
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 أمريكا ال تعرف حقوق إلانسان

 وإراقة للدماء وهي أكثر 
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َوَلْن تُ ْفِلُحوا ِإذاً ِإن َُّهْم ِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يَ ْرُُجُوُكْم َأْو يُِعيُدوُكْم ِف ِملَِّتِهْم ﴿ :قال هللا تعاىل
الذين تكيل هلم  ،ال سيما املسلمني ،هي أمريكا العدوة اللدود لإلنسانية فها ،[02]الكهف: ﴾أََبداً 
 وأنشؤا املؤسسات كيف ال وقد عقدوا املؤمترات  ،وتصفهم ابإلرهاب والتطرف والعنف ،زافا  دا ج  الع  

َواِهِهْم ِإْن يَ ُقوُلوَن ِإالَّ َكِذبً  َكبُ َرْت َكِلَمًة ََتُْرُج ِمنْ ﴿ ؟!ملكافحة اإلسالم تِْلَك ﴿ ،[5]الكهف: ﴾َأف ْ
ُهْم ُقْل َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقيَ  شهد على  ،وهي أحق هبذه الصفات ،[111]البقرة: ﴾َأَمانِي ُّ

 .ذلك الواقع والتجارب
من  - هاساست فنفوس، والعنف والشراسة ،إن اتريخ الوالايت املتحدة مليء ابهلمجية

أقوال  وأقواهلم ،وحشيةأفعال  موأفعاهل ،طبائع شيطانية معهائوطب نفوس شريرة - راطينيمجهوريني ودميق
وال ينظم  ،ملويل ملن ال يرى طريقهاو  ،موخطه ق لكل من ال يسري على مرادهمنح تنرب ابلكيد والح 

وهم  كيف ال  ،عليها ونسري يوال الكمة  ،موال العقالنية جتدي هب ،مفال الوار ينفع معه ،ملسلكه
ويرمتون الظلم  ،واآلراءوالفكر إهنم يصادرون الرايت  !وا منهج من مل يكن معنا فهو ضدان؟الذين رمس

وقد كشف لنا  ومطلبهم األعلى ،وهذا مههم األكرب ،نتهموهذه مه ،فهذه حياهتم ،والقتل والتشريد
ِإْن يَ ثْ َقُفوُكْم َيُكونُوا َلُكْم َأْعَداًء ﴿ ومدى حنقهم علينا ،وبني سياستهم جتاهنا ،ذلك القرآن الكرمي

وءِ   .[0]املمتحنة: ﴾َويَ ْبُسطُوا ِإلَْيُكْم أَْيِديَ ُهْم َوأَْلِسنَ تَ ُهْم ِبلسُّ
من اهلنود المر وكم  ؟من األنفس اليت أزهقتإن أمريكا أسست على القتل والتشريد فكم 

وكم من الثروات اليت  !املتحدة لتأسيس الوالايت ،تهكت أعراضهموان ،همءح سفكت دماوالسود الذين 
دماء لدي األمريكية متلطخة ابفاألاي ! على أرض الوالايت املتحدة!العدل والدميقراطية إلقامةانتهبت 

 ،سياستهم الرعناء وام  فهي ق   ،ينتجون إال الشراسة والبذاءةال و  ،يعشقون سفك الدماءفهم  ،الربيئة
 ،وبالدهم خصبة لكل عنف وشرور وشراسة ،، لتعبيد البشرية هلمهم االسرتاتيجيةن خططوهي م

فأساس سياستهم اليت بين عليها عرش اإلدارة األمريكية االستعالء  ،والذي خبث ال خيرج إال نكدا  
فما معىن تصريح اجملرم الرئيس األمريكي )بوش( وإال  ،وأهنم هم صناع القرار ،على اخللق بغري حق

أبن رئيس السلطة الفلسطينية )ايسر  رممث يصرح هذا اجمل لرب السفاح شارون رجل سالم!جمرم اأبن 
وذلك  ،ن اإلرهابمل يد - يةمريكإلدارة األهو عليه من العمالة املخلصة ل وهو على ما - عرفات(
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موا ذهبوا إىل أبعد من ذلك فزعبل  ،ة بسبب العمليات االسشهاديةاينتلت شرذمة من الصهق   حني
 ،تدافع عن األقصى الشريف إرهابية ركة محاس الفلسطينية اليتحو  ،الدفاع عن النفس إجرام ومترد أن

 .ومن أمن العقوبة أساء األدب
خيلق مثلها يف  اليت ملفأين عاد  ،وعاقبتهم إىل سفال ،ولكن هناية الظاملني إىل اضمحالل

 !؟البالد
 ؟!الذين ينحتون اجلبال بيوات  ود وأين مث

: النازعات] ﴾َأََن رَّبُكْم اْْلَْعَلى﴿ :والذي قال تكربا  وغرورا   ،ين فرعون ذو الطغيان والنقوأ

 !؟[04
 !؟وأين قارون اليت تعجز اإلبل عن محل مفاتيح خزائنه

 ..والعاقبة للمتقني ،وهناية الظاملني ،فبظلم يكون سقوط الدول
إن صح  - شرفالام سح د حازت على و  وهي ق ،تتسم ابلعدل والدميقراطيةبزعمها إن أمريكا 

قد  ،فأموال املسلمني ،انتهاب الثروات املعصومةو  ،وانتهاك األعراض ،الظلم وقتل األبرايء يف -التعبري 
  !ال يسألون عما يفعلون وهم يسألونف ،وأخذوها طوعا  أو كرها   ،انتهبوها

ومتكنت اهلمجية والشراسة  ،ن الساسة األمريكان مأخذا  بعيدا  وقد أخذ االستعالء من كثري م
وجتاوزوا الد  ،إىل هوة بعيدة اآلخرين ازدراءوصل هبم و  ،ومصادرة حرايت اآلخرين يف جذر قلوهبم

عضو جملس الشيوخ  ،يقول البريت بيفردج ،فهذه تصرحياهتم للعامل ،وطغوا طغياان  كبريا   ،اإلنساين
وهذا  ،وسوف منتلكها ،منلك التجارة العامليةجيب أن ) :األسبق قبل عشرينيات القرن العشرين يقول

ما حيقق املصلحة لسواان فحضارتنا األمريكية جيب أن تضرب جذورها يف كل مكان ال يزال أهله 
 .(يعيشون يف ظالم دامس

جيب أن يصبح القرن امليالدي ) :أحد أقطاب صناعة اإلعالم األمريكي ،ويقول هنري لوك
 .(العشرون قران  أمريكيا  

 ،وعدم التعقل يف الكالم ،املؤشر على مدى تبنيهم للهدم ،ذلك من الكالم االستعالئي وغري
، وبدون نظر إىل ن حقوق اآلخرينبغض النظر ع ،وما حيقق مصالهم ،وأهنم يفعلون ما يريدون

ولكن ال ترضى أن  ،فهي ت ريد أن تتفنن يف كيفية القتل والتشريد ،واملطالب العظمى ،املصاحل الكربى
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ولكن من يريد مد يده على ثرواهتا فهو جاٍن  ،وهي تنهب الثروات حبجج واهية ،فعل هبا أحد ذلكي
  كاملة ولكن هي ال معقب لكمها.وهي حتاصر شعواب   ،يعاملعلى االقتصاد ال

وقد أقر بذلك بعض  ،واملالحم الوحشية ،إن الضارة الغربية أسست على اجملازر الدموية
إن هناك ما يكفي من األدلة الهتام كل الرؤساء ) :يهودي نعوم تشو مسكييقول ال ،عقالء القوم

 .(أبهنم جمرمو حرب ،األمريكيني منذ هناية الرب العاملية الثانية
ما  يف الضارة الغربية أبهنا أكثر الضارات إجرا وقد وصف املؤرخ الشهري إرنولد توينيب

 التاريخ.
إنين أشعر ابلعار املتسم ابلعجز ) :«التنكيل ابلعراق»وقال اإلجنليزي جيف سيمونز يف كتابه 

  .(أولئك املشلولون نفسيا   ،اعيةابدة اجلميف اإلإزاء ما حكمت به حكوميت واملتواطئون معها 
 هـ1400عام الثالث والعشرين من مجادى اآلخرة ما وقعت الغزوة املباركة يف وحين

، ملسلمني حتت غطاء مكافحة اإلرهابوا شنت أمريكا حراب  شرسة على اإلسالم سبتمرب(11)
 ،إىل أرض أفغانستان املسلمة تدك اجلبال والفيايف كربايئهاوأقبلت خبيالئها و  ،وأعلنتها حراب  صليبية

بدون نظر إىل قانون أو دين أو  ،من النساء واألطفال واملستضعفني ،وتقتل األبرايء ومن ال ذنب هلم
فإن  ،! وال مكان له يف ملفات اإلدارة األمريكيةالسياسة األمريكيةال يشمل  لديهم فالقانون ،إنسانية

دارة وليس اإل ،هو الذي خيضع ملصاحل اإلدارة األمريكية ،القانون يف عرفهم واصطالحهم اللئيم
وال أعراف  ،ال تعرتف بقوانني مصطنعة إهنا ،والعدالة فهي فوق القانون األمريكية هي اليت ختضع له!

 ،ولكن بشرط أن ينفع مصالها الشخصية ،عندها أن تلغي منهجا  كامال  من القانون وطبيعي ،دولية
 ،بشطر بند من البنود القانونية نخيلو  مث ويل هلم حنيمن الرؤساء والكام فويل هلم  اوأما غريه

 .مديدةوأزمنة  ،عديدةهم يف ذلك أن حياصروا أعواما  ؤ وجزا
ونظام هيئة األمم املتحدة فالنظر إليهم  ،اج القواننيأمريكا أن خترق سي من الطبيعي عند إن

 إنسانية وتصرفات حيوانية هبيمية. انمو معاملة الايف تصرفهم مع األسرى يف غوانت
قانون  بل وال ،وال عقل سليم ،زلـشرع منألسرى ال يقرها كثري من اإن معاملة أمريكا ل

 ،فقد قامت كثري من الدول الكافرة ،ميهذا العمل اإلجرا وقد شجبت املنظمات الكافرة ،خمتلق
 .وأحواهلم املعيشية (انموانتاو )غأسرى ومنظمات الكفار القوقية ابستنكار معاملة 
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فمن ذلك أهنم يرتكوهنم  الإلنسانيةلة مواملعا ،إن أسرى كواب يلقون ألواان  من التعذيب والتشويه
ومن  ،كينهم من استخدام دورات املياهومن دون مت ،ركحتيف مقاعدهم ألكثر من يوم ونصف بال أي 

األمريكان أهنم لن يرتددوا يف استخدام أي وسيلة يتم من خالهلا إهانة خالل تصرحيات املسؤلني 
وإنه خالل مشاهدة الصور يتضح جبالء أن هؤالء األسرى يتعرضون للضرب  ،وحتطيم هؤالء األسرى

ومما  ،منهم جرحى ا  كثري   لنته اإلدارة األمريكية أنما أعويؤكد هذا  ،بل ورمبا إلاق اإلصاابت ،الشديد
ا التكتم الشديد عن وضع هذ ،ة لإلدارة األمريكية يف شأن هؤالء األسرىمجييؤكد التصرفات اهل

 أخبارهم.
وال لإلسالم  كله  ومن خالل الصور لألسرى نعلم أن أمريكا ال تقيم أي وزن ملشاعر العامل

 ى املسلمني عنها.وينهالذي جيرم مثل هذه األفعال 
فإن من الواجبات القانونية  ،خالفوا كل األداين والقوانني إهنم هبذا الفعل الشنيع الغاشم

وبشرط أن يكون  مع العناية هبمأو وضعهم حتت املراقبة  ،املتفق عليها دوليا  االكتفاء حبجز األسرى
وأيضا   ،ولة اآلسرة نفسهاعى يف أماكن إقامة جيش الداصحيا  يراعى فيه ما ير  االحتجازمكان 

، وأما ربطه يف التشريع ألسرى إال يف حالة اهلياج العصيبيوجب القانون الدويل عدم تكبيل ا
 ةوالرب يف العصور السابقة كانت تنتهي عادة يف فرت  حىت يتقرر مصريه أمر مؤقتاإلسالمي فإنه 

لألسري ن كما أ ،ذا أمر معروفوه ،كل سهولةمل يفعل به ذلك لتمكن من اهلروب ب قصرية وأنه لو
وقد  ،وهذا هو املقرر يف القوانني الدولية الديثة ،أو بواسطة حمام من أي دولة حق الدفاع عن نفسه

م على أنه حيرم 1141اغسطس )آب( سنة  10 هـ(11/12/1331) نصت اتفاقية جنيف يف
حيرم قتلهم مهما كانت  ولذلك ،سواء يف أشخاصهم أو شرفهم أو امتهاهنماالعتداء على األسرى 

أو وضعهم يف  ،أو توقيع عقوبة مجاعية عليهم ،أو عقاهبم بال حماكمة ،خذهم كرهائنأ أو ،الظروف
 يضهم ألعمال القصاص.أو تعر  ،السجون أو يف أماكن غري صحية

اخلاصة أبسرى الرب املعلومات  ،م1101 هـ(1341) حددت اتفاقية جنيف سنة كما
وهي ال تزيد على أن يديل ابمسه ورتبته العسكرية ورقم حتقيق  ،األسري أن تطلب مناليت ميكن 

وليس للعدو أن يستوجب األسري ابلقوة أو أن حياول الصول على معلومات  ،شخصيته يف اجليش
يف  ،م1141هـ( 1331)والثانية لعـام  ،ألن االتفاقية األوىل ،إجبار األسري على اعرتافاتهو  ،تفيده
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( قد نصت مجيعها على ضرورة املعاملة 13واالتفاقية الثالثة يف مادهتا رقم ) (10مادهتا رقم )
  .اإلنسانية

بل وهلا الدور  رغم التوقيع عليها وكل هذه االتفاقيات والعقود مهمشة يف السياسة األمريكية
نسانية وال تعرف للرمحة واإل ،والسبب يف ذلك أهنا ال تعرف إال العنف والشراسة ،األكرب يف صياغتها

يكا أكثر أمر ) :«يوم أن اعرتفت أمريكا ابلقيقة»ولذلك يقول جيمس ابترسون يف كتابه  ،طريقا  
 .(الدول عنفا  يف العامل

 ،فال حنتفي وال نفاخر مبثل هذه القوانني الوضعية ،وهدينا اإلهلي ،وحنن كمسلمني لنا شريعتنا
 ،لقرارسخت مفهوم تفرد أمريكا بصنع اوقد جاءت األحداث األخرية فر  ،واالتفاقيات الطاغوتية
 ووفاة القوانني الدولية.

نعرف فضيلة التشريع اإلسالمي  ،طاغوتيةاالتفاقات الدولية المن خالل عرض هذه هذا وإنه 
واليت ال تتصرف  ،ختلف الليل والنهاراالقه اليت ال يزعزعها شيء ما يف املعاملة اإلنسانية  ،السماوي

زعات واملشاعر اليت قد يغلب عليها القد ومشاعر الكراهية يف وقت ـوال الن ،ئيةفيها الماسة العشوا
ومن أجل إشباع  ،ترى أبسا  يف تغيري تشريعها ورغباهتا يف االنتقام من العدو وابلتايل ال ،من األوقات
رى بقسوة اليت تتعامل مع األس ،كما حيدث متاما  يف الوقت الايل من الوالايت املتحدة  ،هذه الغريزة

أتسيا  مبا هو السائد لدى إخواهنم  ،فكانوا ضحية التنكيل والتعذيب والقتل والتشويه ،ال هوادة فيها
 س واليهود.من الروم والفر 

موقف اإلسالم من األسرى قبل أربعة عشر قران  موقف مثايل رائع قبل أن أتيت االتفاقيات إن 
 غالب الدول الكربى. آلن علىلت غري انفذة إىل االيت ماز الومهية الكافرة ا

يف الرب والسلم ويف املنشط  ،شريعة اإلسالمية حرمت كل ما خيل ابلقيم اإلنسانيةالإن 
 ،القدح املعلى يف الرفق ابألسرى والرمحة هبمضربت ة األسرى فقد فتأمل تشريعها يف حال ،واملكره

َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيناً ﴿قال هللا تعاىل يف وصف عباده األبرار وقد  ،والعناية بشأهنم
أنس بن فعن  ،يطلق صراحهم يف بعض األحيان ^رسول كان الو  ،[1]اإلنسان: ﴾َويَِتيمًا َوَأِسرياً 

التنعيم من جبل  ^أن مثانني رجال  من أهل مكة هبطوا على رسول هللا ) :مالك 

َوُهَو ﴿فأنزل هللا عز وجل  ،فاستحياهم ،لما  فأخذهم س ،وأصحابه ^متسلحني يريدون غرة النيب 
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َة ِمْن بَ ْعِد َأْن َأْظَفرَُكْم َعَلْيِهمْ  ُهْم بَِبْطِن َمكَّ  ،([03]الفتح:  ﴾الَِّذي َكفَّ أَْيِديَ ُهْم َعْنُكْم َوأَْيِدَيُكْم َعن ْ
أنس محاد بن سلمة عن اثبت عن من طريق  (1)تعاىل يف صحيحه روى ذلك اإلمام مسلم 

. 
 كنت يف األسرى يوم بدر فقال  :أيب عزيز بن عمري أخي مصعب بن عمري قال جاء عنو 

وكنت ِف نفر من اْلنصار وكانوا إذا قدموا غداءهم  استوصوا بْلسارى خرياً ) :^رسول هللا 
أخرجه الطرباين يف املعجم  .إايهم( ^ وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموين اخلبز بوصية رسول هللا

حدثين نبيه بن وهب عن أيب عزيز بن عمري ) :دمحم بن إسحاق من طريق (3)الصغري ويف (0)الكبري
ال يروى عن أيب عزيز بن عمري إال هبذا : )وقال الطرباين يف الصغري ،(بهأخي مصعب بن عمري 

 .(إسناده حسن) :وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (تفرد به دمحم بن إسحاق ،اإلسناد
جيوز تعذيب األسري ابجلوع والعطش وغري ذلك من أنواع ال  وقد نص الفقهاء على أنه

 .ألن ذلك تعذيب ليس له فائدة ؛التعذيب
 ،عن أيب قالبة ،حدثنا أيوب ،من طريق إمساعيل بن إبراهيم (4)وجاء يف صحيح اإلمام مسلم

ثقيف رجلني  كانت ثقيف حلفاء لبين عقيل فأسرت) :عن عمران بن حصني قال ،عن أيب املهلب
من بين عقيل وأصابوا معه  رجال   ^وأسر أصحاب رسول هللا  ،^أصحاب رسول هللا  من

مب  :فقال ،(؟ما شأنك) :اي دمحم فأاته فقال :قال ،وهو يف الواثق ^فأتى عليه رسول هللا  ،العضباء
مث انصرف  ،(أخذتك جبريرة حلفائك ثقيف) :فقال إعظاما لذلك ؟أخذتين ومب أخذت سابقة الاج

 ،(؟ما شأنك) :فرجع إليه فقال رقيقا   رحيما   ^ رسول هللا وكان .اي دمحم اي دمحم :داه فقالعنه فنا
اي  :مث انصرف فناداه فقال ،(أفلحت كل الفالح أمركلو قلتها وأنت متلك ) :قال .إين مسلم :قال

 (اجتكهذه ح) :وظمآن فأسقين قال جائع فأطعمينإين  :قال ؟(ما شأنك) :دمحم اي دمحم فأاته فقال
 (....ففدي ابلرجلني

                                        
(1) (1121).   

(0) (00/313).  

(3) (1/052). 

(4) (1341). 
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حاضرة يؤتى  :أي (هذه حاجتك)) :قوله ومعىن(1) يف نيل األوطار قال الشوكاين 
 (.هبا الساعة كإلي

 وقد أمر ابلعدل حىت مع أعداء الق ،دين رمحة وعدل ،اإلسالم النيف فهذا دين
 ا  ميكن أن يتطاول إليها قانون دويل وضعي ال يزال حرب  وضرب ديننا من املفاخر اليت ال ،هوخصوم

جاء ابلرمحة والعدل  ^ونبينا  ،على ورق! ولن تتسامى إليها يف املستقبل قواعد دولية انفذة
وقد شهد بعض ، [127]األنبياء:  ﴾َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْْحًَة لِْلَعاَلِميَ : ﴿وهللا تعاىل قال عنه ،واإلحسان

فاحتا  أرحم وال أعدل ما عرف التاريخ ) :محة هذا الدين يقول جوستاف لوبونلغرب على ر عقالء ا
 .(من العرب

فإذا وقع أسري يف يد  ،بفك األسرى من أيدي أعدائهم سالماإلمر ن أومن رمحة هذا الدين أ
مون فإن عجز املسل ،كل جمهود لتخليص أسريهم إما ابلقتال  االعدو فيجب على املسلمني أن يبذلو 

 - اْلسري :يعين –فكوا العاين ) :^فقد قال رسول هللا  ،وجب عليهم الفداء ابملال ،عن القتال
عن أيب  ،عن أيب وائل ،منصورمن طريق  (0)أخرجه البخاري (وعودوا املريض ،وأطعموا اجلائع

 .موسى 
 :قال عن أيب جحيفة  ،عن مطرف أن عامرا  حدثهم (3)وجاء يف صحيح البخاري

والذي فلق البة وبرأ ) :قال ؟هل عندكم شيء من الوحي إال ما يف كتاب هللا :علي قلت ل
وما يف  :قلت (.وما يف هذه الصحيفة ،ما أعلمه إال فهما  يعطيه هللا رجال  يف القرآن ،النسمة

 .(وأن ال يقتل مسلم بكافر األسري العقل وفكاك) :قال ؟الصحيفة
أسري كان يف أيدي املشركني من املسلمني  كل) :قال عمر  :وعن ابن عباس قال

 ،وفيه علي بن زيد بن جدعان ،(4)رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه .(ففكاكه من بيت مال املسلمني
 .وهو ضعيف الديث

                                        
(1) (1/147.) 

(0) (3243). 

(3) (3247). 

(4) (3/417).  
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عن  ،ثنا أسامة بن زيد :قال ،حدثنا وكيع :قال (1)أيضا   ابن أيب شيبة يف مصنفه ىرو و 
من املسلمني من أيدي الكفار  ألن استنفذ رجال  ) :ال عمرق :عن محيد بن عبد الرمحن قال الزهري

 وهذا فيه انقطاع. (العرب أحب إيل من جزيرة
وكف  أعظم البطوالت يف ختليص األسرى ،وقد عملت أيدي مجاعة من حكام املسلمني

 ،فهذا الكم بن هشام أمري األندلس ملا مسع أن امرأة مسلمة أخذت سبية ،األايدي املعتدية عليهم
واستعد وحشد وسار إىل بلد الفرنج  ،ومجع عسكره ،فعظم األمر عليه !(واغواثه اي حكم) :فنادت

وخرب البالد وهنبها وقتل الرجال  ،وافتتح عدة حصون ،وأثخن يف بالدهم ،سنة ست وتسعني ومائة
مث  ،حىت خلصها من األسر ،وقصد الناحية اليت كانت هبا تلك املرأة ،وغنم األموال ،وسىب النساء

 .عاد إىل قرطبة مظفرا  
وملا رجع املنصور بن أيب عامر من إحدى غزواته يف مشال األندلس قابلته امرأة مسلمة على 

فما دخل  ،(وجيب عليك أن تفديه أو أتيت به ،إن ابين أسري عند النصارى) :وقالت له ،أبواب قرطبة
 .بل عاد جبيشه حىت فك هذا األسري ،املنصور قرطبة

والرب واإلخاء ،  إنه الصدق والوفاء ،مليء هبذه املفاخر العظيمة ،سلمني الصادقنيواتريخ امل
 ،شون نكبات أمتهميويع وحكاٌم أفذاذ يعملون لشعوهبم ولو على حساب زوال ملكهم ،عزائم خملصة

  ويف ذلك فليتنافس املتنافسون. ،نوملثل هذا فليعمل العاملو  ،ويريبهم ما يريب أمتهم وشعوهبم
وقد تواترت بذلك  ،ة ِف الشريعة اإلسالميةظاهر ال موروب فك اْلسرى من اْلووج 

 وأُجع على ذلك املسلمون. ،واتفق على ذلك اْلئمة ،اْلدلة
ر على فك دح ق  واتفقوا أنه إن مل يـ  ) :(0)يف مراتب اإلمجاع قال اإلمام أبو دمحم بن حزم 

  .(واجب ذلك األسري ملال حىت يفكهم ذلك اءعطاإأن  ،املسلم إال مبال يعطاه أهل الرب
 - وفيه ضعف - عن عبد الرمحن بن أنعم ،عن ابن عياش (3)وروى سعيد بن منصور يف سننه

عن عبد الرمحن بن أىب عمرة قال ملا بعثه عمر بن عبد العزيز بفداء أسارى  ،عن املغرية بن سلمة
إن أبوا أن يفادوا الرجل ابلرجل كيف أرأيت اي أمري املؤمنني  :قلت له) :املسلمني من القسطنطينية

                                        
(1) (3/413).  

(0) (100).  
(3) (0100).  
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فإن أبوا  :قلت ،فأعطهم ثالاث   :قال ؟إن أبوا أن يعطوا الرجل ابالثنني :قلت .زدهم :قال عمر ؟أصنع
من كل مشرك  إيل لرجل من املسلمني أحبفوهللا  ؛عطهم لكل مسلم ما سألوكفأ :قال ؟إال أربعا

مبعوث عمر يف قال مث  ،(...منا تشرتى اإلسالمإنك إ ،إنك ما فديت به املسلم فقد ظفرت !يعند
 .(فصالت عظيم الروم على كل رجل من املسلمني رجلني من الروم) :فداء األسرى

فأما املسلمون فإن ذراريهم ) :(1)وقال اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم يف كتابه األموال
 ،اكهم واستنقاذهم من أيدي املشركنيحيق على اإلمام واملسلمني فك ،ونساءهم مثل رجاهلم يف الفداء

على املهاجرين  ^وهو شرط رسول هللا  ،إن كان ذلك برجال أو مال ،بكل وجه وجدوا إليه سبيال  
  .(واألنصار

 ِف ذلك:العلماء  مذاهب
  :قول اْلحناف

 .(0)(واملغرب ،إن إنقاذ األسري واجب على الكل من املشرق) :قال الكمال بن اهلمام
  :ةاملالكيقول 

مستضعفني فإن الوالية معهم  ىإال أن يكونوا أسر ) :(3)يف أحكام القرآنالعريب  قال ابن
حىت خترج إىل استنقاذهم إن كان عددان نصرة هلم واجبة ابلبدن أبن ال يبقى منا عني تطرف قائمة وال

 ك ومجيعمال كذلك قال  ،حيتمل ذلك أو نبذل مجيع أموالنا يف استخراجهم حىت ال يبقى ألحد درهم
فإان هلل وإان إليه راجعون على ما حل ابخللق يف تركهم إخواهنم يف أسر العدو وأبيديهم  ،العلماء

 .(!قدرة والعدد والقوة واجللدخزائن األموال وفضول األحوال وال
ولعمر هللا لقد أعرضنا حنن عن اجلميع ) :(4)يف اجلامع ألحكام القرآن وقال القرطيب 

صاغرين  بل ابلكافرين! حىت تركنا إخواننا أذالء ،! ليت ابملسلمنيعضضنا على بفتظاهر بع ،ابلفنت
 !جيري عليهم حكم املشركني فال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

 .فداء األسارى واجب وإن مل يبق درهم واحد :قال علماؤان

                                        
(1) (133). 

 (.4/103حاشية ابن عابدين ) (0)

(3) (0/117).  

(4) (0/00).  
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 ^ن النيب اثر عية وجوب فك األسرى وبذلك وردت اآلتضمنت اآل :قال ابن خويز منداد
 .وأمر بفكهم وجرى بذلك عمل املسلمني وانعقد به اإلمجاع ،أنه فك األسارى

فإن مل يكن فهو فرض على كافة املسلمني ومن قام به  ،وجيب فك األسارى من بيت املال
  .(منهم أسقط الفرض عن الباقني

 :قول الشافعية
على ما إذا مل يعاقبوا فإن  محل البلقيين استحباب فك األسرى) :(1)قال يف مغين احملتاج

 .(...وهذا أوىل ،والوجوب على اإلمام ،ي االستحباب على اآلحادز   ومحل الغح  ،عوقبوا وجب
 د اإلمجاع على هذا.وحكى غري واح ،والصحيح أنه واجب مع القدرة مطلقا  

 :احلنابلة قول
عمر بن عبد  ذا قالوهب ،وجيب فداء أسرى املسلمني إذا أمكن) :(0)قال ابن قدامة يف املغين

 .(العزيز ومالك وإسحاق
فكاك األسرى من أعظم ) :(3)يف الفتاوى تعاىل وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .(...الواجبات وبذل املال املوقوف وغريه من أعظم القرابت
من الصدقات  فهذا مباله ،على قدر طاقته كلٌ   ،وهذا واجب الدول واجلماعات واألفراد

 ،وال يعذر أحد ابلتخلف عن مناصرة هؤالء األسرى ،بقوته وسلطانه كوذا ،ا جباههوهذ ،والزكوات
من  و ) :^نيب وقد قال ال ،والطبيعة اإلنسانية ،والعقيدة اإلسالمية ،ضه األخوة اإلميانيةرت فهذا ما تف

كربة من كربت ومن فرج عن مسلم كربة فرج هللا عنه   ،كان ِف حاجة أخيه كان هللا ِف حاجته
أخربه أن عبد هللا بن  أن ساملا   ،عن بن شهاب ،الليث عن عقيلمتفق عليه من طريق  .(القيامة يوم

 ره.ذكف ،قالرسول هللا عمر رضي هللا عنهما أخربه أن 

                                        
(1) (4/031).  

(0) (12/411). 

(3) (01/335).  
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وال ريب أن  ،واجتاهات الناس يف ذلك شيء آخر ،إن اإلسالم يف ختليص األسرى شيء
شروعية مناصرة مبن علم ممأقل إمياان  ال نه إ :وحقيقة ،وقد يوقف زحفه ،ذلك يسيء لإلسالم

 !عليهم ابلدعاء والقنوت ن  ضو  ،األسرى
قنت ي فقد كان ،يف هديه ^من منع القنوت هلم وعارض رسول هللا  :وأخبث من ذلك

مسع هللا ) :إذ قال ،يصلي العشاء ^بينا النيب : قال أبو هريرة  ،لألسرى الذين يف مكة
 ،اللهم نج سلمة بن هشام ،اللهم نج عياش بن أيب ربيعة) :سجدمث قال قبل أن ي ،(ملن ْحده

 ،اللهم اشدد وطأتك على مضر ،اللهم نج املستضعفي من املؤمني ،اللهم نج الوليد بن الوليد
 .عن أيب هريرة ،عن أيب سلمة ،متفق عليه من طريق حيىي .(اللهم اجعلها سني كسين يوسف

والذب عن  دينهموأمواهلم لنصرة إخواهنم والدفاع عن إن هؤالء األسرى خرجوا من دايرهم 
وأي  ،وأن نسرتخص كل شيء يف نصرهتم ،فكان هلم حق علينا أن نقف معهم يف حمنتهم ،أعراضهم

 وبعض من هؤالء ،حتت وطأة علوج النصارى الاقدين جماهد يف سبيل هللامصيبة أعظم من أن يقع 
د نقلوا إىل هنالك بعد أن حلق هؤالء األراذل رؤوسهم لق ،على هزيع من املأساة الطويلة الشاقة

 ،وعصبوا عيوهنم ،هم من هامة رؤوسهم إىل أمخص أقدامهمو وأوثق ،مالبسهمولاهم وجردوهم من 
وللتحقيق مرات  ،ال خيرجون منها لقضاء حوائجهم يف اليوم إال مرة ووضعوهم يف أقفاٍص حديدية

تعذيبهم  ،يعيشون حتت حرارة مشس كواب الشديدة ،جلخيرجون وقد كبلوا اليدين واألر  ،عديدة
وأّن  هلم أن يتلذذوا  ؟!فمىت ينامون ،فهم يف الليل حتت األضواء الكاشفة ،متواصل يف الليل والنهار

 .نسأل هللا أن ينصرهم وحيفظهم !بطعام أو شراب وهم يعانون من التعذيب
ُتْم َوال تَِ ﴿م هم ال عليوالدائرة هلبال ريب أن العاقبة و  ُنوا َوال َْحَْزنُوا َوأَنْ ُتْم اَْلْعَلْوَن ِإْن ُكن ْ

ُم نَُداِوُُلَا بَ ْيَ النَّاِس َولِيَ ْعَلمَ  * ُمْؤِمِنيَ  ُ  ِإْن ََيَْسْسُكْم قَ ْرٌح فَ َقْد َمسَّ اْلَقْوَم قَ ْرٌح ِمثْ ُلُه َوتِْلَك اَْلايَّ اَّللَّ
َص اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا َوََيَْحَق  * َء َواَّللَُّ ال ُيُِبُّ الظَّاِلِميَ الَِّذيَن آَمُنوا َويَ تَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهَدا َولُِيَمحِّ

ا يَ ْعَلْم اَّللَُّ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويَ ْعَلَم الصَّاِبرِينَ  * اْلَكاِفرِينَ  ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوَلمَّ  ﴾َأْم َحِسب ْ
 .[140 – 131]آل عمران:
 :من قال جادأ قدو 

 فـــــــــــال عجـــــــــــب لألســـــــــــد إن ظفـــــــــــرت بــــــــــــها

 كـــــــــالب األعـــــــــادي مـــــــــن فصـــــــــيح وأعجـــــــــم  

   
ـــــــــــة وحشـــــــــــي ســـــــــــقت محـــــــــــزة الـــــــــــردى  فحرب

 ومـــــــــوت علـــــــــي مـــــــــن حســـــــــام ابـــــــــن ملجـــــــــم  
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حنذر  ؛وبذل أمواهلم يف ختليصهم ،املسلمني على مناصرة أسراهم فيه ويف الوقت الذي حنث
والقبض  ،ن التعاون مع الصليبيني يف مطاردة اجملاهدينم ،واملنسوبني إىل اإلسالم ،الكومات العربية

وال خيتلف  ،، وعمل الشياطنيفهذا شأن املنافقني ،ملي أمريكاوتسليمهم إىل رأس الكفر العا ،عليهم
 من اتب وآمن وعمل إال ،ينفع معه صالة وال صيام الالعلماء يف املشرق واملغرب أن هذا كفر ابهلل 

 عمال  صالا .
َوَمْن ﴿ :صح أن قول هللا تعاىل) :(1)يف كتابه احمللى م أبو دمحم بن حزم قال اإلما

ُهمْ  ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ وهذا  ،أبنه كافر من مجلة الكفار فقط ،إمنا هو على ظاهره، [51]املائدة: ﴾يَ تَ َوُلَّ
 .(ال خيتلف فيه اثنان من املسلمنيحق 

ْر اْلُمَناِفِقَي ﴿ :قال هللا تعاىل ،يف القلوب وفسقا  كفرا  ونفاقا  ومرضا  وقد مسى هللا ذلك   َبشِّ
تَ ُغوَن ِعْنَدُهْم اْلِعزََّة  * ِبَِنَّ َُلُْم َعَذاًب أَلِيماً  الَِّذيَن يَ تَِّخُذوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَي أَيَ ب ْ

يعاً ِإنَّ اْلِعزََّة َّلِلَِّ فَ  فَ تَ َرى الَِّذيَن ِف قُ ُلوِِبِْم َمَرٌض ُيَسارُِعوَن ﴿ :وقال تعاىل ،[131 -131]النساء:  ﴾ُجَِ
ِبُحوا َعَلى ِفيِهم يَ ُقوُلوَن ََنَْشى َأْن ُتِصيبَ َنا َداِئَرٌة فَ َعَسى اَّللَُّ َأْن َيَِْتَ ِبْلَفْتِح َأْو َأْمٍر ِمْن ِعْنِدِه فَ ُيصْ 

ائدة: ]ا ﴾َما َأَسرُّوا ِف أَنُفِسِهْم ََنِدِميَ 
ح
 .[50مل

َمْت َُلُْم أَنُفُسُهْم َأْن ﴿ :وقال تعاىل ُهْم يَ تَ َولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا لَِبْئَس َما َقدَّ تَ َرى َكِثريًا ِمن ْ
ِإلَْيِه َما َوَلْو َكانُوا يُ ْؤِمُنوَن ِبَّللَِّ َوالنَِّبِّ َوَما أُنِزَل  * َسِخَط اَّللَُّ َعَلْيِهْم َوِف اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدونَ 

ُهْم فَاِسُقونَ   .[11 – 12]املائدة: ﴾اَتََُّذوُهْم َأْولَِياَء َوَلِكنَّ َكِثرياً ِمن ْ
 ،فإن من توالهم ونصرهم على املؤمنني فهو من أهل دينهم وملتهم) :قال الافظ ابن جرير

دينه فقد عادى ما وإذا رضيه ورضي  ،فإنه ال يتوىل متوٍل أحدا  إال وهو به وبدينه وما هو عليه راضٍ 
محه م ه  ح ك   .(0)(خالفه وسخطه وصار ح ك 
 - التتار - كل من قفز إليهم) :(3)تعاىل يف الفتاوى وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وفيهم من الردة عن شرائع اإلسالم بقدر ما ارتد  ،من أمراء العساكر وغري األمراء فحكمه حكمهم
مع كوهنم يصومون  -لف يسمون مانعي الزكاة مرتدين وإذا كان الس ،عنه من شرائع اإلسالم

                                        
(1) (10/33).  

   (.1/422) تفسري الطربي (0)

(3) (01/532). 
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قاتال   ، ورسولهفكيف مبن صار مع أعداء هللا - ومل يكونوا يقاتلون مجاعة املسلمني ،ويصلون
 .(!؟للمسلمني

 :الناقض الثامن من نواقض اإلسالم) :تعاىل وقال الشيخ دمحم بن عبد الوهاب 
 .(مظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني

 ،شرطا  زائدا  على ما دل عليه الكتاب والسنة واإلمجاع ،يف كفر املظاهر ،وقد أضافت املرجئة
وال يقوله أحد من أهل  ،وهذا ليس بشيء ،أو الرضى بذلك ،دين الكفار ةحبوقيدوا هذا الكفر مب

دين الكفار أو فاألمة جممعة على أن حمبة  نقوال  عن أئمتهموال يوجد يف مصنفاهتم وال تراه م ،السنة
 :قال تعاىل ،فهذا مناط آخر يف الكفر ،دون مناصرهتم على املسلمني ،كفر أكرب  ،الرضى بدينهم

نْ َيا َعَلى اآلِخَرِة َوَأنَّ اَّللََّ ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ ﴿ ]النحل:  ﴾َذِلَك ِِبَن َُّهْم اْسَتَحبُّوا احْلََياَة الدُّ

127]. 
 ،وقد عبثوا ابألدلة الشرعية !وحيصل ما يف الصدور !بعثر ما يف القبوروالويل هلؤالء حني ي

   !وموافقة لسياستهم الشيطانية ،استجابة للمفسدين يف األرض ،وحرفوا النصوص القطعية
 

 كتبه
 سليمان بن انصر بن عبد هللا العلوان

 بريدة -القصيم 
 هـ01/7/1403

   
 


