
ِ فعع اد  الف ِجا
بي يديك أنيا القارئ العزيز فتاوى لبعض علمء الذسلم تدل دلل واضة عل أننه ل يشتط لهاد الفع ل اذذن

مة كها ؛ هذه الفتاوى قد جعتا عل عال ل أندعي استيعاب لكنحاك ول وال ول والة وأننه واجب عل الن
أندعي الكفاية وبل التوفيق... 

ابن حزم
هاد إل بإذن البوين إل أن ينـزل العـدو بقـوم مـن السـلمي ففـرضقال ـ رحه ال ـ :“ ول يوز ال

علـــى كـــل مـــن يكنـــه إعـــانتهم أن يقصــــدهم مغيثاـــا لــــم أذن البــــوان أم ل يأذنـــا إل أن يضـــيعا أو
أحدها بعده فل يل له ترك من يضيع منهما.” ه

 ) تنبيه : ل يتعقبه القق أحد شاكر بشئ 211 / 7 انظر "اللى" ( 

المقدسيابن قدامة 
"فلــم يــز لحــد التخلــف عنــه فــإذا ثبــت هــذا فــإنم ل يرجــون إل بــإذن المي : ـ رحــه ال ـقــال 

لن أمــر الــرب موكــول إليــه وهــو أعلــم بكــثرة العـــدو وقلتهــم ومكــامن العـــدو وكيــدهم فينبغــي أن
يرجع إل رأيه لنه أحوط للمسلمي إل أن يتعذر استئذانه لفاجأة عدوهم لم فل يب استئذانه

لن الصلحة تتعي ف قتالم والروج إليه لتعي الفساد ف تركه"ه

 ) 34 ـ 33 / 13انظر "الغن" ( 



ابن تيمية
ب  د  أانـموااعب دافمـــعب الصاـــائبلب عاـــنم المررمماـــةب واالـــديينب فـاوااجب "قـــال ـ رحـــه ال ـ :" واأاماـــا قبتاـــالر الـــدافمعب فـاهرـــوا أاشاـــ
نم دافمعبـــهب فالا ياـــانب مبـــ ءا أاومجاـــبا بـاعمـــدا المب يم نـمياا لا شاـــ در الـــديينا واالـــد  إجمااعاـــا فاالمعاـــدرو  الصاـــائبلر الاـــذبي يـرفمسبـــ

بر ررهرـمم فـاياجبـ ابـرناا واغايـم اءر أاصمـحا انب واقاـدم ناـصا عالاـى ذالبـكا المعرلاماـ ممكاـ فاعر بباسابب المب تـاراطر لاهر شارمط  بالم يردم يرشم
دبهب" ا طالاببهب فب ببلا افبرب وابـايم ا دافمعب الصاائبلب الظاالبب المكا ربيقر بـايم التـافم

  ) 528 / 5 ) و"الفتاوى الكبى" ( 608 / 1ختيارات الفقهية" ( يراجع "ال

فتوى أخرى لشيخ السلم ابن تيمية

قال ـ رحه ال ـ : "وإذا دخل العدو بلد السلم فل ريب أنـه يـب دفعـه علـى القـرب فـالقرب؛

إذ بلد السلم كلها بنزلة البلـدة الواحـدة، وأنـه يـب النفي إليـه بل إذن والـد ول غري، ونصـوص

أحد صرية بذا"هـ

 )218 / 3( : "الستدرك على فتاوى ابن تيمية"  انظر

: "ويـب علـى مـن يليهـم أن يعينـوهم، وإن ل يكـن فيمـن يليهـمالعدوي المالكيجاء ف حاشية 
من يقوم بم، فيجب على من يليهم أيضا حت يقوم بذلك، ويتعي على جيع السلمي"ه



لبانيال
ورد غي مــا سـؤال بعــدة صــيغ، أدقهــا مــا حكــمر الهـادب ف أفغانسـتان لغيبــ الفغــانيي ؟ الســائل :
الهـاد ف الفغـان ، كالهـاد ف كـل البلد الـت غزاهـا الكفـار، ومـن الغفلـة إل  :لبانيالمام ال

حـد بعيـد أن النـاس يؤخـذون بـالعواطف، فتثـور ثـورة ف بلـد مـا، فتثـور عواطـف ونريـد أن ناهـد،
فــإذا مــا مضــى بضــع ســني أصــبحت الثــورة هــذه خامــدة ف نفــوس النــاس، وأصــبح الهــادر نســياا
منسياا ، فإذا ما أثيت مشكلة أخـرى ف بعـض البلد السـلمية، أيضـاا ثـارت عواطـف السـلمي
وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألوا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد، فنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول:
الهــاد قبــل حادثــة أفغانســتان ، وقبــل حادثــة ســوريا ، وقبــل حادثــة فلســطي، كــل هــذه الــوادث

الجه))اد وهــذه الــروب الظالــة الــت وقعــت ف بعــض البلد الســلمية مــن أهــل الكفــر والضــلل 
 لنفيه))ا ف))رض  عي))ن  عل))ى المس))لمين، ل يج))وز له))م أن يت))أخروا ع))ن ه))ذا الجه))اد إطلق))ا 

موا الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد إل قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي: العلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء قسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض العي .1  - جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد حكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ف
ه : فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي .2  - وجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد حكمرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال))ذي ه))و ف))رض  عي))ن: فه))و إذا م))ا غ زي))ت بل))دة واح))دة م))ن بلد الس))لم،أمــا الهــادر الول 
فعلى المسلمين أن يخرجوا أو على القل أن يخرج جماعة منهم يتحقق بهم ال))واجب أل

فيتتابع المسلمون ح))تى فإن ل يشف ذلك، وهو صد هذا الكافر الذي غزا البلد المسلم،
لو فرضنا أنه يجب عليه))م جميع))ا  أن يخرج))وا فه))و واج))ب وج))وب عيني))ا، إذا ت))أخروا أثم))وا

 والن ليســت القضــية قضــية أفغانســتان فقــط، فهــذه البلد قريبــة منكــم وبعضــكم منهــا،جميعا ،
 ، وفأصــبحت فلســيطن الن مــع الســف الشــديد نســياا منســيمااشــريد وطريــد ، وهــي فلســطي ، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرض عي . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أو هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاك، كل ال فـــــــــــــــــــــــــــــــــــرق ف الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد هن
لكن القيقة الؤسفة أن السلمي مع وجود هذا الركم الصريح، وهـو أن الهـاد فـرض عين، ل
يستطيعون الهاد، ل حكومات ول شعوباا، ذلـك لن السـلمي ابتعـدوا مـع السـف عـن الهـاد



( الاهدر من جاهدا هواه النفسي الذي قال عنه رسول ال -صلى ال عليه وعلى آله وسلم- :
فنحــن نــد اليــوم الســلمي بعيــدين كــل البعــد عــن ماهــدتم لهـــوائهم ولنفوســهم ف عقــرب ل )

هـم ومـع أولدهـم، ولـذلك فمثـل ذاك الهـاد الـذي قلنـا إنـه م مـع أهليهب دارهـم، بـل وف عقـرب بيـوتب
فـــرضر عي يتقـــدمره عـــادةا وشـــرعاا جهـــاد  ل يتســـاءل عنـــه كـــثي مـــن الســـلمي اليـــوم بـــل هـــم عنـــه
غـافلون، مـن أعظـم الهـاد أن يبتعـد السـلم عـن ارتكـاب الرمـات الـت يسـتطيع أن يكـون بعيـداا
عنهـا وليـس هنـاك أي سـلطة تفــرض عليـه الرتكـاب بـا حـرم ال -تبــارك وتعـال- ، ولقــد أشــار
النب -صلى ال عليه وعلى آله وسلم- إل بعض السـبابب الـت تكـونر سـبباا لوقـوعب السـلمي ف
مثــل هــذا الــذل الــذي يــدفعنا أن نتســاءل: مــا حكــمر هــذا الهــاد ؟ يــب أن ننظــر إل الســباب
الـــت أودت بالســـلمي إل ماربـــة الكـــافرين إيـــاهم وعـــدم اســـتطاعة الســـلمي لصـــدهم عـــن بلدب
الســـلم، مـــا هـــي الســـباب؟ لقـــد ذكـــر رســـولر البـــ -صـــلى ال عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم- بعـــض
الســـــــبابب ف بعـــــــضب الحـــــــاديث الثـــــــابته، مــــــن أشـــــــهرها قـــــــوله -صـــــــلى ال عليـــــــه وعلـــــــى آلـــــــه

( إذا تبــايعتم بالعينــة، وأخــذت أذنــاب البقــر، ورضــيتم بــالزرع، وتركتــم الهــادا ف ســبيلب وســلم-:
فـــالرجوعر إل الـــدين هـــو ال، ســـلمط الرـــ عليكـــم ذلا ل ينزعـــه عنكـــم حـــت ترجعـــوا إل دينكـــم )

الــواجب الول اليــوم علــى الســلمي الــذين يريــدون أن ياهــدوا ف ســبيلب البــ حقــاا، والرجــوع إل
ه الــت أنزلــا الرــ -تبــارك وتعــال- علـى قلــبب نــبيه -عليــهب الصــلةر الــدين معنــاه الرجــوع إل أحكــامب
ة الرجــوع إل الكســب اللل الــذي ابتعــد عنــه كــثي مــن الســلمي إن ل نقــل والســلم- وباصمــ
ار منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم . أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثر الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمون اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم وباصمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه التجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( إذا إذا مــا وقــع الســلمونا فيهــا اســتحقوا الــذرلم أن يقــع عليهــم مــن عــدوهم قــال عليــه الســلم :
التبايع بالعينة ذكرنا أكثر من مرة ول أريد الن العودة إل ذلـك وإنـا هـي صـورة تبايعتم بالعينة )

مــن صــور الــبيوع الرمــة، بــل هــي صــورة مــن صــور الــبيوع الربويــة، وأصــلر هــذا الــبيع يســمى بــبيع
العينة، ما ابتلوا السلمون به اليوم جيعاا إل قليلا قليلا جداا وهـو معـروف بي ظهرانيكـم وواقـع ،
وهــو بيــع التقســيط، بيــع العينــة قــائم علــى بيــع التقســيط، بيــع التقســيط مــن حيــث هــو وفــاء علــى
أقساط، فليس فيه شيء، بل هو أفضل من بيع النقد ، لكن إذا اسـتغل هـذا الـبيع بيـع التقسـيط

( مـن بـاع بيعـتي ف بثمن زائد عن بيع النقد، فهو رباا بشهادة قول النب صلى ال عليه وسـلم :



اليــــوم هــــؤلء ( أو ربــــاا ) أي : أنقصــــها ثنــــاا ، ( أوكســــهرما ) ، بيعــــة فلهــــو أوكســــهرما أو الربــــاا )

السـلمون الــذين يريــدون أن ياهــدوا ف سـبيلب ال ويتحمســون للجهـاد ف سـبيل ال ، ول سـبيلا
لم إل ذلك لا ذكرنـاه فيمـا سـبق، لـاذا ل ياهـدون أنفسـهم فل يبـايعون بيعـتي ف بيعـة واحـدة
بسعرين متفاوتي ؟ وهذا ل أحد يفرض عليهـم، ذلـك لنـم تكـالبوا علـى الـدنيا، وهـذا مـا أشـار

ــــايعتم بالعينــــة وأخــــذت أذنــــاب إليــــه الرســــول عليــــه الســــلم ف تــــام الــــديث حي قــــال: ( إذا تب
ــــت يســــتعملونا ف البقــــر ) ــــطر الزارعي وراءا زرعبهــــم ووراء أبقــــارهم وحيوانــــاتم ال ــــة علــــى رب كناي

تصــيل الــال ول يكفيهــم تصــيل هــذا الــال بطريــق اللل بــل ينكبــون وراء تصــيلب الــال حــت
ار ومــــن الزارعي ينصــــرفون عــــن الصــــلة وعــــن القيــــام حــــت يضــــيمعون واجبــــاتم، كــــثي مــــن التجمــــ
بالواجبــات العائليــة وراءا تجمهــم علــى هــذا الكســب الــذي ذكــره الرســول عليــه الســلم ف هــذا

هـذا التكـالب ف الـدنيا هـو الـداء ( وأخذت أذناب البقر، ورضيتم بـالزرع ) الديث، حيث قال:
ــة ، مــاتت فيهــا غريـزة الهـاد الشــرعية الــت بســبب تكــالب النســان العضــال إذا سـيطر علـى المم
علـــى الـــادة ل يبـــال بـــالخرة، ولـــذلك جعـــل الرســـول عليـــه الســـلم هـــذه الســـباب ســـبباا شـــرعياا

( ل يرفع لستحقاق السلمي أن يقع الذل عليهم ث وصف لم العلج ف قوله عليه السلم :
والرجــوع إل الــدين -وأوجــز الن الكلم- لنــه عنــدنا الرــ هــذا الــذل حــت ترجعــوا إل دينكــم )

أســئلة مــا يبــدو كــثية- الرجــوع إل الــدين معنــاه الرجــوع إل فهمــه -أولا- فهمــاا صــحيحاا علــى
الكتـاب والســنة ومنهـج الســلف الصــال -كمــا نــدعو ال النــاس دائمــاا إل ذلـك- وثانيـاا: العمــل
بــذا الــدين الــذي فهمنــاه فهمــاا صــحيحاا، وأرجــو ال -عــزم وجــلم- أن يكــونا هنــاك نــور بصــيص
مــن نــور نــراه بي الســلمي اليــوم حيــثر اســتأنفوا فهمهــم لــدينهم علــى ضــوء الكتــاب والســنة ف
كـــثي مـــن البلد الســـلمية، ث ظهـــرا أثـــرر ذلــك علــى كـــثي مـــن الشـــبابب الســـلمب ف تعـــاملهم مـــع
الناس وف تلقهم بالخلق السلمية بقدر ، والمرر يتاج إل -إن شاء ال- تتمة ليظهر ثرةر
ا قريـــــــــــــــــــــــــــــــــب -إن شـــــــــــــــــــــــــــــــــاء الرـــــــــــــــــــــــــــــــــ تبـــــــــــــــــــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــــــــــــــــــال . ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــك عممـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اســـــــــــــــــتاذنا الن نتمـــــــــــــــــم ســـــــــــــــــؤال آخـــــــــــــــــر لـــــــــــــــــه علقـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــذا البحـــــــــــــــــث . الســـــــــــــــــائل :
تفضل . الشيخ :



ــز  :السائل سـؤال، فمـا موقـف مـن جاهـد نفسـه بـأن صـار علـى منهـج ال وعقيـدة وفروعـا وجهم
مـــــــــاله ونفســـــــــه لقتـــــــــال أعـــــــــداء الـــــــــدين ف الفغـــــــــان مثلا، كتيســـــــــي ســـــــــبل الوصـــــــــول إليهـــــــــا ؟

نح))ن  ل ن))رى مانع))ا  م))ن ال))ذهاب، لك))ن ل نعتق))د أن الجه))اد لص))د ه))ؤلء  :لب))انيالم))ام ال
، وأن يكــون عليهــمالعداء يكون  جهادا  فرديا ، لبد أن يكون جهادا  منظما  م))ن المس))لمين

ــــول ــــوجيههم ويت ــــول ت ــــذي يت ــــذي نســــميه باللغــــة الشــــرعية خليفــــة للمســــلمي، هــــو ال قــــائد، وال
تسييهم، ويتول إعدادهم، القضية مو قضيمة شخص متحممس زعم بأنه قام بكـل مـا يـب عليـه
وف هذه الدعوة مافيها من التسـليم، هـذا أمـر جـدل أفتضـه، مـع ذلـك إذا تقـق ذلـك ف بعـض
الفراد فهؤلء الفـراد ل يسـتطيعون أن يشـكلوا الماعـة الـت ياهـدون ف سـبيل ال تـت خليفـة

فالقضـية ليسـت بـذه البسـاطة الـت يتصـورها بعـض التحمسـي للجهـاديبـايع مـن المـة السـلمة، 
، ولكــن يــب أن يبتعــدوا وأن يــتووا فف ســبيلب ال، وهــم بل شــك مثــابون علــى حاســهم هــذا

القضـــية ويعرفـــوا شـــروط الهـــاد ف ســـبيلب ال، ل يكـــون ثـــورة ، ول يكـــونر عاطفـــة جيمــــاشة، وإنـــا
تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبي [ للقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة ] .

أن من أس))باب اليــوم لــو نظرنــا إل ناحيــة خ لقيــة فقــط، ربنــا -عــزم وجــلم- ذكــر ف القــرآنب الكري 
لروا ، فيقــــول -عــــزم وجــــلم- :ض)))عف  المس)))لمين ه)))و التن)))ازع والختلف (( والا تـاناــــازاعروا فـاتـافمشاــــ

هابا ربيركرــمم )) هابا ربيركرــمم )) ، شــايف ، واتاــذم تاــذم يعن : قــوتكم، اليــوم الســلمون ليــس فقــط (( ا
ف هــذا التمــع الضــخم متلفــون أشــد الختلف، ولكــن مــع ذلــك الخبــار تأتينــا أن ف العركــة

،ما بين سلفيين م))ا بي))ن ص))وفيين م))ا بي))ن إخ))وان مس))لمين هنــاك ف أفغانســتان هــم متلفــون، 
أيـــن هـــذا الهـــاد وتـــت أي رايـــة ياهـــد الســـلم [التحمـــس] ؟ لـــذلك نقـــول يـــب أن نبـــدأ مـــن
ـــاج إل ـــام أو شـــهور ، يت الصـــل، أن نصـــلح ذوات أنفســـنا، وهـــذا ل يتـــاج إل ســـاعات أو أي
ز ومــدبمر، بيــث انــه توجــد هنــاك كتلــة يصــدرون عــن رأي واحــد، ســني طويلــة، وإل إعــداد مركمــ
ويندرجون عن فكرة واحدة، ل خلف بينهم، قلوبم ، قلـب كـل منهـم واحـد، علـى قلـب رجـل

واحد منهم، على الكتاب والسنة، وعسى أن يقق ربنا ذلك لنا ولو بعد لي  إن شاء ال .

  ) من سلسلة الدى والنور8يراجع الشريط ( 



لبانيفتوى أخرى للمام ال

نطرحـه علــى شـيخنا هـو مـن أحـد الخـوان مـا شـروط الرمايـة المــت ترفـع ويكـون مــن واجـب الســلمي نصـرها و ذلـك حـت ل نقـع ف
نــص الــديث أو ف الــذور المــذي ذكــره الــديث ( مــن قاتــل تــت رايــة عرمياــة يغضــب لعصــبيمة أو يــدعو إل عصــبيمة فقتــل فقتلتــه
جاهليمة ) فتوضمح لنا السألة جزاك ال خيا . علما يا إخوان أقول سلفا أرجوا أن تنصتوا لجابة شيخنا لنم كثيا من السئلة المــت
وردتنــا معظمهــا أو جلمهــا تــدور حــول هــذا العن و لــذلك المــذي أرجــوه أن تلتفتــوا إل الجابــة الستفيضــة لعــلم الــواب علــى هــذا
م بـــــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــــوان إلينـــــــــــــــــــا و بـــــــــــــــــــارك ال فيكـــــــــــــــــــم . ا تقـــــــــــــــــــدم ؤال وحـــــــــــــــــــده يغن عـــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــئلة كـــــــــــــــــــثية جـــــــــــــــــــدم السمـــــــــــــــــــ

 : حـدا ل و صـلة و سـلما علـى رسـول ال وبعـد , فيجـب علـى السـلمي جيعـالبانيالمام ال
 دفـع لعتـداء الكـافر و جهـاد نقـل الـدمعوة إل بلد الكفـر .أن يعلمـوا أنم الهـاد قسـمان , جهـاد

في هذه الحالة أي حالة يغزو الكافر بلداالهاد الومل ل يرد عليه مطلقا الديث السمابق لنمه 

م))ن بلد المس)))لمين فيج)))ب عل))ى المس)))لمين جميع))ا أن ينف)))روا كاف ))ة وأن ل يفك )))روا ف))ي أي 
ا ينبغ))ي أن يت))وف ر ف))ي الجه))اد ال ))ذي ه))و جه))اد لنق))ل ال))د عوة إل))ى بلد شيء في أي  ش))رط مم ))

ا هــوالكف))ر و الض ))لل  . فرفــع الرمايــة الســلميمة المــت دائمــا ندنــدن حولــا ونؤيمــدها كــلم التمأييــد إنمــ
حينمـا يريـد السـلمون أن يهيمــؤوا أنفسـهم و أن يقيمــوا دولتهـم فـذلك ل ينبغـي أن يكـون إلم تـت

أم ا في الحال))ة الول))ى حال))ة يغ))زو الك))افررايــة إســلميمة و أن ل ياهــدوا ذاك الهــاد إلم تتهــا . 
ر ف))ي تحق ))ق ذل))ك الش ))رط أو س))واه و إن م))ا بل))دا م))ن بل))د المس))لمين فف))ي ه))ذه الحال))ة ل نفك ))
على المسلمين أن ينفروا كاف ة لدفع الخطر الكبر أل وهو هجوم الكف ار عل))ى بل))د الس))لم
رون بشــرط رفــع الرايــة إســلميمة لــدفع مثل و لــذلك فالنمــاس اليــوم تفكيهــم ضــيمق جــدما حينمــا يفكمــ
اعتداء هؤلء الكفمار المذين اجتمعوا من كلم جـانب و صـوب للعتـداء علـى بلد السـلمي و هـي
العـراق , فهـا هنـا يـب علـى الـدمول السـلميمة أن ينصــروا الشمــعب العتــدى عليـه مـن الكفمــار و أن
عب هــل دولتــه ترفــع رايــة الســلم أم ل لنمنــا ف هــذه الالــة نريــد أن ننقــذ روا أنم هــذا الشمــ ل يفكمــ
الشمعب السلم من سيطرة ذاك الكافر أو أولئك الكفمار فهنـا يـب علـى السـلمي جيعـا أن ينفـروا

  ) من سلسلة الدى والنور466يراجع الشريط ( كافمة"ه 



لبانيفتوى ثالثة للمام ال

ي ان  م ))ع  أ ول ))ي وف "تعليقــه علــى الطحاويــة" عنــد قــول المــام الطحــاوي " اد  م اض )) ه )) و الجح ))ج  و الجج 
ر ه مج إ ل ى ق ي ام  السااع ة " ل م ين  ب) رهه مج و ف اج     الج مجر  م ن  الجم سج

ف))رض عي))ن وه))و ص))د الع))دو المه))اجمقــال ـ رحــه ال ـ :"اعلــم أن الهــاد علــى قســمي: الول 
لبعض بلد المسلمين كاليهود الن الذين احتلوا فلسطين: فالمس))لمون جميع))ا آثم))ون ح))تى

. والخــر فــرض كفايــة إذا قــام بــه البعــض ســقط عــن البــاقي وهــو الهــاد ف ســبيليخرجوهم منها
نقل الدعوة السلمية إل سائر البلد حت يكمها السلم"ه 

محمد بن صالح العثيمين
ســئل فضــيلة الشــيخ- رحــه ال-: هــل يــوز الهــاد دون إذن إمــام الســلمي؟ وهــل هنــاك حــالت

يوز فيها بدون إذن؟

فأجـاب بقـوله: "ل يـوز الهـاد إل بـإذن المـام؛ لنـه الخـاطب بالهـاد، ولن الـروج بـدون إذنـه
هل هناكوأمـا قـول السـائل:  افتيـات عليـه؛ ولنـه سـبب للفوضـى والفاسـد الـت ل يعلمهـا إل ال.

"ه.حالت يجوز فيها بدون إذن المام؟ فنعم إذا هجم عليهم العدو فيتعين عليهم القتال

14هاد السؤال رقم يراجع : "مموع فتاوى ورسائل العثيمي" باب ال

راجياا من ال تبارك وتعال النفع...
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