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 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق وإمام املرسلني.

 مث أما بعد؛

سؤال من اجملاهدين يف ليبيا حول بعض املسائل الفقهية االستثنائية الدقيقة اليت تقع  -حفظه اهلل-لقد ورد للشيخ/ أيب قتادة 
 القتال بني اجملاهدين واملرتدين واخلوارج وتداخل املعارك.خالل قتال اخلوارج واملرتدين بسبب تداخل اجلبهات واحتدام 

 السؤال: 

، نود االستفسار عن حكم بعض احلاالت االستثنائية اليت حدثت معنا يف ليبيا -حفظك هللا-فضيلة الشيخ أبو قتادة 
 .-قطع هللا دابرهم-خالل قتال اخلوارج 

الكورفات السبعة، وهي منطقة اسرتاتيجية جبلية صعبة، تبدأ ومن هذه احلاالت االستثنائية: عندما تقدم اإلخوة حنو منطقة 
ابلكورفة األوىل وتنتهي ابلسابعة. فوضع اخلوارج كمينا عند هناية الكورفة، فقتل عدد من اإلخوة وكثري من اجلرحى، 

حفرت بضرب  فانسحب اإلخوة بصعوبة بسبب طبيعة املنطقة اجلبلية الصعبة. وعند هذه اللحظة جاء طريان املرتدين جيش
 اخلوارج. هنا بعض اإلخوة الواقعني ابلكمني قالوا: "نسأل هللا أن يسدد الرمي وتكون يف اهلدف".

 فوقع شجار عظيم بني اإلخوة، فالبعض قال كفر، والبعض قال حرام، والبعض قال جائز.
  لو ممكن توضيح حكم هذا التمين ابلتفصيل كي حيسم هذا الشجار.

اب مناصحة للعقالء من أنصار الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ومناصرة هلا ضد الصلبيني وحبذا لو يتضمن اجلو 
 .واملرتدين

   

 :أجاب الشيخ أبو قتادة 

أي -مسألة دقيقة وحتتاج إىل فقه نفس وتقدير موقف، فالواقع هو من يضبط التنوع يف نظرتنا هلم  -كما ذكرت-هذه املسألة 
 .-اخلوارج

أمل كيف متىن الصحابة انتصار الروم على الفرس ملا كان األمر بعيًدا عنهم، ألن صورة املسألة ال عالقة هلا معهم إال بأن هؤالء فت
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أهل كتاب وهؤالء جموس عبدة نار؛ هذا مع أن فارس قرٌن، إذا ذهب انتهى أمره، وأما الروم فذات القرون، وقد عاىن أهل 
 ما مل يعانوه من الفرس وال عشر معشاره.اإلسالم وما زالوا من الروم 

 فكيف نفهم املسألة هنا ؟
 عندما نرى احلال يف العراق بني خوارج ورافضة فماذا يوجب علينا الشرع يف هذه احلالة؟

مما ال شك فيه أن أحذية اخلوارج خري من الرافضة، ولذلك نتمىن انتصار اخلوارج على الرافضة، ومن مل يقل هذا فهو جاهل. 
، إال أن الذي يقف للرافضة األجناس هم اخلوارج، كما -وإن كانت وما زالت ضعيفة-مع أنه صار ألهل السنة رايٌة يف العراق و 

وقف اخلوارج للعبيديني يف املغرب، كما تعرف القصة واخلرب، وحنن نقول اخلوارج هنا أي قادهتم وأمراؤهم واملقدمني فيهم، وإال 
وإمنا يقاتل معهم ألنه ال يوجد عنده خيار إىل اآلن يف رد صيال وإجرام احلشد الشعيب من الزنادقة فقطًعا فيهم من ليس كذلك؛ 

 الروافض.

وهبذا تتضح صورة املسالة هناك، ألن هذا خيار بني شرين، والعاملم يقدر بينهما؛ ولكن ملا تكون أنت حتت ضرب اخلوارج، وهم 
املرتدين ويدفع عنك شر هؤالء اخلوارج الصائلني عليك، فهل متنيك إلصابة يريدون استئصالك وقتلك، فيأيت من ينجدك من 

أي متين انتصار الروم على -رمي املرتد هلذا اخلارجي الصائل أقّل من متين انتصار الروم الكفرة على الفرس الكفرة، واألمر هناك 
 اعتقادي حبت، وهنا مصلحة نفس ودين؟! -الفرس

  اجلواب:

إن هذا التمين مشروع، بل هو من الدين والشرع وفطرة اخللق، وال يقال هنا أنت مع املرتدين ضد املسلمني، فيدخلها يف باب 
التكفري بوالء املشركني وعداء املسلمني، فهذا منتهى اجلهل والغباء، وال خيطر على بال فقيه، ولكن اخلوارج يستخدمون هذا عند 

ا انشغلوا هبم عن املرتدين، اجلهلة واألطفال من أجل إض
َ
عاف الناس عن قتاهلم، ولو كانوا أصحاب دين ما قتلوا املسلمني، ومل

 وَلقاتلوا املرتدين وانشغلوا هبم عن املسلمني بله اجملاهدين.
 ولذلك امللوم يف هذا التمين هو إجرام اخلوارج الغالة الفجرة.

، فالوالء أمر قليب يف االبتداء وبه ينشأ العمل، وحركتك يف القتال تنبع من فهذا مما جيب االعتناء به، وفهمه على وجهه الصحيح
مصاحل الشريعة، ومنها: حفظ النفس والدين واملال والعرض والعقل. فهذه مصاحل إقامة اجلهاد، وليس اجلهاد حالة ذهنية نطبقها 

 على الواقع مع إغفال هذا الواقع وجتاوزه.
هذه ال تكفي للحكم يف أمنيتك على الشيء، بل جيب أن ترى ما الوضع يف مشوله لتحكم على  جاء املرتدون فقصفوا اخلوارج؛
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 هذا الفعل، بالتفصيل الذي ذكرته لكم.
فلو كان الصراع يف املطلق بني مرتد وخارجي لكانت أمنيتك ودعاؤك بتوفيق املرتد يف قتل اخلارجي إجراًما وجتاوزًا للحق، بل 

 خلارجي على املرتد، بل رمبا شاركت يف القتال بنفسك لنصرة اخلوارج على املرتدين.الواجب أن تدعو لنصرة ا
لكن لو كانت الصورة كما ذكرت، وهو أن اخلوارج يصولون عليك ويقتلونك فجاء مرتد أو مشرك أصلي فقتل اخلارجي، فأنت 

علها ملصلحة كونية له، وال مصلحة شرعية له، وهذا تتمىن إصابته وقتله، وال يسأل هنا مل فعل هذا املشرك واملرتد، فهو قطًعا يف
يفعله اخلوارج كالب أهل النار، فإهنم يغتنمون انشغال اجملاهدين بقتال الزنادقة واملرتدين ويصولون عليهم، ويعتربون هذا من 

أي جيش -ار أصليون حكمة القتال، بل مسعت أهنم يتمنون انتصار الزنادقة من جيش الردة على اجملاهدين حبجة أن هؤالء كف
 ، واجملاهدون عندهم مرتدون، وهذا مسعته هلم ومن كالمهم.-الردة

 مث أنتم اآلن ولألسف ختتلفون يف متين قتل جيش الردة للخوارج وهم يقتلونكم.
 واهلل ال أدري أين يهرب شبابكم من هذا األمر العجيب!!!

 فيحصل لك الفرج، فيقول قائل هذا من التويل للكافرين!! رجل حيمل السكني ليذحبك، مث يأيت الطريان ليفرق مجعهم، 
 حقاً هذا من أعجب العجب!

لو كانت الصورة أن اخلارجي يقاتل املرتد أو الزنديق فجاء طريانه ليفرقهم عن مجاعتهم لكان متين إصابتهم للخوارج من التمين 
 ـاملنهي عنه وال شك. اه

  أما نصيحة اخلوارج كما تطلب مين.
  ال أقول إال غفر اهلل يل ولك وللمسلمني. يا صاحيب

 حنن أمام كالب مسعورة ال ترعوي وال تشبع إال من السب والدم واالهتام.
ا وقد نصحتهم سرًّا وعلًنا، وقلت هلم ما هو دين اهلل فيهم إن كانوا وبقوا على ما هم فيه، فلم يزدادوا إال غيًّا وضالاًل وسبًّا وغلوًّ 

 ل أن حيذروا من الشر الذي هم فيه؛ زادوا بتكفري الناصحني.يف سفك الدماء، وبد
 وقد قرأت رسائل عدة من جماهدين أخيار وقادة دين صادقني فيما حنسبهم ينصحوهنم سرًّا؛ فما زادوا إال فجورا وتعالًيا ووقاحة.

 هذا ما عندي وجزاكم اهلل خرياً.
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 تنبيه: 

ملا تكلمت عن اخلوارج، ونبهت عليهم أهل ليبيا انربى من يقول يل إننا ومجاعة الدولة يف ليبيا أحباب، وحالنا خيتلف عن بقية 
، كما أين ملا قلت للعديد بعد ظهور انقسام النصرة ومجاعة الدولة أن النهاية الدم، أوجفوا علّي ، وقال بعضهم إن  البالد، سكتُّ

  الدولة تعلمت من أخطائها السابقة ولن تكررها يف قتل خمالفيها، قلت هلم: األيام بيننا،
أنا ال أعلم الغيب، ولكن كل صاحب عقل ولو قليل كعقلي يعلم ما هو الغلو، ورصد حركته على هامش احلركة اجلهادية يعلم 

 مصريه ومآله.
 هبم شيطاهنم إال إىل قتل علّي بن أيب طالب، أيتورعون عنكم يا مساكني؟! هؤالء كالب مسعورة، ال ينتهي

يبدأ الشيطان أزَّهم بقوهلم: "أين توحيدكم؟ إن قتل الكافر اجملمع عليه ال يظهر خصوصية فهمك للتوحيد، فاقتل هذا الشيخ 
 املصلي، ألنه مشرك، وهنا يرى اهلل منك توحيدك اخلاص من دون الناس".

يس جديد عليهم: "هل أنت حقاً تصدق أهنا اخلالفة؟ أين دليل تصديقك؟! اقتل خمالفيك حىت يرى اهلل صدق إميانك وهناك تلب
 باخلالفة!"

هذه أمراض ال حل هلا إال السيف، وواهلل مرات أجلس بيين وبني نفسي متخياًل كيف أرد هذا عن ضالله وبدعته، فال أرى إال 
 .بال علم، ودخل املرض فيهم إىل مشاشتهمالعجز، والسبب أهنم كالب مسعورة 

 .إنا هلل كم نعاين من عجز التقي
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