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 �سم هللا الرحمن الرحيم

دعون من ضـــــــــــــل إ�� من الرســـــــــــــل، بقـايـا من أهـل العلم يَـ  ف��ةٍ  ا�حمـد � الـذي جعـل �� �ـل زمـاِن 

ّ بَ ن بكتاب هللا املو�ى، و�ُ وْ حيُ �ون م��م ع�� األذى، يُ �ِ الهدى، و�صـــــْ  ن بنور هللا أهل الع�ى، فكم مرون صـــــِ

وه، فما أحســـــن أثرهم ع�� الناس، وأقبح أثر الناس ه، وكم من ضـــــاٍل تائھ قد هَد وْ يَ قتيل إلبليس قد أْح 

 عل��م.

ا�جــاهل�ن، الــذين عقــدوا ألو�ــة  �ن، وانتحــال املبطل�ن، وتــأو�ــلينفون عن كتــاب هللا تحر�ف الغــالِ 

�� الكتــــاب، مخــــالفون للكتــــاب، مجمعون ع�� مفــــارقـــــة  قــــال الفتنــــة فهم مختلفون البــــدع، وأطلقوا عِ 

يت�لمون بـاملتشـــــــــــــابـھ من الكالم، و�خـدعون  الكتـاب، يقولون ع�� هللا، و�� هللا، و�� كتـاب هللا �غ�� علم

 .)1( جهال الناس بما �ش��ون عل��م، فنعوذ با� من ف�ن الضال�ن

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى﴿و�عد: فيقول املو�� سبحانھ: 

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

 .]160-159[سورة البقرة: ﴾مس خس

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ﴿وقال سبحانھ: 

 .]174[سورة البقرة: ﴾حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن﴿وقال عز من قائل 

 جس مخ جخ مح جح حجمج مث متهت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ

 .]81[سورة آل عمران: ﴾خس حس

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿: وقال جل �� عاله

 .]187[سورة آل عمران: ﴾خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من

�ان لزاما ع�� من  ،وأداء لواجب البيان الذي أخذه هللا ع�� أهل العلم ،من هذه اآليات اانطالقو 

  -آتاه هللا العلم والفهم بيان ا�حكم الشر�� للقضايا التالية: 

 

                                                
 .)57-55) الرد ع�� ا�جهمية (1(
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 دار��.يالدستور الوض�� والنظام الف )1

 ".ا�ح�ومة الصومالية" الشر�� مما �س�ى بـ املوقف )2

 االنتخابات املزمع إجراؤها �� البالد.حكم  )3

 عوملة �� شرق إفر�قيا.ال )4

 دفع العدو الصائل. )5

 (أوال): الدستور الوض��: 

 مح جح﴿ھ عليھ الصالة والسالم با�حكم بما أنزلھ عليھ فقال عز من قائل: يلقد أمر هللا نب

 حق مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

 جه هن من خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك مق

 .]50-49[سورة املائدة: ﴾مه

 جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن﴿ وقال �عا��:

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

 .]60-59[سورة يو�س: ﴾حض جض مص

[سورة ﴾ ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل﴿وقال �عا��: 

 .]18ا�جاثية:

زلھ عبادة لھ وأن ا�حكم �غ�� ما أنزلھ كفر وشرك  �� كتابھ ع�� أن ا�حكم بما أنوقد نص هللا

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ﴿مخرج من ملة اإلسالم. فقال سبحانھ: 

 ﴾رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت

 ]40[سورة يوسف:

 .]26[سورة الكهف: ﴾مك لك خك حك جك مق﴿وقال �عا��: 

 لك خك حك جك مق﴿و�فهم من هـذه اآليـات، كقولـھ: "قـال اإلمـام الشـــــــــــــنقيطي رحمـھ هللا: 

نا �� آيات ما شــرعھ هللا أ��م مشــر�ون با�، وهذا املفهوم جاء مبيَّ  املشــرع�ن غ��َ  أن متب�� أح�اِم : ﴾مك

 نت مت زت رت﴿أخر، كقولھ فيمن اتبع �شـــــــــــــريع الشـــــــــــــيطان �� إباحة امليتة بدعوى أ��ا ذبيحة هللا: 

، ]﴾ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت
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التشـريع ا�خالف ملا شـرعھ هللا �عا��  بأ��م مشـر�ون بطاع��م، وهذا اإلشـراك �� الطاعة، واتباِع  فصـرّح 

 يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿هو املراد �عبادة الشــــيطان �� قولھ �عا��: 

 يق﴿وقولھ �عا�� عن نبيھ إبراهيم:  .]61-60[سورة �س: ﴾نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت

 النصـــــوص و��ذه" إ�� أن قال رحمھ هللا: "]44[ســـــورة مر�م: ﴾مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك

الذين يتبعون القوان�ن الوضعية ال�ي شرعها الشيطان ع��  أن :الظهور  غاية يظهر  ذكرنا ال�ي السماو�ة

 
ً
أنھ ال �شـــك ��  ،ألســـنة رســـلھ صـــ�� هللا عل��م وســـلم ملا شـــرعھ هللا جل وعال ع�� ألســـنة أوليائھ مخالفة

النظـام الشـــــــــــــر�� وأمـا " ...."كفرهم وشـــــــــــــركهم إال من طمس هللا بصـــــــــــــ��تـھ، وأعمـاه عن نور الو�� مثلهم

ا�خالف لتشريع خالق السماوات واألرض فتحكيمھ كفر بخالق السماوات واألرض، كدعوى أن تفضيل 

الذكر ع�� األن�ى �� امل��اث ليس بإنصاف، وأ��ما يلزم استواؤهما �� امل��اث. وكدعوى أن �عدد الزوجات 

وحشـــــــية ال �ســـــــوغ فعلها باإل�ســـــــان، ظلم، وأن الطالق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال 

فتحكيم هذا النوع من النظام �� أنفس ا�جتمع وأموالهم وأعراضـــــــــــــهم وأ�ســـــــــــــا��م وعقولهم  ونحو ذلك.

وأديا��م كفر بخالق الســــــــماوات واألرض، وتمرد ع�� نظام الســــــــماء الذي وضــــــــعھ من خلق ا�خالئق �لها 

 وهو أعلم بمصا�حها سبحانھ و�عا�� عن أن ي�ون معھ ُم 
َ

 .)1("ع آخر علوا كب��اِرّ ش

 لم يحكم كتابھ و�جل عل��م بالكفر والظلم والفسق فقال مناإليمان عسبحانھ وقد نفى هللا 

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ﴿: جل �� عاله

 .]65[سورة النساء: ﴾حف جف مغ جغ

 .]44سورة املائدة:[﴾ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني﴿ وقال جل �� عاله:

 ]45[سورة املائدة: ﴾حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض﴿

 .]47[سورة املائدة: ﴾ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ﴿

 و�دخل تحت هذا الناقض: 

 ا�حاكم املشرع �غ�� شرع هللا، املبدل لدينھ. )أ

 الذي يحكم �غ�� ما أنزل هللا من قوان�ن وضعية ولو لم يضعها بنفسھ. )ب

 هللا.املتحاكم باختياره ا�� ا�حاكم الوضعية ال�ي تحكم �غ�� ما أنزل  )ت

                                                
 ).111-4/108) أضواء البيان �� إيضاح القرآن بالقرآن (1(



 

4 
 

 

 الذي يفضل حكم الطواغيت ع�� حكم هللا، و�رّوجھ. )ث

املعطل ألح�ام هللا وحدوده، كأن يحكم بأن الســــــــــرقة والزنا ونحوهما ليســــــــــت بجرائم وال  )ج

 عقاب عل��ا.

 اك يق ىق يف﴿املمتنع عن التحاكم ا�� شــــــــرع هللا، املعرض عنھ قال �عا��:  )ح

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك

 .]48-47[سورة النور: ﴾خئ حئ جئ يي ىي ني

  )خ
َّ
امها و��ون ســــــــــــببا لتثبي��ا وتقو���ا من �ل من ي�افح و�دافع عن ا�حاكم الوضــــــــــــعية وح�

 ا�جنود والعلماء والرهبان واألحبار والتجار وزعماء القبائل ونحوهم.

 خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك﴿قال �عا��: 

 جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل مه جه هن من خن حن جن مم

 .]52-51النساء:[سورة ﴾ خن حن

 -ا: همن أهمكث��ة وقد اشتمل الدستور الوض�� ل�ح�ومة الصومالية بنودا كفر�ة 

ا�جندر". "ا�حالل وتقن�ن القوان�ن املنافية لإلسالم كشرع ا�جنس املعروف بــــ وتحر�م تحليل ا�حرام  )1

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج﴿قال �عا��: 

 .]31التو�ة:[سورة ﴾ خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط خضمض حض جض

يا عدي اطرح «فقال ��:  ذهب،و�� عنقي صـــــــــــــليب من  ملسو هيلع هللا ىلصعن عدي بن حاتم قال: أتيت الن�ي و 

 حج﴿وهو يقرأ سورة براءة فقرأ هذه اآلية  إليھ،وقال: وان��يت  فطرحتھ،قال: » هذا الوثن من عنقك

أليس «قال: فقلت: يا رســــــول هللا إنا لســــــنا �عبدهم؟ فقال:  .﴾جس مخ جخ مح جح مج

فـــذلـــك «قـــال:  ،قـــال: قلـــت: ب��» و�حلون مـــا حرم هللا فيســـــــــــــتعملونـــھ؟ فيحرمونـــھ،يحرمون مـــا أحـــل هللا 

و�حرمون عليكم  ،أليس �ــــــانوا يحلون لكم ا�حرام فتحلونــــــھ: «ملسو هيلع هللا ىلصو�� روايــــــة: فقــــــال الن�ي ». عبــــــاد��م

  .)1( »عباد��مفذلك «��، قال: قال: قلت: ب» ا�حالل فتحرمونھ

 الصــر�ح، بالنص ورســولھ هللا حرم ما تحليل اعتقد ومن: "هللا رحمھ ا�حنب�� �ع�� أبو قال اإلمام 

 والز�اة، والصـــــــــــــيام الصـــــــــــــالة ومنع ا�خمر  شـــــــــــــرب أباح كمن �افر، فهو  تحر�مھ ع�� املســـــــــــــلمون  أجمع أو 

                                                
 ) أخرجھ أحمد وال��مذي وابن جر�ر وغ��هم.1(
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 العلم مع املسلمون  أو  رسولھ أباحھ أو  الصر�ح، بالنص وأباحھ هللا حللھ ��يء تحر�م اعتقد من وكذلك

 أن فيھ والوجھ-وجل عز - هللا أباحھ الذي الوجھ ع�� والشــــــراء والبيع الن�اح حرم كمن �افر  فهو  بذلك،

  ذلــك ��
ً
  خ��ه، �� ولرســـــــــــــولــھ �عــا�� � تكــذيبــا

ً
 �ــافر  فهو  ذلــك فعــل ومن خ��هم، �� للمســـــــــــــلم�ن وتكــذيبــا

 .)1("املسلم�ن بإجماع

 ُّ َّ ٍّ﴿قال �عا��: . تحت مبدأ ما �ســـــــــ�ى "حر�ة االعتقاد"   إباحة اإل�حاد والكفر واألمر ��ما )2

 .]85:عمران آل سورة[﴾ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

ومعلوم باالضطرار من دين املسلم�ن و�اتفاق جميع املسلم�ن أن من وقال ابن تيمية رحمھ هللا: " 

فهو �افر وهو ككفر من آمن ببعض  ملسو هيلع هللا ىلصســــوغ اتباع غ�� دين اإلســــالم أو اتباع شــــريعة غ�� شــــريعة محمد 

 .)2("الكتاب وكفر ببعض الكتاب

وهو نظام  الديموقراطي دار��يوهذا الدستور ينص ع�� أن نظام ا�حكم �� البالد هو النظام الف

 -ن�ل هللا بھ سلطانا بل هو �شريع باطل من دون هللا وفيھ من املفاسد: لم يُ مستورد كفري 

 أنھ �شريع من دون هللا وحكم �غ�� ما أنزل هللا. )1

أنھ تفر�ق ب�ن املســــــــــلم�ن وتقســــــــــيم لبالدهم وحرب ع�� الدين ا�حنيف الذي دعا إ�� الوحدة  )2

 واالعتصام.

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ﴿عصـــــــــــــبية: قال �عا��: إحياء النعرات القبلية وال )3

 عن أ�ي هر�رةو . ]13[ســــــورة ا�حجرات:﴾ يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب

إن هللا عز وجل قد أذهب عنكم عبية ا�جاهلية، : " ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رســـــــول هللا عنھ هللا ر�ـــــــ�ي

أقوام وفخرهـــا بـــاآلبـــاء، مؤمن تقي، وفـــاجر شـــــــــــــقي، والنـــاس بنو آدم، وآدم من تراب، لين���ن 

 "ا�جعالن ال�ي تـــدفع بـــأنفهـــا الن�ن فخرهم برجـــال، أو لي�ونن أهون عنـــد هللا من عـــد��م من

 .متفق عليھ من حديث جابر» دعوها فإ��ا خبيثة: «ملسو هيلع هللا ىلصقال الن�ي رواه أحمد. و 

ة املســلم�ن للكفار من املشــرك�ن وال��ود والنصــارى ومشــا����م لهم واالقتداء ��م: يأن فيھ تبع )4

 . »ومن �شّبھ بقوم فهو م��م«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

                                                
 ).272-271(املعتمد �� أصول الدين ) 1(

 ).28/524جموع الفتاوى () م2(
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تحر�م التشـــــــــــــبھ ��م، وإن  أن يقت�ـــــــــــــ�يَ وهذا ا�حديث أقل أحوالھ قال ابن تيمية رحمھ هللا: "

 ]51[ســــــورة املائدة:﴾ ىهيه مه جه ين ىن﴿�ان ظاهره يقت�ــــــ�ي كفر املتشــــــبھ ��م كما �� قولھ: 
لتتبعن ســــنن من قبلكم شــــ��ا �شــــ��، وذراعا بذراع، ح�ى لو ســــل�وا «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال رســــول هللا  .)1(

 ؟»فمن«، قلنا يا رسول هللا: ال��ود، والنصارى قال: »جحر ضب لسلكتموه

  :"ا�حكومة الصوماليةبـ " الشر�� مما �سمى(ثانيا): املوقف 

إال تبنتھ وال من  من نواقض اإلســـالم الكث�� الكث��، فما من شـــر لقد ارتكبت ا�ح�ومة الصـــومالية 

 ومن ذلك: ارذيلة إال احتضن��

 هب مب خب حب﴿ استبداال لشرع هللا قال �عا��الكفر�ة شرك التشريع ووضع القوان�ن  )1(

 .]21[سورة الشورى: ﴾حض مججح حج مث هت مت خت حت جت

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿: قال �عا��: �غ�� ما أنزل هللا والتحاكم إليھا�حكم  )2(

 ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم

 ].60[سورة النساء: ﴾َّ ٍّ ٌّ ٰى

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام﴿ :الطاعة واالنقياد ألوامر الصليبي�ن قال �عا�� )3(

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

 ].26-25[سورة محمد:﴾ جح مج حج مث متهت خت

 ].65[سورة التو�ة: ﴾لك اك يق ىق يف ىف يث﴿ االس��زاء بالدين قال �عا�� )4(

 مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ مظاهرة املشرك�ن ومعاون��م ع�� املسلم�ن قال �عا��: )5(

قال  .]51﴾ [سورة املائدة:ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن خنمن حن جن ىميم

إنما هو ع��  :]51[املائدة:  ﴾ىهيه مه جه ين ىن﴿و�ح أن قول هللا �عا�� ابن حزم رحمھ هللا: "

 .)2("حق ال يختلف فيھ اثنان من املسلم�ن وهذا-ظاهره بأنھ �افر من جملة الكفار فقط 

 خنمن حن جن مم خم حم جم﴿االف��اء ع�� هللا والقول عليـــــھ �غ�� علم: قـــــال �عـــــا��:  )6(

 ].103[سورة املائدة: ﴾ٰه مه جه هن

                                                
 ).1/270اقتضاء الصراط املستقيم () 1(

 ).12/33) ا�ح�� باآلثار البن حزم (2(
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 .]69[ســـــــــــــــــــورة يــــــــو�ــــــــس : ﴾حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ﴿ وقــــــــال �ــــــــعــــــــا�ــــــــ�:

  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت﴿وقال �عا��: 

 .]33[سورة األعراف: ﴾نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

و�ناء ع�� هذا فا�ح�ومة الصومالية ح�ومة �افرة مرتدة خارجة عن اإلسالم يجب ع�� املسلم�ن 

 ني مي زي﴿وال يجوز لهم بحال التعاون معها. قال �عا��:  وخلعها تكف��ها و�غضها وال��اءة م��ا ومقاتل��ا

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

 مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿وقال �عا��: . ]4[سورة املمتحنة: ﴾لك خك حك جك مق حق

 .]16[سورة الكهف:﴾ يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم

 :(ثالثا): حكم االنتخابات املزمع إجراؤها �� البالد

مسلم أنھ ال يجوز لھ بحال أن �شارك �� االنتخابات الديمقراطية؛ ذلك ألن يجب أن �علم �ل  

الديمقراطية دين كفري غ�� دين اإلسالم. وال��جمة ا�حرفية ل�لمة "الديمقراطية": حكم الشعب، أو 

ال �، والتشريع والسلطة للشعب  ورك��ا الذي تدور عليھ أن ا�حكم الشعب. سلطة الشعب، أو �شريع

 . ملسو هيلع هللا ىلصھ وال سنة نبيھ كتابهللا وال رسولھ وال الشعب وليس  :�� الديمقراطية هو فالفيصل واملرجع

 ﴾حج مث هت مت حتخت جت مبهب خب حب جب﴿قولھ �عا��: صراحة  تناقضولذلك ف�ي 

 جن مم خم حم﴿وقولھ �عا��: . ]12[سورة غافر:﴾ ٰى ين ىن نن من﴿�عا��:  قولھو  .]57[سورة األ�عام:

 ]59[سورة النساء: ﴾هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن

ب �ل مسلم كما يجب أن �علم 
َ
فيما لم يأذن بھ هللا في�ون  ويشرعينازع هللا �� ألوهيتھ أن املنتخ

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي﴿قال �عا��: وهذا كفر؛ �عا��  شر��ا �

﴾ ىث نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 .]64[سورة آل عمران:

 تحليل �� نتبعھ ال  أي :﴾متنت زت رت يب ىب نب مب زب﴿: �عا�� قولھ رحمھ هللا: "قال القرط�ي 

 جخ مح جح مج حج﴿ :�عا�� قولھ نظ��  وهو . �عا�� هللا حللھ فيما إال  تحر�مھ أو  ��يء
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 يحرمھ لم ملا وتحليلهم تحر�مهم قبول  �� ر��م من�لة أنزلوهم أ��م معناه: ]31[سورة التو�ة: ﴾جسخف مخ

 .)1("شر�� دليل إ�� �ستند ال  الذي ا�جرد باالستحسان القول  بطالن ع�� يدل وهذا. هللا يحلھ ولم هللا

�افر مخلد �� النار إذا �ان  أو رئيس دولة الردة �غ�� شرع هللا كما أن الناخب للنواب املشرع�ن

 وع�� �ل فاملشاركة �� هذه االنتخابات مشاركة �� كفر ظاهر بالكتاب والسنة واإلجماع. عاملا با�حال.

 �� شرق إفر�قيا: لعوملة(را�عا): ا

أرا�ــــــــ�ي املســــــــلم�ن �� ع�� ســــــــتيالء اال ملا باءت بالفشــــــــل �ل محاوالت العدو الصــــــــلي�ي ا�حب�ــــــــ�ي �� 

��دف إ�� إ�شــــاء وت�و�ن تحالفات إقليمية وأخرى دولية  ؛عمد إ�� اتخاذ خطط بديلة ماكرة ،الصــــومال

لغزو واحتالل أرا�ـــــ�ي املســـــلم�ن �� الصـــــومال  واألطماع الســـــياســـــةدول مختلفة �� األديان  اطوي تح��تن

 .من جديد

بزعامة نصــــــــارى  �� شــــــــرق إفر�قيا و�ن كيان موحدت�ومن أبرز وأهم ما �ســــــــ�� إليھ الصــــــــليبيون  

محتلة لهذا الكيان، ورغم �ون هذا األمر  املســــــــــلمة جميع املناطق الصــــــــــوماليةا�حبشــــــــــة بحيث تصــــــــــبح 

 ا إال أنھ يحمل �� طياتھ من املفاســـــد ما ال يحصـــــيھ إال هللاللبالد وغزوا صـــــليبيا مكشـــــوف ااحتالال ســـــافر 

 :ومن ذلك

وصـــــــــــد  األديان الباطلة، ، وإزالة ا�حدود الفاصـــــــــــلة بينھ و��نوأهلھ ��ميش تم�� دين اإلســـــــــــالم )1

 و�ث الرذيلة �� ا�جتمع. الناس عن اإليمان بھ

 تحت اسم الديمقراطية.منع وإ�عاد األمة عن التحاكم إ�� شرع هللا، وإعداد دسات�� وضعية  )2

 السيطرة ع�� خ��ات البالد، و��ب ثروات األمة وترا��ا التليد. )3

أن ا�حبشـــــة ��دم  ملسو هيلع هللا ىلصالتمهيد واإلعداد والتخطيط لغزو الكعبة وهدمها، كما �ـــــح عن الن�ي  )4

 حجرا.-الكعبة وتقلعها حجرا 

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿قال هللا �عا��: 

 زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه

  ].1[سورة املمتحنة: ﴾نت مت زت رت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ

                                                
 ).4/106ا�جامع ألح�ام القرآن () 1(
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 (خامسا): دفع العدو الصائل: 

أ��ا املسلمون! كما هو ظاهر ل�ل ذي عين�ن أن بالدنا اليوم ترزح تحت االحتالل الصلي�ي الغاشم 

 ذمة.�� مؤمن إال وال الذي يفسد الدين والدنيا، و�أ�ل األخضر واليا�س وال يرقب 

الذي احتل بالدهم وأفسد دي��م لم�ن صد ودفع هذا العدوان الظالم وعليھ فالواجب ع�� املس

 حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل﴿كما قال �عا��: وان��ك أعراضهم، و��ب خ��ا��م 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

[سورة  ﴾نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 .]40-39ا�حج:

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس﴿ �عا��:وقال 

 .]42-41[سورة الشورى: ﴾لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف

 ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث﴿وقال �عا��: 

 .]194[سورة البقرة: ﴾ين ىن نن من زن رن مم ام

 حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض﴿وقال �عا��: 

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل هل مل خل حل جل مك لك خك

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

 ﴾زث رث يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ

 .]76-74[سورة النساء:

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ﴿وقال �عا��: 

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 حم جم يل ىل مل خل خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط حضخض جض

[سورة ﴾ يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم ىم مم خم

 .]15-12التو�ة:

 متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ﴿وقال �عا��: 

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت

 .]39-38[سورة التو�ة: ﴾ني مي زي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل ىل
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 من خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿وقال �عا��: 

 ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

 .]42-41[سورة التو�ة: ﴾رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 دمھ دون  قتل ومن شهيد، فهو  مالھ دون  قتل ومن شهيد، فهو  دينھ دون  قتل من«ملسو هيلع هللا ىلص: وقال الن�ي 

 .»شهيد فهو  أهلھ دون  قتل ومن شهيد، فهو 

قال شـيخ اإلسـالم  وقد أجمع املسـلمون ع�� وجوب دفع العدو ال�افر الصـائل ع�� الدين والدينا.

 .إجماًعا فواجب والدين ا�حرمة عن الصائل دفع أنواع أشد فهو  الدفع قتال وأماابن تيمية رحمھ هللا: "

 شــرط، لھ �شــ��ط فال  دفعھ، من اإليمان �عد أوجب �ــ�يء ال  والدنيا الدين يفســد الذي الصــائل فالعدو 

 دفع ب�ن التفر�ق فيجــب وغ��هم، أ�ـــــــــــــحــابنــا العلمــاء ذلــك ع�� نص وقــد اإلم�ــان، ِب بحســــــــــــــَ  يــدفع بــل

 .)1("بالده �� طلبھ و��ن ال�افر  الظالم الصائل

 عل��ـا، أطلوا أو  للمســـــــــــــلم�ن، بلـدة الكفـار  وطئ فـإذاوقـال اإلمـام النووي رحمـھ هللا �� الروضــــــــــــــة: "

 .)2("ع�ن فرض ا�جهاد صار  يدخلوا، ولم قاصدين، با��ا ونزلوا

  

                                                
 ).3/215) املستدرك ع�� مجموع الفتاوى (1(

 ).10/214) روضة الطالب�ن وعمدة املفت�ن (2(
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 ا�ختام

 املســـــــــلم�ن ألمراء والطاعة والســـــــــمع البدع، ونبذ والســـــــــنة بالكتاب باالعتصـــــــــام نو�ـــــــــ�ي املســـــــــلم�ن

 حبشـــــــــــــيـــا، عبـــدا وإن والطـــاعـــة، والســـــــــــــمع هللا، بتقوى  عليكم«الن�ي:  قـــال. وا�جهـــاد ال�جرة وا�جمـــاعـــة

 عل��ا عضـــــوا املهدي�ن، الراشـــــدين ا�خلفاء وســـــنة �ســـــن�ي، فعليكم شـــــديدا، اختالفا �عدي من وســـــ��ون

 بالســـــــــــــمع،: بخمس آمركم وأنا: «ملسو هيلع هللا ىلص وقال. »ضـــــــــــــاللة بدعة �ل فإن ا�حدثات، واألمور  وإياكم بالنواجذ،

 ر�قة خلع فقد شـــــــ��  قيد ا�جماعة من خرج فمن هللا، ســـــــبيل �� وا�جهاد وال�جرة، وا�جماعة، والطاعة،

 هللا، رســــول  يا: رجل فقال ،»جهنم جثا من فإنھ جاهلية دعوة دعا ومن يراجع، ح�ى رأســــھ من اإلســــالم

 املسلم�ن هللا عباد سماكم الذي هللا باسم �سموا ولكن وصام، ص�� وإن �عم،«: قال وصام؟ ص�� وإن

 .»املؤمن�ن

وعيلشـــــــــــة بيدوا مدينة نؤكد ع�� �ل ما جاء �� البيانات الثالث الســـــــــــابقة وال�ي تم إصـــــــــــدارها �� و 

)ceelasha(  مدينة �� وهـ 1433�� عام) بو�� برتةbuule burte( هـ1435 معا.  

 ��م االختالط وعدم العدو  ومعســـــــــــــكرات ومراكز  مقرات عن باالبتعاد املســـــــــــــلم�ن نناشـــــــــــــد أننا كما

 . مساكن��م وعدم

 ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت﴿: �عا�� قال

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم يلام ىل مل يك

 ].98-97[سورة النساء: ﴾جب هئ مئ خئ حئ جئ

 ســـــــــواد يك��ون املشـــــــــرك�ن، مع �انوا املســـــــــلم�ن من أناســـــــــا أن: " ع��ما هللا ر�ـــــــــ�ي عباس وعن ابن

 فأنزل  فيقتلھ، يضـــــر�ھ أو  فيقتلھ، أحدهم فيصـــــيب ف��مى الســـــهم فيأ�ي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رســـــول  ع�� املشـــــرك�ن

 ]".97: النساء[ ﴾يت ىت نت مت زت رت﴿ :�عا�� هللا

 أبنــا��م اينصـــــــــــــرو  أن ع�� ونح��م البالد �� اإلســـــــــــــالميــة اإلمــارة حول  بــااللتفــاف نــدعوهم أننــا كمــا

 من زن رن مم﴿: �عا�� قال. معهم و��ونوا و�ناصــــروهم إل��م ينضــــموا وأن الصــــادق�ن ا�جاهدين

فإن ا�جهاد ��  ].72:األنفال ســـــــورة[ ﴾مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن

 ا�حفاظ عليھ والذود عنھ.مة األ الصومال هو جهاد أمة يجب ع�� 
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 سوء �سامون  الذين املستضعف�ن املسلم�ن إخوا��م معاناة ينسوا ال  أناملسلم�ن  نو��ي وأخ��ا،

 اإلسالم مقدسات تجاه بواج��م يقوموا وأن املبارك، األق��ى ر�وع �� وخاصة األقطار  جميع �� العذاب

 م�ــــــــــجد حول  املســــــــــلم ا�جتمع وتثقيف املقدســــــــــة، األرض �� يحدث بما الصــــــــــومال �� املســــــــــلم�ن بر�ط

 �� املســـــــــــــلم�ن نفوس �� حية لتبقى القادمة، األجيال إ�� األق�ـــــــــــــ�ى قضـــــــــــــية وتور�ث املبارك، األق�ـــــــــــــ�ى

 النعمان فعن اإلســـالمية، األمة أحضـــان إ�� األق�ـــ�ى �عود ح�ى شـــبا��م، أذهان �� ورا�ـــخة الصـــومال،

 و�عاطفهم وتراحمهم، توادهم، �� املؤمن�ن مثل: " «ملسو هيلع هللا ىلص هللا رســـــــول  قال: قال ،ع��ما هللا ر�ـــــــ�ي �شـــــــ��  بن

 .»وا�ح�ى بالسهر  ا�جسد سائر  لھ تدا�� عضو  منھ اشت�ى إذا ا�جسد مثل

 

 .أجمع�ن وسلم و�حبھ آلھ وع�� محمد نبينا ع�� وسلم هللا وص��

 ا�جنة، وأدخلنا منا، وتقبل عنا، وارض وارحمنا، لنا، اغفر  اللهم
 �لھ شأننا لنا وأص�ح النار، من ونجنا 

 .بطاعتك فيھ ويعمل عدوك، بھ وتذل وليك، فيھ �عز  راشدا أمرا األمة لهذه أبرم اللهم

 

 وهللا أك��
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