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 داءــــــــإهـ
  

 .  يلتمسون مواطَن الرضى والعزَِّة والجهاد.. ـ إىل الذين هاجروا يف سبيل اهلل  

 ..! لًة وال يهتدون سبياًل فال يستطيعون حي.. ـ إىل الذين ضاقت بهم األرُض بما رُحَبت  

 ! وافرتاِش األرض، والتحاِف السماء.. والوديان .. ـ إىل الذين ألجأتهم الهجرُة للعيش يف الكهوِف  

وُحِرموا أدنى حقوقهم .. فُسحبت عنهم جنسياتهم .. وأوطانهم .. ـ إىل الذين تنكَّرت لهم بلداُنهم  

 ..! بنا اهلل ال لِذنٍب سوى أنهم يقولون ـ بحقٍّ ـ ر.. 

 ..!!وأشدَّها فتنًة وبالء .. ـ إىل الذين تنكَّر لهم الناُس ـ رهبًة أو رغبة ـ يف أحلِك املواطن والظروف  

 ..!! ـ إىل ذلك الطريد الذي لم يرتك الحقُّ له دارًا يأوي إليه  

  

.. وتهنأ به نفوُسهم .. عسى أن يكون فيه ما تقر به أعيُنهم .. إىل هؤالء جميعًا أهدي هذا الكتاب  

 . إنه تعاىل سميٌع قريب

 

 .املؤلف

 



 (امـــأحكو.. ٌل ـــاِئــمس) اهِلْجـــــــَرُة 

 

3 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ةــدمــ مق
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، منن يهنده 

 . اهلل فال مضل له، ومن ُيضلل فال هادي له
 .ريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسولهوأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال ش 
   َنُْتْم ُمْسلُِمون

َ
َ َحقذ ُتَقاتِهِ َوال َتُموُتنذ إاِلذ َوأ ِيَن آَمُنوا اتذُقوا اَّللذ َها اَّلذ يُّ

َ
 . 201:آل عمران يَا أ

   َِي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة وََخل َها انلذاُس اتذُقوا َربذُكُم اَّلذ يُّ
َ
َق ِمنَْها َزوَْجَهاا َوَبا ذ يَا أ

َ َ َن َ لَاا ْكُ  ََ إِنذ اَّللذ رَْحااا
َ
ِي نََساااَقَُوَن ِْااهِ َواَّْ َ اَّلذ ْم ِمنُْهَمااا رَِجاااالث رَيًِااناث َوًَِساااقث َواتذُقااوا اَّللذ

 . 2:النساءَرقِ باث 
   َوقُوَُوا قَْوالث َسِديداث َ ِيَن آَمُنوا اتذُقوا اَّللذ َها اَّلذ يُّ

َ
ْعَمالَُكْم َوَيْغفِْر لَُكْم  . يَا أ

َ
يُْصلِْح لَُكْم أ

َ َورَُسوََلُ َفَقْد فَاَز فَْوزاث َ ِظ ماث   . 12:األحزاب ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَّللذ
، وشنر  األمنور محندها،ها، وكنل فإن أصدق الحديث كتاُب اهلل، وخيَر الهدي هدُي محمند : أما بعد 

 .  لة، وكل ضاللة ف  النارمحدهٍة بدعة، وكل بدعة ضال
المسلم ف  حيا،ه الدنيا ال بد له منن أن ينحناب بيليتنه ن رناهراً وبا ننًا ن إلنع اهلل ،عنالع وإلنع  فإن وبعد،  

األرض ..  فيلتمس البقعة من األرض الت  ،تحقق فيها ن علع الوجه األكمنل ن سنالمة العبنادا والندين.. مرضا،ه 
وُيحين  الااينة التن  ُخلنق الأللنق ألجلهناه أال وهن  عبنادا اهلل ،عنالع وحنده،  .. يننه الت  يستطيع أن يُظهر فيها د

نذ َواًََِّْْس إاِلذ ِِلَْعُبُدونِ  :كما قال ،عالع  .65:الذارياتَوَما َخلَْقُت اْْلِ
ِيَن ُحَنَفاَق وَ  :وقال ،عالع  َ ُُمْلِِصنَي ََلُ الد ِمُروا إاِلذ ِِلَْعُبُدوا اَّللذ

ُ
اَةَ َوُيْتتُاوا َوَما أ ُيقِ ُماوا اَصذ
َ ةَ َوَذََِك دِيُن الَْق دَِمةِ   .6:البينةاَزذ

والةهنناد بنناٍق مننا بقينن  .. باقيننة مننا بقنن  الةهنناد، وجوهنند العنندو فننالهةرا مننن هننذا الوجننه مسننتمرا و 
فنالهةرا .. وإلنع أن ،قنٍو السناعة .. وبإمناٍٍ ودون إمناٍ .. وهو ماٍض مع كل برٍّ وفاجر .. السماوات واألرض 

 . وسبب ومسبب له.. وكل منهما الٍب وملزٍو لآلخر .. والةهاد خطان متوابيان ومترابطان 
فمنن أراد أن ُيحينن  فريضنة الةهنناد ال بند لننه أوالً مننن أن ُيحين  فنن  نفسنه فريضننة الهةنرا والتمننايز إلننع 

ووقننن  .. نيين حيثمنننا وجننندا وينحننناب بيليتنننه إلنننع المعسنننير والتةمنننع ا يمنننا ..والنننذين آمننننوا  ..اهلل ورسنننوله 
ويتحقنق لدينه التمنايز والمفاصنلة ن المادينة والمعنوينة ن عنن التةمعنات الةاهلينة ومعسنيرا،ها بقندر .. يتواجندا 

فنالهةرا ن بمعناهنا العناٍ ن مقدمنة ضنرورية وجنادا .. المستطاع، وبقدر ما ،قتضنيه الملنلحة والسياسنة الينرعية 
ل إسننالم  جنناد يسننتهدن اسننتئنان حينناا إسننالمية علننع جميننع مسننتو  وانبعنناع عمنن..  حينناء فريضننة الةهنناد 
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ومسنتو  النهنوض ..والندعوا إلنع اهلل  يرقنع إلنع مسنتو  ا سنالٍإسالم  فريند وإيةاد جيل .. ومرافق الحياا 
 ! وحملها ا نسان.. بتبعات األمانة العظيمة الت  أب  السماوات واألرض والةبال أن يحملنها وأشفقن منها 

ال يمين أن يتحقق ش ء منه ف  رل غيناب التمنايز .. الر،قاء المنيود إلع مستو  هذه األمانة هذا ا
 ..! والمفاصلة التامة للةاهلية المعاصرا بيل ،ةمعا،ها ومؤسسا،ها

والتعننايا انمننن .. ال يميننن أن يتحقننق شنن ء منننه فنن  رننل اخننتالف الرايننات والمفنناهيم والتلننورات 
 ..! جهة والبا ل وأهله من جهة أخر   الموهٍو بين الحق وأهله من

يملنننك فننن  سنننبيل الطواغيننن   ال يمينننن أن يتحقنننق شننن ء مننننه والمنننرء يقننندٍ شنننبابه وعمنننره، وكنننل منننا 
 ..! الظالمين

وهذا ال يعن  ضرورا انعداٍ االحتياك أو اال،لنال بالتةمعنات الةاهلينة المعاصنرا المحيطنة بالندعوا 
ال نعنن  هنذا، وإنمنا نعنن  أن ال يينون هنذا .. ال .. سياسنة الينرعية بقدر ما ،قتضيه الضنرورا والملنلحة أو ال

ومننا سننواه مننن التمننايز والمفاصننلة .. اال،لننال أو االحتينناك هننو األصننل، وهننو النندا م الننذي ،ننركن إليننه النننفس 
 ..! ييون فرعاً وحالة استثنا ية  ار ة ومؤقتة 

ا والحاجننة، وعلننع قنندر مننا ،قتضننيه ييننون علننع قنندر الضننرور .. نعننن  االحتينناك أو اال،لننال الظنناهر 
مع المحافظنة الدا منة علنع العزلنة الينعورية، .. مللحة الدعوا إلع اهلل، واألمر بالمعرون والنه  عن المنير 

خننالطوهم :" وعلنع منندار األوقنات، كمنا فنن  الحنديث.. والهةنرا البا ننة عننن كنل منا يمنن  للةاهلينة مننن صنلة 
   ". ا ن وبايلوهم بأعماليم بأجسادكم ن إن كان  الأللطة ال بد منه

..  ن رغننم أهميننة الهةننرا كمقدمننة ضننرورية للةهنناد ونلننرا هننذا النندين وإعننالء كلمتننه أخننر  ومننن جهننة 
وعُندٍ .. نن بالمسنلمين الموحندين ! ن فقند ضناق  بنالد المسنلمين ن علنع سنعتها و،حقينق سنالمة العبنادا والندين

.. وحلننول المننداهمات .. عننند إقبننال الملمننات .. يننه ويعيفننون إل.. للمسننلمين دار أمننن وأمننان يلننوذون بننه 
 ..!  وانتهاك الحرمات 

إال المسنلمين .. كل دولة ،ألا ب رعاياها بأن يعودوا إليها عندما يلوح ف  األفق أي خطر يتهنددهم  
 ! أو يأوون إليها ن عند الحاجة ن وإن لم ،نادهم.. فليس لهم دولة ،ناديهم و،حرص علع سالمتهم 

فنننر ،ُعلنننن أنهنننا قننند ،ألنننوض حربننناً منننن أجنننل سنننالمة واحنننٍد منننن رعاياهنننا لنننو ،عنننرض للألطنننر أو دول الي 
بينما حياٍ المسلمين يسنتألفون برعايناهم، ويعلننون ن علنع المنل ن التعناون منع أعنداء .. االعتداء من انخرين 
والتأللنن  .. علننع ،سننليم رعاينناهم مننن المسننلمين، و،لننفيتهم، ومالحقننتهم، وسننةنهم .. األمننة مننن ملننل اليفننر 

 ! يطلبون بذلك ود قو  اليفر واالستيبار.. عنهم عندما يداهمهم أي خطر 
ويسننلبوا عنننهم جنسننيا،هم وحقننوقهم األساسننية ن باسننم مالحقننة .. مننا أسننهل أن يتأللننوا عننن مننوا نيهم  

 ! بعموا ن ليرضوا بذلك الذين كفروا من اليهود والنلار .. ا رهاب 



 (امـــأحكو.. ٌل ـــاِئــمس) اهِلْجـــــــَرُة 

 

5 

بحننق شننعوبهم .. م يُمارسننون ا رهنناب بةميننع معانيننه وأبعنناده السننيئة وهنن.. بعمننوا مالحقننة ا رهنناب  
 !!وموا نيهم

وفننن  كثينننر منننن األحينننان ُيألينننر كثينننر منننن المسنننلمين بنننين إرهننناب و،ةهنننم وسنننياف الةالدينننن العمنننالء  
النننذين هنننم منننن أبنننناء جلننند،نا .. والمسنننلطين علنننع مقننندرات األو نننان ورقننناب العبننناد  ،الحننناكمين فننن  بالدهنننم

والتنن  .. وبننين إرهنناب وسننياف الةالديننن األباعنند الحنناكمين فنن  بننالد الاربننة والمهةننر .. ألسنننتنا ويتيلمننون ب
فيلننعب االختيننار .. ،يننون فنن  كثيننر مننن األحيننان أشنند إيالمنناً وفتينناً مننن سننياف الةالديننن الننو نيين المحليننين 

 !لتساوي المفاسد واألخطار
المسنلمون منن قبنل ن كيني نحين  العمنل بمبندأ  وبالتنال  ن فن  رنل هنذا الواقنع المرينر النذي لنم يعرفنه 

 .. وكيي يمين أن ،ُمارس الهةرا .. وفريضة الهةرا 
 !!  ؟..وليس للمسلمين دار .. والهةرا ،يون من أي دار إلع أي دار 

ولنو وجند الندار هنل يُلنٍز أكثنر منن ملينار مسنلم ن منتينرين فن  أصنقاع وأ نران األرض ن علنع الهةنرا  
 !؟..إلع ذلك الدار 

.. ومتننع ،يننون واجبننة .. وهننل هنن  مقلننورا علننع ،ننرك الننديار .. ومننا حيمهننا .. هننم مننا معنننع الهةننرا  
وغيرها منن المسنا ل الهامنة ذات العالقنة .. وما ه  أسباب ودوافع وغايات الهةرا .. ومتع ،يون دون ذلك 

.. ن فن  هنذا المبحنث النوجيز  سنةتهد ا جابة عليها ن إن شناء اهلل.. بالموضوع الت  كثر سؤال ا خوان عنها 
  . مةيب إنه ،عالع سميع قريب.. راجياً من اهلل ،عالع السداد والتوفيق، والقبول 

 . وصلع اهلل علع سيدنا ونبينا محمد، وعلع آله وصحبه وسّلم 
 
  عبد المنعم ملطفع حليمة    .                9/21/1002ٍ 
 أبو بلير               .                  هن12/9/2211 
 

 

 

 

 

 
* * * 
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  :ـ معنى الهجرة
 . االنتقال والألروج من أرض إلع أرض: الِهْةَرا والُهْةَرا

الألروج ف  سبيل اهلل من دار اليفر إلع دار ا سالٍ، ومن داٍر شديد الفتنة إلع داٍر أقنل مننه : وشرعاً  
 .فتنة
منس منوا ن السنألع والاضنب والهنروب إلنع ،لمس موا ن الرضنع والحنع عنندها، و،ل:فالهةرا ،عن  

 . اهلل منها
فنإن كنان هنذا الين ء منذموماً ،عنين هةنره .. ضند الوصنله وهنو التنرك واالبتعناد عنن الين ء : والَهْةرُ  

 . وُحمد، وإن كان محموداً قد أهنع اليارع عليه خيراً حٍر هةره و،عين وصله

قـا  مـأ أ ا افك ـر أر أ ا    هجرة مكانية مرتبطة بـاررو  وانن  : واهلجرة نوعان 

 .  لباً للسالمة ف  النفس والدين.. ، ومن دار ،يتد فيه الفتن إلع دار ،قل فيها الفتن اإلسالم
وهننذا النننوع مننن الهةننرا قنند شننرعه اهلل ،عننالع لعبنناده، وحضننهم عليننه فنن  نلننوص عنندا، كمننا فنن  قولننه  

ِ ََيِْد ِِف  :،عنالع رِْض ُمَراَغماث رَيًِناث وََسَعةث َوَمْن ََيُْرْج ِمْن َْيْتِهِ ُمَهاِجراث َوَمْن ُيَهاِجْر ِِف َسبِ ِل اَّللذ
َ
اَّْ

ُ َغُفوراث رَِح ماث  ِ َوََكَن اَّللذ ْجُرهُ لََعَ اَّللذ
َ
ِ َورَُسوَِلِ ُثمذ يُْدرِْكُه اََْموُْت َفَقْد َوَقَع أ  . 200:النساء إََِل اَّللذ

ِيَن َهاَجُروا ِِف  :وقال ،عنالع ْجاُر  َواَّلذ
َ
نَْ اا َحَساَنةث َوََّ َِئنذُهْم ِِف الُّ ِ ِمْن َبْعِد َما ُظلُِموا نَلَُبود اَّللذ

ْكََبُ ََْو َ نُوا َيْعلَُمونَ 
َ
 . 22:النحل اْْلِخَرةِ أ

وا إِنذ  :وقنال ،عنالع ِيَن َهاَجُروا ِمْن َبْعِد َما فُتُِنوا ُثمذ َجاَهُدوا َوَصََبُ َربذَك ِمْن  ُثمذ إِنذ َربذَك ََِّلذ
 . 220:النحلَبْعِدَها لََغُفوٌر رَِح مٌ 
ِيَن آَمُنوا وََهاَجُروا وََجاَهُدوا ِِف  :وقال ،عالع ِيَن َواَّلذ ِ َواَّلذ ولَئَِك ُهاُم  َسبِ ِل اَّللذ

ُ
وا أ آَوْوا َونَََصُ

 ََُهْم َمْغفَِرةٌ َورِْزٌق رَيرِيمٌ 
اث  . 12:األنفال اَُْمْتِمُنوَن َحقد

بر نننن  الذمننننة ممننننن أقنننناٍ مننننع الميننننركين فنننن  :" أنننننه قننننال ث فقنننند صننننن  عننننن النبنننن  وفنننن  الحنننندي
 [. 2"]ديارهم

ال :" يننا رسننول اهلل ولننَم ؟ قننال: قننالوا" أنننا بننريء مننن كننل مسننلٍم يقننيم بننين أرهننر الميننركين :" وقنال 
 [. 1"] ،راء  نارَاُهما

                                                 
2
 .1222: أخرجه الطبران  وغيره، صحين الةامع اللاير  

1
 .2001: صحين سنن الترمذي  
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ماعننننننة، والهةننننننرا، السننننننمع والطاعننننننة، والة: آمننننننركم بألمننننننس كلمننننننات أمرننننننن  اهلل بهنننننننّ :" وقننننننال 
 [.0"]والةهاد

:" قننال لننه رسننول اهلل . وعننن أبنن  فا مننة أنننه قننال يننا رسننول اهلل، حنندهن  بعمننل أسننتقيم عليننه وأعملننه
أي ال مثننل لهننا مننن حيننث الأليننر والثننواب الننذي ،نندره علننع صننحبها [. 2"] عليننك بننالهةرا، فإنننه ال ِمثننل لهننا

 . ف  الدنيا وانخرا.. المهاجر 

ينا رسنول اهلل، ابسنع يندك حتنع أبايعنك، واشنترف : وهو يبنايع، فقلن    النب  أ،ي: وعن جرير قال
أبايعك علع أن ،عبَد اهلل، و،قيم اللنالا، و،نؤ،  الزكناا، و،ُناصنن المسنلمين، و،فنارَق :" عل  ، فأن  أعلم، قال

 [. 6"] الميركين

ذلنننك كناينننة علنننع و [. 5"] أال ال ،نننراء  نارهمنننا.. إنننن  بنننريء منننن كنننل مسنننلم منننع مينننرك :" وقنننال 
 . المفارقة وبعد السين الذي يفلل المسلم عن مساكن الميركين

 [. 1"] من جامع الميرك، وسين معه، فإنه مثله:" وقال 

 [. 2"] من خرج به ُخراٌج ف  سبيل اهلل فإن عليه  ابع اليهداء:" وقال 

[. 9"] هننره فنن  الةنننةإن الرجننل إذا مننات بايننر مولننده، قننيس لننه مننن مولننده إلننع منقطننع أ:" وقننال 
 ..! وذلك ،رغيباً بالهةرا ومفارقة الديار ف  سبيل اهلل 

مننات رجننل بالمدينننة ممننن ُولنند بهننا، فلننلع : وعننن عبنند اهلل بننن عمننرو بننن العنناص رضنن  اهلل عنهمننا قننال
إذا  إن الرجنل:" ولنَم ذاك ينا رسنول اهلل ؟ قنال: قنالوا". ينا ليتنه منات باينر مولنده :" هنم قنال عليه رسول اهلل 

 [.20"]مات باير مولده ِقيس له من مولده إلع منقَطع أهره ف  الةنة 

                                                 
0
 .  1192: الترمذي وغيره، صحين سنن الترمذي  

2
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6
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5
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1
 .1000: السلسلة اللحيحة  

2
 .1125: صحين سنن أب  داود  

9
 . 2112: صحين سنن النسا    

20
 . 0202: أخرجه النسا   وغيره، صحين الترغيب والترهيب  
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وغيرها كثير من األحاديث والنلوص الينرعية التن  ،حنل علنع هنذا الننوع منن الهةنرا فن  سنبيل اهلل 
 . والت  ،رّهب من التقاعس أو التأللي عنه.. و،رغِّب به 

،  ما نهى اهلل تعــار عهـ   ب واآلثام، وكل ر املعاصي وافذنوهو هج: أما النوع الثان  من الهةنرا
المسننلم مننن سننلم المسننلمون مننن لسننانه ويننده، والمهنناجر مننن هةننر مننا نهننع اهلل :" كمننا فنن  الحننديث اللننحين

 . البألاري"  عنه
هةننر : فالحننديث عنناٍ ييننمل نننوع  الهةننرا.. وممننا نهننع اهلل ،عننالع عنننه ا قامننة بننين أرهننر الميننركين 

 .عاص  والذنوب وانهاٍالديار واألو ان، وهةر الم
المننننننؤمن منننننن أمنننننننه النننننناس علننننننع أمننننننوالهم وأنفسنننننهم، والمهنننننناجر منننننن هةننننننَر الألطايننننننا :" وقنننننال 

 [. 22"]والذنوب
  ["21 .]أفضل الهةرا أن ،هةر ما كره ربك :" وقال 

 [.20"]من هةر ما حٍر اهلل :" أي الهةرا أفضل؟ قال ُسئل النب  : وف  رواية
رنناهرا وبا نننةه فالبا نننة ،ننرك مننا ،نندعو إليننه : وهننذه الهةننرا ضننربان: 2/6قننال ابننن حةننر فنن  الفننتن 

 . هن -النفس األمارا بالسوء والييطان، والظاهرا الفرار بالدين من الفتن ا

 : ـ بواعث وغايات الهجرة
حيث أن للهةرا بواعث وغايات .. الهةرا لم ُ،يرع لذا،ها بال النظر عن البواعث والاايات منها 

أهم ،لك البواعث .. وجد الهةرا، وحيثما ،نتف  ،لك البواعث والاايات ،نتف  معها الهةرا حيثما ،وجد ،
 : والاايات، ه 

من أعظم بواعث وغايات الهةرا الحفاظ علع سالمة العبادا والدين، : سالمة افعبادة وافديأ -2
نننع مننن إرهننار دينننه، والقينناٍ ويُم.. فحيثمننا ُيضنني ق علننع المننرء فنن  دينننه وعباد،ننه ..  وإخننالص العبننادا هلل 

يتعنين علينه الهةنرا إلنع حينث يةند المينان األمثنل للمحافظنة علنع ديننه .. بالواجبات الدينية المفروضة عليه 
 . وعباد،ه لربه 

فعباد،نه هلل ،عنالع هن  الااينة العظمنع منن وجنوده وخلقنه، ..  ولعباد،نه  وذلك أن المرء ُخلق هلل 
اانذ َواًَِّْْااَس إاِلذ  :ت والمقاصنند، كمننا قننال ،عننالع،ننرخف فنن  سننبيلها جميننع الاايننا َوَمااا َخلَْقااُت اْْلِ

 .65:الذرياتِِلَْعُبُدونِ 
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 (امـــأحكو.. ٌل ـــاِئــمس) اهِلْجـــــــَرُة 

 

9 

 إالنف  جاء بعده استثناء يفيد الحلر والقلره أي أن اهلل ،عنالع منا خلنق الةنن وا ننس لين ٍء أبنداً 
 . لعباد،ه وحده 

ِمااُروا إاِلذ ِِلَْعُبااُدوا إِ  :وقننال ،عننالع
ُ
ااا َوَمااا أ لَهاااث َواِحااداث ال إََِلَ إاِلذ ُهااَو ُساابَْعانَُه َعمذ

 . 02:التوبةيُْْشُِكونَ 
اَةَ َوُيْتتُاوا  :وقال ،عالع ِيَن ُحَنَفاَق َوُيقِ ُماوا اَصذ َ ُُمْلِِصنَي ََلُ الد ِمُروا إاِلذ ِِلَْعُبُدوا اَّللذ

ُ
َوَما أ
َ ةَ َوَذََِك دِيُن الَْق دَِمةِ   . 6:البينةاَزذ

أي ومنا أمنروا بين ء أبنداً إال بين ٍء واحند وهنو أن يعبندوا اهلل ،عنالع وحنده مألللنين لنه الندين حنفنناء 
 . غير ميركين به شيئاً 

والعبننادا هنننا يُننراد منهننا معناهننا العنناٍ، وهنن  العبننادا الينناملة لةميننع مننا يحبننه اهلل ،عننالع مننن األعمننال 
 . حياا ا نسان، ونيا ا،ه واألقوال الظاهرا والبا نة، والت  ،تسع لةميع مساحة

هذه ه  الااية من وجود ا نسان الت  يةب أن يتحرك معها وعلع ضو ها سلماً وحربناً، حنالو و،رحناالً 
 . فيقيم حيث ،تحقق له سالمة العبادا والدين، ويرحل حيث ،نتف  عنه سالمة العبادا والدين.. 

ِيَن آَمُنوا إِنذ  :قال ،عالع رِِْض َواِسَعٌة فَإِيذاَي فَاْعُبُدونِ يَا ِ َبادَِي اَّلذ
َ
 .65:العنيبوت  أ

فنإن ُضنيق .. أي أن اهلل ،عالع وّسع األرض ليتمين ا نسان من عبنادا اهلل ،عنالع علنع الوجنه األكمنل 
 .  وال ينبا  له أن يتعذر بضيق األرض..  عليه ف  أرٍض وجد أرضاً أخر  يعبده فيها 

 . هاجروا وجاهدوا فيهاإّن أرض  واسعة ف: قال مةاهد
 . إذا ُعمل ف  األرض بالمعاص  فاخرجوا منها فإن أرض  واسعة: وقال سعيد بن جبير

إذا أُمر،م بالمعاص  فاهربوا، فإن أرض  واسعة، وكذلك يةب علع كنل منن كنان فن  بلند : وقال عطاء
 .دايعمل فيها بالمعاص  وال يمينه ،ايير ذلك أن يُهاجر إلع حيث يتهيأ له العبا

 [.22]أرض  واسعة أي ربق  ليم واسع فاخرجوا : وقال مطرن بن عبد اهلل
النبالد بنالد اهلل، والعبناد عبناد اهلل، فحيثمنا :" قنال رسنول اهلل : 0/200قال ابن كثينر فن  التفسنير 

ولهذا لما ضاق علع المستضعفين بمية مقامهم بهنا خرجنوا مهناجرين إلنع أرض الحبينة ". أصب  خيراً فأقم 
أمنوا علع دينهم هناك، فوجدوا خير المنزلين هناك أصحمة النةاش  ملنك الحبينة رحمنه اهلل ،عنالع فن واهم لي

 .  هن -وأيدهم بنلره، وجعلهم سيوماً ببالده ا
نَْ اا  :وكذلك قولنه ،عنالع ْحَساُنوا ِِف َهاِ هِ الُّ

َ
ِياَن أ ِيَن آَمُنوا اتذُقوا َربذُكاْم ََِّلذ قُْل يَا ِ َبادِ اَّلذ

ْجرَُهْم َِْغْنِ ِحَساٍب 
َ
اُِْروَن أ َما يَُوَّفذ اَصذ ِ َواِسَعٌة إِنذ رُْض اَّللذ

َ
 . 20:الزمرَحَسَنٌة َوأ
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فتأمل الربع والعالقة بين األمر بتقو  اهلل ،عالع وبنين كنون أرض اهلل واسنعةه أي ال يحملننك ن ينا عبند 
ن التقننو  فعليننك أن ،هنناجر فنن  أرض اهلل اهلل ن شنن ء علننع عنندٍ التقننو  فننإن ،عرضنن  لينن ء يحننول بينننك وبنني

 . الواسعة حيث ،ةد األرض الت  يتحقق لك فيها التقو  علع الوجه األكمل واألفضل
فهاجروا فيهنا وجاهندوا : قال مةاهد  وأرض اَّلل واسعة قوله: 2/61قال ابن كثير ف  التفسير 

 . واعتزلوا األوهان
 .  هن -ع معلية فاهربوا اإذا دعيتم إل: وقال شريك عن منلور عن عطاء

نُْفِساِهْم قَااَُوا فِا َم رُينْاُتْم قَااَُوا رُينذاا  :وقنال ،عنالع
َ
اُة َظااَِِأ أ ََ ِ ِيَن تََوفذااُهُم اََْمَِ

إِنذ اَّلذ
وَ 
ْ
ولَئِاَك َماأ

ُ
ِ َواِسَعةث َفُتَهاِجُروا فِ َها فَأ رُْض اَّللذ

َ
ََْم تَُكْن أ

َ
رِْض قَاَُوا أ

َ
اُهْم َجَهانذُم ُمْسَتْضَعفِنَي ِِف اَّْ
 . 91:النساء وََساَقْت َمِصناث 

نُْفِسااِهْم  قولننه ،عننالع
َ
أي رننالم  أنفسننهم بيننحهم بننالو ن والننديار و،ننركهم للهةننرا،  َظاااَِِأ أ

رِْض  ولما ،عللوا بقولهم.. و،يثيرهم لسواد الميركين علع المسلمين 
َ
لنم يقبنل   رُينذا ُمْسَتْضَعفِنَي ِِف اَّْ

ََاْم تَُكاْن  فقالن  المال ينة لهنم.. ت  يقدرون علع الهةرا فيهنا اهلل ،عالع منهم عذرهم لوجود األرض ال
َ
أ

ِ َواِسَعةث َفُتَهاِجُروا فِ َها  رُْض اَّللذ
َ
 !  ؟..فعالٍ لم ،هاجروا  أ

وممنننا يؤكننند علنننع هنننذا الباعنننث علنننع الهةنننرا أن المينننث بنننين أرهنننر الظنننالمين، والةلنننوس معهنننم فننن  
م وال بد، لذا جناء النهن  عنن الةلنوس مةالسهم ومحافلهم ن من غير إنيار ن يؤهر سلباً علع دين وُخلق المسل

َِ  :مع الظالمين، كما ف  قوله ،عنالع ِرْياَر  َماَع الَْقاْو ا َْطاُن فَاَ َتْقُعاْد َبْعاَد اَّلد ا يُنِْسايَنذَك اََّذ ِإَومذ
اَِِمنيَ   . 52:األنعاٍالظذ

ْن إَِذا َسِمْعُتْم آيَ  :وقال ،عالع
َ
َتاِب أ َِ َل َ لَ ُْكْم ِِف الْ  َِْها َوقَْد نَزذ

ُ
ِ يُْكَفُر َِْها َويُْسَتْهَزأ اِت اَّللذ

َ َجااِمُع اَُْمَناافِقِنيَ   فََ َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحَّتذ ََيُوُضاوا ِِف َحاِديٍ  َغاْنِهِ إِنذُكاْم إِذاث ِماًْلُُهْم إِنذ اَّللذ
 . 220:النساء َوالََْكفِرِيَن ِِف َجَهنذَم ََجِ عاث 

منن   فنإنهم منثلهم غينر إنينار وال قيناٍ وال إكنراه ن حيمهنم  حينم الةنالس معهنم ن منن فةعنل 
حيننث اليفننر أو الظلننم أو الفسننق، بحسننب مننا ينندور فنن  المةلننسه فننإن كننان كفننراً فهننو كننافر مننثلهم وإن كننان 

أننه أخننذ قومناً علننع  فسنقاً أو رلمنناً دون اليفنر فهننو فاسنق ورننالم، كمنا فنن  األهنر عننن عمنر بننن عبند العزيننز 
فََ َتْقُعُدوا َمَعُهاْم َحاَّتذ  :فتال عليهم قوله ،عالع.. إن هذا صا م : فقالوا! وفيهم صا مشراٍب، فضربهم 

 .  ََيُوُضوا ِِف َحِديٍ  َغْنِهِ إِنذُكْم إِذاث ِمًْلُُهمْ 
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ِيَن َكَفُروا ِمْن َِِْن إِْْسائ َل لََعَ ََِساِن َداُوَد وَِ يََس اِْْن َمْرَيَم َذَِاَك  :وقنال ،عنالع لُعَِن اَّلذ
اٍر َفَعلُاوهُ َسِاََْس َماا َ نُاوا َيْفَعلُاونَ  *ا َيْعَتُدوَن َِْما َ َصْوا َوََكنُو ََ  َ نُاوا ال يََََنااَهْوَن َعاْن ُمنْ

 . 19-12:الما دا
أن بننن  إسننرا يل لمننا وقعنن  فنن  المعاصنن ، نهننتهم علمننا هم فلننم ينتهننوا : جنناء فنن  ،فسننير هننذه انيننة

ببعل ولعنهم علنع لسنان داود وسنليمان فةالسوهم ف  مةالسهم، وواكلوهم وشاربوهم، فضرب اهلل بعضهم 
 . وعيسع ابن مريم
فييي بمن يةالسهم من غينر نهن  وال إنينار .. هذا فيمن يةالسهم بعد أن ينهاهم فال ينتهوا : قل 

مثنل :" أننه قنال وفن  الحنديث فقند صنن عنن النبن  . ال شك أنه أولع باللعن والطرد من رحمنة اهلل ،عنالع.. 
ثننل حامننل المسننك، وننناف  الييننر، فحامننل المسننك إمننا أن ُيحننذيك، وإمننا أن ،بتنناع جلننيِس اللننالن والسننوء كم

. متفننق عليننه"  وننناف  الييننر إمننا أن يحننرق هيابننك وإمننا أن ،ةنند ريحنناً خبيثننةً . منننه، وإمننا أن ،ةنند منننه ريحنناً  يبننةً 
بننه، حضنن  عليننه اليننريعة، ال بنند مننن مراعا،ننه والعمننل وهةننر مةالسننهم مطلننب شننرع  قنند .. ن فهةننر الظننالمي

 . وفق ضوابع اليرع

فحيثمنا يةند المنرء نفسنه مهنددا بالقتنل أو الهنالك المحقنق منن قبنل الظنالمين : سالمة افه س -1
ولننيس لننه القنندرا علننع دفننع الظلننم عننن نفسننه فلننه أن يُهنناجر  لبنناً للسننالمة إلننع حيننث يةنند األمننن واألمننان .. 

 . لنفسه وأهله
" .. الننفس " عليهنا وصنونها منن أي خطنر يتهنددها فمن مقاصد اليريعة التن  جناء ا سنالٍ للحفناظ 

 . فرخف للمسلم أموراً عدا من أجل أن ُيحافظ علع نفسه من الهالك أو الموت
فعل بعل المحظورات بقدر دفعاً لهالك النفسه كالنذي يينون فن  صنحراء و،نقطنع عننه جمينع : منها

ييننرب مننن الألمننر القنندر الننذي يمينننه مننن فلننه أن .. ولننم يةنند إال خمننراً .. الطننرق التنن  ،وصننله إلننع المنناء 
 .الوصول إلع أماكن ،وفر الماء

وكذلك لو كاد أن يموت من الةوع ولم يةند إال ميتنة أو لحنم خنزينر فلنه أن يأكنل القندر النذي يقنيم 
اَل لَُكاْم َماا  :صلبه إلع حين يلل إلع الميان الذي يتوفر فيه الطعاٍ الحالل، كما قنال ،عنالع َوقَْد فَصذ

ْهَواِِِهْم َِْغْنِ ِ لٍْم إِنذ َربذاَك ُهاَحرذ 
َ
 َما اْضُطرِْرُتْم إَِِلْهِ ِإَونذ رَيًِناث َِلُِضلُّوَن ِْأ

ْ لَاُم ََ َ لَ ُْكْم إاِلذ
َ
َو أ

 . فاستثنع اهلل ،عالع من الوقوع ف  ا هم أهل االضطرار. 229:األنعاٍ ِْاَُْمْعَتِدينَ 
ََ َ لَ  :وقنال ،عنالع َما َحرذ ِ َفَماِن إِنذ هِالذ ِْاهِ لَِغاْنِ اَّللذ

ُ
ََ َوََلَْم اْْلِْْنِيرِ َوَما أ  ُْكُم اََْم َْتَة َوالذ

َ َغُفوٌر رَِح مٌ   . 210:البقرا اْضُطرذ َغْنَ َْاٍغ َوال ََعٍد فََ إِثَْم َ لَ ْهِ إِنذ اَّللذ
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الضننرورات :" لتن  ،قنول بنأنمنن هنذه النلنوص وغيرهنا اسننتنبع أهنل العلنم القاعندا الفقهينة المعروفننة ا
 ". ،بين المحظورات 

أن يُظهر كلمة اليفنر ن وقلبنه مطمنئن با يمنان ن لنو كنان القتنل ونحنوه ال ينندفع عننه إال بنذلك، : ومنها
ْكرِهَ َوقَلُْبُه ُمْطَمئِنٌّ ِْاَِّْيَمااِن وَ  :لقوله ،عنالع

ُ
ِ ِمْن َبْعِد إِيَمانِهِ إاِلذ َمْن أ لَِكاْن َماْن َمْن َكَفَر ِْاَّللذ

ِ َوََُهْم َ َ اٌب َ ِظ مٌ  َح ِْالُْكْفرِ َصْدراث َفَعلَ ِْهْم َغَضٌب ِمَن اَّللذ  . 205:النحل ََشَ
! وذكنر آلهنتهم بألينر ولحديث عمار وفيه أن الميركين أخذوه، فلنم يتركنوه حتنع سنّب رسنول اهلل 

منا ،ُركن  حتنع نلن  مننك وذكنرت آلهنتهم  شنر  ينا رسنول اهلل،: قنال" منا وراءك؟:" قال فلما أ،ع رسول اهلل 
 ". فإن عادوا فُعد :" قال. أجد قلب  مطمئناً با يمان: قال" فييي ،ةد قلبك؟:" فقال رسول اهلل . بألير

الهةنرا ن ولنو إلنع بنالد اليفنر ن إن لنم يةند سنبيالً لندفع الهنالك عنن نفسنه وأهلنه إال بنالهةرا : ومنهنا
بنالهةرا إلنع الحبينة ليونهنا بلندا  رض  اهلل عنهم لما أمرهم النب   واالغتراب، كما حلل لبعل اللحابة

ولمننا فنن  الحبيننة ن رغننم كونهننا دار كفننر ن مننن األمننن .. يوجنند فيهننا ملينناً عُننرن بالعنندل ال يُظلننم عنننده أحنند 
 . والسالٍ ماال يةده المسلمون ن وبألاصة منهم المستضعفين ن ف  مية يومئذٍ 

 ومكة كانت دا  ك ر فما اف رق بيههما ؟..  فإن قيل احلبشة كانت دا  ك ر

ـــأق الفننرق بينهمننا كننالفرق بننين اليفننر المةننرد واليفننر المالننظ المركننب الننذي يعلننو بعضننه بعضنناً  :و ـ
.. ويركب بعضه بعضاً، فمية كان  يومئٍذ بالنسبة للحبية كاليفر المركنب المالّنظ قياسناً إلنع اليفنر المةنرد 

 .  واهلل ،عالع أعلم
وأمنننا منننن فنننر  إلنننع أرض الحنننرب لظلنننم خافنننه، ولنننم ُيحنننارب : 21/216ٍز فننن  المحلنننع قنننال ابنننن حننن

 .  المسلمين، وال أعانهم عليهم، ولم يةد ف  المسلمين من يةيره، فهذا ال ش ء عليه ألنه مضطر ميره
وقد ذكرنا أن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب، كان عابماً علع أنه إن منات هيناٍ بنن عبند الملنك 

ه ألن الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قدر عليه، وهو كان الوال  بعد هياٍ، فمن كنان هينذا لحق بأر  ض الرٍو
 .  هن -فهو معذور ا

مننن بواعننث وغايننات الهةننرا كننذلك إحينناء فريضننة : تقويــة املســومض وأ ــعاك املشــركض     -0
يئان متالبمننان، وأحنندهما فننالهةرا والةهنناد شنن.. الةهنناد، و،قويننة المسننلمين و،يثيننر سننوادهم علننع الميننركين 

 . سبب لآلخر والٍب له، وبقاء أحدهما الٍب لبقاء انخر
ِيااَن آَمُنااوا  :هننذا التننرابع والننتالٍب والعالقننة دلنن  عليهننا نلننوص عنندا، كمننا فنن  قولننه ،عننالع إِنذ اَّلذ

ِيَن  ِ َواَّلذ نُْفِسِهْم ِِف َسبِ ِل اَّللذ
َ
ْمَواَِِهْم َوأ

َ
ْوِِلَااُق وََهاَجُروا وََجاَهُدوا ِْأ

َ
ولَئِاَك َبْعُضاُهْم أ

ُ
اوا أ آَوْوا َونَََصُ

 . 11:األنفال َبْعٍض 
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ولَئَِك يَرُْجاوَن رَْمَاَت  :وقال ،عالع
ُ
ِ أ ِيَن َهاَجُروا وََجاَهُدوا ِِف َسبِ ِل اَّللذ ِيَن آَمُنوا َواَّلذ إِنذ اَّلذ

ُ َغُفوٌر رَِح مٌ  ِ َواَّللذ  .122:البقرا اَّللذ
وا إِنذ َربذَك ِمْن  ُثمذ  :وقنال ،عنالع ِيَن َهاَجُروا ِمْن َبْعِد َما فُتُِنوا ُثمذ َجاَهُدوا َوَصََبُ إِنذ َربذَك ََِّلذ
 . 220:النحلَبْعِدَها لََغُفوٌر رَِح مٌ 
  :وقال ،عالع

ُ
وا أ ِيَن آَوْوا َونَََصُ ِ َواَّلذ ِيَن آَمُنوا وََهاَجُروا وََجاَهُدوا ِِف َسبِ ِل اَّللذ ولَئَِك ُهاُم َواَّلذ

 ََُهْم َمْغفَِرةٌ َورِْزٌق رَيرِيمٌ 
اث  .12:األنفال اَُْمْتِمُنوَن َحقد

ْعَظُم َدرََجاةث  :وقنال ،عنالع
َ
نُْفِسِهْم أ

َ
ْمَواَِِهْم َوأ

َ
ِ ِْأ ِيَن آَمُنوا وََهاَجُروا وََجاَهُدوا ِِف َسبِ ِل اَّللذ اَّلذ

ولَئِاَك ُهاُم الَْفااُِِزونَ 
ُ
ِ َوأ فتأمنل كيني ،ُنذكر الهةنرا منع الةهناد، وكمقدمنة ضنرورية .10:لتوبنةا ِ نَْد اَّللذ

 . للةهاد
أي مننا [. 26"] داٍ الةهننادإن الهةنرا ال ،نقطننع مننا :" أنننه قننال وفن  الحننديث فقنند صننن عنن النبنن  

داٍ الةهننناد مننناٍض وقا مننناً فنننإن الهةنننرا ماضنننية وقا منننة معنننه لنننتالٍب الةهننناد فننن  سنننبيل اهلل للهةنننرا وانحيننناب 
 . ع دار الةهاد وصفون المةاهدينالمسلمين إل

 [. 25"] ال ،نقطع الهةرا ما جوهد العدو:" وقال 
ال ،نقطنننننع الهةنننننرا حتنننننع ،نقطنننننع التوبنننننة، وال ،نقطنننننع التوبنننننة حتنننننع ،طلنننننع الينننننمس منننننن :" وقنننننال 

 [. 21"]ماربها

وحتنع ،طلنع الينمس منن ماربهنا أن الةهناد .. وسبب عندٍ انقطناع الهةنرا حتنع ،نقطنع التوبنة : قل 
 الأليننل معقننود بنواصننيها الأليننر إلننع يننٍو القيامننةه األجننر والانيمننة:" إلننع قينناٍ السنناعة، كمننا فنن  الحننديث منناضٍ 

إلع قياٍ الساعة كمنا أفناد بنذلك منطنوق " الهةرا " فبقاء الةهاد إلع يٍو القيامة دل علع بقاء البمه . مسلم"
 .   األحاديث اللحيحة

أن عننندٍ الهةنننرا منننن دار الحنننرب ينننؤدي فننن  .. هننناد وممنننا يؤكننند علنننع هنننذا النننتالٍب بنننين الهةنننرا والة
الاالب إلع أن ييون المسلمون المقيمون ف  دار اليفنر ،رسناً يتتنرس بنه أهنل اليفنر والينرك عنند نينوب أي 

                                                 
26

 .2992: أخرجه أحمد وغيره، صحين الةامع  
25

 . 2512: السلسلة اللحيحة  
21

 .1259: أخرجه أحمد، وأبو داود، صحين الةامع  
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هننذا إذا مننا أرغمننوا علننع الألننروج للقتننال فنن  صننفوفهم و،يثيننر سننوادهم علننع .. حننرب بينننهم وبننين المسننلمين 
 [. 22]المسلمين

إِنذ  :تمل قند أشنارت إلينه النلنوص الينرعية فن  مواضنع عندا، كمنا فن  قولنه ،عنالعهذا المزلق المح
رِْض 
َ
نُْفِسِهْم قَاَُوا فِ َم رُينُْتْم قَاَُوا رُينذا ُمْسَتْضَعفِنَي ِِف اَّْ

َ
ُة َظاَِِأ أ ََ ِ ِيَن تََوفذاُهُم اََْمَِ

ََاْم اَّلذ
َ
 قَاَُوا أ

ِ َواِسَعةث َفُتَهاجِ  رُْض اَّللذ
َ
َواُهْم َجَهنذُم وََساَقْت َمِصناث تَُكْن أ

ْ
ولَئَِك َمأ

ُ
 . 91:النساء ُروا فِ َها فَأ

  نُْفِساااِهْم
َ
بتنننركهم للهةننرا، وإقنننامتهم بنننين أرهننر المينننركين، و،يثيننر سنننوادهم علنننع  َظااااَِِأ أ

قبنل أن يُيرهنوا أو ُيضنطروا علنع الألنروج منع .. المسلمين مع قدر،هم علع الهةرا والتحول إلع دار ا سالٍ 
 ! يركين لقتال المسلمينالم

واعتذروا إلع اهلل باالستضعان وا كنراه لنم يقبنل اهلل .. لذلك لما قُتلوا ف  المعركة بسهاٍ المسلمين 
،عننالع عننذرهم ألنهننم كننانوا قننادرين علننع الهةننرا والتحننول إلننع دار ا سننالٍ قبننل أن يتعرضننوا لهننذا النننوع مننن 

 !لكلينهم أبوا أن يفعلوا شيئاً من ذ.. ا كراه 
أن أناسنناً منن المسننلمين كنانوا مننع المينركين ييثننرون سننوادهم : أخنرج البألنناري وغينره عننن ابنن عبنناس

إِنذ  يأ،  السهم يرم  به فيلنيب أحندهم فيقتلنه أو يضنرب عنقنه فيقتلنه، فنأنزل اهلل  علع عهد رسول اهلل 
نُْفِسِهمْ 

َ
ُة َظاَِِأ أ ََ ِ ِيَن تََوفذاُهُم اََْمَِ

 .  اَّلذ
هننذه انيننة اليريمننة عامننة فنن  كننل مننن أقنناٍ بننين رهراننن  : حاكقننال الضنن: قننال ابننن كثيننر فنن  التفسننير

الميركين، وهو قادر علع الهةرا وليس متميناً من إقامنة الندين، فهنو رنالم لنفسنه مر،ينب حرامناً با جمناع، 
نُْفِساِهْم  :وبنف هذه انية، حيث يقول ،عالع

َ
ُة َظااَِِأ أ ََ ِ ِيَن تََوفذاُهُم اََْمَِ

أي بتنرك الهةنرا،  إِنذ اَّلذ
 ْقَاَُوا فِ َم رُينُْتم  هن -أي لم ميثتم هاهنا و،ركتم الهةرا ا . 

فتأمل كيي أن ،أللفهنم عنن الهةنرا كنان سنبباً فن  خنروجهم منع المينركين و،يثينر سنوادهم و،قنويتهم 
 . وهذا مزلق ال بد من اعتباره ومراعا،ه عند الحديث عن الهةرا وبواعثها.. علع المسلمين 

الميركين لقتال المسلمين يٍو وقعة بندر العبناس  وكان ممن اضطروا ن غير معذورين ن علع الألروج مع
قنال ينا رسنول " افد نفسنك وابنن أخينك :" للعباس ولما ُأسروا قال له النب  .. وعقيل، ونوفل  عم النب  

                                                 

 
النذين اضنطروا للميناركة منع الةنيا .. المتةنسنين بةنسنيتها كما حلل ذلك مؤخرًا للمسلمين المقيمنين فن  أمريينا و 22

 األمريي  اليافر المعتدي ف  قتاله ضد المسلمين ف  أفاانستان  
والاريب ف  األمر أنه وجد من علماء السوء المعاصرين من برر وجوب لهم المياركة ف  هنذه الحنرب انهمنة التن  ،قودهنا     

علنع اعتبنار .. وضند المستضنعفين منن أبنناء المسنلمين .. رهناب العنالم  ن ضند المسنلمين أمرييا ن راعية اليفنر والظلنم وا 
 ..!!علع الوالء العقدي الدين  .. وللةنسية .. ضرورا ،قديم الوالء الو ن  
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 :يا عباس إنيم خاصنمتم فأُللنمتم هنم ،نال علينه هنذه انينة:" قال! ألم نللِّ قبلتك، ونيهد شهاد،ك ؟: اهلل
  َِواِسَعةث َفُتَهاج ِ رُْض اَّللذ

َ
ََْم تَُكْن أ

َ
 . ُروا فِ َهاأ

منن كثنر سنواد قنوٍٍ فهنو مننهم، ومنن رضن  عمنل قنوٍٍ كنان شنريك منن : وف  األهر عنن ابنن مسنعود 
 ". عمل به 

فيه ،ألطئة من يقيم بنين أهنل المعاصن  باختيناره ال لقلند صنحين : 20/02قال ابن حةر ف  الفتن 
ادر علنع التحنول عننهم ال يُعنذر كمنا وقنع للنذين  من إنيار عليهم مثاًل أو رجاء إنقاذ مسلم من هلينة، وأن القن

كنننانوا أسنننلموا ومننننعهم المينننركون منننن أهلهنننم منننن الهةنننرا هنننم كنننانوا يألرجنننون منننع المينننركين ال لقلننند قتنننال 
 . هن -المسلمين بل  يهاٍ كثر،هم ف  عيون المسلمين فحلل  لهم المؤاخذا بذلك ا

د الهةنرا االنحيناب إلنع اهلل بعباد،نه وا نابنة منن مقاصن: وقال اليي  عبد اللطيي آل اليي  رحمه اهلل
إلينننه، والةهننناد فننن  سنننبيله، ومراغمنننة أعدا نننه، وإلنننع رسنننوله بطاعتنننه و،عزينننره ونلنننره ولنننزٍو جماعنننة المسنننلمين، 

 [.29]ولذلك يقرن الهةرا با يمان ف  غير موضع من كتاب اهلل 

بلند إلنع بلند، ومنن أرض إلنع ومن بواعنث الهةنرا كنذلك واالنتقنال منن : افدعوة أر اهلل تعار -2
و،ثبين  النناس علنع ديننهم وعبناد،هم هلل .. الدعوا إلنع اهلل ،عنالع و،بلينس رسنالة التوحيند إلنع العنالمين .. أرض 
كمننا قننال ،عننالع ،:  وََ ِمااَل َصاااَِلاث َوقَاااَل إِنذااِِن ِمااَن ِ ااْن َدََع إََِل اَّللذ ْحَسااُن قَااْوالث ِممذ

َ
َوَمااْن أ

 . 00:ل فلاَُْمْسلِِمنيَ 
.. وهنننو خننا،م األنبيننناء والمرسنننلين .. بعننث للعنننالمين  ونبيننننا .. فرسننالة ا سنننالٍ أرسننل  للعنننالمين 

 . وبالتال  فإن دعو،ه ال بد من أن ُ،حمل إلع العالمين
لين ُييترف فيمن ينهل لهنذه المهمنة العظيمنة أن يينون منن ذوي العلنم النذين يملينون منن المعرفنة 

وإال فنإن جاهنل الين ء كفاقنده ال يمينن أن يُعطن  .. س ومنا يمينن أن يُعطينه لآلخنرين والعلم منا يحتاجنه الننا
 !  شيئاً أو ينتفع منه أحد

قبل الألوض ف  الحديث عن حيم الهةرا ن كما سننبينه ن ال بند منن التنبينه إلنع ضنرورا  :هـــ تنبي
حينث قند يضنعي .. ضنها منع بعنل مراعاا النظر إلع مةموع بواعث الهةرا اننفنة النذكر وإعمالهنا جميعناً بع

فحينئنٍذ ال .. وقند ينتفن  باعنث أو بواعنث و،تواجند مقابلهنا بواعنث أخنر  .. باعث ويقو  مقابله باعث آخر 
والنظنر إلننع .. بند منن عمليننة التنرجين والنظنر إلننع مةمنوع الملنالن والمفاسنند المتر،بنة عنن الهةننرا أو عندمها 

واحند فقنع فالقضية من هذا الوجه ال ،ألضنع إلنع باعنٍث .. لقول به الراجن شرعاً من البواعث اننفة الذكر وا
 .  و،نتف  بانتفا ه من دون النظر إلع بقية البواعث األخر ،تواجد الهةرا بوجوده، 
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 . 222ص: الرسا ل المفيدا  
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 :ـ حكم الهجرة
متنع ،ينون واجبنة ومتنع .. بعد أن بينا أنواع وبواعث وغايات الهةرا نبين حينم الهةنرا فن  ا سنالٍ 

 . ،يون دون ذلك
الواجنب، والمسنتحب، والحنراٍ، وهةنرا غينر واجبنة : أحياٍ الهةنرا ،نقسنم إلنع أربعنة أقسناٍ: أقولف

 . وال مستحبة
ــة -2 ــرة افوا بـ عنننندما يعنننيا المسنننلم فننن  دار يألينننع فيهنننا علنننع نفسنننه وديننننه منننن الفتننننة : اهلجـ

أن يتفننناد  إكنننراه والهنننالك، فنننال يسنننتطيع أن يُظهنننر ديننننه، وال أن يُقنننيم واجبنننات ديننننه، كمنننا أننننه ال يسنننتطيع 
فحينئنٍذ ،ةنب علينه الهةنرا منن ذلنك الندار .. الميركين له علع ،يثير سوادهم والقتال معهم ضد المسلمين 

فنإن لنم يفعنل فهنو آهنم .. إلع دار يستطيع أن يُظهر فيها دينه و،نتف  منهنا ،لنك العقبنات الباعثنة علنع الهةنرا 
 . مفرف بواجب من واجبات الدين

 ؟ ..يل عوى و وب اهلجرة هها فما افدف: فإن قيل

قد ،قدٍ ذكر بعل األدلة الت  ،فيد وجوب الهةرا علنع منن كنان هنذا وصنفه وررفنه، ونعيند  :و ـــأق
 . هنا ذكر بعضها

نُْفِساِهْم قَااَُوا فِا َم رُينْاُتْم قَااَُوا رُينذااا  :قنال ،عنالع
َ
اُة َظااَِِأ أ ََ ِ ِياَن تََوفذااُهُم اََْمَِ

إِنذ اَّلذ
َواُهْم َجَهانذُم ُمْسَتْضعَ 

ْ
ولَئِاَك َماأ

ُ
ِ َواِسَعةث َفُتَهاِجُروا فِ َها فَأ رُْض اَّللذ

َ
ََْم تَُكْن أ

َ
رِْض قَاَُوا أ

َ
فِنَي ِِف اَّْ
 . 91:النساء وََساَقْت َمِصناث 

 ".  بر   الذمة ممن أقاٍ مع الميركين ف  بالدهم:" أنه قال وف  الحديث فقد صن عن النب  
 ".  الميرك، وسين معه فإنه مثلهمن جامع :" وقال 
فهننذه األحاديننث ونحوهننا  ".  أال ال ،ننراء  نارهمننا.. إننن  بننريء مننن كننل مسننلم مننع ميننرك :" وقننال 

كلهننا ،فينند وجننوب الهةننرا، وهنن  محمولننة علننع المعنننع انننني الننذكر، وذلننك عننندما ال يسننتطيع المسننلم أن 
 . يُظهر دينه ف  الدار الذي يقيم فيه

وهو من يقدر عليها وال يميننه إرهنار : ، فيمن ،ةب عليه الهةرا9/105المان   قال ابن قدامة ف 
ِياَن  :دينه، وال ،مينه إقامة واجبات دينه مع المقاٍ بين اليفار، فهذا ،ةب عليه الهةرا لقوله ،عالع إِنذ اَّلذ

نُْفِسِهْم قَاَُوا فِ َم رُينُْتْم قَاَُو
َ
ُة َظاَِِأ أ ََ ِ ََْم تَُكاْن تََوفذاُهُم اََْمَِ

َ
رِْض قَاَُوا أ

َ
ا رُينذا ُمْسَتْضَعفِنَي ِِف اَّْ

َواُهْم َجَهنذُم وََساَقْت َمِصناث 
ْ
ولَئَِك َمأ

ُ
ِ َواِسَعةث َفُتَهاِجُروا فِ َها فَأ رُْض اَّللذ

َ
 .91: النساء أ

 وهذا وعيد شديد يدل علع الوجنوبه وألن القيناٍ بواجنب ديننه واجنب علنع منن قندر علينه، والهةنرا
 . هن -من ضرورا الواجب و،تمته، وماال يتم الواجب إال به فهو واجب ا
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كمننا كاننن  .. وممننا يُعننّين الهةننرا ويؤكنند وجوبهننا حاجننة دار ا سننالٍ لمننن يهنناجر إليهننا مننن المسننلمين 
حيننث كاننن  الحاجننة ماسننة لمننن يهنناجر إليهننا مننن .. عليننه حننال المدينننة المنننورا فنن  أول عهنندها مننع ا سننالٍ 

 ..! ليتقووا به علع جموع اليفر الافيرا المحيطة بالمدينة يومئٍذ .. المسلمين 
وعلع منن يهناجر إلنع المسنلمين فن  .. إلع حدٍّ جعل اهلل ،عالع المواالا والنلرا معقودا علع الهةرا 

نُْفسِ  :المديننة، كمنا قنال ،عنالع
َ
ْمَواَِِهْم َوأ

َ
ِيَن آَمُنوا وََهاَجُروا وََجاَهُدوا ِْأ ِيَن إِنذ اَّلذ ِ َواَّلذ ِهْم ِِف َسبِ ِل اَّللذ

ِيَن آَمُنوا َوََْم ُيَهاِجُروا َما لَُكْم ِمْن َواَليَتِِهمْ  ْوِِلَاُق َبْعٍض َواَّلذ
َ
ولَئَِك َبْعُضُهْم أ

ُ
وا أ ٍق آَوْوا َونَََصُ ْ ََ  ِمْن 

ِيِن َفَعلَ ُْكُم انلذَْصُ  وُكْم ِِف الد ُ ُهْم إاِلذ لََعَ قَْوٍم َْيَْنُكْم َوَبيْنَ َحَّتذ ُيَهاِجُروا ِإَوِن اْسََنََْصُ ًَاٌق َواَّللذ ِم 
 . 11:األنفال َِْما َتْعَملُوَن َِْصنٌ 

فحينئنننٍذ .. وكنننذلك ممنننا يؤكننند وجنننوب الهةنننرا أن يينننون بنننين دار اليفنننر ودار ا سنننالٍ حنننرب وقتنننال 
مين المةاهنندين، أو ييونننون يننتاّلظ التعيننين حتننع ال يُرمننع المسننلمون المقيمننون فنن  دار اليفننر بسننهاٍ المسننل

 ..! ،رساً يتترس بهم العدو من سهاٍ المسلمين 
فمنا منن دولنة يلنوح بينهنا وبنين أي دولنة أخنر  .. وهذا أمر ،فعله جميع األمم الت  ،انار علنع رعاياهنا 

رمنع بوادر الحرب والقتال إال و،ناشد رعاياها بأن يألرجوا من حدود ،لك الدولة المحاربنة حتنع ال يتعرضنوا لم
 ..!وحتع ال يتترس بهم العدو كألع أمام  كاسن لللااٍ، يتلد  للضربات األولع من الحرب.. نيرانها 

فما نوع هذا اإلثم، فهل .. قو م أن امل خوف عأ هذا افهوع مأ اهلجرة آثم : فإن قيل

 ! ؟..يرقى أر د  ة افك ر

فإن ،ر،نب علنع ،ركهنا .. الهةرا  الةواب علع هذه المسألة متوقي علع ما يتر،ب علع ،رك :و ــأق
وإن ،ر،ننننب علننننع ،ركهنننا كفننننراً ومظنننناهرا . فسنننقاً ورلمنننناً دون اليفنننر فلنننناحبها ييننننون آهمننناً وأهمننننه دون اليفنننر

 . الميركين علع المسلمين فتارك الهةرا حينئٍذ ييون كافراً مر،داً 
ََ  :هذا ما يقتضيه راهر قوله ،عالع ِ ِيَن تََوفذاُهُم اََْمَِ

نُْفِسِهْم قَاَُوا فِ َم رُينُْتْم قَاَُوا إِنذ اَّلذ
َ
ُة َظاَِِأ أ

َواهُ 
ْ
ولَئِاَك َماأ

ُ
ِ َواِسَعةث َفُتَهااِجُروا فِ َهاا فَأ رُْض اَّللذ

َ
ََْم تَُكْن أ

َ
رِْض قَاَُوا أ

َ
ْم َجَهانذُم رُينذا ُمْسَتْضَعفِنَي ِِف اَّْ

 . 91:النساء وََساَقْت َمِصناث 
ِيَن َتتَ  :وقوله ،عالع لََم َما رُينذا َنْعَمُل ِمْن ُسوٍق َََْل إِنذ اَّلذ لَْقُوا اَسذ

َ
نُْفِسِهْم فَأ

َ
ُة َظاَِِأ أ ََ ِ َوفذاُهُم اََْمَِ

َ َ لِاا ٌم َِْمااا رُينْااُتْم َتْعَملُااوَن  ْْااَواَب َجَهاانذَم َخاااِلِيَن فِ َهااا فَلَبِااََْس َمًْااَو   *اَّللذ
َ
فَاااْدُخلُوا أ

ِينَ  ِ َبد
ََ  . 19-12:النحلاَُْمَت

فننأكرهوا فيمننا بعنند علننع .. وهننذه آيننات نزلنن  فنن  الننذين ،ركننوا الهةننرا وآهننروا البقنناء مننع الميننركين 
َْْواَب َجَهنذَم َخااِلِيَن فِ َهاا :وقوله ،عنالع.. مظاهرا الميركين و،يثير سوادهم ضد المسلمين 

َ
 فَاْدُخلُوا أ
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د فن  ننار جهننم منن شنأن منن يفيد أنهم ما،وا ن بسبب ،ركهم للهةرا ومظناهر،هم للمينركين ن كفناراًه ألن الأللنو 
 . يموت علع اليفر والعياذ باهلل

ال يقبل اهلل ،عالع من ميرك أشنرك بعندما أسنلم عمنالً :" أنه قال وف  الحديث فقد صن عن النب  
 [.  10"] حتع يفارق الميركين إلع المسلمين

حنال ،ر،نب علنع  والحنديث ينبان  أن ُيحمنل فن .. وال يمنع من قبول العمل مطلقاً إال الينرك : قل 
 .،رك الهةرا الوقوع ف  اليفر وال بد

وأكبنر ذننب وأضنله وأعظمنه منافناا ألصنل ا سنالٍ : قال اليي  عبد اللطيي آل اليني  فن  الرسنا ل
نلرا أعداء اهلل ومعاونتهم والسع  فيما يظهر به دينهم وما هم عليه من التعطينل والينرك والموبقنات العظناٍ، 

و اعتهم والثناء عليهم ومدح من دخل ،ح  أمرهم وانتظم فن  سنليهم، وكنذلك  وكذلك انيراح اللدر لهم
 .  ،رك جهادهم ومسالمتهم وعقد األخوا والطاعة لهم

ولحنننق بهنننم ار،ننند، وحنننل مالنننه منننن جهنننز إلنننع معسنننير التتنننار : وقننند قنننال شننني  ا سنننالٍ فننن  اختيارا،نننه
 . هن -ا..ودمه

فنن  أفاانسنتان إلنع معسنير األمريينان وييثننر كنذلك فن  هنذه األينناٍ منن يةهنز منن المسنلمين : قلن 
وال .. فإنننه كننافر مر،نند، حننالل النندٍ والمننال .. سننوادهم، وينلننرهم، ويظنناهرهم علننع المةاهنندين المسننلمين 

 . ينبا  التردد ف  ذلك
 وقد علمنا أن من خرج عنن دار : 21/216قال ابن حٍز ف  المحلع 

أننه :"  وعن إماٍ المسلمين وجماعتهم، ويُبنين هنذا حديثنه  ا سالٍ إلع دار الحرب فقد أبق عن اهلل ،عالع،
َواَُْمْتِمُنوَن  :ال يبرأ إال منن كنافر، قنال اهلل ،عنالع ، وهو " بريء من كل مسلم يقيم بين أرهر الميركين

ْوِِلَاُق َبْعٍض  َواَُْمْتِمَناُت 
َ
 .  َبْعُضُهْم أ

فهنو بهنذا الفعنل  فلن بهذا أن من لحق بدار اليفر والحرب مألتاراً محارباً لمن يليه من المسنلمين،
من وجوب القتل علينه، متنع قندر علينه، ومنن إباحنة مالنه، وانفسنا  نياحنه، وغينر : مر،د له أحياٍ المر،د كلها

 . هن -لم يبرأ من مسلم ا ذلكه ألن رسول اهلل 
فمن آهر الحيناا الندنيا وبينتهنا، وقندمها علنع الهةنرا الواجبنة إلنع اهلل وإلنع رسنوله، وعلنع الةهناد فن  

ْزَواُجُكااْم  :فقنند حننق عليننه قولننه ،عننالع.. اهلل سننبيل 
َ
بَْنااامُُكْم ِإَوْخااَوانُُكْم َوأ

َ
قُااْل إِْن َ َن آَْااامُُكْم َوأ

َحابذ إَِِلُْكاْم 
َ
ْمَواٌل اْقََتَْفُتُموَها َوِِتَاَرةٌ ََتََّْْوَن رَيَساَدَها َوَمَساِكُن تَرَْضاْوَنَها أ

َ
ِ وََ ََِّنتُُكْم َوأ ِماَن اَّللذ

ََ الَْفاِسقِنيَ  َورَُسوَِلِ  ُ ال َيْهِدي الَْقْو ْمرِهِ َواَّللذ
َ
ُ ِْأ ِِتَ اَّللذ

ْ
بذُصوا َحَّتذ يَأ  . 12:التوبةوَِجَهاٍد ِِف َسبِ لِهِ َفََتَ
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ِيَن آَمنُ  :وقوله ،عالع ِ َواَّلذ ِ اَّللذ  ُُيِبُّوَنُهْم رَيُعبد
نَْداداث

َ
ِ أ َشادُّ َوِمَن انلذاِس َمْن َيتذِخُ  ِمْن ُدوِن اَّللذ

َ
وا أ

 ِ  .256:البقراُحبداث َّلِلذ
وذلك عندما يستطيع المسلم أن يُظهر ديننه فن  بلند إقامتنه، ويقنٍو بالواجبنات : هجرة مهدوبة -1

.. ، ويضنمن أن ال يُيننره علنع مظناهرا المينركين فنن  قتنالهم ضند المسننلمين الدينينة التن  فرضنها عليننه ربنه 
 . غير واجبة فحينئٍذ ،يون الهةرا بحقه مندوبة مستحبة

أما أنها مندوبة مستحبة فهو للعمل بالنلوص اليرعية العديدا الت  ،حل علع الهةنرا و،رغنب بهنا، 
أما أنها غير واجبة فه  للحاديث العديدا الت  ،لرن حيم الوجوب عمنن ا،لني .. وقد ،قدٍ ذكر بعضها 

 : بما ،قدٍ ذكره، وإليك بعل هذه األحاديث
إننن  جئنن  أبايعننك علننع الهةننرا، ولقنند ،ركنن  : فقننال رجننالً أ،ننع النبنن    أن: عننن عبنند اهلل بننن عمننرو

 [.  12"] ارجع إليهما فأضحيهما كما أبييتهما:" قال. أبوي يبييان
وهذا ُيحمل علع الهةرا المندوبة، وعلع اعتبنار أن السنا ل يسنتطيع أن يُظهنر ديننه ويقنٍو بالواجبنات 

 . واهلل ،عالع أعلم.. الدينية 
ويَحننك إن شننأن الهةنننرا :" عننن الهةننرا، فقننال أن أعرابينناً سننأل النبنن   : يد الألنندريوعننن أبنن  سننع
فاعمنل منن وراء البحناره : نعنم، قنال: ؟ قنال"فهل ،ؤدي صدقتها :" نعم، قال: ؟ قال"شديد فهل لك من إبل 

 . متفق عليه"  فإن اهلل لن يترك من عملك شيئاً 
، وآ،نع الزكنناا، وصنناٍ رمضنان، كننان حقنناً علننع اهلل أن مننن آمننن بناهلل ورسننوله، وأقنناٍ اللننالا:" وقنال 

 . البألاري" يُدخله الةن ة، هاجر ف  سبيل اهلل، أو جلَس ف  أرضه الت  ولد فيها 
فتأمننل كينني صننرن وجننوب الهةننرا عمننن يسننتطيع أن يُظهننر دينننه ويقننٍو بالواجبننات الدينيننة المفروضننة 

 . عليه ف  أرضه الت  ولد فيها
مننن ُ،سننتحب لنه الهةننرا وال ،ةننب عليننه، وهننو مننن يقنندر عليهننا : 9/101لماننن  قنال ابننن قدامننة فنن  ا

لينننه يننتمين مننن إرهننار دينننه وإقامتننه فنن  دار اليفننر، فُتسننتحب لننه ليننتمين مننن جهننادهم و،يثيننر المسننلمين 
 ومعونتهم، ويتأللف من ،يثير اليفار ومألالطتهم ور ية المنير بينهم، وال ،ةب عليه  ميانه إقامة واجب 

 . بدون الهةرا دينه
أقننم عننندنا وأننن  علننع : وروينننا أن نعننيم النحنناٍ حننين أراد أن يُهنناجر، جنناءه قومننه بنننو عنندي فقننالوا لننه

دينك، ونحن نمنعك ممن يريد أذاك، واكفنا ما كن  ،يفيننا، وكنان يقنٍو بيتنامع بنن  عندي وأراملهنم، فتأللني 
اً لنك منن قنوم  لن ه قنوم  أخرجنون  وأرادوا قومك كنانوا خينر :" عن الهةرا مدا هم هاجر بعد، فقال النب  

 . هن -ا"  قتل ، وقومك حفظوك ومنعوك
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وذلننك عننندما يقننع المسننلم فنن  االستضننعان والعةننز الننذي : هجــرة  ــري وا بــة ون مهدوبــة  -0
فهننو ن مننع بننذل جهننده ورغبتننه فنن  الهةننرا ن ال يسننتطيع حيلننة وال يهتنندي سننبيالً و ريقنناً .. يمنعننه مننن الهةننرا 

فنال هن  واجبننة علينه وال هن  مسنتحبةه ألن العةنز يرفننع .. فمنن كنان كنذلك فننالهةرا بحقنه ،سنقع  ..للهةنرا 
 . التيليي با،فاق

َ َمااا اْسااَتَطْعُتمْ  :قننال ،عننالع ُقوا اَّللذ َكلذااُ  َنْفااٌس إاِلذ ال تُ  :وقننال ،عننالع. 25:التاننابن فَاااتذ
ُ  :وقال ،عالع. 100:البقراوُْسَعَها   َنْفساث إاِلذ وُْسَعَها َََها َما رَيَسَبْت وََ لَ َْها َما ارْيَََسَبْت  ال يَُكلدُِ  اَّللذ
فمنن شنروف . 261:األنعناٍ  ال نَُكلدُِ  َنْفساث إاِلذ وُْسَعَها ِإَوَذا قُلُْتْم فَاْ ِدَُوا :وقنال ،عنالع. 125: البقرا

يننني ،باعننناً إلنننع حنننين ،نننوفر و،حقنننق التيليننني المقننندرا واالسنننتطاعة فنننإذا انتفننن  االسنننتطاعة انتفنننع معهنننا التيل
 . االستطاعة

اِن ال يَْسَتِط ُعوَن ِح لَاةث َوال َيْهَتاُدوَن  :وقال ،عالع إاِلذ اَُْمْسَتْضَعفِنَي ِمَن اَردَِجاِل َوالندَِساقِ َواَْوِْلَ
َث  اث َغفُ  *َسبِ  ُ َعُفود ْن َيْعُفَو َعنُْهْم َوََكَن اَّللذ

َ
ُ أ ولَئَِك َ ََس اَّللذ

ُ
 .  99-92:النساءوراث فَأ

منننن الرجنننال والنسننناء ي عنننن الهةنننرا الواجبنننة المستضنننعفين فاسنننتثنع اهلل ،عنننالع منننن وعيننند منننن يتأللننن
 . والولدان الذين ال يستطيعون حيلة للنفاذ وال يهتدون  ريقاً وسبيالً آمناً ومميناً 

 . كن  أنا وأم  من المستضعفين ممن عذر اهلل : يقول وكان ابن عباس 
مننن ال هةننرا عليننهه وهننو مننن يعةننز عنهننا، إمننا لمننرض أو إكننراه : 9/105بننن قدامننة فنن  الماننن  قننال ا

إاِلذ  :علنننننع ا قامنننننة، أو ضنننننعي منننننن النسننننناء والولننننندان وشنننننبههم، فهنننننذا ال هةنننننرا علينننننه لقنننننول اهلل ،عنننننالع
اِن ال يَْسَتِط ُعوَن ِح لَةث  َث  اَُْمْسَتْضَعفِنَي ِمَن اَردَِجاِل َوالندَِساقِ َواَْوِْلَ ُ  *َوال َيْهَتُدوَن َسبِ  ولَئَِك َ ََس اَّللذ

ُ
فَأ

اث َغُفوراث  ُ َعُفود ْن َيْعُفَو َعنُْهْم َوََكَن اَّللذ
َ
وال ،وصني باسنتحبابه ألنهنا غينر مقندور عليهنا . 99-92:النسناء أ
 .  هن -ا

منن وذلك عندما يتر،ب علع الهةرا ،فوي  ملنالن معتبنرا ال يمينن ،حقيقهنا : هجرة حمرمة -2
الهةرا أو فن  دار الهةنراه كنأن يينون ا نسنان فن  دار اليفنر منأمون الفتننة، ويسنتطيع أن يظهنر ديننه، ويقنٍو 

وهننو إضننافة إلننع ذلننك لننه دور فنن  النندعوا إلننع اهلل ،عننالع، وفنن  ،ثبينن  المسننلمين ن مننن .. بالواجبننات الدينيننة 
لنفننوس مننن الهننالك، وغيننر ذلننك مننن وإنقنناذ بعننل ا.. المستضننعفين وغيننرهم ن علننع دينننهم والمحافظننة عليننه 

ولنو .. فحينئٍذ ال ،ةنوب بحقنه الهةنرا .. الملالن المعروفة الت  ال يمين أن ُيحقق منها شيئاً ف  دار الهةرا 
 ..! فعل فهو آهم لتفوي  الملالن و،قديم المفاسد 

حبينة كانن  لنم ينأمر النةاشن  بنالهةرا إلنع المديننة وبتنرك ديناره، رغنم أن ال لذلك نةد أن النبن  
حيننث  . ومننا ذلننك إال ألن فنن  إقامتننه فنن  بننالده مننن الملننالن الراجحننة التنن  ،فننوق ملننلحة الهةننرا.. دار كفننر 

وعننندما مننات .. مننن ميننة  لننه دور كبيننر فنن  حمايننة ممننن هنناجر إليننه مننن أصننحاب النبنن   كننان النةاشنن  
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منن هنو ؟ : قنالوا" ات باير أرضيم صلوا علع أٍ  ليم م:" رحمه اهلل، ولم يلّل عليه أحد، قال رسول اهلل 
 [. 11"] النةاش :" قال

 ". إن  أخاكم النةاش  قد مات، فللوا عليه:" وف  رواية عند مسلم
فإنهننننا إن كاننننن  الملننننلحة العا نننندا علننننع  ا فننننة مننننن : 2/611قننننال اليننننوكان  فنننن  السننننيل الةننننرار 

النهنن  عننن المنيننر، أو فنن  ،عليمننه المسنلمين ببقا ننه رنناهرا كننأن ييننون لنه منندخل فنن  بعننل األمننر بنالمعرون، و 
معننالم الأليننر بحيننث ييننون ذلننك راجحنناً علننع هةر،ننه وفننراره بدينننه فإنننه يةننب عليننه ،ننرك الهةننرا رعايننة لهننذه 
الملنننلحة الراجحنننة، ألن هنننذه الملنننلحة الألاصنننة لنننه بنننالهةرا علنننع الأللنننوص ،لنننير مفسننندا بالنسنننبة إلنننع 

 . هن -المللحة المرجوا بتركه للهةرا ا
المننؤمن الننذي :" الملننالن التنن  أشننار إليهننا اليننوكان  ممننا ينندخل فنن  معنننع قولننه  لعننل هننذه: قلنن 

واهلل ،عننالع [. 10"] ُيألننالع الننناس ويلننبر علننع أذاهننم خيننر مننن الننذي ال يألننالع الننناس وال يلننبر علننع أذاهننم
 . أعلم

إذا فيمنا : وجماع ذلك داخل ف  القاعدا العامة: 12/219قال شي  ا سالٍ ابن ،يمية ف  الفتاو  
،عارضنن  الملننالن والمفاسنند، والحسنننات والسنني ت أو ،زاحمنن  فإنننه يةننب ،ننرجين الننراجن منهننا فيمننا إذا 

فننإن األمننر والنهنن  وإن كننان متضننمناً لتحلننيل . ابدحمنن  الملننالن والمفاسنند، و،عارضنن  الملننالن والمفاسنند
ل مننن المفاسنند ملننلحة ودفننع مفسنندا، فينظننر فنن  المعننارض لننه فننإن كننان الننذي يفننوت مننن الملننالن أو يحلنن

أكثر لم يين مأموراً به، بل ييون محرماً إذا كانن  مفسند،ه أكثنر منن ملنلحته، لينن اعتبنار مقنادير الملنالن 
 .  هن -والمفاسد هو بميزان اليريعة ا

 : ـ مسائل وأحكام
نةيننب .. ،تمننة للفا نندا، وإلمامنناً بننأ ران الموضننوع ومننا يُميننن أن يُثننار حولننه مننن شننبهات و،سننا الت 

 : عل المسا ل ذات العالقة بموضوع الهةرا، وه علع ب

.. وأنهننا ماضننية إلننع يننٍو القيامننة .. قنند ،قنندٍ أن الهةننرا باقيننة مننا جوهنند العنندو : املســةفة الور -2
ال هةننرا بعنند الفننتن، وليننن جهنناد ونيننة، وإذا :" فنن  الحننديث اللننحين فيينني نوفننق بننين ذلننك وبننين قولننه 

 . متفق عليه"  استنفر،م فانفروا

بنين األحادينث الدالنة علنع :ال ،عنارض ن وهلل الحمند ن بنين القنولين. الحمد هلل رب العنالمين :وابــــجلا
 ".  ال هةرا بعد الفتن" أن الهةرا ماضية إلع قياٍ الساعة وبين الحديث انني الذكر 
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ال هةننرا :" وأن قولننه .. ومننا جوهنند العنندو .. والتوفيننق بينهمننا أن الهةننرا ماضننية إلننع قينناٍ السنناعة 
أن مية أصبح  بعد الفنتن دار إسنالٍ وأمنان ال يوجند منا يسنتدع  الهةنرا منهنا،  : يُراد به معنيان"  بعد الفتن

 . كما كان عليه الحال قبل الفتن
أن الهةننرا المفضننلة والمميننزا عننن سننواها والألاصننة بهةننرا المسننلمين مننن ميننة إلننع : والمعنننع انخننر

 . صحابها الذين هاجروا قبل فتن ميةالمدينة المنورا قد انقطع ، ومض  أل
جئن  بننأخ  : قنال وممنا يؤكند هنذا المعننع الحننديث النذي أخرجنه مسنلم عنن مةاشننع بنن مسنعود 

، "مض  الهةرا بأهلهنا:" الهةرا، قاليا رسول اهلل بايعه علع : بعد الفتن، فقل  أب  معبد إلع رسول اهلل 
 ".  ةهاد، والأليرعلع ا سالٍ، وال:" فبأي ش ء ،بايعه؟ قال: قل 

فقنند مضنن  لمننن .. أي الهةننرا الألاصننة مننن ميننة إلننع المدينننة "  مضنن  الهةننرا ألهلهننا:" فقولننه 
 . فهو باب خير أغلق بعد فتن مية و،حولها إلع دار إسالٍ وأمان.. هاجر قبل فتن مية 

ع دار الهةنرا منن دار الحنرب إلن: قنال أصنحابنا وغينرهم منن العلمناء: 20/2قال النووي ف  الينرح 
أحنندهما ال هةننرا بعنند الفننتن مننن ميننة ألنهننا : ا سننالٍ باقيننة إلننع يننٍو القيامننة، و،ننأولوا هننذا الحننديث ،ننأويلين

وهنو األصنن أن معنناه أن الهةنرا الفاضنلة المهمنة المطلوبنة التن  يمتناب بهنا أهلهنا : والثان . صارت دار إسالٍ
 . هن -وا قبل فتن مية اامتياباً راهراً انقطع  بفتن مية ومض  ألهلها الذين هاجر 

 . واهلل ،عالع أعلم.. الحديث يحتمل المعنيين معاً، وال ،ناف  ف  ذلك : قل 
المعننع أن الهةنرا التن  هن  مفارقنة النو ن التن  كانن  مطلوبنة علنع : 5/09قال ابن حةر ف  الفتن 

ة بسنبب نينة صنالحة كنالفرار األعيان إلع المدينة انقطع  إال أن المفارقة بسبب الةهاد باقية، وكذلك المفارق
 . من دار اليفر، والألروج ف   لب العلم، والفرار بالدين من الفتن والنية ف  جميع ذلك

الهةرا هن  الألنروج منن دار الحنرب إلنع دار ا سنالٍ، وكانن  فرضناً فن  عهند النبن  : قال ابن العرب 
 إلع النب  ، واستمرت بعده لمن خان علع نفسه، والت  انقطع  أصالً ه  القلد هن -حيث كان ا . 

ال ،نقطنع : " ، وقولنه " ال هةرا بعند الفنتن ولينن جهناد ونينة:" قال ابن ،يمية بعد أن ذكر قوله 
كالهما حقه فناألول أراد بنه الهةنرا المعهنودا فن  بماننه وهن  الهةنرا إلنع المديننة ":  الهةرا ما جوهد العدو

را كاننن  ميننروعة لمننا كاننن  ميننة وغيرهننا دار كفننر وحننرب مننن ميننة وغيرهننا مننن أرض العننرب، فننإن هننذه الهةنن
وكنان ا يمنان بالمديننة، فيانن  الهةنرا منن دار اليفنر إلنع دار ا سنالٍ واجبنة لمنن قندر عليهنا، فلمنا فُتحن  

ال هةننرا :" مينة وصنارت دار إسننالٍ ودخلن  العننرب فن  ا سننالٍ صنارت هننذه األرض كلهنا دار إسننالٍ، فقنال
 ". بعد الفتن 

نسننان مننن ميننان اليفننر والمعاصنن  إلننع ميننان ا يمننان والطاعننة، كتوبتننه وانتقالننه مننن اليفننر فهةننرا ا 
ِيَن آَمُناوا ِماْن َبْعاُد  :والمعلية إلع ا يمان والطاعة، وهذا أمر باق إلع يٍو القيامة، واهلل ،عالع يقنول َواَّلذ
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ولَئَِك ِمنُْكمْ 
ُ
هذا يندخل فينه منن آمنن وهناجر : فة من السليقال   ا .  وََهاَجُروا وََجاَهُدوا َمَعُكْم فَأ

 . هن -ا[12]وجاهد إلع يٍو القيامة

فمنننا هنننو .. قننند كثنننر الحنننديث عنننن دار الحنننرب أو دار اليفنننر ودار ا سنننالٍ : املســـةفة افيانيـــة -1
 الضابع الذي من خالله نعرن أن الدار دار كفر أو دار إسالٍ ؟ 

ٍ هنن  النندار التنن  ،يننون فيهننا الالبننة واليلمننة ألحينناٍ دار ا سننال. الحمنند هلل رب العننالمين :وابــــاجل
فننإن كاننن  الالبننة واليلمننة فيهننا .. ا سننالٍ، وسننلطان ا سننالٍ، وإن كننان أكثننر سننيانها مننن غيننر المسننلمين 

 . ألحياٍ اليفر وسلطان اليفر فه  دار كفر، ودار حرب وإن كان أكثر سيان هذه الدار من المسلمين

 : يف ذفك وأفيك بعض أقوا  أهل افعوم

دار ا سننالٍ هنن  التنن  نزلهننا : قننال الةمهننور: 2/055قننال ابننن القننيم فنن  كتابننه أحينناٍ أهننل الذمننة 
المسلمون وجَرت عليها أحياٍ ا سالٍ، وما لنم ،ةنِر علينه أحيناٍ ا سنالٍ لنم يينن دار إسنالٍ وإن الصنقها، 

وأمنا النيمن فنال رينب أننه . السناحلفهذه الطا ي قريبة إلع مية جداً ولم ،لر دار إسنالٍ بفنتن مينة، وكنذلك 
فن  بمنن خلفا ننه، ولهنذا أ،ننوا  قند فينا فننيهم ا سنالٍ، ولنم يسننتوهق كنل بالدهنا با سننالٍ إال بعند وفناا النبنن  

 . هن -أرساالً وفتحوا البالد مع اللحابة ا بعد موت النب  
ة، فنإن كانن  األوامنر االعتبنار ن فن  الندار ن بظهنور اليلمن: 2/615وقال اليوكان  ف  السيل الةنرار 

والنواه  ف  الدار ألهل ا سالٍ بحيث ال يستطيع من فيها من اليفنار أن يتظناهر بيفنره إال ليوننه مأذونناً لنه 
بذلك من أهل ا سالٍ فهذه دار إسنالٍ، وال يضنر رهنور الأللنال اليفرينة فيهنا ألنهنا لنم ،ظهنر بقنوا اليفنار، 

ن اليهنننود والنلنننار  والمعاهننندين السننناكنين فننن  المنننندا ن وال بلنننولتهم كمنننا هنننو ميننناهد فننن  أهنننل الذمننننة مننن
 . أي دار حرب وكفر. هن -ا سالمية، وإذا كان األمر بالعيس، فالدار بالعيس ا

ومتنع ار،ند أهنل بلند وجنرت فينه أحينامهم، صناروا دار حنرب فن  : 9/16قال ابن قدامنة فن  المانن  
قا،نل أهنل  ع ا مناٍ قتنالهم، فنإن أبنا بينر اللنديق اغتناٍ أموالهم وسب  ذراريهنم الحنادهين بعند النردا، وعلن

 .   هن -ولنا أنها دار كفار فيها أحيامهم فيان  دار حرب ا: إلع أن قال.. الردا بةماعة اللحابة 
ينقسنم العنالم فن  نظنر ا سنالٍ وفن  اعتبنار المسنلم : 1/212قال سيد قطب رحمنه اهلل فن  الظنالل 

ر إسننالٍ، و،يننمل كننل بلنند ،طبننق فيننه أحينناٍ ا سننالٍ، و،حيمننه شننريعة األول دا: إلننع قسننمين ال هالننث لهمننا
ا سالٍ سواء كان أهله كلهم مسلمين، أو كان أهله مسلمين وذميين، أو كان أهله كلهم ذمينين ولينن حيامنه 

فالمدار كله فن  اعتبنار بلند منا دار إسنالٍ .. مسلمون يطبقون فيه أحياٍ ا سالٍ، ويحيمون بيريعة ا سالٍ 
 . ،طبيقه ألحياٍ ا سالٍ، وحيمه بيريعة ا سالٍهو 
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دار حننرب، و،يننمل كننل بلنند ال ،طبننق فيننه أحينناٍ ا سننالٍ، وال يحيننم بيننريعة ا سننالٍ، كا ننناً : الثننان 
إنهنم مسنلمون، أو أنهنم أهنل كتناب أو أنهنم كفنار، فالمندار كلنه فن  اعتبنار بلند منا : أهله منا كنانوا، سنواء قنالوا
ألحينناٍ ا سننالٍ، وعنندٍ حيمننه بيننريعة ا سننالٍ، وهننو يُعتبننر دار حننرب بالقينناس  دار حننرب هننو عنندٍ ،طبيقننه

 . هن -للمسلم وللةماعة المسلمة ا
ومعنننع هننذا التعبيننر . ا سننالٍ ديننن ودولننة مننا فنن  ذلننك مننن شننك : قننال الينني  حسننن البنننا رحمننه اهلل

ماعيننة وكلنن  حمايتهننا ونيننرها بننالقول الواضننن أن ا سننالٍ شننريعة ربانيننة جنناءت بتعنناليم إنسننانية وأحينناٍ اجت
وا شننران علننع ،نفيننذها بننين المننؤمنين بهننا، و،بلياهننا للننذين لننم يؤمنننوا بهننا إلننع الدولننة، أي إلننع الحنناكم الننذي 
يرأس جماعة المسنلمين ويحينم أمنتهم، وإذا قلنر الحناكم فن  حماينة هنذه األحيناٍ لنم يعند حاكمناً إسنالمياً، 

،عند دولنة إسنالمية، وإذا رضني  الةماعنة أو األمنة ا سنالمية بهنذا  وإذا أهمل  شرا ع الدولة هنذه المهمنة لنم
 .  هن -ا[16]ا همال ووافق  عليه لم ،عد ه  األخر  إسالمية، مهما ادع  ذلك بلسانها

والذي عليه جمهور العلماء أن الدار ،أخذ وصفها من غلبة األحيناٍ عليهنا : قال اليي  محمد قطب
ا ن فنناألرض التنن  ،حيمهننا شننريعة اهلل فهنن  دار إسننالٍ، ولننو كننان أغلننب ننن أي بلننرن النظننر عننن عقا نند أهلهنن

سيانها غير مسنلمين، كمنا كانن  الهنند خنالل همانينة قنرون منن الحينم ا سنالم ، وأغلنب سنيانها المةنوس 
كذلك األرض التن  ال ،حيمهنا شنريعة اهلل فهن  دار  حنرب ولنو كنان أغلنب سنيانها مسنلمين، أو . عباد البقر
 [. 15]كان أهلها مسلمين هم ار،دوا عن ا سالٍ  دار ردا إذا

 : ـ نس  يد مما تقدم مأ تعري ات لهل افعوم افهقاط اف افية

ه ألن ه  دار كفر وردا.. أن أكثر البالد الت  ،سم  نفسها ف  بماننا ن بورًا ن با سالمية  -2
 . ن العلمانيين،  وليس للمسلميناألحياٍ الت  ،علوها ه  أحياٍ كفر وردا، واليوكة فيها لليفرا المر،دي

كننون هننذه الننديار حيمهننا حيننم دار الحننرب واليفننر ال يلننٍز بالضننرورا أن ييننون جميننع سننيانها   -1
.. بننل فيهننا المر،نند اليننافر، والمسننلم الموحنند .. ومعنناملتهم جميعنناً علننع أنهننم كفننرا مر،نندون ..  كفنرا ومر،نندين

 . وليل منهما معاملته المألتلفة عن انخر

                                                 
هنذا النضنو وصنل إلينه البننا رحمنه اهلل فن  أواخننر : قلنن . ، لمؤلفنه محمند قطنب211ص" واقعننا المعاصنر " عنن كتناب  16

أينن جماعنة ا خنوان الينٍو النذين : والسنؤال.. ذكر حيا،ه وأيامه كما أشار إلع ذلنك اليني  محمند قطنب فن  كتابنه اننني الن
ولو .. يدينون بالوالء لمؤسسهم البنا من هذه التقريرات والتعريفات لدار ا سالٍ، وللحاكم ا سالم ، وللةماعة ا سالمية 

كما ال .. سالمية أردنا أن نحاكم هذه الةماعة علع ضوء ما ،قدٍ من كالٍ اليي  البنا فإنها لم ،عد كذلك جماعته جماعة إ
، ومننا يلنندر عنننهم مننن .. مهمننا بعمنن  بلسننانها خننالن ذلننك .. يةننوب أن ُ،سننمع بمسننمع إسننالم   والمتننابع ألدبيننات القننٍو

 . وال حوال وال قوا إال باهلل.. وبيانات يدرك حقيقة ذلك .. مواقي، و،لريحات 
15

 . 020واقعنا المعاصر، ص  
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وه  شبيهة بيثير من أملار المسلمين ف  هنذا الزمنان، " ماردين " ل شي  ا سالٍ عن بلدا وقد سئ
ومنناردين هننذه كننان فيهننا اليفننرا ويمثلننون الفئننة الحاكمننة المتسننلطة والةننند، وفيهننا المسننلمون ويمثلننون عامننة 

أٍ أنهنا دار . .هل ه  دار كفنر وحنرب بحينث يُعامنل جمينع منن فيهنا معاملنة أهنل اليفنر والحنرب .. السيان 
 ؟ ..إسالٍ لعمٍو سيانها من المسلمين 

دماء المسنلمين وأمنوالهم محرمنة حينث كنانوا فن  مناردين أو غيرهنا . الحمد هلل: فأجاب شي  ا سالٍ
 . والمقيم بها إن كان عاجزاً عن إقامة دينه وجب  الهةرا عليه، وإال استحب  ولم ،ةب

ال محرمنة علنيهم، ويةنب علنيهم االمتنناع منن ذلنك بنأي ومساعد،هم لعدو المسلمين باألنفس واألمو 
 .  ريقة أمينهم، من ،ايب أو ،عريل أو مضايقة، فإذا لم يين إال بالهةرا، ،عين 

وال يحنل سننبهم عمومناً ورمننيهم بالنفنناق، بنل السننب والرمنن  بالنفناق يقننع علننع اللنفات  المننذكورا فنن  
 .  اليتاب والسنة، فيدخل فيها بعل أهل ماردين وغيرهم

فيها المعنيان، ليس  بمنزلة دار السنلم التن  ،ةنري عليهنا : وأما كونها دار حرب أو سلم، فه  مركبة
أحينناٍ ا سننالٍ ليننون جننندها مسننلمين، وال بمنزلننة دار الحننرب التنن  أهلهننا كفننار، بننل هنن  قسننم هالننث يُعامننل 

 [.  11]المسلم فيها بما يستحقه، ويُقا،ل الألارج عن شريعة ا سالٍ بما يستحقه
ومننا قالننه شنني  ا سننالٍ عننن منناردين وأهلهننا يُميننن أن ُيحمننل علننع كثيننر مننن أملننار المسننلمين : قلنن 

 . لوجود المعنيين فيها، واهلل ،عالع أعلم
بنل هن  ،تاينر .. ال ..  أحياٍ البالد ليس  هابتة علع مدار التاري  مهما اعتراها من ،اير و،قلنب -0

فالننديار كاألشننألاصه فيمننا أن األشننألاص ..   ،علوهننا و،حيمهننا و،تقلننب بحسننب ،ايننر و،قلننب األحينناٍ التنن
.. ،تاير و،تقلب أحنوالهم بنين ا يمنان واليفنر، والفسنوق، والظلنم، والعلنيان بحسنب منا يعتريهنا منن حناالت 

كننذلك الننديار فهنن  ،تايننر و،تقلننب بننين دار ا يمننان، والفسننوق، والظلننم والعلننيان بحسننب مننا يعلوهننا ويسننود 
 ..! نظاٍ، وحياا فيها من أحياٍ و 

وكننون األرض دار كفننر ودار إيمننان، أو دار فاسننقين ليسنن  : 22/121قننال ابننن ،يميننة فنن  الفتنناو  
صفة البمة لهناه بنل هن  صنفة عارضنة بحسنب سنيانها، فينل أرض سنيانها المؤمننون المتقنون هن  دار أوليناء 

وكنل أرض سننيانها الفسنناق  اهلل فن  ذلننك الوقن ، وكننل أرض سنيانها اليفننار فهنن  دار كفنر فنن  ذلنك الوقنن ،
 :وقند قنال ،عنالع. فهن  دار فسنوق فن  ذلنك الوقن ، فنإن سنينها غينر منا ذكرننا و،بندل  باينرهم فهن  دارهنم

َث قَْرَيةث َ نَْت آِمَنةث ُمْطَمئِنذة ًَ ُ َم انية نزل  ف  مية لما كان  دار كفر وهن  منا بالن  فن    َوََضََب اَّللذ
فأحوال النبالد كنأحوال العبناد فيينون الرجنل .. اهلل إليه، وإنما أراد سيانها  نفسها خير أرض اهلل وأحب أرض
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وهيننذا المسنناكن بحسننب .. ،ننارا مسننلماً و،ننارا كننافراً، و،ننارا مؤمننناً، و،ننارا منافقنناً، و،ننارًا بننّراً ،قينناً، و،ننارا فاسننقاً 
 . هن -سيانها ا

الد التننن  ،نننم فتحهنننا منننن قبنننل ومننننه ،علنننم خطنننأ بعنننل الننندعاا والبننناحثين النننذين يعتبنننرون النننب: وقلننن 
ال يفارقها الوصي ا سالم  مهمنا عالهنا و،سنلع عليهنا منن .. وديار إسالمية .. المسلمين أنها بالد إسالمية 
 ! وعلع مدار الزمان.. ملل اليفر والزندقة وا لحاد 

أنهنا كانن  اليفرا والمر،دين علنع و،حريرها من أيدي ماتلبيها منن  لو قيل يةب الدفاع عنها.. نعم  
فهننذا قننول صننحين، والعمننل مننن أجلننه .. يعلوهننا الحيننم ا سننالم  .. قبننل ذلننك دار إسننالٍ وأمننان للمسننلمين 

 .  واجب
أٍ أن لهنا صنور أخنر  .. هل الهةرا محلنورا منن دار اليفنر إلنع دار ا سنالٍ : املسةفة افيافية -0 

 أوسع من ذلك؟ 

فحيثمنننا ،تواجننند البواعنننث و،تحقنننق .. عنننث وغاينننات للهةنننرا بوا. الحمننند هلل رب العنننالمين :وابـــــاجل 
فقننند ،ينننون .. وعلينننه فنننالهةرا ليسننن  محلنننورا منننن دار اليفنننر إلنننع دار ا سنننالٍ .. الااينننات ،تعنننين الهةنننرا 

ومنن دار كفنر مالنظ ومركنب إلنع دار كفنر مةنرد، ومنن دار رلنم وفسنق .. الهةرا من دار كفر إلع دار إسالٍ 
ا،باعنناً للقاعنندا اليننرعية التنن  ،لننٍز .. ومننن دار خننون إلننع دار أمننن وأمننان .. إلننع داٍر أقننل منننه رلمنناً وفسننقاً 

 . بتلمس أقل الضرر ودفع الضرر األكبر بالضرر األصار

فلنيس هنذا الوجنوب ن أي وجنوب الهةنرا ن مألتلناً بندار : 2/615قنال الينوكان  فن  السنيل الةنرار  
ير، وعدٍ االستطاعة للقيناٍ بواجنب األمنر بنالمعرون اليفر بل هو شريعة قا مة، وسنة هابتة عند استعالن المن

والنهنن  عننن المنيننر وعنندٍ وجننود مننن يأخننذ علننع أينندي المنتهيننين لمحنناٍر اهلل، فحننق علننع العبنند المننؤمن أن 
 . هن -ا.. ينةو بنفسه ويفر بدينه إن ،مين من ذلك، ووجد أرضاً خالية عن التظاهر لمعاص  اهلل 

بننل .. ومننن قريننة إلننع قريننة .. مدينننة إلننع مدينننة فنن  القطننر الواحنند  وعليننه فننالهةرا ،لننن أن ،يننون مننن 
أو منفننرات وبواعننث .. بحسننب مننا يسننود فنن  كننل قريننة أو حننّ  مننن فسنناد أو صننالح .. ومننن حنن ٍّ إلننع حنن  

 .،ستدع  الهةرا

 الواحدا ن كمنا فن  بعنل البلندان نض اهلل الواسعة ن أن ف  المدينة فقد عرفنا ن من خالل ،ةوالنا ف  أر  
أو المظناهر التن  ،نذكرك .. ،أللو منن وجنود المسناجد .. ،وجد أحياء يسود فيها كل دواع  الفسوق والمنير 

وفنن  نفننس .. ويالننب علننع سننيانها اليفننر والمةننون والفسننوق، والافلننة  واليننرود عننن الطاعننة .. بنناهلل ،عننالع 
لمسناجد والتةمعنات ا سنالمية و،يثنر فيهنا ا.. المدينة ،وجد أحياء أخر  ييثنر فيهنا المسنلمون واللنالحون 

ففنن  .. و،قنل فيهنا مظنناهر الفسنوق والمنينر .. و،أخنذ بيندك إلننع جنادا الحنق واالسننتقامة .. التن  ،نذكرك بنناهلل 
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هنذه الحالنة ال شنك أننه ينندب االنتقنال ن علنع نينة الهةنرا فن  سنبيل اهلل ن منن األحيناء التن  ،يثنر فيهنا مظناهر 
وربمنا أحيانناً يةنب .. األخر  الت  ،يثر فيها مظاهر الطاعة واالسنتقامة إلع ،لك األحياء .. الفسق والمةون 

 [. 12]بحسب التفليل المتقدٍ عند الحديث عن أحياٍ الهةرا

وال يسننتطيع المسننلمون أن يُقيمننوا فيهننا جمعننة وال .. ونعننرن قننر  ال يوجنند فيهننا جمعننة وال جماعننات  
ففنن  مثننل هننذه الحالننة ال شننك أن اليننارع قنند .. عننات وقننر  مةنناورا لهننا ،قنناٍ فيهننا الةمعننة والةما.. جماعننة 

القننر  التنن  ،عنندٍ فينننها الةمعنننة  حننل علننع الهةننرا واالنتقننال ن علننع نيننة الهةننرا فنن  سننبيل اهلل ن مننن ،لننك
 . ويُرفع فيها األذان وييثر فيها اللالح.. والةماعات إلع القر  الت  ،قاٍ فيها الةمعة والةماعات 

مننا مننن هالهننٍة فنن  قريننة وال بنندٍو، ال ،ُقنناٍ فننيهم اللننالا إال اسننتحوَذ :" الأنننه قنن فقنند صننن عننن النبنن   
 [. 19"]عليهم الييطان، فعلييم بالةماعةه فإنما يأكل الذ ب من الانم القاصية 

 ". من ،رك الةمعة هالع مرات من غير ضروراه  بع اهلل علع قلبه :" وقال  
 [. 00"] فقد نبذ ا سالٍ وراء رهرهمن ،رك الةمعة هالع ُجمع متوالياته :" وقال  

فالةمعة والةماعات شأنها عظيم ف  ا سالٍ ال يمين التسناهل أو التفنريع بهنا ن منن غينر ضنرورا أو  
 .و،ح  أي ررن أو بعم كان.. عذر شرع  معتبر ن بأي صورا من اللور 

عالع ن من أن ،نحلنر فن  والياهد مما ،قدٍ أن مةاالت الهةرا أوسع بيثير ن لمن أراد أن يتق  اهلل ، 
ومن  لنب السنالمة بلندق ،حققن  لنه ولنو بعند حنين قنال .. الهةرا من دار اليفر إلع دار ا سالٍ وحسب 

َ ََيَْعْل ََلُ َُمْرَجاث  :،عنالع ِ َفُهاَو  .َوَمْن َيتذِق اَّللذ ْ لََعَ اَّللذ َوَيْرزُقُْه ِمْن َح ُْ  ال َُيََِْساُب َوَماْن َيَتاَو ذ
ٍق قَْدراث  َحْسُبهُ  ْ ََ  ِ

ُ لُِكد ْمرِهِ قَْد َجَعَل اَّللذ
َ
َ َْالُِغ أ  . 0-1:الطالق إِنذ اَّللذ
ْمرِهِ يُْْساث  :وقال ،عالع

َ
َ ََيَْعْل ََلُ ِمْن أ  .2:الطالق َوَمْن َيتذِق اَّللذ

                                                 
حيث ،وجد أحياء ال أهر فيها .. هذه األحياء كما يوجد منها ف  البالد العربية كذلك يوجد منها ف  البالد األوربية الاربية  12

وفن  نفنس المديننة ،وجند أحيناء .. لذكر اهلل ،عالع أو لوجود المسلمين فضاًل عن وجود المساجد الت  ،قاٍ فيها الةماعات 
.. ،وجد فيهنا المسناجد والمعاهند الينرعية .. ال ،ياد ،ر  فيها أحداً غير المسلمين .. المسلمين  أخر  أغلب سيانها من

ففنن  مثننل هننذه الحالننة ال شننك أنننه يننندب علننع .. أو أنننك لسنن  فنن  بلنند أوربنن  .. حتننع ،ينناد ،ظننن أنننك فنن  بلنند إسننالم  
والتن  .. ن فن  األحيناء التن  ييثنر فيهنا المسنلمون المسلمين ن المقيمنين فن  بنالد الانرب ن أن يتواجندوا ن منا اسنتطاعوا لنذلك 

 .واهلل ،عالع أعلم.. فهذا أبكع لهم وأ هر .. ،تواجد فيها المساجد الت  ،قاٍ فيها الةمعة والةماعات 
19

 . 211: أخرجه أحمد وأبو داود والنسا  ، صحين الترغيب  
00

 .100و  112: صحين الترغيب   
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فهنل . .إلنع بنالد الانرب األخينرا هةنرا كثينر منن المسنلمين  قد كثر فن  انوننة :املسةفة افرابعة -2 
 ؟ ..هؤالء ،يتب لهم هةرا ف  سبيل اهلل أٍ أن لهم حيم آخر 

ـــاجل  الباعننث الننذي حملننه علننع الهةننرا، : المسننألة مردهننا إلننع أمننرين. الحمنند هلل رب العننالمين :وابـ
 . ونيته من وراء هةر،ه إلع بالد الارب أو غيرها

ن كننان سننبباً وجيهنناً ومعتبننراً فنن  فييننون بننالنظر إلننع السنبب الننذي حملننه علننع الهةننرا، فنإ: أمنا الباعننث 
أو كنان مهنددًا ن رلمناً .. اليرعه كأن ييون ف  بلده األصل  غير قادر علع إرهار دينه، وممارسة شعا ر دينه 

ولننم يةنند سننبيالً لنندفع هننذا .. ولننم يةنند بلننداً إسننالمياً يأويننه أو يةيننره .. وعنندوانًا ن بالقتننل أو السننةن ونحننوه 
والفرصننة السننانحة لننه .. البلنند الاربنن  المهنناجر إليننه األمننان علننع نفسننه وأهلننه  ووجنند فنن .. الظلننم عننن نفسننه 

فالباعنث حينئنٍذ يينون .. وعبادا ربه علنع وجنه أفضنل ممنا يينون علينه وهنو فن  بلنده األصنل  ..  رهار دينه 
 . ميروعاً ومستساغاً 

السننالمة لدينننه ونفسننه  ال بنند أن ،يننون نيتننه مننن وراء هةر،ننه وإقامتننه فنن  بننالد الاننرب  لننب: أمننا النيننة 
وليس  لب الدنيا وبينتها، أو امرأا ينيحهنا،  فقند صنن عنن النبن  .. وعبادا ربه علع الوجه األكمل .. وأهله 
 إنما األعمال بالنيات، وإنما ليل امرٍئ ما نو ، فمن كان  هةر،نه إلنع اهلل ورسنوله فهةر،نه إلنع :" أنه قال

 . متفق عليه" يبها أو امرأا ينيحها، فهةر،ه إلع ما هاجر إليه اهلل ورسوله، ومن كان  هةر،ه لدنيا يل
كتبن  هةر،نه ن إن .. وصلن الباعث علع الهةنرا وكنان معتبنراً فن  الينرع .. إن صلح  النية : أقول 

منع ضنرورا المحافظنة علنع النينة .. ولو كان بلد المهةر ه  من دول الارب .. شاء اهلل ن هةرا ف  سبيل اهلل 
علنع نفسنه وأقنل فتننة .. أكثنر إيمناٍن وأمنان لألروج والهةرا منها عندما يتسننع لنه الألنروج إلنع داٍر اللادقة با

 . ودينه
.. ال ،عتبننر هةر،ننه هةننرا فنن  سننبيل اهلل .. وفسنند السننبب الباعننث علننع الهةننرا .. وإن فسنندت النيننة  

 .وربما يقع ف  ا هم والوبر بحسب المزالق الت  يقع فيها ف  ،لك الديار

 ؟..ن قيل أيأ افدفيل عوى ما تقدم فإ 

ووجنند .. وليننن لمننا صننلح  النيننة .. فقنند هنناجر اللننحابة إلننع الحبيننة، وكاننن  دار كفننر  :و ــــأق
 . كتب  لهم هةرا ف  سبيل اهلل.. الباعث المعتبر علع الهةرا 

ارب ُيحننوأمننا منن فننر  إلنع أرض الحننرب لظلنم خافننه، ولنم : وقند ،قندٍ كننالٍ ابنن حننٍز فن  المحلننع قولنه
 .  ، فهذا ال ش ء عليه ألنه مضطر ميرهالمسلمين، وال أعانهم عليهم، ولم يةد ف  المسلمين من يةيره

وقد ذكرنا أن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب، كان عابماً علع أنه إن منات هيناٍ بنن عبند الملنك 
ه ألن الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قدر عليه، وهو كان الوال   بعد هياٍ، فمن كنان هينذا لحق بأرض الرٍو

 .  هن -فهو معذور ا
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الزهري ن وهو من كبنار علمناء السنلي اللنالن ن هنّم أن يهناجر إلنع بنالد النرٍو  لبناً للنةناا منع : قل 
 . ولين لما كان ميرهاً كان معذوراً كما يقول ابن حٍز.. ودولة وخالفة ا سالٍ .. وجود أرض ا سالٍ 

إلننع أن .. كينني بزمانننا وقنند اشننتد رلنم وإرهنناب حينناٍ بنن  جلنند،نا علننع ا سنالٍ والمسننلمين : أقنول
 سنالم  جريمنة نينراء وصل بهم رلمهم وكفرهم ن كما ف  كثير من البلندان ن أن يعتبنروا اللحينة وار،نداء النزي ا

 ..! بالنواص  واألقداٍ يؤخذ عليها 

المية التن  يمينن أن يلتةنل إليهنا كنل منن اضنطهد فن  ديننه إضافة إلع ذلك انتفاء وجود األرض ا سن
ال شك أن اعتبار ا كراه ف  مثل هذه الظرون والقول به أولع من الظنرن أو ا كنراه النذي .. من المسلمين 

 [. 02]واهلل ،عالع أعلم.. ،عرض له ا ماٍ الزهري 

                                                 
ممننن ُعرفننوا بننأمراء الةننرح ..   يلقيهننا بعننل مننن ُيَحسننبون علننع النندعوا والنندعاا قنند ا لعنن  علننع بعننل التهيمننات التنن 02

ليحمنل علينه جمينع عبنارات التةنرين : والتعديل، حيث أن أحدهم ييف  أن ،قول له أن فالنناً يقنيم فن  بلنٍد منن بنالد الانرب
 !! واالستهزاء.. والتفسيق، والتهيم 

هنم هنم .. فتحتم أبواب بالدكم الت  ،سمونها إسالمية للمضطهدين فن  ديننهم هال : نقول.. ولهؤالء ولمن يردد كلما،هم    
 !! ؟..بعد ذلك آهروا بالد الارب علع بالدكم 

وخلوا بيننا .. لو أذن لنا أمرا كم وملوكيم بذلك .. نحن نرضع أن نعيا ن مع األفاع  والذ اب ن ف  صحراء ربع الألال     
 !! ؟.. ولين أنع.. وبين الدعوا إلع اهلل 

هننم سننلمتموه ن بطريقننة خسيسننة ال ،راعننون فيهننا حرمننة لنسنناء وال .. كننم مننن أٍ  حّسننن الظننن بيننم وببلنندانيم وحينناميم     
 !! وما أكثر األمثلة لو أردنا ا حلاء.. أل فال ن للةالدين ف  بلده ليواجه حيم القتل وا عداٍ 

فهذا مطلب بعيند المننال .. ربعون ويسيحون  واًل وعرضاً ف  بالدكم ال نريد أن ،عاملوننا كما ،عاملون الألواجات الذين ي   
ولين نريد أن ،أذنوا لنا فقع ف  العيا ن ولو ف  صحراء الربع الألال  ن من دون أن ،عرضوننا وأبناءنا .. فنحن دون ذلك .. 

هنم وجند،مونا .. منتم لننا ذلنك وضن.. فإن رضنيتم بنذلك .. ونساءنا للتلفيات واللفقات الت  مؤداها إما السةن أو القتل 
فحينئٍذ ليم كامل الحق ف  أن ،تهيموا و،قولوا ما ،قولونه بحقنا وحق غيرنا من .. وعلع بالدكم .. آهرنا بالد الارب علييم 

 ..!! المسلمين 
ينه أننه شني  عّرفنون  عل.. قدر اهلل أن جمعن  مع شي  ف  مأليٍم دعوي أقيم لليباب المسنلم فن  إحند  النبالد األوربينة    

ومنا إن .. وهنو منن المقنربين إلنع سناكن  القلنور .. ن واسعة االنتيار فن  األملنار ! له أشر ة ن ،بي  الناس.. سعودي كبير 
ومتننع .. وأيننن سننافرت .. كينني خرجنن  .. التقنع بنن  الينني  إال وانهمننر علنن  بطا فنة مننن األسننئلة كلهننا ،نندور حننول شأللن  

وحتنع ال ُيسن ء بننا الظنن ن مضنطراً ألن أحدهنه عنن جاننب ممنا .. سنئلة المتراكمنة فوجدت نفس  ن ،ح  ضاع األ..! أ،ي  
والتن  اضنطر،نا للمةن ء إلنع .. ،عرضنا له من رلم بن  جلد،نا من حياٍ بالدنا ف  حلنا و،رحالنا ف  األملار الت  مررنا بهنا 

إبراًء .. با سالم  إال وقلدناه وجربنا ا قامة فيه  وكن  مما ذكرت له أنن  لم أدع بلداً ن ،قريباً ن يسم  نفسه.. هذه البالد 
وف  كثير منها .. ولين كنا ف  كل مرا نُقابل باللد والطرد والعدوان .. قبل أن نقلد بالد الارب .. للذمة وإعذاراً إلع اهلل 

 !! لع هذه البالدفوجدنا أنفسنا ميرهين علع الهةرا إ.. إلع أن فقدنا المتر المربع الذي نقي عليه .. بالسةن 
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و عنننند عمنننرو بنننن وفننن  الحنننديث النننذي أخرجنننه مسنننلم فننن  صنننحيحه عنننن المسنننتورد القرشننن  قنننال وهننن
أبلنر منا ،قنول، قنال : ، فقال له عمرو"،قٍو الساعة والرٍو أكثر الناس :" يقول سمع  رسول اهلل : العاص

إنهم ألحلنم النناس عنند فتننة، : لئن قل  ذلك إن فيهم لأللاالً أربعاً : قال. أقول ما سمع  من رسول اهلل 
: وخيرهم لمسيين ويتيٍم وضعيي، وخامسنٌة حسننٌة جميلنةوأسرعهم إفاقًة بعد مليبة، وأوشيهم كرا بعد فر ا، 

 . وأمنعهم من رلم الملوك
مننن الحننديث قبننل أكثننر مننن  هننذه الأللننال الحسنننة التنن  اسننتنبطها اللننحاب  عمننرو بننن العنناص 

وبألاصننة .. نلمننس كثيننراً منهننا يُعمننل بهننا فنن  بعننل النندول الاربيننة السننا دا فنن  هننذا الزمننان .. سنننة ( 2200)
 "..!عهم من رلم الملوك وأمن" خللة 

 ! هذه الأللال الت  كان األولع بحياٍ المسلمين أن يتأللقوا بها لو كانوا مسلمين 
.. هنذه الينهادا ن التنن  نطنق بهننا اللنحاب  ن ال ينبانن  أن يلندنا عنهننا منا بيننننا وبنين القننٍو منن عننداء 

  :ا العنداء والقتنال، كمنا قنال ،عنالعوالينهادا بالعندل حتنع علنع منن يناصنبن.. فديننا قا م علع العندل وبالعندل 
 

َ
ِ ُشَهَداَق ِْالْقِْسِط َوال ََيْرَِمنذُكْم َشَنآُن قَاْوٍم لََعَ أ اِمنَي َّلِلذ ِيَن آَمُنوا رُيونُوا قَوذ َها اَّلذ يُّ

َ
الذ َتْعاِدَُوا يَا أ

َ َخبٌِن ِْمَ  َ إِنذ اَّللذ قَْرُب َِلتذْقَو  َواتذُقوا اَّللذ
َ
 [.01]2:الما دا ا َتْعَملُونَ اْ ِدَُوا ُهَو أ

وِ  :وقنال ،عنالع
َ
نُْفِساُكْم أ

َ
ِ َوََاْو لََعَ أ اِمنَي ِْالْقِْسِط ُشَهَداَق َّلِلذ ِيَن آَمُنوا رُيونُوا قَوذ َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

ْوََل ِِْهَما فََ تََذ 
َ
ُ أ ْو فَقِناث فَاَّللذ

َ
قَْربنَِي إِْن يَُكْن َغنِ داث أ

َ
يِْن َواَّْ ْو اََْواِلَ

َ
ْن َتْعِدَُوا ِإَوْن تَلُْووا أ

َ
بُِعوا اََْهَو  أ

َ َ َن َِْما َتْعَملُوَن َخبِناث   . 206:النساءُتْعرُِضوا فَإِنذ اَّللذ
 

                                                                                                                                                           

حينث .. هنال جنربتم السنعودية : كنا نتوقع وجميع ا خوان الحضور أن يقول لنا.. وبعد أن سمع اليي  جانباً من قلتنا    
وأنن  كمسنلم لنك كامنل الحنق فن  أن ،قنيم منع وبنين إخواننك المسنلمين فن  السنعودية منا .. عندنا ا سالٍ واألمن واألمان 

هنل : كنا نتوقع منه أن يقول لنا شيئاً من ذلك، لين فاجأنا الرجنل بقولنه.. والمألا را .. لطوان يانيك عن هذا التةوال وا
 !!!فتأمل.. الفلبين يُقال أنها أحسن وأفضل .. جربتم السفر إلع الفلبين 

فن  انوننة  مع ا شارا إلع أن كثيرًا من الحسنات الت  ُعرن بها القٍو مما ،قدم  ا شارا إليه قد أخذت ،ضيق و،ضنعي01
والتن  .. بعمنوا .. نن بنزعم محاربنة ا رهناب ! األخيرا  بسبب قوانينهم العديدا الةا را الت  صّدروها مؤخرًا ن ف  بمنٍن قياسن 

وعلننع كثيننر مننن الحريننات التنن  يزعمننون حمايتهننا والحفنناظ .. انعيسنن  آهارهننا السننلبية علننع كثيننر مننن المستضننعفين األبرينناء 
 ! عليها
مهمننا قيننل فننيهم فننإنهم لننم يبلاننوا معيننار مننا بلننس إليننه حيامنننا مننن الظلننم والننبطا وا رهنناب بحننق : نقننولليننن لصنلننان    

وإن كنان النذين عنندنا منن الحيناٍ هنم منن بعنل صننا ع أمريينا ودول الانرب بحنق .. وبحق المستضعفين مننهم .. شعوبهم 
 !!وال حول وال قوا إال باهلل.. هذه األمة 
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عُننرن عننن بعننل المسننلمين المقيمننين فنن  أمرييننا وبعننل دول الاننرب أنهننم  :املســةفة ارامســة -6
ومننا حينننم مننن يُينننره علننع قتنننال .. ع فننن  ذلننك فمننا حينننم اليننر .. يعملننون كةنننود فننن  جيننوو ،لنننك النندول 

 وهل هو من ا كراه المعتبر؟؟ .. المسلمين مع ،لك الةيوو 

العمنننل فننن  جينننوو اليفنننر كةننننود ومقنننا،لين ال يةنننوب وهنننو منننن . الحمننند هلل رب العنننالمين :وابــــــاجل
 ..!من الملةالمظاهرا والمواالا الت  نهع اليارع عنها وعدها من اليفر األكبر الذي يألرج صاحبها 

ْوِِلَاُق َبْعاٍض  :قنال ،عنالع 
َ
ْوِِلَاَق َبْعُضُهْم أ

َ
ِيَن آَمُنوا ال َتتذِخُ وا اِْلَُهوَد َوانلذَصاَر  أ َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

اَِِمنيَ  ََ الظذ َ ال َيْهِدي الَْقْو ذُهْم ِمنُْكْم فَإِنذُه ِمنُْهْم إِنذ اَّللذ  . 62:الما دا َوَمْن َيَتَوَ
بين ،عالع أن حيمه كحيمهمه وجب  معادا،نه كمنا وجبن   فَإِنذُه ِمنُْهْم  :قر   ف  التفسيرقال ال

 . هن -معادا،هم، ووجب  له النار كما وجب  لهم، فلار منهم أي من أصحابهم ا
مظناهرا المينركين ومعناونتهم : ومن أعظم نواقل ا سالٍ الت  عندها اليني  محمند بنن عبند الوهناب

ْوِِلَاَق َبْعُضُهْم  :قوله ،عالععلع المسلمين، واستدل ب
َ
ِيَن آَمُنوا ال َتتذِخُ وا اِْلَُهوَد َوانلذَصاَر  أ َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

اَِِمنَي  ََ الظذ َ ال َيْهِدي الَْقْو ذُهْم ِمنُْكْم فَإِنذُه ِمنُْهْم إِنذ اَّللذ ْوِِلَاُق َبْعٍض َوَمْن َيَتَوَ
َ
 . أ

إن كانن  المنواالا فن  مسناكنتهم ": أوهنق عنر  ا يمنان "   رسنالته وقال اليي  سليمان آل اليي  ف
َوَمْن  :ف  ديارهم، والألروج معهم ف  قتالهم ونحو ذلك، فإنه يحيم علع صاحبها بناليفر، كمنا قنال ،عنالع

ذُهْم ِمنُْكْم فَإِنذُه ِمنُْهمْ   . هن -ا َيَتَوَ
ذُهْم ِمانُْكْم فَإِنذاُه ِمانُْهْم  :وصن أن قوله ،عالع: 21/00قال ابن حٍز ف  المحلع   َوَمْن َيَتَوَ

 . هن -إنما هو علع راهره بأنه كافر من جملة اليفار، وهذا حق ال يألتلي فيه اهنان من المسلمين ا
ومننه نعلنم فسناد وبطنالن فتنو  القرضناوي ن الواسنعة االنتينار ن لمنا أفتنع للمسنلمين المقيمنين : قلن 

معلنالً بوجنوب .. نسنتان ف  أمرييا بةواب القتنال منع الةنيا األمريين  ضند المسنلمين المستضنعفين فن  أفاا
 ..!! وللةنسية الت  يحملها المسلم علع الوالء للدين وللعقيدا، وألخوا ا سالٍ .. ،قديم الوالء الو ن  

أولهمنا أننه أحنل وأجناب منا هنو معلنٍو : فالقرضاوي ف  هنذه الفتنو  الةنا را وقنع فن  ناقضنين لصسنالٍ
 ..!! علع المسلمين وهو مظاهرا الميركين .. حرمته من الدين بالضرورا 

وهنذا قنول منؤداه إلنع إبطنال .. أنه قّدٍ الوالء للو ن وللةنسنية علنع النوالء للعقيندا والندين : والثانية
 ! وإلع مواالا أشد أعداء اهلل عداوامن الميركين واليافرين.. عقيدا الوالء والبراء ف  ا سالٍ 

.. بونهننا بحنق المسننلمين فن  أفاانسننتان وهنو إضننافة لمنا ،قنندٍ شنريك األمرييننان فن  كننل جريمنة ير،ي 
 ..!! وعلع أ فال ومسلم  أفاانستان .. وف  كل قنبلة يلقونها علع أرض أفاانستان 
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ننن يننٍو يتعلننق بتالبيبننه وعنقننه آالن األ فننال والنسنناء واليننيو  مننن ! فليعننّد القرضنناوي جوابننًا ن وأنّننع لننه 
كيني : ألونه أمناٍ أحينم الحناكمين وأعندل العنادلينمسنلم  أفاانسنتان ن ممنن قتلنتهم قنابنل األمريينان ن ويسن

فضالً عن أن ،فت  للمسلمين بةواب مياركة األمرييان فن  قتلننا .. ،فت  لليفرا األمرييان بةواب قتالنا وقتلنا 
 !! ؟..وقتالنا 

يننا رب هننذا : يةنن ء الرجننل آخننذاً بينند الرجننل، فيقننول:" قننال عننن عبنند اهلل بننن مسننعود، عننن النبنن   
 . فإنها ل : ِلَم قتلَته؟ فيقول قتلُته لتيون العزا لك، فيقول: يقول اهلل لهقتلن ، ف

لتينون العنزا : لنم قتلتنه؟ فيقنول: إن هنذا قتلنن ، فيقنول اهلل لنه: وية ء الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول 
 [. 00"] إنها ليس  لفالن، فيبوء بإهمه: لفالن، فيقول

والمنننرأا .. ا ينننأ،  اليننني  األفانننان ، والطفنننل األفانننان  فمننناذا ،نننراه سنننيةيب القرضننناوي يومئنننٍذ عنننندم 
ينننا رب هنننذا :فيقنننول..وغينننرهم منننن عبننناد اهلل المسنننلمين النننذين قتلنننتهم قنابنننل اليفنننر األمرييننن  .. األفاانينننة 

 !؟..والقول عليك باير علم .. القرضاوي قد أعان األمرييان علع قتل  بفتواه الةا را 
.. أٍ لينن  ،يننون العننزا ألمرييننا، و ايانهننا ورلمهننا ..  هلل  لينن  ،يننون العننزا: فمنناذا ،ننراه سننيةيب

 !؟..وال عزا إال هلل 

 ؟ ..فما افعمل أن ُأكره املسوم عوى اررو  مع املشركض فق ا  املسومض : فإن قيل 

إن كننان إكراهننه غيننر معتبننره بحيننث أنننه كننان يسننتطيع النفنناد مننن سننلطانهم قبننل أن يُيننره علننع  :و ــــأق 
فإنننه ال يُعننذر وهننو منننهم ولننه حيمهننم فنن  النندنيا .. لينننه إيثنناراً للننو ن والنندنيا وبينتهننا لننم يفعننل  القتننال معهننم

 . واعتذارهم با كراه ال يُقبل منهم كما ،قدٍ.. وانخرا 
كنان النناس بمينة أقنروا با سنالٍ ولنم يُهناجروا، : عن عيرمة قال: 6/029قال القر ب  ف  التفسير  

نُْفِسِهمْ  در، فقتل بعضهم، فنأنزل اهلل فنيهمفُأخرج بهم كرهاً إلع ب
َ
ُة َظاَِِأ أ ََ ِ ِ

ََ ِيَن تََوفذاُهُم اََْم  -ا  اَّلذ
 . هن
أمنننا إن كنننان ميرهننناً بحينننث كنننان ال يسنننتطيع حيلنننة وال يهتننندي سنننبيالً للهةنننرا ممنننن عنننناهم اهلل ،عنننالع  

اِن ال يَْسااَتِط  :بقولننه ُعوَن ِح لَااةث َوال َيْهَتااُدوَن إاِلذ اَُْمْسَتْضااَعفِنَي ِمااَن اَردَِجاااِل َوالندَِساااقِ َواَْااوِْلَ
َث  فنالحيم فينه أن ال يرمن  المسنلمين أو يقلند هنم .. هم اضطروه للألروج والقتال معهنم . 92:النساءَسبِ 

فللمسننلمين أن يرمننوه ولننيس لننه أن يننرميهم، وإن أد  ذلننك إلننع قتلننه أو .. بسننوء وإن رمننوه أو قلنندوه بسننوء 
وا كراه وإن كان عنذراً فن  منوا ن إال .. من دٍ إخوانه المسلمين سةنه من قبل الميركينه فدمه ليس أغلع 

 . أنه ال يةوب أن ييون عذراً ف  قتل المسلم ألخيه المسلمه الستواء نفسيهما ف  الحرمة

                                                 
00

 .0101: صحين سنن النسا    



 (امـــأحكو.. ٌل ـــاِئــمس) اهِلْجـــــــَرُة 

 

33 

هننم إذا كننان فنن  قتننال الفتنننة ن مسننلمين بعضننهم مننع بعننل ن يةننب علننع المسننلم أن يتألننذ سننيفاً مننن  
فمنن بناب أولنع أن .. ليبنوء القا،نل بيامنل ا هنم والنوبر .. ك إلنع قتلنه خيب، وأن يلق  سالحه وإن أد  ذلن

ف  قتاله ضد المسلمين وهم يُقا،لون ويةاهندون ضند .. يتلي سالحه وأن ال يوجهه نحو صدر أخيه المسلم 
 . ملل أهل اليفر واليرك

ضننربه حتننع إنهننا سننتيون فتنننة وفرقننة واخننتالن، فننإذا كننان كننذلك، فننأِت بسننيفك أُحننداً فا:" قننال  
 [. 02"]ينقطع، هم اجلس ف  بيتك حتع ،أ،يك يٌد خا ئة، أو منية قاضية 

كناينة عنن اعتنزال القتنال [. 06"] إذا كان  الفتنة بنين المسنلمين فا،ألنذ سنيفاً منن خينب:" وقال  
 ! ف  الفتنة

 فما حكم ؟ .. أن ق ل عوى يد املسومض : فإن قيل 

المسلمين ش ءه ألنهم ال يقدرون ن ف  أجواء القتال ن علنع أن  وليس علع.. يُبعث علع نيته  :و ـــأق 
 . يميزوه عن غيره من اليافرين

ونحننن ال نعلنم الميننره، وال نقندر علنع التمييننز، فنإذا قتلننناهم : 12/621قنال ابنن ،يميننة فن  الفتناو   
يسنتطيع االمتنناع فإننه بأمر اهلل كننا فن  ذلنك منأجورين ومعنذورين، وكنانوا هنم علنع نينا،هم، فمنن كنان ميرهناً ال 

 .  هن -ُيحير علع نيته يٍو القيامة، فإذا قُتل ألجل الدين لم يين ذلك بأعظم من قتل من عسير المسلمين ا
، فإنه ال يةوب له قتله با،فاق المسنلمين وإن أكرهنه : وقال  لو أكره رجٌل رجالً علع قتل مسلم معلٍو

 . هن -أولع من العيس ابالقتله فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعلٍو 

وف  حال خير المسلم بنين الألنروج للقتنال منع عسنير اليفنر والينرك ن ولنو علنع سنبيل ،يثينر : قل 
ولنو كنان هنذا .. أر  منن الواجنب علينه أن يقندٍ السنةن علنع الألنروج معهنم .. سوادهم فقع ن وبين السنةن 

 !   الألروج ال يزيد عن كونه رقماً ف  صفوفهم
مننا حيننم المسننلمين المقيمننين فنن  بننالد اليفننر، الننذين هننم موا نننون أصننليون  :ادســةاملســةفة افس -5  

 وما هو الواجب بحقهم ؟ .. ومن مواليد ،لك البالد 
المسلمون الذين هم منن مواليند الندول الينافرا يتةناوب ،عندادهم . الحمد هلل رب العالمين :وابــــاجل

نننداء أو فتننو  ،لننزمهم بننالهةرا والألننروج مننن ديننارهم إلننع وبالتننال  ال يميننن أن ،وجننه لهننم .. مئننات الماليننين 
 ..! حيث ال يعلمون 

                                                 
02

 .0102:صحين سنن ابن ماجه  
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 .0299: صحين سنن ابن ماجه  
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أن المسنلم النذي هنو منن مواليند ،لنك الندول الينافرا : والذي يمين قوله كةواب علع هنذه المسنألة
 : ينظر منها أيها أفضل لدينه ونفسه.. مألير شرعاً بين هالع خيارات .. 

علع أن ال يادر ..  وعهدهم وما يفرضون له من حقوق أن يبقع ف  سلطانهم ويرضع بأمانهم -2
ويقٍو بالواجبات .. وبألاصة إن كان يستطيع أن يُظهر دينه .. بعهدهم أو يعتدي علع حرما،هم ف  ش ء 

 . ويمارس مهمة الدعوا إلع اهلل ،عالع.. الدينية المفروضة عليه 

ومأ .. يرتتب عوي  حقوق ووا بات .. هذا افعقد افوطين بض املسوم ودوف   افكافرة : فإن قيل

 ! ؟..افوا بات ما ي عا ا مع افشرع 

.. ال مانع شرعاً من الوفاء لهم بةميع الحقوق والواجبات الت  ال ،تنافع مع شنرعنا الحنيني  :و ـــأق
وأن يتفننناد  الوقنننوع ،حننن   ا لنننة .. يةنننب أن يعتنننذر عننننه .. وأي عمنننل يتننننافع منننع شنننريعة ا سنننالٍ وعقيد،نننه 

ألنه ال  اعة لمأللوق ن أياً كنان هنذا المأللنوق ن فن  معلنية .. فات اليرعية ما استطاع إلع ذلك سبيالً المألال
 !الألالق 

مع التنبيه ن كما أشنرنا منن قبنل ن أن المسنلمين فن  كثينر منن البلندان وبألاصنة منهنا األوربينة يسنتطيعون 
ويُمارسنوا الواجبنات الدينيننة .. ا عنن المنيننر وينأمروا بلسنانهم بننالمعرون وينهنو .. أن يُظهنروا ديننهم وعقينند،هم 

أكثننر منن المسنلمين المقيمننين فن  الننبالد العربينة أو غيرهنا مننن البلندان التن  ،سننم  نفسنها ن .. بيامنل الحرينة 
 ..!! بوراً ن إسالمية 

وكانن  ..  أن ينبذ إليهم عهدهم وأمانهم ويعلن عن جهادهم وقتالهم إن استطاع إلع ذلك سبيالً  -1
وهننم  .. وفن  هنذه الحالننة يينون فن  حنل مننهم ومنن عهنودهم .. حة الينرعية ،قتضن  أن يبندأهم بنذلك الملنل

 . لآلخروكل منهما حنالل .. اما،هم نحوه ومن التز .. كذلك ييونون ف  حلٍّ منه ومن عهوده ومواهيقه 

ن والمفاسند منع ضنرورا مراعناا الملنال.. وبندياًل أفضنل ..  أن يُهاجر إن وجد إلع الهةرا سبيالً  -0
 .  والبواعث والاايات، والتفليل المتقدٍ عند الحديث عن أحياٍ الهةرا.. 

 ؟ ..فإن مل جيد بدياًل أفضل : فإن قيل

ـــأق ومثلننه مثننل العنناجز الننذي ال يقنندر علننع الهةننرا الننذي .. فنن  هننذه الحالننة غيننر ملننٍز بننالهةرا  :و ــ
 . يسقع عنه التيليي كما ،قدٍ
فيه إضاعة للةهود والطاقات واألوقات منن غينر  ا نل وال فا ندا .. شرٍّ ُيساويه فاالنتقال من شرٍّ إلع 

 .وهو من العبث الذي نهع اليارع عنه
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ويينون فيهنا الألينر .. فهذه خيارات هالع ن وضعها ا سالٍ بين يديه ن ير  أي الأليارات يقدر عليهنا 
 .لع أعلمفيألتارها ويقدٍ عليها، واهلل ،عا.. لدينه ونفسه وأهله وأمته 

،علمون الظلم والقهر والتعذيب الذي يُعان  منه كثير من الينعوب ا سنالمية ن  :املسةفة افسابعة -1
.. فهل ،ر  لهم الهةنرا .. وبألاصة منها ف  البالد العربية ن من قبل األنظمة الطاغية الحاكمة ف  ،لك البالد 

 وما هو الواجب واألولع بحقهم ؟ .. وإلع أين 
الواجننب علننع األمننة عننندما ير،نند حيامهننا وينقلبننون عليهننا وعلننع . لحمنند هلل رب العننالمينا :وابـاجلــ

أن ،علنن النفينر العناٍ لةهنادهم وقتنالهم وإراحنة األمنة منن .. هوابتها وملنالحها، ويندخلون فن  منواالا أعندا ها 
أوصع وأمنر رسنول اهلل بذلك .. ليعيثوا ف  األرض فساداً .. شرهم وكفرهم وبندقتهم، ال أن ،ألل  لهم الديار 

 . 
فبايعناه، فيما أخنذ عليننا أن بايعننا علنع السنمع والطاعنة  دعانا النب ُّ :" عن عبادا بن اللام  قال

ف  منيطنا وميرهنا، وُعسرنا وُيسرنا، وأهرا علينا، وأن ال ننابع األمر أهله، إال أن ،نروا كفنراً بواحناً عنندكم منن 
 . متفق عليه"  اهلِل فيه برهان

وجننه أصننحابه إلننع خيننار جهنناد وقتننال األ مننة إن  ننرأ علننيهم اليفننر البننواح،  فتأمننل كينني أن النبنن  
 ! ؟..بأن يأللوا البالد والعباد لهم ليعيثوا ف  األرض فساداً  ولم يأمرهم النب  .. وخرجوا علع هواب  األمة 

 ". ما صلوا  ال،:" أفال نقا،لهم؟ قال قالوا ن أي اللحابة ن : وف  رواية عند مسلم
ولنم يقنل .. و،نرك األمنر بهنا .. أي ال ،قا،لوهم إال أن ،روا منهم كفراً بواحاً، ومن اليفر البنواح ،نركهم لللنالا 

 !وعلييم بالهةرا.. لهم ال ،قا،لوهم 
خيننار أ مننتيم الننذين ،حبننونهم وُيحبننونيم، و،لننلون علننيهم :" وفنن  روايننة عننند مسننلم كننذلك، قننال 

قلننا ينا رسنول اهلل : ، قالوا"أ متيم الذين ،باضونهم ويباضونيم، و،لعنونهم ويلنونيم  وُيللون علييم، وشرار
 ".  ال، ما أقاموا فييم اللالا، ال ما أقاموا فييم اللالا:" أفال ننابذهم عند ذلك؟ قال

ال إلنع ،فريننس النديار لهنم إن وصنلوا إلننع .. فتأمنل كيني أن ،وّجنه اللنحابة كننان إلنع قتنالهم وجهنادهم 
و،حديند التوقين  المناسنب النذي فينه يبندأونهم .. ألصنحابه  هم ،أمنل كنذلك ،وجينه النبن  .. ذا الموصل ه

إذا الواجننب .. ولننم يطنرح علننيهم مطلقناً خيننار الهةنرا علنع مسننتو  األمنة واليننعوب كلهنا .. القتنال والةهناد 
 ..! رك البالد لزنادقة وكفرا األمةو،عليهم ف  مثل هذه الحاالت القتال والةهاد والثبات ال الفرار من الزحي 

فننالهةرا كمننا ،قنندٍ ماضننية مننا جوهنند العنندو، .. ال .. وهننذا ال يعننن  إغننالق بنناب الهةننرا علننع األمننة 
ووفنق الضنرورات المبيننة منن قبنل .. ولين الهةرا هنا ،يون حالة استثنا ية ضيقة وفردية .. وإلع قياٍ الساعة 

فالفقننه يقتضنن  أن ننظننر إلننع جميننع البواعننث معنناً، .. سننبيل اهلل وبحسننب مننا ،قتضننيه ملننالن الةهنناد فنن  .. 
 .  وعلع ضو ها ييون الحيم أو التقرير
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 ! فما افبديل؟.. أن عجزت المة عأ  هادهم وق اهلم : فإن قيل

فالبننديل .. ولننن ،عةننز إال مننن عننند أنفسننها .. إن عةننزت األمننة عننن جهننادهم واستئلننالهم  :و ــــأق
والتننربف إلننع أن ،تننوفر للمسننلمين المقنندرا علننع جهننادهم واستئلننالهم وإراحننة األمننة حينئننٍذ ييمننن با عننداد 

ال أن يتيهنوا فن  األرض ن إلنع حينث ال يعلمنون ن كتيهنان بنن  إسنرا يل،  .. ولنو بعند حنين .. مننهم، ومنن شنرهم 
ٍة َوِمْن رَِباِط اْلَْ  :كما قال ،عالع وا ََُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُوذ ِ دُّ

َ
ِ وََ ُدوذُكْم َوأ  ِْل تُرْهُِبوَن ِْهِ َ ُدوذ اَّللذ

ِ يُاوَإذ إِ  ٍق ِِف َسابِ ِل اَّللذ ْ ََ ُ َيْعلَُمُهْم َوَما ُتنْفُِقوا ِماْن  َِلُْكاْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدونِِهْم ال َتْعلَُموَنُهُم اَّللذ
نُْتْم ال ُتْظلَُمونَ 

َ
 . 50:األنفال َوأ

فنإن عةنز عنن الةهناد .. الةهاد ف  سبيل اهلل وإمنا ا عنداد للةهناد إما : فالمسلم يتنقل بين خيارين
،ينون لنه خينار .. والهةنرا حالنة  ار نة اسنتثنا ية .. باشر ا عداد ليدفع عن نفسه العةز ف  جهناد أعنداء اهلل 

 وال يةوب افتراض العةز ف  مةموع األمة الذي يزيند ،عندادها عنن.. هالث عندما يعةز عن الةهاد وا عداد 
 ..!! مليار مسلم 

يةب االستعداد للةهاد بإعداد القوا ورباف الألينل فن  وقن  : 12/169قال ابن ،يمية ف  الفتاو  
 .هن -سقو ه للعةزه فإن ماال يتم الواجب إال به فهو واجب ا

إضافة إلع ذلك فإن  واغي  الحينم كالللنوصه كمنا أن اللنف النذي يسنطوا علنع البينوت منن منناه  
.. أن ،ُفرغ له البيوت من ساكنيها الحقيقيين ليقٍو بالنهنب والسنلب بهندوء وبينل أمنن وأمنان وكامل مللحته 

كذلك  واغي  الحيم فإن من مناهم وسياسنتهم مننذ القندٍ أن يفرغنوا النبالد منن أهلهنا وسناكنيها الحقيقينين 
.. لتحلنو لهنم الحيناا .. ممن ال يرضون بالضيم، وجور اليافرين، ممن يقومون بمعارضنتهم أو ا نينار علنيهم 
 . ويأللو لهم ولفسادهم وجندهم الةو، وحتع يفعلوا ما شاءوا من غير حسيب وال رقيب

وهننذه السياسننة سننليها الطواغينن  مننن قبننل وال يزالننون يسننليونها إلننع السنناعة وإلننع أن ،قننٍو السنناعة،  
خْ  :كما قال ،عالع عنهم

َ
ْن قَااَُوا أ

َ
نَااٌس َوَما َ َن َجَواَب قَوِْماهِ إاِلذ أ

ُ
ُهاْم أ رُِجاوُهْم ِماْن قَاْرَيتُِكْم إِنذ

ُرونَ   .21:األعران َيَتَطهذ
وََْح :وقال ،عالع

َ
ْو ََلَُعوُدنذ ِِف ِملذتَِنا فَأ

َ
رِْضَنا أ

َ
ِيَن َكَفُروا َِرُُسلِِهْم نَلُْخرَِجنذُكْم ِمْن أ َوقَاَل اَّلذ

اَِِمنيَ   . 20:اهيمإبر  إَِِلِْهْم َربُُّهْم نَلُْهلَِكنذ الظذ
.. قنال ذلننك الننذين كفننروا لةمينع الرسننل ن مننن دون اسننتثناء ن علنع منندار أحقننابهم وأمنناكن ،واجنندهم 

 رِْضَنا
َ
ألن وجودكم ووجود أ،باعيم وإياننا فن  أرٍض واحندا يعينر عليننا  ريقنة حيا،ننا  نَلُْخرَِجنذُكْم ِمْن أ
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ا،نبعيم إال المنوت والقتنل أو  وال خينار لينم ولمنن.. لذا ال بد منن النتأللف مننيم .. الفاسدا، ونظاٍ حيمنا 
 [. 05!]الدخول ف  ملتنا وديننا و ريقتنا

فال ينبا  علع األمة و ليعتها منن المةاهندين أن ُيحققنوا .. هذا هو خيار الظالمين من قبل ومن بعد 
فينندخلوا علننع قلننوب الطواغينن  الظننالمين السننرور .. لهننم هننذا المطلننب مننن ،لقنناء أنفسننهم، وبطريقننة سننهلة 

 ! وهم ال ييعرون والسعادا

وبألاصة إن كان ُيألينع .. هل يةوب للمرأا المسلمة أن ،ُهاجر من غير محٍر  :املسةفة افيامهة -2
 ! ؟..عليها وعلع عرضها وشرفها من االعتداء من قبل الذ اب البيرية المتسلطة 

  السنؤال منن وبلس الوصي ما ذكنر فن.. إن ،عين  الهةرا عليها . الحمد هلل رب العالمين :وابـــاجل
ولم ،ةد سبيالً للهةرا والنفاد من رلم واعتداء الطواغين  .. احتمال سةنها أو االعتداء عليها وعلع شرفها 

: ،هنناجر وال حننرج عليهننا إن شنناء اهلل، للقاعنندا اليننرعية التنن  ،قننول.. الظننالمين إال أن ،هنناجر مننن دون محننٍر 
 . بأن الضرورات ،بين المحظورات

وإذا  لب  امرأا أو صبية مسلمة الألروج من عند اليفنار، جناب : 9/121لمان  قال ابن قدامة ف  ا
لمنا خنرج منن مينة، وقفن  ابننة حمنزا علنع الطرينق، فلمنا منر بهنا  ليل مسلم إخراجها، لمنا روي أن النبن  

 . هن -يا بن عم إلع من ،دعن ؟ فتناولها فدفعها إلع فا مة حتع قدٍ بها المدينة ا: عل  قال 
، النتفناء .. إن كان  الهةرا بحقها مندوبة غير واجبة  أما: قل  ال أر  لهنا أن ،هناجر منن غينر محنٍر

 .واهلل ،عالع أعلم.. الضرورا الت  ،بين ار،ياب مثل هذا المحظور 

ــعة  -9   ــةفة اف اسـ قننند صننندر عنننن اليننني  محمننند ناصنننر الننندين األلبنننان  فتنننو  يحنننل فيهنننا  :املسـ
 ؟ .. وعلع من رد عليه .. ما ،عليقيم علع الفتو  ف.. المسلمين علع الهةرا من فلسطين 

إذا نننزل : يتعننين الةهنناد علننع المسننلمين فنن  حنناالت عنندا، منهننا. الحمنند هلل رب العننالمين :وابـاجلــ
 . العدو ف  ساحتهم، واستولع علع أرضهم وديارهم

                                                 
05

فقد ،نادت فيما بينها ن وعلنع المنل ن بقينادا راعينة .. هاه  اليٍو أمم اليفر قا،بة ،عيد سيرا الطواغي  الظالمين األوا ل   
ال .. ونظناٍ حيمننا ..  ريقنة حيتننا فقد عيروا عليننا .. أن ال ميان للمسلمين علع وجه األرض " أمرييا " الطايان األكبر 

وأن .. بذريعة مطاردا ا رهناب كمنا بعمنوا .. ومالحقتهم وإخراجهم من ديارهم أينما كانوا .. بد من مطارد،هم واستئلالهم 
حينننث ال مةنننال .. الينننعوب وجمينننع الننندول ال بننند لهنننم منننن أن ُيحنننددوا منننوقفهم صنننراحة منننن هنننذه المعركنننة البا لنننة انهمنننة 

وسنون ،طالنك .. فأنن  ضندهم وعلنيهم .. فنإن لنم ،ينن معهنم .. وال خيار لك إال أن ،ينون معهنم .. الحياد للسيوت أو 
فالحياد ف  عرن الطواغي  ن .. أو ،يون  رفاً فيها .. حتع وإن لم ،ين هذه المعركة ،عنيك ف  ش ء .. سهامهم وقنابلهم 

 ! من قبل ومن بعد ن يعن  أنك ضدهم
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ار ببلنند، إذا نننزل اليفنن: يتعننين الةهنناد فنن  هالهننة مواضننع، منهننا: 9/250قننال ابننن قدامننة فنن  الماننن  
 . هن -،عين علع أهله قتالهم ودفعهم ا

وهيننذا .. فنإن لننم يقندروا علننع ذلنك بمفننردهم ينتقنل الفننرض إلنع مننن ُيةناورهم مننن المسنلمين : قلن 
 . يتوسع الفرض إن حلل العةز عن إخراجهم، ودفعهم إلع أن ييمل جميع أبناء األمة

وهنذا .. لماتلنبين والمحتلنين لنلرض فالواجب علع المسلمين فن  فلسنطين الثبنات وجهناد اليهنود ا
ومنن أجنل اسنتئنان الةهناد والقتنال منن .. أما الهةرا ،يون ف  حاالت استثنا ية  ار ة ومقيدا .. هو األصل 

 . جديد
يُعنننين علنننع ،ينننريس االعتنننداء .. فتفرينننس السننناحة الفلسنننطينية منننن أهاليهنننا األصنننليين منننن المسنننلمين 

 .   اليعب المسلم ف  فلسطينويُطيل من أمد معاناا .. واالحتالل 
هننذا وجننه، ومننن وجننه آخننر فننإن بننديل الهةننرا بالنسننبة لليننعب المسننلم فنن  فلسننطين ن فنن  رننل بننالد 
الطنننوق العربينننة المحيطنننة بفلسنننطين والتننن  ،قنننٍو بننندور كنننالب الحراسنننة اليرسنننة واألوفيننناء لحماينننة دولنننة يهنننود 

كلفنة و،ضنحية منن خينار الثبنات والةهناد   وهنو أصنعب علنيهم وأكثنر.. وملالن بن  يهود ن خينار صنعب جنداً 
 . ف  سبيل اهلل

والذي يتتبع سيرا الفلسطينيين المهةرين وما ،عرضنوا لنه منن مةنابر، و،لنفيات، وانتهاكنات، وإذالل 
 . ف  بالد الطوق وغيرها من البلدان يدرك حقيقة ما ذكرناه

كلفنة منن ضنريبة النذل، والألننوع،   لم ،ينن يومناً منن األيناٍ ضنريبة الثبنات والةهناد فن  سنبيل اهلل أكثنر
 !! وإلع رحمتهم.. والركون إلع الظالمين 

دفاعناً عنن الننفس والحرمنات ن مهمنا عظمن  ن لنن .. وصنعود قمنم الةبنال .. ضنريبة امتطناء السنالح 
والوقون ن الساعات الطوال ن ف   نوابير النذل .. ،يون أكثر كلفة من ضريبة افتراو المأليمات علع الحدود 

 !استالٍ المؤن  والمواد الاذا ية الت  ،وبّع من قبل أمم اليفر من أجل
 : وخطؤه مرده إلع أمرين.. لما أفتع بالهةرا من فلسطين قد أخطأ : واليي  ناصر ن رحمه اهلل ن

أنننه نظننر إلننع جانننب واحنند مننن جوانننب المسننألة، وإلننع باعننث واحنند مننن بواعننث الهةننرا مننن : أوهلمــا
مناذا .. وهو أنه شعب يُقّتل، وُيضطهد، ولنم يعند آمنناً علنع نفسنه : موعه وكليا،هدون النظر إلع الموضوع بمة

 ! يفعل ؟
.. والندفاع عنن الننفس وهنو الألينار األول واألصنل .. مستثنياً خيار الةهاد والمقاومة .. يُهاجر : قال

سنالٍ والمسنلمين منن مفاسند عظيمنة لص" هناجروا " وساهياً عن أبعاد المسألة وما يمينن أن يتر،نب علنع قولنه 
 ..! وف  المقابل ما يتر،ب من ملالن عظيمة لبن  يهود .. 

فهو بنذلك مثلنه مثنل منن أفتنع رجنالً سنطا لنف علنع بيتنه ومالنه، فقنال .. هاجروا : فاليي  عندما قال
 ! ودعه وماَلك للف المعتدي.. هاجر من بيتك : له
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وعندٍ .. قندٍ ن فإننه يحنل علنع قتنال اللنف ن إضنافة لمنا ، بينمنا ،وجينه النبن  .. هذا ،وجيه اليي  
 . وف  الةنة.. فإن قُتل اللف فهو ف  النار، وإن قُتل الُمعتَد  عليه فهو شهيد .. إعطا ه المال 

ينا رسنول اهلل أرأين  إن جناء : فقال جاء رجل إلع رسول اهلل : كما ف  الحديث عن أب  هريرا قال
أرأينن  إن : ، قننال"قا،لننه :" أرأينن  إن قننا،لن  ؟ قننال: ، قننال" فننال ،عطننه مالننك:" رجننل يرينند أخننذ مننال  ؟ قننال

 . مسلم" هو ف  النار :" أرأي  إن قتلته ؟ قال: ، قال"فأن  شهيد :" ؟ قالقتلن 
 [. 01"]قا،ل دون ماِلك، حتع ،يون من شهداء انخرا أو ،منع مالك :" وف  رواية عند النسا  

قُتنل دون أهلننه فهننو شننهيد، ومننن قُتننل دون دينننه فهننو  مننن قُتِننل دون مالننه فهننو شننهيد، ومننن:" وقنال 
 [. 02"] ومن قُتل دون مظلمته فهو شهيد.. شهيد، ومن قُتل دون دمه فهو شهيد 

هنن  فلسننطين .. وهننذه الحقننوق المعتنند  عليهننا .. فيينني إذا كننان هننذا المننال المعتننَد  عليننه : قلنن 
وكنان اللنف المعتندي هنم اليهنود النذين قنال اهلل  ..وأولنع القبلتنين ..  مسر  النب  " األقلع " الذي فيها 
ِيَن آَمُنوا اِْلَُهودَ  :،عالع فيهم َشدذ انلذاِس َ َداَوةث ََِّلذ

َ
ال شنك أن القتنال فن  سنبيل . 21:الما دا ََلَِجَدنذ أ

 ! اهلل دونها حينئٍذ ييون أوكد وأوجب
وكننان ال يميننن أن يُننزاد عننن .. فنن  حننال اعتنندي علننع الحرمننات والحقننوق  هننذا هننو ،وجيننه النبنن  

فنأمره هنو النافنذ .. ،وجينه  ولنيس بعند ،وجينه النبن  .. و،ُرد الحقوق إلع أصنحابها إلنع بالقتنال .. الحرمات 
أينناً كننان .. وكننل مننا خالفننه فهننو مننردود علننع صنناحبه .. وهننو الننذي يةننب أن يمضنن  فنن  األمننة ويُعمننل بننه .. 

 .صاحبه
فنن  ا يمننان هنن  وراء مثننل هننذا الألطننأ، وكثيننر مننن األخطنناء الننذي أن عقينندا الينني  ا رجا يننة  :ثانيــًا 

 ..! ُعرن بها اليي  
فاليي  بسبب عقيندا ا رجناء النذي عُنرن بهنا، والتن  حملتنه علنع ،حسنين الظنن بطواغين  الحينم، 

 ..!! هاجروا : قال ألهال  فلسطين.. والقول بإسالمهم 
اليننني  مسنننلمون مؤمننننون ،ةنننب  ننناعتهم،  ؟ إلنننع هنننؤالء الطواغيننن  النننذين هنننم فننن  نظنننر..إلنننع أينننن 

 ! ؟..ومواال،هم 
إلنع أينن : ولما سأله السا ل ن كما سمع  ذلك بنفس  من اليريع، رداً علع جنواب اليني  بنالهةرا ن

 ؟ ..نهاجر يا شي  
 !! األردن ما ،عةبك؟.. أال ،عةبك األردن : قال اليي 

                                                 
01

 . 0200: صحين سنن النسا    
02

 .0222و  0221: صحين سنن النسا    
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السنناعة ن يلعننب دور كلننب الحراسننة الننوف   فننات الينني  أن النظنناٍ األردننن  ن منننذ نيننأ،ه وإلننع :أقننول
وهو علع كامل االسنتعداد أن .. وهو صنيعة اليهود واألمرييان وا نيليز .. لحدود وأمن وملالن دولة يهود 

 ! والحفاظ علع ملالحهم وأمنهم.. وملالن األمة مقابل إرضاء اليهود .. يضح  بملالن شعبه 
هننذا غيننر .. عنناملون كدرجننة رابعننة وخامسننة مننن بننين الننناس فننات الينني  أن الفلسننطينيين فنن  األردن يُ 

ار مةنابر ومنا أخبن.. المةابر واالعتداءات المتيررا الت  ،عرضوا لها خنالل إقنامتهم فن  هنذا البلند المضنيان 
 ..! الناس ببعيدا أيلول األسود عن مسامع 

ر عنن هنؤالء الطواغين ، بل اليي  نفسه رغم مراعا،ه، ومدارا،ه للوضاع، وسيو،ه ف  كثير منن األمنو 
لننم يسننلم مننن شننّر النظنناٍ األردننن ه حيننث أمننر أكثننر مننن مننرا .. و،حسننين الظننن بهننم .. وسياسننا،هم الظالمننة 

 "! إبراهيم شقرا " بترحيله وإخراجه من األردن، وف  كل مرا يتيفع له ،لميذه المقرب من القلور المليية 

وخطؤه منردود علينه ال يةنوب أن .. قد أخطأ .. أن اليي  ف  فتواه المذكورا أعاله  :خالصة افقو 
واهلل ،عنالع .. ولين نرجو أن ييون خطؤه من النوع الذي يؤجر صاحبه أجراً واحنداً إن شناء اهلل .. يُتابع عليه 

 . أعلم
وليرمنننوه بالألياننننة .. وعلنننع دعو،نننه السنننلفية .. أمنننا هنننؤالء النننذين اسنننتالوا خطنننأ اليننني  لييننننعوا علينننه 

فاليني  أجنل وأكبنر منن ذلنك .. فهنذا رلنم كبينر نبنرِّئ اليني  مننه .. رجل ميبوه ونحو ذلك  والعمالة، وبأنه
ولسننون ُيسنألون عنن كننل .. والنذين رمنوه بتلننك األوصنان هنم ن عنند التحقينق والتندقيق ن أولنع بهنا .. بيثينر 
 [.  09]ذلك

ولهنا .. ،فلنيل أٍ فن  المسنألة .. هل هةنر الظنالمين يينون علنع ا  نالق  :املسةفة افعاشرة -20
 ضوابع ؟ 

ـــاجل لينننل ننننوع مننننهم الفقنننه النننذي يضنننبع كيفينننة .. الظنننالمون أننننواع . الحمننند هلل رب العنننالمين :وابــ
 : التعامل معهم، والقدر الذي يستحقونه من الوصل أو الهةر، وهم

عننننندما ينننننأبع الينننننافرون، واليننننافرون المر،ننننندون إال العنننننناد، : اليفننننار، واليفنننننار المر،ننننندون: أوالً 
فإنننه يتعننين هةننرهم واعتننزالهم، واعتننزال مةالسننهم، وبألاصننة إن كننانوا فنن  مةالسننهم ..  عننراض عننن الحننق وا

ْ رِْض َعانُْهْم  :يألوضون ف  آيات اهلل باير حق، لقوله ،عالع
َ
ِيَن ََيُوُضاوَن ِِف آيَاتَِناا فَاأ يَْت اَّلذ

َ
ِإَوَذا َرأ

اا يُنْ  َِ َحَّتذ ََيُوُضوا ِِف َحِديٍ  َغاْنِهِ ِإَومذ ِرْياَر  َماَع الَْقاْو ا َْطاُن فَاَ َتْقُعاْد َبْعاَد اَّلد ِسايَنذَك اََّذ
اَِِمنيَ   . 52:األنعاٍالظذ

                                                 
09

وهو منيور ف  موقعنا علع ا نترن  " وذب اً عن ِعرضه .. إنلافاً لليي  :" ،ناولنا هذه المسألة ف  مقاٍل مستقل، بعنوان  
 . أنظره إن شئ .. 
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 َِْها  :وقال ،عالع
ُ
ِ يُْكَفُر َِْها َويُْسَتْهَزأ ْن إَِذا َسِمْعُتْم آيَاِت اَّللذ

َ
َتاِب أ َِ َل َ لَ ُْكْم ِِف الْ َوقَْد نَزذ

َ َجااِمُع اَُْمَناافِقِنَي  فََ َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحَّتذ  ََيُوُضاوا ِِف َحاِديٍ  َغاْنِهِ إِنذُكاْم إِذاث ِماًْلُُهْم إِنذ اَّللذ
 . 220:النساء َوالََْكفِرِيَن ِِف َجَهنذَم ََجِ عاث 

ِ َ ََسا  :وقال ،عالع عن نبيه إبراهيم  ِد ْدُ او َر
َ
ِ َوأ ْعََتِلُُكْم َوَما تَْدُ وَن ِمْن ُدوِن اَّللذ

َ
َوأ

ِ َشقِ داث  ِد ُكوَن ُِْدََعقِ َر
َ
الذ أ
َ
 . 22:مريمأ

فننناعتزال المةنننرمين ومةالسنننهم منننن ملنننة إبنننراهيم التننن  ال يرغنننب عنهنننا إال منننن سنننفه نفسنننه، كمنننا قنننال 
نَْ ا ِإَو :،عنالع نذُه ِِف اْْلِخاَرةِ َوَمْن يَرَْغُب َعْن ِملذةِ إَِْْراهِ َم إاِلذ َمْن َسفَِه َنْفَسُه َولََقِد اْصَطَف َْناهُ ِِف الُّ

اَِلنِيَ   . 200:البقراََِمَن اَصذ
ِ وََهبَْنا ََلُ إِْسَعاَق َوَيْعُقوَب َوّلُُكً َجَعلَْنا  :وقال ،عالع ََُهْم َوَما َيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللذ ا اْعََتَ فَلَمذ

ن وهبنه اهلل ،عنالع إسنحاق ويعقنوب فمن بركات اعتزالنه للظنالمين ومنا يَعبندون منن دون اهلل أ. 29:مريم نَبِ داث 
 !  جزاء اعتزاله لهم.. 

ابتاننناء .. وال أر  للعقنننيم دواء كاعتزالنننه للمةنننرمين الظنننالمين ومنننا يعبننندون منننن دون اهلل ،عنننالع : قلننن 
 ! مرضاا اهلل

ُووا إِ  :وقال ،عالع عن أصنحاب اليهني
ْ
َ فَاأ َْلُُموُهْم َوَما َيْعُبُدوَن إاِلذ اَّللذ ْهاِ  ِإَوذِ اْعََتَ ََ ََل الْ

ْمرُِكْم ِمْرفَقاث 
َ
فلمنا اعتزلنوا قنومهم ومنا . 25:اليهنييَنُْْشْ لَُكْم َربُُّكْم ِمْن رَْمَتِهِ َوُيَه دِْئ لَُكْم ِمْن أ

 .نير ربهم عليهم من رحمته ورضوانه.. يعبدون من دون اهلل وآووا إلع اليهي 

علع العداوا والباضناء حتنع يؤمننوا بناهلل ،عنالع فأصل العالقة بين المؤمنين واليافرين المةرمين قا مة 
ِيَن َمَعُه إِذْ قَاَُوا لَِقْوِمِهْم إِنذا َُْرآُق  :وحده، كما قال ،عالع ْسَوةٌ َحَسَنٌة ِِف إَِْْراهِ َم َواَّلذ

ُ
قَْد َ نَْت لَُكْم أ

ِ َكَفْرنَا ُِْكْم َوَبَدا َْ  ا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللذ َْداث َحَّتذ ِمنُْكْم َوِممذ
َ
يَْنَنا َوَبيَْنُكُم الَْعَداَوةُ َواْسَْغَضاُق أ

ِ وَْحَدهُ   .2:الممتحنة تُْتِمُنوا ِْاَّللذ

بعند أن أبنع ولنده إال ا عنراض، واليبنر، والعنناد .. رب ه أن ينة  ولَده من الانرق  ولما سأل نوح 
ْهلَِك إِنذُه  :ن جاءه العتاب الربنا.. فظن أن الةبل عاصمه من الارق .. للحق 

َ
قَاَل يَا نُوُح إِنذُه لَيَْس ِمْن أ
ْن تَُكوَن ِمَن اْْلَاهِلنِيَ 

َ
ِ ُظَك أ

َ
لِْن َما لَيَْس َََك ِْهِ ِ لٌْم إِّندِ أ

َ
. 25:هنود َعَمٌل َغْنُ َصالٍِح فََ نَْسأ

 . ألن الةاهلين هم الذين يقدمون رابطة الدٍ والنسب علع رابطة العقيدا والتوحيد
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 ؟ ..هل مجيع افك ا  يس وون يف اهلجر وانع زا  : فإن قيل

ـــأق إال أن ذلنننك يتفننناوت .. وإن كنننان األصنننل فننن  التعامنننل منننع النننذين كفنننروا الهةنننر واالعتنننزال  :و ــ
فنال ينبان  أن يُعامنل الينافر المسنتةير ن .. بحسب درجنة عنناد وعنداوا كنل كنافر أو  ا فنة منن  وا ني اليفنر 

وال .. ال ن الذي يريد أن يسنمع كنالٍ اهلل ،عنالع كالينافر المعانند المعنرض، المحنارب من حيث الهةر واالعتز 
 ! المؤلفة قلوبهم، كالمحاربين المعاندين
واشننتد عننناده، وإعراضننه عننن الحننق، كلمننا .. كلمننا ،الننظ كفننر اليننافر : وعليننه فإننننا نسننتطيع أن نقننول

حنندا كلمننا خفنن  .. لننع الحننق، ورهننرت رغبتننه فيننه وكلمننا رهننر لليننافر ميلننه إ.. ،عننين الهةننر واالعتننزال بحقننه 
 . للوصل مبررا،ه، ومسوغا،ه اليرعية، واهلل ،عالع أعلمالهةر واالعتزال بحقه، وكان 

 : ـ استدراك وتنبيه
وهنذا األصنل هنو حينم .. األصل ن كما ،قدٍ ن فن  التعامنل منع الينافرين المعرضنين الهةنر واالعتنزال 

 :ا ييرع فيها الوصل بقْدر، يحسن ن ،تمة للفا دا ن بيانهاعاٍ ،وجد له حاالت خاصة مستثنا
ــ  افكــافريأ   : منهننا ــد املســوم لبوي علننع أن ال يُطيعهمننا فنن  .. ، ووصننلهما بننالمعرون أحســان افوف

ْن نُْْشَِك ِِب َما لَيَْس ََاَك ِْاهِ  :اليرك، أو ف  ش ء فيه معلنية اهلل، كمنا قنال ،عنالع
َ
ِإَوْن َجاَهَداَك لََعَ أ

نَْ ا َمْعُروفاث  ِ لْمٌ   . 26:لقمان  فََ تُِطْعُهَما َوَصاِحبُْهَما ِِف الُّ
يْهِ ُحْسناث ِإَوْن َجاَهَداَك لَُِْْشَِك ِِب َما لَيَْس َََك ِْهِ ِ لْاٌم  :وقال ،عالع َوَوصذ َْنا اًََِّْْساَن َِْواِلَ

نَبدُِئُكْم َِْما ريُ 
ُ
 . 2:العنيبوت  نُْتْم َتْعَملُونَ فََ تُِطْعُهَما إََِلذ َمرِْجُعُكْم فَأ

عسنع .. ومن وصِلهما وبرهما، وا حسنان إليهمنا المواربنة علنع نلنحهما ن بنالت  هن  أحسنن ن : قل 
 . وينقذهما من النار علع يديه.. اهلل ،عالع أن ييرح صدرهما لصسالٍ 

يننركٌة فنن  عهنند قننِدم  علنن   أمنن  وهنن  م: وفنن  الحننديث، عننن أسننماء بننن  أبنن  بيننٍر اللننديق، قالنن 
نعننم :" قنندم  علنن   أمنن  وهنن  راغبننٌة، أفأصننل أمنن  ؟ قننال : ، قلنن ، فاسننتفتيُ  رسننوَل اهلل رسننول اهلل 
 .  متفق عليه "ِصل  أم ِك 

بننأن  فأمرهننا النبنن  .. أي وهنن   امعننة بمننا عننندي مننن مننال، ،رينند شننيئاً منننه " وهنن  راغبننة " وقولهننا 
 . ،للها و،عطيها
.. كنالٍ اهلل ونحنو ذلنك ويطلب منهم الةوار ليسمع  ..  مضاملشرك باملسو عهدما يس جري: ومنها

 :ففن  مثننل هننذه الحالننة يحسننن أن ُيسننتةار ويوصننل بالقندر الننذي يحقننق الاننرض مننن إجار،ننه، كمننا قنال ،عننالع

 ْْ
َ
ِ ُثمذ أ ََ اَّللذ ِجْرهُ َحَّتذ يَْسَمَع لََك

َ
َحٌد ِمَن اَُْمْْشِكنَِي اْسَتَجاَرَك فَأ

َ
ٌَ ال ِإَوْن أ ُهْم قَْو نذ

َ
َمَنُه َذََِك ِْأ

ْ
لِْغُه َمأ

 . 5:التوبة َيْعلَُمونَ 
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فحينئٍذ ينبا  عليه أن ُيحسن التعامل مع ..  أذا ُقد  فومسوم أن ُيجاو  كافرًا أو مشركًا: ومنها
، كمنا فن  الحنديث عنن عبند اهلل بنن عمنرو ًً ذبنن  أننه: جاره، ويلله بالمعرونه ألن للةار حقاً وإن كان كافرًا

منا بال جبرينل يوصنين  بالةنار حتنع :" يقنول أهديتم لةاري اليهودي؟ فإن  سمع  رسنوَل اهلل : شاًا، فقال
 ! أي حتع رنن  أنه سيةعله من الورهة الذين يستحقون أن يرهوا المي [. 20"]رنن  أنه سيورِّهُه 

علنع ميولنه ورغبتنه فن   ورهنرت علينه القنرا ن الدالنة..  أن كان افكافر مأ املؤف ـة قوـوبهم  : ومنهنا
َدقَاُت  :،ثبيتاً له علع الحق، كما قنال ،عنالع.. فيستحسن حينئٍذ وصله وا حسان إليه .. ا سالٍ  َما اَصذ إِنذ

 . 50:التوبة َِلُْفَقَراقِ َواََْمَسارينِِي َوالَْعاِملنَِي َ لَ َْها َواَُْمَتلذَفةِ قُلُوُبُهمْ 
وإنه ألبال الأللق إلن ، فمنابال يُعطينن   قد أعطان  رسول اهلل ل: يقول فيان ممن نفلهم النب  

  !!حتع إنه ألحب الأللق إل  
يلنله بالعطناءه لمنا رأ   ومنع ذلنك كنان النبن  .. يعنن  أننه كنان كنافراً " ألبال الأللق إل  " فقوله 

 ..! ف  العطاء ،أليفاً لقلبه علع ا يمان، ودواء لقلبه من  أمراضه وآفا،ه 
ومةالسهم ليدعوهم إلع فيأ،  نواديهم ..  ر اهلل تعاراروطة افيت ن بد مهها فوداعية أ: ومنها

فمثنل هنذا ال حنرج .. ويلنبر علنع أذاهنم فن  سنبيل اهلل .. ا سالٍ، ويأمرهم بالمعرون، وينهاهم عن المنير 
ْحَساُن  :ال ،عنالعفيه إن شاء اهلل، بل هو من أحسن األعمال الت  يُتقرب بها إلع اهلل ،عنالع، كمنا قن

َ
َوَماْن أ

ِ وََ ِمَل َصاَِلاث َوقَاَل إِنذِِن ِمَن اَُْمْسلِِمنيَ  ْن َدََع إََِل اَّللذ  . 00:فلل  قَْوالث ِممذ

 : فكأ ُيشرتط عوى مأ ي صدى هلذه املهمة افعظيمة شروط، أهمها
 ! ال يمين أن يُعطيهإذ جاهل الي ء كفاقده .. أن ييون عالماً بما سيأمرهم به وينهاهم عنه  -2

 ! وأن ال يزيل الفتنة بفتنة أعظم منها.. ومن العلم أن ال ينير المنير بما هو أنير منه 
وقيننناٍ الحةنننة .. أن ال يطينننل المينننث فننن  مةالسنننهم أكثنننر ممنننا ،قتضنننيه ضنننرورا ،بلينننس الننندعوا  -1

 . عليهم
 . يرهم وبا لهمأن ينير المنير إذا رآهه حتع ال يُفسر سيو،ه علع أنه إقرار لمن -0
،عنين علينه القيناٍ منن مةلسنهم .. إن عةز عن إنيار المنير أو أنير عليهم منيرهم فلم ينتهنوا  -2

 .  إِنذُكْم إِذثا ِمًْلُُهمْ  :ومفارقتهمه حتع ال ُيحمل عليه قوله ،عالع
 ! وإال، فال.. بهذه اليروف نةيز للداعية بأن يقتحم مةالس القٍو 

فمثل هذا الوصل وا حسان ..  ك افكافر مبعروك آخر مشروعأن ُيقابل مجيل أو معرو: ومنها
 .  ال حرج فيه إن شاء اهلل

                                                 
20

 . 2192: أخرجه الترمذي، وأبو داود، صحين سنن أب  داود  
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لو كنان المطعنم بنن عندي حيناً هنم كلمنن  فن  هنؤالء الننتن ن :" قال فقد هب  ف  اللحين أن النب  
فلنم ..  أليناٍٍ فن  مينة أيناٍ اليندا كنان قند أجنار النبن  وذلنك أن مطعمناً  ".  يعن  أسر  بندر ن أل لقنتهم لنه

له، وأراد أن ييافئه بلنيع جميل آخره وهو أن يُطلق له أسر  بدر الذين يزداد ،عدادهم عنن  ينسها النب  
 ! لين ُمطعماً قد مات علع اليرك قبل ذلك.. السبعين رجل 

[. 22!!]وفيننك، وفرعننون قنند مننات: بننارك اهلل فيننك، قلنن :لننو قننال لنن  فرعننون: وكننان ابننن عبنناس يقننول
 . ورد المعرون بمعرون آخر، واهلل ،عالع أعلم.. يل مقابلة الحسنة بالحسنة وهذا كله من قب

أن هننذا النننوع مننن الوصننل وا حسننان ن وفننق الحنناالت المبينننة أعنناله ن هننو وصننل  :خالصــة افقــو 
ونحنن فنن  .. ال ينبان  أن نترفنع عننه أو نزهند بنه وبفضنله، وآهناره الحسننة .. مينروع ال حنرج فينه إن شناء اهلل 

كمنا ال ينبان  أن يُفسنر علنع أننه منناقل .. الحماسة والعمل منن أجنل اسنتئنان حيناا إسنالمية راشندا غمرات 
وللصنل العناٍ النذي يننف علنع مبندأ االعتنزال والمفاصنلة كمنا .. لعقيدا الوالء والبنراء التن  جناء بهنا ا سنالٍ 

 !هو مبين ف  مطلع هذه المسألة

ن كنان رلمهنم ال يرقنع بهنم إلنع درجنة اليفنر والألنروج وهنؤالء وإ :سال ين الةور والفةنور: هانياً 
،بييتناً لهنم، وحتنع ال يتقنووا .. من ا سالٍ، إال أن السنة قند مضن  فنيهم أن يُهةنروا، ويُهةنر العمنل عنندهم 

 !  باللالحين علع رلمهم، وبا لهم، ومنيرهم

ويننؤخرون اللننالا عننن ليننأ،ين  علننييم أمننراء يقربننون شننرار الننناس، :" أنننه قننال فقنند صننّن عننن النبنن  
 [. 21"]مواقيتها، فمن أدرك ذلك منهم فال ييونن  عريفاً وال شر ياً، وال جابياً وال خابناً 

يلننييم عمننال مننن بعنندي يقولننون مننا يعلمننون، ويعملننون بمننا يعرفننون، و اعننة أولئننك  اعننة، :" وقننال 
ملنون منا ال يعرفنون، فمنن ناصنحهم فتلبثون كذلك دهراً، هم يلييم عمال من بعدي يقولنون منا ال يعلمنون، ويع

 [. 20"]ووابرهم وشد علع أعضادهم، فأولئك قد هليوا وأهليوا، خالطوهم بأجسادكم وبايلوهم بأعماليم 

لمنا يتر،نب علنع المناصنحة والمنؤابرا والأللطنة  لسنال ين الةنور منن ،قنويتهم .. فقد هلينوا وأهلينوا 
و،نننزييٍن لبا نننل .. يتر،نننب علينننه منننن إضنننالل للنننناس ولمنننا .. علنننع بنننا لهم ورلمهنننم وإعنننانتهم علنننع منينننرهم 

لننوال ييننون هننذا الحنناكم أو السننلطان علننع حننق وصننواب لمننا : فيقولننون.. السننال ين هننؤالء فنن  أعننين الننناس 
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 .122: صحين األدب المفرد  
21

 .261: أخرجه ابن حبان، السلسلة اللحيحة  
20

 .261: أخرجه الطبران ، السلسلة اللحيحة  
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وبألاصنة إن كنان هنؤالء منن ذوي العلنم والينرن، والمياننة الرفيعنة .. ولما ناصنحوه، وآبروه .. خالطه هؤالء 
 ! ف  أعين الناس
يون أمنننراٌء ،عرفننون و،نيننرون، فمنننن نابننذهم نةنننا، ومننن اعتننزلهم َسنننِلم، ومننن خنننالَطهم سنني:" وقننال 

 [. 22"]هلك

اسمعوا هل سمعتم أنه سييون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فلنّدقهم بينذبهم، وأعنانهم :" وقال 
علننع رلمهننم فلننيس مننن  ولسنن  مننننه، ولننيس بننوارٍد علنن  الحننوض، ومننن لنننم ينندخل علننيهم ولننم يُعنننهم علنننع 

 [. 26"] هم، ولم يلدقهم بيذبهم فهو من  وأنا منه، وهو وارٌد عل  الحوضرلم
مننننن أ،نننع أبننننواب السنننلطان افتننننتن، ومنننا ابداد أحنننند منننن السننننلطان قربننناً إال ابداد مننننن اهلل :" وقنننال 

 [. 25"]بعداً 
[. 21"]وذمننة رسننوله  مننن أعننان رالمنناً ببا ننٍل لينندحل ببا لننه حقنناً بننرئ مننن ذمننة اهلل :" وقننال 

 ! واعتزال العمل عندهم.. كثير من األحاديث الت  ،حل علع اعتزال سال ين الةور وغيرها  

فييي يينون الموقني منن .. إذا كان هذا هو موقي اليرع من سال ين الةور من المسلمين : قل 
 ! وأكثر إلحاحاً .. ال شّك أن االعتزال حينئٍذ ييون أوكد .. سال ين اليفر والردا 

 :من نقطتين وهو :ـ استدراك وتنبيه
منا ،قندٍ ال يتعنارض منع منا يةنب علنع المسنلم ن وبألاصنة إن كنان منن ذوي العلنم ن منن اللندع  -2

أمنننرهم بنننالمعرون ونهنننيهم عنننن ومنننا يةنننب علينننه نحنننوهم ونحنننو غينننرهم منننن .. بنننالحق أمننناٍ سنننال ين الةنننور 
 ..! المنير

جننا ٍر فننأمره ونهنناه سننيد اليننهداء حمننزا بننن عبنند المطلننب، ورجننل قنناٍ إلننع إمنناٍ :" كمننا فنن  الحننديث
 [. 22"]فقتله

بايعنا رسول اهلل علع أن نقول بالحق أينما كنا ال نألنان فن  اهلل لومنَة :" وعن عبادا بن اللام ، قال
 . متفق عليه"  ال مٍ 
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 .0552: أخرجه الطبران ، صحين الةامع  
26

 . 2220: صحين سنن الترمذي  
25

 . 2111:أخرجه أحمد، السلسلة اللحيحة  
21

 . 2010: السلسلة اللحيحة  
22

 . 292:أخرجه الحاكم، السلسلة اللحيحة  
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لين ينبا  االنتباه أن ال ييون ذلك ذريعة للأللطنة، والركنون للظنالمين والمينل إلنيهم وإلنع مةالسنهم 
إال منننن رحنننم اهلله فينننم منننن عنننالم دخنننل علنننع سنننال ين الةنننور لينننأمرهم بنننالمعرون إذ ال يسنننلم منننن ذلنننك .. 

وأهننع، ومّةند، .. فاير وبندل ن رهبنًة أو رغبنًة ن فنأمرهم بنالمنير، ونهناهم عنن المعنرون .. وينهاهم عن المنير 
 !! فيان بذلك كياهد بور.. وبما ليس فيهم .. وبّةل بالبا ل 

إال أنننه يةننب علنننيهم .. عتننزال سننال ين الةننور كمنننا ،قنندٍ رغننم مننا يةننب علننع المسنننلمين مننن ا -1
وأن ينفننروا معهننم لةهنناد العنندو مننن اليفننرا المةننرمين لننو اسننتنفروهمه ألن عقينندا أهننل ..  نناعتهم بننالمعرون 

ال يةنوب ،عطيلنه فن  أي حناٍل منن األحنوال .. السنة والةماعة قد مض  بأن الةهاد مناٍض منع كنل بنرٍّ وفناجر 
 ..!عطيله من مفاسد جساٍ ال ُيحمد عقباها لما يتر،ب علع ،.. 

.. ونعن  بالذنوب والمعاص  الت  ه  دون اليفنر  :الظالمين من ذوي الذنوب والمعاص : هالثاً 
وفن  .. إذ الهةر ييون علع قدر النذنوب والمعاصن  وحلنول االنحنران .. وهةر هؤالء يحتاج لفقه و،قو  

كمنا .. ولاينرهم ممنن قند يتنأهرون بهنم .. فع لهنؤالء الظنالمين حال رجن الظن أن هذا النوع منن الهةنر هنو ننا
وقند حلنل لهنم منن جنراء هنذا الهةنر .. بهةر اللحابة النذين ،أللفنوا عنن الانزو معنه فن  ،بنوك  أمر النب  

 . الألير اليثير
.. وهنننو ال يزيننند أصنننحاب النننذنوب إال غيننناً وفسننناداً .. أمنننا إن هبننن  أن هنننذا الهةنننر يضنننر وال ينفنننع  
 . ولوجود عقد ا سالٍ الذي يوجب المواالا والوصل.. يحٍر هةرهم لحلول المفسدا  فحينئذٍ 

 . متفق عليه"  ال يحل لمسلٍم أن يهةر أخاه فوق هالِع ليالٍ :" أنه قال فقد صن عن النب  
ال ييون لمسلٍم أن يهةر مسلماً فوق هالهٍة، فإذا لقيه سنّلم علينه هنالَع منراٍر كنل ذلنك ال :" وقال 

 ".  دُّ عليه، فقد باء بإهمهير 
لننتقننل إلننع المسننألة التنن  مسننألة العاشننرا، إلننع هنننا ينتهنن  ن بفضننل اهلل ،عننالع ومنتننه ن الةننواب علننع ال

 . ،ليها
وا قامنة .. واستحسنن الهةنرا إليهنا .. هل خف اليارع أرضاً بعينهنا  :املسةفة احلادية عشر -22

 ؟ ..فيها 
قد وردت بعل األحاديث فن  بينان فضنل مالبمنة بعنل المنوا ن . نالحمد هلل رب العالمي :وابـــاجل

 . المدينة المنورا، والياٍ: واألملار، وفضل السُّينع فيها، منها
 ا فنة منن األحادينث  فقد صنن عنن النبن  : ، وفضل السُّينع فيهاما قيل يف املديهة املهو ة: أوًن

خينر لهنم لنو كنانوا يعلمنون، ال يندعها أحنٌد رغبنة عنهناه  المدينة:" ف  فضل السُّينع ف  المدينة، منها قوله 
إال أبنندل اهلل فيهننا مننن هننو خيننر منننه، وال يثبنن  أحننٌد علننع ألواهننا وَجهنندها إال كننن  لننه شننفيعاً أو شننهيداً يننٍو 

 .  مسلم"  القيامة
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ليننأ،ين  علننع المدينننة بمننان ينطلننق الننناس منهننا إلننع األريننان، يلتمسننون الرخنناء، فيةنندون :" وقننال 
 [. 29"] رخاًء، هم يأ،ون فيتحّملون بأهليهم إلع الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون

،ُفننتن الننيمن فيننأ،  قننٍو يَنُبّسننون، فيتحملننون بننأهليهم ومننن أ نناعهم، والمدينننة خيننر لهننم لننو  :" وقننال 
ة خينر لهنم لنو كنانوا كانوا يعلمون، و،ُفتن الياٍ، فيأ،  قنٍو يبسنون فيتحملنون بنأهليهم ومنن أ ناعهم، والمدينن

يعلمنننون، و،ُفنننتن العنننراق، فينننأ،  قنننٍو يبسنننون فيتحملنننون بنننأهليهم ومنننن أ ننناعهم، والمديننننة خينننر لهنننم لنننو كنننانوا 
 . متفق عليه"  يعلمون

فيألنرج إليهنا رجنناٌل يلنيبون رخناًء س بمناٌن ،ُفنتن فينه فتحننات األرض، إنه سيأ،  علنع الننا:" وقال 
ما يُقيميم فن  ألواء العنيا وشندا الةنوع : ٍن لهم حّةاجاً أو ُعماراً فيقولونوعيياً و عاماً، فيمرون علع إخوا

فذاهب وقاعد ن حتع قالها مراراً ن والمدينة خير لهم، ال يثبنُ  بهنا أحنٌد، فيلنبر علنع ألوا هنا وشند،ها حتنع ! ؟
 [. 60"] يموته إال كن  له يٍو القيامة شهيداً أو شفيعاً 

 [. 62"]وت بالمدينة فليم  بها، فإن  أشفع لمن يموت بهامن استطاع منيم أن يم:" وقال 
مننن اسننتطاع منننيم أن يمننوت بالمدينننة فليمنن ، فإنننه مننن مننات بهنناه كننن  لننه شننهيداً أو :" وفنن  روايننة
 ".  شفيعاً يٍو القيامة

ــًا  ا فننة مننن  فقنند صننن عننن النبنن  : مــا قيــل يف فضــل افســكهى يف افشــام واهلجــرة أفيهــا   : ثاني
ينا  نوبع لليناٍ، ينا  نوبع لليناٍ، :" فضل السينع ف  الياٍ والهةرا إليها، منها قولنه  األحاديث ف  بيان

 [. 61"] ،لك مال ية اهلل باسطوا أجنحتها علع الياٍ:" يا رسول اهلل وبم ذلك؟ قال: قالوا" يا وبع للياٍ 

داً بننالعراق، سننتةندون أجننناداً، جنننداً بالينناٍ، وجننن:" قننال رسننول اهلل : عننن عبنند اهلل بننن حوالننة قننال
علنييم باليناٍ، فمنن أبنع فليلحنق :" فقنال! فقمن  فقلن  ِخنْر لن  ينا رسنول اهلل: قنال عبند اهلل" وجنداً بناليمن 

 ". قد ،يفل ل  بالياٍ وأهله  بيمنه، وليستِق من ُغُدره، فإن اهلل 

 . ومن ،يفل اهلل به فال ضيعة عليه: سمع  أبا إدريس يحدع بهذا الحديث، يقول: قال ربيعة
إن  رأي  عمود اليتاب انتزع من ،ح  وساد،  فنظرت فإذا هو نور سا ع ُعمند بنه إلنع :" وقال 

 ".  الياٍ، أال إن ا يمان إذا وقع  الفتن بالياٍ
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 .فلسطين، وسوريا، ولبنان، واألردن إلع ،بوك: المراد بالياٍه الياٍ اليبر  وه   
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إذا فسنند أهننل الينناٍ فننال خيننر فننييم، ال ،ننزال  ا فننة مننن أمتنن  منلننورين ال يضننرهم مننن :" وقننال 
 ".  هم بالياٍو :" وف  رواية"  خذلهم حتع ،قٍو الساعة

يا رسول اهلل اكتب ل  بلداً أكون فيه، فلنو أعلنم أننك ،بقنع لنم أختنر : وعن عبد اهلل بن حوالة أنه قال
هنل : كراهيته لليناٍ قنال  فلما رأ  النب  ". عليك بالياٍ، عليك بالياٍ، عليك بالياٍ :" قال. علع قربك

ورأين  ليلنة أسنري .. فينِك خير،ن  منن عبنادي  أنن  صنفو،  منن بنالدي ُأدخنل: ؟ يقول،درون ما يقول اهلل 
نحمنل عمنود ا سنالٍ، أُمرننا أن نضنعه : منا ،حملنون؟ قنالوا: قلن . ب  عموداً أبيل كأنه لؤلؤ ،حمله المال ينة

 ".  بالياٍ
 ". عليك بالياٍ فإنها خيرا اهلل من أرضه، يةتب  إليها خير،ه من عباده :" وقال 
قلنا فماذا ،أمرنا ينا رسنول اهلل؟ . ان من حضرموت، ،حير الناسستألرج نار ف  آخر الزم:" وقال 

 ".  علييم بالياٍ:" قال
فسننطاف المسننلمين ن أي منندينتهم ن يننٍو الملحمننة بالاو ننة إلننع جانننب مدينننة يُقننال لهننا  :" وقننال 

 ".  من خير مدا ن الياٍ  دميق
: لاو نة فيهنا مديننة يُقنال لهناا: يٍو الملحمة اليبنر ، فسنطاف المسنلمين بنأرض يُقنال لهنا:" وقال 

 [. 60"] دميقه خير منابل المسلمين يومئذٍ 
 ". سييون هةرا بعد هةرا، فأليار أهل األرض ألزمهم مهاجر إبراهيم :" وقال 
والحنديث فينه ،رغينب ألهنل .. هن  فلسنطين وضنواحيها منن بنالد اليناٍ  ومهاجر إبنراهيم : قل 

 . مهاجر إبراهيم .. ن فلسطين ف  البقاء والثبات ف  أرض فلسطي
 [. 62"] عقر دار المؤمنين بالياٍ:" وقال 

واألفضننل مننن السننينع فنن  المدينننة والينناٍ ومننا سننواهما مننن األمنناكن واألملننار مالبمننة مننوا ن : قلنن 
ربناف ينوٍٍ :" أننه قنال فقد صن عنن النبن  .. وشد الرحال إليها أينما كان  .. الرباف والةهاد ف  سبيل اهلل 

اهلل خير منن الندنيا ومنا عليهنا، وموضنع سنوِف أحندكم منن الةننة خينر منن الندنيا ومنا عليهنا، والروحنة ف  سبيل 
 . متفق عليه"  يروحها العبد ف  سبيل اهلل أو الادوا خير من الدنيا وما عليها

                                                 
إليها مةدها ودورها الريادي ف  قيادا األمة نحنو الةهناد فن   الحديث فيه بير  خير للمؤمنين بأن دميق الياٍ سيعود 60

وأن هننذه السننحابة السننوداء ن الممثلننة فنن  األنظمننة العلمانيننة .. سننبيل اهلل والنلننر والتميننين، وأن ذلننك كننا ن ولننو بعنند حننين 
 . وما ذلك ببعيٍد إن شاء اهلل.. اليافرا ن الت  ،ظلل سماء دميق والياٍ م لها إلع أفول وبوال 

قد قم  بنقلها منن  .. كلها صحيحة وهلل الحمد بعضها ف  اللحيحين .. جميع ما ،قدٍ من أحاديث ف  فضل الياٍ 54  
 . فليراجعه من شاء.. بتحقيق اليي  محمد ناصر الدين األلبان  " فضا ل الياٍ ودميق للربع  " كتاب 



 (امـــأحكو.. ٌل ـــاِئــمس) اهِلْجـــــــَرُة 

 

49 

اسنننتعداداً للقتنننال، .. مالبمنننة جبهنننات القتنننال والألنننع الفاصنننل بنننين المسنننلمين وأعننندا هم : والربننناف
 .  المسلمين منهمولحراسة 

ربنناف يننوٍٍ وليلننة خيننر مننن صننياٍ شننهر وقيامننه، وإن مننات فيننه جننر  عليننه عملننه الننذي كننان :" وقننال 
 . هما منير ونيير اللذان يفتنان المرء ف  قبره: والفتان. مسلم"  يعمل، وأجري عليه ربقه، وأمن الفتان

 [.  66"] الحةر األسودند ه خير من قياٍ ليلة القدر عموقي ساعٍة ف  سبيل اهلل:" وقال 
 [. 65"]رباُف يٍو ف  سبيل اهلله خير من ألي يوٍٍ فيما سواه من المنابل :" وقال 

مننننن رابنننع ليلننننًة فنننن  سننننبيل اهلله كاننننن  كننننألي ليلننننٍة صننننيامها :" وفننن  روايننننة عننننند ابننننن ماجننننة، قننننال 
 [. 61"]وقيامها

 [. 62"] عبادا الرجل ستين سنةمقاٍ الرجل ف  اللي ف  سبيل اهلل أفضل عند اهلل من :" وقال 
مقاٍ الرجل ف  اللي استعداداً للقتال الذي قد ال يسنتارق سناعة أفضنل عنند اهلل ،عنالع .. اهلل أكبر 

ال  اقننة للقاعنندين مهمننا أ،ننوا مننن نينناف وقنندرا علننع .. إنننه واهلل سننبق كبيننر .. مننن عبننادا مننا سننواه سننتين سنننة 
 .!! .العبادا أن يبلاوا معيار مبلاه أو درجته 

". ال ،سننتطيعونه :" مننا يعنندل الةهنناد فنن  سننبيل اهلل ؟ قننال! يننا رسننول اهلل: قيننل: وعننن أبنن  هريننرا قننال
مثننل المةاهنند فنن  سننبيل اهلل كمثننل :" هننم قننال" ال ،سننتطيعونه :" فأعننادوا عليننه مننر،ين أو هالهنناً، كننل ذلننك يقننول

 . متفق عليه" حتع يرجع المةاهُد ف  سبيل اهللاللا م القا م القانِ  ب يات اهلل، ال يفتُنُر من صالٍا وال صياٍٍ 
انطلنق بوجن  غابيناً، وكنن  ! اهللينا رسنول : أ،ْته فقالن  أن امرأا: عن النب   وعن معاذ بن أنس 

أ،سنتطيعين أن ،قنوم  :" قال لها. أقتدي بلال،ه إذا صلع، وبفعله كله، فأخبرن  بعمل يُبلان  عمله حتع يرجع
منا أ ينق هنذا ينا رسنول : قالن ". فطري، و،ذكري اهلل ،عالع وال ،فتُنري حتنع يرجنع ؟وال ،قعدي، و،لوم  وال ،

 [.  69"]والذي نفس  بيده لو  وِّقِتيه ما بلا  الُعير من عمله :" فقال! اهلل
 ..!وبوجها ف  الثاور خارج المدينة .. والمرأا ف  المدينة : قل 

ة منننابل الربنناف والةهنناد أردنننا منننه فيمننا صننن مننن روايننات فنن  فضننل مالبمنن.. هننذا غننيل مننن فننيل 
نرجننو اهلل ،عننالع أن يعيننننا علننع .. إذ االستقلنناء قنند يسننتارق مةلننداً كبيننراً .. التمثيننل والتننذكير ال االستقلنناء 

 . جمعه وإنةابه ن خدمة للةهاد والمةاهدين ن إنه ،عالع علع ما يياء قدير
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وإنمنا .. وال ،ُقندس  سناكنيها منن النناس اعلنم أن األرض مهمنا شنرف  فإنهنا ال ،عظِّنم  :هـــ ـ تنبي
 . وجهاده ف  سبيل اهلل..  ويةعله عظيماً ف  الدنيا وانخرا هو عمله .. الذي يقدس المرء 

للهةننرا إلنننع األرض المقدسنننةه وهننن  اليننناٍ، أجابنننه  سنننلمان الفارسننن   ولمننا دعنننا أبنننو الننندرداء 
 . س ا نسان عملهإن األرض المقدسة ال ،قدُِّس أحداً، وإنما يُقد: سلمان

وكننذلك لمننا أرسننل عبنند اهلل بننن المبننارك رحمننه اهلل بقلننيد،ه الةميلننة المعروفننة للفَضننيل بننن عينناضه 
حينث كنان فضنيل فن  مينة مالبمناً للحنٍر الينريي ن النذي ،عنادل اللنالا فينه ما نة ألني صنالا فيمنا سنواه منن 

 :ا جاء ف  قليد،ه، قولهومم.. المساجد ن وكان ابن المبارك مرابطاً ف  الثاور ف   رسوس 

 لعلمت أنك بالعبادة تلعُب …يا عابد احلرمني لو أبصرتنا 

 فنحورنا بدمائنا تتخضَُّب.. من كان خيِضُب جيَدُه بدموعه 

 فخيولنا يوَم الصبيحِة تتعُب.. أْو كان ُيتِعُب خيَلُه يف باطٍل 

 ُبريُح العبري لكم وحنُن عبرُينا رَهُج السنابِك والُغباُر األطي

 قوٌل صحيٌح صادٌق ال يكذُب …ولقد أتانا من مقاِل نبينا 

 ال يستوي وُغبار خيل اهلل يف أنف امرٍئ وُدخاُن ناٍر تلَهُب

 ليس الشهيُد مبيٍت ال ُيكَذُب …هذا كتاُب اهلل ينطق بيننا 

، قننرأه وبيننع، هننم قننال  صنندق أبننو عبنند: ولمننا ألقنن  بيتنناب ابننن المبننارك إلننع الفضننيل وكننان فنن  الحننٍر
 [.50]الرحمن ونلن
ــ ،نتهنن  آخننر .. باالنتهنناء مننن هننذا التنبيننه ومننن بيننان الةننواب علننع المسننألة الحاديننة عيننر  :دـوبع

وجميننع .. راجينناً مننن اهلل ،عننالع القبننول، وأن يعفننو عننن ، ويافننر لنن ، ويرحمننن  .. مسننا ل ومننواد هننذا البحننث 
 . المسلمين، إنه ،عالع سميع قريب مةيب

 .نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهلل على سيدنا و

 . وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

* * * 
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