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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 . وعلى آله وصحبه وسلم، والصالة والسالم على نبينا حممد، احلمد هلل رب العاملني

اهلل  :  بعدأما   قال   يم ىم مم خم حم جم يل  ىل مل خل }:  (¸) فقد 

 .  (1){خي حي جي يه مهىه جه  ين  ىن  من خن  حن جن 
الصادقون بدورهم املنوط هبم يف مواجهة الباطل فنشروا قام العلماء  غ  أداء لواجب البيان والبال

 .  وكان هلم من املواقف والبطوالت املشرقة واملشرّفة ما كان، التوحيد بالسيف واللسان والسنان والبنان 
 .  كان لعلماء املسلمني يف منطقة شرق إفريقيا نصيب وافر يف الصدع باحلق ومواجهة الباطلو 

يدعو إىل اإلسالم فاجتمع عليه    أبو عبد اهلل حممد  اإلماماحلبشة  قام بأرض    (هـ  699)ففي عام  

 .  (2) كثريةحروبا   نصارى احلبشةوحارب . رجلألف   200حنو 
جهادا مباركا    (¬)  حق الدين بن أمحد:  قاد اإلمام العامل  اهلجريويف منتصف القرن الثامن  
الشهادة  نال  إىل أن    اهلل  بنصر  زال مؤيدا  مافومقاتلتهم    معلى حماربتهضد نصارى احلبشة واستمر  

 .  أعوام 10قرابة بعد جهاد دام بأرض شوة  هـ(776) سنة  مقبال غري مدبر
الدين  سعد  :  - كما يصفه املقريزي-اإلمام العامل اجملاهد الصاحل  :  أخوهمث محل الراية من بعده  
يف وسط جزيرة زيلع اليت  لشهادة  ل  اصطفاه اهللحىت  ،  سنة   30حنو من    حممد بن أمحد أبو الربكات 
القتل يف   استحرّ الصاحلني و من  400واستشهد معه . (¬هـ( ) 805عرفت فيما بعد بامسه سنة )

 .  منهم ياملسلمني حىت هلك أكثرهم وانكسر من بق
بعد  فحمل الراية اإلمام علي صرب الدين بن سعد الدين : ؤهمن بعده أبنا والعزة مث توارث اجلهاد 

  825على فراشه مبطونا يف حدود سنة ) (¬) مات إىل أن  وجاهد نصارى احلبشة، استشهاد أبيه
 .  سنني  8ـ هـ( مشكور السرية بعد جهاد دام ل

 
 .  ( من سورة آل عمران187اآلية ) (1)

 .  (2/341السلوك ملعرفة دول امللوك ) (2)
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 وعضده أخوه حممد وسارا بسرية أسالفهما يف جهاد نصارى احلبشة   منصور:  مث محل الراية اإلمام 
اإلسالم    عاركميف معركة من أعظم  غازيني يف سبيل اهلل    أعداء اهلل النصارىيف أسر    ا معاوقعأن    إىل
 .  هـ( 828) عام

حىت رزقه اهلل الشهادة    د بن سعد الدينمجال الدين حمم: الراية اإلمام العادلمن بعدمها مث محل 
كما يصفه املقريزي واحلافظ ابن -وكان.  سنني من اجلهاد  7هـ( بعد    835يف مجادى اآلخرة عام )

  خري ملوك زمانه دينا ومعرفة وقوة وشجاعة ومهابة وجهادا يف أعداء اهلل تعاىل   -(1)  والسخاوي  حجر
أيامه   به اإلسالم يف  اهلند واليمن وهرمز واحلجاز ومصر والشام والعراق  أعز اهلل  حىت امتألت بالد 

وما زال مؤيدا من اهلل تعاىل منصورا على  ،  اتهو وفارس من رقيق احلبشة الذين أسرهم وسباهم يف غز 
 .  أعداء اهلل حىت ختم اهلل له باحلسىن وكتب اهلل له الشهادة

قـتاله مانعي جهـاده و :  الدين اليت جيب أن تذكر له واليت حفظهـا له الـتاري ومن حماســــــــــــــن مجال 
ــومالية الذين وزبوا وومعوا لقتاله انقادوا و قتاال عظيما حىت هزمهم اهلل فقاتلهم ،  الزكاة من القبائل الصـ

 . كما حيكيه املقريزي  طاعته ودفعوا إليه زكاة أمواهلم ألمره ودخلوا يف
ــهد مجال ا ــتشـــــــ ــلمني من بعده أخوهملا  محل رايةلدين وملا اســـــــ ــهاب الدين أمحد:  ســـــــ ي بدال شـــــــ

كما يصفه -هـ( وجرى على سرية آبائه وإخوانه من قبله يف جهاد نصارى احلبشة وأنكى فيهم  835)
هـ( وهو يقود املعركة بعد   847من شهر رمضان سنة )  26حىت رزقه اهلل بالشهادة يف الـ   -السخاوي

 . من اجلهاد اعام 13
هــ(  875ه اهلل يف رجب عام )حىت توفا بداليالسلطان حممد بن :  مث توىل األمر من بعده ابنه

 . عاما من اجلهاد 26بعد 

 
الضوء  ،  ( 3/488إنباء الغمر بأبناء العمر )،  (243اإلملام بأخبار من بأرض احلبشة من ملوك اإلسالم )ضمن رسائل املقريزي( )  (1)

 .  (7/154الالمع للقرن التاسع )
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ــفا تقريبا  ااإلمام إبراهيم بن حممد بن بدالي وقاد اجلهاد عام:  مث محل الراية من بعده أخوه ونصـ
 . هـ( 876حىت تويف عام )

 . (1)بداليبن حممد مشس الدين بن : أخوه مث محل الراية
 . هـ( 924وجاهد احلبشة ونصارى الربتغال حىت عام )مث توىل األمر األمري حمفوظ 

جاء دور وهكذا جرت األمور بني املسـلمني ونصـارى احلبشـة جهادا وقتاال يف سـبيل اهلل إىل أن 
ق الشـريعة اإلسـالمية  طبّ و ،  أمحد بن إبراهيم الغازي فواصـل اجلهاد ومضـى على سـرية من سـبقه: اإلمام
 . الشرعيةمصارفها  كاة والغنائم على مستحقيها ويفتوزيع أموال الز  يفوخاصة  حكمه يف

، وأصــلا البيت الداخلي الصــفو  وحدهرر و مدينة  هـــــــــــــــــ( ســيطر اإلمام على   934ويف عام )
ومل يزل أمر اإلمام بعد يعظم حىت صار إىل ما صاال إليه وأستفتا ©  وحارب قطاع الطرق ومانعي الزكاة
عنه يف ذلك ما يبهر    ووظب على اجلهاد والغزو يف سبيل اهلل ونقلكثريا من بالد احلبشة وقهر الكفار  

ــبــه فتوحــاتــه إال  ثــل فتوحــات الصــــــــــــــحــابــة كمــا يقولــه   ®العقول حىت مسعــت بعضــــــــــــــهم يقول مــا تشــــــــــــ

 . (2)العيدروسي
 هــ( على يد النصارى الربتغاليني  949)عام   استشهد ىتحال بالنصر  جهاده مكلّ   اإلمام  واصلو 

 . وتفرقت مجوعه
 .  وواصل املسرية هـ(  966أمري نور عام ): مث محل الراية من بعده اإلمام

(  ه1339)ربيع الثاين عام  -  10املتوىف يف الـ  عبد اهلل حسن  حممد  جاء دور اإلمام السيد    مث
  حثالة   من انضم إليهم منالذي وقف بعزميته الصادقة أمام مجوع نصارى احلبشة واإلجنليز واإليطاليني و 

 .  هـ( تقريبا  1317ابتداء من عام ) اعام 20املرتدين من القبائل والطوائف واملمالك املوالية هلم 

 
،  وما بعدها  (237ملوك اإلسالم )ضمن رسائل املقريزي )صـ/اإلملام بأخبار من بأرض احلبشة من  :  التارخيي راجع  السرد هذا    يف  (1)

(  3/4الضوء ألهل القرن التاسع )، ( 4/24و)، ( 3/488( إنباء الغمر بأبناء العمر )324، 7/285السلوك ملعرفة دول امللوك )
 .  (426، 445، 423، 6/415قالئد انلحر يف وفيات اعيان ادلهر )، (11/251و) (154-7/153و)

 .  ( 10/279وعنه ابن العماد احلنبلي يف الشذرات )، (265العاشر )صـ/السافر عن أخبار القرن النور  (2)
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احلركة اليت قادها الشي  حسن :  من بينها  يف فرتات الحقة   مث ثارت من بعده حركات جهادية 
نها  وسط البالد وم  واحلبشة  النصارى اإليطاليني  ضدخاضت جهادا  اليت  م( و 1928برسين املتوىف )

 .  اليت ثارت يف وجه اإلجنليز يف مشال البالد الشي  بشرياحلركة اليت قادها : أيضا
ر بالقرآن وحرفه وسب  ف  الكفر والفجور وك  ي )لعنه اهلل(  وملا أعلن الطاغية املرتد حممد زياد بر 

وكان من بينهم كوكبة شهداء سورة  ،  لم الصادقونقام يف وجهه الدعاة وأهل الع  )‘(النيب حممدا  
 .  هـ( 1395من شهر حمرم من عام )  11النساء يوم اخلميس الـ 

املرتد ملا غزت احلبشة البالد جاهبهم العلماء والدعاة وطالب العلم اجملرم  ط النظام  قسبعدما  و 
 . أنصارا ومهاجرين يف معارك ال تزال منقوشة يف أذهان الصليبيني

ربيع  -  24انعقد لعلماء الواليات اإلسالمية مؤمترهم اخلامس بتاري  الـ    إكماال لتلك املسريةو 
 اممم يل ىل مل يك  ىك لكمك اك  يق ىق} :  شعار:  وت،  هـ1444- األول

للب  (1){ ين ىن  نن من زن رن احلالية  األوضاع  يف  يف ،  الدللنظر  والبحث 
 :  التاليةوتداول العلماء يف مؤمترهم األمور . اجلارية فيه املستجدات 
 .  يةالعلمان مالقائمة على النظ ات احلكوميف حكم اإلسالم  (1)
 .  العلمانيةالفرق بني الدولة اإلسالمية وبني الدولة  (2)
 .  احلكومات العلمانية واجب الشعب الصومايل املسلم واه (3)
 . احتلت بالد املسلمنيإذا حكم اجلهاد  (4)
 .  تطبيق الشريعةواه واجب الشعب الصومايل  (5)
 .  فار يف مواجهة دعوة الرسل وأتباعهمأساليب الك (6)
 .  علماء السوء ودورهم يف إضالل األمة واحتالل أراضيها (7)
 . وبراءة اجملاهدين من بدعتهم؟ اخلوارج من هم (8)

 
 .  ( من سورة البقرة221اآلية ) (1)
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 .  اإلرجاء وأهله وموقف السلف منه (9)
 .  التنصري واملنصرون وسبل مواجتهم (10)
 الفساد األخالقي وكيفية مواجهته  (11)

 : يام أمجع العلماء املشاركون يف املؤمتر وقرروا ما يليوبعد مداوالت ومباحثات جرت أل
 : 4- 1لبيانات الختامية لمؤتمرات العلماء  اتأييد ما جاء في : )أوال( 

 . يؤيد العلماء مجيع القرارات اليت حوهتا البيانات الصادرة من مؤمتراهتم األربعة األوىل
 : العلمانية حكم اإلسالم في الحكومات القائمة على النظم : )ثانيا( 
 : يف املسلمنيمن  اثنان ال خيتلف  (1)
اهللأ (أ) رسله  ن  واإلحلاد  (پ)   بعث  والكفر  الشرك  ونبذ  هو .  بالتوحيد  وهذا 

 .  اإلسالم العام الذي تطابقت عليه الرسل وبه أنزلت الكتب
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ}:  (¸) املوىلقال  

 . (1){ىبيب
هو الدين الذي أمجعت األنبياء عليه من أوهلم ©  عن التوحيد:  (¬( ) هـ  751قال ابن القيم )

 .  (2) ®كلهم جاء به وأخرب عن اهلل أنه دينه الذي رضيه لعباده وشرعه هلم وأمرهم به  إىل خامتتهم
من    أديان:  هي  ©حكم الشعب®  والدميقراطية©فصل الدين وعزله عن احلياة®    العلمانيةن  أ (ب )

حبيث    هبا رسله وال أنزل هبا كتبه وأهنا مغايرة ومباينة لدين اإلسالم متام املغايرة   اهلل  وضع البشر مل يبعث
 .  بالكتاب والسنة واإلمجاعكفرية    اأديانلكوهنا  ال ميكن اجتماعها معه حبال

 
   ( من سورة النحل.36اآلية ) (1)

 .  (1160-1159/ 2مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة )(2)
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ــنقيطي .  (1){مك لك خك حك جك مق}:  (´)قال  : (¬)هــــــــــــــــــــ(    1393)قال الشـــ

 . (2)®أن متبعي أحكام املشرعني غري ما شرعه اهلل أهنم مشركون باهلل ...اآليات ويفهم من هذه ©
 . كافراإلسالم فهو  ابتغى دينا غري دين  هذه احلكومات تتبع وتبتغي الدميقراطية ومنن أ (ت )

 زب  رب يئ  ىئ  نئ مئ  زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ}:  (¸)  قال

 . (3){مب
وأن  ،  اإلسالم نس  كل دين كان قبلهدين  بأن  اإلمجاع  وصا  ©(  هـ  456ابن حزم )اإلمام  قال  

ومن قال  ....  غري مقبول منه،  ومل يتبع القرآن فإنه كافر مشرك،  من التزم ما جاءت به التوراة أو اإلجنيل

 .  (4) ®يف شيء من الدين خال  هذا فهو كافر بال خال  من أحد من األئمة
و أ (ث ) والدميقراطية  العلمانية  باتباع  تأمر  احلكومات  هذه  إليهان  هبا  ،  التحاكم  الناس  وتلزم 

وتقاتلهم عليها وتستحل دمائهم وأمواهلم وأعراضهم هبا ومعلوم أنه ال جيوز ألحد األمر بالكفر وال 
 .  اإلذن فيه
كفر وردة إذا كان  ال نزاع بني املسلمني أن األمر بالشرك  ©:  (¬)  هـ(   728)   ابن تيمية   قال

 .  (5) ®والرتغيب فيه كفر وردة إذا كان من مسلممن مسلم وأن مدحه والثناء عليه 
القائمة على النظم العلمانية واألعرا  اجلاهلية كافرة كفرا ينقل عن  دولوال احلكومات ن أ (ج)
 جه هن  من  خن حن جن مم  حمخم جم هل } :  (¸اهلل )  قال.  بإمجاع املسلمني  امللة

 . (6) {مه

 
 .  ( من سورة الكهف 26اآلية ) (1)

 .  ط عطاءات العلم(   109- 108/ 4أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ) (2)
 .  ( من سورة آل عمران 85اآلية ) (3)

 .  (165-164/ 8احمللى باآلثار ) (4)
 .  ( 3/54بيان تلبيس اجلهمية ) (5)
 .  ( من سورة املائدة 50اآلية ) (6)
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هذا حكم  :  ويتوقى أن يقال يف واليته©:  ( هـ  403مام أبو عبد اهلل احلليمي الشافعي )اإلوقال  
يف    (جل ثناؤه)قال اهلل  .  م إال اهللك  إذ ال ح  ،  هذا حكم الديوان فإن هذا من قائله إشراك باهلل،  اهلل

هذا  ©:  فمن قال  . ...( 1) {نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب}:  كتابه
فأقره عليه واعترب طاعته وتعظيما  ، ليهافإن مسع بذلك و ، فقد أشرك، ®وهذا حكم الديوان©  ®حكم اهلل

 . (2)®كان مثله،  له
فمن ترك الشرع احملكم املنزل على حممد بن عبد  ©:  (¬)هـ(    774)حلافظ ابن كثري  اقال  و 

وقدمها  ® الياساق©فكيف  ن واكم إىل ، وواكم إىل غريه من الشرائع املنسوخة كفر اهلل خامت األنبياء 

 . (3)®بإمجاع املسلمنيمن فعل ذلك كفر ؟ عليه
 .  (پن كفر هذه احلكومات معلوم باالضطرار من دين الرسل )أ (ح)

من  أن  ومعلوم باالضطرار من دين املسلمني وباتفاق مجيع املسلمني  ©:  (¬قال ابن تيمية )
فهو كافر وهو ككفر من آمن  )‘(  سوغ اتباع غري دين اإلسالم أو اتباع شريعة غري شريعة حممد  

 . (4)®ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب 

أو ،  شرعه اهللأن من بدل ما  :  ضرورةوقد علم من الدين  ©:  (¬( )هـ  1258)  وقال التسويل

 . (5) ®وأن إقامة حدود اهلل واجبة من غري فرق بني وضيع أو شريف، م اهلل فهو كافرأحل ما حرّ 

املدافع عنها أ (خ) الشاك فيه واجملادل  بتأويل    املتأول هلاأو    بفتواه   ن املخالف يف تكفريها أو 
من اتباع النظم اجلاهلية   عليه  مع العلم هبا و ا هي  كالمها وحبث املخارج لتصرفاهتا املنافية لإلسالم

 
   ( من سورة األنعام.62اآلية ) (1)

 .  (188-187/ 3املنهاج يف شعب اإلميان ) (2)
 .  ت الرتكي(  163-  162/ 17البداية والنهاية ) (3)
 .  ( 524/ 28جمموع الفتاوى ) (4)
 .  ( 165ـ/أجوبة التسويل عن مسائل األمري عبد القادر يف اجلهاد )ص (5)
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واملخالف للمعلوم الضروري   ضروري من الدينإلمجاع املسلمني الوابتغائها دينا واجب االتباع خمالف  
 .  املسلمني من الدين كافر كفرا ينقل عن امللة بإمجاع

 رب  يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}: (¸) قال اهلل

 .  ( 1) {نت مت زت يبرت ىب نب مب زب

فما كان هلل فيه نص حكم أو  :  االختال  وجهان©:  (¬( )هـ  204قال اإلمام الشافعي )

 . (2)®لرسوله سنة أو للمسلمني فيه إمجاع مل يسع أحدا علم من هذا واحدا أن خيالفه
 .  ®وال أقول ذلك يف اآلخر، حمرم: أحدمها : االختال  من وجهني©: (¬وقال أيضا )

 ؟ ®فما االختال  احملرم©: فقيل له
مل حيل االختال   :  احلجة يف كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا به  اهلل  أقام  كل ما  ©:  فقال

 . (3)®فيه ملن علمه
فما أقام اهلل به احلجة على خلقه حىت يكونوا على بينة منه  :  االختال  وجهان ©:  (¬وقال )

والذي ال حيل ،  فذلك الذي ذم اهلل عليه  فإن اختلفوا فيه،  وال هلم مفارقته،  ليس عليهم إال اتباعه=
  فال حيل له ،  أو سنة قائمة،  كتاب اهلل الذي ال حيتمل التأويلنص  خالف  فمن  ....  االختال  فيه

 . (4) ®خال  مجاعة الناس وإن مل يكن يف قوهلم كتاب أو سنة أحسبه حيل لهوال ، اخلال 
فإهنا مما  ؛ فكل مسألة يقطع فيها باإلمجاع وبانتفاء املنازع من املؤمنني©: (¬وقال ابن تيمية )

وأما إذا كان يظن .  وخمالف مثل هذا اإلمجاع يكفر كما يكفر خمالف النص البني،  بني اهلل فيه اهلدى
وخمالف مثل ،  اع وال يقطع به فهنا قد ال يقطع أيضا بأهنا مما تبني فيه اهلدى من جهة الرسولاإلمج

 
 .  ( من سورة النساء115اآلية ) (1)

 .  (40مجاع العلم )صـ/ (2)
 .  (1680-1672): رقم،  (136-135)صـ/،  (560الرسالة ) (3)
 .  ( كتاب إبطال االستحسان80-9/79األم ): وانطر،  (1/441املدخل إىل علم السنن ) (4)
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 . (1)®بل قد يكون ظن اإلمجاع خطأ؛ هذا اإلمجاع قد ال يكفر
أنا واقف أو  :  وال يسع أحدا أن يقول©:  (¬( )هـ  885البقاعي )اإلمام برهان الدين  وقال  

.  ألن الكافر من أنكر ما علم من الدين بالضرورة؛  ذلك يقتضي الكفرألن  ؛  وال أنفي،  ساكت ال أثبت

 . (2) ®ومن شك يف كفر مثل هذا كفر

 .  )‘( ورسوله هو الشك يف كفر من كفره اهللاخلال  يف تكفري هذه احلكومات ن أ ( د)

أمجع العلماء على أن شامت النيب  ©:  (¬( ) هـ  256قال اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن سحنون )
صلى اهلل عليه وسلم املتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب اهلل له وحكمه عند األمة القتل ومن  

 . (3) ®شك يف كفره وعذابه كفر
ومجيع أهل القبلة ال اختال   ©:  (¬)(  هـ  377)وقال اإلمام أبو احلسني امللطي الشافعي  

إميان له ألنه ال يعر  كفرا من إميان بينهم أن من شك يف كافر فهو كافر ألن الشاك يف الكفر ال  

 .  (4) ر®فليس بني األمة كلها املعتزلة ومن دوهنم خال  أن الشاك يف الكافر كاف
يف تكفري من توقف يف تكفري من    (¬) هـ(    486)وقال القاضي عيسى بن سهل اجلياين  

: عليه من كتابه أن يقول  سوله ويؤمن  ا أنزلهر أفيحل ملسلم يعلم اهلل و ©:  علم كفره من الدين ضروروة
والقائل به كعابد وثن ،  بل هذا هو الكفر الصراح؟  إن هذا غري كفر وإن معتقده والقائل به غري كافر

ارتاب فيه فكافر    و أمن قال بغري هذا  ،  ا رائحة اجلنة أبًدايخملد يف النار ال ير   )¸(كافر مفرت على اهلل  

 . (5) ®مثلهم أو شاك قد أضل دينه وأخطأ طريقه
ونكفر من مل يكفر من دان  ©:  (¬)هـ(    727الشافعي )وقال اإلمام عالء الدين بن العطار  

 
 .  (39/ 7جمموع الفتاوى ) (1)
 .  (225وذير العباد من أهل العناد ببدعة االواد )صـ/ (2)
 .  (16-2/15الصارم املسلول ) (3)
 .  (40الرد على أهل البدع )صـ/ التنبيه و  (4)
 .  ( 6/186فتاوى الربرْزريل )، ( 730ديوان األحكام )صـ/ (5)
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وإن أظهر مع ذلك اإلسالم ،  أو صحا مذهبهم،  أو شك ،  أو وقف فيهم..  بغري ملة املسلمني من امللل
وكذلك نقطع  .  فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خال  ذلك =  واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه

 .  (1) ®بتكفري كل قائل قوال يتوصل به إىل تضليل األمة
أما من اقرتن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النيب وإمنا غلط ©:  (¬وقال ابن تيمية )

وكذلك من زعم  .  شك يف كفر من توقف يف تكفريه  شك يف كفره بل ال  جربيل يف الرسالة فهذا ال 
وكتمت أو زعم أن له تأويالت باطنة تسقط األعمال املشروعة وحنو منهم أن القرآن نقص منه آيات  

وأما من  ....  ذلك وهؤالء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية وهؤالء ال خال  يف كفرهم
إال نفرا قليال ال يبلغون بضعة عشر نفسا أو  )‘( جاوز ذلك إىل أن زعم أهنم ارتدوا بعد رسول اهلل 

من الرضى  :  فإنه مكذب ملا نصه القرآن يف غري موضع؛  م فهذا ال ريب أيضا يف كفرهأهنم فسقوا عامته

 . (2) ®بل من يشك يف كفر مثل هذا فإن كفره متعنيوالثناء عليهم  عنهم
تيمية ) ومن شك يف كفر هؤالء بعد معرفة قوهلم ومعرفة دين يف االوادية ©:  (¬وقال ابن 

 .  (3)®كفر اليهود والنصارى واملشركنيكمن يشك يف  ،  اإلسالم فهو كافر
ومن ،  وال شّك أن من شّك يف كفر عابد األصنام وجب تكفريه©:  (هـ  840وقال ابن الوزير )

 . (4) ®وال عّلة لذلك إال أّن كفره معلوم من الّدين ضرورة، كفر  مل يكّفره
من   االذي قاد كثري :  هو  مع العلم حباهلا  ن عدم تكفري هذه احلكومات واحلكم  بإسالمهاأ ( ذ)

  عظيم   أبوجاد الزندقة وباب :  هوهذا  و .  الناس إىل مواالهتا ومظاهرهتا على املسلمني وعلى التجسس هلا
 . إىل حبار املكفرات والنواقض

ن التكفري يؤدي إىل الكفر على اإلمجاع إذا أدى  إ©:  (هـ1232قال الشي  عثمان بن فودي )
 

 .  ( 2/1071االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد ) (1)
 .  (1111-3/1108الصارم املسلول ) (2)
 .  ( 2/368جمموع الفتاوى ) (3)
 .  (2/509الروض الباسم ) (4)
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منصوصا يف   إذا كان الكفر  التكفري يؤدي أيضا إىل الكفر على اإلمجاعن عدم  إو ،  إىل تضليل األمة

 . (1) ®الكتاب أو السنة املتواترة أو اإلمجاع
ي إىل الكفر إذا كان الكفر منصوصا يؤدّ =  ر  ن عدم تكفري من صدر منه فعل كفْ وقال أيضا ©إ

وهذه املواالة  .  يصدر إال من كافر  يف الكتاب أو السنة املتواترة أو أمجع املسلمون على أن هذا الفعل ال
بل جيب  .  مما نص الكتاب على أهنا من الزم عدم اإلميان واالمجاع أيضا على أن هذه املواالة كفر

 (2) مل®  ©  وإنعليك يا أخي أن تكفر كل من قال بأن املواالة ليست كفرا ألنه كّذب  ا يف التنزيل  

 . (3)®لإلميانتكفره فأنت للكفر حينئذ أقرب منك 

مل يعر  اإلسالم الذي    احلكومات مع العلم حباهلا وما هي عليه  ن من مل يعر  كفر هذهأ (ر )
 .  بعث اهلل به رسله

شروط الصالة  :  ولو أن رجال قال©:  )¬(  (هـ  1206اإلمام حممد بن عبد الوهاب )  قال
مل  ، أو لغري القبلة، غري وضوءأو على ، فإذا رأى رجال يصلي عريانا بال حاجة ، مث سردها كلها، تسعة

مث  ،  األركان أربعة عشر:  ولو قال؛  مل يكن قد عر  الشروط ولو سردها بلسانه،  يدر أن صالته فاسدة
ومل يفطن أن صالته  ،  ومن ال جيلس للتشهد،  ومن ال يركع،  مث رأى من ال يقرأ الفاوة،  سردها كلها

 .(4)®هلل يف التفطن هلذه املسألةفاهلل ا؛ مل يكن قد عر  األركان ولو سردها، باطلة
النصوص السماوية اليت ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين  وهبذه  ©(:  ¬وقال الشنقيطي )

يتبعون القوانني الوضعية اليت شرعها الشَّيطان على ألسنة أوليائه خمالفة ملا شرعه اهلل جل وعال على 
أنه ال يشكُّ يف كفرهم وشركهم إالَّ من طمس اهلل بصريته، وأعماه (  پ)  ألسنة رسله

 
 .  ( 133اجلامع احلاوي لفتاوى الشي  عثمان بن فودي )صـ/ (1)
 .  حر  النفي ساقط من املصدر (2)
 .  (143-142املصدر السابق )صـ/ (3)
 .  (111-10/110الدرر السنية يف األجوبة النجدية ) (4)
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   . (1)®عن نور الوحي مثلهم
من اتباع    بإسالمها مع العلم حباهلا و ا هي عليه  ن عدم تكفري هذه احلكومات واحلكم  أ (ز )

موجب لقتال    -وواحد من هذا كا -  واإللزام هبا  األنظمة العلمانية والتدين هبا واالنقياد هلا واألمر هبا
 .  من اتصف به

السنية الدرر  به©:  ففي  اتصف  ملن  اجلهاد  يوجب  املشركني:  مما  تكفري  يف ،  عدم  الشك  أو 

 .  (2) ® كفرهم

بل هو كفر ظاهر معلوم ،  خالفة فيه حرامادعاء التأويل يف تكفري هذه احلكومات واملن  أ (س )
 .  ها من نصوص الكتاب والسنة وإمجاع األمةمن الدين ضرورة ملا تضافر يف تكفري 

ميض فيه كتاب ما مل  ©:  ألمر اجملتهد فيه هوفإن    لالجتهاد والنظر  االمسألة كهذه ليست جم إن  و 

 .(3) ®موجود فالفأما وشيء من ذلك ® ©وال سنة وال يوجد الناس اجتمعوا عليه

كانت موافقته للصواب  =  (4)وما مل تثبته معرفته،  ومن تكلف ما جهل©:  (¬قال الشافعي )
إذا ما نطق فيما ال  ،  وكان خبطئه غري معذور ؛  واهلل أعلم،  غري حممودة  -إن وافقه من حيث ال يعرفه-

 .  (5) ®فيهوالصواب اخلطأ بني بالفرق  حييط علمه 
إن السبب إذا كان ©:  يف حكم االجتهاد يف غري حمله  (هـ  370)اجلصاص    اإلمام أبو بكر  قالو 
فأصاب  ،  أال ترى أن من رمى مسلما حمظور الدم.  فغري جائز أن يستحق الثواب على مسببه،  حمظورا

 .  (6) ®لكون السبب الذي عنه كان حمظورا. أنه ال يستحق الثواب هبذه اإلصابة: كافرا حربيا

 
 . ط عطاءات العلم(  109/ 4أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ) (1)
 .  ( 291/ 9) األجوبة النجدية الدرر السنية يف  (2)
 (. 120-5/114: املوافقات )يف ضابط جماالت االجتهاد : وانظراالستحسان.  ( كتاب إبطال 9/71األم ) (3)
 .  « وما مل يثبته معرفة»:  (2/157يف طبعة دار ابن اجلوزي ) (4)
 .  ( 178): رقم، دار املنهاج(: ط -21( )صـ/53الرسالة )صـ/ (5)
 .  ( 4/57الفصول يف األصول ) (6)
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وال مع دليل قائم من ،  حنن ال جنيز االجتهاد مع نص الكتاب والسنة وإمجاع األمة©:  أيضاوقال  

 . (1)®واحد من هذه األصول

ألن  ؛  ال يقبل من أحد علم حال هذه احلكومات وما هي عليه ادعاء التأول يف عدم تكفريهاف
فاملتأول يف ذلك ال شك أنه ،  الدينإذ التأويل ال يكون يف املعلوم الضروري من  ؛  ذلك تكذيب وكفر

التأول  بادعاء  ارتكاهبا  املعاصي ال جيوز  أن  العلماء على  الدين وقد أمجع  عاص خمالف لضروريات 
 .  واالجتهاد

يعذر إنه ال  : ومن قول أهل السنة©: ( )¬(386قال اإلمام أبو حممد بن أيب زيد القريواين )
بدعة إىل  اجتهاده  وّداه  اخلوارج؛  من  عن    ألن  بتأويلهم  خرجوا  إذ  يعذروا  فلم  التأويل  يف  اجتهدوا 

 . (2) ®وجعل اجملتهد يف األحكام مأجورًا وإن أخطأ، فسماهم )’( مارقني من الدين، الصحابة

العلماء سلفا وخلفا أن    (3)ذكروما  ©:  )¬((  هـ  1285)عبد الرمحن بن حسن  اإلمام  قال  و 
وإمجاع علماء  ،  وهذا كذب على الكتاب والسنة؛  فاعله باجتهادهويعذر  ،  الشرك يسوغ فيه االجتهاد

 .  (4) ®والوعيد من اهلل لفاعلها، بل املعاصي كلها ال يعذر أحد ارتكبها بدعوى أنه جمتهد، األمة

  ع إظهاره أباح التأول فيما هو ظاهر يف الكفر أو صريا فيه فقد أجاز الكفر وشرّ   ن منأ ( ش)
 .  وخروج من اإلسالم وقد مر أن ذلك كفر وردة. وارتكابه

يف كالم البن   - وكان هو قاضي املالكية-هـ(  342القاضي حممد بن أمحد البساطي )قال  ا  ومل
 !  ®كفرت  ©: البخاريعالء الدين حممد اإلمام قال له ® ميكن تأويل كالمه©: عريب

ممن كان يف جملسه ومن  ،  وسّلم له أهل عصره ذلك ©:  قال البقاعي يف موافقة العلماء للبخاري
 خمتلف املذاهب األربعة ومن بينهم ابن حجرمث مسى مجاعة من    ®وما طعن أحد فيه بكلمة،  غريهم

 
 .  ( 59/ 4املصدر نفسه ) (1)
 .  (121اجلامع يف السنن واآلداب واملغازي والتاري  )صـ/ (2)
 .  يعين مل يذكر العلماء فما للنفي (3)
 .  (549/ 11الدرر السنية يف األجوبة النجدية ) (4)
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وما خلص البساطي من ذلك إال بالرباءة من اعتقاد ©:  مث قال.  هـ(   855والبدر العيين )   هـ(  852)

 . (1)®وتكفريه ملن يقول بقوهلم ، ومن طائفة االوادية، االواد

األهواء وقال معنوي أو كالم له معىن صحيا أهل  كالم  حسن  ومن  ©:  وقال علماء األحنا 

 . (2) ®احملسن وكذا من حسن رسوم الكفرةإن كان ذلك كفرا من القائل كفر 
 : الفرق بين الدولة اإلسالمية وبين الدولة العلمانية : )ثانيا( 
هوإ (1) الدميقراطية  الدولة  وبني  اإلسالمية  الدولة  بني  الفرق  والشرك :  ن  التوحيد  بني  الفرق 

بني الدولة الدميقراطية مقارنة بني احلي وامليت بل و املقارنة بني الدولة اإلسالمية  عقد  ف.  واإلميان والكفر
 .  ومن إضاعة الوقت ضرب من العبث وه

 خئ  حئ  جئ ىييي ني  مي  زي ري  ٰى ين  ىن  نن }: (¸قال اهلل )

 . (3) {حب جب  هئ مئ
وأما  ،  يف الدولة اإلسالمية هو اهلل  راماملعبود املتبع املطاع املشرع احمللل للحالل احملرم للح  نإ (2)

وإله الناس  ،  البشر  فإله الناس يف الدولة اإلسالمية هو خالق.  هوى البشر:  يف الدولة الدميقراطية فهو
 .  البشر ىيف الدولة الدميقراطية هو هو 

( اهلل   حق مف خف حف  مغجف جغ مع جع مظ حط مض  خض} :  ( ¸قال 

 . (4) {حم جم  هل  مل خل حل جل لكمك خك  حك جك مق

 
 .  ( 127تتبيه الغيب إىل تكفري ابن عريب )صـ/ (1)
 .  (134/  5ق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري )البحر الرائ (2)
 .  ( من سورة املائدة100اآلية ) (3)

 .  ( من سورة القصص50اآلية ) (4)
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إما االستجابة هلل والرسول وما :  فقسم األمر إىل أمرين ال ثالث هلما©:  (¬قال ابن القيم )

 . (1)  ®اهلوىفكل ما مل يأت به الرسول فهو من ؛  وإما اتباع اهلوى ، جاء به
الدولة اإلسالمية هوإ (3) املتبع يف  الدين  والشرع .  اهلل وسنة رسوله )‘( الوحي كتاب  :  ن 

 . أهواء الناس ورغباهتم : املتبع يف الدولة الدميقراطية هو
يف شيء   فال التقاء بينهما،   يف اإلله املعبود ويف الدين املتبعنيالدولت ثبت اختال     إذانه  إ (4)

 . حبال من األحوال
 ىن خنمن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل}:  (¸ال اهلل )ق

 . (2) {يه ىه مه جه ين
الدولة اإلسالمية وفظ الدين على أصوله املستقرة وما أمجع عليه سلف األمة وتطبق ن  إ (5)

البيضة ووفظ  احلدود  وتقيم  هيف.  الشريعة  وفروعه:  باختصار  أصوله  الدين كله  والدولة  .  وفظ 
 .  عيه للكفر واإلحلاد وسائر القبائا واخلبائثاتضيع الدين وتفتا الباب على مصر : الدميقراطية

 : علمانية واجب الشعب الصومالي المسلم تجاه الحكومات ال: )ثالثا( 
 : واجب الشعب الصومايل املسلم واه هده احلكومات يتلخص فيما يلي

 . تكفريها والكفر هبا (1)

 بغضها  (2)

 معاداهتا  (3)

 . قتاهلا واخلروج عليها (4)

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي}:  (¸)قال اهلل 

 
 .  (505، 98/ 1أعالم املوقعني عن رب العاملني« ) (1)
 .  ( من سورة األعرا  58اآلية ) (2)
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 . (1){حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت

ــفـة الكفر بـالطـاغوت فـأن تعتقـد بطالن  ©:  (¬قـال اإلمـام حممـد بن عبـد الوهـاب ) فـأمـا صــــــــــــ
أن اهلل ، وأما معىن اإلميان باهلل فأن تعتقد،  وتعاديهم، وتكفر أهلها،  وتبغضـها،  وترتكها،  عبادة غري اهلل

ــواه، هو اإلـله املعبود وحـده وتنفيهـا عن كـل معبود ،  العـبادة كلهـا هللوختلص مجيع أنواع ، دون من ســــــــــــ
ــواه ــفه ،  وتبغض أهل الشـــــــرك وتعاديهم،  ووب أهل اإلخالص وتواليهم،  ســـــ وهذه ملة إبراهيم اليت ســـــ

 . (2)®نفسه من رغب عنها
 .  عليه مواالة الطائفة ونصرهتا وبذل املال هلا ان على الشعب املسلم أن يعلم أن حرامإ (5)

 مض  خض حض جض  خصمص حص  مس خس  حس  جس  مخ جخ }:  (¸قال اهلل )

 . (3){جل مك  لك خك جكحك مق حق  خفمف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط
املؤمنني أن يتخذوا الكفار   (¸)وهذا هني من اهلل  ©:  (¬( )هـ  310قال اإلمام الطربي )

ولكنه كسر الذال منه للساكن  ،  يف موضع جزم بالنهي   ألنه®  يتخذ©ولذلك كسر  ،  أعوانا وأنصارا وظهورا
لقيه وهي ساكنة وأنصارا:  ومعىن ذلك .  الذي  الكفار ظهرا  املؤمنون  أيها  تتخذوا  توالوهنم على  ،  ال 

  فليس فإنه من يفعل ذلك  ،  وتدلوهنم على عوراهتم،  املؤمننيوتظاهروهنم على املسلمني من دون  ،  دينهم
  إال  الكفر يف ودخوله ، دينه عن بارتداده منه  اهلل وبرئ ، اهلل من برئ فقد بذلك  يعين؛ شيء يف اهلل من
،  فتظهروا هلم الوالية بألسنتكم،  فتخافوهم على أنفسكم،  إال أن تكونوا يف سلطاهنم،  تقاة  منهم   تتقوا   أن

.  (4)   ®بفعلتعينوهم على مسلم    وال،  وال تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر،  وتضمروا هلم العداوة

 .  ( 5) ®باإلميانوقلبه مطمئن ، التكلم باللسان: التقاة©: أنه قال( ƒوعن ابن عباس )
 

 .  ( من سورة املمتحنة4اآلية ) (1)

 .  ( 161/ 1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ) (2)
 .  ( من سورة آل عمران 28اآلية ) (3)

 .  (316-315/ 5جامع البيان يف تأويل القرآن )(4)
 .  ( 317/ 5تفسري الطربي = جامع البيان ط هجر ) (5)
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: (1){ىهيه مه جه  ين  ىن }:  (تعاىل)وصا أن قول اهلل  ©:  وقال اإلمام أبو حممد ابن حزم

 . (2) ®املسلمني من اثنان فيه خيتلف ال حق وهذا، فقط الكفار مجلة من كافر  بأنه ظاهره على هو إمنا
وأخرب هنا أن  مؤمنا    أخرب يف تلك اآليات أن متوليهم ال يكون  فإنه© :  ( ¬وقال ابن تيمية )

 .  (3)  ®فالقرآن يصدق بعضه بعضا متوليهم هو منهم
فرض عني عليه وأنه من أفضــــــــل   الطائفة قتال هذهن على الشــــــــعب املســــــــلم أن يعلم أن  إ (6)

 . وأنه مقدم على قتال اليهود والنصارى واملشركني. الطاعات والقربات 

ــافعي ) ــلم القوم مث ارتدوا عن اإلســـــــالم إىل أي كفر ©:  (¬( )204قال اإلمام الشـــــ وإذا أســـــ
فعلى  الذي ارتدوا فيه  موضــــــــعهميف قاهرون أو وهم مقهورون  ،  يف دار اإلســــــــالم أو دار احلرب ،  كان

 . (4)®املسلمني أن يبدؤوا جبهادهم قبل جهاد أهل احلرب الذين مل يسلموا قط
ــريعة دين اإلســــــــالم حمرمة©:  (¬وقال ابن تيمية ) ــواء كانوا أهل ، وإعانة اخلارجني عن شــــــ ســــــ

ــتحـبت ومل وإال  ،  واملقيم هبـا إن كـان عـاجزا عن إـقامـة ديـنه وجـبت اهلجرة علـيه،  مـاردين أو غريهم اســــــــــــ
ــلمني باألنفس واألموال. وب ــاعدهتم لعدو املســـ وجيب عليهم االمتناع من ذلك ، حمرمة عليهم،  ومســـ

 . (5)®فإذا مل ميكن إال باهلجرة تعينت، أو مصانعة، أو تعريض، بأي طريق أمكنهم من تغيب
 : إىل سائر بالد املسلمنييف يما جيري يف بالدنا و ف او انقسم ن الناس قدإ (7)

كافرة مرتدة خارجة عن اإلســـــــــالم وهي هذه احلكومات الكافرة وجنودها واملفتون هلا طائفة   (أ)
 . وكل من ضم إليها أو قاتل وت رايتها واملعينون هلا برأي أو مال، واملدافعون عنها بقول أو عمل

 
 .  ( من سورة املائدة 51اآلية ) (1)

 .  (416/  15احمللى باآلثار ) (2)
 .  (18-17/ 7جمموع الفتاوى ) (3)
 .  ت الداغستاين(  485/ 2خمتصر املزين ) (4)
 .  ( 28/240)  جمموع الفتاوى (5)
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وكل من أعاهنم  هلذه الطائفة املرتدة الكافرةيف ســـــــبيل اهلل منصـــــــورة وهم اجملاهدون طائفة   (ب )
 . إما برأي أو مال أو أية إعانة

ــليبيني دون عـذر شــــــــــــــرعيطـائـفة خمـذـلة مثبطـة   (ت ) . وهم الـقاعـدون عن جهـاد املرـتدين والصــــــــــــ
فلينظر الرجل من أي الطوائف  . وهؤالء وإن كانوا مســــــــلمني لكنهم وت الوعيد لرتكهم الفرض العيين

 ؟ يكون

منافق  كل  إال  مع العلم حباهلا  ذه الطائفة املرتدة  اد هنه ال ينهى وال مينع وال يثبط من جهإ (8)
 . جاهل شاك يف اإلسالم ونصرة اهلل

 مب خب حب جب هئ  مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري}:  (¸قال اهلل )

).  (1) {حت جت هب  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ} :  (¸وقال 

 . (2){مغ جغ مع جع مظ حط

جهاد الكفار وأمر بإسالم  بعد الكفر أعظم من إمث من هنى عن  إمث  وال  ©:  قال اإلمام ابن حزم

 . (3)®حرمي املسلمني إليهم من أجل فسق رجل مسلم ال حياسب غريه بفسقه
ــــــــــب قتال هذه احلنه  إ (9) عنها أو أثىن   انضم إليها أو ذب  من  جيب قتال كلكومات كما جيــــــ
ــاعدها أو  هاقوانين  عّظم  أوعليها  أو حكم بإســـــالمها   فيهم الكالم كره  أو وظاهرها على املســـــلمني  ســـ

 عقوبة وب بـــل، منافق أو جاهل إالّ   يقوهلا ال الباطلة اليت  باملعاذير  اهل يعتذر أخــــــذ  أومع العلم حباهلا  
فروض العينـية لا  أعظم  منيهـا  عل واخلروج    القـيام  ـفإن،  اعليهـ  القـيام  على  يعـاون  ومل احـاهلـ  عر   من  كـل

 .  على املسلمني

ــناً  من كانو ©:  (¬قال ابن تيمية )  حاهلم  عّر -حاهلم يعر  مل  أنه واّدعى- هبم  للظن  حمســـ

 
   ( من سورة النساء. 72اآلية ) (1)

   ( من سورة العلق.12-9اآليات ) (2)

 .  (398-7/397احمللى باآلثار ) (3)
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 . (1)®منهم وجعل هبم أحلق وإال اإلنكار هلم ويظهر يباينهم مل فإن
 : احتلت بالد المسلمينإذا حكم الجهاد : )رابعا( 
 . كما هو واقع اليوم  همبالدإذا احتل العدو  ى املسلمنين اجلهاد يتعني عل إ (1)

وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن احلرمة والدين فواجب ©:  (¬قال ابن تيمية )
له إمجاعا فالعدو الصــائل الذي يفســد الدين والدنيا ال شــيء أوجب بعد اإلميان من دفعه فال يشــرتط 

ــرط بل يدفع  وقد نص على ذلك العلماء أصــــــحابنا وغريهم فيجب التفريق بني . اإلمكانحبســــــب شــــ
واجلهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب والدعوة ،  الظامل الكافر وبني طلبه يف بالده دفع الصـــــــائل

ــناعة فيجب بغاية ما ميكنه وجيب على القعدة لعذر أن خيلفوا  ــان والرأي والتدبري والصــــــ واحلجة واللســــــ

 . (2)®الغزاة يف أهليهم وماهلم
 . وجودهن هذا اجلهاد املتعني ال يشرتط له إذن اإلمام وال إ (2)

ألن ؛  اجلهــاديؤخر  مل  ،  فــإن عــدم اإلمــام©:  (¬( )620قــال اإلمــام بن قــدامــة املقــدســــــــــــــي )

 . (3)®قسمها أهلها على موجب الشرع، وإن حصلت غنيمة. مصلحته تفوت بتأخريه

ن القول باشرتاط اإلمام للجهاد املتعني على املسلمني وحي أوحاه إبليس إىل بعض أوليائه  إ (3)
يغزوا العدو وحده إن    ءحجة أوجبوا ذلك وقد قرر الفقهاء أن املر و   دليل  الدجل وإال فبأيمن علماء  

 .  عليه قدر

إن اجلهاد املتعني ال جيوز إال  :  القول  ن©إ:  ( )¬( 1047قال اإلمام إبراهيم بن عبد الرمحن )
وأشار إىل األضرار  .  ®وليسوا من أهله بإذن اإلمام بدعة يروجها املتفقرة املستغلون للعامة املنتسبون للعلم  

،  وأخذ البالد ،  وسيب الرقاب ،  وهنب األموال،  الواقعية اليت أحلقها الكافر احملتل باملغاربة من شن الغارات 

 
 .  ( 2/133املصدر السابق ) (1)
 .  (538/ 5الفتاوى الكربى البن تيمية ) (2)
 .  ت الرتكي(  17/ 13املغين البن قدامة ) (3)



 
 

20 

 

مقالة قريبة من الكفر ©وذكر أن منع اجلهاد يف ظرو  كهذه  .  مع تعذر إمام يرجع إليه ويستغاث به

 . (1) ®أو هي الكفر بعينه
وما هتذي به بعض األلسنة ©:  ( )¬(1052وقال اإلمام أبو عبد اهلل سيدي العريب الفاسي )

فكلمة أوحاها شيطان اجلن إىل شيطان  ،  جيوز اجلهاد لفقد اإلمام وإذنه  يف هذه األزمنة من أنه ال
يف  ،  اإلنس هذيانهأفقّرها  زخار   لسانه يف  على  ألقاها  مث  اجل،  ذنه  عن  وتثبيطا  للعباد  ،  هادإغواء 

والذي تشهد له  ،  وحسبك فيمن يقول ذلك أنه من أعوان الشيطان وإخوانه املعدين يف الغي والطغيان
تكاد توجد له    ال،  ألن القيام به اآلن عسري،  األدلة أن اجلهاد اآلن أعظم أجرا من اجلهاد مع اإلمام

فيكون للواحد ،  أل االعلى ذكرهوينشـر يف امل،  يضاعف أجرهفالقائم به اآلن  ،  يتهيأ له تيسري  وال،  أعوان

 . (2) ®ومياثل فاعل اخلري الدال عليه واملعني، أجر سبعني

ــي و  ــن آل الشـــ أن حجة بآية  أم ، بأي كتاب :  ويقال©:  (¬) قال اإلمام عبد الرمحن بن حســـ
واألدلة على ؛  والعدول عن سـبيل املؤمنني،  هذا من الفرية يف الدين؟!  اجلهاد ال جيب إال مع إمام متبع

والوعيــد يف ،  والرتغيــب فيــه،  من ذلــك عموم األمر بــاجلهــاد،  إبطــال هــذا القول أشــــــــــــــهر من أن تــذكر
ــبيل اهلل...  تركه ــه اهلل،  وكل من قام باجلهاد يف ســـ وال يكون اإلمام إماما ، فقد أطاع اهلل وأدى ما فرضـــ

فقد ،  واجتهد يف دفعه،  بإزاء العدو وعاداهكل من أقام  ....  ألنه ال يكون جهاد إال بإمام،  إال باجلهاد
؛ فال ـبد أن يكون هلـا أئمـة ترجع إىل أقواهلم وـتدبريهم،  وكـل طـائفـة تصـــــــــــــــادم عـدو اهلل، جـاهـد وال ـبد

،  فـإن تـابعـه النـاس أدوا الواجـب،  كمـا هو الواقع،  وأحق النـاس بـاإلمـامـة من أقـام اـلدين األمـثل فـاألمـثل
ــل التعاون على الرب والتقوى . وإن مل يتابعوه أمثوا إمثا كبريا خبذالهنم اإلســـالم،  قوي أمر اجلهادو ،  وحصـ

ــنة ،  ألجرهأعظم صـــــار  ،  فكلما قلت أعوانه وأنصـــــاره،  وأما القائم به كما دل على ذلك الكتاب والســـ
واملخــاطـب بـه املؤمنون فـإذا كـان هنــاك ،  وال ريـب أن فرض اجلهــاد بـاق إىل يوم القيــامـة....  واإلمجـاع

 
  - 2/389( نقال عن نوازل التسويل )195-194الفتاوى الفقهية يف أهم القضايا من عهد السعديني إىل ما قبل احلماية )صـ/  (1)

297)  . 
 .  (14 -3/6النوازل اجلديدة الكربى« ) (2)
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ال يســـــــــقط عنها فرضـــــــــه ، وجب عليها أن واهد يف ســـــــــبيل اهلل  ا تقدر عليه، منعة  معة هلاطائفة جمت
فليس يف الكتاب والســــــــــنة ما يدل على أن اجلهاد يســــــــــقط يف حال ...  وال عن مجيع الطوائف، حبال

 . (1)®إال ما استثىن يف سورة براءة، وال جيب على أحد دون أحد، دون حال
وعلى   وأن ال يبخلوه على أنفسهم، املسلمني أن ينفقوا ماهلم يف سبيل اهللن على التجار إ (4)

 . دينهم وعلى إخواهنم وأبنائهم اجملاهدين يف سيبل اهلل

، يا عبد اهلل هذا خري:  نودي من أبواب اجلنة، زوجني يف ســبيل اهللأنفق من  ©:  قال النيب )‘(
، ان من أهل اجلهاد دعي من باب اجلهادومن ك،  فمن كان من أهل الصــــــالة دعي من باب الصــــــالة

  ®،ومن كان من أهل الصــدقة دعي من باب الصــدقة،  ومن كان من أهل الصــيام دعي من باب الريان
،  بأيب أنت وأمي يا رســــــول اهلل ما على من دعي من تلك األبواب من ضــــــرورة :  (¢)فقال أبو بكر  

 . ®وأرجو أن تكون منهمنعم ©: قال، فهل يدعى أحد من تلك األبواب كلها
باجلهاد باملال  ©إن األمر:  (¬) م(  1933)  الشـــريف الســـنوســـيأمحد بن حممد قال اإلمام  و 

ــقيق األمر بـاجلهـاد بـالنفس كمـا يف القرآن واحلـدـيث ـبل جـاء مقـدمـا على اجلهـاد بـالنفس يف كـل ،  شــــــــــــ
وال ، جلهاد بالنفسوهذا هو الذي يدل على أن اجلهاد به أهم وآكد من ا،  موضــــع إال موضــــعا واحدا
فيجـب القـادر عليـه كمـا ،  ®من جهز غـازيـا فقـد غزا©:  كمـا قـال النيب )‘(،  ريـب أنـه أحـد اجلهـادين

فإن مل يقدر ، جيب على القادر بالبدن وال يتم اجلهاد بالبدن إال ببذله وال ينتصـــــــــــــر إال بالعدد والعدد
احلج بـاملـال على العـاجز بـالبـدن فوجوب أن يكثر العـدد وجـب عليـه أن ميـد بـاملـال والعـدة وإذا وجـب  

 . (2)اجلهاد باملال أوىل وأحرى®
©اهلل اهلل عباد اهلل خلصـوا أنفسـكم وأعراضـكم من أيدي الكفار واغسـلوا يا    (¬) وقال أيضـا

ــبعني ألفا،  ذوي اهلمم مالبس مروءتكم من العار وكونوا ، وجاهدوا باألنفس واملال فدرهم اجلهاد بســــــــــ

 
 .  (203-199/ 8الدرر السنية يف األجوبة النجدية ) (1)
 .  ( 18بغية املساعد يف أحكام اجملاهد )صـ/ (2)
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ــرعيـة والعقليـة قـد اتفقـت على . تعـاون واالئتال كرجـل واحـد يف ال وهـذا ممـا ال ريـب أن األدلـة الشــــــــــــ

 . (1)فرضية االواد العام واالتفاق التام بني مجيع املسلمني وهي كثرية ال ميكن حصرها®

حىت دفعا وابتداء  نه جيب قتال الطوائف والقبائل املمتنعة اخلارجة عن شــــــريعة اإلســــــالميةإ (5)
 . ويدخلوا يف اإلسالم كافة ويذعنوا حلكم اهلل ورسوله )‘(، فيه من الكفر والردةيتوبوا مما هم 

وإن كان حر     -  {ٰى ين  ىن }:  قوله   إن ©:  (333قال اإلمام أبو منصور املاتريدي )
  أن  على هذا دل؟! {يي  ىي  ني مي}: أال ترى أنه قال؛ فإن املراد منه اجلماعة - توحيد وتفريد 

  د عن اإلسالم يؤخذ وحيبس ويقتل إن أىبارت  إذا   واالثنني  الواحد  وألن ،  والعصابة   اجلماعة  منه   املراد
على ما نصب أبو بكر  ؛  واجلماعة إذا ارتدوا عن اإلسالم احتيج إىل نصب احلرب والقتال،  اإلسالم

 . (2)  الردة®احلرب مع أهل 
شـــــــــريعة  يقاتل من خرج عنثبت بالكتاب والســـــــــنة وإمجاع األمة أنه  ©:  (¬قال ابن تيمية )و 

إليهم  ا  )‘(وقتال هؤالء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النيب ....  اإلســــــالم وإن تكلم بالشــــــهادتني
املســـــــلمني فيتأكد قتاهلم كما ذكرناه يف قتال املمتنعني من املعتدين قطاع   فأما إذا بدءوا.  يقاتلون عليه

ــرائع كمـانعي الزكـاة واخلوارج وحنوهم. الطرق : وأبلغ اجلهـاد الواجـب للكفـار واملمتنعني عن بعض الشــــــــــــ
 فأما إذا أراد العدو اهلجوم على املسلمني فإنه يصري دفعه واجبا على املقصودين   ....جيب ابتداء ودفعا

 . (3)®مإلعانته؛ كلهم وعلى غري املقصودين
ــئل اإلمام أبو العباس أمحد بن زكري ــارى©: وســ ، عن قبائل من العرب امتزجت أمورهم مع النصــ

فال جيدهم ،  إذا أرادوا الغزو أخرب هؤالء القبائل النصـــــــــارى: حىت أن املســـــــــلمني،  وصـــــــــارت بينهم حمبة
والفرض أن املســـــــلمني ال يتوصـــــــلون إىل اجلهاد إال من بالد هؤالء  -يئنياملســـــــلمون إال متحذرين مته

 
 .  ( 55)صـ/  املصدر نفسه (1)
 .  (541/ 3تفسري املاتريدي = تأويالت أهل السنة ) (2)
 .  ( 359/ 28جمموع الفتاوى ) (3)
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 . ور ا قاتلوا املسلمني مع النصارى القبائل
دمــــــائهم اهلل يف  البالد؟  وأمواهلم،  مــــــا حكم  ينفون من  إال ؟  وهــــــل  النفي  من  أبوا  إن  وكيف 

 ؟ ®بالقتال
ومن ، ار الذين تولوهميوجب قتاهلم كالكف:  ما وصــــــــف به القوم املذكورون©: فأجاب  ا نصــــــــه
 . يتول الكفار فهو منهم

 ين  ىن خنمن حن جن  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:  قال )تعاىل(

 . (1){ىهيه مه جه
وال أظهروا ، وال كانوا خيربوهنم بأمور املســـــــــــلمني،  وال تعصـــــــــــبوا هبم،  إن مل مييلوا إىل الكفار وأما

 . (2) ®يقاتلون قتال الباغية: وإمنا وجد منهم االمتناع من النفري فإهنم، شيئا من ذلك 
وأمــا إن خرج معهم لقتــال املســــــــــــــلمني طوعــا ©:  اإلمــام عبــد الرمحن بن حســــــــــــــن )¬(  وقــال
 ر®وأعاهنم ببدنه وماله فال شك أن حكمه حكمهم يف الكف، واختيارا

فيقاتلون :  وتعصبوا به،  فإن أظهروا امليل للعدو الكافر©:  اإلمام أبو احلسن التسويل )¬(  وقال

 . (3)®وماهلم يفء، الكفارقتال 
 : اجب الشعب الصومالي تجاه تطبيق الشريعة و : )خامسا( 
أن يتمسك بكتاب ربه وسنة نتيه )‘( وأن حيكم :  ن على الشعب الصومايل املسلمإ (1)

 . ا ويكفر بكل شرع أو قانون آخر فال حيكمه وال يتحاكم إليه يف قليل وال كثريمهبما ويتحاكم إليه
 ينجه ىن من  خن حن  جن يم  ىم مم خم  حم جم  يل ىل مل  خل}:  تعاىلقال اهلل  

 
 .  ( من سورة املائدة 51اآلية ) (1)

 .  (210-209)صـ/ « أجوبة التسويل عن مسائل األمري عبد القادر يف اجلهاد (2)
 .  (209)صـ/  املصدر نفسه (3)
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 .  (1){يي  ىي مي خي حي  جي  يه ىه مه
 ( النجدي  اإلمام سليمان بن سحمان  التحاكم إىل  ©:  (¬( )هـ1349قال  أن  إذا عرفت 

، (2){ىفيف يث ىث نث}:  قال،  فقد ذكر اهلل يف كتابه أن الكفر أكرب من القتل،  الطاغوت كفر

لكان  ،  حىت يذهبوا،  واحلاضرةالبادية  اقتتلت  فلو  ،  الكفرهي  :  والفتنة.  (3){حنخن جن  يم ىم}:  وقال
...  )‘(اليت بعث اهلل هبا رسوله  ،  حيكم خبال  شريعة اإلسالم،  أهون من أن ينصبوا يف األرض طاغوتا

؟ فكيف جيوز لك أن تكفر ألجل ذلك ،  والّنزاع إمنا يكون ألجل الدنيا،  إذا كان هذا التحاكم كفرا
وحىت يكون الرسول أحب إليه ،  حىت يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها،  اإلنسانفإنه ال يؤمن  

 . (4) ®من ولده ووالده والناس أمجعني
وأن  ،  ن على الشعب الصومايل املسلم أن يدافع عن تطبيق الشريعة ويبذل الغايل والنفيسإ (2)

الذابني عن محا القائمني بشرع اهلل  الربرة اجملاهدين  أبناءه  ه وعن عرض األمهات ته وعن بيضينصر 
 .  وشر  اآلباء واألعمام واألجداد

 يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم}:  قال اهلل تعاىل

 . (5) {مئ خئ حئ جئ
 :  أساليب الكفار في مواجهة دعوة الرسل وأتباعهم: )سادسا( 

 : انتهج األعداء أساليب ووسائل خبيثة ماكرة ملواجهة احلق وأهله من أمهها

 
 .  سورة األحزاب ( من 36اآلية ) (1)

   ( من سورة البقرة. 217اآلية ) (2)

 .  ( من سورة البقرة191اآلية ) (3)
 .  (510/ 10الدرر السنية يف األجوبة النجدية ) (4)
 .  ( من سورة األنفال 72اآلية ) (5)
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لقطع التالحم العقدي والرتابط اإلمياين ؛  وهي من األســـــــلحة اليت يعتمدها العدو،  الدعاية (1)
 . فرد هبمنبني اجملاهدين وبني سائر املسلمني لي

 . استصدار الفتاوى االهنزامية من أحبار السوء لتحرمي اجلهاد وورمي اجملاهدين (2)

القارة اهلندية ضــــد احتالل االجنليز   ة مســــرية مســــلمي شــــبهل وهذه حيلة قدمية ركبها اإلجنليز لعرق
 . ألراضيهم

أن اجلهاد ورفع السالح يف وجه االجنليز ب: ومن الفتاوى اليت استصدرها اإلجنليز أن أفىت البعض
 . وأن من فعل ذلك فهو باغ جيب عقابه، الذين رفعوا شعار حرية التدين ال جيوز شرعا

 . (1) لتحاكم إليها ليس بكفر بل هو جائزأن احلكم بالقوانني اإلجنليزية وا: وأفىت آخر
 وىل اهلل الدهلوي  هباوكان االجنليز يهد  من مجع تلك الفتاوى امتصــــاص أثر فتوى قدمية أفىت

©إن األجزاء اليت حيتلها غري املســـــلمني :  فيهافيها املســـــلمني بوجوب اجلهاد ضـــــد االجنليز وجاء    ناشـــــد
وإن الوضـع احلريب قائم بينها وبني بقية اهلند حىت تعود ، السـرتدادهاجيب الـسعي  ، من اهلند دار حرب 

 . (2)إىل حكم اإلسالم®
ــليبيون ، عبد اهلل حســـــــــــــنحممد قام اإلجنليز بنفس الدور مع اجملاهد الســـــــــــــيد قد و  وهاهم الصـــــــــــ

 . ميارسون نفس الصنيع مع أحفاد الدراويش وأبنائهم الذابني عن محى الشرع

 . كالرفض والشرك،  ة والدعوات الضالة ونشرها بني املسلمنياملذاهب اهلدامتبين  (3)

الســـــيد اجملاهد الزعيم مع كما فعل اإلجنليز ،  االفرتاء واختالق الفرى وإلصـــــاقها باجملاهدين (4)
مع اإلمام العامل الشـــــــــــــهيد أمحد بن عرفان أيضـــــــــــــا وكما فعله .  ويشاحممد عبد اهلل حســـــــــــــن قائد الدر 

 
 .  (409-6/406تفسري املنار ) (1)
 .  ( 47أثر الفكر الغريب يف احنرا  اجملتمع املسلم اهلندي يف شبه القارة اهلندية )صـ/ (2)
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ــ بتاري     سو الذي قاد جهادا ضـــــروســـــا ضـــــد الصـــــليبيني واهلند (1)  الربيلوي - مجادى اآلخرة - 7الــــــــــــــــــ
ــ( يف معركة  1246 -12-24يف )قه اهلل الشهادة ز حىت ر  م1826-يناير-17هـــــــ=1241  يفهـــــ
وأكثر من ، إمساعيل بن عبد الغين العمري الدهلوياإلمام    يف ســاحة املعركة واســتشــهد معه، وث باالكر 

 . (2)جماهد 300

وذلـك من خالل الزج ببعض القبـائـل يف أتون .  هتييج القبـائـل وونيـدهم ضـــــــــــــــد اجملـاهـدين (5)
دول  عنها حرب ضــــــــــــروس ال قبل هلم بتحمل تكلفتها والصــــــــــــرب على مشــــــــــــاقها وأهواهلا وقد عجزت 

 . ا وخيلها ورجلهاجبيوشها وأركان حرهب

 :  احتالل أراضيهاو علماء السوء ودورهم في إضالل األمة : )سابعا( 
النصارى واليهود  نننا  إ (1) اليت سخرت نفسها خلدمة  الشرذمة  السوء هنا تلك  قصد بعلماء 
وخناجر    لحملة الصهيوصليبيةل  اأبواق  ت ء وصار لألمريكان مقابل ال شي  اوعن أرضه  اعن دينه  توتنازل

 .  باخلوارج واملارقني وتصفهمعلى قتال اجملاهدين  ورضيف خاصرة األمة  مسمومة يطعن هبا األعداء
حيي بن أخطب حني  :  يف ذلك   ةقدو من    لةويا دعاة الضال  إىل اهلل  يا قطاع الطريقهنيئا لكم  ف
 هل  مل خل حل جل مك لك خك  حك جك}:  قال اهلل تعاىل.  مشركه  ي قريشزين ملشرك

 . (3) {مه جه هن من خن حن  جن مم  خم  حم جم
من الكتاب ملا آمنوا  ا    فذم الذين أوتوا قسطاً ©:  ( معلقاً على هذه اآلية¬قال ابن تيمية )

 . (4) ®خرج عن الرسالة وفضلوا اخلارجني عن الرسالة على املؤمنني هبا

 
:  واقرأ يف أخبار جهاده.  (899/  7له ترمجة نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر = اإلعالم  ن يف تاري  اهلند من األعالم )  (1)

 .  يب احلسن الندوي اإلمام الذي مل يو  حقه كالمها أل ، إذا هبت رياح اإلميان 
 .  »باالكوث« تقع اآلن يف باكستانو  .  (237إذا هبت رياح اإلميان )صـ/ (2)
 .  ( من سورة النساء51اآلية ) (3)

   (. 12/339جمموع الفتاوى ) (4)
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يوم أن    وخانوا أماناهتم  أن هؤالء اخلونة خانوا اهلل ورسوله وخانوكم:  املسلمة  ننا نبني ألمتنا إ (2)
  وصاروا بذلك مستحقني للوعيد الواجب املنتظر ملن خيون أمانته ،  حكموا بإسالم احلكام اخلونة املرتدين

تسمعو  تطيعوهم وال  به هو عني معصية اهلل وسخط؛  ا ألراجيفهمفال  يأمرونكم  ما  ألن من  ؛  هفإن 
 . املعصية ترك اجلهاد املتعني

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى }:  قال اهلل تعاىل

 . (1) {مت خت حت جت هب مب خب

 وتسويغكم،  إن دوركم يف احتالل أراضي املسلمني معرو :  ننا نقول ألولئك الدجاجلةإ (3)
وانضوائكم وت راية الصليب علمه ،  أمر مكشو   اجلهلةلتنطلي على    هيوصليبيةلتمرير املشاريع الص
والداين يعد  تيوتبع  القاصي  املرتدة وعمالتكم هلا مل  العقالءبعد  كم لألنظمة  فقد واهلل  ،  خافيا على 

 . أي منقلب ينقلبونظلموا وسيعلم الذين . راضهم مطايا طيعة سهلة االنقيادغوجعلوكم أل فضحوكم

، العلماءوينبغي استنقاص احملرفني من  ©:  (¬الشافعي )قال اإلمام عالء الدين بن العطار  
ومقتضى الكتاب العزيز  .  والبائعني له بثمن خبس من عرض الدنيا وشهواهتا،  واملذلني له،  واملغريين العلم

بل هو  ،  وال يكفر منتقصهم وال يفسق،  كانوا متأولني أو متعمدينإن  والسنة النبوية تكفريهم سواء  

 . (2) ®واهلل تعاىل أعلم،  والقيام به ، وإظهار الدين، خصوصا إذا قصد التنفري عما هم عليه مثاب عليه
كتاب اهلل وســـــــــــــنة رســـــــــــــوله واتبع حكم   علمه منما العامل ترك ومىت ©:  (¬قال ابن تيمية )و 

 . (3)®احلاكم املخالف حلكم اهلل ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة يف الدنيا واآلخرة

الذين ناهلم األذى من علماء السـوء املعينني للنصـارى   قبلنا والتوحيد  ن أهل العلم واجلهادإ (4)
 . قد بينوا حكم أمثال هؤالء املفتونني الفتانني

 
   ( من سورة البقرة. 159اآلية ) (1)

 .  (375-374/ 35جمموع الفتاوى ) (2)
 .  (175االعتقاد اخلالص )صـ/ (3)
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©احذروا أيها املســــــــلمون تغرير :  أمحد بن حممد الشــــــــريف الســــــــنوســــــــيومن ذلك ما قاله اإلمام 
احذروا ما .  احذروا أن تســمعوا هلذرهم وخرفهم.  أولئك املتســمني بســمة اإلســالم وليســوا منه يف شــيء

فإهنم منافقون يرضــــــــونكم  ،  ينفثونه من مسومهم احذروا دعوهتم إىل االســــــــتســــــــالم للعدو واخلضــــــــوع له
 خضــــــعوا لعدوهم وباعوا دينهم بدنياهم وصــــــاروا من أعوانه.  بأفواههم وتأيب قلوهبم وأكثرهم فاســــــقون
مار حبت وارهتم وما أولئك الذين اشـــرتوا الضـــاللة باهلدى ف.  يقودوهنم ليمكنوهم من أراضـــي إخواهنم

يســــــــــــــعون هلم يف متهيـد البالد ومتلـك رقـاب .  كـانوا مهتـدين فعليهم لعنـة اهلل واملالئكـة والنـاس أمجعني
، وفينــا عرق ينبض ودم جيري  وومعــاذ اهلل أن نــذعن للعــد.  العبــاد ليرتكوا قتــاهلم وتكون كلمتهم العليــا

ــلم واإلذعـان للعـدو جيـب   وأن القوم ،  قتـاهلم ومـأواهم جهنم وبئس القراروأن هؤالء يـدعوننـا إىل الســــــــــــ
يعاضـــــــــــدون الكفار على املؤمنني ويقاتلوهنم ال شـــــــــــك يف كفرهم وارتدادهم والعياذ باهلل تعاىل من قوم 

وأي كفر أكرب من هـذا وإن مل يكن هؤالء ،  يعملون على إذالل اإلســــــــــــــالم وأهـله وإعزاز الكفر وأهـله

 ؟ (1) ®مرتدين فمن هم املرتدون

 :  وبراءة المجاهدين من بدعتهم؟ الخوارج من هم: ( مناثا) 
التكفري بالكبائر  :  هو:  غلب فرقهامتشــعبة الفروع والقول اجلامع أل ن اخلوارج فرقة مبتدعةإ (1)

 . لوده يف النارواحلكم خب

النجدات فإهنا إال وأمجعوا على أن كل كبرية كفر ©:  (هـ  324قال اإلمام أبو احلسن األشعري )
ــبحـانـه يعـذب أصــــــــــــــحـاب الكبـائر عـذابـا دائمـا  .  تقول ذـلك ال   النجـدات إال  وأمجعوا على أن اهلل ســــــــــــ

 . (2) ®أصحاب جندة
أهنم ال واملعلوم من حـال اجملـاهـدين .  ومن ـبدعهممن مـقاالت اخلوارج    ونيؤ بر اجملـاهـدين  ن إ (2)
عظيم جرم  ال بو ،  ه جرد ذنـــب ارتكبـــمل يرتكـــب مكفرا  على أحـــد من أهـــل القبلـــة    بـــالكفر  حيكمون

 
 .  (36-35بغية املساعد يف أحكام اجملاهد )صـ/ (1)
 .  (86مقاالت اإلسالميني واختال  املصلني )صـ/ (2)
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 . هاجرتح

يعلمه كل  كذباهتم  منفاجرة  كذبةف  رمي اجملاهدين باخلارجية الســــــــــــوء منأحبار  اعتاده  ما ما أو 
 . من له أدىن إملام بأخبار اجملاهدين

جــاهــل  ــذهبهم مقلــد فيمــا يقولــه أو معــانــد :  إمنــا يرمي اجملــاهــدين برأي اخلوارج أحــد رجلنيو 
 . التوحيد واجلهاد والعمل بالكتاب والسنة على فهم سلف األمةيقصد التنفري عن  
فال جيوز أن ، جهال منه، وجسـرة على إطالق الكفر،  يقع منه جراءة مغمورا  إنسـانا أن ولو قدر
على ما بينه أهل العلم  م وقادهتمورؤوســـــه  مأئمته  وإمنا ينســـــب إليهم ما يقوله، اجملاهدين ينســـــب إىل
 . وأما الكذب واالفرتاء فشأن املبطلني واألفاكني واهلل املستعان عليهم. والتحقيق
 عن  -مهمــا قــال املبطلون وكره الكــافرون-لن يتوقفوا    اهلل  بــإذنوعلمــائهم  إن اجملــاهــدين   (3)

وزعم ،  وصـــلى وصـــام، وإن قال ال إله إال اهلل،  بدليل  كفرهعن تكفري من ثبت هلم  ال  اجلهاد الواجب و 
 . بني اثنني منهم ال اختال  يف ذلك ، وهذا جممع عليه عند أهل العلم؛ أنه مسلم
ــوا ـبأول من رمي ـباخلـارجـيةإ (4) ـله فقـد وصــــــــــــــف اجملـانبون للحق املـباينون  ،  ن اجملـاهـدين ليســــــــــــ

 . مجاعات من أهل العلم باخلارجية

فليحذر الشـــــعب ، موجودون يف البالد ومنتشـــــرون يف طوهلا وعرضـــــها  ينياحلقيقن اخلوارج إ (5)
 . الصومايل منهم ومن بدعهم

  .تكفري من أظهر اإلسالم ومل يعلم منه ناقض ظاهر قويل أو عملي: ومن مقاالهتم
كان النيب )‘( يقبل اإلسـالم ممن أظهره ولو ؛ إذ  وهذا خمالف ملا علم من دين اإلسـالم ضـرورة

 ناقضا قوليا أو علميا.مل يظهر ماالباطن كان كافرا يف 
يف املنافقني داللة على أمور منها، ال   )‘(ويف سـنة رسـول اهلل ©  (:¬قال اإلمام الشـافعي )

يقتــل من أظهر التوبــة من كفر بعــد إميــان، ومنهــا أنــه حقن دمــاءهم وقــد رجعوا إىل غري يهوديــة، وال 
يف  )‘(نصرانية، وال جموسية، وال دين يظهرونه إمنا أظهروا اإلسالم، وأسروا الكفر فأقرهم رسول اهلل 

املســـــلمني ووارثوهم وأســـــهم ملن شـــــهد احلرب منهم، وتركوا يف الظاهر على أحكام املســـــلمني فناكحوا 
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وال رجع عن اإلميان أبدا أشــــد وال أبني كفرا ممن أخرب اهلل عز وجل عن كفره بعد  . مســــاجد املســــلمني
 .(1)®إميانه

أن ليس   )‘(يف املنافقني مث حكم رسوله    (¸)بينا يف حكم اهلل  فكان  ©  (:¬وقال أيضا )
إمنا جعل للعباد احلكم على ما   (¸)أحد خبال  ما أظهر من نفســــــــــه وأن اهلل ألحد أن حيكم على  

فوجب على من عقل عن اهلل أن جيـعل    (¸)أظهر ألن أحدا منهم ال يعلم ما غاب إال ما علمه اهلل  
  )‘(الظنون كلها يف األحكام معطلة فال حيكم على أحد بظن. وهكذا داللة ســــــــــــــنن رســــــــــــــول اهلل 

  . (2)®حيث كانت ال ختتلف
وأحكام اهلل ورســـــــــــوله تدل على أن ليس ألحد أن حيكم على أحد إال ©(:  ¬وقال أيضـــــــــــا )

 . (3) ®بظاهر، والظاهر ما أقر به أو ما قامت به بينة تثبت عليه
كان )‘(  ومن املعلوم بالضرورة أن النيب ©  (:¬هــ( )  795قال اإلمام ابن رجب احلنبلي )و 

 ®الدخول يف اإلسالم الشهادتني فقط، ويعصم دمه بذلك، وجيعله مسلمايقبل من كل من جاءه يريد  
(4).  

ع تكفري أسيادهم نن أحبار السوء استغلوا عبارة ©وال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب® ملإ (6)
 . املرتدين

املعصـية اليت ليـست :  أهل السـنة فإمنا أراد بالذنب مطلق الذنب وهو العبارة منمن تكلم هبذه  و 
 . كفرا خمرجا عن امللة

فإمنا نريد ،  أهل الســــــنة متفقون على أنه ال يكفر بذنب: وحنن إذا قلنا©:  (¬ابن تيمية )قال 

 
 (. 574-2/573األم للشافعي )( 1)
 (. 596-7/595املصدر السابق )( 2)
 (. 2/575) املصدر السابق ( 3)
   (. 228/ 1)  األم للشافعي( 4)
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 . (1)®املعاصي كالزنا والشرب 
أحدا من أهل القبلة   نكفر©وال  :  والصـــــــــــــواب أن يقال.  إطالقها من الســـــــــــــلف بعض امتنع وقد

 . ® طلق الذنب
حضـــرت رجال ســـأل أبا : أنبأ حممد بن هارون أن إســـحاق بن إبراهيم حدثهم قال: قال اخلالل

 ؟ اإلميان بالقدر خريه وشره يا أبا عبد اهلل إمجاع املسلمني على: عبد اهلل فقال
 .  نعم: قال أبو عبد اهلل

 ؟ وال نكفر أحدا بذنب: قال

 . (2) ®القرآن خملوق فهو كافر: ومن قال، من ترك الصالة فقد كفر، سكت©ا: بد اهللفقال أبو ع
 : اإلرجاء وأهله وموقف السلف منه : )تاسعا( 
، هـــــــــــ(  83)عام  اإلرجاء مذهب مبتدع ظهر يف اإلسالم قدميا بعد هزمية ابن األشعث إن  (1)

والقول بصـــــــحة إميان من مل يعمل هلل ، اإلمياندة جيمعها القول بإخراج األعمال من واملرجئة فرق متعد
 . عمال صاحلا قط مع التمكن وقيام احلجة عليه

وذلك أن نزاعهم . (3) فيهمإنكارهم على هؤالء وتبديعهم وتغليظ القول اشـــتد  ن الســـلف إ (2)

ــنة إذ ليس ألحد أن خيالف ما ثبت  ؛  (4)®كان املنازع فيه مبتدعاف؛ الدين  بأصــــليتعلق  © بالكتاب والســ
إىل بدع أهل الكالم من أهل اإلرجاء وغريهم وإىل ظهور  بدعتهم ســببا وذريعة   ت وقد صــار ،  واإلمجاع

 . (5)فلهذا عظم القول يف ذم اإلرجاء؛  الفسق

ن للمرجئة املعاصـرين من التلبيس والتخليط واضـطراب األقوال يف مسـائل اإلميان ما جعل إ (3)
 

 .  ( 15-7/14جمموع الفتاوى ) (1)
 .  (87-18/86تاري  اإلسالم للذهيب ) (2)
 .  (507/ 7جمموع الفتاوى ) (3)
 .  (486-12/485)  جمموع الفتاوى (4)
 .  ( 7/393املصدر السابق ) (5)
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 . حاهلم أسوء من حال أسالفهم

ــاب إليهم مع خمالفتهمئن من مسات املرجإ (4) ــلف واالنتسـ ــدق بانتحال السـ ــرين التشـ  ة املعاصـ
مذهب الســــلف يف  علىومن كان مطلعا  . ركن اإلســــالم األوليف أهل القبلة  لســــائر طوائف  و هلم بل 

ــتـد عجبـه من انتحـاهلم الكـاذب هلم مع برا هتم ءهـذه األبواب مث وقف على كالم هؤالء اخلوالف يشــــــــــــ
 . الكاملة

ــبط قاعدة التكفري إ (5) ــائل األمساء واألحكام وضـــــــ ن على طلبة العلم أن يولوا اهتمامهم ملســـــــ
فيها وخيم وله من املفاســــــد فإن اخلطأ . فقهاء املذاهب بعيدا عن ارواالت املعاصــــــرين على نصــــــوص

 . واألضرار ما يشيب الولدان

 : التنصير والمنصرون وكيفية مواجتهم : )عاشرا( 
لوحظ يف اآلونة األخرية ارتفاع مسـتوى نشـاط املرتدين اخلارجني عن الشـريعة املنتسـبني إنه   (1)

عضــــهم يف ب يفواســــتضــــ،  وصــــارت هلم قنوات ومعرفات يف مواقع التواصــــل االجتماعي،  إىل النصــــرانية
 . لكفر واإلحلاد ودعوة إىل الشرك والتثليثتروجيا ل الفضائيات 

ــمى باهليئات اإلغاثيةإ (2) ــليبية الغازية  ختلف  ن احلكومات العلمانية وما يســـــــ والقوات الصـــــــ
وتوفر  يف مقراهتم ومعســكراهتم ي املرتدينو تؤ حيث  ، من تشــجع هذه النشــاطات الكفرية: هي  أمسائها
 . وتقوم بتأمينهم للحيلولة دون وصول أيدي اجملاهدين إليهم، الغطاءهلم 

ن نشــاط املنصــرين يســتهد  بالدرجة األوىل الناشــئة وصــغار الســن يف املدارس وال ســيما إ (3)
 . ويركزون بشكل ملحوظ على املدارس الداخلية املخصصة للبنات ، الداخلية واملشايف

 . ن وكشف شبهاهتم الساقطةن على العلماء والدعاة نشر وفضا خمططات املنصريإ (4)

على صـــــــر  بعض اجلهود إليهم بقدر الوســـــــع ن على من واله اهلل أمر املســـــــلمني العمل إ (5)
واغتيال هم قامة احلد فيورصــــــــد ومراقبة أنشــــــــطتهم ودراســــــــة أمرهم ومجع املعلومات عنهم إل واإلمكان

 . مشركهإزالة كفرهم و عدام  إل، املعروفني منهم بذلك 

 . رواه اجلماعة إال مسلما. ®من بدل دينه فاقتلوه©: قال النيب )‘(
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؛ ال حيل دم امرئ مـسلم يـشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسـول اهلل إال بإحدى ثالث ©: وقال أيضـا
 . متفق عليه. ®والتارك لدينه املفارق للجماعة، والنفس بالنفس، الثيب الزاين

أن أعملوا الســــــــــيف يف رقاب  -هلماعمأشــــــــــكر اهلل ســــــــــعيهم وتقبل -وقد ســــــــــبق للمجاهدين  
يري ال رمحه   علمي  عبد الويل علي:  اخلارجني عن الشــــرع الداعني إىل الكفر والشــــرك واإلحلاد كاملدعو

 . اهلل

 : هته الفساد األخالقي وسبل مواج : ( حادي عشر) 
ناطق اخلارجة وخاصة يف امل،  انتشر يف طول البالد وعرضهان الفساد األخالقي اهلابط قد  إ (1)
ــيطرة اجملاهدينعن  حيث ،  ومعرفات خليعة يف مواقع التواصــــــل االجتماعي  اجنةوظهرت قنوات م،  ســــ

رب مأوى  غالعائدات من بالد اليف   انعدم احلياء والعفة ومراقبة اهلل من كثري من الشـــــــــــباب وال ســـــــــــيما
 . واملوظفات للهيئات الصليبية املتسرتة باسم اإلغاثة  الفجور والفسق

العلم وطإ (2) بــــاملعرو  والنهي عن املنكر:  البــــهن على أهــــل  ــام بواجــــب األمر  وأداء ،  القيــ
 . واجبهم واه أمتهم ووذير الناس من مغبة انتشار الفساد يف األرض

مل تظهر :  وأعوذ باهلل أن تدركوهن،  مخس إذا ابتليتم هبن،  يا معشر املهاجرين©:  قال النيب )‘(
فيهم الطاعون واألوجاع اليت مل تكن مضت يف أسالفهم  إال فشا ،  الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا هبا

ومل . إال أخذوا بالســنني وشــدة املؤونة وجور الســلطان عليهم،  ومل ينقصــوا املكيال وامليزان. الذين مضــوا
ــماءمنعوا إال ، مينعوا زكاة أمواهلم ــوا عهد اهلل وعهد  . ولوال البهائم مل ميطروا، القطر من الســـــــ ومل ينقضـــــــ

ــوـله وـما مل وكم أئمتهم .  ـفأخـذوا بعض ـما يف أـيديهم،  ســــــــــــــلط اهلل عليهم عـدوا من غريهمإال  ،  رســــــــــــ
أخرجه ابن ماجه يف السنن وهو حديث ®  إال جعل اهلل بأسهم بينهم،  بكتاب اهلل ويتخريوا مما أنزل اهلل

 . حسن
ن على من واله اهلل أمر املسلمني الضرب على أيدي املفسدين والسعي يف منعهم من إ (3)
 .  والعمل على احلد من أسبابه، فساد يف البالد وبني العبادالنشر 
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فبلسانه،  بيده فليغريه  من رأى منكم منكرا  ©:  رسول اهلل )‘(قال   يستطع  فإن مل  ،  فإن مل 
 .  أخرجه مسلم . ®وذلك أضعف اإلميان، يستطع فبقلبه
 ىن  من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} :  ( ¸)وقال  

 .  (1){ٰذٰر يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين
إباحة قتل املفسد يف األرض ومن أعظم الفساد قصد قتل النفس  :  مضمون اآلية©:  قال اجلصاص

 . (2)®احملرمة فثبت بذلك أن القاصد لقتل غريه ظلما مستحق للقتل مبيا لدمه
 من  خن حن  جن  يم ىم}:  (¸وقول اهلل )©:  (¬)هـ(  795وقال ابن رجب احلنبلي ) 

يدل  :  {ٰذٰر يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه مه جه ين  ىن
ويدخل يف الفساد ،  بالفساد يف األرض:  والثاين،  بالنفس:  أحدمها:  على أنه إمنا يباح قتل النفس بشيئني

وكذلك تكرر شرب اخلمر واإلصرار  ،  فإن ذلك كله فساد يف األرض،  والزنا،  احلراب والردة:  يف األرض

 . (3)®عليه هو مظنة سفك الدماء احملرمة
إنا بأرض ،  يا رسول اهلل©:  فقلت،  )‘(سألت رسول اهلل  :  قال،  (¢)  وعن ديلم احلمريي
.  ® بالدنانتقوى به على أعمالنا وعلى برد  ،  وإنا نتخذ شرابا من هذا القما،  باردة نعاجل هبا عمال شديدا 

يسكر©:  قال يديه©:  قال  ® فاجتنبوه©:  قال،  ®نعم©:  قلت؟  ®هل  بني  مثل  ،  مث جئت من  له  فقلت 
فإن  ©:  قال،  ®إن الناس غري تاركيه©:  قلت®  فاجتنبوه©:  قال،  ®نعم©:  قلت؟  ®هل يسكر©:  فقال،  ®ذلك 

 .  حديث صحيا ووهأخرجه أمحد يف مسنده . ®مل يرتكوه فاقتلوهم
ويف هذه األخبار  ©:  وقال اجلصاص بعد أن سرد أخبارا يف األمر باملعرو  والنهي عن املنكر

حال ميكن فيها تغيري املنكر وإزالته ففرض :  هلما حاالنداللة على أن األمر باملعرو  والنهي عن املنكر  

 
   ( من سورة املائدة.32اآلية ) (1)

 .  (48/  4أحكام القرآن للجصاص ) (2)
 .  ت األرنؤوط(  732- 326/ 1جامع العلوم واحلكم ) (3)
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إزالته إال  باليد تكون على وجوه منها أن ال ميكنه  يزيله وإزالته  بيده أن  إزالة ذلك  على من أمكنه 
بالسيف وأن يأيت على نفس فاعل املنكر فعليه أن يفعل ذلك كمن رأى رجال قصده أو قصد غريه  

لزنا بامرأة أو حنو ذلك وعلم أنه ال ينتهي إن أنكره بالقول أو قاتله  ا  بقتله أو بأخذ ماله أو قصد ا
فإذا مل ميكنه تغيريه بيده إال  .  ®من رأى منكرا فليغريه بيده©  )‘(دون السالح فعليه أن يقتله لقوله  

عنه  بقتل املقيم على هذا املنكر فعليه أن يقتله فرضا عليه وإن غلب يف ظنه أنه إن أنكره بيده ودفعه  
بغري سالح انتهى عنه مل جيز له اإلقدام على قتله وإن غلب يف ظنه أنه إن أنكره بالدفع بيده أو بالقول 
امتنع عليه ومل ميكنه بعد ذلك دفعه عنه ومل ميكنه إزالة هذا املنكر إال بأن يقدم عليه بالقتل من غري 

 . (1) ®إنذار منه له فعليه أن يقتله 

 . (2) ®فإذا مل يندفع الصائل إال بالقتل قتل، وهذا ألن املفسد كالصائل© )¬(قال ابن تيمية  و 
ــركات املوفرة خلدمات  ن إ (4) أن يتقوا اهلل -م بقية من خريإن بقيت فيه- اإلنرتنتعلى الشـــــــــــ

ــئتهم ــلمني ويف ناشـــــ ــعي وراء حطام الدنيا الفانية وأال،  يف املســـــ ــع والســـــ  على ومجع املال  حيملهم اجلشـــــ
 . وإال فهم مشاركون يف نشر الفساد هذا الشعب املسلم املستضعفإهالك ما تبقى من 

 :  الوصايا
. الصـرب على احلق ومواظبة اجلهادمجيع املـسلمني بتقوى اهلل وطاعته يف الـسر والعلن و  نوصـيإننا  

ــتـعداد واملواظـبة على اجلهـاد ومدافـعة الـعدو عن البالد عمال هبدي  يدعونإن العلمـاء إمنا و  ©إىل االســــــــــــ
ــتمر على ذلـك )‘( مـدة حيـاتـه وتاله اخللفـاء  خري العبـاد و ـا أمر اهلل بـه وأوجبـه على العبـاد واســــــــــــ

 . (3)الراشدون من أصحابه®

 
 .  ( 2/317أحكام القرآن ) (1)
 .  (28/347جمموع الفتاوى ) (2)
 .  (47بغية املساعد يف أحكام اجملاهد )صـ/ (3)
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فريضة القتال ©واحذروا ممن يثبطكم عن  :  (¬اإلمام أمحد بن حممد الشريف السنوسي )قال  
وقد اتفق العلماء أنه إذا نزل العدو بأرض اإلسالم  .  فرض عني عليكم عند كافة العلماء:  الذي هو

وانظروا ما وقع ملن كان قبلكم حيث نبذوا الشريعة وركنوا  .  تصري مدافعته فرض عني على كافة األنام
ويظهر هلم  ،  يهم بأدىن التحيالت للراحة واشتغلوا بأمور الزراعة والتكسب واالسرتاحة وصار يتحيل عل 

احملبة والصداقة واملصافاة إىل أن ينتهز فيهم خيرج عليهم ووجهته النكال إليهم فندموا حيث ال ينفعهم  

 .  (1) الندم وما بالعهد من قدم®
إن اجلهاد يف  :  ©فإن املتفقهني اآلن وأهل الثروة والرياسة وحنوهم من يقولون:  (¬)أيضا  وقال  

الناس ويعللون ذلك بكثرة األعداء وقوهتمهذ   ،  وعظيم جرأهتم وشدة شوكتهم ،  الزمان متعذر على 
وهذه أوهام نفسانية  .  فيخافون من مناوشة احلرب بينهم مع أن تركهم جلهادهم أكرب ضررا وأدهى وأمر

نوب ومن طالع السري وشاهد فتوحات الصحابة يف املشرق واملغرب والشمال واجل،  ودسائس شيطانية
وهم ملوك تلك األقاليم ورعاة الناس  ،  مع قلة عددهم وكثرة األعداء وشدة شوكتهم وانبعاث مددهم

 اك يق  ىق ىفيف يث  ىث نث مث زث  رث يت ىت }:  وقق قوله تعاىل

 . (3)®(2){لك
 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك} :  أيها املسلمون

 . (4){خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين
فقد علتم أن كفرهم جممع  ،  جاهدو عدوكم بالسيو  والسنان وحاجوا بالعمهم باإلمجاعات 

 . فال تنشغلوا عن قتاهلم ومناجزهتم ببنات الطريق، عليه بني املسلمني معلوم من دين اإلسالم ضرورة
ا ء إال ابن حرّة    وال يكشــــــــــــــف الغمــّ

 
 يــــــــــــــــــــــــــــرى غمرات املوت مث يزورها  
  

 .  ( 30)صـ/  املصدر نفسه (1)
 .  ( من سورة البقرة249اآلية ) (2)

 .  ( 16بغية املساعد يف أحكام اجملاهد )صـ/ (3)
 .  ( من سورة احلديد21اآلية ) (4)
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 نقامسهم أســــــــــــــياف نا شــــــــــــــرَّ قســــــــــــــمة
 

ــدورها    ــيها وفيهم صـــــــــ  ففينا غواشـــــــــ
،  وأن أعدائكم على باطل،  وجولة احلق اىل الساعة،  ©أن جولة الباطل ساعةأال فليعلم املسلمون   

وال تزالوا هبم حىت خيرجوا ،  فال هتنوا وال تضعفوا وبايعوا ربكم على املوت يف سبيله  وأنكم على احلق

 .(1) ®واهلل معنا وعلى اهلل فليتوكل املتوكلون. أذلة وهم صاغرون من بالدنا
 

 . وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
 . وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 .وسبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت نستغفرك ونتوب إليك 
 
 وهللا أكبر

 

 مع تحيات 

 
 ه_ 1444  األول  ربيع

 ال تنسونا من صالح دعائكم

  

 
 .  ( 58)صـ/  املصدر السابق (1)
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 أسماء العلماء الموقعون على البيان 
الشي / أمحد شي  عبد اهلل عرب ©أمحد  (1)

 طريى® 

 الشي / جامع عبد السالم ورمسى (2)

 الشي / عبد اهلل رايب كاهن (3)

 الشي / حسن حممود تكر ©أبو عبد اهلل®   (4)

 الشي / حنفي شي  عبد الشي  آدم (5)

 الشي / فارح علي حسني  (6)

 الشي / عبد الواحد إسحاق مودي (7)

 الشي / عبد الرمحن حممد ©فرن®  (8)

 الشي / يوسف معلم عبد الرمحن آمن  (9)

 الشي / حممد بشار عبد الكرمي (10)

 الشي / حممود حممد كرمي ©حممود إداىل®  (11)

 الشي / علي عبد اهلل ©علي كتني®  (12)

 الشي / عبد القادر علي جربيل (13)

 الشي / آدم عبد الرمحن ورمسى ©آدم سين®  (14)

 الشي / حممد أمحد على ©حممد غرار®  (15)

 الشي / عبد اإلله حممد عثمان (16)

 الشي / حممد شي  أمحد ©بلي® (17)

 الشي / عمر حياك اهلل (18)

 الشي / حسن معلم آدم  (19)

 الشي / حممد حممود غولس (20)

 ©أبو حفصة®   الشي / عبد اهلل نور الدين (21)

 الشي / حممود عمر ورمسى ©أبو شايف®   (22)

 الشي / إمساعيل آدم عبد الرمحن البخاري (23)

 الشي / أبوبكر أمحد نور ©دكتور®   (24)

 الشي / شريف حسني علي ©أبو سلمة®   (25)

 الشي / عبد املالك حسن الشي  عبد (26)

 الشي / عبد الفتاح أويس إسحاق ©أبو محزة®   (27)

 الشي / حسن الشي  آدم عبد اهلل (28)

 علي روبلي ©أبو سعيد اهلرري®   الشي / عبد اهلل (29)

 الشي / إبراهيم علي حممد ©أونو®   (30)

©مصطفى   الشي / مصطفى حممد أبو بكر (31)
 السلفي®  

 الشي / حممد مجال الشي  عبد الرمحن (32)

 الشي / عبد العزيز الشي  حسن شي  حممد (33)

 الشي / إبراهيم عبد النور  (34)

 الشي / آدم معلم عبد النور (35)

 الشي / إبراهيم علي إسحاق (36)

 عبد اهلل عبد الرمحن علي  /الشي  (37)

 الشي / حسن إبراهيم عبد اهلل ©حسن سيطيلو®  (38)

 الشي / خمتار حممد عثمان ©أبو مسلم®  (39)

 الشي / هلوىل حممد حسن  (40)
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الشي / عبد الرمحن حممد آدم ©عبد الرمحن  (41)
 كسمايو® 

 الشي / حممود عبد النور حممد (42)

 الشي / حسن أمحد حممود ©أبو ياسر®   (43)

 حممدالشي / علي خري  (44)

 الشي / قاسم الشي  حسني (45)

 الشي / ميو معلم حممود (46)

 الشي / آدم حممد مكلف (47)

 الشي / علي ليبان حسني (48)

 الشي / آدم شي  علي ©آدم يري®   (49)

 الشي / إبراهيم علي عبد اهلل (50)

 الشي / بشري إبراهيم معلم  (51)

 الشي / حسن حسني عمر (52)

 الشي / علي معلم يوسف (53)

 الشي / إسحاق إبراهيم علي (54)

  إسغووي عليالشي / عبد اهلل (55)

 ©شهاب الدين®   

 الشي / آدم حسني حممد  (56)

 الشي / حسن نور علي  (57)

 الشي / آدم حسني إبراهيم (58)

 الشي / عزام أبو حيىي اإلسحاقي  (59)
 الشي / عبد اهلل شي  حممود (60)
 الشي / إبراهيم حممد إبراهيم (61)

 الشي / حممد مسو طايو  (62)

 الشي / غراد حممود حممد ©أبو حذيفة®   (63)

 الشي / يوسف حممود إمساعيل ©أبو حفصة®   (64)

 الشي / حممد إبراهيم غوري  (65)

 الشي / حممد هاجر أمحد حممد (66)

 الشي / إسحاق حسن معلم حممود (67)

 الشي / عبد الويل عبد اهلل مودي (68)

 الشي / عبد طاهر حسن حسني  (69)

 جامع فارحالشي / حسن  (70)

 الشي / حممد عبد اهلل عبد الرمحن ©حرو®   (71)

 الشي / حممد إيدو حممود  (72)

 الشي / حممد يوسف جامع (73)

 الشي / عبد العزيز حاج عبد ©أبو حممد®  (74)

 

 

 

 


