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ﱁﱂﱃﱄ
يسر موقع مرياث األنبياء وضمن سلسة حماضرات يف األمن الفكري أن يقدم
لكم تسجيلًا حملاضرةٍ بعنوان:

ألقاها
-حفظه اهلل تعاىل -

يوم اجلمعة الثاني والعشرين من شهر رجب عام سبعة وثالثني وأربعمائة وألف
للهجرة النبوية ،يف جامع امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود
 رمحه اهلل تعاىل، -نسأل اهلل  -سبحانه وتعاىل  -أن ينفع بها اجلميع.
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إن احلمد هلل نحمدُ ه ونستغفره ونستعينه ونستهديه ،ونعو ُذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات
أعاملنا ،من ْهيد اهللُ فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد ْ
أن ال إله إال اهللُ وحده ال رشيك
له ،وأشهد أن حممدا عبدُ ه ورسو ُله.
ﱽﭐﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱼ

آل عمران٢٠١ :

ﱑﱓﱔ ﱕ
ﱒ
ﱽﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱼ

ساء١ :
ال ن

ﲣﲥﲦﲧ
ﲤ
ﱽﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲨ ﲩﲪﲫ ﲬﲭﱼ

األح زاب١٧ - ٠٧ :

أال وإن أصدق الكالم كالم اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد -صىل اهلل عليه وسلم ،-ورش
األمور ُحمدثاهتا ،وكل حمدثة يف دين اهلل بدعة ،وكل بدعة ضاللة.
أما بعد:
فنجتمع يف مسجد خادم احلرمني الرشيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز -رمحه اهلل -يف مساء يوم
اجلمعة يف الثاين والعرشين من شهر رجب من عام سبعة وثالثني وأربعامئة بعد األل

من اهلجر

النبوية يف هذه املحارض التي بعنوان« :اجلهاد بني أهل السنة وأهل البدعة» ،وذلك ضمن مناشط
دور اإلمام حممد بن إبراهيم آل الشيخ -رمحه اهلل -يف مدينة جد .
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وقبل أن نبدأ الكالم يف عنارص هذه املحارض  ،أسجل شكري وتقديري جلهود اإلخو
القائمني عىل مناشط الدعو يف مدينة جد  ،وأخص منهم بالذكر فضيلة الشيخ األستاذ« :فؤاد
العمري» -وفقه اهلل -الذي كان حلرصه ومثابرته يف متابعة األعامل الدعوية أكرب األثر خالل
عقدين من الزمان -جزاه اهلل خريا -هو ومن معه من اإلخو  ،أذكر ذلك سائال اهلل -سبحانه
وتعاىل -أن جيعل جهودهم يف موازين حسناهتم وأن جيزل هلم األجر واملثوبة.
والواقع أن موضوع هذه املحارض يمكن أن ُيسمى بـ«مفاهيم خاطئة عن اجلهاد» ،ويمكن
أن ُيسمى بـ«الفرق بني جهاد أهل السنة وجهاد أهل البدعة» ،وأنا سأعتمد يف عريض ملوضوع
اجلهاد بني أهل السنة والبدعة عىل كلمة الفرق ،فأذكر الفروق بني جهاد أهل السنة وجهاد أهل
البدعة لتتضح الصور يف الذهن ،وأقدم بني ذلك مقدمة هي من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف
كتابه « :الرد عىل اإلخنائي» املعروف باإلخنائية.
فقد ذكر -رمحه اهلل -يف هذا الكتاب أن من املهم أن يفرق املسلم بني جهاد أهل السنة وجهاد
أهل البدعة ،فقد قال -رمحه اهلل" :-يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر به هللا ورسوله من
الجهاد البدعي ،جهاد أهل الضالل الذين يجاهدون في طاعة الشيطان ،وهم يظنون أنهم
مجاهدون في طاعة الرحمن ،كجهاد أهل ألاهواء والبدع ،كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في
أهل إلاسالم وفيمن هو أولى باهلل ورسوله منهم من السابقين ألاولين والذين اتبعوهم بإحسان إلى
يوم الدين" ثم قال" :وكذلك من خرج من أهل ألاهواء على أهل السنة واستعان بالكفار من أهل
الكتاب واملشركين والتتار وغيرهم عند أنفسهم مجاهدون في سبيل هللا ،بل وكذلك النصارى هم
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عند أنفسهم مجاهدون" ،أقول كالمه هذا يف الرد عىل اإلخنائي صفحة ثالثامئة وستة وعرشين إىل
صفحة ثالثامئة وسبعة وعرشين يف فصل نفيس من كالمه -رمحه اهلل -يلفت النظر إىل أمهية التفريق
بني جهاد أهل السنة وجهاد أهل البدعة ،فإن جهاد أهل السنة يكون من أجل إعالء كلمة اهلل -
سبحانه وتعاىل ،-من أجل نرش الكتاب والسنة واإليامن هبا والعمل هبام بني الناس ،بخالف أهل
البدع فإهنم ُيقاتلون أهل اإلسالم ويرتكون أهل األوثان ،فيحيون البدع ويميتون السنن ،ويأتون
بضالالت خيرجون هبا الناس عن الرصاط املستقيم الذي أمرنا اهلل -سبحانه وتعاىل -باتباعه
وبلزومه وباألخذ به ،بعد هذه املقدمة ندخل مبارش إىل ذكر الفروق بني جهاد أهل السنة وجهاد
أهل البدعة.
أول فرق بني جهاد أهل السنة وجهاد أهل البدعة:
أن أهل البدع يظنون أن اجلهاد مرشوع لقتل الكفار ،وهذا خطأ ،أهل السنة عندهم اجلهاد
مرشوع للدعو إىل اإلسالم؛ ولذلك الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يقولُ « :أم ْر ُت َأ ْن ُأ َقات َل
اس َحتى َي ْش َهدُ وا َأ ْن َال إ َل َه إال اهللَُ ،و َأن ُحمَمدا َر ُس ُ
ول اهلل» ،ولذلك من السنة حينام نريد أن نقاتل
الن َ
قوما أن ندعوهم إىل اإلسالم ،فإن أبوا دعوناهم إىل اجلزية ،فإن أبوا قاتلناهم؛ ولذلك عندنا يف
اإلسالم ذمي ،ومعاهد ،ومستأمن ،ورسل ملوك ،وكل هؤالء كفار فلو كان اجلهاد مرشوعا لقتل
الكفار كي

يكون عندنا ذمي ،ومستأمن ،ومعاهد ،ورسل ملوك؟!
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فهذه أول قضية حمورية يف موضوع اجلهاد ينبغي أن تكون واضحة يف الذهن :أن اجلهاد يف
اإلسالم مرشوع للدعو  ،ولك

أذي الكفار يف وقوفهم يف وجه انتشار الدعو  ،ولذلك نبدأ

بدعوهتم إىل اإلسالم ،والرسول يقولَ « :حتى َي ْش َهدُ وا َأ ْن َال إ َل َه إال اهللَُ ،و َأن ُحمَمدا َر ُس ُ
ول اهلل »،
يعني إن شهدوا أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقد حتقق املطلوب ،هذه
أول قضية يف الفرق بني جهاد أهل السنة وجهاد أهل البدعة.
وشيخ اإلسالم له رسالة مفرد يف هذه النقطة بالذات ،وظن بعض الناس من كالم آخر لشيخ
اإلسالم أنه يقرر خالف ذلك ،والصواب :ال ،أن شيخ اإلسالم ُيقرر أن اجلهاد إنام ُرشع لدعو
الناس إىل اإلسالم ،ويدلكم عىل ذلك التطبيق العميل :نبدأ بدعوهتم فإن هم أجابوا انتهينا ،وإن مل
جييبوا دعوناهم إىل اجلزية ،فإن أجابوا انتهينا ،إن مل جييبوا قاتلناهم؛ ولذلك الرسول -صىل اهلل عليه
ُوجدُ م ْن َمس َري
حي َها ت َ
اجلنة ؛ َوإن ر َ
وسلم -عصم دم املعاهد ،فقالَ « :م ْن َقت ََل ُم َعاهدا َمل ْ َي َر ْح َرائ َح َة ْ َ
ني َخريفا» لو كان املقصود قتل اإلسالم هل كان يوجد معاهدين؟! هل كان يوجد أهل ذمة؟!
َأ ْر َبع َ
هل كان يوجد أهل أمان واستئامن؟! هل كان يوجد رسل ملوك ،وقنصليات وسفارات؟!
اجلواب :ال؛ وملا انحرف بعض الناس يف هذا املفهوم فلم يفهم أن اجلهاد هبذه الصور  ،ذهب يقرر
أن مبدأ الرباء من الكفر وأهله معناه أن نكون يف قتال مستمر مع الكفار ،ال ندخلهم بالدنا ،وإذا
دخلوا بالدنا قاتلناهم عىل أي صور  ،أشياء مركبة بعضها عىل البعض ،إذا هذا أول فرق ،ال نطيل.
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الفرق الثاني بني جهاد أهل السنة وجهاد أهل البدعة:
أهل السنة عندهم اجلهاد؛ جهاد الطلب فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن اآلخرين،
ومناط ُه القدر عىل اجلهاد ،مناط اجلهاد القدر عليه؛ ولذلك أهل السنة يفرقون بني حال قو أهل
اإلسالم ،وبني حال ضع

أهل اإلسالم ،ففي حال قو أهل اإلسالم يقولون نحن أحكامنا

كأحكام العهد املكي ال جهاد إال باللسان ،وبإنفاق املال ،وبالدعو وبالقلب ،أما اجلهاد بالقتال
بالسي

فهذا يف حال ضع

املسلمني غري مرشوع.

بينام أهل البدعة يقولون اجلهاد هو الركن السادس من أركان اإلسالم ،ويقولون اجلهاد هو
الفريضة الغائبة ،وبعضهم أل

كتابا سامه" :الفريضة الغائبة" عن اجلهاد أهنا فريضة ،كركن من

أركان اإلسالم اخلمس ،فهو الركن السادس عىل خالف أهل السنة ،أهل السنة ال ،يقولون جهاد
الدعو هذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن اآلخرين ،وحمل كونه فرض كفاية أن يكون
لدى املسلمني قدر عىل القتال ،فإن مل يكن لدي املسلمني قدر عىل القتال ،فاجلهاد عند أهل السنة
واجلامعة ال يكون بالقتال ،إنام يكون باللسان وبالقلم وباملال وبالقلب ،أما أهل البدعة ال ،ما الذي
غر أهل البدعة؟
فهم خطأ حلديث من أحاديث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-سمعوا الرسول -صىل اهلل
عليه وسلم -يقول« :ذ ْر َو ُ َسنَامه ْ
اجل َها ُد يف َسبيل اهلل» فلام سمعوا أن اإلسالم هو ذرو هذا األمر
وسنامه ،قالوا خالص اجلهاد هو أعىل يشء يف اإلسالم ،إذا هو ركن ،إذا هو فريضة غائبة ،وهذا
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الفهم خطأ ،فإن معنى كالم الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أن ذرو اإلسالم وسنامه اجلهاد أي:
ُ
يكون
أن الذين ليسوا يف اإلسالم أول ما يبلغهم ويسمعونه عن اإلسالم هو اجلهاد ،كاجلمل ملا
بعيدا أول ما يظهر منه ويراه الرائي سنامه ،هذا معنى احلديث ،فإن الكفار أول ما يسمعوا عن
اإلسالم ،يسمعوا باجلهاد ،فهو يف ظهوره من أمور اإلسالم ورشائعه ملن هو بعيد عنه كسنام اجلمل
حينام تراه من بعد ،أول ما يبدو لك منه السنام ،فكذا أمر اجلهاد ،فهو يتكلم عن رشائع اإلسالم
وظهورها عند الكفار أول ما يسمعون باإلسالم إنام يسمعون من خالل قضية اجلهاد ،هذا معنى
احلديث.
هم أهل البدع فهموا أنه معناه أن اإلسالم فريضة يف كل حال ،وهو ركن سادس من أركان
اإلسالم ،وبالتايل األمة كلها آثمة ،وهم أصال ال يفرقون يف اإلسالم بني جهاد الطلب وجهاد
الدفع ال يفرقون ،وبالتايل اجلهاد عندهم يف كل احلال ويف كل وضع عىل هذه الصفة ،وهذا خطأ،
أهل السنة يقولون يف حال ضع

اإلسالم واملسلمني ال جيب عليهم اجلهاد بالقتال أصال ،إنام

الواجب عليهم األنواع األخرى من اجلهاد ،وتتدرج حتى تأيت إىل اجلهاد الذين يكون يف القلب،
يكون باللسان ،يكون بالقلم ،يكون باحلجة والربهان ،يكون باملال ،ويكون بالقلب ،لكن هؤالء
ال ،هؤالء عندهم اجلهاد هو الركن السادس من أركان اإلسالم ،واجب يف كل وقت ويف كل حني
بدون تفصيل.
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الفرق الثالث من الفروق بني أهل السنة وأهل البدعة:
أن أهل السنة عندهم اجلهاد أنواع ،عندهم اجلهاد يكون بقتال الكفار ،ويكون باحلجة
والربهان ،ويكون بدفع املال ،ويكون بالقلب ،فإن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -ثبت عنه أنه
ني ب َأ ْم َوالك ُْم َو َأ ْن ُفسك ُْم َو َأ ْلسنَتك ُْم» من حديث أنس
قال -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-جاهدُ وا ا ُْمل ْرشك َ
ني
بن مالك ،أخرجه أمحد ،والنسائي ،وصححه احلاكم وهو حديث صحيح ،قالَ « :جاهدُ وا ا ُْمل ْرشك َ
ب َأ ْم َوالك ُْم َو َأ ْن ُفسك ُْم َو َأ ْلسنَتك ُْم» فذكر كم نوع؟ ثالثة أنواع.
ويف احلديث أيضا عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من حديث عبد اهلل بن مسعود أنه
ون َو َأ ْص َحاب َي ْأ ُخ ُذ َ
َان َل ُه م ْن ُأمته َح َوار ُّي َ
قالَ « :ما م ْن نَبى َب َع َث ُه اهللُ ف ُأمة َق ْبىل إال ك َ
ون ب ُسنته
ون َما الَ ُي ْؤ َم ُر َ
ون َو َي ْف َع ُل َ
ون َما الَ َي ْف َع ُل َ
َت ُل ُ م ْن َب ْعده ْم ُخ ُلوف َي ُقو ُل َ
َو َي ْقتَدُ َ
ون ب َأ ْمره ُثم إهنَا َ ْ
ون َف َم ْن
اهدَ ُه ْم ب َق ْلبه َف ُه َو ُم ْؤمن » فأثبت
اهدَ ُه ْم بل َسانه َف ُه َو ُم ْؤمن َو َم ْن َج َ
اهدَ ُه ْم ب َيده َف ُه َو ُم ْؤمن َو َم ْن َج َ
َج َ
جهاد القلب ،أخرجه مسلم.
فاجلهاد ليس مقصورا عىل قتال الكفار ،إنام يكون أيضا بالقلب ،وباللسان ،وبالنفس يعني
بالسي

والسنان ،بل جاء يف احلديث عن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -أنه ذكر نوعا من اجلهاد

خيتل ُ عن هذا ،ففي حديث فضالة بن عبيد أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ا ُْمل َجاهدُ
اعة اهلل» بينام عند أهل البدعة والضاللة ما يف جهاد إال جهاد السي  ،وهذا
اهدَ َن ْف َس ُه يف َط َ
َم ْن َج َ
خطأ؛ ولذلك أهل السنة -زي ما قلنا يف الفرق اليل قبله -يف حال الضع
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يقولون :نحن عىل

جهاد ،لكن مو بالقتال باألنواع األخرى ،بينام أهل البدعة ما عندهم اجلهاد إال يشء واحد؛ ولذلك
ملا جاءوا حلديث الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -احلديث الذي ذكر فيه الطائفة املنصور  ،ملا قال -
ُض ُه ْم َم ْن َخ َذ َهل ُ ْم َحتى
عليه الصال والسالمَ « :-ال ت ََز ُال َطائ َفة م ْن ُأمتي َظاهر َ
ين َع َىل ْ َ
احلق َال َي ُ ُّ
يت َأ ْم ُر اهلل َو ُه ْم ك ََذل َك» ويف رواية «يقاتلون من خالفهم» مسكوا هذا فإيش قالوا؟ قالوا معناته أن
َي ْأ َ
هذه الطائفة ظاهر يف كل وقت ويف كل حني بقتال الكفار ،وهذا فهم خطأ مبني عىل أصلهم ،وهو
أن ال جهاد للكفار إال بالقتال بالسي  ،هذا فهم خطأ ،الذي يدلكم عىل خطئه ثالثة أمور:
األمر األول :هذا احلديث من كالم الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -خرب ،فيلزم عىل فهمهم أن
تكون يف كل وقت ،ويف كل عرص طائفة ظاهر بالقتال عىل الكفار ،هل هذا موجود عىل مر
الزمان؟ اجلواب :ال؛ إذا يلزم من فهمهم َتل

صدق كالم الرسول -صىل اهلل عليه وسلم.-

النقطة الثانية :هذا الفهم الذي فهموه اجتز ُءوا فيه عىل بعض النصوص دون بعض ،لو تتبعوا
بقية النصوص الوارد يف اجلهاد لفهموا أن ذكر القتال يف هذا احلديث أهنم يقاتلون الكفار هو من
باب ذكر األغلب يف فهم هذا احلديث بالنسبة للسامعني يف زمنه -صىل اهلل عليه وسلم -وإال فإن
املعنى يكون ال يزالون ظاهرين يف حال قوهتم بالسي

والسنان ،ويف حال ضعفهم باحلجة

والربهان ،وهذا كالم أهل السنة ،قالوا :هذه الطائفة الظاهر املنصور هي ظاهر ومنصور يف كل
وقت ويف كل حني ،يف حال قوهتم بالسي

والسنان ،ويف حال ضعفهم باحلجة والربهان.
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يف زمن املأمومن كان حرب عىل أهل السنة؛ ألنه كان شيعيا ،املأمون كان شيعيا ،يف زمن املأمون
كان حربا عىل السنة وأهلها ،أهل السنة هل كانوا ظاهرين بالسي

والسنان؟ ال ،كان ظهورهم

باحلجة والربهان.
ويؤكد هذا املعنى األمر الثالث يف بيان خطإ فهمهم هلذا احلديث ،وهو أن علامء اإلسالم إنام
فرسوا الطائفة الظاهر املنصور بأهل احلديث ،فقد ُسئل أمحد بن حنبل عن الطائفة الظاهر
املنصور  ،قال" :إن لم يكونوا أهل الحديث فال أدري من هم" ،وقال البخاري" :هم أهل
الحديث" ،فإذا كان أهل العلم وأئمة الدين ُيفرسون الطائفة الظاهر املنصور بأهنم طلبة العلم من
أهل احلديث وعلامئهم فكي

يكون املعنى بالقتال الذي ذكره يف احلديث؟! كي

يكون الظهور

بالقتال بالسي ؟!
فهذه ثالثة أمور تدلك عىل أن فهمهم هلذا احلديث فهم خطأ.
الفرق الرابع بني أهل السنة وأهل البدعة يف موضوع اجلهاد:
أن أهل السنة عندهم اجلهاد جهاد طلب وجهاد دفع ،أما جهاد الدفع فالكل متفق عليه؛ ألنه
من باب دفع الصائل ،إذا احتل ُ
أهل الكفر بلدا من بالد اإلسالم وجب عىل أهل هذه البلد وجوبا
عينيا أن يدفعوا هذا الكافر الذي يريد أن حيتل بالد اإلسالم ،خالص ،فعندهم اجلهاد جهاد طلب
وجهاد دفع ،أما الدفع فهذه صورته وهو من باب دفع الصائل.
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النوع الثاني من اجلهاد :جهاد الطلب وهو الذي أشار إليه الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف
اس َحتى َي ْش َهدُ وا َأ ْن َال إ َل َه إال اهللَُ ،و َأن ُحمَمدا َر ُس ُ
ول اهلل  ......إال
قولهُ « :أم ْر ُت َأ ْن ُأ َقات َل الن َ
اس َحتى َي ْش َهدُ وا َأ ْن َال إ َل َه
ب َحق َها» ،ويف رواية «إال ب َحق ْاإل ْس َالم» ،ويف رواية « ُأم ْر ُت َأ ْن ُأ َقات َل الن َ
إال اهللُ ......إال ب َحق َها» ،واضح؟.
إذًا عندنا معروف جهاد الطلب ،وجهاد الدفع.
هناك طائفة من أهل البدع وأكثرهم اليوم موجودين يتكلمون يف اإلعالم ،ويتكلمون يف
القنوات-وبعضهم مشاهري -يقولون :ال جهاد إال جهاد الدفع ،يقولون :اجلهاد ال يرشع عند أهل
اإلسالم إال إذا جاء الكفار يعتدون عليهم ،فهذا فرق بني أهل السنة وأهل البدعة ،فإن أهل السنة
اجلهاد عندهم عىل نوعني:
جهاد دفع،
وجهاد طلب.
وجهاد الطلب هو اليل قالوا عنه إنه فرض كفاية يف حال قدر املسلمني ،وجهاد الدفع يقولون
إذا جاء الكفار يريدون احتالل بلد فهو واجب فرض عني عىل تفصيل عندهم يف ذلك ،بينام هؤالء
الذين يتكلمون يف القنوات يف هذا املوضوع يقولون ال جهاد إال جهاد الدفع ،وقد رد عليهم من
قديم سامحة الشيخ مفتي عام اململكة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز -رمحه اهلل -يف رسالة
فرغت من حمارض طويلة له -رمحه اهلل -يف الرد عىل كالم هؤالء منشور يف جمموع فتاواه يف املجلد
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الثالث صفحة رقم مائة وواحد وسبعني إىل صفحة مائتني وواحد بعنوان «ليس اجلهاد للدفاع
فقط» ،شوفوا املحارض هناك ورد الشيخ ،أنا يكفيني أن أقرر أن جهاد الدفع وجهاد الطلب
اس
مرشوع ،ودليل جهاد الطلب حديث الرسول -صىل اهلل عليه وسلمُ « :-أم ْر ُت َأ ْن ُأ َقات َل الن َ
َحتى َي ْش َهدُ وا َأ ْن َال إ َل َه إال اهللَُ ،و َأن ُحمَمدا َر ُس ُ
يموا الص َال َ َ ،و ُي ْؤتُوا الزكَا َ َ ،فإ َذا َف َع ُلوا
ول اهللَ ،و ُيق ُ
َذل َك َع َص ُموا مني د َما َء ُه ْم َو َأ ْم َو َاهل ُ ْم ،إال ب َحق ْاإل ْس َالم» أو كام قال -صىل اهلل عليه وسلم.-
الفرق اخلامس بيننا وبني أهل البدعة:
أن أهل السنة يقولون :إذا مل يكن عند أهل السنة قدر عىل قتال الكفار فإنه جيوز هلم الدخول مع
الكفار يف صلح ،جيوز هلم الدخول مع الكفار يف صلح ،لقوله –تعاىل :-ﱽﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﱼاألن فال ،١٦ :وألن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أخربنا يف آخر الزمان عن عيسى
ابن مريم حينام ينزل ويقتل الدجال ،ويقيم رشيعة النصارى ،عيسى سيقيم رشيعة النصارى؟!
سيقيم عيسى رشيعة اإلسالم ،يعني عيسى سيكون من أمة حممد؛ أمة نبينا -صىل اهلل عليه وسلم.-
إذا أحكام عيسى يف آخر الزمان هي أحكام رشيعة اإلسالم ،عيسى يف آخر الزمان ملا يكون معه
املؤمنون يف ذلك الوقت عيسى ومن معه ،خيرج اهلل يأجوج ومأجوج ،سيأمر اهلل -عز وجل-
عيسى بالوحي ،يوحي إىل عيسى أن اصعد بعبادي إىل جبل الطور فإين أخرجت عبادا يل ال يدان
لكم هبم ،يعني ال طاقة لكم هبم ،فيخرج عيسى بمن معه من املؤمنني إىل جبل الطور ،وينترش
يأجوج ومأجوج يف األرض ،ويمألوهنا فسادا ويقتلون من يالقونه ،حتى إذا قتلوا أهل األرض
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قالوا" :قتلنا أهل األرض فلنقتل أهل السامء ،فريموا برماحهم إىل السامء ،فيبتليهم اهلل فريدها إليهم
محراء بالدم كأهنا بلون الدم ،فيقولوا" :قتلنا أهل األرض وقتلنا أهل السامء" ،ما أحد يق

يف

وجههم ،اكتساح يأجوج ومأجوج لألرض ،ومنها بلد الشام التي فيها عيسى ومن معه من
املؤمنني ،من باب اكتساح الكفار بالد اإلسالم وال أل؟ ولو كان جهاد الدفع واجب حتى مع عدم
القدر  ،هل يوحي اهلل لعيسى ومن معه من املؤمنني أن اصعدوا جبل الطور؟ اجلواب :ال ؛ فدل
ذلك عىل تقرير مذهب أهل السنة ،أن أهل السنة يف اجلهاد سواء يف جهاد الطلب أو يف جهاد
الدفع ،أنه عند عدم القدر جيوز هلم أن يدخلوا مع الكفار يف صلح ﱽﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

ﳐﱼاألن فال ١٦ :هذا واضح؟
ﳎﳏ ﳑ
أهل البدع يقولون ال ،يقولون جهاد الدفع واجب مطلقا عىل كل أحد يف كل وقت ويف كل
حال ،يف قدر أو ما يف قدر هذا غلط ،هذا مني يقوله؟ معناته سيدنا عيسى ما حيكم برشيعة
اإلسالم ،معناته أن اهلل أوحى لعيسى بأمر آخر ال يتعلق برشيعتنا ،واتفقنا أن عيسى سيكون من
أتباع أمة حممد ،وأن أحكامه هي أحكام اإلسالم ،شوفتوا كي ! ولذلك تُشاهدهم ملا يتكلمون عن
قضية جهاد الدفع ُحيطوا يف ذهنك إنك جيب أن تق

تقاتل الكفار حتى لو أفنونا ،الدين له قصد

بإبقاء الناس املسلمني ،ولذلك اهلل يقول لعيسى اصعد بمن معك من املؤمنني جبل الطور ،الرسول
يف معركة بدر ،إيش كان دعاؤه؟ كان من دعائه يوم بدر" :اللهم إن تهلك هذه الطائفة ال تعبد في
ألارض" أيش معنى هذا الدعاء؟ إنه يااهلل ال توجد طائفة مؤمنة يف األرض اليوم إال هذه ،وأنا
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علمت بام أوحيت إيل أنك تريد إبقاء أمة اإلسالم ،تريد بقاءها ،ال تريد فناءها ،فإن هتلك وهتزمهم
قريش ،فهو يتوسل إىل اهلل بإيامهنم وأعامهلم الصاحلة ،وهبذا األمر وهو أن من مقاصد الرشع حفظ
األمة واجلامعة ،بينام أهل البدع إذا تكلموا يف جهاد الدفع ما يذكرون هنائيا إذا كان ما عندنا قدر ،
كأن القضية أنه نقاتلهم حتى لو أفنونا ،ولو أفنوا أمة اإلسالم ،هذا خالف مقاصد الرشع ،ولذلك
الرسول يوم بدر قال ما قال ،ولذلك اهلل يوم خيرج يأجوج ومأجوج يأمر عيسى ومن معه من
صالح املؤمنني أن اصعدوا جبل الطور ،والقدر مناط التكلي  ،خالص ما قدرنا ندخل معهم يف
صلح ،ما الزم إنا نواجههم حتى يفنونا ،فأهل البدع عندهم -أقصد املعارصين -إذا تكلموا يف
جهاد الدفع ما ذكروا هنائيا قضية قدر وعدم قدر وهذا غلط ،إذا ما عندنا قدر يف مواجهتهم
خالص ندخل يف صلح ،وننتقل إىل أنواع اجلهاد األخرى نحفظ دماء املسلمني ،عن عبد اهلل بن
وف با ْل َك ْع َبة َو َي ُق ُ
عمرو بن العاص قالَ « :ر َأ ْي ُت َر ُس َ
ولَ :ما
ول اهللَ -صىل اهللُ َع َل ْيه َو َسل َمَ -ي ُط ُ
حل ْر َم ُة ا ُْمل ْؤمن َأ ْع َظ ُم
َأ ْط َي َبك َو َأ ْط َي َ
حيك! َما َأ ْع َظ َمك َو َأ ْع َظ َم ُح ْر َمتَك! َوالذي َن ْف ُس ُحمَمد ب َيده َ ُ
بر َ
عنْدَ اهلل ُح ْر َمة منْك » هذا من يقوله؟ الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-فانظر إىل هذا الكالم وإىل
قول من يقول خليهم يفنوكم ،واجهوهم حتى لو قتلوكم كلكم ،أو قول من يقول حتى لو قتلوا
الثلثني ويبقى الثلث ،ما هيم! إيش هذا! هذا ما هو منظور ،نعم وقع بعض هذا الكالم من بعض
أهل السنة وبعض أهل العلم ،لكنها زلة ،نعتربها نحن زلة ،نحن نقصد اآلخرين الذين عرفوا
بأهنم من أهل البدع ،هذا أمر ما ينبغي أن يقال وأن يقرر ،ال ،القدر مناط التكلي  ،ما عندنا قدر
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هنرب ،ما قدرنا هنرب ندخل معهم يف صلح ،نريد أن نحفظ أهل اإلسالم ،وال نريد أن تراق
الدماء.
كلمة على اهلامش :هذا الفكر معهم ،عملوا الثورات ،نقول هلم يا أخي الثورات تقتل الناس
تريق الدماء ،يقول خل الناس يموتون ويف األخري ترجع ،يا أخي هذا ما هو من الدين هبذه الصور
واسع للصالح ما استطعت فإن مل يقدروا،
وهبذا التفكري ،أنت احفظ دماء الناس واحفظ أرواحهم
َ
واهلل ال يكل

اهلل نفسا إال وسعها ،لكن هذا تفكريهم دائام هذا ،نجي نقرر هلم نقول هلم هذه

الثورات تقتل الناس ،يقول :خلها تقتل.
أتذكر واحدا أول ما بدأت ثورات الربيع العريب -كلمة عىل اهلامش -أول ما بدأت الثورات
الربيع العريب ،جابوه يف مقطع أنا أشوفه ،يقولون له :هذا ما هو منهج السل
الناس للتقتيل ،قال :إذا كان هذا قول السل

أنكم كذا وتعرضون

إحنا مش عاوزينه -كده بعبارهتم -مش عاوزين

السل ؛ ليه؟! اآلن أبغى أشوفه فينه ،أبغى أشوفه ،أدور عليه فينه هذا أقول له ها أيش النتيجة؟
أيش كان الصح حفظ دماء الناس ،وأرواحهم ،هدوء األمور ،وأنكم ما تفعلون هذه األمور،
ومتشون بالطريق السالك الصحيح ،وال تفعلون هذه األشياء؟! لكن هذا تفكريهم حتى يف اجلهاد
يعرضوه هبذه الطريقة -نسأل اهلل العافية والسالمة.-
ال زلنا نحن يف نفس الفرق األول ،وهذا خطأ حصل من بعض علامء أهل السنة املعارصين،
بناء عىل هذه املسألة ،ماذا يقررون؟! ألن القضية يف ذهنه ما هي مرتبطة بالقدر  ،يقول :إذا احتل
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الكفار بلدا من بالد اإلسالم ،وجب عىل أهل البلد قتاهلم فإن عجزوا ،وجب عىل الذين يلوهنم،
وهذا حق ،فإن عجزوا وجب عىل ....حتى يعم الوجوب مجيع أهل األرض ،خالص ويسكت،
هذا غلط؛ الزم يقول :فإن قدروا ومل يفعلوا أثموا وإال ال يشء عليهم مع عدم القدر هذا واحد.
خطأ ثاني :برضو هذا لبعض علامء أهل السنة املعارصين ،يقول :عم الوجوب أهل األرض
يقول واآلن بام أن الصهاينة يستولون عىل القدس ،فكل أهل اإلسالم آثمون ،واهلل موجود يف بعض
كتابات بعض أهل السنة ،ما أبغى أسمي أحدا ،يقول :كل أهل األرض اآلن من املسلمني آثمون،
ليش؟ يقول :ألهنم عمهم الوجوب ،ومل يمتثلوا وتركوا بالد اإلسالم حتت يد الصهاينة ،هذا خطأ؛
ليش خطأ؟ ألنه حكم بأن كل أهل اإلسالم آثمون مع عدم القدر  ،كي

أنت حتكم؟ قد تقول يل

يا شيخ أيش هذا الكالم؟ أقولك أيش رأيك إن معنى هذا اليشء كامن قرر يف القرآن أيش رأيك؟
ما هو من كييس ،هذا املعنى كامن اهلل قرره يف القرآن اهلل -سبحانه وتعاىل -يف اآلية اثنان وسبعني
ﲔﱼ
ﲕ
من سور األنفال يقول :ﱽﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ

األن فال  ،٢٧ :معنى هذه اآلية أن الكفار الذين بيننا وبينهم ميثاق إذا اعتدوا عىل إخوان لنا مسلمني
مستضعفني فيجب علينا أن ننرص إخواننا املستضعفني؛ إال إذا كان بيننا وبني الكفار عهد وميثاق،
فإذا كان بيننا وبني الكفار هؤالء عهد وميثاق ،فال إثم علينا نحفظ العهد وامليثاق ،وال ننرص
إخواننا ،وال إثم علينا؛ ألنه ما عندنا قدر ما دام دخلنا يف عهد وميثاق معناه نحن ما عندنا قدر ،
كفار مك َة ،ما كانوا
ولذلك الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -طبقه يف احلديبية ،املنطق نفسه ،احتل ال ُ
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حمتلني مكة؟! ما أخذوا بيوت املسلمني ،وأمالك املسلمني؟! فيعترب احتالل قريش ملكة فيام
استولت عليه من أمالك املسلمني ،أهنا استولت عىل أرض وديار من ديار اإلسالم ينبغى دفعهم
عنها؛ وال ال؟ ،دخل الرسول مع كفار مكة يف صلح؛ وال ال؟! ،دخل ،هذاك الوقت ما كان وقت
قتال دخل ،هكذا ينبغى أن تقرر املسائل ،لكن أن تقول :إن كل أهل اإلسالم آثمون ،ليش؟ تقول
ألن الصهاينة يستولون عىل أرض املقدس ،هذا الكالم ما ينبغي أن يقال؛ ألن القدر مناط
التكلي  ،واحنا ما عندنا قدر  ،ملا بدأنا نقاتل الصهاينة وجدنا دول أوربا وأمريكا كلها تدعمها،
رصنا ما نقاتل الصهاينة رصنا نقاتل من؟ هذه الدول ما نقدر ،كالم فايض اليل يقول نقدر اآلن!
مثل ما يقول الشيخ ابن عثيمني -رمحه اهلل -يقول" :إن من يوجب اليوم على املسلمين الجهاد
ومواجهة الطيارات والدبابات ،كمن يوجب على من ليس لديهم إال العص ي والسكاكين مواجهة
الرشاشات ،والطائرات ،والدبابات ،يقول :وهذا ال يأتي به عقل مو دين بس ما يأتي به عقل ،وال
دين" هذا كالم الشيخ ابن عثيمني قاله يف مقدمة رشحه لكتاب اجلهاد من كتاب بلوغ املرام ،وذكر
نحو هذا الكالم عنه يف لقاء الباب املفتوح ،فتجيء أنت تقول يل :كل الناس اليوم آثمون! هذا غلط
مني قال لك؟! ولذلك نحن نقول عىل أهل اإلسالم أن يكونوا تبع وال أمرهم إن أذنوا ،وأمروا
باجلهاد سمعا وطاعة ،وإذا مل يأمروا باجلهاد ومنعوا من اخلروج للقتال سمعا وطاعة :ألنه هم
أدرى بحقيقة احلال.
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الفرق السادس:
أن أهل السنة واجلامعة يقولون :املرشكني ال ينبغي أن يمكنوا من أن يتخذوا أرض جزير
العرب التي هي مكة واملدينة وما حوهلا ،ال ينبغي هلم أن يمكنوا بأن يستوطنوا يف هاتني البلدين يف
جزير العرب ،وأهنم خيرجوا ،ولذلك الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أمر اليهود بأن خيرجوا ،ثم
بعد ذلك عقد معهم صلحا أن نقرهم يف هذه األرض إىل ما نشاء ،فأقرهم عىل الربع مما خيرج من
أرضهم يعملون فيها ُأجراء يأخذون الربع ،والباقي لنا ،وهكذا استمر احلال يف زمن أيب بكر،
وهكذا استمر احلال يف أول زمن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه ،-حتى رضبوا ابنه عبد اهلل رضبة
عىل قدمه انفكت هلا مفصل القدم -ريض اهلل عنه ،-فأجالهم عمر من خيرب إىل تيامء ،بعض أهل
العلم يقولون :تيامء من جزير العرب فهو مل خيرجهم من جزير العرب ،وبعضهم يقول :هي
خارج جزير العرب ،عىل كل حال هذا اليل حصل بناء عىل هذا الترصف من الرسول ،ومن أيب
ني م ْن َجز َير
بكر ،ومن عمر نقول :حديث الرسول -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-أ ْخر ُجوا ا ُمل ْرشك َ
ال َع َرب « معناه ال يظهروا دينهم بأن يبنوا كنيسة أو بيعة ويتخذوها وطنا يظهروا فيها عبادهتم ال،
أي :ال جيتمع يف جزير العرب دينان ،هذا معنى أخرجوا اليهود أو أخرجوا املرشكني من جزير
العرب ،هذا معناه ،وعمر ملا أخرجهم أخرجهم ما قتلهم ،بينام أهل البدع أيش فهموا هذا
احلديث؟ فهموا هذا احلديث أن اقتلوا أهل البدع ،فجروا عليهم ،أخرجوهم ولو موتى ،هذا كله
كالم خالف ما جاء به اإلسالم ،وخالف الفهم الصحيح هلذا احلديث ،ونتج عن هذا احلديث أهنم
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قتلوا املعاهدين ،وقتلوا املستأمنني ،وقتلوا رسل امللوك ،وكل هؤالء معصومو الدم يف اإلسالم،
ني
ُوجدُ م ْن َمس َري َأ ْر َبع َ
حي َها ت َ
اجلنةَ ،وإن ر َ
وجاء يف احلديثَ « :م ْن َقت ََل ُم َعاهدا َمل ْ َي َر ْح َرائ َح َة ْ َ
َخريفا».
الفرق السابع بني أهل السنة وأهل البدعة:
أن أهل السنة بناء عىل اآلية السابقة ﱽﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲔ ﱼاألن فال  ،٢٧ :يقولون :العهد الذين بيننا وبني الكفار ال ينتقض بمجرد اعتدائهم عىل
ﲕ
ﲓ
مسلمني؛ ألن اهلل حكم ببقاء العهد وامليثاق مع اعتدائهم عىل إخواننا املستضعفني ،فقالوا بناء عليه
ال حيكم بنقض العهد وامليثاق وإن اعتدى الكفار عىل املسلمني إال أن ينقضه ويل أمر املسلمني ،أما
كذا من عند نفسنا نقول هذا ،ال ،فالعقد يربمه ويل األمر ،وينقضه ويل األمر ،وال ينتقض بمجرد
اعتدائهم عىل إخوان لنا ،هذا كالم من؟ كالم أهل السنة ،أما كالم أهل البدع وبالذات الشباب اليل
خرجوا للجهاد يف العراق ،ويف سوريا ،ويف كذا يرون ال ،يرون أن ما دام اعتدى الكفار عىل
مسلمني ،فقد انتقض ما بيننا وبينهم من العهد ،ويرون أن ال عهد للكفار ،وال صلح مع الكفار،
وهذه قضية أخرى.
فرق آخر:
يقولون :ال ينبغي أن ندخل مع الكفار يف صلح ،ال جيوز الصلح مع الكفار ليش؟ قالوا :ألننا إذا
دخلنا مع الكفار يف صلح انقطع اجلهاد ،هذا مبني عىل مسألة قلناها قبل قليل ،هم يرون أننا دائام
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مع الكفار يف قتال ،وأن هذا وجه ظهور الطائفة املنصور  ،فلام جتيء وتقوله يف صلح مع الكفار
معناه انتقض أمر اجلهاد ،هذا كالمهم هم يقررون هذا ،أنا ما قريته يف كتب إنام سمعته منهم ،بعض
اليل كتب قال :كالم عام إنه احنا عالقتنا مع الكفار يف قتال دائم لكن يف قضية اجلهاد ،هذا سمعته
من بعض الناس يقررون هذا املعنى ،يقول :ال ينبغي أن ندخل مع الكفار يف صلح ليش؟ ألن إذا
دخلنا معهم يف صلح انقطع اجلهاد.
فنقول هلم :يا أخي هذا خالف السنة ،فإن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -صالح الكفار يف
صلح احلديبية هذا واحد.
واهلل -عز وجل -أمرنا بحفظ العهد امليثاق مع الكفار ،هذا اثنني.
األمر الثالث :من قال لك أن الصلح مع الكفار يبطل اجلهاد؟ أهل العلم قسموا الصلح إىل ثالثة
أنواع:
كصلح احلديبية كان وقته عرش سنوات.
صلح مطلق غري مؤقت وغري مؤبد ،مثل ما صالح الرسول اليهود يف خيرب
قال « :نُق ُّرك ُْم َهبا َع َىل َذل َك َما ش ْئنَا» ما حدد وقت زي احلديبية عرش سنوات ،ال ،إنام قال :وقتكم
حمدود بام نشاء ،بام نراه ،ولذلك ملا أخرجهم عمر ،قالوا لعمر :مل َ َترجنا وقد صاحلنا رسول اهلل؟
فقال :أنا أعلم هبذا منكم ،قال « :نُق ُّرك ُْم َهبا َع َىل َذل َك َما ش ْئنَا» ونحن اآلن ال نشاء أن تبقوا
اخرجوا ،هذا اسمه صلح أيش؟ مطلق .
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الصلح املؤبد ،هذا باطل؛ ألنه يبطل اجلهاد ،صلحنا مع الكفار من النوع
األول والثاين ،الصلح يف هيئة األمم املتحد من النوع الثاين ،ما هو من النوع الثالث ،وال من النوع
األول ،صلح مطلق ،أول ما يكون لألمة اإلسالمة قو  ،فإنا ننبذ إليهم صلحهم عىل سواء ﱽﭐ ﲋ

ﲓ ﱼاألن فال ،٨٥ :من قال لك إن الصلح يبطل اجلهاد؟! وقد فعله
ﲔ
ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑﲒ
الرسول واهلل -عز وجل -أقره ،هم تومهوا أن يف اجلهاد الصلح يبطل اجلهاد؛ ألهنم ما فهموا إال
الصلح املؤبد ،بينام يف صلح مؤقت ،ويف صلح مطلق ،وهذان الصلحان أقرمها الرسول -صىل اهلل
عليه وسلم -وفعلهم ،األول فعله مع الكفار يف صلح احلديبية ،والثاين فعله مع هيود يف صلح
خيرب ،من قال هذا الذي أنتم تقولونه ،وهذا كالم باطل ،فهذا من كالم أهل البدع.
الفرق الثامن من الفروق بني أهل السنة وأهل البدعة:
أن أهل السنة يرون أن قتال وال األمر املسلمني الفجر الفسقة لكنهم مسلمني ،أن قتاهلم
حرام ،يرون أن املتويل إمام املسلمني ،رئيس الدولة ،امللك ،رئيس اجلمهورية ،سمه ما شئت ،إذا
كان مسلام مل يظهر عليه كفر بواح أن قتاله حرام ال جيوز ،بينام أهل البدعة يرون أن قتال امللك ،أو
رئيس اجلمهورية ،أو املتويل ،أو رئيس الدولة إذا كان فاسقا أو يف بالده ويف حكمه فجور وفسق أنه
مرشوع ويسمون هذا جهاد ،أهل السنة ليسوا كذلك ،أهل السنة يقولون كام قال رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -يف حديث ُعباد بن الصامت قالَ « :با َي َعنَا َع َىل الس ْمع َوالطا َعة يف َمن َْشطنَا
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َو َمك َْرهنَا َو ُع ْرسنَا َو ُي ْرسنَا َو َأ َث َر َع َل ْينَا َو َأ ْن َال ُننَاز َع ْاألَ ْم َر َأ ْه َل ُه إال َأ ْن ت ََر ْوا ُك ْفرا َب َواحا عنْدَ ك ُْم م ْن اهلل
فيه ُب ْر َهان».
معنى هذا أنه مهام بلغ حال املتويل عىل املسلمني -يف جهة من اجلهات -من الفسق والفجور،
الواجب علينا السمع والطاعة ،طبعا يف املعروف وليس يف املعصية ،ولذلك قال :يف األول :نسمع
ونطيع يعني يف املعروف يف منشطنا ومكرهنا ،وأن ال ننزع يدا من طاعة إال إذا أتى بكفر بواح عندنا
فيه من اهلل برهان ،فإذا ظهر من املتويل احلاكم كفر بواح عندنا فيه من اهلل برهان ،جاز أن نخرج
عليه وأن نقاتله نقول" :جاز" ،وال نقول " َو َجب" ،نقول :جاز أن نخرج عليه ونقاتله برشط أال
يرتتب عىل ذلك مفسد أكرب من إراقة دماء املسلمني ،وضياع حقوقهم وضياع ممتلكاهتم.
أهل البدعة أبدا عندهم من الزيدية ،ومن املعتزلة ،ومن اخلوارج ،ومن العقالنيني ،وبعض
األحزاب ،عندهم أنه من حني ما يظهر يف املتويل فجور ومعصية وخمالفة جيب اخلروج عليه
ويسمون هذا اخلروج جهادا.
ابن تيمية له كالم طويل يف هذه املسألة ،أنصح بقراءته وهو موجود يف كتابه «منهاج السنة
النبوية» اجلزء الرابع من الصفحة رقم مخسامئة وسبعة وعرشين إىل مخسامئة وثالثة وأربعني ،أنصح
بقراءته يف هذه املسألة.
يقول ابن تيمية يف هذا املقطع ،اختار لكم عبارات من كالمه يقول" :وكان أفاضل املسلمين
ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة كما كان عبد هللا بن عمر وسعيد بن املسيب وعلي بن
الحرة عن الخروج على يزيد ،وكما كان الحسن البصري ومجاهد
الحسين وغيرهم ينهون عام ِّ
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وغيرهم ينهون عن الخروج في فتنة ابن ألاشعث ،ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في
الفتنة" كانوا يسمون القتال ضد الوال الفجر  :أنه قتال الفتنة ،يقول" :ولهذا استقر أمر أهل
السنة على ترك القتال في الفتنة لألحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي -صلى هللا عليه وسلم-
وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور ألائمة ،وترك قتالهم ،وإن كان قد
قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين ولكنهم أخطئوا وسموا قتالهم "قتال فتنة".
وقرر كالما طويال أنه مل يكن يف وقت من األوقات اخلروج عىل وال األمر فيه مصلحة.
يقول" :ومن تأمل ألاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -في هذا الباب
واعتبر اعتبار أولي ألابصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير ألامور" من ترك القتال يف
الفتنة وترك اخلروج عىل وال األمر الفسقة الذين مل يأتوا بكفر بواح ظاهر عندنا فيه من اهلل برهان .
هذا الفصل يف منهاج السنة النبوية وهو فصل طويل ،أنصح بقراءته يف هذه املسألة ،وهذا
الكالم الذي قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية قرره أئمة الدعو النجدية ،ففي «الدرر السنية» ،قال
أئمة الدعو " :ما يقع من والة ألامور من املعاص ي واملخالفات التي ال توجب الكفر والخروج من
إلاسالم فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما عليه السلف الصالح من
عدم التشنيع عليهم في املجالس ،ومجامع الناس واعتقاد أن ذلك من إنكار املنكر الواجب إنكاره
على العباد وهذا غلط فاحش".
ألن بعض الناس أيش يسوي؟ عندما تنهاه وتقول له :يا أخي ما جيوز تتكلم عىل ويل األمر
هبذه الصور ! يقول لك :يا أخي أنا أنكر منكرا! إنكار املنكر هذا أمر مرشوع.
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العلامء يقولون لك :ال؛ هذا غلط فاحش ،هذا ليس من باب إنكار املنكر ،بل هذا من باب
إشاعة املنكر؛ ألن الُضر املرتتب عىل هذه املجالس يف اإلنكار بزعمك أكرب من الُضر الذي هم
فيه.
قال" :واعتقاد أن ذلك من إنكار املنكر الواجب إنكاره على العباد وهذا غلط فاحش ،وجهل
ظاهر ال يعلم صاحبه ما يترتب عليه من املفاسد العظام في الدين والدنيا ،كما يعرف ذلك من
َّنور هللا قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين".
ً
فسادا كبيرا
وقال سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز" :الخروج على والة ألامر يسبب
ً
ًّ
عظيما فيختل به ألامن وتضيع الحقوق وال يتيسر ردع الظالم وال نصر املظلوم" يف كالم
وشرا
طويل ألهل العلم يف هذه املسألة اهلامة التي اآلن بدأنا نرى استغالل الدول الكافر هلذا الوتر
والُضب عليه يف الربيع العريب ،فهيجوا الناس وأخرجوهم عىل وال األمر ،وأرادوا أن يصنعوا ما
قالت عنه وزير اخلارجية األمريكية قبل تقريبا عرش سنوات "كونداليزا رايز" :نريد أن نقود
املنطقة إىل فوىض خالقة ،بأيش؟ بمثل هذه الترصفات ،ولذلك احلذر احلذر ،والسنة السنة ،أيش
التقدير؟ الزموا احلذر ،والزموا السنة.
الفرق التاسع بني أهل السنة وأهل البدع:
أن أهل السنة يف باب اجلهاد إنام يعلنون اجلهاد عىل الكفار ،أما أهل اإلسالم ال يكون هذا جهاد
يف حقهم ،أي :ال نقاتل املسلمني ونقول هذا جهاد ،بينام أهل البدعة يقاتلون أهل اإلسالم
ويرتكون أهل األوثان ،وهذا الفرق ذكره الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-اسمعوا احلديث :عن
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أيب سعيد -ريض اهلل عنه -قالَ « :ب َع َث َع ييل َو ُه َو با ْل َي َمن إ َىل النبيَ -صىل اهللُ َع َل ْيه َو َسل َم -ب ُذ َه ْي َبة يف
ني
ني ُع َي ْينَ َة ْبن َبدْ ر ا ْل َف َزاري َو َب ْ َ
احلنْ َظيل ُثم َأ َحد َبني ُجمَاشع َو َب ْ َ
ت ُْر َبت َها َف َق َس َم َها َب ْ َ
ني ْاألَ ْق َرع ْبن َحابس ْ َ
اخلَ ْيل الطائي ُثم َأ َحد َبني َن ْب َه َ
ني َز ْيد ْ
ان َف َت َغي َظ ْت
َع ْل َق َم َة ْبن ُع َال َث َة ا ْل َعامري ُثم َأ َحد َبني ك َالب َو َب ْ َ
ُق َر ْيش َو ْاألَن َْص ُار َف َقا ُلوا ُي ْعطيه َصنَاديدَ َأ ْهل ن َْجد َو َيدَ ُعنَا َق َال إن َام َأت ََأل ُف ُه ْم َف َأ ْق َب َل َر ُجل َغائ ُر ا ْل َع ْين َْني
ف ا ْل َو ْجنَت َْني َحم ْ ُل ُ
اجلبني ك ُّ
وق الر ْأس َف َق َال َيا ُحمَمدُ اتق اهللَ ».
َث الل ْح َية ُم ْرش ُ
نَات ُئ ْ َ
قال " :اتق اهلل يا حممد! " -كلمة عىل اهلامش ،-نُقل يل من بعض اإلخو الثقات أن الشيخ ابن
باز حكم عىل هذا القائل أنه كفر هبذه الكلمة عىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وقد فهم
الصحابة ذلك ،ولذلك قال قائلهم أفال نُضب عنقه؟ ألهنم عرفوا أنه كفر ،فالرسول -صىل اهلل
عليه وسلم -تركه ملصلحة الذي هو" :ذو اخلويرص التميمي".
يع اهللَ إ َذا َع َص ْي ُت ُه؟! َف َي ْأ َمنُني َع َىل َأ ْهل ْاألَ ْرض َو َال ت َْأ َمنُوين! » ،يعني بالوحي
فقالَ « :ف َم ْن ُيط ُ
والرسالة.
اهلل يأمنني عىل الوحي والرسالة وأنتم ما تأمنوين وتقول يل اتق اهلل يعني أنا بدي أخون!
« َف َس َأ َل َر ُجل م ْن ا ْل َق ْوم َق ْت َل ُه ُأ َرا ُه َخالدَ ْب َن ا ْل َوليد َف َمنَ َع ُه النب ُّيَ -صىل اهللُ َع َل ْيه َو َسل َمَ -ف َلام َوىل َق َال
ون ا ْل ُق ْر َ
النب ُّيَ -صىل اهللُ َع َل ْيه َو َسل َم -إن م ْن ض ْئضئ َه َذا َق ْوما َي ْق َر ُء َ
جياو ُز َحنَاج َر ُه ْم » ،أيش
آن َال ُ َ
يعنى؟ يعني القرآن ال يستقر يف قلوهبم ،معانيه ال تستقر يف القلب فيظهر أثرها عىل اجلوارح ،يعني
يقرءون القرآن ويزينونه بلساهنم وال يقيمونه بجوارحهم.
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ون َأ ْه َل ْاإل ْس َالم َو َيدَ ُع َ
وق الس ْهم م ْن الرميةَ ،ي ْق ُت ُل َ
ون م ْن ْاإل ْس َالم ُم ُر َ
« َي ْم ُر ُق َ
ون َأ ْه َل ْاألَ ْو َثان،
َلئ ْن َأ ْد َر ْكت ُُه ْم َألَ ْق ُت َلن ُه ْم َقت َْل َعاد » أخرجه الشيخان.
هذا اآلن موجود وهو من جهاد أهل البدعة خالف جهاد أهل السنة ،يرفعون رايات جهاد
وقتال ،عندما تنظر هناك جنبهم إيران ،جنبهم الرافضة ،جنبهم النصريية ،جنبهم أهل الضالل،
يتسلطون عىل املسلمني املؤمنني اآلمنني الضعفاء عوام الناس اليل ما يعرفون سالحا وال شيئا،
ون َأ ْه َل ْاإل ْس َالم َو َيدَ ُع َ
صدق رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-ي ْق ُت ُل َ
ون َأ ْه َل ْاألَ ْو َثان» شوفوهم
جنبكم :يف إيران بانيني كعبة عىل قرب اخلميني ويطوفون هبا! هذا مو وثن؟! شوفوهم جنبكم يف
إيران عندهم عتبات يسموهنا العتبات املقدسة يتمسحون فيها ،هذا مو وثن؟! « َي ْق ُت ُل َ
ون َأ ْه َل
ْاإل ْس َالم َو َيدَ ُع َ
ون َأ ْه َل ْاألَ ْو َثان» شوفوهم!
هذا من فروق اجلهاد بني أهل السنة وأهل البدعة.
أيضًا من الفروق يف اجلهاد بني أهل السنة وأهل البدعة:
أن أهل السنة يعتقدون أن الشهاد فضل عظيم وباب من اخلري جسيم ،لكن له رشوط البد أن
تتحقق وله موانع ال بد أن تنتفي ،فبدون هذه الرشوط وبدون انتفاء هذه املوانع ال يصفون الرجل
بأنه شهيد ،ولذلك ال جيزمون عىل أحد حتى ولو كان قتيل املعركة بأنه شهيد ،يقولون" :نرجو له
الشهاد " ،وال يقولون :فالن شهيد ،ألن الشهاد عندهم هلا رشوط وهلا موانع ،إذا ما حتققت
الرشوط وانتفت املوانع ،ال يكون صاحبها شهيدا حتى ولو ُقتل يف املعركة ،بينام أهل البدعة
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يعظمون أمر الشهاد  ،وهذا حق ولكنهم يتساهلون يف إطالقها عىل من ُيقتَل يف املعركة ،بل
وجيزمون أن فالنا شهيد وفالن كذا.
عت فتوى ألحد مفتي الفئة الضالة ،موجود كانت عىل اليوتيوب ،سؤال ُوجه إليه ،قالوا
َسم ُ
له" :شاب يريد أن خيرج للجهاد يف سوريا أو يف العراق وهو يف خروجه بغري إذن والديه ،وبغري
إذن ويل األمر ،يعني سيخرج متخفيا وكذا ،فقال بعد احلمد والصال عىل النبي -صىل اهلل عليه
وسلم -فإن خروج هذا الشاب جائز ال حرج فيه ،اآلن جاء الدليل وما الدليل؟ اآلن هو يذكر
الدليل ،قال :ودليل ذلك أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال « :إن َأو َل َما ُ ْهي َر ُاق م ْن َدم
الشهيد ُي ْغ َف ُر َل ُه ُذنُو ُب ُه » يقول يعني حتى لو فرضنا أنه خرج وكان خروجه بمعصية ويل األمر،
وبمعصية الوالدين ،فإنه يغفر له ذلك بمجرد ما يستشهد ،ويكون له قطر دم" ،هذا الكالم باطل
لعد أمور:
األمر األول :أن من موانع الشهاد أن يكون خروجك عىل غري الوص

الرشعي؛ ألن الرسول

صىل اهلل عليه وسلم -يقولَ « :م ْن َعم َل َع َمال َل ْي َس َع َل ْيه َأ ْم ُرنَا َف ُه َو َر يد» وليس من أمر الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أن خيرج اإلنسان بغري إذن ويل األمر ،هذه نقطة.
النقطة الثانية :أن هذا األمر مبني عىل أن هذا القتال فرض عني واجب ،وهذا خطأ كام قررناه
سابقا.
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األمر اآلخر :أنه ما دام هذا القتال خطأ يقال عنه فرض عني واجب معناته أيضا جيب إذن
الوالدين فخروجه بغري إذن الوالدين يمنعه الشهاد .
األمر الرابع :من أين له أن هذا الذي خرج أنه سيقتل؟ قد يرجع ما يقتل.
األمر اخلامس :من أين له أنه إذا قتل سيكون شهيدا؟ إال إذا كان يرى هو أنه كل من قتل يف
املعركة شهيد فهذا خطأ فوق خطأ ،وهكذا لو آيس أعدد لك أخطاء هذه الفتوى ،يمكن أعدد لك
عرش أخطاء إنه هذه الفتوى خطأ ،هذا الكالم غري صحيح ،لكن ألهنم يعتقدون أن من يقتل يف
املعركة شهيد صاروا يقولون هذا ،خالف أهل السنة.
أيضًا من الفروق بني أهل السنة وأهل البدعة يف أمر اجلهاد:
اعتقاد بعضهم أن قتال الكفار مرشوع مطلقا؛ أهل السنة ال يقولون هذا ،بعضهم يستدل بقوله
–تعاىل :-ﱽﭐﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱼ ال توبة ،٩٢ :قاتلوهم.
اس َحتى َي ْش َهدُ وا َأ ْن َال إ َل َه إال
وبحديث الرسول -صىل اهلل عليه وسلمُ « :-أم ْر ُت َأ ْن ُأ َقات َل الن َ
اهللَُ ،و َأن ُحمَمدا َر ُس ُ
ول اهلل  »...أهل السنة يقولون هذا النص ،وهذا النص من باب املتشابه فينبغي
ردها إىل املحكم ،وإذا رديت هذا النص وهذا النص إىل النصوص األخرى علمت أن املقصود
قتال احلريب الكافر احلريب الذي ليس بيننا وبينه صلح وال عهد وال أمان ،وليس من رسل امللوك،
ومل نكن معه يف حال دعو  ،فهذه سبعة قيود تقيد هبا هذه اآلية ويقيد هبا هذا احلديث ،لكن هم
عندهم أن اجلهاد هو قتال الكفار مطلقا ،أي كافر احنا نقتله هو حالل الدم ،وهذا خالف أهل
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السنة واجلامعة ،فعندهم الذي هو حالل الدم أن نقاتله هو الكافر احلريب الذي ليس بيننا وبينه عهد
وال أمان وال ميثاق ،وليس هو يف حال دعو بيننا وبينهم ،وليس من رسل امللوك ،هذا كالم أهل
السنة واجلامعة ،واليوم سبب دخولنا يف ميثاق هيئة األمم املتحد فنحن بيننا وبني الكفار يف هذه
الدول عهد وأمان ،ما جيوز أن نستحل دم كافر وال مال كافر هلذا العهد واألمان وامليثاق ،وهذا أمر
قرره العلامء ما أنا اليل أقرره ،قرره العلامء ،من كالم الشيخ ابن عثيمني -رمحه اهلل -يقول" :والذي
يظهر لي اليوم أنه ال يمكن القول بوجوب الجهاد ألمرين :لضعف املسلمين ،وألننا بيننا وبين دول
الكفار عهود ومواثيق" هذا ذكره يف بعض فتاواه وكالمه أظن يف لقاء الباب املفتوح ،طبعا ويلزم
عىل كالمهم هذا أن كل الكفار نحن نقاتلهم أنه ما يف معاهد ،وال مستأمن ،وال ذمي ،وال ،وال،
وال رسل امللوك ،وصاحب كتاب "ملة إبراهيم" ترى يقرر هذا ،أبو حممد املقديس يف كتابه "ملة
إبراهيم" يقرر هذا ،يرى أن وجود السفارات يف البالد اإلسالمية خالف الرباء من الكفر وأهله،
ويرى أن العالقة بيننا وبينهم هي عالقة قتال مستمر.
الفرق التالي:
أن أهل السنة واجلامعة يقررون أن اجلهاد البد له من إعداد امتثاال لقوله –تعاىل :-ﱽﭐ ﲥ ﲦ

ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﱼاألن فال  ،٠٦ :فيقولون البد أن
تكون قو ترهب عدو اهلل ،أهل البدع اليوم ايش يقررون؟ يقررون أنه يكفي أي قو ما ينتبهوا
للقيد يف اآلية ﱽﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﱼ فيقولون :بأي قو نحن نقاتلهم ،ملا نقول هلم
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وأعدوا ،يقولون :إيو قو  ،أي قو ما ينتبهوا للقيد ﱽﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﱼ هذا من
الفرق يف اجلهاد بني أهل السنة وأهل البدعة.
أيضًا من الفرق يف اجلهاد بني أهل السنة والبدعة:
أهنم ال يعتربون الراية ،إنام يعتربون النية ،فامذا يقررون؟ يقول يا أخي أنا أقاتل بنيتي حتى لو
كانوا هذا علامنيني ،شيوعيني ،شيعة أنا أقاتل بنيتي ،وهذا كالم باطل ،الرسول -صىل اهلل عليه
ب ل َع َصبية
وسلم -اعترب يف اجلهاد الراية فقالَ « :م ْن َقات ََل َ ْحت َت َرا َية ُعمية َيدْ ُعو إ َىل َع َصبية َأ ْو َي ْغ َض ُ
َف ُقت َل َفق ْت َلة َجاهلية» ما قال بنيته ،ال ما دام قاتل حتت راية عمية فقتل فميتته ميتة جاهلية ،ووضوح
الراية من رشوط حتصيل الشهاد .
أيضًا من الفروق يف اجلهاد بني أهل السنة وأهل البدعة:
أن أهل السنة عندهم اجلهاد ال ينعقد إال بإمام كام قال -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن َام ْاإل َما ُم
ُجنة ُي َقات َُل م ْن َو َرائه َو ُيت َقى به» معنى هذا احلديث أنه ال قتال إال من وراء إمام ،بعبار أخرى معنى
هذا احلديث أنه ما يمكنك أنت وعىل كيفك ومن معك من أصحابك أنكم تروحون ،تفكون،
تفتحون جبهة مع الكفار! إما يكون قتالك مع اإلمام وإال ترى هذا ما هو جهاد ،أهل البدعة ال،
يرون أنه ممكن نحن نروح نسوي قتاال ،نحن نروح نفتح جبهة.
أهل البدعة يرون خالف أهل السنة يقولون أهل السنة يقولون :ونرى اجلهاد مع كل إمام برا
كان أو فاجرا ،بينام أهل البدعة يقولون ال يكون اجلهاد إال وراء اإلمام املعصوم ،كام هو قول
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اإلمامية من الشيعة ،أو يقولون ال يكون اجلهاد إال مع الرب التقي ،ال نقاتل وراء الفاجر ،وهذا
خالف ما عليه أهل السنة واجلامعة ،فالذي جرى عليه أهل السنة واجلامعة ونصوا عليه يف كتب
العقيد بإمجاع بال خالف ،نرى اجلهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا ،هذا الذي عليه أهل السنة ،ال
يشرتطون أن يكون اإلمام املعصوم.
كلمة على اهلامش :الشيعة عندهم أصل أنه أحكام الدين املتعلقة باجلهاد والقتال واألمور
الكربى هذه مرتبطة باإلمام املعصوم ،حتى اخلميني ملا جاء بوالية الفقيه ،فقال إن الويل الفقيه يأخذ
عن املعصوم كذا وكذا قال إال اجلهاد ،ولذلك هم ما يبدءون قتاال ،هم ينغبشون يبغون الناس
يبدءون معهم القتال عشان يأخذوا مسوغا للقتال ،الحظوا حزب اهلل ملا جاء يدخل سوريا يقاتل،
جاهبا قال إن رضيح زينب عندهم كذا ما أدري إيش هذا الُضيح ،واهلل ما أدري عند الشيعة يف
سوريا ،أن رضيح زينب آذاه الناس وصار عليه رضب فهم راحوا حيمون مقام زينب ،ليش كدا
يسوون؟ ألهنم عندهم ما يف جهاد ابتداء إال مع اإلمام ،حتى يف نص يف كتبهم يقول" :كل راية
ترفع للقتال من غري املعصوم فصاحبها طاغوت" ،هم عندهم هذا ،صاحبها طاغوت هم يقولون
هذا ،فهم يشرتطون يف اجلهاد أن يكون مع املعصوم ،طب هذا اليل أنتم شايفينه أقولك هذا سبب
سياسة إيران أهنا سويت هلا أذرعا ،احلوثيني يف اليمن ،حزب اهلل -الشيخ صار سيايس اليوم-
احلوثيني يف اليمن ،حزب اهلل يف لبنان ،خاليا نائمة هنا ؛ خاليا نائمة ،ليش كدا يسوون؟ ما يسوون
املواجهة؛ ألن عندهم ما يقدرون هم أن يبدءوا بإعالن اجلهاد والقتال ،هذه عقيدهتم أهل بدع،
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وهذه تصري حركاهتم هذه ،فيبغون القيام ضدهم ولذلك من حكمة وال أمرنا ما قالوا القيام
ضدهم ،بدءوا يقطعوا هذه األذرع التي تستعملها حتت مبدأ تصدير الثور أو نرش الثور اليل هو
املبدأ الذي قامت عليه دعو اخلميني.
أهل السنة خالف هذا إمامنا ويل أمرنا إذا أعلن اجلهاد وجب علينا طاعته ،نسمع ونطيع
ونقاتل بأمر ويل أمرنا برا كان أو فاجرا.
أيضًا من األمور اليت يفرق فيها يف اجلهاد بني أهل السنة والبدعة:
أن بعض أهل البدع يعتقد أن األمر باجلهاد والسمع والطاعة وكذا إنام هو لإلمام األعظم الذي
يتوىل مجيع املسلمني يف العامل ،أما املتويل عىل جهة من اجلهات فهذا حتى لو كان مسلام ليس بإمام
أعظم فام جيوز القتال وراءه ،وهذا خالف كالم أهل السنة واجلامعة ،فإن أهل السنة واجلامعة ال
يشرتطون يف اإلمام الذي جيب له السمع والطاعة ويطاع يف أمر اجلهاد ويقاتل من ورائه أن يكون
هو اإلمام األعظم ،بل يقولون كل من توىل يف جهة ولو تغلب عىل القائم يف تلك اجلهة وأقام فيهم
رشع اهلل فهو ويل أمر ألهل تلك اجلهة يقيم فيهم اإلسالم ويدعوهم إىل اجلهاد وعليهم أن يسمعوا
له ويطيعوا.
من الفرق يف اجلهاد بني أهل السنة والبدعة:
أن أهل السنة يسمون العمليات اليل يسموها استشهادية يسموهنا عمليات انتحارية ،بينام أهل
البدع يسموهنا عمليات استشهادية ،أنا أعلم أن هناك من أهل السنة من يوافق عىل تسميتها
عمليات استشهادية ،لكن أرى أن هذا زلة ،الذين يرون أهنا عملية استشهادية يستدلون بحديث
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الغالم ،يقولون فإن الغالم أرشد امللك إىل قتله ليؤمن الناس ،قالوا فهذا يقتل نفسه ليؤمن الناس،
ونقول فرق ،حال اإلمام يفرتق عن الذي يقوم بالعملية االنتحارية ،فإن الغالم ما كان يريد أن
يقتل وال كان يريد أن امللك يعلم بأمره ،حتى أفشى الرس ذاك الرجل الذي كان وزيرا للملك
فافتضح أمر الغالم ،بخالف اليل يروح ينفذ عملية انتحارية ،فهو بنفسه يسعى للقتل ،الغالم ما
سعى إىل أن يقتل .
اثنني :الغالم ملا طلب من امللك أن يقتله ،يقتله بمفرده بدون أن يقتل أحدا ،بينام الذي يقوم
بالعملية االستشهادية يقتل نفسه ويقتل آخرين.
األمر الثالث :أن العملية االستشهادية -اليل يسموها استشهادية وهي انتحارية -يقتل فيها
أبرياء؛ ألنه يفعلها يف مسجد ،يفعلها يف سوق ،يفعلها عىل كوبري ،يفعلها يف حافلة ،بينام الغالم
بمفرده حلاله بعيدا عن األبرياء.
فهذه فروق تبني أن ال داللة يف حديث الغالم عىل مرشوعية العمليات االستشهادية.
أما االستدالل بام ورد من فعل بعض الصحابة يف حديقة املوت ،أو يف بعض املعارك ،فنقول
هذا فرق بني حال املعركة وهي قائمة ،وبني من يفعل هذا يف غري معركة قائمة ،يفعلها يف جمتمع
الناس العوام املدنيني ،ويمكن أن نعد هذا أيضا فرقا يف اجلهاد بني أهل السنة وأهل البدعة ،فإن
أهل السنة من أدهبم يف اجلهاد أن ال يقتلوا إال املحاربني ومن كان معهم ،فأ ّدهبم الرسول أن ال
يقتلوا الصبيان الصغار ،وأن ال يقتلوا النساء ،وأن ال يقتلوا الشيوخ ،وأن ال يقتلوا العباد يف
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صياصيهم ،بخالف أهل البدعة فإهنم ما يستثنون أحدا يقتلون كل أحد ،وهذا من الفروق بني أهل
السنة وأهل البدعة يف هذا الباب.
أيضًا من الفروق بني أهل السنة وأهل البدعة يف هذا الباب:
أن أهل السنة ال يثبتون األحكام يف اجلهاد إال باألدلة من الكتاب والسنة ،بينام أهل البدعة
بالرؤى ،باملنامات ،باخلواطر ،وهذا أمر يدلكم عىل مبلغهم من العلم ،وال حول وال قو إال باهلل.
الفرق األخري بال استقراء ،إمنا هكذا ،الفرق األخري بني أهل السنة وأهل البدعة يف اجلهاد:
أن أهل السنة يف قتاهلم يقاتلون بالسالح؛ بالسي  ،باملسدس ،بالرشاش ،بكذا ،وال يمثلون بمن
يقتلون من الكفار ،بينام هؤالء يقطعون الرءوس ويذبحوهنا بالسكني ،ويمثلون ،ويسمون هذا
جهادا ،ويفهمون حديث الرسول –صىل اهلل عليه وسلم -ملا قال لبعض الكفارَ « :ل َقدْ ج ْئ ُتك ُْم
بالذ ْبح » ،يفهمون أن هذا هو املراد ،فنقول :ال ،الرسول قالَ « :ل َقدْ ج ْئ ُتك ُْم بالذ ْبح » ،يعني مثل
اس َحتى َي ْش َهدُ وا َأ ْن َال إ َل َه إال اهللُ،
حديث الرسول -صىل اهلل عليه وسلمُ « :-أم ْر ُت َأ ْن ُأ َقات َل الن َ
َو َأن ُحمَمدا َر ُس ُ
يموا الص َال َ َ ،و ُي ْؤتُوا الزكَا َ َ ،فإ َذا َف َع ُلوا َذل َكَ ،ع َص ُموا مني د َما َء ُه ْم
ول اهللَ ،و ُيق ُ
اهب ْم َع َىل اهلل – َت َع َاىل »-يعني أتيتكم بالقتال ،والدليل أنه مل ُيعرف
َو َأ ْم َو َاهل ُ ْم ،إال ب َحق ْاإل ْس َالمَ ،وح َس ُ ُ
يف معارك الرسول ورساياه حصول مثل هذا األمر ،والدليل أن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-
أمرنا بإحسان القتل مع البهيمة ،والدليل أن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -هنى عن ا ُملثلة ،فكي
يكون هذا الفهم الذي هم يفعلونه صحيحا؟!
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أختم بأمر أخري:
وهو أنه عىل املسلم أن يلزم السنة ،فالسنة فيها اهلدى ،وفيها النور وهي الرصاط املستقيم ،من
ركبها سلم ونجا ،ومن خرج عنها وخالفها هلك ،كام ورد يف احلديث عن الرسول –صىل اهلل عليه
َاب اهلل َو ُسنتيَ ،و َل ْن َي َت َفر َقا َحتى َير َدا
وسلم « :-إين َقدْ ت ََرك ُ
مها :كت َ
ْت فيك ُْم َش ْي َئ ْني َل ْن تَض ُّلوا َب ْعدَ ُ َ
احل ْو َض».
َع َيل ْ َ
وورد عن الرسول -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-خط َر ُس ُ
ول اهلل َ -صىل اهللُ َع َل ْيه َو َسل َمَ -خطا ب َيده،
الس ُب ُل َل ْي َس من َْها َسبيل
ُثم َق َالَ " :ه َذا َسب ُيل اهلل ُم ْستَقيام " َو َخط َع َىل َيمينه َوش َاملهُ ،ثم َق َالَ " :هذه ُّ
إال َع َل ْيه َش ْي َ
طان َيدْ ُعو إ َل ْيه " ُثم َق َر َأ :ﱽﭐﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱵﱶﱷﱼاألن عام»٣٥١ :
ويف حديث ابن اليامن ملا سأله عن الرش ،فقال :آخر مرحلة من مراحل الرش الذي سيظهر يف
يها "ُ ،ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اهلل ص ْف ُه ْم
اهب ْم إ َل ْي َها َق َذ ُفو ُه ف َ
هذه األمة ،قالُ « :د َعا َع َىل َأ ْب َواب َج َهن َمَ ،م ْن َأ َج َ ُ
َلنَاَ ،ق َالُ " :ه ْم َق ْوم م ْن ج ْلدَ تنَاَ ،ي َتكَل ُم َ
ون ب َأ ْلسنَتنَا "ُ ،ق ْل ُتَ :ف َام ت َْأ ُم ُرين إ ْن َأ ْد َركَني َذل َك؟ َق َال:
اعتَز ْل ت ْل َك ا ْلف َر َق كُل َهاَ ،و َل ْو َأ ْن
اعة َو َال إ َمامَ ،ف ْ
مج َ
ُن َهل ُ ْم َ َ
اع َة ا ُْمل ْسلم َ
مج َ
" َفا ْل َز ْم َ َ
ني َوإ َما َم ُه ْمَ ،فإ ْن َمل ْ َيك ْ
َت َعض ب َأ ْصل َش َج َر َحتى ُيدْ رك َ
ْت ك ََذل َك».
َك ا َْمل ْو ُتَ ،و َأن َ
هذا وصل اللهم عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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وهذا هو ختام هذه املحارض التي أسأل اهلل -سبحانه وتعاىل -أن يتقبلها مني ويتقبل
استامعكم وحتملكم خالصا لوجهه الكريم ،وأن جيزل لنا ولكم األجر واملثوبة.
وصل اللهم عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
يف أسئلة يا شيخ
شكر اهلل لكم صاحب الفضيلة وجزاكم اهلل خريا ،ونفعنا بام قلته ،ونستأذنكم يف عرض
سؤالني ،مع أن السؤاالت الوارد كثري إال أن كثريا مما تفضلتم به جاء جوابه فيه ،وجزاكم اهلل
خريا.

األسئلة:
السؤال:
هذا السائل يقول :ما توجيهكم -حفظكم اهلل -على من يقول إن اجلهاد ضد احلكومات املوجودة يف بالد
اإلسالم واجب حتى تقوم اخلالفة اإلسالمية ،قال :ويطعنون يف مشروعية أكثر هذه احلكومات بدعوى
أنها غري قائمة على الدين القويم ،وال حتكم به؟
وجزاكم اهلل خريًا.
اجلواب:
هذا السؤال جوابه حيتاج إىل عد أمور أمهدها لك:
السعي إلقامة دولة إسالمية واسرتجاع اخلالفة أمر مطلوب ،لكن ليس ألفراد
املسلمني ،إنام هو ألهل احلل والعقد وألئمة املسلمني القائمني؛ ألن األصل أن املسلمني يكونون
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جمموعني حتت إمام واحد ،وهذا هو السنة ،ما حصل خالف ذلك بسبب ضع

املسلمني وضع

علمهم بالسنة هذا خلل ،لكن ال ُيبطل إمامتهم ،كال يف جهته.
معنى هذا الذي تقدم يف الفقر رقم واحد أنه ليس من مسئوليتك ،وال من مسئوليتي ،وال
من مسئولية أي أحد من أفراد املسلمني أن يقول :أنا أقاتل من أجل أن أقيم دولة اخلالفة ،ال ،أنت
اسمع وأطع لويل أمرك وكده تربأ ذمتك ،ما لك صالح هبذا املوضوع ،هذا اتركه لوال األمر
وألهل احلل والعقد ،هم يسعون فيه بحسب قدرهتم ،هذا ليس من مسئوليتك.
تقدم تقرير أن من مذهب أهل السنة واجلامعة السمع والطاعة ألئمة اجلور يف املعروف،
وأنه ال جيوز قتاهلم وال اخلروج عليهم ما مل َنر كفرا بواحا عندنا فيه من اهلل برهان.
ومعنى ذلك أن اخلروج عىل وال األمر بدعوى إقامة اخلالفة خطأ مركب من أمرين:
األمر األول :أنه خروج ال جيوز -كام ذكرنا.-
األمر الثاني :أنك توجب عىل نفسك أمرا اهلل مل يوجبه عليك ،والذي ظهر من هؤالء الذين
يتبنون مثل هذه األفكار أهنم إنام يسعون ليصلوا هم إىل كريس احلكم حتت هذا املسمى ،وقد تبني
أن هذه اجلامعات التي تدعو إىل اخلروج عىل وال األمر من أجل اسرتجاع اخلالفة أهنا يف حقيقتها
بغلبة الظن -تبني بغلبة الظن -أهنا يف حقيقتها تقصد مثل مذهب اإلمامية الشيعة الذين يرون أن
اإلمامة هي أصل الدين ،فهم جيعلون الوصول للحكم واخلالفة هو أصل الدين ،وهذا من تلبسهم
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بطريقة أهل البدع وأهل الضالل ،هذا هو مذهب اإلمامية ،وظني أن هؤالء خيفون يف باطنهم مثل
هذه العقائد ،ولكن ال يظهروهنا ألتباعهم حتى يبلغوا عندهم درجة عالية جدا واهلل أعلم.
ولذلك هذا املوضوع برمته خالف ما عليه أهل السنة واجلامعة ملا تقدم ،واهلل أعلم.

السؤال:
أحسن اهلل إليكم خنتم بهذا ،يقول :لو أمر ولي األمر بالقتال واجلهاد ومل يستوف شروطه ،فهل علينا
السمع والطاعة؟
اجلواب:
عموما إذا أمر باجلهاد فهذا عىل صور وأحوال:
إذا كان من باب النفري العام من ويل األمر املسلم ،فالرسول يقولَ « :وإ َذا ُا ْس ُتنْف ْرت ُْم َفانْف ُروا».
أما إذا كان جهاد من باب جهاد الطلب ،ويكل
هذا التكلي

بذلك من ليس له أهل ،فنحن ننظر إذا كان

مبني عىل أمر آخر أنه سيعلمه وهيي ُئه للقتال وإىل آخره ،فهذا األمر ينبغي امتثاله

واالستجابة له ،وإال فنقول هذا األمر مل يستوف أموره ،وال سمع وال طاعة يف خالف رشع اهلل،
واهلل أعلم.
وصل اللهم عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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وجزاكم اهلل خريا.
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