اإلسالم كلها مبنـزلة البلدة الواحدة وأنه جيب النفري إليه بال إذن والد وال 

  . )٣(»غرمي
ابن عبد الرب الذي إنتهت إليه رئاسة املذهب املالكي يف قال اإلمام 

الغزو غزوان غزو فرض وغزو نافلة والغرض يف اجلهاد ينقسم أيضا «: عصره
فرض عام متعني على كل أحد ممن يستطيع املدافعة والقتال : أحدمها: قسمني

 ومحل السالح من البالغني األحرار وذلك أن حيل العدو بدار اإلسالم حماربا
هلم فإذا كان ذلك وجب على مجيع أهل تلك الدار أن ينفروا وخيرجوا إليه 
خفافا وثقاال وشبابا وشيوخا وال يتخلف أحد يقدر على اخلروج من مقاتل أو 
م  مكثر وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قار

                                 
 ١٠/١٤(املقنع، والشرح الكبري، واإلنصاف: ة يفوانظر حكم اجلهاد يف مثل هذه احلال) ١٤٤- ١٤/١٤٣(احلاوي الكبري )١(

) ٣/٢١٨(والذخرية يف فروع املالكية) طبعة  عبد اهللا الرتكي واحللو ١٣/٨(واملغين ) وما بعدها طبعة  عبد اهللا الرتكي
 .وغريها من كتب الفقه) ١٢/١٠٠(والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي

 ).٧/٤١٦(روضة الطالبني )٢(

   ).٢١٨-٣/٢١٤(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية املستدرك على )٣(
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لبلدة حىت وجاورهم أن خيرجوا قلوا أو كثروا على حسب ما لزم أهل تلك ا
م ومدافعتهم وكذلك كل من علم بضعفهم  يعلموا أن فيهم طاقة على القيام 
عن عدوهم وعلم أنه يدركهم وميكنه غياثهم لزمه أيضًا اخلروج إليهم 
فاملسلمون كلهم يد على من سواهم حىت إذا قام بدفع العدو أهل الناحية اليت 

ا سقط الفرض عن اآلخر  ين ولو قارب العدو دار نزل العدو عليها واحتل 
  . )١(»اإلسالم ومل يدخلوها لزمهم أيضا اخلروج إليه

بأي نوع من أنواع املشاركة، قليلة كانت أو    -أيًا كانت طبقته  -  من شارك .٤
كثرية صغرية كانت أو كبرية برأي أو تأييد سياسي أو إعالمي أو حتسني صورة 

ة غرضها تثبيت أمن احلدود هذا االحتالل اجلديد مثل القول بأن هذه العملي
وال تستهدف الشعب الصومايل وإمنا على ناس معينني، وأعان هذا العدو 

تد جتري عليه مجيع الصلييب على هذا البلد والشعب املسلم فهو كافر مر 
 :وإليك أقوال العلماء باإلمجاعأحكام املرتدين 

مع عليها هو  -أ  مظاهرة «: الناقض الثامن من نوا قض اإلسالم العشرة، ا
"  #  $  %   M :املشركني ومعاونتهم على املسلمني، والدليل قوله تعاىل

     9  8  7  6  5  43  2  1  0  /  .-  ,   +  *)  (  '  &

  ;  :L املائدة[«. 

دد حممد بن عبد الوهاب  -ب  أن األدلة على تكفري : واعلموا«: قال اإلمام ا
مع املشركني على املوحدين ولو مل  املسلم الصاحل إذا أشرك باهللا، أو صار

يشرك، أكثر من أن حتصر، من كالم اهللا، وكالم رسوله، وكالم أهل العلم  
 .)٢(»كلهم

                                 
ً )٢٠٥صـ(فقه أهل املدينة املالكي الكايف يف )١( : اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان: ، وانظر أيضا

  .بتحقيق الرتكي) ١٠/٢٢٣(

 ).١٠/٨: (الدرر السنية  )٢(
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وله نواقض « :قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب  -ج 
  ... :ذلك التوحيد، فمن أعظمها أمور ثالثة ومبطالت تنايف

... ة أعداء اهللا ادالصدر ملن أشرك باهللا ومو  نشراحا: األمر الثاين من النواقض
  ...فمن فعل ذلك فقد أبطل توحيده ولو مل يفعل الشرك بنفسه

مواالة املشرك، والركون إليه، ونصرته وإعانته باليد، أو اللسان، : األمر الثالث
   .)١(»أو املال

فكيف مبن «: قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ  -د 
م أو جرهم على بالد أهل اإلسالم، أو أثىن عليهم أو فضلهم بالعدل أعا

! على أهل اإلسالم، واختار ديارهم ومساكنتهم وواليتهم، وأحب ظهورهم؟
M    Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  :فإن هذا ردة صرحية باالتفاق، قال اهللا تعاىل

   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔL ٢(» ]املائدة(. 

م على «: اللطيف آل الشيخ قال الشيخ عبد اهللا بن عبد -ه  ومن جرهم وأعا
 .)٣(»املسلمني، بأي إعانة، فهي ردة صرحية

: وقال صلى اهللا عليه وسلم«: قال الشيخ حممد بن عبد اللطيف آل الشيخ  - و 
امعة : فال يقال» من جامع املشرك أو سكن معه، فإنه مثله« إنه مبجرد ا

عن اخلروج من بني ظهراين واملساكنة يكون كافراً، بل املراد أن من عجز 
، فحكمه حكمهم يف القتل، وأخذ املال، ال  املشركني، وأخرجوه معهم كرهًا
م ببدنه  يف الكفر؛ وأما إن خرج معهم لقتال املسلمني طوعًا واختياراً، أو أعا

 .)٤(»وماله، فال شك أن حكمه حكمهم يف الكفر

                                 
  .ية، اجلزء الرابع، القسم األولدضمن الرسائل واملسائل النج)  ٢٩١-٢٨٩صـ: (هل الضالليف كشف شبه أ املورد العذب الزالل )١(
 ).٨/٣٢٦: (السنية ردر ال  )٢(
 ).١٠/٤٢٩: (املصدر  )٣(
 ).٤٥٧-٤٥٦: (الدرر السنية  )٤(
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يوجب اجلهاد ملن اتصف مما : األمر الثالث«: قال بعض أئمة الدعوة النجدية  -ز 
ظاهرة املشركني، وإعانتهم على املسلمني، بيد أو بلسان أو بقلب أو مبال، : به

فهذا كفر خمرج من اإلسالم، فمن أعان املشركني على املسلمني، وأمد 
املشركني من ماله، مبا يستعينون به على حرب املسلمني اختيارا منه، فقد  

 .)١(»كفر
إن مظاهرة املشركني ودال لتهم على عورات « :قال الشيخ محد بن عتيق  -ح 

املسلمني أو الدب عنهم بلسان أو رضي مبا هم عليه كل هذه مكفرات ممن 
صدرت منه من غري اإلكراه املذكور فهو مرتد وإن كان مع ذلك يبغض 

 .)٢(»الكفار وحيب املسلمني
اهر قد أمجع علماء اإلسالم على أن من ظ«: قال الشيخ ابن باز رمحه اهللا  - ط 

الكفار على املسلمني وساعدهم عليهم بأي نوع من املساعدة فهو كافر 
  .)٣(»مثلهم

أما التعاون مع اإلجنليز بأي « :قال العالمة احملدث الشيخ أمحد حممد شاكر  -ي 
ّ أو كثر فهو الردة اجلاحمة والكفر الصراح ال يقبل فيه  نوع من أنواع التعاون قل

جي من حكمه عصبية محقاء وال سياسة اعتذار وال ينفع معه تأول وال ين
لك من أفراد أو حكومات أو   خرقاء وال جماملة هي النفاق سواء أكان ذ

زعماء كلهم يف الكفر والردة سواء إال من جهل وأخطأ مث استدرك فتاب 
م  واختذ سبيل املؤمنني فأُلئك عسى اهللا أن يتوب عليهم إن أخلصوا من قلو

  ...هللا ال للسياسة وال للناس

                                 
 ).٩/٢٩٢: (املصدر  )١(

 ).٣٠(الدفاع عن أهل السنة واإلتباع  )٢(

 .)١/٢٧٤(فتاوى ابن باز  )٣(
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أال فليعلم كل مسلم يف أي بقعة من بقاع األرض أنه إذ تعاون مع    
أعداء اإلسالم مستعبدي املسلمني من اإلجنليز والفرنسيني وأحالفهم 
م مبا استطاع فضالً  وأشباههم بأي نوع من أنواع التعاون أو ساملهم فلم حيار

م يف الدين إنه إ ن فعل شيئًا من عن أن ينصرهم بالقول أو العمل على إخوا
ذلك مث صلى فصالته باطلة أو تطهر بوضوء أو غسل أو تيمم فطهوره باطل 
أو صام فرضًا أو نفالً فصومه باطل أو حج فحجه باطل أو أدى زكاًة 
مفروضة أو أخرج صدقة تطوعًا فزكاته باطلة مردودة عليه أو تعبد لربه بأي 

من ذلك أجر بل عليه فيه  عبادة فعبادته باطلة مردودة عليه ليس له يف شيء
  .)١(»اإلمث والوزر

هذا وقد طولت النقل عن أهل العلم يف كفر وردة كل من شارك يف هذه 
̂   _  `  Mkfe  d  c  b  aاحلرب الصليبية    ]   \L 

 جلهلة واملرجئة ومن غطت بصره وبصريته غشاوة العصبيةتعلق القطع و  ]األنفال
  .احلمقاء

  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
   ).١٣٧-١٣٠صـ(مة احلقكل )١(
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  : صيحة ونذير .٥
  .كتم محاة الدين سكتة واجم   ومنتم مبلء اجلفن والسيل داهمس
  .تضج وها إن الفضاء مآمث  اكب إحلاد وراء سكوتكم        مو 

  .أفيقوا وهبوا هبة ضيغمية        وال حتجموا فاملوت يف اجلنب جامث
  .فقدفت يف زند الديانة معشر     أثاروا على اإلسالم من قد يهاجم

 .)١(ستثره محية      على دينه إن داهـمته الـعـظائمحلى اهللا من مل ت
ن ترك هذا الواجب يعين اجلهاد املتعني يورث الذل واعلموا أيها املسلمون أ
وتدافعوا عن دينكم قبل فوات األوان وإن مل تقاتلوا  واهلوان وفقدان الدين والدنيا،

ونفوسكم وحرمكم  لكم واستيالئه على دينكم وأعراضكم فالذل وقهر العدو الصلييب
كم، وألن ميوت الرجل عزيزاً خري له من أن ميوت ذليالً انتهك عرضه نتظر يشر غائب 

وإن مل تقاتلوا اآلن يف سبيل اهللا فستقاتلون والبد  وغلب على دينه، واغتصب نسائه
  .يف سبيل الشيطان

مل ينب عن نفسه فإنه ال تتم مصلحة أحد إن «: قال شيخ اإلسالم بن تيمية
ل ملن يقاتل، فمن مل يقاتل يف سبيل ، وإما أن يذإما أن يقاتل ضه، فالبد لكلوأر 

أو هؤالء، ومعلوم أن كونه  مع هؤالء يف سبيل الشيطان، أو كان متهورا الرمحن، قاتل
، وال بد من موت اخللق كلهم، وخري املوت القتل يف سبيل عزيزا خري من كونه ذليال

  .)٢(»اهللا
ً قال   ى ون إال برتك ما أمر اهللا به أو فعل ما هلكة واهلالك ال يكفإن الت«: أيضا
ارة شتغلوا عنه مبا يصدهم عنه من عموا به، وافإذا ترك العباد الذي أمر . عنهاهللا 
نفوسهم وذراريهم  العدو هلم، واستيالئه على ، هلكوا يف دنياهم بالذلّ وقهرالدنيا

ه هلم عن دينهم، وعجز  ارة عن العمل بالهم حينئذ وأمواهلم، وردّ َ م ين، بل وعن عِ دِ
                                 

    .أليب القاسم الشايب" محاة الدين يا: "من  قصيدة )١(
 . ، دار عامل الفوائد)٨/٢٢٨: (جامع املسائل  )٢(
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^  _  M  :قال تعاىل. تور مهمهم عن الدين، بل وفساد عقائدهم فيهالدنيا وف

  n  m  l  k  j   i  h  gf  e  d  c  b  a  `

  |  {   zy  x  w  vu  t  s  r   q  p  o
  ~  }L إىل غري ذلك من املفاسد املوجودة يف كل أمة ال تقاتل ]البقرة ،

لك هالكا عظيما دوها سواء كانت مسلمة أو كافرة، فإن  ع ا  كل أمة ال تقاتل فإ
هاد يوجب اهلالك يف وترك اجل. طه على النفوس واألمواللّ باستيالء العدو عليها وتس

  . )١(»شاهده الناس، وأما يف اآلخرة فلهم عذاب النارالدنيا كما ي
 

تعاىل أن جيعله خالصًا وأسأله سبحانه و هذا ما تيسر يل مجعه على عجل 
ن احلمد هللا رب العاملني وآخر دعوانا ألوجهه الكرمي إنه ويل ذلك والقادر عليه 

  وصلى اهللا وسلم على املبعوث رمحة للعاملني
  
 

  .أبو عبد الرمحن العمري: وكتبه
  .هـ١٤٣٢/ ذو احلجة/١٥: يوم اجلمعة

  .م١١/١١/٢٠١١: املوافق
  نريويب كينيا
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