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إليييك ّموقد ،الطريق عليك قطع  كمجرم...هذا ومثال(
نصييحكأ "أنييا لييك؛ وقال ،الناصح المصلح ةبصور عبيده حدأ
اللييص يأخييذ  وهكذا..بنفسك"! وتنجو ومالك أهلك تترك نأ

بييدون وعرضييهم أرضييهم علييى ويتعييدى... النيياس أمييوال
.)1(...)عناء

ًا، المعتدية الجيوش تحتل أن أسهل ما ُبها بلدا قييد شييعو
وُحشُيييت "الرفييض"، أفكييار كييل من أفراداها نفوس ُفَرغَّت

في "ليس وعقيدة الواقع، بالمر "مبادائ" الرضا بي عقولهم
ميين خييير المهميية بهييذه يقوم كان"... ول مما أبدع المكان
ٍر الفرادا. أولئك به يثق خامٍس طابو

ً الميية لعييداء السييروري لتيييارا خييدمات إن - دااخل
ُا علييى اطلع أدانييى لييديه ميين علييى خافييية تعييد لم-  وخارج
الخييدمات بتلييك يفتخييرون قاداته أصبح أن بعد خاصة واقعه،

مقييام فييي هنييا ولسيينا ،وأهييدافهم منجزاتهم من ويعتبرونها
آخيير... أمر المقالة هذه من الغرض ان إذ والتمثيل، التدليل

وتصييريحات مواقييف فييي سييريعة نظييرة ان نقييول؛ لكيين
ذكرنا. ما لثإبات كافية ومؤسساته التيار هذا ةقادا ونشُاط

هذا قاداة خدمات أغَّلب  انظن"ن" - - وللنصاف اننا إل
ًا" منهم تصدر المة لعداء التيار ًا"  و"تطوع ! ميين"احتسيياب
عدة أسباب إلى راجع أمر وهذا العدو، مع تنسيق سابق غَّير

مييع التعامييل فييي خطييير انحييراف الول؛ أصييلن؛ يجمعهييا
ميين كييثير فييي هييو مييا بقدر جهل عن ل الشُرعية، النصوص

- جهييل والثيياني؛ بمييدلولتها، مقصودا وعبث تحريف الحيان
أعدائها. وواقع المة - لواقع تجاهل أو
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ِرء اننا يعني ل سبق ماو َبيي ميين التيييار هييذا رؤوس كييل ُن
لتمرييير والسييعي ولرسييوله للييه والخيانيية الصريحة العمالة
ميين منهييم ان إذ معه، مسبقو كامل تنسيقب العدو مخطط

"عميل"! لقب وبجدارة نال قد

"ضييابط غَّييدا الييذي الحييوالي"؛ "سييفر ؤلء؛هيي وميين
ًا، منه مباحث" أكثر مباحث" "ضابط فقل؛ شئت إن أو شيخ

عيين الول المسييؤول انييه قلنييا؛ إن نبييالغ "شيييخ"! ول برتبة
جزيييرة فييي والصييلحي الجهيياداي الميية مشُييروعي تعويق

المستعمر أناطه الذي الدور نفس اليوم ليؤداي وإنه العرب،
أن بعييد السعوداية"، العلماء كبار "هيئة بي يسمى بما وأزلمه

الخيرة. أوراق احترقت

ّوجّ كييان وإن وهييو ًا بضيياعته ييير الظييأن، ُمسييوح لبسيي
حيياله التبيياس إلى أداى الذي المر المشُفق، الناصح وبلهجة

النييبي حييديث في جاء - كما الصالحين من - حتى كثير على
أعقلييه! ومييا مييا للرجييل؛ ويقال... (وسلم:  عليه الله صلى

ميين خييردال حبيية مثقييال قلبييه فييي أجلده! وما أظرفه! وما
قييال المنييافقين، كشُييف إل تأبى الله سنة ان  إل...)2(إيمان)

ِذيَن َحِسَب َأْمسبحانه: { َل ِهْم ِفي ا ِب ُلو ِرجَّ َلييْن َأْن َمَرٌض ُق ُيْخيي
َلُه ُهْم ال َن َغا ْو*  َأْضيي َليي ُء َو ُهْم َنشَُييا َك َنييا ْي ُهييْم ََلَر َت ْف َعَر َل ُهْم َف ِبِسيييَما

ُهْم َن َف ِر ْع َت َل ْوِل َلْحِن ِفي َو َق ْل َلُه ا َلُم َوال ْع ُكْم}ْ َي َل ْعَما .)3(َأ

كلمهييم ميين يبييدو فيمييا ؛أيالله: ( رحمه كثير ابن قال
؛هييو الحزبييين أي ميين المتكلم يفهم ،مقاصدهم على الدال

.)4()وفحواه كلمه بمعاني

،النفيياق سييرائر أسييروااللييه: ( رحمييه القيييم ابن وقال
،اللسييان وفلتييات منهم الوجوه صفحات على الله فأظهرها
البصييائر أهييل علييى بهييا يخفييون ل بسيييماء لجلها ووسمهم
.)5()واليمان

"سييفر"! لسييان فلتييات لخيير نعييرض المقال هذا وفي
]،1432[ رقييم عييدداها " فيييعكيياظ" جريييدةل به صرح وما

من بضاعته قبيح فيها لنا ليعرض ،)6(هي]11/4/1426[ بتاريخ
...خجل! ول مواربة غَّير

عليه. متفق 2
30 - 29محمد:  سورة 3
230 / ص4العظيم: جّ القرآن تفسير 4
355ص / 1جّ :السالكين مدارجّ 5
المقالة. بهذه مرفقة المقابلة 6
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*     *     *
عليى التأكييد ُنعييد أن المهم من أنه نرى نبدأ، أن وقبل

- بمييا مسييلم كل  على)7(عين فرض وأنه اليوم، الجهادا حكم
- فنقول: الصائل العدو في لمثله النكى هو وبما يستطيع

- وذلييك المسييلمة للميية الطبيعييية الوضاع في الجهادا
لقيوله كفايية، - فيرض لعيدوها قياهرة منصيورة تكون حين

ُنوَن َكاَن َوَماتعالى: { ْؤِم ْلُم ِفُروا ا ْن َي َفًة ِل ْوَل َكا َل َفَر َف ُكييّل ِمييْن َن
ٍة َق ُهْم ِفْر ْن َفٌة ِم ِئ ُهوا َطا َق َف َت َي ّديِن ِفي ِل ِذُروا اليي ْنيي ُي ِل ُهْم َو ْوَم َذا َقيي ِإ

ُعييوا ِهييْم َرَج ْي َل ُهييْم ِإ َل َع َذُروَن َل ميين الكييثر قييول وهييو ،)8(}َْيْحيي
عين. فرض هو قال؛ من ومنهم العلماء،

تعييالى: قييوله تفسييير فييي البغوي محمد أبو المام قال
ِتَب{ ُكُم ُك ْي َل َتاُل َع ِق ْل الييية، ظيياهر على بعضهم وجرى: ()9(}ْا

قيييام إلييى المسييلمين كافيية علييى فييرض الجهييادا ؛وقييال
فييرض الجهييادا إن -؛ الجمهييور  وعليه- قوم وقال... الساعة

.)10()الباقين عن سقط البعض به قام إذا ،الكفاية على

اء؛ وقول أن يعنيي ل كفايية"، فيرض الجهيادا "إن العلم
صييحيح ففييي والذم، الثإم من يسلم الدوام وجه على تاركه

صلى النبي عن عنه الله رضي هريرة أبي حديث من مسلم
؛نفسييه بييه يحييدث ولم يغز ولم مات منوسلم: ( عليه الله

يكييون ل النفييس وتحييديث ،نفيياق) ميين شييعبة علييى مييات
ْوسبحانه: { فحسب! قال بالتمني َل ُداوا َو ْلُخُروجَّ َأَرا ّدوا ا َعيي ََل

ًة َلُه َد .)11(}ُْع

يييب والمييراداالعلييوان: ( ناصيير بيين سييليمان الشُيييخ قال
اداق، العيزم هيو ؛الحيديث هيذا  فيي"النفيس تحيديث" الص

بغيهييم وكييف تعييالى، اللييه أعييداء جهييادا فييي الجازمة والنية
يييؤدايه ميين تعييين حيث من الواجب زهرة: (ينقسم أبو محمد قال 7

كفييائي. فييالواجب وواجييب عينييي واجييب قسييمين؛ إلى تعينه وعدم
المكلفين من واحد كل إلى اللزم الطلب فيه يوجه الذي هو العيني؛
هو الكفائي؛ الذم... والفرض واستحق آثإم، هو تركه إذا بحيث بعينه،

فييإذا الجماعيية، ميين الفعل تحقيق فيه المطلوب يكون الذي الفرض
ًا، أحد يستحق ول الباقين، عن الثإم سقط البعض من الفعل وقع ذميي
].36 – 35 الفقة: ص الجميع) [أصول اثإم أحد به يقم لم وإن

122: التوبة سورة 8
216: ةالبقر سورة 9

134- 133 / ص1التنزيل: جّ معالم 10
46التوبة:  سورة 11
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،الدينييية وشييعائرهم ومقدسيياتهم المسلمين عن وعدوانهم
نفسييه، يخيياداع أن ؛ بييذلك"النفييس تحييديث" معنييى وليييس
.)12()لبى ذلك منه طلب ولو الجهادا، عن ويحدثإها

فييرض فهيو السيتثنائية، الحييوال فيي الجهييادا حكم أما
الحييالت - وتلييك يسييتطيع - بمييا مسييلم كييل علييى عييين

أربع. الستثنائية؛

الجهييادا ويتعينالله: ( رحمه المقدسي قدامة ابن يقول
وتقابييل الزحفييان التقييى إذا أحييدها؛ ؛مواضييع ثإلثإيية فييي

َييين النصييراف حضيير ميين علييى َحييُرَم ،الَصييفان عليييه وتع
قتييالهم أهله على تعين ببلد الكفار نزل إذا الثاني؛... المقام

ًا الماُم استنفر إذا الثالث؛ ودافعهم. )معه النفير لزمهم قوم
)13(.

اللييه رحمييه الشُييعيبي عقلء بن حمودا العلمة ذكر وقد
وقييدفقييال: ( الحييالت، هييذه فييي الجهادا تعين على الجماع

فرض يكون الجهادا أن على ًاوحديث ًاقديم المة علماء أجمع
.)14(الله رحمه ذكرها ...) ثإمحالت ثإلث في عين

أسييره اللييه فك العزيز عبد بن القادار عبد العلمة وقال
ميين ويتضييحالسييالف: ( الله رحمه قدامة ابن كلم نقل بعد

جميييع علييى عييين فييرض يكييون أن يكييادا الجهييادا أن ؛هييذا
ببلييد الكفار نزل - إذا الثاني الموضع خاصة الن، المسلمين
عليهييا ويتسييلط يحكمهييا الن المسييلمين بلييدان - فمعظييم

كييافرة، محلية حكومة وإما كافر أجنبي مستعمر إما الكفار،
الييواردا للوعيييد الكبائر من يكون تركه فإن الجهادا تعين وإذا
اللييه صييلى النييبي حديث بنص الموبقات السبع من بل فيه،
.)15(وسلم) عليه

فييرض الجهييادا فيها يصبح رابعة حالة العلماء بعض وزادا
حييتى الكييافرين بأيييدي مسييلمين أسييرى وقييوع وهييي عين،

الكافرين. من أسراهم المسلمون يستنقذ

لوقييف العييدادا ووجييوب الحداث هذه في المة توجيه في فتوى 12
هي 16/1/1424 بتاريخ؛ ،الصليبيين زحف

.365 ص/ 10 جّالمغني: 13
13/6/1422 بتاريييخ؛ ،الوالييدين واستئذان الجهادا حكم عن فتوى 14
هي

.العدة إعدادا في العمدة 15

)4(والجهادا التوحيد منبر



وقفات مع "سفر 
الحوالي"

فالصيح ًا؛مسيلم أسيروا الهيتميي: (وليو حجر ابن قال
)16(قيين نحييو - ولييو قادار كل على ًفورا إليهم النهوض وجوب

علييى ولييو توقعنيياه، إن - لخلصييه لبعضييهم ًخلفا إذن، بغير
،أولييى؛ بييل داارنييا، كدخولهم ،عين وجوب ؛يظهر فيما ندور،

.)17(أعظم) المسلم حرمة لن

ِردا َت وهييي؛ عصييرنا، منافقو تردايدها من يكثر شبهة هنا و
إلييى يييؤداي المسييلمين كييل علييى الجهييادا بعينييية القول إن"

الشُييبهة هييذه على ردا وقد !"،السلمية للبقاع تفريغ عملية
ٌع ًا المسلمين علماء من جم ًا. قديم وحديث

الجهييادا بعينييية العلميياء قييول معنى ليس أنه ؛هنا ونؤكد
- فلسييطين أو العييراق مسييلمي لنصرة المسلمين كل على
ً إلييى ينفروا مسلم" أن "مليار من يريدون العلماء - أن مثل

علييى بييه ويشُييغبون الزمييان هذا منافقوا ُيلبس كما العراق،
كل على واقع الجهادا ترك إثإم أن ذلك؛ معنى بل الحق، أهل
بالمسلمين الكفاية تحصل حتى المليار هذا من ينفر لم من

الصائل. العدو طردا من ويتمكنوا النافرين

؛الييذخيرة عيين النهاييية صاحب نقلعابدين: ( ابن يقول
ميين علييى عييين فييرض يصييير إنمييا النفير جاء إذا الجهادا أن

فرض فهو العدو من بعدب وراءهم من فأما ،العدو من يقرب
فييإن ،إليهييم يحتييج لييم إذا تركييه يسييعهم حتى ،عليهم كفاية

عيين العييدو ميين يقييرب كييان ميين عجييز بييأن إليهييم احتيييج
ولييم تكاسييلوا لكنهييم عنها يعجزوا لم أو العدو مع المقاومة
 كالصييلة- عين فرض يليهم من على يفترض فإنه ،يجاهدوا
عليى يفيترض أن إليى ،وثإيم ،ثإيم ،تركه يسعهم ل-  والصوم

ونظيييره ،التدريييج هييذا على ًوغَّربا ًشرقا السلم أهل جميع
نييواحي ميين ناحييية فييي مييات ميين فإن ،الميت على الصلة

وليييس بأسييبابه يقومييوا أن محلتييه وأهل جيرانه فعلى البلد
الذي كان وإن ،بذلك يقوم أن الميت من يبعد كان من على
أو حقييوقه يضيييعون محلتييه أهييل أن يعلييم الميييت ميين يبعد

.)18()هنا كذا ،بحقوقه يقوم أن عليه كان عنه يعجزون

ًا الله حفظه لدان بن أسامة شيخنا ويقول هذه على ردا
الحييق, فالجهييادا بها يردا لم حق, ولكن كلمة وهذهالشُبهة: (

الصييائل العدو ودافع اليوم، المة جميع يستوعب أن يمكن ل
ًا يسييير بجزء يندفع يبقييى حييق, ولكيين هييذا الميية، ميين جييد

مملوك. عبد أي 16
237 ص/ 9: جّالمحتاجّ تحفة 17
124/ ص4عابدين: جّ ابن حاشية 18
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هييذا إطلق فييي يخالفوننييا عييين, وهييم فييرض أنييه الحكييم
كييل نييترك أن المعقييول ميين ليييس  ويقولييون؛...الحكييم
لوثإيية بوضييوح يظهيير هنييا للجهادا! فمن نذهب وكلنا الثغرات

 فهييذه- العقييل بييروز  لوثإيية- الماداييية اللوثإيية العصيير, وهييي
اللييه، رحمهييم الميية سييلف ميين الفقهيياء عليها أجمع أحكام
الميية, إذا إجمياع علييى يعترضييون فقهاء علينا يخرجّ واليوم

شيييخ ذكيير كمييا شك بدون الولويات أولى فهو الجهادا تعين
ل والييدنيا الييدين يفسييد الييذي الصييائل العدو السلم, فدفع

أن في وجه هناك فليس دافعه. من اليمان بعد أوجب شيء
عن ناتج الجهادا! هذا يستوعبهم لم جميعهم ذهبوا إذا تقول؛

الييدنيا إلييى ركييون عيين ناتيج الفقه, وهو في عاداي غَّير خلل
يكفي الذي العددا يأتي أن مجردا تعين؛ إذا عاداي, فالمر غَّير

ًا يصبح الصائل العدو لدفع كفاية, فيبقى فرض الجهادا تلقائي
بهييذا الضييرورة وتنييدفع ثإغييورهم فييي تييأخروا الذين الباقون
 .)19()التحرك

الوقفات... إلى والن

*     *     *
"ســفر" ومنــبره     الولــى؛     الوقفــة

الجديد!     العلمي

جديييدة!.. أل نافييذة ميين المرة "سفر" هذه علينا أطل
ورسييوله اللييه تحارب فتئت ما التي عكاظ"، "جريدة وهي؛

دين والسيتهزاء صيفحاتها عليى الكيبر الكفر وتنشُر الليه ب
وتعالى.  سبحانه

فييي وجييولت صييولت للسييرورية كييان الييتي الجريييدة
ًا! "الطرق - بي عليها للنكار الشُباب تحريض السلمية" طبعي

ًا تصبح اليوم بها - فإذا ًا منبر داعوتهم!.. وليييس ينشُر إعلمي
بهييا... يمييرون الييتي النتكاسييات بييأول هي فما بغريب، هذا
ِلييْب َوَمييْنوجل: { عز قال َق ْن َلييى َي ِه َع ْييي َب ِق َلييْن َع َلييَه َيُضييَر َف ال
ًئا ْي .)20(}َْش

والجهادا. التوحيد منبر إصدار ،"1" منهجية توجيهات 19
.144عمران:  آل سورة 20

)6(والجهادا التوحيد منبر



وقفات مع "سفر 
الحوالي"

*     *     *

ُيشُترط     ل     الدفع     جهاد     الثانية؛     الوقفة
السلطان:     إذن     له

داون العييراق لييىإ الشُباب ذهاب مشُروعية : (ماعكاظ
الرسييمية، السييلطات وأ عييوائلهم ميين مييورهأ أولييياء علييم

ومقاومة الجهادا غَّطاء تحت مسلحة تنظيمات في والدخول
للعراق?).  مريكيلا المحتل

مييا وهذا الطلق، على مشُروعية هذا في : (ليسسفر
كييثيرة دالييةأ وهنيياك ،يومي وبشُكل سألني من لكل وضحهأ

هذا). على

إلييى المسييلمين لنفييير مشُييروعية ل "سييفر" أن زعييم
ولة بهييا  ويعنييي–الرسييمية"  "السييلطات إذن داون العراق
مشُييروعيته عييدم علييى الداليية - وأن سييعودا آل ميين أمييره

كثيرة! 

يؤيييد واحييد داليييل يوجييد ل إذ العكييس، هييي والحقيقيية؛
إليى المسيلمين نفييير مشُييروعية علييى ل – والدالية زعميه،
كثيرة!.. فنقول: – وجوبه على بل العراق

ه اشيترط فقد الطلب؛ جهادا أما إذن العلمياء جمهيور ل
ًا كان إذا السلطان أو فيييه، تهيياون إذا أمييا الجهادا، بأمر قائم

عنييه نهيييه فييي السييلطان يطيياع فل دافييع، جهادا الجهادا؛ كان
عنهييا، اللييه نهييى الييتي المعاصييي ميين طاعته وتصبح حينها،

عليه الله صلى النبي عن عنهما الله رضي عمر ابن لحديث
أحييب فيمييا المسييلم المييرء علييى والطاعة السمعوسلم: (

ول سييمع فل بمعصييية أميير فإذا ،بمعصية يؤمر لم ما ،وكره
.)21()طاعة

فيي السيلطان إذن يشُيترطوا ليم اليذين العلمياء فمن
يقييول: حيييث اللييه، رحمييه الظاهري حزم ابن الطلب، جهادا

ْغزى( ُي ،فاسييق وغَّييير المراء من فاسق كل مع الكفر أهل و

عليه. متفق 21

)7(والجهادا التوحيد منبر



وقفات مع "سفر 
الحوالي"

ّلب ومع ْغييَزى كمييا ،والمحارب المتغ ويغزوهييم ،المييام مييع ُي
.)22(ً)أيضا قدر إن وحده المرء

- الزمييان هييذا جهييادا نييوع هييو - والييذي الييدفع جهادا أما
اللييه: رحمييه تيمية ابن العباس أبو السلم شيخ عنه فيقول

فلً... إجماعييا فييواجب ؛والدين الحرمة عن الدفع قتال (أما
.)23(شرط) له يشُترط

الفاسييي العربييي سيييدي اللييه عبييد أبييو المييام ويقييول
بييه تهييذي : (وما"سفر" هذه داعوى عن الله رحمه المالكي

الجهييادا يجييوز ل أنييه ميين )24(الزمنيية هييذه في اللسنة بعض
شيطان إلى الجن شيطان أوحاها فكلمة ؛وإذنه المام لفقد

زخييارف فييي لسييانه علييى ألقاها ثإم إذنه في فقرها النس،
فيميين وحسييبك ،الجهييادا عيين ًاوتثبيطيي للعبييادا إغَّواء هذيانه،

فيي المعيدين وإخيوانه الشُييطان أعيوان من أنه ذلك يقول
.)25(والطغيان) الغي

المسيلم، السييلطان فيي هييي إنما أحكام من تقدم وما
ًا كان إذا فكيف "سييفر" يشُييترط الييذين أولئك - كحال كافر

أن إمييا حينها الشُرط هذا مشُترط أن شك -؟! ل استئذانهم
ًا يكييون ميين لعييارض القلييم عنييه رفييع مميين أو للميية خائنيي

!)26(الهلية" "عوارض

مسييلمي علييى يشُترط من نصف أن يمكننا فبماذا وإل
ً – مصر جهييادا مبييارك" فييي الل "حسييني يستأذنوا أن – مثل

علييى يشُييترط ميين يوصييف سيييناء؟! وبميياذا فييي اليهييودا
جهييادا مشُييرف" فييي الل "برويز إستئذان باكستان مسلمي

أفغانستان؟! وبميياذا في المريكان أو كشُمير في الهندوس
الوسييطى" "أسيييا مسييلمي علييى يشُييترط ميين يوصييف
فييي – الصييليبيون الروس نصبهم الذين – حكامهم إستئذان

الشُيشُان؟! في أنفسهم الروس جهادا

.299ص/  7بالثإار: جّ المحلى 22
.508 ص/ 4جّالمصرية:  الفتاوى 23
المغرب. أهل على مرت التي السابقة الزمنة بعض يعني 24
.11/ ص3 : جّالكبرى النوازل 25
عييوارض" تعريييف فييي العزيييز عبييد بيين القييادار عبييد العلمة قال 26

غَّييير وأفعيياله أقييواله فتجعييل للمكلييف َتعييرض أمور وهى": (الهلية
ًا معتبرة يتعلييق فيمييا آثإارهييا عليهييا تييترتب ول بهييا يؤاخييذ فل ،شييرع

العلييم طلييب فييي ) [الجييامعالعبييادا حقييوق ل ،تعييالى اللييه بحقييوق
الشُريف]. 
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وقفات مع "سفر 
الحوالي"

*     *     *
ُيشُترط     ل     الدفع     جهاد     الثالثة؛     الوقفة

الوالدين:     إذن     له

الصييليبين لجهييادا النفير يجوز ل "سفر" أنه زعم ومثلما
ًا أمره... زعم ولة إذن بدون العراق في جييوازه عييدم أيضيي

الوالدين. إذن بدون

ًا الميية علميياء ُينكييره الشُرط وهذا ًا، قييديم كمييا وحييديث
قبله. الذي الشُرط أنكروا

اللييه رحمييه تيمييية ابيين العبيياس أبييو السييلم شيخ قال
بل ليييهإ النفييير يجييب... السييلم بلدا العدو داخل إذاتعالى: (

.)27(بهذا) صريحة أحمد ونصوص غَّريم، ول والد إذن

النفييير عييم إذا فأما(: تعالى الله رحمه الكاساني قالو
العبييد  فيخييرجّ...عين فرض فهو البلد، على العدو هجم بأن
للولييد يبيياح وكييذا زوجهييا، إذن بغير والمرأة موله، إذن بغير
.)28()والديه إذن بغير يخرجّ أن

اللييه رحمييه الشُييعيبي عقلء بيين حمييودا المييام وقييال
كييل علييى النفير وجب عين؛ فرض الجهادا كان فإذاتعالى: (

ميين الولييد منييع أحييدهما أو الوالدان يستطيع ول ،عليه قادار
.)29()ذلك لهما يحل ول بل ،الخروجّ

منظومته في الله رحمه الحكمي حافظ العلمة ويقول
المرضية": السنن لفقه السوية "السبل

ًا )30(تعينا قد الجهادا إذا إل يستأذنا أن بد ل ووالد

*     *     *
.608 ص/ 4جّ :الكبرى الفتاوى 27
.4301 ص/ 9 جّ:الصنائع بدائع 28
؛بتاريييخ أملهييا الوالييدين"، واسييتئذان الجهييادا "حكييم فتييوى 29

. هي13/6/1422
.480الحكمي: ص العلمة رسائل من العلمي المجموع 30
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وقفات مع "سفر 
الحوالي"

كذب!:     حدث     وإذا     الرابعة؛     الوقفة

).للعراق? الشُباب سفر تجيز ل نكأ فهمعكاظ: (أ

المئييات بل العشُرات رداأ ناأ ،الطلق على ًبداسفر: (أ
ً).يوميا  –العكس وأ البناء مع الباء سواء-  يأتونني

ًا يردا "سفر" أنه يزعم " منالمئات بل العشُرات" يومي
يقييول  كمييا–"بييل"  و العراق، إلى النفير في يرغَّبون الذين
وإثإبييات سييبقها ما نفي تفيد إضراب، حرف – العربية علماء
ًا؛ وقييالوا بعييدها، لمييا الحكم وقييال ،اثإنييان الجمييع أقييل أيضيي

!ثإلثإة بعضهم؛

ًا يردا"سفر"  يف شيياب مييائتي معدله ما-  - بزعمه يومي
فييي يقعييد أم ليجاهييد العييراق إلييى أيييذهب ؛ليسييتفتيه هيأتي

ً فرضنا ولو أمه؟ حضن ميين يسييتغرق شاب كل نأ - - جدل
عيين بالعييدول - ليقنعييه أكييثر - ل داقييائق خمييس"سييفر" 
ًا  يستغرق"سفر" نأ فالنتيجةمسعاه!  فييي  ساعة16 يومي

الله! سبيل عن وصدهم الشُباب نقاش

َنَماقائل: { من عز قال ِري ِإ َت ْف ِذَب َي َك ْل ِذيَن ا َل ُنوَن َل ا ْؤِم ُي
َياِت ِه ِبآِ َل ِئَك ال َل ُأو ُبوَن ُهُم َو ِذ َكا ْل اللييه صييلى هنييبي وقييال ،)31(}ْا
الفجيور وإن ،الفجييور إلييى يهيدي الكيذب وسييلم: (إن عليه
اللييه عنييد يكتييب حييتى ليكييذب الرجييل وإن ،النار إلى يهدي
.)32()كذابا

ًا بيييه صيييرح اليييذي وهيييذا مييين إيييياه "سيييفر" معتيييبر
فييي الييذنوب أعظييم ميين هييو بهييا؛ يفتخر "المنجزات" التي

الشُريعة. ميزان

أعظييم ؛الكفيير بعييد إثإييم ولاللييه: ( رحمه حزم ابن قال
حريييم بإسييلم وأميير الكفييار جهييادا عيين نهييى ميين إثإييم ميين

.)33(إليهم) المسلمين

*     *     *
.105النحل:  سورة 31
عنه. الله رضي مسعودا ابن حديث من عليه، متفق 32
.300 / ص7 جّ:لمحلىا 33
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وقفات مع "سفر 
الحوالي"

واجب     الصائل     دفع     الخامسة؛     الوقفة
المة:     بإجماع

المقاومة?). من الموقف هو : (ماعكاظ

المسييلمين بلدا ميين بلد لي محتل عدو  (... وأيسفر:
واجبة). تكون وقد ،جائزة مقاومته فإن

المسييلمين لبلدا المحتييل الكييافر قتال "سفر" أن زعم
ًا! والفييرق التقليل! - يكييون تفيد "قد" - التي جائز! و واجبيي

مثييل علييى يخفييى ل أنييه "الواجب" نحسييب "الجائز" و بين
"سفر"!

َوَحييد رحمه المقدسي قدامة ابن قال الييواجب؛ اللييه: (
وقيييل؛ تاركه، يعاقب ما وقيل؛ تركه، على بالعقاب توعد ما
ًا) تاركه ُيذم ما .)34(شرع

وتركييه، فعله في الله أذن فهو: (ما والمباح؛ الجائز أما
.)35(مدحه) ول وتاركه فاعله بذم مقترن غَّير

ميين عقييول ويحييترم نفسييه يحييترم ميين يقييول فهييل
أو فلسييطين فييي أو العييراق في اليوم الجهادا أن يخاطبهم؛

ميين  أن"سييفر" يظيين أمجييائز... فقييط!..  أفغانستان؛ في
مغسله! يد في كالميت يديه في غَّدوا قد له يستمعون

العيني الجهادا وجوب على مجمعين المسلمين أئمة إن
بييأرض العييدو نييزل - إذا يسييتطيع - بمييا مسييلم كييل علييى

عقلء بيين حمييودا الشُيييخ كلم نقلنييا أن وسييبق المسييلمين،
الجماع. هذا عن الله رحمه

ًا؛ الجماع نقلوا الذين ومن اللييه رحمييه الجصيياص أيضيي
إذا أنه ؛المسلمين جميع اعتقادا في معلوميقول: ( إذ تعالى،
فخييافوا مقاوميية فيهييم تكن ولم العدو من الثغور أهل خاف
كافيية علييى الفييرض أن ،وذراريهييم وأنفسييهم بلداهييم علييى
وهييذا ،المسلمين عن عادايتهم يكف من إليهم ينفر أن المة

.)36(المة) بين فيه خلف ل

.150/ ص1المناظر: جّ وجنة الناظر روضة 34
.194 / ص1المناظر: جّ وجنة الناظر روضة 35
.312 ص/ 4جّ القرآن أحكام 36
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وقفات مع "سفر 
الحوالي"

وجييل عييز "سفر" وأشياعه! والله فيه خالف قلت: قد
ِقِق َوَمْنيقول: { ِد ِمْن الَرُسوَل ُيشَُا ْعيي َيييَن َمييا َب َب َدى َلييُه َت ُهيي ْل ا

ْع ِبيي َت َي ْيييَر َو ِبيِل َغَّ ِنيَن َسيي ْؤِم ْلُميي ِه ا ّل َو َلى َمييا ُنيي َو ِه َتيي ِل ُنْصيي َنييَم َو َه َج
َءْت .)37(}َْمِصيًرا َوَسا

شييرح المحتيياجّ مغنييي" فييي اللييه رحمه لشُربينيا قال
ًا "،المنهاجّ "المنهيياجّ" - المييام صيياحب عبييارة علييى تعليقيي
ُده انتقض وَمِن- : ( الله رحمه النووي ُعييه جيياز بقتييال عه داف
ُله وليييس يجب، ل أنه يقتضي بالجواز تعبيرهقال: ( ،)38()وقت
ًا، َدا أَن َمَر فقد واجب، هو بل ُمَرادا ٍة داخييول عنييد الجها طائفيي

َق ول عين، فرُض السلم دااَر الحرب أهل من وبين بينها َفْر
َنْت التي بد فل ؛)39("الروضة" وعبارة ،انتقَضْت ثإم ِذَمة لها كا
ِعهم، من ْف ْعي َدا .)40()استئصالهم في والَس

المســلمين     بلد     السادســة؛     الوقفــة
الواحد:     البلد     بمنزلة

لييه يحييق ل العييراق خييارجّ انسييان أي أن اعتقدسفر: (
علميياء لإ هييذا فييي يتكلمييون ل العلميياء حييتى ،المشُيياركة

...).الولى بالدرجة العراق

ًا يكن لم لمن يحق ل "سفر" أنه زعم يشُارك أن عراقي
للعلميياء حييتى يحق ول العراق، في الصائل الكافر قتال في

"العراقيييين" يخييص ذلييك كييل العييراق... بييل عيين الحييديث
وحدهم!

إلييى ول اللييه كتاب إلى يستند ل الحكم هذا أن شك ول
إلييى يسييتند وسييلم... وإنمييا عليييه اللييه صييلى رسييوله سنة

"بريطانييييا" و وقعتهيييا "سيييايكس/بيكيييو" اليييتي معاهيييدة
إلييى بموجبهييا المسييلمة الميية قسييمت والييتي "فرنسييا"،

سييقوط والجنسيييات... بعييد الحييدودا تلييك ووضعت داويلت،
"الخلفة". نظام العثمانية" وإلغاء "الدولة

ًا شك ول مفيياهيمه ويبنييي ينطلق الذي المسلم أن أيض
عليييه الليه صييلى رسييوله وسيينة الليه كتاب من أسس على

.115: النساء سورة 37
انتقييض إذا الكييافر حكييم عن هنا الله رحمه النووي المام يتحدث 38

بلدا داخييل إذا العييدو حكييم عيين ل المسييلمين، بلدا فييي وهييو عهييده
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وقفات مع "سفر 
الحوالي"

الييتي وبالمعاهييدات والحييدودا الجنسيييات بتلييك يكفر وسلم
َنَماسبحانه: { قال خطتها، ُنوَن ِإ ْؤِم ْلُم ٌة}ْ ا َو ِإْخ

)41(.

تتكافييأ المؤمنييونوسييلم: ( عليييه اللييه صييلى ويقييول
.)42()سواهم من على يد وهم ،داماؤهم

قال: (جنسييية يوم قطب سيد القرآن شهيد الله ورحم
.)43(عقيدته) المسلم

ًا قاله ومما وانهييا المسلمين، بين العلقة حقيقة موضح
وفييوق الصييليبيون، رسييمها الييتي الحييدودا تلييك ميين أبعييد

الواحييدة، الميية أبناء على المستعمر وزعها التي الجنسيات
النظمييُة منهييم الكييثير عقييول فييي مفهومهييا رَسخت والتي

عليهييا يتلقيى التي الولى الوشيجة هي (والعقيدةالمرتدة: 
ول أروميية ول نسب على يلتقون ل حين السلم، في الناس
إنسييان السييلم نظيير فييي أرض... فالنسييان ول جنييس

خصييائص أخييص العقيدة على يتلقى فهو ثإم بروحه... ومن
ميين البهييائم؛ عليييه تلتقي ما مثل على يلتقي ول فيه، الروح
والسييييياجّ... والحييييد والمرعييييى والكل والجنييييس الرض

من المسلمة؛ والجيال المسلم والجيل المسلمة والجماعة
الييدم فواصييل وراء وميين والمكييان، الزمييان حييدودا وراء

بالعقيييدة أولييياء ويتجمعييون والجنييس، والقييوم والنسييب
،النسيياني للتجمع صورة أرقى هي الصورة وحدها... وهذه

إمييا القطيع... والبشُرية من وتميزه النساني، بالكائن تليق
الروح زادا على تتجمع أناسي ؛السلم يريدها كما تعيش أن

خلييف قطعانا تعيش أن وإما الشُعور، وعلمة القلب وسمة
حدودا وكلها واللون، الجنس حدودا أو الرضية، الحدودا سياجّ

)!بقطيع قطيع يختلط ل كي المرعى في للماشية يقام مما
)44(.

"سييفر" أتبيياع بهييا ليتفكيير أسييئلة عييدة نطييرح ونحيين
فنقول... بهم، المغرر

"سفر" وتياره به يبشُر الذي المنكوس الفكر على بناء
رضييي الدوسي هريرة أبو هاجر أساس أي على النهزامي،

فتييح فييي المدينيية مسييلمي وشييارك المدينيية إلييى عنه الله
،خيييبر افتتحنيياقال: ( مغانمها... حتى من وأصاب خيبر! بل

.10: الحجرات سورة 41
أحمد. المام رواه 42
الطريق. في معالم كتابه؛ من فصل عنوان هذا 43
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وقفات مع "سفر 
الحوالي"

ا ،فضية ول ًاذهبيي نغنم ولم والمتياع والبيل البقير غَّنمنيا إنم
صييحابي كييل عيين نطرحه السؤال هذا ومثل ،)45()والحوائط

ًا القتال في المدينة أهل شارك مهاجر ًا أو عنها دافاع انطلق
هييذا ميين أبعييد بهييا!.. ونييذهب المتربصة القوى لضرب منها

يكن ولم القدس، اليوبي الدين صلح حرر حق بأي ونسأل؛
المقدسية" أصلً؟! "الجنسية يحمل

علميياء أقييوال بعييض نييذكر أن هنييا المفيييد ميين ولعلييه
لقتييال عامية المسييلمين نفييير حكييم تييبين والتي المسلمين

العراق؛ في الصائل

اللييه رحمييه تيمييية ابيين العبيياس أبييو السييلم شيخ قال
دافعييه يجب أنه ريب فل ؛السلم بلدا العدو داخل إذاتعالى: (

ا السيلم بلدا إذ فيالقرب، القرب على ة كله البليدة بمنزل
.)46(الواحدة)

ينييزل أنتعييالى: (...  اللييه رحمه حزم ابن المام وقال
يمكنييه ميين كييل علييى ففييرض المسييلمين ميين بقييوم العدو

.)47()لهم ًمغيثا يقصدهم أن إعانتهم

يييدخل أن ؛العييين ففييرضاللييه: ( رحمييه البغييوي وقال
ف كيل عليى فيجب المؤمنين، من قوم داار الكفار مين مكل

إلييى الخييروجّ البلييدة تلييك أهييل من له عذر ل ممن الرجال،
ًا عدوهم، ًا، أو كييان حر ًا عبييد ًا، أو كييان غَّنييي ًا فقييير عيين دافعيي
ميين منهييم بعييد ميين حييق فييي وهييو جيرانهم، وعن أنفسهم

بميين الكفاييية تقييع لييم فييإن الكفاية، على فرض المسلمين
عييونهم، المسييلمين ميين منهييم بعد من على يجب بهم نزل
إل البعييدين علييى فييرض فل بالنييازلين الكفاييية وقعييت وإن
.)48()الختيار طريق على

لقتييال المسلمين نفير حكم في العلماء أقوال هي هذه
زماننييا؛ منييافقي قييول علييى أما العراق، أرض في الصليبين

ميين إخييوانه يشُييارك أن العييراق خارجّ من للمسلم يحق فل
ً يتقدم أن قبل الصائل؛ دافع في العراق مسلمي بطلييب أول

"فيلييق ميين الحتلل" أو "حكوميية العراقية" ميين "الجنسية
بدر"!

عليه. متفق 45
.608 ص/ 4: جّالكبرى الفتاوى 46
.292ص/  7جّالمحلى:  47
.685ص/ 1التنزيل: جّ معالم 48
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وقفات مع "سفر 
الحوالي"

على مسخت قد والله       فإنها العقول لهاتيك ًاتب
ِالبدان

)49(ِوالقرآن ِوالخبار ِالثإار على يقدمها أضحى لمن ًتبا

ارجّ مين للعلمياء حيق ل أن داعيوى؛ أما فيي العيراق خ
"سييفر" يرداهييا داعييوى العراق"... فهذه "نازلة عن الحديث

منييافقوا أصييدر المقييال هييذا كتابيية سيياعة حييتى نفسييه! إذ
عيين والفتيياوى البيانييات "سييفر" عشُييرات يتقدمهم عصرنا

الرهييائن احتجيياز ميين شيييء، كل عن تحدثإت العراق، نازلة
أصييدر قليليية بأيييام المقابليية هذه وبعد النتخابات... بل إلى

ًا الطائفية"! والفتنة "العراق بعنوان؛ "سفر" بيان

العراقييية" قبييل "الجنسييية "سييفر" علييى حصييل فهييل
ات لتليك إصداره وفه" فيي "يحشُير أن وقبيل البيان تليك أن

النازلة؟!.. ربما!

*     *     *

فجر:     خاصم     وإذا     السابعة؛     الوقفة

بالشُييباب ُيغررون ممن شخاصلا بعض : (هناكعكاظ
فييي قييولكم فمييا العييراق لييىإ للسييفر المراهقييين ًخصوصا
ذلك?).

هييذا - نقييول الظيين حسناأ ذاإ-  هؤلء نأ عتقدأ: (سفر
وأ الشُييرعية الدالة من ساسأ له ليس لكن عاطفي، اندفاع

ًنسيياناإ وأ ًعالمييا اليييوم حتى عرفأ ل ً،بداأ الواقعية النظرة
الكلم). بهذا يقول للفتوى ًمؤهل يكون نأ يمكن

لنصييرة النفييير علييى المحرضييين "سييفر" أن زعييم
شييرعي! ول داليييل إلييى يستندون ل العراق؛ في المسلمين

للفتييوى ًمييؤهل ًعالمييا عرفي ل" واقعية"... وأنه "نظرة إلى
"!الكلم بهذا يقول

القيم. لبن ،الناجية للفرقة النتصار في الشُافية الكافية 49
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وقفات مع "سفر 
الحوالي"

"سييفر" صييفر أن وبينييا سييبق فقد الشُرعية؛ الدالة أما
العينييي الجهييادا - توجب استثناء بل – كلها منها! وأنها اليدين

- يستطيع - بما مسلم كل على

لمعارضته مجال هناك يعد لم الشُرعي الدليل ثإبت وإذا
سييبحانه: قييال الضيييقة، الحزبييية والمصالح العقول بزبالت

ْؤِمٍن َكاَن َوَما{ ٍة َوَل ِلُم َن ْؤِم َذا ُم َلُه َقَضى ِإ ُلُه ال َأْن َأْمييًرا َوَرُسو
ُكوَن ُهُم َي ُة َل َيَر ْلِخ ِهْم ِمْن ا ِر ْعِص َوَمْن َأْم َلَه َي َلُه ال ْد َوَرُسييو َقيي َف
ًنا َضَلًل َضَل ِبي .)50(}ُْم

نييهأ علييى ؛هذا فدلالله: ( رحمه القيم ابن العلمة قال
حكييم المسييائل ميين مسييالة كييل فييي ورسييوله لله ثإبت إذا

ذلييك غَّييير لنفسييه يتخير أن لحد ليس فإنه ؛خبري أو طلبي
أصيلً، مؤمنية ول لمؤمن ليس ذلك وأن إليه، فيذهب الحكم

.)51()لليمان مناف ذلك أن على فدل

الليه: رحميه الشُينقيطي الميين محميد العلمية وقيال
موجبييا ،الختيييار ميين ًامانعيي ؛ورسييوله اللييه أميير فجعييل(

؛بعييده قييوله فييي معصييية المتثال عدم على ًمنبها للمتثال،
ْعِص َوَمْن{ َلَه َي َلُه ال ْد َوَرُسو َق ًنا َضَلًل َضَل َف ِبي .)52(}ْ)ُم

كلها المسلمين مقدسات أن المسلم يتصور أن ويكفي
ّيييت قييد اللييه شييريعة وأن الكافرين، سيطرة تحت اليوم ُنح

ًا إل اللهم – الحياة مجالت كل عن كامل بشُكل يسييرة نتفيي
ًا ُتنحى أن توشك العيون في الرمادا لذَر غَّيرها ُنحي كما أيض

ويلقييون وحرميياتهم أعراضهم تنتهك اليوم المسلمين وأن –
َتلون السجون غَّياهب في ُيق وأن السييلم، سييوى لشُيء ل و

العييرب... وأن جزيييرة قلييب فييي متنيياثإرة الصليبية القواعد
مكيية ميين قليلة أميال بعد على اليوم هي الصليبية الجيوش

بعد له ليتضح هذا كل المسلم يتصور أن يكفيوالمدينة!... 
عيين يصدون الذين عنها يتحدث "الواقعية" التي هي ما ذلك
الزمان! هذا منافقي من الصليبين جهادا

من يخرجوا لن أنهم صراحة؛ يعلنونها المريكان وهاهم
الرافضييية الحكوميية يد في المور استتباب بعد حتى العراق

ابوا-  المجاهيدين عليى والقضياء العمليية - بيل وخسيئوا خ
المييدن خييارجّ عسييكرية قواعييد فييي جيوشييهم سييتبقى

عييازمون العرب! وأنهم جزيرة في الحال هو العراقية! كما

.36: الحزاب سورة 50
التبوكية. الرسالة 51
.288 / ص3بالقرآن: جّ القرآن إيضاح في البيان أضواء 52

)16(والجهادا التوحيد منبر



وقفات مع "سفر 
الحوالي"

لتكييون العييراق، فييي العييالم فييي لهم سفارة أكبر بناء على
ًا داول بقييية إلييى المركزييية مخييابراتهم منييه تنطلييق مركييز

جييذوة فيييه خبييت إن – العييراق سيييتحول وربمييا المنطقيية،
منهييا تنطلييق سييعوداية" جديييدة، "مملكيية إلييى – الجهييادا

كييل فييي المسييلمين لضييرب الصييليبية والجيوش الطائرات
وتموييل بمباركية الشُام، وبلدا العرب جزيرة وخاصة مكان،

كبار "هيئة "شرعي" من وبدعم العميلة الرافضية الحكومة
يفعييل - كمييا وحييوزته - السيسييتاني العملء" المجوسييية

مضيت فقييد بمسيتبعد، هييذا "السعودايون" الييوم... ولييس
سييبحانه: العمييل! قييال جنييس ميين الجييزاء بييأن اللييه؛ سنة

ِلَك{ َذ َك ّلي َو َو ْعَض ُن ِلِميَن َب َظا ْعًضا ال ُنوا ِبَما َب ُبوَن َكا ْكِس .)53(}َْي

التيييار يقييدمه أن يمكيين الييذي مييا الوقييائع، هييذه أمييام
"النييترنت"، شييبكة على مواقع فتح سوى للمة؛ السروري

المجاهدين "المعتدي" وتلوم تستعطف هزيلة بيانات وكتابة
للييي مسييرحية مييؤتمرات وعقييد "الميياردا"، إزعيياجّ علييى

"العيديييد" - مركييز قاعييدة ميين أميييال بعييد "مقاومة" على
النظييام ذات ميين وداعييم - وبتمويل الصليبية الجيوش قياداة
القاعدة؟!  تلك يستضيف الذي

نسيياناإ وأ ًعالمييا اليوم حتى عرفي ل" "سفر"؛ كون أما
"!الكلم بهذا يقول للفتوى ًمؤهل يكون نأ يمكن

ميين عنييدهم يعييد لييم النيياس "سفر" أن فنقول: أيظن
"رادايييو" و أمييره "تلفزيون" ولي سوى الخبار تلقي وسائل

مثييل عليهم تنطلي أمره؟! حتى "جريدة" ولي و أمره ولي
الدعوى! هذه

إل ُتييذكر ول عليهييا، ُيردا أن من أسخف الدعوى هذه إن
الييتي النتكاسيية حجييم على والتدليل صاحبها، على للتشُنيع

بها! يمر

*     *     *
ّلُهْم     َوَمْن  {     الثامنة؛     الوقفة َتَو ُكــْم     َي ْن ِم

ّنُه ِإ ْنُهْم}ْ     َف :  ِم

.129: النعام سورة 53
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وقفات مع "سفر 
الحوالي"

فييي المسييارعة لييىإ سييرأوال البيياء تحض هلعكاظ: (
).بنائهم?أ تغيب عند السلطات ابلغا

بعييض ،اجييراء يتخييذ نأ لبييد نييهأ عتقييدأ ،طبعيياسييفر: (
عتقييدأ ،البلدا يغييادار نأ قبل تداركه لىإ البلغا يؤداي وقاتأال
نأ ولشييك وابنه نفسه الب ينقذ حتى ًجدا مهم مرأ هذا نأ

).مطلوبة المبادارة

سرور" "محمد أستاذه خطى على "سفر" اليوم هو ها
إلييى بالسييفر يرغَّبييون الييذين أولداهم عن للبلغا الباء يدعو

أن السيييعوداية؛ العلم وسيييائل ذكيييرت العيييراق! وقبليييه
ًا إلى سفره خاف لما ابنه عن بالبلغا قام "سلمان" شخصي

العراق!

ورداتييه السييعوداي النظام كفر عليه يخفى "سفر" ل إن
ثإييم سييجنه قبييل كتييب الييذي كيييف؟! وهييو اللييه، داييين عيين

،صحفنا في واللحادا الكفر ظهر لقدالنظام: ( عن انتكاسته
ُداعييي ،نواداينييا فييي المنكيير وفشُييا إذاعتنييا فييي الزنييا إلييى و

تبعييد ل الكفر داول بنوك أن حتى ،الربا واستبحنا ،وتلفزيوننا
إلى التحاكم أما ،معدوداات خطوات إل الحرام الله بيت عن

للشُريعة يبق لم أنه  فالحق- القديمة الدعوى لك- ت الشُرع
الحييوال" الوضييعي الطيياغَّوت أصييحاب ُيسييميه ما إل عندنا

ومنييذ ،الميين ضييبط غَّرضها التي الحدودا  وبعض"الشُخصية
ًا نسمع لم أشهر وضييعنا ذلييك ومييع أقيييم، حد عن منهم شيئ

،المنكيير عيين والنهييي بييالمعروف المر على الثقيلة الغَّلل
ميين وهييذا المحكميية، بييالقيودا والموعظيية الييدعوة وصييفدنا
ِهن ومن ،الهوان وشدة الخذلن استحكام ميين لييه فما الله ُي

ِرم .)54()ُمك

النيياس يدعو من حكم هو -: ما لنا وُحق – هنا ونتساءل
الوصيياف تلييك يحمييل نظام عند المجاهدين عن التبليغ إلى
سعودا؟ آل نظام "سفر" على أطلقها التي

رداة أنه موحد يشُك ل إليه والدعوة الصنيع هذا مثل إن
المتقييرر ميين أنييه إذ تعييالى، بييالله وكفيير السييلم، داين عن

الكييافر أعان من أن السلمية؛ الشُريعة في عليه والمجمع
تلييك كيانت سيواء العانيية، أنيواع من نوع بأي المسلم على

لقييوله مرتييد، كافر فهو بالنفس، أو بالمال أو بالرأي العانة
ُهْم َوَمْنتعالى: { َل َو َت ُكْم َي ْن َنُه ِم ِإ ُهْم}ْ َف ْن .)55(ِم

المة". علماء عن الغمة "كشُف كتاب خاتمة 54
.51: المائدة سورة 55
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دال ميين حكم في الله رحمه عتيق بن حمد العلمة قال
وداللتهم المشُركين، مظاهرة نالمسلمين: (إ عورات على
بما رضي أو بلسان، عنهم الذب أو المسلمين، عورات على
غَّييير  ميين- منييه صييدرت فميين مكفرات، هذه كل عليه، هم

الكفار يبغض ذلك مع كان وإن مرتد،  فهو- المذكور الكراه
.)56()المسلمين ويحب

سييبحانه قييال الحكييم، بهييذا "سييفر" وأضييرابه فليبشُر
ُلواوتعالى: { َيْحِم ُهْم ِل ْوَزاَر َلييًة َأ ْوَم َكاِم ِة َييي َياَميي ِق ْل ِر َوِمييْن ا ْوَزا َأ

ِذيَن َل ُهْم ا َن ّلو ِر ُيِض ْي َغ ٍم ِب ْل وسلم: عليه الله صلى وقال ،)57(}ِْع
ل تبعييه من آثإام مثل الثإم من عليه كان ضللة إلى داعا من(

.)58()شيئا آثإامهم من ذلك ينقص

*     *     *
فاـصـنع     تستح     لم     إذا     التاسعة؛     الوقفة

:  شئت     ما

طلييبأو ويسألونني غَّربيون علميونإ إلّي يأتيسفر: (
مسييتعد نيياأو ،هذا يؤيد عالم وأ شيخ باسم لي يأتوا نأ منهم

ً).سرا وأ علنية لمناظرته

ميين الناس أدارك مما إنوسلم: ( عليه الله صلى يقول
.)59()شئت ما فاصنع تستح لم إذا الولى النبوة كلم

كييل يييدعون وهييم صوتهم بح قد المجاهدين مشُايخ إن
لتلييك اسييتجابة أي نيير فلييم المنيياظرة، إلييى مخييالفيهم

أحميد السيير الشُييخ داعيوة آخرهيا كيان الدعوات... والتي
علييى فيهييا "الحييائر" ردا سييجن ميين لييه رسالة في الخالدي

هذا. لقائه في سفر داعاوى بعض

فيي مشُيائخنا أن عليما "!سيفر" ياالله: ( حفظه يقول
،مراغَّمتييك عيين أرفع مقام وفي ،مناظرتك عن أعلى مكان
فييي لذلك وندعوك لمناظرتك نتنزل طلبهم من نحن ولكن

والكفيير الييدين بأصييل ًبييدءا ،فيييه اللييه ونييدين نعتقده ما كل

.31  ص:والتباع السنة أهل عن الدفاع 56
.25: النحل سورة 57
مسلم. رواه 58
البخاري. رواه 59

)19(والجهادا التوحيد منبر



وقفات مع "سفر 
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أنييك علمييت وقييد ،الطريق عن الذى إماطة لىإ بالطاغَّوت
عليييك يسير  فالمر"الحائر" في السجناء بعض لزيارة تأتي

ل كنييت نإو ،بالمسؤولين  وبمعرفتك- تعالى الله شاء  إن-
ممن غَّيرنا مع كعاداتك ،المناظرة عن جبنت أو ذلك تستطيع

والرداودا والكتب الرسائل فدونك ،ذلك اشتهر وقد لها داعاك
).مذهبي عن فيها وصرحت معتقدي عن أعربت التي

فييي اللييه حفظييه الفهييد ناصيير السير الشُيخ داعا وقبله
وأتحييدىقييائلً: ( المنيياظرة إلى السجن دااخل من له رسالة
علنية مناظرة في المفتي رأسهم وعلى الدولة علماء جميع
ميين الدوليية رداة لثإبتيين بييالله وأقسييم ،المسييألة هييذه فييي

جميييع ميين العلميياء وأقييوال والجميياع والسيينة الكتيياب
).الدولة هذه علماء أقوال ومن بل ،المذاهب

- الزهراني شويل آل فارس السير الشُيخ داعا وقبلهما
مييرات طلبييتقائل: ( "سفر" للمناظرة، – الزداي جندل أبو

سييعودا آل داوليية كفيير  في"الحوالي سفر" مناظرة ؛ومرات
والغييرب الشُرق لكفار وموالتها الوضعية بالقوانين وحكمها
الكفريات، من ذلك وغَّير للصليبيين، العرب جزيرة وإباحتها

سييفر" يييل وأقييول.. واسييتكبر. وأبييى ذلييك عيين فييأعرض
عليم، وطييالب الداليية أفهيم أنيي تقيول؛ كنت إن "؛الحوالي
الشُييرعية؟! فييالحق بالداليية المنيياظرة ميين تتهييرب فلميياذا
الحييق، هييذا سييبيل فييي إل أرواحهييم خوانناإ قدم وما بغيتنا،
السجون تراجعات أما ،الله بإذن سائرون داربهم على ونحن

.)60()عقل ول شرع يقره ل ما فهذا المعتقلت؛ ومناظرات

– حليميية مصييطفى المنعييم عبد الشُيخ داعا هؤلء وقبل
للمنيياظرة، السييعوداي النظييام أنصار الله حفظه – بصير أبو

ًا منهييم أنتظيير ،للقوم مفتوحة مني داعوة هذهوقال: ( جوابيي
ً كييانوا إن ،عنها والمنيياظرة الحييوار طلييب فييي جيياداين فعل

عنييدي يعني فهذا ،الدعوة لهذه يستجيبوا لم وإن ،والصلح
وميين الحييوار ميين الهييروب ؛النيياس من وكثير إخواني وعند

إل هييو مييا للحييوار المتكييرر داعييواهم وأن ،الحييق مواجهيية
وتعبيييدهم النيياس تضييليل أجييل وميين العلمييي للسييتهلك
.)61()الظالمين للطواغَّيت

ًا هؤلء وقبل الرشييودا الله عبد الشُهيد الشُيخ داعا جميع
"ناصيير - وبالتحديييد السييروري التيييار مشُييايخ اللييه رحمييه

18 بتاريخ؛ ،وأشباهه الحوالي سفر من الكاذبة الدعاوي حول بيان 60
 هي.1425/  الولى جماداى/ 
. هي11/3/1425 بتاريخ؛ مقال 61
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ًا أعلنفيها: ( قال رسالة في العمر" - للمناظرة، لله مشُهد
بيين محمييد بيين الله عبد-  الكلم بهذا المتكلم أني ؛خلقه ثإم

أن بعييد للحييوار، اسييتعداداي كامييل  أعليين- الرشييودا راشييد
ًا ّتصيم وإيييذاء ،المجييترئين جييرأة رأيييت حييتى كيياملً، عاميي

العلميانيين مييع يتحالفون الذين المفترين، وافتراء ،المؤذين
،وصيينوفه أنييواعه بكييل معنييا الحييوار ويييأبون ،السوء وداعاة
ميع للحيوار مسيتعد أننييي ؛خلقيه جميييع أشهد ثإم الله أشهد
ناصيير الشُيييخ منهييم أخييص-  وضييعي مييع يتناسب بما هؤلء
طريييق عيين الحييوار شييئت إن ؛ناصيير شيييخ يييا- ... ف العمر

شييئت وإن ،والرأس العينين فعلى العلمي والتأصيل الكتابة
تخييدم والييتي ونقترحهييا، ندرسييها الييتي بالطريقيية مشُافهة
اللييه، شاء إن والرأس العين وعلى ،فمستعد المني وضعي

)وجييل عز الله يدي بين نتباهل أن يمنع فل ذلك كل أبيت إن
)62(.

ميين اسييتجابة أي نيير لم أننا إل الدعوات هذه كل ورغَّم
أي ميين اليييدين صييفر أنهييم سرور"! لميياذ؟!.. لعلمهييم "آل

الشُييباب علييى إل التلييبيس يسييتطيعون ل وأنهييم حجيية،
الحميير فييرار منييه فيفييرون الحجيية يملييك ميين أمييا الجاهل،

الوهيياب عبد بن محمد السلم شيخ الله ورحم المستنفرة،
ًا يغليب الموحيدين مين والعاميقال: ( يوم علمياء مين ألفي

يتحييدثإون الييذي الحييوار إذن هو ... فما)63()المشُركين هؤلء
منيياظرات انهييا إليهييا؟ يييدعون الييتي والمنيياظرات عنييه

الطيواغَّيت! حييث عيون تحت تتم التي السجون، وحوارات
جنييدل أبييو الشُيييخ عنهييا يقول السياط!.. والتي هي الحجة؛

ومنيياظرات السييجون تراجعييات أميياأسييره: ( اللييه فييك
)!عقل ول شرع يقره ل ما فهذا المعتقلت؛

اللييه رحمييه الرشييودا اللييه عبييد الشُييهيد الشُيييخ ويقول
ًا ل الحييوار تريييدون أمالحييوار" هييؤلء: (...  "أداعياء مخاطب

حمييأة وتحت السجن في نكون - أن الله - معاذ بعد إل يأتي
دامنييا ما لكن ونأباه، ذلك نريد  ل!واليذاء؟ والكراه السياط

ل فلييم  الكامليية،- للييه - الحمييد الحرييية فييترة فييي الن
 .)64()منا؟! تستقبلون

"سفر" الدجال:     العاشرة؛     الوقفة

.المباهلة أو للمناظرة وداعوة العمر ناصر حول رسالة 62
الشُبهات. كشُف 63
.المباهلة أو للمناظرة وداعوة العمر ناصر حول رسالة 64
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شيييوخ" يييب يسييمون ميين مييع تتحيياور لم لماذاعكاظ: (
).والخالدي? والفهد الخضير "؛التكفير

،بأشييهر اعتقييالهم قبييل معهييم تحاورتالدجال: ( سفر
النهاييية فييي لكنهييم ،شييديد وجييدل نقيياش فييي معهم وكنت

الييتي الفتييوى تلييك تييذكر ولعلييك ،المليية ميين خرجييونيأ
...).صدروهاأ

ميين وأخرجييك ذلييك قبييل معييه تحيياورت لكنكعكاظ: (
).تقول? كما الملة

!..).نعمالدجال: ( سفر

الييدعوى، هييذه علييى يييردا الخالييدي أحمد الشُيخ لنترك
أقييول: ،كلييه هييذا عيين فييالجوابأسييره: ( اللييه فييك قييال

َنَك{ ْبَحا َذا ُسيي َتيياٌن َهيي ْه ِظيييٌم ُب واللييه جميييل وصييبر ،)65(}َْع
واللييه ؛نفسييي عيين تكلييمأ نيياأو ،تصفون ما على المستعان

إل حييياتي فييي الحييوالي سييفر أر لييم أنييي هو إل إله ل الذي
-يي 1416[ الحييائر سييجن فييي مرتين ،مرات ثإلث  1417[،
يعييرف ول ةالبتيي يعرفنييي ل وهييو ،منزله  في]1412[ ومرة

ينبنييي  حتى؟!المزعومة المناظرة هذه تمت فمتى ،اسمي
ميين ولكيين-  بييالله ً عياذا- الملة من وإخراجه عليها التكفير

).فيه حيلة فل الحياء جلباب نزع

"سييفر" أن رضُييف ليو يقال ثإمأسره: ( الله فك قال ثإم
ميين تكفييير علييى المجمع سلمإال نواقض من ًناقضا ارتكب
وافق وإذا ؟تكفيره من المانع فما ،المكره لإ أحدها ارتكب
واللييه ،بالييدليل حكييم مين علييى اعييتراض فل المحل الحكم
ّيه مخاطبا وتعالى سبحانه يقول :وسييلم عليييه اللييه صييلى نب

ْد{ َقيي َل ْيييَك ُأوِحييَي َو َل َلييى ِإ ِإ ِذيَن َو َليي ِلييَك ِمييْن ا ْب ِئييْن َق ْكَت َل َأْشييَر
َطَن َب َيْح ُلَك َل َنَن َعَم ُكو َت َل ِريَن ِمَن َو ْلَخاِس .))66(}ْا

أن أولييى بيياب ميين اللييه، علييى يكييذب ميين وأقول: إن
عباداه! على يكذب

*     *     *
.16: رالنو سورة 65
.65: الزمر سورة 66
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ـة     نصيحة     عشُر؛     الحادية     الوقفة قرآنـي
بهم:     المغرر     الشُباب     إلى

التوحيييد، أعييداء انتكاسييات ميين نحييزن ل واللييه إننييا
قييال الخيانيية، داروب في وانطلقهم للطواغَّيت، المناصرين
ْنَك َوَلسبحانه: { ِذيَن َيْحُز َل ُعوَن ا ِر ِر ِفييي ُيَسا ْفيي ُك ْل ُهييْم ا َن َلييْن ِإ

َلَه َيُضّروا ًئا ال ْي ُد َش ِري َلُه ُي َعييَل َأَل ال ُهييْم َيْج ّظييا َل ِة ِفييي َح اْلِخييَر
ُهْم َل َذاٌب َو ِظيٌم}ْ َع .)67(َع

ِنفسه من الجاهل يبلغ ما ٍجاهل من العداء يبلغ وما

ولكيين عليهييم، آسييى مييا الله: (فوالله رحمه قتاداة قال
.)68(أهلكوا) من على آسى

بهييم، المغييرر أولئييك علييى السييى منطلييق ميين ونحن
بقييوله ننصييحهم المنتكسييين، هييؤلء بماضييي انغييّروا الييذين

ْع َوَلتعالى: { ِط َنا َمْن ُت ْل َف ْغَّ َبُه َأ ْل َنا َعْن َق ِر ْك َع ِذ َب َت ُه َوا َوا َكاَن َه َو
ُه ًطا َأْمُر .)69(}ُْفُر

نأ العبيد راداأ ذاإفييالليه: ( رحميه القييم ابن المام قال
ميين وأ الييذكر هييلأ ميين هييو هييل فلينظيير ؛برجييل يقتييدي

كييان نإفيي ؟الييوحي وأ الهييوى عليييه الحيياكم وهل ؟الغافلين
مييرهأ كييان ؛الغفليية هييلأ مين وهييو الهييوى هييو عليه الحاكم
الييذي مييرهأ أي "،التضييع" يب سرُف قد الفرط ومعنى ،فرطا
فييرط قييد ضائع وفلحه رشده وبه به ويقوم يلزمه نأ يجب
يييب سييرُوف ،أفييرط قييد أي "،السييراف" يييب سييرُوف ،فيييه

،متقاربيية قوالأ وكلها "،للحق الخلف" يب سرُوف "،هلكإال"
جمع من طاعة عن نهى وتعالى سبحانه الله نأ ؛والمقصودا

وقييدوته شيييخه فييي ينظيير نأ للرجل فينبغي ،الصفات هذه
 .)70()منه فليبعد كذلك وجده نإف ومتبوعه

الموحد؛     أخي     أنت     أما

ميين والييبراءة توحيييده طريق إلى هداك إن الله فاحمد
والبتلءات، بالمحن محفوف الطريق هذا أن وأعلم أعدائه،

ُتْم َأْموجل: { عز قال ل؟! وقد كيف ْب ُلوا َأْن َحِس ْدُخ َنييَة َتيي ْلَج ا
َلَما ُكْم َو ِت ْأ َثييُل َييي ِذيَن َم َليي ْوا ا َليي ُكييْم ِمييْن َخ ِل ْب ُهُم َق ْت ُء َمَسيي ْأَسييا َب ْل ا

.176: عمران آل سورة 67
.176 / ص3النجدية: جّ والمسائل الرسائل 68
.28: الكهف سورة 69
.61 – 60ص / 1جّ :الصيب الوابل 70
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ُء ُلوا َوالَضَرا ِز ْل َتى َوُز ُقوَل َح ِذيَن الَرُسوُل َي َل ُنوا َوا َعُه آَم َتى َم َم
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الحوالي" مع "سفر حوار نص
"عكاظ" جريدة

  1432 ؛العدد ،هـ 11/4/1426 ،الخميس
.. والرشود.جائز غير للعراق الحوالي: السفر

ًا نفسه يسلم .قريب

ًا/ المكرمة مكة[ العريفج عبدالله  ]: هاتفي

الحييوالي سييفر الييدكتور الشُيييخ السلمي الداعية حذر
ومقاوميية الجهادا غَّطاء تحت للعراق الشُباب سفر مغبة من

مسلحة. تنظيمات في والدخول المريكي المحتل

ام جامعة في للعقيدة استاذا عمل الذي الحوالي وقال
بمكة منزله  في"عكاظ" معه اجرته هاتفي حوار في القرى

العلميياء حييتى المشُيياركة له يحق ل العراق خارجّ انسان اي
الييذين فهييم العييراق علميياء ال هييذا في يتكلموا ل ان عليهم

المهادانيية.. او التوقييف او بالسييتمرار للمقاوميية يقولييون
ً انسانا او عالما اليوم حتى اعرف ل واضاف للفتييوى مييؤهل

مشُروع. غَّير امر لنه العراق الى الشُباب سفر يؤيد

الييى والسيير المييور اولييياء الحييوالي الشُيييخ وداعييا
ذلييك فييي والمبادارة ابنائهم تغيب عن البلغا في المسارعة

يوميييا يردا انه الى مشُيرا عليهم حفاظا البلدا مغادارتهم قبل
السييفر مشُييروعية فييي يسييتفتونه مميين الشُييباب عشُرات
العراق. في والجهادا

جييراء ميياداي مقابييل اي تقاضييى قييد يكييون ان ونفييى
تسييليم فييي المطلييوبين بعييض اقناع في يبذلها التي الجهودا

بهيذا يقيول ان احيد اي وقيال: اتحيدى للسيلطات انفسيهم
السفهاء كل عن اتجاوز جعلتني المسؤولين ثإقة لكن الكلم
شأنهم. يهمني ل الذين

تسييليم قييرب عيين النقيياب الحييوالي الداعييية وكشُييف
ان الييى مشُيرا للسلطات نفسه الرشودا عبدالله المطلوب
العوفي اتصيالته قيد واخييه واليدته عيبر تتيم كيانت اليتي ب
الماضي. العام صيف منذ انقطعت

...  الحوار     نص     والى
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علييم داون العييراق الييى الشُييباب ذهاب مشُروعية ما- 
والييدخول الرسييمية السييلطات او موعييوائلهم اموره اولياء

المحتييل ومقاوميية الجهادا غَّطاء تحت مسلحة تنظيمات في
للعراق? المريكي

اوضييحه مييا وهذا الطلق على مشُروعية هذا في ليس
هذا. على كثيرة ادالة وهناك يومي وبشُكل سألني من لكل

ًا"26" مع وقعت لكنك-  بيييان علييى اشييهر قبييل  دااعي
للعراق? السفر فيه تجيزون

لنه خطأ قرأته انك اقول أن لي اسمح ،صحيح غَّير هذا
للييذهاب اجييازة او سفر لكلمة اشارة اية البيان في يوجد ل

للعراق.

للعراق? الشُباب سفر تجيز ل انك فهم- أ

يييأتونني المئات بل العشُرات اردا ناأ ،الطلق على ابدا
ميين يوميييا.. الموقييف العكييس او البنيياء البيياءمع سييواء

آخر. شيء ابنائنا وذهاب شيء العراق في المقاومة

المقاومة? من الموقف ماهو اذا- 

يحييق ،مشُروعة مقاومة العراق في الجهاداية المقاومة
ونوعيتهييا توقيتها يحدداوا ان وفئاته بعلمائه العراقي للشُعب
المسلمين بلدا من بلد لي محتل عدو وأي ،شرعيا وضبطها

واجبة. تكون وقد جائزة مقاومته فإن

واسييتهداف العراقييية الشُييرطة أفييرادا تقتيييل ولكيين- 
كجماعيية مسييلحة تنظيمييات قبييل ميين العراقيييين المدنيين

الله? سبيل في جهادا هذا هل ،وغَّيرها الزرقاوي

العييراق خارجّ انسان أي أن اعتقد ،والقاعدة الزرقاوي
ال هييذا فييي يتكلمييون ل العلميياء حتى ،المشُاركة له يحق ل

للمقاوميية يقولييون الذين فهم الولى بالدرجة العراق علماء
المهادانة. او التوقف او بالستمرار

فييي السييلطات علييى ينبغييي الييذي الواجب ماهو اذا- 
عييبر للعييراق الشُباب سفر داون للحيلولة به القيام المملكة

اخرى? داول حدودا
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وهييي ُتبييذل جييدا كييثيرة عملييية وجهييودا تنسيييق هنيياك
اقناعه. يمكن من لقناع مستمرة

بالشُييباب ُيغييررون مميين الشييخاص بعييض هنيياك- 
فييي قييولكم فمييا العييراق الييى للسييفر المراهقييين خصوصا

ذلك?

انييدفاع هييذا  نقييول- الظيين احسنا  اذا- هؤلء ان اعتقد
النظييرة او الشُرعية الدالة من اساس له ليس لكن عاطفي
ان يمكيين انسانا او عالما اليوم حتى اعرف ل ،ابدا الواقعية

انهييم المشُييكلة ،الكلم بهييذا يقييول للفتييوى مييؤهل يكييون
ميين يأخييذون انهم او اعرفهم ل مجهولين اناس من يأخذون
ويسييألونني غَّربيييون اعلميييون إلييّي يييأتي ،البعييض بعضييهم
وانييا هييذا يؤيد عالم او شيخ باسم لي يأتوا ان منهم واطلب
مجهولييون هييؤلء ولكيين ،سييرا او علنييية لمنيياظرته مستعد

ُيييدرى ول فلن ابا او فلنا سألنا يقولون المشُكلة هي وهذه
او الكلم لهييذا تعييرض شيييخا شخصيييا انييا اعرف ول هو من
ًا. ايده مطلق

والمهييات للبيياء توجهونهييا الييتي النصيييحة ماهي اذا- 
المدارس? في والمعلمين

المعلمييين مييع واجلييس المنيياطق بييين اتنقييل مييا داائما
لهييذه عييام واسييع فكييري برنامييج الييى نحتيياجّ نحيين ،والباء

والجامع. المدرسة مع العلمية القناة فيها تشُترك القضية

ول اكييثر او اسييبوعين يتغيب البن لن ايضا والمنزل- 
هو? اين اهله يعلم

الييوجه متغير الب يأتيني ،الباء مع نعايشُها مأساة هذه
ابنائه. احد تغيب في مشُكلة لديه ان وادارك

ابلغا فييي المسييارعة الييى والسيير البيياء تحييض هل- 
ابنائهم? تغيب عند السلطات

الوقيات بعيض ،اجيراء يتخيذ ان لبيد انيه اعتقيد ،طبعا
هييذا ان اعتقييد ،البلدا يغييادار ان قبل تداركه الى البلغا يؤداي
ان ولشييك وابنييه نفسييه الب ينقييذ حييتى جييدا مهييم اميير

ميين نوعييا لييدينا أن اعتقييد هييذا قبييل ،مطلوبيية المبييادارة
العبارات هذه مثل عليه تصعب مجتمعنا كان وان "،الغفلة"

لييو فمثل اهتمييام عييدم عندنا واقول مباشرة اصارحهم لكن
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لحد واعطاها ماشية قطيع او بعير او جمل انسان لدى كان
واخييرى فييترة بييين مييا سيييتفقدها فإنه الصحراء في الرعاة

ل المقابييل فييي لكيين عليهييا والطمئنييان بقائهييا من للتحقق
النييترنت فييي تكميين الكييبرى والكارثإيية ،ابنه ذهب اين يعلم

الموضييوع هييذا حول كثيرة داراسات وانجزت تأملت فبعدما
غَّيير والتيوجيه النيترنت هييي الكييبرى الزميية ان ارى فإنني

اقييرب احييد كان لو ،يستفيد ل وشباب يروجّ الذي المنضبط
داع الدين نصرة لعدم ليتهم ممن والرأي العلم اهل من اليه

بييالفتوى يغش او الدين يخذل لن شخص بل متخاذلين عنك
ميين يأخييذون الشُييباب لكيين استشُييارتهم يمكيين فهييؤلء

كارثإة.  وهذه"فلن ابو" لهم يقال النترنت في مجهولين

او بهييم المغييرر بعض مع قائمة حواراتك زالت ل هل- 
الفكر? بهذا المتأثإرين او التكفيريين

ثإلثإة, وهكذا. او اثإنين يوميا احاور مبالغة داون

وسيلة? وبأي- 

الحييوار داائمييا أفضييل لكننييي المباشر الهاتفي بالتصال
الشُخصي.

الن? معها تتحاور معروفة اسماء هناك وهل- 

بييارزة ليسييت واسييماء ،الشُييباب مسييتوى علييى بل ،ل
البارز. بالمعنى

التكفيري? بالفكر متأثإرين تقصد- 

اعييرف ،التكفيييري الفكر ينفون هؤلء واغَّلب ،متأثإرون
التكفييير تنفييي الغالبييية لكيين ،قلة لكنهم تكفيريين هناك ان

نريييد لكننييا بلدانييا ضد نعمل ول نكفر ل نحن يقولون بعضهم
بشُيكل لهيم واقيول ،العيراق فيي المسيلمين اخواننا نصرة
اجابيياتهم ميياتكون وعيياداة النصييرة منكييم طلييب من مباشر
يحاصرون. ثإم سلبية

القائميية من تبقوا من خصوصا المطلوبين عن وماذا- 
المعروفة? الرهابية

هم ثإلثإة القائمة من تبقى وقد فترة منذ انقطعوا هؤلء
والعوفي. والرشودا طالب آل
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التحديد? وجه على بهؤلء لك اتصال آخر متى- 

غَّييير بشُييكل بييل مباشييرة به اتصل لم الرشودا الله عبد
وتييوقعت الماضي شوال شهر في اتصال آخر وكان ،مباشر

بعيد. غَّير انه اتوقع زلت ول

وسيط? عبر- 

وسيط خلل من ،نعم

العوفي? صالح بالمطلوب لك اتصال آخر كان ومتى- 

الحييداث فييترة خلل ال مباشيير اتصال وبينه بيني ليس
اخوه وكان ،استسلمه نتوقع كنا عندما الماضي العام صيف

معنا. اتصال على ووالدته

واذكيير عييبرك انفسهم سلموا ممن المطلوبين بعض- 
فييي كييان انييه معلوميية تسييربت ،العمييري عثمان المطلوب

هييذه ان غَّييير ،نفسييه ليسييلم جييدة الييى ابهييا ميين طريقييه
هييذه تكييون ل لميياذا ،وصوله قبل للعلم تسربت المعلومة
الهدف? يتحقق حتى والكتمان السرية قيد المسألة

أييين ميين اعييرف ل معلومييات تبنييي اللييه عبييد يييا أنييت
تستقيها.

عيين تحييدثإت النترنتييية المواقع وبعض النباء وكالت- 
هذا?

بعيدما انبياء وكيالت عيدة بيي اتصيلت ،صحيح غَّير هذا
بالمسييؤولين واتصييلت بمجيئييه وابلغنييي بييي العمري اتصل

فييي خطييأ النبييأ اذاعت الفضائيات بعض لكن ،بهذا وابلغتهم
بعد. يصل لم فهو خطأ هذا ؛لهم وقلت ،جدة الى وصل انه

الييى طريقييه فييي وانييه اصييل تحييرك انه عرفوا كيف- 
نفسه? تسليم

معرفتها. كيفية في اسأله أنا الذي السؤال هذا

المعلومة? هذه سربت الذي انت انك يقال لكن- 

نييواحي ال بييه اتكلييم ان يمكيين شيء اي ،الطلق على
اردات واذا ،والعلم الظهييييور وحييييب والمانيييية النزاهيييية
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وتظهيير ،هييذا ميين افضييل امييورا اسييرب فييإنني التسييريب
اللييه لوجه ال ليس اعمله ما ،بطل انه العالم امام الشُخص

هييذه مقابييل اعطيياني انييه ؛يقييول ان احد اي اتحدى ،تعالى
ولم ،فندق في سكنا او سفر تذكرة او ريال او قرشا الجهودا
احد. من واحدة هللة اتقاض

ميين ومشُييايخ داعيياة ان في البعض لدى انطباع هناك- 
الرهييابيين وملحقيية الرهيياب قضييية فييي وجييدوا امثالييك
وتحسييين والييبروز للظهور داسمة ماداة التفجيرات وحواداث
الزمة? من والستفاداة المجتمع امام الصورة

انييت ،عليهييا مطلع تعالى والله النية في كلم هذا طبعا
ولم الفترة تلك خلل الصحف بعض في هوجمنا كيف تعرف
السييلمة يريييد الظهييور يريد الذي ،احد اي على الردا احاول

المسييؤولين ثإقيية لكيين اعمييل وانييا اسلم لم وانا القل على
ولييو شييأنهم يهمني ل الذين السفهاء كل عن اتجاوز جعلتني

بهيا التصيريح اسيتطيع اشيياء ليدي فيإن هدف صاحب كنت
جهييودا لييه كان العواجي محسن الدكتور المثال سبيل وعلى

الرياض. في

ماذا? في جهودا- 

،اعلميا تظهر ل له اقول ذلك ورغَّم الشُباب تقديم في
ينجح. لم او نجح جهدك ابذل

ان بعييد بينكمييا العلقيية هي كيف ،العواجي ذكر على- 
الفتور? من شيء شابها

ان لييي واسييمح ،فيييه لييك داخل ول ،شخصي شيء هذا
صراحة. بكل لك اقولها

مواجهيية فييي الناجحيية المنييية الجهييودا حجييم نلمس- 
فييي ومصييلحين كييدعاة انتييم داوركييم اييين لكيين ،الرهييابيين

المنحرف? الفكر مواجهة

الحييل واعييرف نفسييي اقييدم ،السييؤال هييذا اسييأل انييا
الي يأتي احد خلل من وليس رؤيتي خلل من لكن الفكري
قصدك. هو وما ذلك فعلت لماذا ويقول
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المحسيين عبييد الشُيييخ اليييه ذهييب فيمييا رأيييك ما اذا- 
لمواجهيية عليييا لجنيية بانشُيياء ومطييالبته ايييام قبييل العبيكان

ومعالجته? التكفيري الفكر

جهييد بييل لجنيية قضييية ليست القضية لكن ،هذا اقرأ لم
فييي وليس والمدارس المساجد في اليه مستمرنحتاجّ داائم

،والتكفييير الغلييو بييين نفييرق ان ولبييد حلقيية او كتاب اظهار
عييدم الظيياهرة انتشُييار اسييباب ان ؛صييراحة بكييل واقييول

هييذا في اتكلم وانا ،والدعاة العلماء من الصحيحة المعالجة
مايقولونه. ينقل لنه العلم عن الحديث قبل

ومجتمعنا? بلدانا الى الفكر هذا تسرب كيف- 

صلى النبي زمن في موجودا الغلو ،معك صاداقا سأكون
عصييور كييل وفييي الراشييدين الخلفاء وايام وسلم عليه الله

اعلمية. حلقات عبر الموضوع هذا في وتحدثإت السلم

"؛التكفييير شيييوخ" يب يسمون من مع تتحاور لم لماذا- 
والخالدي? والفهد الخضير

فييي معهييم وكنت ،بأشهر اعتقالهم قبل معهم تحاورت
،المليية من اخرجوني النهاية في لكنهم ،شديد وجدل نقاش
للمسييؤولين قلييت ،اصييدروها التي الفتوى تلك تذكر ولعلك

،عقيييدة اسييتاذ باعتباره الخضير للشُيخ بالنسبة وضوح بكل
،كفالتي تحت السجن من اخرجتموه اذا لقناعه مستعد فأنا

بالتدرجّ. الموضوع وندرس البيت في معه وسأجلس

كمييا الملة من وأخرجك ذلك قبل معه تحاورت لكنك- 
تقول?

عليييه القبييض بعييد لكيين ،ينفييع ولييم معييه تحاورت ،نعم
َهم التحول. وحصل اشياء تف
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