
 

)1( منبر التوحيد والجهاد

الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض 
ا األ

هل القتال في أفغانستان وفلسطين وغيرهما من بالد المسلمين ) 1
  التي تعرضت للغزو فرض عين أم فرض كفاية؟

  هل يمكن تطبيق النفير عمليا في هذه األيام؟) 2

  هل نجاهد وليس هناك قائد واحد؟) 3

  هل نقاتل في أفغانستان والقادة مختلفون ومتفرقون؟) 4

  قعد الناس؟ هل يقاتل المسلم وحده إذا) 5

  ؟هل نستعين بالكفار إذا كنا ضعافا) 6

  هل نقاتل مع مسلمين ليسوا على مستوى مقبول من التربية؟) 7

  هل نبدأ بأفغانستان أو بفلسطين؟) 8

هذه األسئلة المحيرة التي تدور في األذهان اآلن واختلف الناس في 
الكتاب في هذا  -  بإذن هللا - فهمها كل حسب اجتهاده تجد لها جوابا 

 بنصوص شرعية تكاد تكون متواترة لكبار أئمة المسلمين وفقهائهم.

  

  

  

  

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
إن الحمد  نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ با من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد 

محمدا عبده ورسوله، اللهم ال سهل إال ما جعلته أن ال إله إال هللا وأشهد أن 
  سهال وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهال.

  ما بعد:أ
فهذه الفتوى كتبتها وكانت أكبر من هذا الحجم، ثم عرضتها على 
فضيلة شيخنا الكبير سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقرئت عليه 

نه اقترح علي أن ووافق عليها، إال أ )،إنها طيبة(واستحسنها، وقال: 



 

)2( منبر التوحيد والجهاد

الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض 
ا األ

أختصرها حتى يكتب لها مقدمة ننشرها بها ثم اختصرتها، ولكن وقت 
 الشيخ كان مزدحما أيام الحج، ولم يتسع المجال لعرضها عليه مرة أخرى.

ثم أفتى الشيخ حفظه هللا ورعاه في مسجد ابن الدن في جدة وفي 
ثم عرضت  الجامع الكبير في الرياض، أن الجهاد بالنفس اليوم فرض عين،

 ؛على أصحاب الفضيلة - دون األسئلة الستة األخيرة -هذه الفتوى بحالها 
الشيخ عبد هللا علوان وسعيد حو ى ومحمد نجيب المطيعي والدكتور حسين 

وقرأتها عليهم، ووافقوا عليها ووقع معظمهم . حامد حسان وعمر سيف
 ووقع عليها.عليها، وكذلك الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين قرأتها عليه 

وأفتى بمثلها الشيوخ الكرام عبد الرزاق عفيفي وحسن أيوب والدكتور أحمد 
  .العسال

ثم عرضت فحواها في خطبة في منى في مركز التوعية العامة في 
الحج، حيث يجتمع فيها أكثر من مائة عالم من جميع أنحاء العالم اإلسالمي 

المحدثين في جميع وقلت لهم: إتفق السلف والخلف وجميع الفقهاء و
أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين أصبح  ؛العصور اإلسالمية

الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، بحيث يخرج الولد دون إذن 
والده، والمرأة دون إذن زوجها، وأنا أقرر أمام أمير المجاهدين سياف ومن 

د في أفغانستان يحتاج خالل معايشتي للجهاد األفغاني ثالث سنوات أن الجها
إلى رجال، فمن كان منكم أيها العلماء عنده اعتراض فليعترض، فلم 

يا أخي هذا األمر ال خالف (بل قال الدكتور الشيخ إدريس:  يعترض أحد.
  ).فيه

من أجل هذا طبعت هذه الفتوى عسى هللا أن ينفعنا بها في الدارين 
  وينفع بها جميع المسلمين.

  عبد هللا عزام

  

  مة الشيخ عمر سيفكل
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  .الحمد  وصلى هللا على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن وااله

  وبعد:

لقد أطلعني أخي في هللا الشيخ الفاضل الصادق المناضل الدكتور عبد 
هللا عزام على هذه الفتوى العظيمة والنصيحة الثمينة في حكم الجهاد ومتى 

تها كلها فرأيتها عين الصواب والحق الذي ال يكون فرض عين، وقد قرأ
محيص عنه، وال يسع كل من في قلبه ذرة من إيمان إال اإلذعان لهذه األدلة 
من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وإجماع العلماء، أقول: 
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الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض 
ا األ

اإلذعان والنفير والمسارعة إلى أداء هذه الفريضة، وال يتوقف في ذلك إال 
  ذين قال هللا فيهم:من أمثال ال

فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم {
  صدق هللا العظيم. مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت}

جزى هللا الشيخ عبد هللا خير الجزاء بنيته وإيقاظه، ووفقنا جميعا 
  .لمرضاته

  والحق أن الجهاد اآلن فرض عين وال إذن ألحد.

 عمر سيف فقير إلى هللال
 جدةهـ  28/12/1404

، اليمن، مجلس كبار العلماء
 صنعاء

  

  

  

  

  ستاذ سعيد حوىكلمة اال
  بسم هللا الرحمن الرحيم

بعد سماعي لهذه الرسالة من أخينا الشيخ الدكتور عبد هللا عزام فإنني 
 أعتبرها فتوى محققة منقحة أقر ما ورد فيها وأدعو إليه.

 سعيد حوى
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الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض 
ا األ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عبد هللا علوانكلمة الشيخ 
  بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد قائد الغر 
المحجلين، وعلى آله وأصحابه الذين حملوا راية الجهاد في ربوع العالمين، 

  .لخير بإحسان إلى يوم الدينوعلى قادة الحق، ودعاة ا

  :وبعد

فضيلة الدكتور عبد هللا عزام حفظه هللا على ما كتبه في فقد أطلعني 
حكم الجهاد اليوم في أفغانستان وفلسطين، وغيرهما في بالد اإلسالم، فأقول 

  وبا التوفيق:

إن كل ما ذهب إليه وأفتى به، ونقله عن األئمة األعالم سلفا وخلفا هو 
تعين  -قرر الفقهاءكما ي-صحيح، ذلك ألن أية بلدة إسالمية احتلها الكفار 

القتال على كل أهلها، فتخرج المرأة بدون إذن زوجها، والولد بدون إذن 
والديه، وكذلك يصبح الجهاد فرض عين على كل بلدة قريبة منها حتى 
تتحقق الكفاية في تحرير البلدة المسلمة من ربقة الكفار، فإن لم يكفوا يتوسع 

، فإن لم يكفوا أو تكاسلوا أو فرض العين على شكل دوائر األقرب فاألقرب
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الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض 
ا األ

قصروا أو قعدوا، يشمل فرض العين األرض كلها حتى يتم قهر العدو، 
  وإخراجه من أرض اإلسالم.

واآلن في هذا العصر نجد كثيرا من المسلمين في شتى بالد اإلسالم 
متكاسلين ومقصرين وقاعدين في حق أفغانستان وفلسطين وغيرهما من 

بح الجهاد اليوم فرض عين على كل من يسكن أرض بالد المسلمين، لذا أص
  ق!اإلسالم من المسلمين، لكون الكفاية من الرجال والمال لم تتحق

فبناء على هذا وجب على كل مسلم اليوم قادر على حمل السالح أن 
يخرج للجهاد لنجدة إخوانهم المسلمين في أفغانستان وفي كل مكان، ولو لم 

  .الكفايةيأذن له والده، حتى تتحقق 

  وهللا أعلم.
  عبد هللا ناصح علوان
 ةجد، جامعة الملك عبد العزيز

  محمد المطيعيكلمة الشيخ 
  بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد  والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحابته ومن 
  .وااله

 أما بعد:

هم فإن الجهاد في سبيل هللا طلبا للشهادة التي بشر هللا بها من اصطفا
إنما هو انتقال من دار إلى  ويتخذ منكم شهداء}{لها بقوله تبارك وتعالى: 

دار ومن حياة ضيقة إلى حياة أخرى مطلقة، ومن حياة النكد والغش 
  والخداع والنهب إلى حياة السعادة والبلهنية والرضوان.

في هذه العجالة التي كتبها األخ الكريم المجاهد العريق الدكتور عبد 
ام حاضا على الجهاد، ومبصرا به، ناهجا النهج الصحيح بإعطاء هللا عز

األمر حظه الوافر من الفقه والحديث والتفسير مناقشا ومستدال بحجج هي 
شجى في حلوق الخالفين وقذى في عيون الجبناء والمنافقين، أقول فيها من 

ج الدعوة إلى السبيل الذي ال سبيل غيره في هذه اآلونة الحرجة لرفع الحر
عن األمة، والذود عن الملة، وإنما هي في الجملة حياة واحدة، فلتكن في 
سبيل هللا ورسوله وكتابه وأمته لتكون أشرف وأرفع، وأبقى وأدوم، وإنما 
يجاهد المؤمن في هللا جهاده، إن أخفق فإفادة أو أوذي فإرادة، أو نفي 

له الحسنى فريادة، أو سجن فعبادة، أو عاش فقيادة، أو مات فشهادة، ف
  وزيادة.
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الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض 
ا األ

ورحمة  وإذ استنفرتم فانفروا} {وسالم على الذين سمعوا النداء فلبوا 
  هللا وبركاته.

 

 محمد نجيب المطيعي
 ناحية شارع الجهاد، جدة

  خادم السنة باألسانيد العالية
  وصاحب تكملة المجموع شرح المهذب

في جمهورية  وعضو اتحاد الكتاب
  مصر العربية

  

أهم فروض  المسلمين الدفاع عن أراضي
 ن األعيا

إن الحمد  نحمده ونستعنه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ با من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال 

لى هللا عليه هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا عبده ورسوله ص
  .، وعلى آله وصحبه أجميعنوسلم

  وبعد:

فلقد اختار هللا برحمته هذا الدين ليكون رحمة للعالمين، وأرسل سيد 
المرسلين صلى هللا عليه وسلم ليكون خاتما للنبيين بهذا الدين، ونصر هذا 

بعد أن وضحه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  الدين بالسيف والسنان،
الصحيح الذي بالحجة والبيان، فقد قال صلى هللا عليه وسلم في الحديث 

بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد هللا تعالى (رواه أحمد والطبراني: 
ال شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار  وحده

  ].1[) على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم

وقد اقتضت حكمة هللا أن يقيم صالح األرض على قانون الدفع فقال 
ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن { لى:سبحانه وتعا

أي أن هللا عز وجل تفضل على البشرية بأن ، هللا ذو فضل على العالمين}
أو بعبارة أخرى  )،سن لهم هذا الناموس وبين لهم هذا القانون (قانون الدفع

الصراع بين الحق والباطل وذلك من أجل صالح البشرية وسيادة الحق 
ار الخير، بل إن الشعائر التعبدية ودور العبادة محمية بهذا القانون وانتش
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