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 الحمد لله والصالة والسالم ىلع رسول الله 

ــئلت    هناك مجموعة من األســئلة موة ة من موقع خير أمة وأرةو أي ونوي أ أس
ــالل الواق ية   ــئلة هي ا النرير من الدقة وهي ا النرير من حل ااش النفع مع أن ا أس
والنلمات التي تســ ل ب ا ه ا األســئلة التي ي تفي باللرو لتواــيق الواقع ول ل  

ي شــاء الله من أةل ااحا ة بواقع ما وســ ل ســينوي النالم هيه النرير من التوســع  
 عنه بما أعل  وبما وخبرنا األخ من األسئلة واألسئلة  وولة تحتاج  لى وقت  وول 

 

 السؤال األول :

مجاهد ونتمي  لى ةماعة مجاهدة هنشب قتال بين ا وبين ةماعة أخرى، الجماعة ل  
 ق القتال بما ورى لما أي لنلتتبنى توايفًا شرعيًا واضحًا ل  ا القتال ولل شرعي وص

تواـــيق أحنـام تت ل  به دوي ،يرا، ماتا وتوةب ىلع ه ا ااجاهد ه له أ ه ا  
 الحالة 

الجواب: ه ا ااســ لة ليســت ةدودة ولنن ا تحدد عند لل قتال أ داخل الصــق   
ااسل  أو بين ا وبين ةماعات أخرى وخالف ا أ ايتجاا اا نى لو اهترضنا أي ب ض 

بن أبي سفرة؟ اا ال ل ل  ورى تنفير الخوارج هنيق وقاتل أهل ال ل  تحت راوة أهل ا
ليق وقـاتلوي الخوارج؟ هنـاك من ورى قتـال   من نوت قتـال البلـاة وهناك من ورى      
قتـال   من نوت قتـال أهل النفر بمن ورى  لحاده  ولفره  مع أني متوقق أ ه ا   

خوارج بسبب أن   خوارج( لنن وةد من أهل وي أقبله )ي أقبل وةود احابة ونفروي ال
ال ل  من ة ل ااســ لة خالهية أي ومنن ل ال  أي وتبنى تنفيره  وه ا هو القصــد 
هيقـاتـل الخوارج ىلع أي م نى ربما ال ال  ال ي بجانب ه ا ال ي ونفر الخوارج وورى   

ا لاي قتـال   قتـال بلي وهو ورى قتال   قتال ردة وووةد ه ا أ التاروخ ول ل  ا  
الب ض من الحنام وقاتل  ائفة أخرى هيختلق الناس أ نوت قتال   واا ةاء التتار 
ت رهوي أي ال لماء اختلفوا أ نوت قتال   ومن   من توقق أ قتال   أاـــاًل ألنه 
ل  ور حـال   وـدخـل أ بـاب من أبواب القتال ه هب ابن تيمية رحمه الله  لى ه ا     

نوت قتال اامتن ين عن الشرائع وةمع له هروعًا من أنوات التبووب وهو أي قتال   من 
قتـال أخرى بوب ا ال لماء وةم  ا تحت باب واحد ســـماا ه ا ال ي قلناا ول ل  أ  
هـ ا ال صـــر وقع ه ا اا نى اا لانت  الباي ردها الله عل وةل  لى ال لة والنصـــرة  



سم ت ه ا من قادت   وورى تقاتل أحمد شاا مس ود لانوا وقاتلونه قتال البلاة وأنا 
ب ض ال رب أي قتال أحمد شــاا مســ ود  نما هو قتال ردة بينما  الباي لانت تقاتله 
قتـال بلي هـ ا وقع وســـيبقى هـ ا قـائمًا ولين ه ا من الحايت اارضـــية ي، ربما     
ــنا هنا أ مقام الحدو  عن   ــيفه ولس وتفقوي ىلع القتال ولنن وختلفوي أ توا

 و ي وجوز؟هل وجوز القتال أ

  تا وةد ه ا النوت من القتال هل وجوز القتال أو ي؟ 

مرال تل  أهل السنة اختلفوا أ قتال علي رضي الله عنه ا اووة هب ض الصحابة 
الـ ي قـاتــل مع علي ورأى أي م ــاووـة هو البــا،ي الــ ي خرج عن  ـائفــة ااؤمنين     
الســياســية هل ل  قاتل ب ض الصــحابة مع علي وال ي عليه ب ض الصــحابة لما هو 

مع علي ولنن   ل  وروا  أي الوسيلة م لوم أن   ترلوا ه ا القتال مع قول   أي الح  
التي ونبلي أي تحـل ب ـا ه ا ااشـــنلة وه ا النازلة عن  رو  القتال هل  وقاتلوا   
وهؤيء ه  لبار الصحابة لس د بن أبي وقاص وأسامة بن زود و،يره  هيمنن أي وقع 
ق اهنحن ي نتحـدد أ ه ا الحالة نقاتل أوي نقاتل  نما نتحدد ىلع أنه لو وقع اتف 

ىلع أنه ي بد من القتال ث  ب د تل  وختلق الناس أ تواـــيفه ه  ا وقع وي و د 
ه ا من الضـــالل وي من اينحراال وي و د ه ا ســـبياًل للخالال بين الناس وااشـــاةرة 
بين   والفرقـة بين   بحيـ  وصـــل األمر بين    لى التنازت وه  هرقة واحدة هيت    

خل   هالقصـــد أي ه ا األمر ومنن أي وقع وهنا القتال بين   وبين أنفســـ   أ دا
و تي دور ال لماء أ ضبط ااس لة أي ه ا نوت القتال نوت اةت اد مقبول وب د تل  
ي ولوـدنـا عنـه أ الترروب وي ولودنا عنه أ الفرقة وي ولودنا عنه أ الشـــر، هنا    

حادثة النبيرة هال بد وـ تي دور ال لمـاء والحنماء أ  دارة ه ا اا رلة و دارة ه ا ال  
لل لماء أي وضــبطوها أي وســمحوا بوةود الخالال ألي مدارك النخر تختلق بين الناس 
ومـدارك النخر لمـا وقول...........ولـه نا رائع أ لتـابـه  حنـام األحنام ب نه ومنن       
للنـاس ىلع أي وتفقوا ىلع م رهـة الخالال بين ال لمـاء ولنن الناس وضـــ فوي وي    

ماء أ م رهة مدارك لل قول )مدرك ال ال  من أون أتى ب  ا القول( بل وبقى  ي ال ل
ــالم ابن تيمية رحمه الله ب ي النريرون وج لوي مدارك ال لماء أي من   ــيخ ااس قال ش
أون أتى هـ ا..... ال ال  أ أقواله من خشـــينا األقوال خشـــينا التي وقول ا ال لماء  

ــتخدم ا الناس وربما ونوي اســتنناره  ه  و ااســتننر ألن   ي و رهوي مدارك هيس
ال لمـاء ليق وســـتنبطوي من ه ا األمر هيؤدي ب    لى الترروب هال ال  ورى أي ه ا  
الخالال محتمـل وأي مدارك اخخر أ وةه نخر، ومنن اعتبار ه ا اادرك الدقي  ال ي  



يرة وـ خـ ا ااخـالق وو تبرا ولنن الجـاهـل ي ورى ووت ـامل مع األمور ال خيمة والنب      
وربما تنوي ه ا األمور ال خيمة خادعة وليست احيحة هل ل  وترك ه ا  لى ال لماء 
الربـانيين وال لماء ال ون و رهوي ليق تقام األحنام وليق وقع الخالال )ال ي ي و رال  
ــود هقط أ ه ا النلمة ال خيمة التي   ــ  رائحة الفقه( ولين ااقص الخالال ل  وش

،يرا أي ااقصود أي و رال أ ااس لة خالهًا ي لين قال ا سـلفنا لسـفياي الروري و  
ه ا ااقصـــود هقط لنن وقصـــد ب ل  أي و رال الناس مدارك القول مدارك اا هب 
الـ ي وقولـه ال ـال  مـدارك التبني ال ي وقوله أي و رال من أون أتى وم رهة ال ال      

ل  و رال أي ه ا لقول ال ال  ليق أتى تؤدي به  لى ااع ار ه ا قاعدة م مة ألي ال ا
الـ ي وقولـه لـه وةـه من النخر هيت  بـه ااع ار وه ا لين من الباب ال ي ي وف مه      
النريروي ولألســـق ي وروي أي الخالال وقع  ي لج ـل ال ال  بالنا وه ا ،ير اـــحي   
ــور ما ب د تاب ي تاب ي التاب ين من مال  رحمه   ــور اات خرة عص وثبت أنه أ ال ص

خاله   أ أ،لبه ي وقع بســـبب الخالال حول م رهة النا وعدم الله ومن وراءا أي 
م رهته لما ووه  ب ض الناس الصـــلار أ ال ل  وقول ه ا ي و رال النا هيج لوي 
و ني اـا ت الر أحمد مع أبي حات  الرازي  يلة الليل ل  ونن عند أبي حات  حدورًا ي  

   ي حدورًا واحدًا ووقصـــد به و رهه أحمد ول  ونن حدو  عند أحمد ي و رهه أبو حات
الســند وي وقصــد به ااتن هال وقول أحد أي الناس اخي ألرر مما و رال الشــاه ي من 
األحادو  ه ا ي وةود له أ ه ا ال صـور التي أتنل  عن ا ربما ه ا ووةد أ عصور  
متقدمة أ زمن الصـحابة والتاب ين ربما ونرر ه ا النوت من أسباب الخالال لنن أ  
ه ا ال صر الخالال ي ونوي ل  ا السبب وة ل ال ال  بالنا وم رهة ال ال  بالنا أي 
لو وقع الخالال لج ل ه ا ول ل  ه ا لين ه ا  نما هي اادارك أ قضية النخر أ 
داخـل النا نفســـه ولـ لـ  ومنن أي وقع ه ا لنتنل  عن الواقع و ني ربما نجد أي    

ن ا تراها ي تحن  بالشـــرو ة وةماعة أخرى ةمـاعـة قامت بقتال  ائفة ىلع الردة أل  
قامت وهي  ضـ يفة أ النخر ي ترى أي هؤيء قد أهسدوا أ األرو وأي  زالت   من  
ةنن نوت مـا قـاله ابن تيمية رحمه الله من أنه قتال اافســـدون أ األرو وقتال   

ا ال ي اامتن ين عن الشـــرائع بلض النخر عن نوت القتال هل هو قتال ردة أم ي وه 
نراا أ لالم شيخ ااسالم ابن تيمية رحمه الله ل  وحدد لنا نوت القتال ب ،لب لالمه 
و ي لاي ثمة اسـتشارات بل هناك نصوص اروحة أ لالمه ب نه ورى قتال التتار من  
نوت قتـال اارتدون ألســـباب ولننه ل  وناقل حول ه ا النقطة وه ا نقطة لررت ا  

ن تيمية لاي و مه أي وقاتل ااســلموي هؤيء التتار هيجمع وتحدثت عن ا لريرًا أي اب
النصوص ااتف  علي ا واألحوال التي ي وختلق هي ا الناس أ أحوال التتار وودخل ا 



أ نوت قتال شــرعي وأما نوت قتال   ه  ا أمر مختلق ول ل  أدخل أ نصــواــه   
تن وي عن األتاي وال ون النريرة قتال اارتدون وأدخل قتال الخوارج وأدخل قتال اام

ومتن وي عن الللـاة بـ نواع   ااختلفـة وهن ا ه دخل ه ا الطوائق اات ددة أ    
ــاه ــا الفق يــة الــدقيقــة واهتراق ــا أ أحنــام ــا التي ي تلتقي مع اخخرون  أواـ
هـ دخل   ةمي ـًا أ نوت قتـال وهو قتـال اامتن ين عن الشـــرو ة ول ل  تجدوي     

م ابن تيمية ىلع ه ا اا نى همن   من ة ل قتال ممتنع اات خرون ي وف موي لال
الشــرائع ىلع م نى واحد وهو قتال اارتد وه ا خط  ومن   من ة ل قتال اامتنع 
عن الشــرائع من نوت قتال البلاة والصــواب أي ابن تيمية ل  ونن ورود البح  أ نوت 

ل ما هي   ب  ا النوت القتـال أ داخلـه ولننه وبح  عن الباب ال ي ودخل التتار بن  
من القتـال من أةـل أي وجمع الناس علي   وبالتالي ليق وت املوي م    هل  و لر   
أحنـامًا أ ليفية الت امل م    هل تلن  أموال   مراًل؟ ارة وا  لى لالمه ل  ونن  
وتحـدد عن التتـار ب ـ ا النوت من القتال و ي لاي وشـــير  لى أنه نوت ردة وه ا ال ي    

لرير وابن لرير ه   من لالم ابن تيميـة أي قتـال   قتـال ردة وه ا تلرا    ه مـه ابن  
أ آخر لتابه البداوة والن اوة أ ترةمة شـيخ ااسالم ابن تيمية رحمه الله القصد  
أنـه ومنن أي وقع الخالال هيجـب  ســـناد األمر  لى ال لماء أ اتفاق   ىلع القتال   

األمر، أما تطبي  تل  هيترك  لى و نـ ار ب ضـــ   ب ضـــًا أ نوعـه هـ ا لاأ أ    
ال لماء والناس لألسـق اليوم بسـبب انتشار القل  قل ال ل  وانخروا النبي الى الله   
عليه وسـل  أخبر بانتشار القل  أ آخر اللماي وأخبر بنلت ال ل  وه ا ال ي نراا اليوم  

ر وه ا األم النل وتحدد النل وقرأ النل وتابع وو رال ما وقال ولنن ال ل  قليل، عجيب
النبوي ودل ىلع اـدق نبوة محمد اـلى الله عليه وسل  وونفي أ ه ا وأ لل   
ــار هي ا  لى ال لماء وه ا لين من الخالال ال ي وؤدي  لى التنازت   ــ لة ي بد أي وص مس
والفرقـة بـل هو خالال حقيقي وواق ي وونبلي الت ـامـل م ـه ب ل  وتقوى وعدل      

 والحمد لله رب ال ااين. 

 

 

 

 



: السؤال الراني  

هل ااجاهد ال ي وتبع هتوى شرعيي ةماعته ال ون ور  ب لم   ودون   أ قتال 
  ةماعة أخرى آث  أ اتباعه ل    تا أخطؤوا أ الفتوى

ــ لـة التقليد وايتبات وايةت اد، من اا لوم    الجواب:  ــ لـة تخضـــع اسـ هـ ا مسـ

 ل  تقروبًا ومن اا لوم أي ااقلد أنه.......... ب ض ااسائل ااتف  علي ا عند أهل ال
ي وجوز له أي وتبع م هب والتقليد هو سـبيل ت بد احي  ي وسع ب ض الناس  ي ه ا  
السبيل أي وقلدوا وه ا ااتف  عليه أي التقليد أمر ت بدي خالهًا ان تمه لابن حلم 

د و ني ان رحمه الله مع أي لالم ابن حلم رحمه الله أ الخروج من التقليد هو تقلي
وروـد من أهـل ال ل  أي و رال تلـ  وقول للخروج من التقليـد أي و تي ه ا ال امي أو     
ــ له ماحن  الله أ ه ا ااســ لة    ــني وس ه ا الجاهل ال ي ي و ل  هي تي ب ال  س
هيجيبه ه ليه أي وس له هل ه ا النالم قلته بقياس أقلته بتقليد هإتا قال ل  قلته 

ي السنة(وقلت من القرآي هي خ  ه ا ال امي قول ه ا ال ال  من السنة)وي و رال ماه
وومضــي به هقال خرج ه ا من أي ونوي مقلدًا اجرد أنه عل  أي قائله قال بالســنة  
هـإتا قال أنا قلته تقليدًا أو ه ا قول الشـــيخ ال ي ورمي  ليه هال و خ ا وو هب  لى  

، الحقيقة :ه ا تقليد لنن ي ،يرا حتى وحصل ه ا اا نى هقال وخرج من ه ا التقليد
ب س لين ه ا وقت مناقشــة ه ا اامام الفحل ال خي  ابن حلم رحمه الله ااقصــود 
أي التقليـد مرتبـة من مراتـب الت بـد، ب ض الناس ي وســـ     ي ه ا لنن التم هب     
بدعة حدثت أ قروي مت خرة ولاي ال امي أ زمن الصحابة والتاب ين ومن ب ده  

 وار  ي اا اسـتقرت اا اهب واـار الناس ل ا أتبات واار الناس وتسموي   وأ لل األ
باينتســـاب  لي ا حتى من ة ة اارد و ني عائلته شـــاه ية عائلته حنفية وهن ا 
ــي الناس هناي ال امي وســ ل ال ال  أي عال  وراا وو خ  بقوله وي وتقيد بقول   ومض

ااســـلمين، ه ا هي الطروقة التي واحـد من ال لمـاء أ بلدته أو أ بلد من بالد   
وتب  ا الناس ولنن ىلع الجملة أن ا بســـبب أحوال   وأموره  وتصـــرهات أزمان   
تجـد ب ض الناس ورقوي ب  ا ال ال  وب ض الناس أ ه ا ال ال  ألســـباب مت ددة  
من ـا ما هو اـــحي  ومن ا ما هو با ل، من البا ل مراًل أن   ورقوي أ ه ا ال ال   

لـدت   ورقوي أ هـ ا ال ـال  ألي الحنومـة الفالنية وضـــ ت ه ا ال ال      ألنـه من ب 
وأوةبت ىلع الناس أي وسـ لوا  ي  واا لدار هتوى وما شــابه تل  وه ا أســباب با لة  
ــحيحة مراًل أي ه ا    ــباب ا ــيء وهناك أس ــت من اارةحات أ دون الله أ ش ليس



وعندا شيء من النخر والرقاهة الرةل و رال عنه أنه  تا أةاب، أةاب بالسنة والحدو  
ــنة وآخر متبع ل واا هيميل ل  ا    ــنة وأنه متبع للس ــمون ا هيجيب ىلع الس لما وس
ال ـال  ألنـه متبع للســـنة وونفر عن ه ا اخخر ألنه متبع ل واا وربما اتبع ه ا ال ال    
بســبب تقواا ه و ورى أي ه ا ال ال  وتســم  أ ااباحات وأ ما هو محخور وه ا 

  وتقيد أ الت بد ووشــدد ىلع نفســه أ التقوى هيميل ل  ا ااتقي وه ا ال ال
،يرا وميل ربما ل  ا ااتحلل ألنه وقدم الفتوى التي ورودها ووحب ا والقصد من تل  
ب ي ه ا وضـع الناس، الجماعات اليوم وأنا تنلمت أ لقاء ساب  أنني أ لب من أهل  

استطاعوا وأي وستقلوا بالوةود بحي  وبقى ال ل  أي وبقوا ىلع حالة ايستقالل ما 
منصب ال ل  هو األىلع أ لل األحوال وىلع لل الجماعات وأ لل الخروال،  دخال 
ال لماء أ ســبيل الحنام ه ا لين من الســنة ال ال  وجاهد ونوي مع الناس ال ال  
و يل م    ووشــارك أ األمور التي هي ا حنمة الســياســة وحنمة القرارات ولنن 
ــتقالل   ــتقالل تام هإي ل  ونن له ه ا ه ي ونوي له نوت اس ونبلي له أي ونوي له اس
وخااـــة هيما وت ل  بالدون والفتوى، الواقع أي الناس اســـتمرووا دخول ال لماء أ 
ــار     ــســات  لى ،ير تل  وا ــواء لاي من الحنام  لى الجماعات  لى ااؤس الطوائق س

ًا  ي بدخول ه ا الطوائق أو أي وستقل هيقل األ،لب ي ورى سـبياًل لل مل  تا لاي عاا 
ت ثيرا وون لل ووصب  لالمه ض يفًا هإتًا ىلع اارء أي ووازي أ مرل ه ا ااس لة ي 
أقول أي وبت ـد لليـًا وي أقول أي ودخل لليًا ولنن وف   منه أ موق ه أنه وت امل   

ل لمي هو برئ من أ مواقفه الســياســية وااداروة مع ه ا الجماعة ولنن موقفه ا 
التوا ؤ مع ه ا الجماعة ه  ا هو الدون، نرةع  لى السؤال؟ حينما وقول أحد أنا أث  
ب  ا الجماعة وأث  ب لمائ ا هل ل  ه نا أث  باختيارات   ال لمية والفق ية،  تا لاي 
اارء مرتبته هو مرتبة التقليد هيسـ ه تل  و ي لاي عليه ليخرج من قضـية الت صب   

ــية ــئلته لليره  ليرى    ومن قض ــمع لنخرون وأي وروي أس ــيئة ب ي وس اا هبية الس
وو رال ماتا وقولوي والناس اليوم هناك  بقة من اارقفين ل   عقول وستطي وي 
ــواب اافتي وعدمه وال لماء قالوا ب ي ال ال  وتميل  أ لرير من األحوال أي وقرروا ا

نوي ال امي ألرر  درالًا منه ه ا قيلت عن ،يرا ب ي و ل  السنة وأما أ الواقع ربما و
أ الواقع، همراًل نرى اخي ب ض ااشاوخ ال ون دخلوا أ نصرة  وائق الردة وقولوي 
لالمًا ال امي ومجه وي ورضــاا وونفر منه ووســبه وأنت  تروي مراًل أ موضــوت قيادة 

لتحرو  الســـيـارة ليق النـاس ال وام مجوا مـا ه له هؤيء ااشـــاوخ لين من ة ة ا   
ــاوه    ــاوخ وال لماء واألتقياء نس والتحليل الناس أ لل بالد ااســلمين حتى ااش
وقودوي السـيارات وي وسـتننروي ه ا ايسـتننار أ قضية التالعب لما شرحت ه ا    



أ لقـاء ســـاب ، عندما و تي الحال  ووتبنى مراًل الخصـــومة التي حدثت أ دول  
ياســي ال ي ســار الحال  هيه ب يدًا عن الدون الخليج ووقول ووبرر ل  ا التصــرال الســ

اصـال  تاتية وأهواء شـخصـية هال ال  و تي لااندول ومس  وراء ه ا الحال ، ه ا    
النـاس ي وقبلوا من هؤيء ال لمـاء أحـد ول لم   بخطـ  هؤيء ال لماء ول لم   بحال     

لله عل وةل هؤيء ال لماء و روقت   وهناك من ال لماء وبقى مستورًا حتى وفضحه ا
أ متاب ة البا ل ل ل  الشـــيخ ال ي ة ل أمرونا ومل  دولته أن ما وســـ ياي  لى 
السالم، ما ه ا النالم؟! ي وحتاج  لى هقه شرعي.......  دراك واق ي من أةل أي ون ب 
ه ا الشـيخ ووسب ه ا الشيخ ووت مه أ دونه وأنه مجرد من دونه ومس  قاتورات  

هـ ا الســـؤال ااطلوب أي ورهع النـاس درةـة تقييم      ســـيـدا هـإتًا للجواب ىلع   
ألنفسـ   ودراست   وم رهت   و تا لاي اارء عامي ملل  وي وستطيع أي وميل بين  
األمور همرتبته التقليد أما الناس أ أ،لب   وقرأوي ووت لموي ووستطي وي التمييل 

. ال لمية أ تقدور من هو النرير من التمييل وي أقول لل التمييل، وره وي درةة.........
األقرب  لى الصـواب من خالل م رهت   بالوقائع ث  نخره   لى السنة وي و ني ه ا  
ــتطيع أي و رال   ــنلة التي وقع ب ا الناس اليوم أي لل أحد وس أي لل أحد وهنا ااش
الح  بنفســـه من خالل نخرا لألدلـة ه ا ممتنع، ب ض الناس اخي نراه  من ة ل    

موي أن   ليســـوا بحاةة  لى ال لماء وه ا الحال ال ي عليه هؤيء له وضـــالل   ولع
أسبابه ومن أعخ  أسبابه هو هواي ال لماء واضطراب    لى درةة الخالال ال ي ي وبرر 
ومن أســبابه اللرور لألســق هيما وقع به هؤيء وأن    نوا أن   وســتطي وي الحن  

ســـائل ممن وســـموي أنفســـ   ىلع األشـــيـاء من توات   لوةود من ونخر  لى اا 
بالفق اء ب  ا الطروقة ي و رال ي ســنة ولنن ولبن  ربوشــًا وةبة واــار وتنل  لما 
وتنل  ال وام أ تقدورا وتقدوراته لواق ه همرل ه ا الخروال ان ت ه ا ال ي وقال 
ب ننا ي نحتاج للشيوخ النمبيوتر شيخ نس له ووجيب  وي أحتاج  لى الشيخ ه نا أه   

منـه وهـ ا يبـد من ةم ـه مع ما تقدم من النالم أي م رهة مدارك ال ل  وحتاج      ألرر
ــحيحة والحمد لله رب    ــنة الص ــع من م رهة اارء بالواقع وم رهته بالس  لى عل  أوس

 .ال ااين

 

 

 



 :السؤال الرال  

أ حال أي ااجاهد هقد الرقة بقيادته وشرعيي ةماعته ل دة أسباب من ا التناقض 
 ه ل وجوز أي وتبع هتواه  أ قتال ةماعة أخرى؟  وااراو،ة

مازلنا نتنل  عن عال   _ تا ثبت بطرو  علمي ولين بج ل أي ه ا ال ال   :الجواب

 تا ثبت أي ه ا ال ال  ي وتقيد بالشــرو ة ومتبع ل واا وأنه وتناقض لما قلت _وفتي 
شــرحت تل  أ  تناقضــًا بينًا واضــحًا لين ىلع الطروقة التي وف م ا الب ض لما 

ت ـدد األقوال أ م هب أحمد لما ه مه ابن تيمية رحمه الله ب ي ه ا ت دد الفتوى  
ولين ت دد األقوال ،هإتا لاي ثبت أي ه ا ال ال  وتالعب بين ليلة وضحاها دوي  دراك 
ــاحب هوى هال وجوز   ــبب ايختالال ال لمي الدقي  هحينئ إ  تا ثبت أي ه ا الرةل ا س

تقلدا و تا ثبت أي ه ا الجماعة لما تقول وبال ل  أن ا متناقضـــة  ل  أي تتب ه وأي
ومراو،ة هال وجوز ل  أي تتب  ا أ ما تراوغ هيه لنن هاهنا مســ لة يبد من ااحا ة 
ب ـا وم رهت ا أ أي الواقع مرات محنوم بطائفتين ىلع ه ا اا نى ه ا الطائفة  

جمـاعات األخرى أ تحرل ا أ  تتبع ال وى أ أبواب ت مـل هي ـا بنخرت ـا  لى ال   
ب ض األقوام وةمـاعـة أخرى لـ لـ  هي ا ال وى أ ه ا اا نى و تا خال الواقع من     
وةود الجماعتين أو وةود  حدى ه ا الجماعات اــار الواقع  لى الشــر و لى الفســـاد   
هحينئ  و مل مع اـــاحب ال وى هيما هو ح  هيه و ني  تا دعاك........ مراًل لجماعة 

 ا من ال وى و تا دعـاك........... من هو مجمع عليه ه  ا ح  علي  أي تقوم  أخرى ه ـ 
 هيه 

ترك الجمـاعـات ال املة ااجاهدة أ دون الله ةملة وؤدي  لى الفســـاد حتى وأنت   
ت ل  أي هي ـا نوت هوى ه لي  أنت حينئ  أي تقاري وأي تقدر أ ه ا الجماعة أ  

 ه ا الح  ال ي هي عليه وةماعة هي ا ه ا الباب هي ىلع الح  هتقاتل م  ا ىلع
ب ض البـا ـل هال تتـاب  ـا أ ه ا البا ل هاارء والجماعة قد ووةد هيه ح   وقد     
ووةد هيه نوت با ل وااطلوب حين ي ونوي  ي هي عامل لدون الله أو أي زوال ا وؤدي 

م ه  لى مفـاســـد عخيمـة باللوال هحينئ  وةود ه ا النوت ضـــرورة يبد من الت امل   
واحترامه، ه ا قضـــية مجمع علي ا ي خالال بين أهل ال ل  أ ه ا القضـــية وه ا 
ال ي قاله ابن تيمية ب د القروي األولى ب د الخالهة الراشدة: قلما وةد ة اد بال هوى 
ومطلب مل  ومنصب و،نيمة و لى ما شابه تل  ولنن الناس لانوا وقاتلوي تحت ه ا 

 هالراوات وهو ة اد أ دون الل



أبو أووب األنصاري ترك الج اد تحت راوة ولود ابن م اووة ورعًا ث  ب د تل  ل  ولتفت  
ل  ا الورت وتهب وةاهد وقاتل وقتل شـــ يدًا رضـــي الله ت الى عنه أ بالد الروم 
والقصـــد من هـ ا أي اارء عليـه أي وقـدر وااقـدوروة التامة ي وةود ل ا وربما و ةد     

 ـا الخير الـ ي تحبـه والجماعة النبيرة ب ا ونوي الدون    الجمـاعـة الصـــليرة التي هي  
هتـ هـب  لى الجمـاعة النبيرة التي وتحق  ب ا الدون وه ا مبني ىلع ما قاله أهل    
ال ل  ب نه وقدم لإلمارة القوي هلو لاي اارء تقيًا أ نفسه ولنن ،ير قوي وآخر قوي 

تحقيقًا اصـــلحة  و،ير تقي أ نفســـه هيقـدم األقوى ،هـ ا تقـدورات أهل ال ل    
ااســـالم وهنا و تي دور اارء ب يدًا عن ال وى وب يدًا عن األحنام الجائرة والنخر  لى 
واقع ااسالم والنخر  لى مصلحة ااسالم وااسلمين هإتا ثبت مراًل أي هي ا نوت هوى 
أ باب وهي ا ح  وقام من خالل ا وي وقوم من خالل ،يرها هاتبع ه ا الح  وعلي  

ال وى ما استط ت  لى تل  سبيباًل والحمد لله رب ال ااين بترك  

 

 

   :السؤال الرابع

 الحمد لله والصالة والسالم ىلع رسول الله 

الســـؤال الرابع: أ  ـل ترليبـة النخـام الـدولي الحـالي هـل تســـتطيع الجماعات       
ااجاهدة  قامة عالقات متوازنة تتس  بالندوة مع ب ض الدول بلية تحقي  مناسب 
بدعوى التناقضات والفجوات الحاالة بين ب ض الدول وتالقي ااصال  وليق ترى أي 

 تنوي ال القة بين الجماعات ىلع أرو الشام وترليا:

ــ ة    الجواب:  ــع هي ا النالم مقدار س ــئلة الخطيرة التي وتس ــؤال من األس ه ا الس

ردد الحال اافاســد وااصــال  أ واق نا ووتســع بمقدار حالنا من الضــ ق والقوة وت
بين مـا بين القوة والضـــ ق ولين بين القوة ااطلقة والضـــ ق ااطل  ولنن أ  
حايت م ينة ونوي لنا وةود وضــ ق الوةود  لى ،ير تل ، أنا أعتقد أوًي أي موضــوت  
التحالفات من أسـوأ ما ه لته الجماعات ااجاهدة بسـبب  روه ا والحرلة ااسالمية   

اهـدة، التحـالفـات لـانـت........... ىلع الجمـاعات       ةملـة لين هقط الجمـاعـات ااجـ    
ااسـالمية ودائمًا بسـبب الخرال ال ي عاشـته من الس ي اقامة دون الله عل وةل أو    



حصـول الخروج من هيمنة اللرب ومن هيمنة الخصـ  هإنه لاي ســ ي   ل  ا شدودًا   
ى انت  وت لقوي لما وقولوا بقشة هي تي الخبي  وولقي  لي   ه ا القشة حتى  تا

ــاد ول ل  ابتداء ىلع الجماعات أي تتجنب التحالفات   ــحب من   وت  اللرق والفس س
بسـبب أي عامة من وحالق  نما ي وحالق بصـدق وعال  السـياسـة بالنسـبة لخصومنا      

أنه _ونحن من ااخالفين ل   _عال  ق ر وت امل مع ااخالق ىلع  روقة ايســتلالل 
اندول ومســ  به ث  ورميه و ني مرال تل  هقط وســتلل وونت ي من   مرل ورق ا

من أمرلة تجربة الحرلة ااســـالمية مع التحالفات ما ه له مع لينين اا لينين ســـنة 
ــالمية   9192 ــ  تحالفًا مع............... ااس ــر ولاي قبل ا قد أنش قامت ثورة............... انتص

ا انتصرت الرورة أ روسيا ضد التي تسمى............ ااسالمية أ الجنوب ووعده   ت
ــي طي   الحن  ال اتي وخان   وبدأت ااقاتل من زمن لينين حتى   ــرة أنه س القياا
زمن سـتالين ب د هلنة هتلر واستفراد استالين بااسلمين وقتل بااالوبن ه ا عدو  
الله ومن قبل أسـتاتا لينين هاسـتللوه  ل ل  استلالل عبد الناار لجماعة ااخواي   

ــلم ــتلالل علي عبد الله اــال  لجماعة   ااس ين أ الواــول  لى الحن  ول ل  اس
اااــاليف أ اليمن واســتلالل لرير هنا وهناك لألســق وت  اســتلالل ااســلمين     
السـياسـيوي ي ورودوي ااسالم ولنن   وتمسنوي به حين وواة وي خصوم   هيت    

تمنن هؤيء النفرة اســتلالل   باعتباره  وقاتلوي أ ســبيل الله بقوة هيؤدي  لى 
ث  ب د تل  تنوي القوة أ الل بة مشدودة لل ا ب ودي هؤيء الطلاة هيت  استئصال 
هؤيء الجمـاعـات ولـ لـ  التحالفات ملل  من ملال  ال مل الســـياســـي أ الحرلة     
ااسـالمية وتاروخ ا اا ااـر وبالتالي وجب اسـتب ادها تمامًا، وجب أي نستب د ه ا    

ا نى تمامًا و تا اضطررنا  لى ثمة هدنة أو ت اوي بما ي وصل  لى التحالق ىلع ه ا ا
درةة ايندماج والدخول النلي تحته لتجنب ه ا ال ي تلرناا ون لرا ألهميته أي تنوي 
تحته أي تتخ  أنت مجرد مخلب من أةل أي وقضي ىلع خصمه ب  ث  ب د تل  وقتل  

الخاص وال ي وؤدي  لى تحقي   وورميـ  ووحرقـ  هـالطروقة هو أي وبقى ل  ليان    
منـاهع لـ  وي...... وـدخـل أ تحقي  منـاه ه، الفرق أن  وجب أي تمشـــي من أةل      
مناه   وس ي   لي ا ي  لى مناه ه وأي تجلب مناه ه من أةل أي و طي  ب د تل  
لن و طيـ  شـــيء، الطـا،وت والحـال  أي حـال  أ التاروخ والوةود  ي مع الخلفاء     

بوة هش نه التلول من أةل السيطرة والقضاء ىلع الخص  واتسات اال  الراشدون والن
مع اخخر وسيقع ه ا ي بد لإللتقاء هل ل  لن و طي  شيئًا هإتا لاي هناك مدى حاةة 

و ني نحن نرى االيف الدون وحتى النبي الى الله عليه وسل  حيد خصومًا أي هناك 
ناس ل  وقاتل   وهناك لاي و تبره  عيبته ونصـيحته أ ةاهلية و سالم لما هو  



ش ي بني خلومة هإن   لانوا نصحه أ ةاهلية و سالم وهناك حايت ترك قتال قوم 
 ي و ادي قرول وأي تقاتله وقال )هال خلوا بيني وبين الناس( بل لاي وتمنى أ

هنـاي وحـاول تجنـب قرول ولنن هـ ا حنمة الله وحنمة الله الجاروة لانت خيرًا له     
اـلى الله عليه وسـل  ألي القضاء ىلع قرول أدى  لى القضاء ىلع بقية القوى أ   
الجلورة ولنن أتنل  عن ر،بتـه أ  ةراء الســـيـاســـة ىلع وةه ما ه  ا وقع وي بد   

  ا ل  نخرج عن لوننا مســلمين وةلء للحرلة ااســالمية أ وضــ  ا الحالي ونحن ب
من ل ال  ااسـالمي وحرلة ااسالم لله ال امل اعادة دون الله عل وةل ي بد أي نضطر  
وومـًا مـا ألي ن ادي ه ا الطائفة من أةل أي نفرغ لليرها حين وصـــب  لنا ه ا النياي   

دًا لين القوي تصـــب  هنـاك ثمـة هروق ألبر من لوننا أهراد، عندما ونوي الرةل وحي  
ــر عليه تناليق اللوةة والولد هإتا حدثت م ه حادثة ونخر  لى مقدار ما و ود من  الش

عليـه هقط والخير لـه ي و ت  بـل ربما و هب  لى ااوت ولنن عندما ونوي له عائلة    
ــابـاتـه ولـ ل  الجماعات ااجاهدة هحين تنوي وحيدة تقاتل خفية ل ا     هتتلير حسـ

لنن حين وصب  ل ا وةود ولياي حينئ  تتلير الحسابات  حسابات ا ي تنخر  لى خلف ا
وصب  ثمة ثقل وم مات ومسؤولية تراعي ا ه  ا السلوك أ ه ا السبيل ونبلي أي 
نضـبطه بسـياسـة عخيمة ونبلي أي نضـبطه بمقدار قوتنا ي وضح  علينا، ي ن خ      

دق حتى ألرر من قوتنا هنست جل وي ندخل تحت  ائفة أخرى ىلع أمل أن   أهل ا
الحـال  ااســـل  ب ـد أي وللـب ســـيقضـــي علي  وولول  هالدخول أ التحالفات    
والـدخول أ ال ـدي والـدخول أ تحييـد الخصـــ  الدخول أ تحالق ةلئي بما ي     
ــ ا الواقع ر،  أنوهنا وال ي وحاولوي أي وج لوا    ــيفرض ــرورة س و وب  بالنلية ه ا ض

ى القديف ب   هؤيء لين عنده  هـ ا األه ـال عنـد ب ض الجمـاعات مرالب تؤدي  ل    
تناليق ما عند تناليق الجماعات وبالتالي وق وا أ مرل ه ا االاودات التي ون ى 
عن ـا وونبلي النخر  لى األخوة بـ ن   أهـل حنمة وأن   وت املوي ت امل مصـــلحة    
ااسـالم وب د تل  ونتقدون   من ه ا الباب أن ا مصلحة أو ،ير مصلحة ولين ىلع  

تقاد أن   لفار أو ضالل أو مبتدعة،  تًا ومنن أي تنش  ه ا التحالفات ولنن ا ة ة ايع
ــلمة أي ت ادي النفار م ادنة  لى األبد ب ي    ــرت و ني ي وجوز ألمة مس ــبو ة بالش مض

 تقاتل   هن ا  لى األبد لما هو ش ي الدخول أ األم  ااتحدة ب دم ايعتداء و....

من دوننا ولين لما وقول اابتدعة ب ي الج اد ي  هـ ا لل ا با لة هإي ة اد الطلب 
ونوي  ي ده ًا هج اد الدهع تقوم به الحيوانات هالحيوانات تداهع عن نفس ا وليست 
ــرًا  هناك أمة أعخ  من أمة أ ه ا الباب  نما اختصـــت ه ا األمة بج اد الطلب نشـ



ة اد الطلب ي ونبلي للدون ه  ا األمة اختصت ب ن ا أمة الدعوة  لى الله هل ل  ه ا 
أي ن قـد بـه ال دنة التي تبطله  بطاًي لليًا وىلع ه ا الباب من ااصـــال  والحنمة   
تجري ه ا األمور ه ل ومنن أي نضــطر ل ا وومًا أ ه ا الباب هإتا لانت حرلة النبوة 
اانصــورة من قبل الســماء ومن قبل الله عل وةل تضــطر  ليه هنحن نضــطر  ليه نحن  

خااـة أ ه ا الخروال التي ن يشـ ا من تنالب األعداء علينا من حصول   الضـ فاء و 
باب الخصـومة هخصومنا لل   شرلاء متشالسوي هيمنن لنا من خالل ه ا الخصومة  
الحادثة أ داخل خصــومنا أي نصــنع شــيئًا من حروة حرلتنا أما ال ي ورود أي و ادي  

لل البروة عليه هالن اوة ســـيقتل ةميع الوةود ه ـ ا ىلع قـاعدة............. أنه ورير   
وسينت ي واألنبياء ل  وف لوا ه ا هالنبي الى الله عليه وسل  هو الحني  ل  وف ل 
ه ا وأ تاروخنا الخلفاء ل  وف لوا ه ا األمر واـاليف الدون حين قاتل الصليبيين لاي  

ن أةل و ادي حتى و طي القالت ل  ا والقالت ل  ا نخرًا  لى قدر الله هيضـــطر  ليه م
أي وتخلا من ب ض اللالة من الصــليبيين من أةل أي وقاتل   ووســت اــل   هيقول 
قـائل  يب و طي   ال دي هماتا وف ل؟ األقدار ي بد أي تؤدي  لى الصـــرات ب د تل   
ــ لة قدروًا والقادة وجب أي ونتب وا ل ا وأن  ال ي ت ادنه    وجـب أي نف   هـ ا ااسـ

الله ستنوي الخصومة بين  وبينه وهن ا لاي أ  اليوم سـي تي اليوم ال ي به بقدر 
تاروخ أمتنا مع الصليبين أ بالد الشام لرير من هؤيء قد هادن   الحنام ث  انت ى 
 لى القتال ه ا حنمة الله أ تط ير األرو من أعدائنا هلنر  لريرًا برعاوة الله ل  ا 

ه وقيامنا هيه حنمة أ الدون ولنن أي ننوي أهاًل له بقيامنا شــ ادة أ ســبيل الل
 الت امل مع القوى التي هيه

ااوضـوت الراني وت ل  بالجماعات ااجاهدة وترليا و ني ه ا ااوضوت وترك ألهله   
والفقيـه بحـاةة  لى تقرورات واقع ما وقدمه الحني  والحني  بحاةة  لى تقرورات ما   

ــ لة م مة من ة اي ت القادة أن   وقدمه الشـــرعي وي ولني ه ا عن ه ا وهنا مسـ
وخنوي أن   بمقدرت   ىلع م رهة الحنمة وااصــلحة أن  ............ ما هو شـــرعي  
وه ا من ة ايت   ألي لل ةاهل ولل عال  حني  أ الدنيا ومنن أي وقرر ااصـــال  
واافاسـد وجب رووته ولنن ي وستطيع أي و رال ال لل ااؤثرة أ تقرور ما هو حالل  

ونــه هو الـ ي وســـتطيع، وســـتطيع أي وقول الحــال  أي أعرال  وحرام الفقيـه أ د 
ااصــلحة واافســدة هخالص أمشــي هلماتا  تًا الفقيه ه ا من ة له وضــالله ولنن  
ب ض ااشـاوخ لألسـق ه ا م اني لالمه التي أخ ها القائد ومشي ه ل ىلع هواا   

له أو ،ير أنت.........ه ا مفســدة وه ا مصــلحة لنن ه ا ااصــلحة م تبرة أ دون ال



م تبرة ال ي وقررا الفقيه أنت ترى ااصـــلحة لنن ااصـــلحة ،ير م تبرة وتل  وقررا 
الفقيه وهنا ضــرورة الفقيه وي وجوز أ ه ا ال ي ودرك ااصــال  واافاســد أي وقرر  
األحنـام والقرارات دوي أي ورةع  لى اللـه ودوي أي ورةع  لى الفقيـه والفقيه بحاةة    

من ةميع ةوانبه ولين برووته ال اتية من خالل الوقائع الحقيقية   لى أي وقرأ الواقع
التي وواـــل ا الناس ووحســـون ا ب ودو   وو رهون ا ولنن ومنن لل امي أي و رال 
الوقـائع أهضـــل ممـا و رهه الفقيه ولنن الفقيه هو ال ي وقرر هل هي مؤثرة أم ،ير   

و.... وتقرر أنه ي بد أي وقتله مؤثرة ومرال تل  اارأة ت تي  لى القاضي وتقول ضربني 
ــلحة أ أي وقتل أو   ــلحة أ أي تقتله هي تقرر أي ااص ــي هي تقرر أي ااص القاض
تطل  أما القاضـي هال ورى تل  ورى أي ال لل ،ير مؤثرة هي بنفس ا ترى أن ا مؤثرة،  
اثناي وختصماي أ مس لة ه  ا ورى أي له الح  ألي ه ا ال لة مؤثرة أ أي الح  له 
أما الفقيه ورى أي ه ا ال لة ،ير مؤثرة شرعًا وهن ا هالقصد أ مرل ه ا األمور هي ا 
ــلحة األمة والرعية ولنن  ونبلي أي و ادل  قواعد عامة أ أي عمل اامام منوط بمص
الفقه ليقرر ال لل ااؤثرة و،ير ااؤثرة وه ا ال ي وســمى أ أاــول الفقه ب.........  

 عل  والحمد لله رب ال ااين. والتقسي  والله ت الى أ

 

 

 السؤال الخامن: 

ما هي النتب الفنروة واان جية التي تنص  ااجاهدون قراءت ا ىلع مستوى الجند 
 والقادة

موضوت الجند  تا لانوا هقط ب  ا اارتبة وأنا أنص  القادة أي و تموا ب   الجواب: 

روبية ومن جية ب ي من خالل  دخـال   أ دورات علميـة وعســـنروـة وهنروـة وتـد     
وتقدم أاــحاب ايختصــاص ب مل دورات من أةل أي وت  ســ ولة تواــيل الفنرة ل   
حين وت  التحويت النبرى، وـا  خوتي أقول لن  للمـة هـ ا الج اد وحتاج  لى حنماء    
وحتـاج  لى عقالء وحتـاج  لى أتقيـاء ووحتـاج  لى قـادة ىلع مســـتوى الحدد ال ي      

يشه ااسلموي اليوم أ الشام واليمن وأ ليبيا وأ ن يشه ه ا الج اد ال ي و 
،يرها من البالد وأ ليبيا وأهلانســـتاي ه ا الج اد ســـيلير وةه التاروخ اا ااـــر 

لبيرة ةدًا وقصق وأ،لبه قصق عقلي  ي ل  رضات هيحتاج  لى حنماء وستحدد هيه 



وعند الجند  ونن هنـاك الرقـة بين القـادة والجنـد ول  ونن هنـاك الوعي عند القادة     
هسـيحدد لل ووم انشقاق وسيحدد لل ووم تصدت أ الرقة بين الناس هااطلوب  
أي ننوي ىلع مستوى الحدد وتل  ببناء أنفسنا علميًا ونفسيًا البناء ال لمي وت ل  
بالفنر وبتدرون حياة الصـحابة وبتدرون سـيرة النبي محمد اــلى الله عليه وسل    

ــا ت النبي اـــلى الله عليه وســـل  أ األحوال وااواقق ليق لانت تتخ  ســـياسـ
ااختلفـة والخروال وت ـددها وليق لاي و يل وليق لاي و الج ااســـائل الحادثة   
اات لقة باألمة خارةيًا وبالجماعة داخليًا، ه ا ةانب وجب أي ونوي مصــاحبًا ومساورًا 

عدم لحرلة الج اد و ي ســيؤدي ه ا الج اد  لى تصــدعات أ داخل الجماعة بســبب 
الرقة وأنا أدعو القادة  لى أي ونللوا والنبي اـــلى الله عليه وســـل  أ لل أحواله 
و ني عندما نرى النبي الى الله عليه وسل  و الج الحالة النفسية التي و يل أ 
الخنـدق لـاي م    هـالقادة وجب أي و يشـــوا مع الجند حتى و رهوا أي هؤيء تحت    

ت هال ومنن أي ونونوا وسخين وي ومنن أي القصـق وأن   و يشـوي تحت  رال ااو  
ونونوا من بائ ي دون   انخروا وأنا أضرب لن  مرال مع ما تقولوي من عرهات ونقول 
نحن من ة ـة دونية وه ا موقق واضـــ  اـــرو  ي خالال حوله  نما الحدو  هنا عن  
 مسـ لة سـياسية و دارة، لل ال ون وحترموي عرهات من ة ة  دارته وتحدثوي عن ه ا  
الجانب أنه لاي و يل بين الناس اا تحدد أبو موسى ت لروي أ برنامج مراة ات 
قـال أنـه هو القـائد الوحيد ال ي لاي و تي  لينا أ اا ســـنر وو يل بيننا وونام    
وو لل بيننا وو لل من   امنا لل القادة لانوا و يشوي أ الفنادق وأ بيوت   وي 

لنن لاي هو و تي ب ســـبوت وأســـبوعين و يل بيننا  و توي  لينا  ي ىلع ة ة اللوارة
تحـدثـت مع النرير ممن ت ـامل م ه أنه و رال أحوال الناس وو يل بين   وولوره     
أ بيوت   ول ل  لاي ه ا مصدر من مصادر قوته القائد وجب أي و يل بين ةماعته 

ة ل ا وهو وبين  خوانـه وي ون لل من خالل التفووض وفوو هـ ا ادارة ل ا وه ا ادار  
مجرد وطل  األحنام، القصـد من ه ا أنا ي أسـتطيع أي أضــع لتبًا من أةل قراءة الجند،   
هؤيء الجنـد وجـب أي وربوا من خالل الدورات ومن خالل الت ميمات ووجب أي ووضـــع   
هنـاك لتيبـات علميـة وهنروـة ووضـــ  ـا ال قالء وونشـــرون ا ىلع الجند ووبينوا      

التي تتخ  وجب أي نربي تائقة ال ل  والفنر وااوقق ااواقق السـياسية وااواقق  
السـلي  أ داخل الجند و ي سـنخسره ، الجند ال ي نحتقرا اليوم أنه مجرد متلقي   
لألمر دوي أي و ي ،ـدًا وصـــب  قووـًا ووؤدي  لى قتل  ومجرد أي ولويف ،يرك له براوة   

اثه البة وتحويته ي أخرى سي رب ووترل  وي تطمئن  لى التاروخ هالتاروخ الب وأحد
ترح  والتحويت النفسية هاانساي لين رقمًا..........  ثابتًا التحويت النفسية سرو ة، 



القلـب ســـمي قلبـًا لنررة تقلبـه وونبلي أي ن ي ه ا تمامًا، ه ا نصـــيحتي ألمتي    
واخواني وألحبتي أما موضوت ماهي النتب التي وقرأها القادة و ني ب يدًا عن النتب 

شــرعية التي ونبلي أي وترقق ب ا اارء وو ل  ب ا هيما وخا قيادته لقراءة هقه ال
الج ـاد هـإني أدعو األخوة ةمي ـًا  لى قراءة لتـب التاروخ، التاروخ وصـــنع الرعب أ     
القلوب والخوال من األخطاء ووصـنع حنمة القرار عندما تقرأ التاروخ تش ر ب ي للتاروخ  

وقق عندها عندما ت تي الفتن خالص لين ل   ي أي للمة قدروة ي وســـتطيع أحد أي 
تصبر لما لنت أهنر من  مدة والفتن اخي تلود من  ووم مع ابني عن الفتن عندما ت تي 
ي وسـتطيع أحد أي وردها هتنة علي وهتنة عرماي ت تي لااعصــار ي أحد وستطيع أي  

ــ    نع الرهبة من األخطاء وردهـا هتحتـاج التقوى والســـنوي و..........هقراءة التـاروخ تصـ
وتصـــنع عندك حنمة القرار متى تتقدم ومتى تت خر مع تقوى ال لماء وقراءة التاروخ 
تروـ  وـد اللـه ليق ت مـل، ال ون وقرأوي التاروخ و رهوي ال واقب ي........... باللحخة     
الراهنة التي ســـميت ا اللحخة القلقة ىلع هؤيء أي وقرووا التاروخ وأي وقرووا ب ين 

ل برة ولين ب ين الســياســي ال ي ورود أي وســتلل ااواقق من أةل مصــلحته لما  ا
وف ـل النريرون ولتـاب األمير اينـا هيلي وجـب أي وقرأ وهيـه هوائـد عخيمة ولنن       
منلعـة البا ل هو  دراك الســـنن من أةل الســـيطرة أنت وجب أي تقرأا من أةل  دارة  

و ي من قروة  ي نحن م لنوها قبل اا رلـة  ـاعـة لله وتقوى لله ألي أ ن اوت  )   
ووم القيـامة أو م  بوها(  ما أي ت  ب بم صـــيت  و ما أي تموت بقدرك ه نت تتقي  
ــانيــة التراة  أي تقرأ  اللــه هــاقرووا التــاروخ وقراءة التــاروخ هو قراءة التجــارب اانسـ

اتب ا اا لرات الســياســية وال ســنروة أي تقرأها ب ناوة وأنبه هنا أي تقرأها ب ين ل
هناتب ا وقرأها من خالل  ودوولوةيته ومن خالل عقيدته، أنت تقرأ م لراته وأحداثه 
من خالل عقل  ودون  من خالل رووة حنمة الله أ ةرواي قدرا ىلع الوةود تقرأها 
من خالل النخر  لى ال واقب من خالل ايستفادة من حنمة البشر وجب ىلع هؤيء أي 

به ىلع أي القائد ونبلي أي ونوي له ت امل خاص بينه وبين وقرووا هـ ا ي أرود أي أن 
الله أ الســـر، أعمال الســـر ه ا تقية من األخطاء و تا وق ت األخطاء هالله عل وةل 
أقـام ـا ىلع م نى الح  اـا هيـه من  خالص واـا هيه من تقوى عليه أي ونرر من      

ي وفرغ نفسه من النخر  لى قراءة القرآي ومن ايستلفار ومن قيام الليل ومن الدعاء وأ
نفســـه )ي تمنن تســـتنرر( أي ونخر  لى نفســـه  ي ب ين ايحتقار وب ين ال م ه ا ما 
وحتـاةـه القـائد أي وقرأ اا لرات ولنن ي وقرأها ب ين القائد ال ي ورود أي وســـيطر    
ولنن وقرأها ب ين الخوال من الله ه ا أ الجملة و ي هلنل قائد من الجماعات عندا 



نمـاء وســـتطي وا أي وقربوا لـه النتـب النـاه ـة األمر هيه  وول ولنن ه ا ونفي      ح
 .والحمد لله رب ال ااين

 

 

 :السؤال السادس

مـا رأوـ  بمـا ه لـه اـــاليف الدون األووبي رحمه الله ت الى من قتال لتوحيد الدولة      
 ااسالمية وهل ونطب  ىلع واق نا الحالي بالشام 

أ ه   حرلة التاروخ أ ه ا الباب ه ا ت لمت ا دعوني أشـريف نفسي   :الجواب

من شيخ ااسالم ابن تيمية رحمه الله علمني  واها وهي ا خفية أ لالمه واا تنخر 
هي ـا نخرة ااتـدبر ااتفنر تراهـا حنمـة الوةود تقوم ه ا ااســـ لة ىلع قضـــية     

مــة الجروــاي القــدري أنــا أومن وهــ ا راقبتــه أ حيــاتي لل ــا هوةــدت هــ ا الحن
اادقة.....القضية التي وؤمن ب ا لل مسل  أبدأ ب  ا ااقدمة ااتف  علي ا أنه من 
ل  ولتلم بالشـرت سـي اقب بالقدر قضية واضحة وس لة وو ره ا لل واحد لل مسل    
و رال أنه من ل  ولتلم بالشرت سي اقبه الله بالقدر ب د تل  تحت ه ا القاعدة ت تي 

الله عل وةل بالقدر؟ وىلع أي ة ة تســـري األمور؟  أحنـام قدروة لريرة ليق و اقب  
مما ونبلي أي وجتمع الناس ىلع ه مه ل ل  أي لل امرئ تجري عليه أقدار ايمتحاي 
ــه  وايبتالء  ما ىلع ة ة ال قوبة لما تقدم و ما ىلع ة ة ايبتالء لي رال اارء نفس

ل أي وبين ما أ قلب  )أحسب الناس أي وترلوا أي وقولوا ءامنا وه  ي وفتنوي(من أة
والصـــال  ترتقي مقـامـاتـه عنـد الله ترتفع درةاته أ اخخرة وال ي أ قلبه مرو     
وخ ر اارو وال ي هيه ة ل وخ ر ة له وأ الن اوة للنا حتى أ زمن الصــحابة 
سـنصـتدم مع قدر ي وف   وي مجال للمرء هيه  ي التسـلي  وه ا ما حدد مع الصحابة    

نن هناك ثمة للمة تقال أ أرقى أنوات الت بد  ي التســـلي  دوي أ الحدوبية ل  و
ه   ا نى ةرواي القدر هلما ةادل أبو بنر عمر رضـي الله عن ما قال  نه رسول الله  
ولن وخـ لـه اللـه لين هناك ةواب أ ليفية  دراك ه ا الف   أنه من أةل نصـــرة    

من هنا و تي التسلي  للقدر الدون وؤمن ب نه سـبيل نصرة الدون ولنن ي و رال ليق و 
حين تج ـل ليق، هـ ا ااوضـــوت أ الحقيقـة ونبلي أي و رهه القادة وونبلي أي    
و رهه ال لماء وأي و رهوا متى ونوي الحدود ومتى ونوي لســر السيق ووضع نفس  



داخـل اللار و  تا دخل أحده  علي  بســـيفه وأراد أي وقتل  هال ترد عليه و ي خفت  
علي  رداءك ألي القدر حين و تي  ما أي ودهع و ما أي وستسل  له شـ ات السيق ه ل   

هناك أقدار ي تنفع  ي أي تط  رأس  ليمر ه ا الف ل من أةل امتحاي ل  تنتصر لنفس  
 تنتصر لدون ... الخ 

ــر     هنـاك أه ـال ةرت أ الوةود ىلع هـ ا اا نى ول  تجر ىلع م نى اختيار الشـ
ا اا نى أنا ي أعتقد وقد قرأت سيرة االيف الدون من وأرةع  لى السؤال أ تقرور ه 

أي لـل ما ه له هو ىلع م نى الســـياســـة والتدبير و نما ةرى ه ا ىلع ودوه ىلع  
ــ لـة التي بين وـدونا، الله وجري من األقدار ماي      م نى القـدر هـ ا ةلء من ه   ااسـ

الصحابة أ بدر  وختارا اانسـاي وضـد قدرا وما وحق  له اانف ة، الله عل وةل نصـر   
بلير اختيـاره  للقتـال واللـه عل وةل هت  ل   منة ىلع وةه الخير مما ورودوي من    
ال هاب وال مرة ه  الصحابة ه نت انخر  لى حيات  ربما أردت أي تنوي شيئًا من الدنيا 

 ه بى الله  ي أي وض   موضع الش ادة والج اد وال ل  و....

 ه ا دون الله وختار له من وستح  ايختيار 

أنا ي أعتقد أعود أقول النلمة أنا ي أعتقد أي اــاليف الدون ةلن ودبر ااســ لة تدبيرًا 
ىلع وةه ةرى ه ا التدبير أ القدر وصـــل  لى منت اا من أي ورتفع شـــ نه وونوي 

ي لو أخ نا  مامًا أ حطين وبيت القدس وه ا وقع مع ب ض القادة اا ااـــرون و ن
مراًل أبي مصــ ب اللرقاوي هل تخنوي أنه ةلن وخطط لينوي أمام األقدار التي ةرت 
بـه لينوي ىلع م نى الره ـة اال يـة....... من عرال حـالـه وحـال أمراله ونوي حاله       
ل ل   الباي اا قامت هل تخنوا أي هؤيء الطلبة ةلسوا وخططوا ليق تنوي األمور 

ل   تدبير الره ة اا عل  من قلوب   واستحقاق   لدخول ما أم أي الله عل وةل دبر 
قـدرا الله من ةانب ااوماي لل ما أرادوا هقط أي ووقفوا مفســـدة واحدة ت لقت بما  
ت لموي من عرس لو ي تهبوا  ليه وأزالوا هنصره  الله و تا ه  مألوا الدنيا وشللوا 

من الناس من ودخل   أ قدر النـاس، الله وقي  من األقدار ىلع ه ا اا نى هناك  
اا صية اا وستحقوي واا بيتوا أ قلوب   من الخيانة للدون ومن اافاسد هالله 
وجري علي   األقدار ما ودخل أ ه ا التنوون القدري اواه  لحال   ليحن  الشـــرت 
ب د تل  علي   ووحن  القدر علي   بحنمه وهنا أناس و ل  الله ما أ قلوب   من 

ووللي هـ ا الخير وونميـه وونلل   أ أقدار ورودها الله ر،  أنوه   )وتودوي    الخير
أي ،ير تات الشــولة تنوي لن ( ه ا لين من القدروة أ شــيء ولنن ه ا من  دراك 



ــر اا خل  له( ه ا حدو  أو ا   حنمة الله، ي ووةد أحد رســ  قدر لما ورودا )لل ميس
ألمر ومن الخيار شيء، أنت مطلوب من  ااسـل  ضـ ه بين عيني  أنت لين ل  من ا  

هقط أي تصل  أ السر عالقت  مع الله وأي تبيت الخير ل  ا الدون ول  ا ااسالم ث  
أي تقق موقق اات يئ لقدوم القدر ال ي وره   الله عل وةل به و تا ةاء ه لي  أي 

وحينئ  ورتفع أمر  تضـي ه بسبب هوى أو ش وة أو.... الخ................ أقدم  ليه هيرتفع 
ه ا الرةل أ دون الله وميض لحخة هيدخل التاروخ ه ا هي اناعة األقدار بالنسبة 
لب ض من ودخل التاروخ أ باب البول أ بئر زملم وودخل التاروخ من باب أبي ة ل 

 وأبي ل ب وهناك من ودخل التاروخ من باب خالد بن الوليد وأبي عبيدة و...

تاروخه الشـخصـي ب رت عجيب وي ب س أي أهضفض م ن  أ    اـاليف الدون  تا قرأت 
ه ا الباب ألهميته ألرر مما ترودوي من األةوبة الحدوة التي تجيب عن الواقع ألي أ 
الحقيقـة من وـدرك هـ ا ي و رال الواقع، ال جيـب أي أئمتنـا ال خـام الـ ون اـــن وا        

ومرال تل  عمر بن عبد  ال جائب أ التاروخ لانت عاقبت   أ أمر التدون خيرًا ل  
ــالحًا     ال لول لـه تـاروخـه من ااال والجاا والدنيا وااتع ولننه لاي رةاًل أ داخله اـ
وانخروا  لى دخولـه  لى ااـدونة عين واليًا ىلع اادونة من قبل األمووين هجمع من   
ه  سموا ب د تل  بفق اء اادونة الفق اء السب ة والفق اء ال شرة وةم    وقال 

آخ  قرارًا  ي ب د أي تقرروا أنت  هيه دون وو رال الســنة وأرســل لل لماء أي وجم وا  ي 
له السـنة وقال للمته أ اادونة سـ نشـر السنة و....الخ وهو مع دنياا وتل تا ب ا    
هلما وال  لى موقق الخالهة أ تل  اللحخة التاروخية القليلة لنن ا ومضة عخيمة 

ــار تل  ال ــاليف الدون لو نخرنا  ليه أ ل ن ا هي التاروخ ا لاهد ال جيب أ دنياا، ا
ــد الدون......... من قواد   ــنري وخاله أس ابتداء أمرا لما ننخر  لى رةل هو ابن قائد عس
االيف الدون وبر،  أنفه ساقه الله  لى مصر وحاله لحال الشاه ي اا قال أساق  لى 

بري، الناس وسيروي ىلع ه ا مصـر ر،  أنفي هال أدري وسـاق أ  لى.........أم  لى ق  
اا نى ولو تفنر لل واحد هينا ىلع ه ا اا نى لوةدا أ نفســه ه هب  لى مصر 
مر،مًا منرهًا وبدأ تل  السـر ورأى الله هيه خيرًا وستح  أي ورهع وهيه  نسانيته وهو  
لين خالي من اانســـانية واا رأى مصـــر مع لراهيته اجيئ ا رأى أن ا تســـتح  أي 

القائد دوي ،يرا وقتل ال بيدون واستقل استقالًي هيه شب ة الخروج عن آل  ونوي هو
زنني وهن ا ب د تل  مات سيدا هتلوج زوةته من أةل ماتا؟  ماتا تخنوي؟  لنن الله 
ــه من حب الح  واا تلر عنه ال لماء    ــع الح  اا و ل  أ نفس ــ ه موض ت الى وض

عااًا تقيًا عابدًا زاهدًا خائفًا من الله مع  لابن شداد اا واق لنا االيف الدون وصق لنا



 نسـانيته التي نراها أ تحرلاته هخرةت تل  ااقادور ىلع ودوه ىلع ه ا اا نى  
أما عن ه ا التفنير أنه وضـع سـياسـة وةلن هنا ووضع أ سياسته ليفية تجميع    

 الناس ه ا عندنا هو لاي ورود حلب وأخ ها لاي ورود دمش  و...

باح  أي وقول  نما وض  ا تخطيطًا هو رآها تجري أ األقدار ىلع ه ا  هل وستطيع
اا نى تجميع ليتحصل له القوة احاربة الصليبين مع أنه لاي مع محاربته الصليبيين 
ــية النبرى التي نحن   ــفقات الســياس ووالي ه ا وو ادي ه ا ووتفرغ ل  ا وو قد الص

سـياسة وربما لو وةد أ زماننا لرأد النرير  اخي ي ننخر  لي ا  ي ىلع ة ة الحنمة وال
من خصــومه أي ه ا التصــرهات ىلع ة ة الضــالل واينحراال لألســق التاروخ ي ونتب 
أ لحخته ألي اا ااــرة حرماي وخصــومة ولالم األقراي وطوى وي وروى ث  ب د تل  

ندما تنتـب األمور بنتـائج ـا وانخروا  لى خصـــ  لـه محب خل زنني وهو ابن األثير ع    
وتنل  عن اـــاليف الـدون أ النـامـل ليق ولمل بـه وولمل من ولتفـت لـه  نما وقوم       
اانصــق بإع ار ابن األثير ب نه محب خل زنني ولين محب ل  ا الصــاعد الجدود ال ي 
ترهع به األمة، أردت أي أقول شـيء وه ا هضـفضة ا نى القدر ليق وجري وأرةو أي   

ل االيف الدون لاي حقًا وفنر ما نقوله اليوم تف   ىلع وة  ا، بالنسـبة للسـؤال ه  
أم أي األقدار ةرت به ىلع ه ا اا نى ليتحق  له القيادة أ بالد الشام ليتحق  له 
النصر ىلع الصليبيين أ حطين وهت  بيت ااقدس مع أنه حصلت مصائب أ زمن 

م اا أ اـاليف الدون ولو أنه ل  وحق  ه ا اينتصـارات لسب من قبلنا أ ه ا األوا  
أه اله ماي نرضاها من م ادنته من  ةرائه ب ض ال دي التي ربما ننخر  لي ا نخرة ،ير 

  وجابية، 

هل وجيل ألحد أي وقوم هيقاتل ىلع ه ا اا نى والجواب ي وجيل قتاًي اســـل  ىلع 
،ير م نى مـا أرادا اللـه عل وةـل من أي ونوي الـدون للـه لله أما قتال من أةل ااال      

لطاي و... هال نجيلا أما بال ودة اا ســب  هســينوي القتال انخر ماهي أهمية  والســ
الحدو  أ الساب  وااتا أتنل  به وااتا قلته ألي القتال ي بد أي وقع شئنا أم أبينا 
 تا اهترقـت األمـة ي بـد أي وقع بين ـا القتـال هإما أي ونوي ه ا القتال ســـاحقًا ل ا      

ي ا و ما أي ونوي ســـبيال لتقي وجري الله ىلع ودوه بـدخول أعدائ ا والســـيطرة عل 
ااخالفة بين اخخرون هيجري ه ا من أةل تحقي  قدر الله أ الحسنى والخير والنصر 
للمؤمنين والله ســـبحانه وت الى هو رب القلوب و ل  من وقاتل أ ســـبيله ومن ي 

ال ميل نحن وقـاتل أ ســـبيله من التقي ومن الفاةر من اا ةور ومن األاـــيل من  
نتحـدد هقط عن واق نـا وعمـا نراا وعمـا أ نفوســـنا من ال وى وترك ال دل أ     



الحن  ىلع األشخاص، للنا ل ل  وما هينا من الض ق أ النخر  لى الخواهر وم رهة 
البوا ن ول  دخل من الجواســين أ أمتنا ه هســدوا هي ا هل  ننتشــق أمره   ي  

تامًا، أبو ابراهي  ااصـري ال ي لاي وخطب أ  ب د أي انت ى أمره  ولشـفوا لشـفًا   
بيشــاور وه ا رةل واا تجلن م ه ان قال ل  أي أحدًا شــ  من رائحة ال مالة ه و  
ــوس، ه ا أمر    ــاهل منحط داس ــائل ث  تبين ب د تل  أنه س ل اب خطيب ونتب الرس

ة الرضا أمتنا ه نا أقول ال ي اعتقدا أنه  تا حدد التفرق ول  وحصل ايةتمات ىلع ة 
هإي القتال آت ي أةيلا لننه ســي تي ولو وقق الناس ليوقفوا ما اســتطاعوا ألي قدر   
اللـه  تا اهترقـت األمـة أي و اقب ا بالقتال هيما بين ا ايختالال ي وحبه الله وقد قال    
)واعتصموا بحبل الله ةمي ا وي تفرقوا( ه  ا اا صية  ي وق ت سي اقب بقدرا وما 

 ل الناس قدرا؟  أي وقتت

ه ا ايقتتال  ما أي وؤدي  لى ااح  ي أحد وســـتح  أحد من   أي وولى و ما أي وقع 
ىلع م نى الرضـــا اال ي أي رةاًل ورود أي وجم    )ت الوا  لى للمة ســـواء ت الوا ي 
تتخ وني أميرًا ت الوا  لى دون الله( ه ا رةل وره ه الله وهو وقاتل ورود أي وجم    

أي القتال هرو عليه ر،  أنفه، ايبتداء أي الشرت وقول بنلمة حاسمة  ي  لدون الله أو
لـل قتـال ىلع ،ير هـ ا اا نى أي ونوي الـدون للـه للـه هـ ا با ل قد وقول أحد        
اةتماع   ىلع ه ا اا نى ه ا شــ ار وتخ ا لريروي ولين ل ل  و ني واحد و تي 

قاتلوا ه ا الدعاوى ي وجوز لفقيه وروـد أي وقول أنـا أرود أي أةمع الناس من أةل أي و  
أي وقول ن   ن   أنـت دعواك اـــحيحـة وبـالتالي ةائل ل  أي تقاتل اخخر ادخال      
تحت سلطان  ه ا هقيه ةاهل ه ا هقيه ،بي ول  من األ،بياء أ أمتنا هقيه و،ير 
هقيه هال أحد و تي ودعي اخي وقول هالي اــادق أ دعواا ورود أي وجمع األمة دعوا 

ــارت وقول ي تتقاتلوا ي نرود أي وفترقوا اهتراق ا لقدر هو ال ي ول  للمت   ابتداء الشـ
سـياسـي ث  اهتراق عسـنري هيؤدي  لى القتل نحن ي نرود تل  ولننه سيقع ستقع    
ال قوبة اال ية وبالتالي  ما أي وت  ااح  اال ي واياـــطالم و ما أي وقع أي وللب 

األمة وه ا ال ي نرةوا مع أنني ي أرى أي أهل ةماعات ه ا واحد تقي هيقوم بمقااد 
اليوم و ني بين ا من ايقتتال  ي لحال أهل ة ن  وه  وســبوا ب ضــ   ب ضــًا للما  
دخلت أمة ل نت أخت ا الجماعات أ حال بالء ووسـب ب ض   ب ضًا ل ن   أ حال  

 وقول شوقي...........  ال هاب  لى القصر ........... واختلفوا أ من وقطق الرمرة ولما



ولـ ل  ه ا هو الجواب أنا ي أةيل ألحد أي وقاتل ألي اـــاليف الدون ل  وقاتل ىلع ه ا  
اا نى ابتداًء  نما هي األقدار التي ةرت  لى القتال ومن قرأ الســـيرة عرال ه ا تمامًا 
 والحمد لله رب ال ااين 

 

 

 السؤال السابع  

خير أمة نسمع لريرًا عن الللو مع لل برٍّ وهاةر، السـؤال السـابع من أسئلة األخوة أ   
 هل األمر ىلع   القه أم أّي هناك ضوابط ل ل  

ــرب له األمرال من أةل أي و ر د،   الجواب:  ــل  ي وض ــلى الله عليه وس حدو  النبي ا

النبي اـلى الله عليه وسل  وقول: )و قاتل مع لل برٍّ وهاةر( وأهل السنة وقولوي ب ي  
 لى ووم القيامة ومع لل بّر وهاةر وااقصــود ب  ا من ورهع راوة الج اد الج اد ماوإ 

وهـ ا ىلع اا نى  تا ل  ونن ثّمة  ي هو أي  تا هاةر رهع راوة الج اد نقاتل ليتحق   
الدون و تا قام تقي نقاتل تحت راوته، لنن ي نقاتل مراًل مع الفاةر من أةل هجورا ه ا 

 ،قصود به الج اد أ سبيل اللهي وجوز،  نما هو الج اد اا

 ليحق  مقااد الج اد أ سبيل الله نقاتل تحت راوة ه ا الفاةر ه ا أوًي 

ثانيًا:  تا و ةد التقي وو ةد الفاةر  تا لاي الفاةر أ هجورا ىلع نفسه وهو قوي أ 
القتال هن هب  لى من وحق  مقااد القتال لننه  تا أراد أي وؤّمنا أ الدون هن هب 
ــد التقوى وال ل ، ال برة بمن وحق  لنــا   لى التقي ألنــه هــ ا هو الــ ي وحق  مقصـ

ال  القوي ن هب  ليه وي نختار ســـواا و تا ل  ونن ثّمة ااقااـــد هإتا و ةد التقي ال 
هنـاك  ي اختيار ه ا الفاةر ال ي وقاتل الناس تحت راوته والناس انتخموا تحت راوته  
ألسـباب قد تنوي أسـباب عشائروة أو أسباب واق ية  لى ،ير تل  هنحن نقاتل، أهل   

األمرال لي رد ولنن ي وجوز  التقوى وقاتلوي تحت راوته، و ني ه ا الحدو  ي وضـــرب له
أي و خ  هن ا دوي النخر  لى محيطه، محيطه هو ال ي وحق  لنا ه ا اا نى، النبي 
اــلى الله عليه وســل  وقول والدون وقول نقاتل من أةل أي وبقى الج اد قائمًا ه ا 
مقصد الج اد قائ ، ) يتلال  ائفة من أمتي تقاتل ىلع الح ( همن أةل تحقي  ه ا 

ــارة النبووة أن ا  ائفة قائمة ىلع الح  الن بوءة النبووة التي ب ا وت  تحقي  البشـ



همن أةـل تحقي  هـ ا ودخولـ  أنت هي ا هال ت وقاق القتال  تا لاي راهع راوة الج اد    
والقتـال هو هاةر وهو أ هجور خاص به ولين أ هجور خاص بالج اد والقتال ب ي  

 اعةوقاتل لفجورا هحينئ إ ي سمع وي  

والله ت الى أعل  والحمد لله رب ال ااين    

 

 

 :السؤال الرامن

هـل اينـدماج مع التيار الج ادي مع الجماعات التي ي ت تقد أي الج اد ســـنة لونية   
 وسنة شرعية.......... اقامة الدون اندماج احي  ومجدي، 

ه ا السؤال ولل األسئلة التي تقدمت من أسئلة األخوة ي ووةد ل ا ةواب  :الجواب

 حدي و نما لل ا تقوم ىلع  دارة اا رلة بحنمة وبفقه وتقوى 

أوًي: انخر  لى ه ا السؤال ال ام وعموميته و ني األخ وقول الج اد مع الجماعات التي 
اد لاهر هال ووةد أحد من ي ت تقد أي الج اد سنة لونية وسنة شرعية من نفى الج 

 وائق ااسـالم سـوى القادونيين و...............وب ض من وسموا ب تبات م هب ابن آدم   
األول وي ورى الج اد شــرعيًا وب  ا اا نى )دهع الصــائل( ول ل  و ني أخاال من ه ا 
اا القات وااقصــود من ه ا الجماعات الج ادوة ومنن أي تلتقي مع عمل الجماعات 

خرى التي ي تصــنق لما هو الشــ ي اليوم بجماعات ال مل الســياســي وي بجماعات  األ
ال نق والتي ي تسـتخدم الج اد أ  سقاط الطوا،يت والت امل مع مخالفي ااسالم  
من الحنام و،يره  ه ا ودخل أ ما تقدم من النالم ه ناك ةماعات أ سوروا مراًل 

د بشــار وحاربوي هلما انتشــر الج اد أرادوا أي ابتداًء لو قيل ل ا ن هب  لى الج اد ضــ
ــار ولو    وج لوا أنفســـ   أئمـة وقـادة ل  ا الج اد ابتداًء ي وؤمنوي بج اد أمرال بشـ
سئلوا عن حن  القتال قبله لنفوا وحرموا ومن وا وثربوا ولنن   ب د أي انتشر الج اد 

ت اوي والنرير من واـار للمته هي ال ليا بفضـل الله عل وةل نشؤوا هيه مع خ يي و  
الشـر، أوًي وجب ال مل مع لل مسـل  لتحقي  مصـال  ااسالم أ ةوانب ي تؤدي  لى    
مفاسـد شرعية مادام أي اخخر........... ال مل م   قلياًل أي ت مل م ه بمقدار ي وحق   
الفسـاد وبما ي وحصـل له اامارة هيما وت ل  بمفاسـد اعتقادا ه ا من الشيء ااقرر    



أي تتف  م ه ىلع تحقي  أعمال بسيطة مع قدرت  ىلع  دامة اا رلة ب د  وومنن
ه ا األهداال الوسيطة مع قدرت  وتنب   وحنمت  وقراءت  للواقع أن  تستطيع أي 

 تتابع ب دا  تا تخلى عن  و تا ابت د ب د تحقي  األهداال الوسيطة 

مـا تت ــامـل بشـــيء   ثـانيـًا: وجـب النخر  لى أي لريرًا من الجمــاعـات ااســـالميــة رب    
من............... بم نى أن ا واق ية وأشياء هي ا مع الواق ية ااصلحة ه نت تقرأ تاروخ 
هـ ا الجماعات قراءة اـــحيحة لترى أي هؤيء ىلع الصـــدق منا أتوا به  لي  أم أن    
وستخدمون  هقط من أةل مصالح  ؟ هل أنت ااحب القرار أم أنت مجرد ملفل ناهع 

  ؟ علي  أي تقرأها قراءة احيحة أ ه ا الباب ل   وستخدمون

األمر الرــالــ  هــل وعي ةمـاعتــ  ىلع اخخر وعي اـــحي  وؤدي  لى عــدم انليق    
وتهاب    لى ه ا الجماعات لل ه ا األمور و،يرها ونبلي دراســـت ا عند اتخات مرل 

م ب ا ه ا القرار بايتحاد ىلع أهداال بســـيطة مع ه ا الجماعات لل ا ونبلي ايهتما
أ  روال م ينة ونوي ااسالم هو ااست دال وااسلموي ةمي ًا ه  ااست دهوي 
هحينئ  ونبلي أي وضع ااسلموي بنل  وائف   وةماعات   واختالهات   الفق ية 
وال قدوة و.........ضــمن دائرة أهل الســنة والجماعة تاروخيًا أي وتفقوا أي وضــع وده  

ــالم ةمي  ا ه ا  بيد ب ض من أةل تحقي  أهداال اا ــائل عن أمة ااس ســالم برد الص
شــيء مقرر أ دوننا ووجب أي نف مه وأي ونوي الخالال الشــدود ال لمي ال ي ونوي 
أ لحخـة من لحخات اللمن أي ونوي حالمًا علينا عند حال ايضـــطراب أنت  ت رهوي  

ورهع أنه أ وقت من األوقات ل  ونن هناك ثمة عمل لجماعة  ي تنروســ ا لنفســ ا 
مشـروعيت ا ورهع راوت ا ومن ج ا وأ مرل ه ا الخرال لانت الخصـومة شدودة بين   
ــلمين لين ل   عمل  ي ه ا ولنن الخروال تتلير وونبلي  تا تليرت الخروال أي  ااس
ونوي هناك الحني ، ماتا اختلق القرآي النرو  عن الحنمة؟ دائمًا و تي القرآي النرو  

هو حنمـة الجواب هو حنمـة  عمـال الشـــرت أي ترلب     والحنمـة ألين القرآي النرو  
األرةـل للشـــرت من أةل أي و مل أ الواقع أنت تدور الواقع من خالل الشـــرت حنمة  
التوازنات واافاســـد وااصـــال  ااتا ي ونوي الرةل عااًا بالقرآي ولين حنيمًا أ 

ل ل  الجواب أي  دارة اا رلة ل سنري أو  داري أو سياسي ألين أ القراي الحنمة 
الله عل وةل و طي أقوامًا حنمة  دارة النخر  لى الواقع أ تقدو  حال ىلع حال وأي 
تقدم من األقل شـرًا وتقدم األلرر شــرًا وأي تســتب د ه ا وأي تقي  ه ا، ه ا لله أو ا  
األخوة من هقـه الت ـامـل مع الجماعات ااســـلمة ه ا أمر واألمر الراني ال ي أعتقدا    

يرًا وأرةو أي وف مـه النـاس ىلع وةـه الحـب ولين لالختالال ل نني أ     وقلتـه لر 



م رلة ليقال أحدنا أنه األاــوب نحن للنا أ بالء عخي  مع أي ه ا البالء قادم وراءا 
أ  ني اينتصار ال خي  وقادم وراءا الفوز والنجاة وتحقي  مقااد ااسالم وتحقي  

د مرة لل ووم نلداد ثقة أي هت  بيت ااقدس النبوءات الشروفة بإتي الله ننرر مرة ب 
نقترب  ليه شـيئًا هشيئًا ال ي ونبلي أي وف   أ ه ا الباب عودة  لى ما تقدم من  
ااوضـــوت القـدري وا أو ا األخوة األحبة قد نختلق أ.......... ولنن القدر وحنمنا أ  

............ أي ندخل اتجـاا واحـد للنا وصـــب  أ باب واحد قدري ر،  أنوهنا ه ا الباب.  
الباب وحدة واحدة مع اختالهنا أ مسائل ،ير ه ا الباب، ه ا الباب اتفقنا عليه أ 
ه ا الخرال هلنسلنه ي ووةد عندنا أبواب أخرى لنا خيار النخر هي ا والحن  هي ا مراًل 
خيار ال مل الســياســي عندما ولل  ال مل الســياســي وال مل الدعوي وولل  ال مل  

ايةتماعي من الصدقات والجم يات و،يرها ي وبقى لألمة  ي خيارًا واحدًا وهو  الخيري
خيـار ال مـل الج ـادي هنتف  ونـدخـل هـ ا البـاب اـاتا نبدأ بفت  ملفات اللائبين         
وملفـات األبواب األخرى هل نحن بمرل ه ا الســـ ة لنفت  األبواب حولنا هل ه ا من  

وي أمة قد اةتم ت ر،  أنف ا قدرًا ىلع ه ا الدون ومن الحنمة ومن الفقه عندما ون
البـاب وهو اختيـار القتـال وااواة ة أ ســـبيل الله وم اداة أعداء الله ه ا الباب    
عندما وصب  الخيار الوحيد ااتا و تي أحدنا وورهع عقيرته ت رهوي ما م نى عقيرته: 

رهع عقيرته رةل مرة ضــربت رةله عقر رةله هرهع رةله وة ل وصــي  هج لوا وقولوي 
أي رةلـه التي قط  ـا وب ض النـاس رهع عقيرتـه ووقول هؤيء وخالفوننا أ الباب     
الســياســي وهل موةود باب ســياســي وا رةل حتى نختلق حوله نحن اخي أ باب  
البالء وأعداونا اخي وف موي أنه ي هرق بين السـياسي ااسل  السني وبين ااجاهد  

ي ورودوي ااسالم حتى ال مل ايةتماعي قد عادوا وا السني والله ي هرق اخي عنده  
أخوة حتى الجم يات ااســالمية الخيروة تحارب وهي تصــنق باارهابية و ني ي هرق 
ــدق ب ا ىلع األمة   ــوال هلوس من أةل التص ــاليف وال ي وحمل ش بين ال ي وحمل الس

ن أموال   ااســلمة الفقيرة لل   وضــ وا أ باب واحد ولوحقوا وســجنوا وحرموا م
وحرموا من أعمال   واألمور تت زم وأنا أعجب عندما تصـب  الخيارات ضيقة ولود الناس  
ضـيقًا أ وضـع الشـروط و ني وا  خوتي انخروا  لى السلق،  السلق أ حالة نصرة    
وأعخ  دونـًا وتقوى وألرر علمـًا مع تل  لانوا وخففوي شـــروط الت اوي هيما بين     

  من الحب والقرب أ دون الله عل وةل ما تت جب منه ووسـع ب ضـ   ب ضًا وبين   
وي وضــيقوي أ تســمية ب ضــ   ب ضــًا بالضــالين ووســب ب ضــ   ب ضــًا ووفترق  
ب ضـ   ب ضـا وو لن ب ضـ   الحرب ىلع اخخر مع أي ااسالم منتصر ودولة ااسالم    

الحال  لنا قـائمـة وال ل  ألرر والتقوى ألرر اليوم ال ل  أقـل التقوى أقـل والبالء هو     



ــرو ًا عليه أ الت امل والحب والويء بيننا وبين  خواننا وا قوم  ومع ه ا لله نلود ش
ال قالء وقولوي  تا.......... هسدت الشروط و ني لو لاي هناك دولة  سالمية ه لي أي 
أعلن أنه ي ونبلي أي ونوي سني هو ال ي وحنم ا وسلفي هو ال ي وحنم ا  تا لاي 

القوة لنا لنن حين و تي أعداونا يستئصالنا نلول ه ا الشرط ونقول لل من الخيار لنا و
هو مســل  ت ال م نا بم نى نخفق الشــروط عندما وجيء البالء ليتســع ألناس ألرر  
ليتحق  النصـر وأسبابه، النصر النبير ي وتحق  من خالل النخبة، النصر النبير وتحق   

ورأوت الناس ودخلوي أ دون الله أهواةًا(  من خالل األمـة) تا ةـاء نصـــر الله والفت   
النخبة ل ا قيمت ا أ القيادة وأ الجمع والنخبة من حنمت ا أن ا تضع الرةل ال ي 
وصل  ل  ا اا رلة مع أنه لين ةلء من   أ ةانب من ةوانب ال ل  ألن   حنماء 

روب أننا وليسـوا سـف اء هااقصـود عن ما ولود البالء ونبلي أي نخفق الشروط والل   
نحن عندما ولود البالء نلود الشـروط للما زاد البالء للما نبل ب ضنا بشروط ةدودة من  
أةـل ايتحـاد ودخول ااحبـة ي أه   ه ا ه ا أســـئلة ترار تدل ىلع قلة عل  وقلة    
تقوى وقلة حنمة الحني  وال ال  والتقي وال ابد هو ال ي وخفق الشروط عندما ولود 

ومًا  ةماع   أنه ي وجوز للقاضــي أي ونوي مقلدًا ه ا شــرط شــدود البالء، ال لماء قد
ااتا يتسـات دائرة ومساحة ال لماء أ األمة، قل ال لماء ول  وب   ي قلة ي وستطيع  
هؤيء أي وملؤوا ساحة األمة بالقضاء وهنا  ال لماء خففوا الشروط وقالوا وجوز للقاضي 

قاعدة األاــول  تا ضــاق األمر اتســع قدرًا وشــرعًا  أي ونوي مقلدًا ألي األمر ضــاق وه ا 
هحين وضـي  األمر نوسع الشروط ونفت  األبواب وحين وتسع األمر نضي  ي ب س ااتا  
رضـــي ال لمـاء أي و خ وا ب حادو  القدروة قدري من القدروة وألنه لو وةد ،يرا ممن  

 وحمل الحدو  ال ي تحتاةه األمة ألخ وا منه وترلوا 

السنة الصلبة ل...............وهن ا تنوي الشروط حتى الشروط شروط قبول ترلوا شرط 
الشــ ادة  تا لاي ال لماء ي وقبلوي شــرط رةل هيه نوت قديف أ مروءته لو  ب  ه ا 
الشـرط أ زماننا ربما ي تقبل شـ ادة األئمة وي قادة الجماعات وي تقبل ش ادة أحد   

 ا قاعدة ونبلي ايهتمام والحمد لله رب هتســـقط الحقوق،  تا ضـــاق األمر اتســـع ه
ال ـااين وةلال  الله خيرًا ىلع ه ا األســـئلة التي أســـ ل الله عل وةل أي ألوي قد  
وهقـت لرهع منـارات وســـيرة لإلةـابـة عن ا وي ووةد لالم تام أ مرل ه ا األبواب     

 ار أالسـياسية الخطيرة  نما تبقى األبواب مفتوحة ومشرعة للحنماء وألاحاب القر 
  دارة اا رلة  دارة احيحة 

 والحمد لله رب ال ااين


